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 שנה עלינו תתחדש: ואומרים, )טור( בדבש מתוק תפוח לאכול נוהגין ויש
 (רמ"א, או"ח תקפג, א) .נוהגין וכן, )אבודרהם( מתוקה

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

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

 ובהרווחה גדולה.
 חמא רבי פח, א) "אמר כתב: בהקדם דברי הגמרא (שבת בספר ציוני תורה

 ישראל נמשלו מהל ,'וגו היער בעצי כתפוח דכתיב מאי חנינא ברבי
 נעשה הקדימו ישראל אף לעליו, קודם פריו זה תפוח מה לך, לומר לתפוח?
  לנשמע.
 מעיין דקא לרבא דחזייה צדוקי הגמרא ומספרת: ההוא ממשיכה

 מייץ וקא כרעא תותי דידיה (אצבעות ידיו) אצבעתא ויתבה בשמעתא
 מבען וקא רש"י) –בהו (היה ממעכן ברגליו ואינו מבין, מתוך טירדא 

 דקדמיתו פזיזא עמא ליה: (עד שנטף ממנו דם) אמר דמא אצבעתיה
 לכו איבעיא ברישא קיימיתו, בפחזותייכו אכתי לאודנייכו, פומייכו
 אנן דסגינן ליה אמר קבליתו, לא לא ואי קבליתו מציתו אי למשמע

 עליו וסמכנו מאהבה העושים כדרך, לב בתום עמו בשלימותא (התהלכנו
 ישרים תמת בן כתיב רש"י) –בו  לעמוד נוכל שלא בדבר יטעננו שלא

 ישדם". בוגדים וסלף בהו כתיב בעלילותא דסגן אינשי הנך תנחם,
מהכא שהתפוח מרמז על אמירת "נעשה ונשמע", וכמו שכתב שם  חזינן

רש"י שזה מורה על אהבת התורה, והרי התורה נמשלה לדבש כדכ' דבש 
וחלב תחת לשונך. ואולי הבקשה ל"שנה טובה ומתוקה", קאי על דברי 
תורה, שמבקשים להצלחה בעמל התורה במתיקות, ולאהבת תורה, ולכן 

מטבילים אותו בדבש ששניהם מורים על לוקחים דייקא את התפוח ו
 כוונה אחת של מתיקות ואהבת התורה.

 בראש השנה יכתבון
 חייקל, העירוני המים שואב פעם עבר טוב שם הבעל של ביתו חלון לפני
 רע רבי, אוי ואמר: חייקל נאנח חייקל? שלומך מה ושאל, ט"הבעש לו קרא
 הגבוהות, המדרגות על הכבדים המים דליי את סוחבים עליכם, לא ומר,

 עיכב ביתו חלון לפני עובר חייקל את בראותו למחרת איננה. מזה ופרנסה
 מה מעשיך? ומה חייקל שלומך מה ובכן ושאלו: פעם, עוד ט"הבעש אותו

 שהרבי כפי והקיים, היש על יתברך להשם תודה חייקל, משיב לעשות, יש
 יש עליון, לאל השבח כן פי על ואף בימים בא יהודי כבר הריני אותי, רואה

 הגבוהות, המדרגות על הכבדים המים דליי את ולשאת לסחוב כח עוד לי
  מזה. מתפרנסים איכשהו השם וברוך
 אותי מטרידה היתה תמיד ואמר, תלמידיו, אל ט"הבעש פנה שעה אותה

 בראש נידון אדם" ל"חז אומרים אחד במקום מאמרים, שני בין הסתירה
 בא והנה ז)"ט השנה (ראש יום" בכל נידון "אדם אחר ובמקום ,"השנה
 זה רואים, הרי שאתם כפי הזאת הסתירה את לי ויישב המים שואב חייקל
 גבוהות מדרגות אותן עצמם, כבדים מים דליי אותם עצמו, חייקל אותו

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

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

 (מאוצרנו הישן)  חלילה. מרוצה אינו או מרוצה יום, באותו עצמו מרגיש
 תקעו בחודש שופר

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

 דפרה דידוע כך, הוא' כותב הגאון הקדוש מאוסטרובצא זי"ע הפי אלא,
 לכפר הדרשן משה' ר של טעם יש באמת הרי וקשה, חוקה. היא אדומה

 הוא' דפי ל,"זצ מליזענסק אלימלך רבי הרבי בשם ואומרים העגל? עון על
 והם זו, במצוה יש טעם מה ישראל את מונין העולם והאומות שהשטן כך,

 והם העגל, עוון על לכפר שהיא להם נשיב שאנו כדי במכוון שאלו
 צריכין אנו אז ישראל קטרוג על לעורר כדי העגל מעשה להזכיר מתכוונים

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

 צריכים אנו לכן עונות לנו שיש יזכיר שזה הזה הטעם להסתיר מתכוונים
 משטיננו פיות לסתום כדי טעם, בלי תקעו", אמר "רחמנא לומר

 (מאיר עיני חכמים)      .ומקטריגינו
 תקעו אמר רחמנא תוקעין למה השנה בראש תוקעין למה יצחק רבי אמר
 כדי עומדין כשהן ומשעין ותוקעין יושבין כשהן ומריעין תוקעין למה אלא

 יסטין לערבב שלא כדי י"ופרש ו)"ט השנה (ראש השטן את לערבב
 למה להבין, קשה. דבריו מסתתמין המצות את מחבבין ישראל כשישמע

 מצוות? מחבבין ישראל כשיראה להסטין השטן יחדל
 אמר והא איני כשגגות נעשות שזדונות תשובה גדולה" אמרו ל"חז ל,"וי 

 מאהבה הא קשיא לא כזכיות לו נעשות שזדונות תשובה גדולה לקיש ריש
 לכן ו)"פ (יומא" כשגגות נעשות זדונות מיראה הא כזכיות נעשות זדונות

 שהתשובה מוכיח שזה המצוות מחבבין שישראל השטן כשיראה
 נעשות זדונות מאהבה ותשובה מיראה רק ולא מאהבה היא שעושים
 יותר ויפרט יותר ישטין שהוא כל כי מלהשטין השטן ירא שוב כזכיות
 להשטין ויחדל דבריו מסתתמים כך מתוך לישראל הזכיות ירבו כן חטאים

 ישראל. על
 (בעל ההפלאה, אוצר מרגליות)

 פרשת העקידה
 אל): "יב כב בראשיה( לאברהם ה"הקב לו שאמר העקידה בפרשת מצינו
 אפרש אברהם לו אמר: המדרש בשם י"רש מביא"... הנער אל ידך תשלח
 וחזרת" זרע לך יקרא ביצחק כי" לי אמרת אתמול, שיחתי את לפניך

 ?" הנער אל ידך תשלח אל" לי אומר אתה עכשיו" בנך את נא קח" ואמרת
 אבינו אברהם המתין מדוע, ל"זצ הלוי חיים רבי, מבריסק הגאון תמה

 למה"? הנער אל ידך תשלח אל" השלישית האמירה עד שיחתו את לפרש
 את נא קח" הוא ברוך הקדוש שציוהו בשעה מיד זו שאלה במוחו נקר לא
 ?" זרע לך יקרא ביצחק כי" אמרת אתמול" בנך

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

 לכם מה; כך שיהיה - כך כתוב שבתורה מכיון? הוא ברוך הקדוש
 ? ולקושיותו

 איפה, אמר, גבולות להציב צורך שיש אלא, מה במדת חיים רבי הצדיקו
 . אסור ואיפה להקשות מותר
 ? הגבול מהו

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

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

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

 ! תורה גופה והיא - בהן נדרשת שהתורה מהמידות אחת היא כזו קושיא
 כתובים שני אבינו אברהם שמע כאשר, הנזכרת קושיתנו תתיישב, מעתה

 שמע והיום", זרע לך יקרא ביצחק כי" שמע אתמול - זה את זה המכחישים
  כי, מאומה היקשה ולא שאל לא", בנך את נא קח"

 ח˘ע"˙ ˘וב‰-‰‡זינו  – ר‡˘ ‰˘נ‰ 
  g.agedank@gmail.com: בכל ענייני ‰‚יליון ני˙ן לפנו˙ ל„ו‡"לבס"„,  כל ‰זכויו˙ ˘מורו˙ למו"ל. ‡ין ל˜רו‡ בזמן ‰˙פיל‰ ו˜רי‰"˙ ©
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 - שלישי כתוב ששמע כעת'! ה מחוקי היא חוקה! קושיות אין דא בכגון
 ולברר ולחקור לדרוש רשות לו שניתנה הבין", הנער אל ידך תשלח אל"

 . והציוויים הפסוקים הכרעת את
 שפתי ומוצא בריתי אחלל לא ה"הקב לו אמר? זו הכרעה היתה מה ואכן
, העלהו אלא, שחטהו לך אמרתי לא" קח" לך כשאמרתי - אשנה לא

 )הורידו - העליתו( אחתיה - אסקתיה
 לדעת") ("חיים שיש בהם" בשם "תורה

 וגו'ויקרא אליו מלאך ד' מן השמים.. אל תשלח את ידך 
מפי הקב"ה  –כשנצטווה אברהם אבינו לקחת את יצחק ולהעלהו לעולה 

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

ל ביותר. ורק כששמע מפי הקב"ה בעצמו היה נצטווה מפי המלאך הגדו
 , זה מספיק אף לשמוע ממלאך.שלא לעשות צערהסכים לכך. אבל 

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

 . אברהם בן יצחק עקידת לכם שאזכור כדי איל של בשופר
 מתאים - העקידה את מזכיר איל של שופרו דוקא מדוע תמוה ולכאורה

 הירש צבי רבי הגאון תמה כך? העקידה את להזכיר כדי, סכין לקחת היה
 . ל"זצ מפשיסחא בונם רבי ר"האדמו של אביו, ל"זצ מווידיסלאב המגיד
 זכות את, עצמו העקידה מעשה את להזכיר אנו מתכוונים כי שאם, ללמדך
 על צוארו שפשט יצחק ואת, יחידו בנו את להקריב מוכן שהיה אברהם

  שהקדוש להזכיר, כוונתינו זו על יתירה - להישחט מנת
 ציוה יצחק של קרבנו שתמורת ותראה, אדם בקרבנות חפץ אינו ברוך

 . איל של קרבן להביא
 לבקש שיח ושופכים, יתברך' ה לפני השנה בראש להתפלל בבואנו, מעתה

 שנהג כשם - לרמז, איל של בשופר אנו תוקעים! תענישנו אל נא, נפשנו על
 לא כי נאמר שהרי, עמנו גם ינהג כן, איל תמורתו להקריב והורה ביצחק' ה

 !וחיה מדרכו בשובו אם כי, המת במות אחפוץ
 אם ישוב מיד תקבלו

בנוהג שבעולם, כאשר סוחר מביא איתו סחורה לשוק, ממשמשים בה 
הקונים, ובודקים אותה בשבע עיניים, שכן איש אינו רוצה להשקיע את 

בכל ימות השנה, אך  –כספו בסחורה עם פגמים. במה דברים אמורים 
יש בה פגם  כאשר מדובר בסחורה בעונתה שהכל קופצים עליה, גם אם

 קל מצליחה היא להימכר.
אמר רבי יצחק מווארקי זצ"ל (הובא בספר מקראי קודש) שהתשובה 
כמוה כסחורה. אם אדם עושה תשובה במשך השנה, עליה להיות נקיה 
ושלימה כדי שתתקבל בשמים. אך בעשרת ימי תשובה, זו ה"עונה" 

יש בזה  לעשיית תשובה, ועל כן אין מדקדקים בה כל כך, אלא גם אם
היא מתקבלת! וכבר כתב המבי"ט בספרו "בית אלוקים":  –חסרון כלשהו 

 "תועלת תשובת יום הכיפורים גם כי לא תהיה כל כך שלימה".
והוסיף ודרש רבי יצחק: זהו שאומרים ב"ונתנה תוקף" "אם ישוב מיד 

 –תקבלו". אם אדם שב בימים אלו שהם זמני תשובה, אזי "מיד תקבלו" 
טפת מן הידים כסחורה מבוקשת, ומתקבלת ללא דרישות תשובתו נח

 (ומתוק האור)              וחקירות רבות...
 ובכן צדיקים יראו וישמחו

 כיצד שייך שמחה במקום היראה?
על עניין זה שוחח פעם האדמו"ר מגור בעל ה"בית ישראל" עם רבי 

 יחזקאל אברמסקי זצ"ל, כפי שמובא בספר "מלך ביופיו".
סובה אודות המנהג המקובל בחצר חסידות גור ובעוד חסידויות השיחה נ

להרבות בניגונים של ערגה ושמחה אפילו בתוך תפילות הימים הנוראים. 
רבי יחזקאל התעניין בסקרנות רבה, מה פשר המנהג ומהיכן מקורו, וחפץ 
היה לדעת, האם אין ראוי יותר, ביומא דדינא להרבות בבכיות ובתחנונים 

 לעורר לתשובה. שיש בכוחם
 וכך סח הרבי מגור, כתשובה לשאלה:

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

 את הקץ?! הרי יכול הקב"ה לצוותו על כך, ולאסור עליו את גילוי הקץ!
אלא, פירש המגיד רבי הירש מוואדיסלאוו זצ"ל, אביו של רבי בונים 
מפשיסחא זצ"ל, בחיבורו "עשרה למאה", וכך הסביר: כאשר ביקש יעקב 
אבינו לגלות את הקץ, הוא צפה בעתיד הדורות הבאים, וחזה בצער הגלות 
הנוראה ובסבל וביסורים שעתידים בניו לעבור. בשל כך התעצב אל ליבו 

וי בצער. לפיכך נסתלקה הימנו השכינה, כיון ש"אין השכינה והיה שר
 שורה אלא מתוך שמחה..."

סיים הרבי מגור את העניין באמרו "בלא שמחה, גם בכיות וזעקות לא 
יועילו להשראת השכינה". וכך ביאר את האפשרות של "וגילו ברעדה", 

 .(ומתוק האור)    ניתן וצריך לשלב ביניהם...

 

 מאוצרות המגידים  
 גלה כבוד מלכותך עלינו

 לאן ברח כך ומשום לתופשו, ובקשו הרוסים, נצחוהו הצרפתי הקיסר
 הימנו וביקש יהודי, חייט של לביתו נכנס הדרך, באמצע רגליו, שהוליכוהו

 כיסהו ובשמיכות במיטתו, הקיסר את והחביא היהודי, כן עשה להחביאו,
 לא אך חיפוש ערכו החייט לבית הרודפים נכנסו שיכבה, גבי על בשיכבה
 מצאוהו.

 אחר לא הוא כי ליהודי וגילה ממחבואו, הקיסר יצא הרוסים, משנסתלקו
 שהציל בזכות דברים שלשה הימנו לבקש לו ואיפשר עצמו, הקיסר מאשר

 תחילה לבקש והחליט, יבקש מה דעתו עוני ולפי לתומו, החייט חייו, חשב את
 ההפרעה עיקר זה הרי כי הגשמים בימות בחורף הדולף ביתו גג את לו שיתקנו

 ... אצלו
 ערך וחסרת פעוטה בקשה" הקיסר צעקת נשמעה?!" מקיסר מבקשים זה וכי"

 ?!" כזו
 אתלסלק: שניה בקשה לבקש שהחליט עד, יבקש מה בדעתו החייט הרהר
 ... פרנסתו את ומקפח בו המתחרה החייט שכנו
 זוטרתא מילתא לבקש שהתחצף על והתכעס עליו קולו את הקיסר הרים שוב
 לתאר הקיסר שיואיל מזו אחרת היתה לא החייט של השלישית בקשתו . כזו
 ... הסתתר בה המיטה ליד חיפוש הרוסים שערכו בשעה הרגיש איך לו

 מזלזל! שכמוך מחוצף" בו נוזף והחל, הקיסר של סבלנותו פקעה כבר עכשיו
 !" אתה מות בן והרי, המלך בכבוד אתה
 החייט אל פנה ואז, לשחררו הקיסר פקד ולפתע, להתלות החייט עמד וכבר

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

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

 חיים, פרנסה? קדימה דין אנו נותנים בקשות לאיזה, והסליחות הרחמים
 מלכי מלך, הגדול מהמלך אנו מבקשים ערך פחותי קטנים דברים, טובים

 כבוד להתגלות נזכה מתי להיות צריכה שאיפתנו עיקר? הדרך זו וכי, המלכים
 " חי כל לעיני עלינו והנשא והופע מהרה עלינו מלכותך כבוד גלה" מלכותו

 בשאר גם זוכים היינו ממילא העיקרית הבקשה את מבקשים היינו אילו
 באם הנפסקת ההלכה מן להביא אפשר ראיה כדמות, הגשמיים ההצטרכויות

" פחדך תן ובכן" שכח אם ואילו התפילה לראש חוזר אינו" לחיים זכרנו" שכח
 בימים הנוראים. התפילה עיקר שזוהי משום התפילה, לראש לחזור עליו
 כל את למלאות והבטיחם, לקרוביו שהתרצה למלך? דומה הדבר למה

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

 . הטפל את גם לקבל נזכה העיקר את
, נוספת עובדא בזה נביא האוזן את ולשבר, דברינו את ביותר להמחיש בכדי

 . ה'לומז דישיבת משגיח ל"זצ רוזנשטיין משה ובי הגאון שסיפר
 ברבו מעשה לו שסיפר יץ'מודז בחסיד ופגש ברכבת משה רבי נסע פעם

, פרנסתו בדבר עצה וביקש ל"זצ יץ'ממודז הרבי אל נכנס אחד חסיד, הקדוש
 יצא יצוא אך ויהי", הזה עולם בהבלי מתעסק אינני" באמרו מפניו הרבי דחאו

 . פרנסה בעניני ורק, כשעתיים הרבי עם ושוחח שני חסיד נכנס, החסיד
, אלו בענינים איתו לשוחח רצה לא מדוע ושאלו הרבי אל הראשון החסיד חזר

 ? פרנסה בעסקי בארוכה הרבי טייל חבירו עם ואילו
 סחורות מיני כל מוכרים בה לחנות עגלון נכנס, "הרבי ענה", משל לך אמשול"

 החנות בעל מיהר, העגלה גלגלי את לשמן שמן מעט לו שימכרו וביקש, יקרות
 ותמה חייב העגלון נשאר לא, זעק" לעגלות שמן סוחר אינני, "משם וסילקו

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

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

 לחנך אפשר שאי לפי. איתו לשוחח מזמני לו הקדשתי, פרנסה בעניני להתיעץ
 פרנסה עבור רק שבאת אתה כן בהרחבה, לא פרנסה בלי' ה את ולעבוד בנים

 !"שמן של סוחר" שאינני לך גיליתי לכן" לגלגלים שמן" בחינת
, לתורה עיתים הקובע אדם, המשגיח משה רבי סיים, ברוחניות הדבר כן

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



 

 ג 

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

 (דרכי מוסר)
: וכי מה יעשה אדם, שמה שמעיק על ליבו זה בספר ציוני תורהמוסיף על זה 

דווקא ה"אוברדרפט" בבנק? מה יעשה שמה שטורד את מנוחתו זה אי 
 הצלחתו בנושא כזה או אחר? הרי בן אדם הוא!
וספת, על סמך מה אנו מעיזים לפני שנענה על הקושיא הזאת, נציב שאלה נ

לבקש מהקב"ה כל טוב וטוב? הרי לב יודע מרת נפשו כמה שחטאנו כלפיו 
 במשך השנה שעברה.

אלא, מבקשים אנו "זכרני לחיים מלך חפץ בחיים וכו' למענך אלוקים חיים", 
אם יתבונן אדם בצרכיו, ויתעלה לרגע ממצוקת ליבו בזה, יקל עליו למצוא את 

שטמון בזה, לדוגמא, אם זקוק הוא למנה נוספת של הצלחה הקשר הרוחני 
רוצה לראות נחת,  הואבחינוך הילדים, הרי שיכול להתבונן על זה במבט ש

, שבנו יקיים המצוות ביתר כבוד ד'אבל במחשבה שניה, רוצה בזה את  
התלהבות, שבנו יימשך יותר ללימוד התורה, ובאם זקוק הוא לפרנסה, הרי 

י יותר ללימוד התורה, ואף יוכל לקיים המצוות ביותר שמחה יהיה ליבו פנו
ורוגע הלב, וזהו הכוונה "למענך אלוקים חיים", וכשיתבונן האדם בכל בקשה 
שצריך, הרי שיכול לשפוך ליבו לכל מה שחסר לו, ויכוון גם לבקש על מלכות 

 שמים, שנגזר מזה.

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

"תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגנו, כי חק לישראל הוא משפט לאלקי 
יעקב" (תהלים פא, ה'). ובאורו, שידועים דברי הרמב"ם ("מורה נבוכים" 
ח"ג פרק מח), והסכים עמו הרמב"ן (דברים כב, ו), שאין ספק שי שלמצוות 
טעמים ונשגבים, ובכלן טעם ותועלת ותקון לאדם, אלא שאנו איננו 

טעמן, ועבורנו הן כחק. וזהו שנאמר: "כי חק, לישראל הוא". אבל  משיגים
 "משפט, לאלקי יעקב", שהוא יודע טעמן.

ועל כך אמרו (ראש השנה טז ע"א): למה תוקעין בראש השנה. ושאלו: 
למה תוקעין: רחמנא אומר תקעו! "כמו שאמר אדוני מורי ורבי הרב 

מקשה למה תוקעים, הקדוש רבינו אלימלך זצ"ל [מליזנסק] שהגמרא 
כלומר מה היא הכונה של התקיעות, ותרצה: רחמנא אמר תקעו, פרושו 
שזו תהיה עקר הכונה, לעשות רצון הבורא ברוך הוא" ("מאור ושמש", 

 רמזי ראש השנה).
וידוע שרבי ברוך ממז'יבוז' זצ"ל המליץ על כך ("בוצינא דנהורא", עבודה 

מך אמרתך" (תהלים קלח, ב). אות יז) את הכתוב: "כי הגדלת על כל ש
שבודאי יש בכל מצוה "שמות" וכונות קדושות, אבל הכונה היותר גדולה 

 היא: "אימרתך", שאמר ונעשה רצונו (רש"י זבחים ב ע"ב, מו ע"ב).
ושנינו במשנה (שבת יא ע"א): לא יקרא לאור הנר. ופרשו הטעם בגמרא, 

ילה, ויעבר על שמא יטרד בלמודו וישכח ששבת היום, ויטה את הפת
אסור הבערה. אמר רבי ישמעאל בן אלישע: אני אקרא לאור הנר, ולא 
אטה. ושכח, והטה. כתב על פנקסו: אני ישמעאל בן אלישע קראתי 
והטיתי, וכשיבנה בית המקדש אביא חטאת שמנה. אמר: כמה גדולים 
דברי חכמים, שאמרו לא יקרא לאור הנר. ופרש הגר"א זצ"ל (חדושי 

 ות, שם), כמה גדולים דבריהם, שאסרו לחלוטין בלי נתינת טעם.מהר"ץ חי
וכיוצא בכך אמרו (בסנהדרין כא ע"ב) מפני מה לא נתגלו טעמי תורה, 
שהרי שני מקראות נתגלה טעמם ונכשל בהם גדול העולם: "לא ירבה לו 
[המלך] נשים ולא יסור לבבו" (דברים יז, יז) ואמר שלמה אני ארבה ולא 

וכתיב: "ויהי לעת זקנת שלמה נשיו הטו את לבבו" (מלכים א יסור לבבי, 
יא, ד), "ולא ירבה לו סוסים ולא ישיב את העם מצרימה" (שם), שמצרים 

 היתה מקור הסוסים, ולבסוף שלח להביאם ממצרים (מלכים א י, כט).
ובענין זה תובן כפית ההר כגיגית למתן תורה, אף שאמרו "נעשה ונשמע" 

שבת פח ע"א). "שנעשה ונשמע" (שמות כד, ז) הינו  (כקשית התוספות
נבין ונקבל. והורונו שלא כך עלינו לקבל את התורה, אלא כמצוים ועושים, 
בין אם מבינים ובין אם לאו. ואפילו כשמבינים, אין אנו עושים מפני הבנתנו 

מספרים, שהיה כומר  -אלא מפני הצווי. "רחמנא אמר תקעו", ותו לא! 
ומשכיל וחכם להרע, ששכנע את המושל לקים וכוח פומבי צורר, מלמד 

עם היהודים על הגשר הנטוי מעל הנהר השוצף והגועש. והשוטר יעמד 
הכן, הראשון שיודה שאינו יודע להשיב ישלך אל הנהר בלי טענות 

 ומענות!
הסכים המושל, ושלח להודיע לרב הקהלה. שמע הרב, וגזר יום תענית 

 צר.ותפלה לעזרת שמים מיד 
הגיע יהודי כפרי למכר תוצרתו בעיר, והחניות סגורות, הרחוב היהודי 
נטוש, אין נפש חיה. תמה. פנה לבית הכנסת, ושמע קל תחנה וזעקה. 
חשכו עיניו: ודאי חג הוא, ושכח. חללו ברכיבה ומשא, עשה חגו חל! בוש 
בעצמו, ונכלם בבגדי החל. עלה לבית הכנסת ושאל בלחישה: "איזה חג 

 ם?"היו
 "חג?! יום אבל הוא!" ענוהו, וספרו על הגזרה.

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

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

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

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

 הכמר בגבהות לב: "שאל את השאלה, ותזכה בעוד דקת חיים!"אמר 
 שאל הכפרי: "אמר נא מה פרוש המלים העבריות 'לא ידעתי פרושו'?"

 "אני לא יודע מה הפרוש", תרגם הכמר לשפה המדברת.
שמע השוטר את ההודאה המפורשת, אחז במתני הכמר והשליכו אל 

 המים השוצפים מתחת, כן יאבדו כל אויבי ה'!
המוני הגויים נאקו בבהלה, ובקרב היהודים שמחה וצהלה. הכפרי הרכב 
 על כתפים והובא לבית הכנסת לתפלת הודיה בקול רנה ותודה והמון חוגג.

 שאלו הרב: "אמר נא, כיצד עלה בדעתך רעיון מפלא זה?"
"פשוט מאד", ענה. "יהודי פשוט אני, ולומד פרשה חמש ורש"י עם תרגום 

דיש המדוברת. ראיתי שרש"י מפרש את המלים: ועמק עברי טייטש, לאי
אין מראה, לא ידעתי פרושו (ויקרא יג, ד). לא הבנית מה זה. והסתכלתי 
בתרגום. ראיתי שהוא מודע: אני לא יודע מה הפרוש. נו, אם המתרגם אינו 

 מר הרשע הזה ידע? ידעתי שגם הוא לא ידע"...ויודע, הכ
 בפשיטות ובתמימות, והולך בתם ילך בטח!כך יש לנו לקים את המצוות, 

זהו שנאמר בפרה אדמה "זאת חקת התורה" (במדבר יט, ב), לפי שהשטן 
ואמות העולם מצערים את ישראל לומר מה המצוה הזאת ומה טעם יש 
בה, לפיכך כתב בה "חקה", גזרה היא מלפני ואין לך רשות להרהר אחריה 

 (רש"י).
מדוע לא "חקת הפרה האדמה", כמו  ומדוע נאמר: "זאת חקת התורה",

"זאת תורת העלה" (ויקרא ו, ב), "המנחה" (שם, ז), "החטאת" (שם, יח), 
"האשם" (ויקרא ז, א) ו"זבח השלמים" (שם יא). אלא לומר לך שכל 
התורה כלה הקשה לחקת הפרה האדמה. חקה היא, גזרה שאין רשות 

 להרהר אחריה.
אדם כי ימות באהל" (במדבר יט, יד), ונאמר, שזו גם הוראת "זאת התורה, 

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

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

ומה היה בסופו? היו לו כמה קופיקות ומלא טפס הגרלה, והעיר רעשה 
וגעשה: ניחש נכונה את שלשת המספרים שעלו בגורל. זכה בחמשת 

 אלפים רבלים, הון עתק באותם ימים.
שן ענג היה. כשהחמיאו לו על מזלו הטוב, אמר: "לא היה זה מזל! היה ומד

 זו הארה ממרום!"
עתי להשתתף בהגרלה. אבל ראיתי בחלום תמהו, והסביר: "לא עלה בד

את המספרים שבע עשרה, שמונה עשרה, שלוש מאות ושבעים. והבנתי, 
 שמראים לי את מספרי המזל!"

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

ע מאות וחמש עשרה. ואכן, זה שאצרף את המספרים, ועלו לכדי ארב
 המספר שעלה בגורל!"

 חישב אחד, ותמה: "אבל צירופם הוא ארבע מאות וחמש בלבד!"
 "ככה?! אז איזה מזל שאיני יודע חשבון"...

מעשה שהיה, ומה רצה לומר כשספרו? שאיננו יודעים מאומה. לא מה 
 טוב ומה רע, לא מה נכון ומה שגוי, החסרון עלול להתברר כמעלה
והמעלה כחסרון, ואין עלינו אלא למסור עצמנו לבוראנו, ולהניח לו 

 להנחותנו!
זהו שאמרו (חלין ה' ע"ב), ,אדם ובהמה תושיע ה'" (תהלים לו, ז), אלו בני 
אדם שהן ערומין [פקחים] בדעת [כאדם הראשון (רש"י)], ומשימין עצמן 

על  כבהמה, שנמשכת אחרי בעליה באמון מחלט, כמו שאמרו: בהמה
דעת בעליה הולכת (קדושין כב ע"ב), וכדרך שאמרו (ויקרא רבה כז) אף 

 על פי שאדם אנו, נמשכין אחריך כבהמה.
כמה מתאימים הדברים לעניננו: "למה תוקעין, רחמנא אמר תקעו". 
שאמרו (בירושלמי תענית פ"ב ה"א) שתקיעת שופר [בתענית], "לומר, 

 חשבנו, כאלו גועים כבהמה לפניך"!
 רו של הגרי"סאוצ

אמסור לכם מתנה, אוצר יקר. מפתח זהב לזכיה בדין.



 

ד 

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

 וסיום.
ידועים דברי רבי ישראל מסלאנט זצ"ל, שהעצה לזכיה בדין היא חרדת 

ו מדברי הגמרא (ראש השנה טז ע"ב) שכל שנה שרשה ועניה הדין. וראית
בתחלתה מתעשרת בסופה, ופרש רש"י: שישראל עושים עצמם רשים 
ועניים בראש השנה לדבר בתחנון ותפלה. כענין שנאמר: "תחנונים ידבר 
רש" (משלי יח, כג). והינו בשברון הלב, כמו שאמרו (ראש השנה כו ע"ב) 

ו שיהא כפוף, לרמז שכמה שמכופף ומשפיל ששופר של ראש השנה מצות
 עצמו בתפלתו, עדיף.

השאלה, איך מגיעים לכך והלב אטום ומאובן, סגור ומסוגר. איך בוקעים, 
 איך סודקים, איך פותחים ולו כחדה של מחט.

 ויש לו כאמור עצה, והיא יסוד עמק בנפש האדם. לכן ראוי להציבו ולבארו.
מברך את החדש בזמנו כאלו מקבל פני שנינו (סנהדרין מב ע"א), שכל 

שכינה. מדוע, מכל התפלות והברכות, נתיחד ענין קדוש הלבנה והשוה 
לקבלת פני שכינה? פרש רבנו יונה (בבאורו על הרי"ף, סוף פרק ד דברכות) 
שאמרו (ראש השנה כה ע"א) שהירח "פעמים שבא בארכה, ופעמים שבא 

נו לומר היכן השמש עתה. אבל בקצרה". בכל שעה משעות היום, יודעים א
מי יודע היכן יראה הירח הלילה? מקומו תמיד מפתיע. ומכיון שכך, מעורר 
התפעלות ואנו רואים בו את יד ה' הממקמו במשמרתו ברקיע כרצונו, וזה 
ענין "קבלת פני שכינה". וכבר העיר רבי ירוחם ממיר זצ"ל ("דעת חכמה 

ם מכירים מסלול הירח ואינם ומוסר" ח"א מאמר מ) שהיודעים והמביני
מפתעים. אך אין זה משנה עבורנו. כי עלינו להתפעל גם מזריחת השמש 
ושקיעתה, ולהלל על כל נשימה ונשימה. אבל זו ידיעה בשכל בלבד, 
והידיעה השכלית אינה פועלת על הלב. שפת הלב היא התפעלות, ואם 

 עבורנו.אנו מתפעלים מן הירח, הרי זה בגדר "קבלת פני שכינה" 
כשנפטר הסבא מקלם זצ"ל, מסרו בנו וחתנו את סדור כתביו, המוני 
שיחותיו ומאמריו לתלמידו רבי ירוחם ממיר. במשך שנים שקד על מיונם 
וסדורם, מקיפים הם ים של נושאים. ומה בחר לקבע בראש, במה בחר 
לפתח את שני כרכי "חכמה ומוסר"? במאמר אודות "כח הציור", שהוא 

ל הלב ומביא להתפעלות. ומצאו בצווי התורה: "אם כסף תלוה הפועל ע
את עמי", איך יוכל האדם לפעל על עצמו להלוות, ובלא רבית, ושלא 
להיות כנושה, ושלא ירע לבבו, באמצעות "את העני עמך" (שמות כב, כד), 

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

תלמוד לומר: ביום ההוא. אי ביום ההוא, יכול מבעוד יום? תלמוד לומר: 
בעבר זה, לא אמרתי אלא בשעה שמצה ומרור מנחים לפניך". מה מוסיף 

 ליל היציאה, ומוסיפים המצה והמרור? ציור מוחשי!
לא נחה דעת הסבא מקלם, עד שבקש מהקודש ברוך הוא שיראהו ולו 
בחלומו, את הגיהנם. וראיה היתה לו, שהראיה תשפיע רבות. שאמרו 
(במדבר רבה כג, ה. תנחומא מסעי ד) שהקדוש ברוך הוא הראה למשה 
רבינו מה שבשמים ממעל ועל הארץ מתחת. הראהו גיהנם, והתחיל משה 

יך בעיניך, ושמה לא תעבר" (דברים לד, ד). והלא מתירא. הרגיעו: "הראית
על משה רבינו אמרו (ברכות לג ע"ב) שהיראה דבר קטן היא לגביו, ועם כל 

 זאת כשראה נתירא יותר: כח הציור!
הסטיפלר זצ"ל הביא דברי הגמרא (נדרים כב ע"א): כל הכועס כל מיני 

ינים ומדאיב גיהנם שולטין בו, ולא עוד אלא שחלי התחתוניות המכלה ע
את הנפש שולט בו. ותמה: הרמב"ן כתב (בהקדמה פרושו לאיוב) ששעה 
אחת בגיהנם נוראה משבעים שנות יסורי איוב בעולם הזה. ולאחר שאמרו 
שכל מיני גיהנם שולטין בו, כל הסוגים והמדורים, הוסיפו: "ולא עוד", יותר 

הגיהנם  מזה, ששולט בו חלי התחתוניות? אבל מה נעשה, וזה האדם:
בידיעה, והתחתוניות מרגשת ומוחשית. האדם אינו מתפעל מידיעותיו 

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

כי מי לא ידרוש טובה מתמדת, וכלו  -בין צדיק לרשע הוא רק כח הציור 
עולם, טוב?! רק כח הציור חסר לרשע, ולא חסרון אמונה כסברת ה

("חכמה ומוסר" ח"א מאמר כח). שהרי "יודעים רשעים שדרכם למיתה" 
(שבת לא ע"ב), אלא שהידיעה אינה משפיעה על האדם. ו"איזהו חכם, 
הרואה את הנולד" (תמיד לב ע"א). גם הרשע יודע את הנולד. ברם החכם 

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

אטום. והתשובה, שהלב מתפעל מדבר מוחשי, מציור חי. ואם נמצא ציור 
שכזה ולבנו יפתח, נזכה בדין. מצא עבורנו רבי ישראל מסלאנט ציור כזה 

 בדברי הגמרא (ראש השנה כו ע"א).
ואחד הטעמים, ששנינו במשנה: כל השופרות כשרים, חוץ משל פרה.

 משום שיזכיר את חטא העגל, ואין קטגור נעשה סנגור.

ואמרו שם בגמרא: מפני מה אין כהן גדול נכנס בבגדי זהב לפני ולפנים 
לעבד עבודה, לפי שאין קטגור נעשה סנגור, והזהב יזכיר את חטא עגל 

 הזהב.
ושאלו: אם כן, מדוע עובד הוא בבגדי זהב בבית המקדש? וענו: מבפנים 

 קא אמרינן, אין הדברים אמורים אלא בקדש הקדשים.
והקשו: והלא השופר מבחוץ הוא, ומדוע אסרו שופר של פרה מטעם "אין 
קטגור נעשה סנגור", והלא אין כלל זה אמור אלא בקדש הקדשים. ותרצו: 

 נים דמי.כיון דלזכרון הוא, מבפ
וכתב על כך רבי ישראל מסלאנט זצ"ל, וזו לשון קדשו: "וכאשר כח הציור 
מועיל למוסר, יציר האדם בעצמו, אילו היה כהן גדול, והיה צריך להכנס 
ביום הכפורים לבית קדש הקדשים, היה חרד מאד לנפשו פן תפגעהו רעה 

 -חלילה 
ז"ל אשר פסקו  כן יחזק אמונתו באמונת חכמים רבותינו חכמי התלמוד

ופסלו שופר של פרה משום שאין קטגור נעשה סנגור. הגם שבבית 
המקדש המקדש בבגדי זהב נכנסים, אכן שופר כיון שלזכרון בא, והאדם 
נזכר ונשפט על כל מעשיו, ככהן גדול הנכנס לקדש הקדשים הוא, 
 והדברים כהויתם! ומא מאד יחרד לב האדם המעמיק בדבר הנורא הזה!"

 וצר הנחילנו!איזה א
לדמות עצמנו בשעת תקיעת השופר, כאלו אנו עולים בחיל וברעדה בט"ו 

 מעלות עזרת הנשים, נכנסים בשערי ניקנור הנשאים, ובאים לעזרה.
משמאל מתנשא המזבח הענק, עשר אמות גבהו, ומולנו כתל המקדש, 

 מתנשא לגבה מאה אמות, מחפה רבדי שיש כחל ירק ולבן, כאדות ים.
במעלות אל שער האולם, וסביבו שריגי גפן הזהב, המקיפים אותו עולים 

סביב סביב לרום ארבעים אמותיו, עד לנברשת הזהב והאלמתרות 
 שבגבהו, ופנימה בחרדת קדש.

מזבח הקטרת מולנו, השלחן מימין והמנורה דולקת משמאל. מצדה, 
פרופה הפרכת הנשאה, ואור מפלא רום מעלה נוגה בעדה, האור המבהיק 

 הבוקע מבית קדשי הקדשים.
בחיל וברעדה נכנסים אנו בשביל שבין שתי הפרוכות, והאור הולך 

 ומתעצם, בוהק ומסנור.
 -ד מול ועוד מעט נפנה, ונעמ

 -ד מול ונעמ
מול ארון הברית, ובו לוחות הסנפירינון החקוקים באצבע אלקים. כפרת 

למשה, זה הזהב ועליה שני הכרובים פורשי הכנפים. משם בקע הדבור 
מקום השראת השכינה. ואני, כמו שאני, אני בלי כחל ושרק, אני בקטנותי 

 -ובחסרונותי, נסקר ונסרק ונזכר 
אני, שאמש בקשתי בזחיחות שנה של תפוח בדבש, שאהיה לראש ולא 

 -לזנב, עומד ורועד, חשוף לאור השכינה, בשקוף מחלט 
 פט!ורעדה זו, חרדת הדין, היא שתועיל, שתצדיקני במש

 אוצרו של רבי ישראל מסלנט.
 אבל הבטחנו גם סיום. ונפתח בספור מן המדרש (בראשית רבה סה, כב).

כשבא יעקב לקבל את הברכות, נאמר: "וירח [יצחק] את ריח בגדיו, 
ויאמר: ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו ה'" (בראשית כז, כז), ודרשו 

לא בוגדיו". ובאורו, שעמד בגמרא (סנהדרין לז ע"א): אל תקרי "בגדיו" א
לתת הברכות לא לבנו בלבד, אלא לעם שיקים. והשקיף ברוח קדשו מי 
יהיו בני העם, עד לאחרונים שבהם, עד לבוגדים, ונחה דעתו. וכדגמה, 

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

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

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

 ולא הסכים.
הציעו לתת לו גבית המס בכל ארץ ישראל לשלוש שנים, ולא הסכים. 

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

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

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

 -את כל גבית המיסים בכל הארץ לשלוש שנים, מאות מיליונים 
איך, מדרגת היהודי השפל ביותר, המתייוון היחיד שהסכים לבזוז את בית 

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

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



 

ה 

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

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

 
 זצ"לרבי ראובן קרלנשטיין  - למנצח לבני קרח מזמור

כתוב בפרשת קרח "ויקם משה וילך אל דתן ואבירם וילכו אחרי זקני 
ישראל" מבאר רש"י מדוע הוא הלך אליהם? "כסבור שישאו לו פנים". 
משה רבינו רצה להציל אותם ברגע האחרון, אולי אם אבוא במיוחד 

הם אביסל'ע דרך ארץ = מעט דרך ארץ. מה הם עשו? "ודתן אליהם יהיה ל
 ואבירם יצאו ניצבים פתח אוהליהם ונשיהם ובניהם וטפם".

יהודי רגיל הלומד ומבין כי הנה משה רבינו ניסה, רצה, אך לא הצליח 
לפעול מאומה. איש האלוקים קם והלך אל החוטאים האלו אך ללא 

 מתוך הקהל". "ויאבדו -הצלחה ליבם נשאר קשה כאבן 
והנה כאשר תעיינו במדרש תראו "בשכר שהשכים משה לפתחם זכה 
להציל ארבעה צדיקים מדינה של גיהנום ואלו הם שלושת בני קרח ואון 
בן פלת" (ולא קשה ממה שאמרו חז"ל "און בן פלת אשתו הצילתו" כי 

 כידוע זה וזה גורם).
ב שנה האחרונה בלברגע האחרון ממש שאפילו בפה כבר לא יכלו לשוב, ב

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

 חז"ל מגלים ומספרים לנו.
בעיצומה של המחלוקת הם ישבו ביחד עם אביהם קרח, והנה משה רבנו 

ודו ע"ה עבר לפניהם. הם חשבו לעצמם: מה עושים עכשיו? אם נעמוד לכב
של משה רבינו זו פגיעה באבא והתורה אמרה 'כבד את אביך ואת אימך!" 

"באותה אך מאידך גיסא לא לקום וכי אפשר?!. הם התגברו על עצמם וקמו 
מה הכוונה?, הם לא שבו עדיין בתשובה כי אם  שעה רחשו ליבם לתשובה"

שבו מה חיפשו בגהינום, אלא שמעשה ההתגברות, אע"פ שהיה לא נעים 
שיחזרו  -רו את עצמם וקמו, המצווה הזו נתנה להם את הכח אחרי זה שב

 בתשובה.
אנו לא יודעים כיצד הדברים הללו עובדים בדיוק. אדם עושה מעשה 
שלכאורה כלום, כמו מעשהו של משה רבינו ע"ה, שהיה אפשר לחשוב כי 
לא פעל שום דבר בהליכתו, אבל חז"ל מלמדים אותנו כי בשכר הליכתו 

ל אחרים. בתפילה מצינו כעין זה: באבות דר' נתן כתוב "יש תפילה פעל אצ
שמועלת אחרי מאה שנה", אתה מתפלל ולא עוזר ולפתע בעתיד הרחוק 
התפילה מועילה. הסטייפלער זי"ע היה אומר: רואים בעלי תשובה שגם 
אבא ואמא שלהם היו חוטאים לה', אך שבו בתשובה מחמת הדמעות של 

 .כך גם במעשיםילות הועילו לאחר עשרות שנים. הסבתות, הינו שהתפ
 המגיד דורש לאוזניים אטומות

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

 ".(על פניו הכיר כי הוא יהודי), המגיד ניגש ושאל: "מה אתה אוכל?
 "כן, כן, אני אוכל מה שאתה רואה...".

 "אתה יהודי?".
 "כן".  "יהודי אוכל דבר אחר?!" תמה.   "כן, נכון".

המגיד החל לומר לו מוסר, לדרוש דרשה, הסביר לו מה זה עבירה בכלל? 
ומה חומרתן של מאכלות אסורות. דיבר ודיבר. דרשה ארוכה. ובעודו 

המשיך בדבריו כיד ה' הטובה עליו שפך דורש החייל לועס ולועס... המגיד 
את ליבו. ההוא סיים סנדויץ אחד והוציא כריך שני, והמגיד המשיך לדבר 

 על ליבו...
 לפתע החייל הפסיק מלעיסתו ושאל: "תגיד לי אתה שפוי?".

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

וכי אינך מבין שדבריך לא יועיל מאומה, מדוע  מה אתה ממשיך לדבר,
 אתה ממשיך?!".

"אני אדבר ואמשיך. ואם אתה שואל מה התועלת, רצוני לומר לך משהו. 
אתה עכשיו חייל צעיר עם כל הכח והעוצמה, אתה חושב כי כל העולם 
שלך אב לא תמיד אדם נשאר הגיבור הכי גדול, מגיעים זמנים שלא הולך 

בן אדם יש לו זמנים שונים, ובפרט לעת הזקנה הכוחות כל כך טוב, כל 
אוזלים ויכול להיות כי אז הכוחי ועוצם ידי ירד קצת, הדיבורים של עכשיו 
יעלו בזיכרון, כי הנה ישב על ידי יהודי ונדנד לי: מה זו מצוה, מהי עבירה, 
ואז יועיל לך משהו. ואפילו אם כל החיים ממש יהודי חי לו כפורק עול 

בשעת מיתה שכבר וי וי, אולי תיזכר משהו ויעלה בליבך הרהור אבל 
 תשובה, גם כדאי לי!...".

כללו של דבר, אדם לא יכול לדעת כלל, מה יועילו הפעולות שלו, ולהיכן 
יגיעו מעשיו. על קרח ודתן ואבירם לא השפיע, אבל השפיע על אחרים 

 ור ודור.להצילם מדינה של גיהנום, ויש בכך הרבה עובדות מידי ד

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

לפני תקיעת שופר אנו אומרים בהתעוררות "למנצח לבני קרח מזמור", 
מה אנחנו בדיוק אומרים? בפשטות מטרת האמירה היא "מלכויות!" אך 

 סף לעורר את הלבבות.יכול להיות שיש סיבה ורמז נו
בני קרח, אוי בני קרח!, מתי זכו לתשובה? רגע לפני האחרון!. אדם יכול 
לתפוס את עצמו גם ברגע האחרון. אומרים לך לפני תקיעות שופר, ברגע 

ספרי חיים וספרי מתים פתוחים, תיזכר נא בבני  אחרון, תפוס את עצמך.
ו לשוב וה' יעזרנ ה.קרח ותתפוס את הרגעים הללו להרהר בתשובה שלימ

 )(להגיד       פניו באמת.ל
בארבעה פרקים העולם נידון בפסח על התבואה בעצרת על פירות האילן "

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

המשנה בתחילת ראש השנה אומרת: "ארבעה ראשי שנים הם..."  אח"כ 
המשנה מוסיפה "בארבעה פרקים העולם נידון בפסח על התבואה, 
בעצרת דנים על פירות האילן, בחג נידונים על מים, בראש השנה כל באי 

מה הכוונה כבני  )בדף יח(עולם עוברין לפניו כבני מרון "שואלת הגמרא 
 גמרא בשלושה פירושים.מרון? מבארת ה

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

 וחשובים.
"כמעלות בני חורון". הר גבוה, שבגובהו יש שביל ,בו אפשר  פירוש שני:

נה עוברים לפני הקב"ה זה אחר לעבור רק אחד אחד, כך ממש בראש הש
 זה.

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

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

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

הוא החליט להסתכן ולעבור בגניבה את הגבולות כדי  ,שחברים נתנו לו
עד  להיפטר מהמכס על הסחורה וכך יוכל להתעשר, הוא לא נח ולא שקט

 שמצא עגלון המוכן לעבור איתו את הגבול.
מסלולי הנסיעה לשעות לילה שאין  -הוא סידר את כל תוכנית הבריחה 

 אור של ירח, ולילות שאין חילים רבים ליד הגבול וכו.'
הגיע הלילה המיועד. הסוחר העמיס על העגלה את כל סחורתו היקרה. 

מבחין כי בעל הבית  העגלון ושניהם, הסוחר והעגלון, עלו על העגלה.
 ושיניו נוקשות דא לדא, ידיו ורגליו רועדים. -הסוחר יושב על הכסא 

שאל אותו העגלון בלגלוג: מה אתה רועד, הרי יש עוד יותר מחמש שעות 
 עד שנגיע ליער, מה הפחד שלך כאן ליד הבית?

"למה שלא אפחד,  אני עושה חשבון פשוט,  אם אצליח במשימתי, איזה 
את כיסי, ההון האישי שלי יהיה פי עשרה ממה שהשקעתי,  עושר ימלא

אחיה חיי עושר וכבוד, מה נפלא. אבל אם חס ושלום לקראת  -ממחר 
עלות השחר ניפגש חלילה בשוטר הגבולות שיכריז "עצור!  הרם ידים!"  
הסחורה תלך למשטרה,  פרוטה לא אראה ממנה,  ואת עצמי אפגוש בבית 

דפו את משפחתי וכו', א"כ למה שלא ארעד, האסורים, בעלי חובות יר
 בעוד כחמש שעות אני על פתח עושר או על פי תהום ואיך לא ארעד.?

. הגיע חצות לילה. החלו כבר להיכנס ליער, חצו את הגבול, ונסעונסעו 
עגלון, מדוע אתה  ראה הסוחר שהעגלון רועד קמעה. שואל אותו: עגלון,

 רועד?
בסך הכל אני גם בן אדם, ואנו מתקרבים משיב לו העגלון, "שמע נא, 

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

 בחינם."
ממשיכים לנסוע פנימה במעבי היער בין השבילים המוכנים מראש, והם 

ד קילומטר, מה הם רואים בבירור, כי הסוסים שניהם רועדים, קילומטר ועו
 אינם רועדים, לא מבינים כלום.

הפחד השורר כל כך לא מדבר אליהם כלום. הסוס נשאר בעל חיים לפני 
 הגבול, בתוך הגבול ולאחריו. נשאר כמו קודם.

 הנה כל זאת מרמזת ואומרת הגמרא בשלושת הדוגמאות.
 עוד.יש יהודי שלקראת ימים נוראים מתחיל לר

עוד בשבת מברכים כאשר מכריזים "ראש חודש אלול" הוא כבר מתחיל 
לרעוד "כחילות בית דוד" שאינם עוברים סתם כך ,אלא מתאמנים קודם, 

 משקיעים כוח ומאמץ זמן רב עוד לפני המפקד המכריע.
ויש סוג שני, שעד ראש השנה הוא חלש ביראת שמים. אבל כאשר בא 

עלות בני חורון" כי כאשר צועדים בשביל ראש השנה מתחיל לרעוד "כמ



 

 ו 

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

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

ואינם מבינים כלום, אוי, הכבש העשירי לא יודע כי בעל הבית סימן לו פס 
 אדום על גבו...

"בראש השנה יכתבון וביום צום כיפור יחתמון כמה יעברון מי יחיה ומי 
"מי ימות". היכן  -ימות" קו חיים על הגב וחס ושלום להיפך פס אדום 

 השכל שלך.?
ב"ה יושב בראש השנה על כסא דין, אך המשפט לא הגיע בפתאומיות הק

הנשר הזה הוא רחמן על בניו ואינו בא  -"כנשר יעיר קינו על גוזליו ירחף" 
לקינו בפתע פתאום אלא מקשקש מאילן לאילן ומסוכה לחברתה כדי 
שיעורו בניו ויהא בהם כח לקבלו. כך הקב"ה דופק לנו כל חודש אלול 

ו ישנים משנתכם ונרדפים הקיצו מתרדמתכם. לעוררנו בשופר, עור
 כאשר נפתחים ספרי חיים ומתים. -לקראת ראש השנה 

 )להגיד(

 ה‡זינופר˘˙ 
 הוא וישר צדיק עול ואין אמונה אל משפט דרכיו כל כי פעלו תמים הצור

 (לב, ד)

מסובב את האדם מאורעות שונות ואינו מבין למה ומדוע זה לפעמים 
(מובא בספר "מרפא  בסיפור הבאקורה לו. בא הכתוב וצווח אין עוול!. 

 יחיאל רבינו עמד בפריס הכנסת בית בימת לנפש") מומחש רעיון זה: על
 . בשופר אוחז, בטלית עטוף', תוספות'ה מבעלי

 אלא, התקיעות לתחלתו הברכות לאמירת ברטט המתינו המתפללים
 . הרגיל מהסדר לשנות הרב החליט שהפעם

 לגשת האנשים אחד את קלה יד בתנועת והזמין ראשו את הפנה לפתע
 רבי של לצדו והתיצב, המתפללים בין דרך האיש לו פילס מהר חיש. אליו

 . בקהילה ידוע זהב צורף, עזריה נפתלי היה זה. יחיאל

 מצאתי" יחיאל רבי פתח", כך בשל דוקא ואולי, השעה גודל אף על"
 וסופו שנה לפני שתחלתו חשוב לקח בעל בסיפור כולכם את לשתף לנכון
 אזמין, נפתלי' ר ידידנו, המעשה מגבורי אחד עם מוקדם סיכום לפי. אמש
 ". הדברים השתלשלות את לכם לספר כעת אותו

 נפתלי. הספור את לשמוע סקרנים, ובצורף ברב משתאים הביטו הכל
 : בסיפורו והחל נבוך שעול השתעל, רוקו את בלע הוא. נרגש היה

 יעקב, הצורפות למלאכת עמיתי, הטוב שכני את אתם מכירים ודאי
 שנינו שבנו שעבר השנה ראש לפני אחדים ימים, ובכן. אבודרהם
 כי, הגמרא דברי את למדנו בשיעור. תורה לשיעור והאזנו, מהעבודה

 ". השנה מראש לו קצובים אדם של מזונותיו"

 ההצעה עלתה בינינו בשיחה. מיוחדת התעניינות בנו עוררו הדברים
 כמה לנו יגלה כי הוא ברוך מהקדוש ולבקש מיוחדת תענית להתענות

 . הבאה בשנה פרנסתנו תהיה

. משמים כלשהו לאות וצפינו צמנו השנה ראש לפני יומיים, עשינו כך
 כמה חלם מאיתנו ואחד אחד כל, הדבר ארע השנה של האחרון בלילה
 בהשתאות לרעהו איש ספרנו בבוקר כשנפגשנו. הקרובה בשנה ירויח כסף
. זהובים מאתים ירויח הבאה בשנה כי חלם יעקב חברי. חלומותינו את

 .זהובים וחמשים מאה רק ארויח כי ראיתי שלי בחלומי ואילו

 אם. "החלום ועל התענית על לו ולספר ורבינו מורינו אל לפנות החלטנו
 קטנה הכנסה כל הבאה השנה במשך כתבו, "אמר", תשמעו לעצתי
 .פיה על ונהגנו עצתו את שקבלנו כמובן". לכם שתבוא, כגדולה

 בשותפות שרכשנו סחורה סביב חריף ויכוח בינינו נתגלע אחד יום
 השותפות כי, חברי יעקב טען ברווח לחלוק כשבאנו. נאה ברוח ומכרנוה
 טענתי לעומתו. בשוה שוה ברווחים שנחלוק כן דעת על היתה בעסקה

 רק השקיע הוא ואלף שלישים שני ברכישה שהשקעתי מכיון כי, אני
 . יחס אותי פי על כן גם הרוחים את לחלוק יש, שליש

?" מהמכירה הרוח עתה נמצא מי בידי. "תורה דין שיפסק לרב פנינו
 העסקה על שטר או עדים לכם יש האם. "יעקב בידי היה הכסף, שאל

 יעקב כן אם. "שטר היה ולא עדים היו לא. לחקור הרב הוסיף?", שעשיתם
, ראיה כל לנפתלי באין, לדבריו ראיה להביא נפתלי ועל' מוחזק'ה הוא

 ". הרוח במחצית ויזכה הם אמת דבריו כי יעקב ישבע

. מוכן אנני להישבע אך, לאמיתם אמת דברי. "להישבע מאן יעקב אבל
 שליש לעצמו יעקב אפוא נטל. אמר", לי המגיע הרווח על אוותר כן ועל

 על עמד לבינו ביני הפער. הנותרים השלישים שני את לי ומסר מהרוח
 .זהובים עשרה

 ראש בהתקרב, ימים כמה לפני. רוחינו כל את לרשום כמנהגנו המשכנו
 יעקב כי התברר. ההכנסות כל את וסיכמנו רשימותינו את הוצאנו, השנה
 זהובים עשר אחד - זהובים ותשעה שמונים מאה, השנה במהלך הרויח
 עשר אחד, זהובים ואחד ששים מאה הרוחתי אני ואילו. מבחלומו פחות
 . מבחלומי יותר זהבים

 מיד וקבע רבות חשב לא הוא. הרוחנו כמה לו וספרנו רבינו לפני באנו
 עליכם והיה שצדק הוא חברך, העסקה על ההוא בויכוח כי מסתבר, ובכן"

 ". בשווה שווה ברוחים לחלוק

 בינינו שהוויכוח בשעה זהובים עשר אחד של הוא הפער אפוא מדוע"
 היתה רבינו תשובת. שלי על לעמוד ניסיתי? בלבד זהובים על עשרה היה

 התביעה כתב את שכתב הסופר בשכר הוצאתי אחד זהוב. "בפיו מוכנה
 . אמר", לדין זמן לכם שקבע והשליח

 פתאומי הפסד עם להשלים הצלחתי ולא, בפתוי עמדתי לא אני ואולם
", חלומות בדברי משגיח אינני. "ונכבד גדול סכום, זהובים עשר אחד של

 שפסק התורה דין פי על" הוספתי מצפוני את להשקיט וכדי, הפטרתי
 ". מהרוחים שלישים בשני וביושר בצדק זכיתי ואני שפסק כפי רבינו

 הבחנתי פתאום. לחג התחיבויות כמה להשלים כדי חנויותינו אל פנינו
 .איש נכנס לא לחנותי ואילו קונים הומה יעקב של חנותו כי

 והלך החנות את סגר. זהובים עשר אחד יעקב הרויח הצהרים עד
 מוכר של בדוכנו פגעתי בשוק בעוברי. לביתי אני גם פניתי וזועף סר. לביתו
 . ארצה סחורתו את והפלתי נכרי זכוכית

 לבית נגררתי מהרה עד, מכותיו את בי הפליא והמוכר נשברו הכלים
 אחד... ב שעוללתי הנזק את שהעריך שמאי לשוק הריץ השופט. המשפט

 . זהובים עשר אחד וחסר ומושפל חבול לביתי אפוא הגעתי. זהובים עשר

 ידידי לבית נגשתי אמש עוד. אלקינו גדול וכי רבינו צדק כי ידעתי אז
 ושיתפתיו רבנו אל פניתי כך אחר. מחילתו את ובקשתי אבודרהם יעקב
 . הסיפור בסוף

  .התקיעות בסדר פתח יחיאל ורבי, מהבימה עזריה נפתלי ירד נרגש

 (לב, כ)בם  אמון לא בנים המה תהפוכות דור כי

 הצדקה מן להמנע האנשים דרך כי המוסר דרך על לומר אפשר הכוונה
 אין - נותנים שאינם מפני, בהיפך הוא באמת אבל, ליתן להם שאין באמרם

 במה המפתח את זורק ובאם, לשפע המפתח היא הצדקה כי, ליתן להם
 ? האוצר יפתח

 מן עצמם ומונעים, הסדר מהפכים הם" המה תהפוכות דור כי" וזה
 להם משפיע ת"השי היה ואז ליתן יותר טוב והיה, להם שאין מפני, הצדקה

 שבזכות להאמין אמונה בהם איו" בם אמון לא" המה אבל, כפלים כפל
 סופר) (חתן   הטוב אוצרו להם ויפתח' ד יעזרם הצדקה

 מאוצרות המגידים  
  )ג לב,(" לאלקינו גדל הבו אקרא' ה שם כי"

 וברכו לאלוקינו גודל הבו אתם' ה שם ואזכיר כשאקרא י"רש פירש
 .שמו

) קיט שבת( בגמרא כתוב". אמן" ענית בשבח מאד הפליגו ל"ז רבותינו
 שנאמר עדן גן שערי לו פותחין כוחו בכל אמן העונה כל לקיש ריש אמר

 אלא אמונים שומר תקרי אל" אמונים שומר צדיק גוי ויבוא שערים פתחו"
 .אמן שאומרים
 לפנים מחיצה שערים הרבה לו יש עדן הגן כי: א"המהרש ופירש
 אמרו וכן, חבירו של מחופתו נכוה וצדיק צדיק כל שאמרו כמו ממחיצה

 כוחו בכל אמן העונה שזה ואמר כבודו לפי מדור לו יש וצדיק צדיק כל
  .ד"עכ. עדן גן מחדרי השערים כל לו פותחין
 קטן דבר בשביל שהרי בכוונה" אמן" עניית היא מעולה כמה לנו הרי

 עמלו אשר וחסידים מצדיקים יותר, עדן גן חדרי כל לפניו פותחים כזה
. ימיהםבכל' הבעבודתוטרחו
 לא התיבה לפני העובר חכמים שנו כך פז)  ר"(ד במדרש אמרו עוד

 יכול היה ואם רבותינו ולימדונו, הטירוף מפני הכהנים אחר אמן יענה
 יותר ה"הקב לפני גדול שאין מפני? למה, יענה, דעתו תטרף שלא לענות
 .אמנים כעניית' ה לפני חשוב דבר שאין הרי. כ"ע עונין שישראל מאמן



 

 ז 

 פעם אמר קמניץ דישיבת משגיח ל"זצ שטרן אהרן משה רבי צ"הגה
 : דבריו היו וכה בכוונה אמן ענית בענין חיזוק

 משתתף שהוא לאשר צריך לחתונה שהמזומן נהוג לארץ בחוץ
 שכחתי, שטרן הרב סיפר, פעם. כניסה כרטיס לו ושולחים, בשמחה
 כרטיס ללא גם ודאי, חשבתי אך, בחתונה להשתתף הסכמתי לשלוח
 ללא להכנס השומר לי נתן לא לאולם בהגיעי, היה כך לא אמנם. אכנס

, דקות לכמה ואכנס, השמחה לבעל נאמן ידיד שאני לו הסברתי... כרטיס
 . שבאתי כלעומת וחזרתי... לי עזר לא אך

, לגיהנם נידון, מעלה של ד"לבי ועשרים מאה לאחר המגיע אדם, כך
 והולך משם יוצא חודש ב"י לאחר ה"וב, מדורין בשבעה קשות שם וסובל

 כרטיס' ומבקש מלאך עומד עדן גן ובפתח, עדן בגן למקומו בשמחה
 היכן? כניסה כרטיס של מושג קיים כאן גם האם: האדם מתפלא', כניסה
 שמור מקומך המלאך לו עונה? מהמצוות לעצמי שבניתי והארמון המקום
 פתחו" בפסוק נאמר? הכרטיס מהו... כרטיס ללא כניסה אין אך... בפנים

 מי" אמנים" אלא אמונים תקרא אל" אמונים שומר צדיק גוי ויבוא שערים
 ואין נעולים השערים זה וללא, עדן גן שערי לו נפתחים, בכוונה אמן שעונה
 .למתבונן נורא... כניסה

 ששומע מישראל איש כל) בסופו י"פ" (העמודים ווי" בספר כתוב
 ואם, מקטן או מאשה שומע אפילו, אמן לענות מחויב מישראל ברכה
 שכל, נפשי מוסר אני נוטריקון" אמן" וסימן, חייבמיתה עונה ואינו שומע
 מחויב מישראל איש וכל. אמן עניית על נפשו למסור מחויב מישראל אחד
 אצלו העומדים שאר או הבית בני שישמעו כדי רם בקול הברכות לומר
 ואם, אמת שהיא הברכה על היא עדות אמן שמילת, אמן לענות ויוכלו
 . הדבר על להעיד שמעלים כמו הוא בלחש יאמר

 שהיה ונורא רב מעשה לפניכם אספר ישראל בני ורעי אחי ולאהבת
 זקני חמי לי שסיפר כמו" לבושים"ה בעל יפה מרדכי רבי הגאון בזמן
 ר"מהר הגאון של נכדו נכדת היתה שאשתו ל"ז וורטר אברהם ר"מהר

 . ה"זלה יפה מרדכי
 כדי לוויניציא, אטליא למדינת נסע יפה מרדכי' ר הגאון: המעשה וכך
 בערך אצלו ולמד הספרדי, אבוהב החכם אצל החודש עיבור חכמת ללמוד
 החכם של בנו אחד, תינוק מקרה, ויקר ימים מקץ ויהי. חודשים ארבעה
 בני וכל רם, בקול העץ פרי בורא ברכת פרי על בירך שנים,' ה בן אבוהב,
 החכם במתכוון. שלא אמן, ענה שלא יפה מרדכי' לר פרט אמן, ענו הבית

 מרדכי' ר הגאון אותו, ונידה גדולה בנזיפה בו גער מאד, עליו כעס אבוהב
 ופייסו, אליו בא כ"אח לתלמיד, מרב נידוי של הדין כפי יום' ל המתין יפה

 לו השיב הזה? הגדול האף חרי ומה חטאתו ומה פשעו מה וישאלהו
 בדבר, תלויה שאינה אהבה אהבתיך, גדולה שאהבה תדע, ידוע החכם:

 של על ברכתו אמן ענית שלא בשעה לשמים מיתה חייב שהיית תדע, אבל
 יהיה העוון ומחילת שנגרם, הגדול הפגם על לכפרה לך היה והנידוי הילד,

 גודל את תפרסם רגלך כף שתדרוך קהילה ובכל מקום שבכל בתנאי לך
 הנורא המעשה את תפרסם וגם אמן, עונה שאינו מי של והפגם החטא

 לך: שאספר
 עיר שם והיתה, ו"תתנ גזירת לפני קדושות קהילות היו ספרד במדינת

 את לגרש שרצה מלך היה עיר ובאותה. בישראל ואם עיר, לאלקים גדולה
 ועניו חסיד שהיה דין בית האב פעם ובכל, פעמים כמה מעירו היהודים

 . הגזירה מבטל היה, המלך בעיני חן שנשא גדול
 חשובי. מארצו לגרשם וציוה היהודים על המלך כעס, היום ויהי
 ממנו לבקש המלך אל איתם שילך ובקשוהו הרב לבית באו הקהילה
, למלך לכתם לפני מנחה תפילת להתפלל הרב רצה. הגזירה את שיבטל
: ואמרו בו הפצירו הקהילה שליחי אולם'. ה יראת חכמה ראשית שהרי
 הרב. המלך לפני רצון עת ועתה, ישראל כלל הצלת של רבה מצוה זוהי
 .עמהם והלך להם נאות

 וחבקהו לקראתו וירץ, בעיניו חן נשא הרב את המלך כראות ויהי
 כומר בא דבריו בתוך, שונים בענינים המלך עם לדבר החל הרב. וינשקהו
 בלשון וחשובה ארוכה ברכה אותו ובירך המלך לפני ויפול, המלך ממדינות

 זמן עובר ובינתים בברכתו מאריך שהכומר הרב כראות. הבין לא שהרב
 שיסיים קודם תפילתו שיסיים בסברו. והתפלל לפינה הלך, מנחה תפילת
 לכל וציוה הארץ מעל הכומר קם תפילתו באמצע אולם, ברכתו הכומר

 לבד אמן כולם וענו, הברכה שתתקיים כדי ברכתו על אמן שיענו העומדים
 ענו כולם אם הכומר שאל מכן לאחר, בתפילתו להפסיק רצה שלא מהרב
. לא ואמרו ברכתו על אמן ענה הרב גם האם ושאל חזר. כן והשיבו אמן
 ואמר, ומרה גדולה צעקה וצעק ראשו שערות תלש, כן הכומר כשמוע ויהי

 ויקצוף הכומר דברי את המלך כשמוע. למלך הברכה תתקיים לא בגללו
 את וציוה הרב כלפי אכזרי להיות ויהפוך. בו בערה וחמתו החסיד על מאד

קשיםביסוריםהמיתוהו, עבדיוכןויעשו... לנתחיםולנתחולהורגועבדיו

 גירש כן ואחר, לביתו וישאום שק בתוך הנתחים את וישימו וינתחוהו
 .מארצו היהודים כל את המלך

 לדעת רצה ימיו כל, נפשו את ידע ולא גדול בצער היה הרב של חבירו
 מצוה שליח שהיה בשעה נהרג ומדוע, הזה הגדול האף חרי היה מה על

 שיודיעו ומתפלל בוכה, מתענה והיה. רעה מגזירה ישראל כלל את להציל
 ויתבודד. כזו משונה במיתה החסיד נהרג חטא איזה על השמים מן לו

 החסיד אליו בא שפעם עד. החסיד חבירו הריגת על ומצטער מיוחד בחדר
, לו ויאמר, לקראתו גדולה חרדה ויחרד, בחדרו מתבודד כשהוא הקדוש

 עם מדקדק ה"הקב אלא, עבירה שום עשיתי לא מימי, לך דע, תירא אל
 עניתי ולא, הפת על ברכה הקטן בני בירך אחת פעם, השערה כחוט חסידיו

 מלך לפני כשעמדתי, הזה המעשה עד אפו ה"הקב האריך. אחריו אמן
נתעוררה  שעה באותה מאד למלך וחרה, ברכתו על עניתי ולא ודם בשר
 ודנו, המלכים מלכי למלך הברכה על אמן עניתי שלא על הדין מידת עלי

 ולכל בנך ולבן לבנך הזה המעשה את תספר חברי אתה לכן. כך על אותי
 . לו ופרח", אמן" ענית על ותזהירם עולם באי

 ויקראו, זה מעשה שיפרסם יפה מרדכי לרבי אבוהב החכם לו אמר
 ברכת על אמן עונה שאינו למי העונש מהו לכל להודיע בחודש פעם אותו
 עשרה שמונה תפילת מתפלל הציבור כששליח נ"בביהכ שכן וכל, תינוק
 (אוצרות התורה)      .קדיש ואומר

 ˘ב˙ ˘ובה
 ויש. ליזהר צריך תשובה ימי בעשרת, כותים של מפת נזהר שאינו מי אף
 וספק תשובה ימי' בי מהם ולשוב במעשיו ולפשפש לחפש אדם לכל

 תשובה יותר צריך עבירה
 )ג"תר סימן ע"שו(

 מחמיר אינו השנה ימות שבכל מי כי בהלכה כתוב. השאלה נשאלת
. תשובה ימי עשרת של - אלו בימים, ם"עכו וחמאת פלטר פת מלאכול

השנה כל, זו בהלכה ההבנה מה, והשאלה. מלאכלם וימנע שיחמיר ראוי
 ?! משמעות לכך יש וכי, נמנע אני ימים עשרה ולפתע אוכל אני

 : וביאור משל לכם אמשול
 להם ומגיש מצטלם, הפנים במשרד זהות תעודת להנפיק שמבקש מי

 .הבאות לשנים התעודה בתוך שנחתמת זו והיא תמונה
 או בחנות שקנה וכובע שלו חליפה עם מצטלם הוא אם להם איכפת לא

, לו ובעיקר, להם חשוב שכן מה. השכן של ש'קפלוט עם שמצטלם
 . תשאר זו כי, ויפה ברורה תהיה שהתמונה

 ? דהיינו, כזו אפשרות כ"ג לנו נותן ה"הקב כביכול
 אותנו החותם' ה לפני, מצטלמים הללו בימים, תשובה ימי בעשרת
 . כעת שמצטלמים איך, תישאר זו תמונה. השנה לכל בתעודה

 ת"עשי של ההלכה סוד וזה. העולם בורא לפני ביופיינו נצטלם הבה רבותי
 השכיל אם, במטרה ונגע האדם זכה הדין בימי אם כי. פלטר בפת להחמיר
: שנאמר כמו( הקשה מהדין להינצל סיכוי לו יש ואמיתי עמוק שלו והרצון

 "). שם הוא באשר"
  ציבור כח

 בכל. מאד קדושים ימים הם תשובה ימי עשרת כי. עוד לכם תדעו
 : דלהלן המשל את אומר אני הזדמנות

 אך, בה נוסעים רבים, ציבורית תחבורה של מערכת קיימת ובעולם בארץ
 לפי נקבעת במונית הנסיעה. ספיישל במונית לנסוע אדם נאלץ לפעמים

 כל. והנוסע הנהג של הפנים מול קטן מסך על מופיע בו שהמחיר, מונה
 השעון, ועוד עוד שקל חצי עוד, ועולה עולה הסכום נסיעה של שניות כמה
 - פרטי באופן נוסעים כאשר, לעשות מה אין אך... הלב ועמו דופק

 . ביוקר משלמים
 יום מידי מתפללים. כלל קטן לא הוא השמים עד מהארץ המרחק, והנה

 אם, אזי, הכבוד כסא עד בשלום תגיע שהתפילה ומעוניינים פעמים שלוש
 כדי ביוקר לשלם מוכרחים לא" ציבור תפילת: "ציבורית בתחבורה נוסעים
 ביחידות מתפללים כאשר אבל, רב כוחה ציבור תפילת כי, למטרה להגיע

 . השנה ימות כל כך. תתקבל שהתפילה כדי מיוחדות לזכויות נזקקים
 כתפילת היא יחיד תפילת כל, כידוע, תשובה ימי עשרת של אלו בימים אך

! טאטע! אבא ומבקש היום באמצע לשמים עיני מרים אני אם. ציבור
" ראשונים עוונות לי תזכור אל" "שמך את להודות נפשי ממסגר הוציאה"
 . ציבור של כתפלה, היא חשובה זו תפילה" באמת לעבדך ליבי וטהר"
 .הימים אלו את לנצל צריכים אנו כמה כ"א

  הדין מידת להפוך
 על המעביר) "א הרחמים למידת הדין מידת להפוך יש דרכים שתי כי נדע

 ושמעון לשמעון ראובן מוותר אם" פשעיו כל על לו מעבירים מידותיו
 להם גם מידה כנגד מידה - לבעלה ואשה לאשתו איש לשכנו שכן לראובן
 .יוותרו
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 מהשמים מביטים". השמים מן עליו מרחמים הבריות על המרחם כל) "ב
 מתנהג אתה כיצד לרחמים להתחנן אליך בא מישהו אם איתך קורה מה

 . שעה באותה
 שלא מעשים מיני כל, יועילו שלא דברים שנעשה אותנו מבלבל הייצר

 מעבירין וצדקה ותפילה ותשובה: "יש בלבד אחת דרך[ רחמים מביאים
 בהם שיש דברים אלו קדושים בימים לחזק ועלינו"] הגזירה רועאת

 . המידות על להעביר: כמו, תועלת
  הדעת חסרת הכבשה

 ומעשרים לדיר הנכנסים ככבשים" מרון כבני לפניך יעברון עולם באי וכל"
 והוא, אדום בצבע גבו על שוט עם לו נותנים העשירי - אחד אחד אותם

 . לשחיטה המיועד
 כבשים כאותם" מרון כבני עוברים עולם באי כל" מסלנט ישראל רבי אמר

 קרה מה: "אדום צבוע שגבה זו כבשה עם משותפת שיחה לנו היתה אילו -
 . שואלים היינו?" בגב לך

 ". שוט עם מכה קיבלתי"
 ?"לך כואב"
 . תסתיים הכבשה עם והשיחה" ממנו שכחתי, חלף עבר הכאב, לא"

, הרע גורלה הוא - מדברים שעליו שהצבע מבינה היתה הכבשה אילו
 כשבעל ואז, בשלום מקומו על יבוא והכל להתרחץ לנהר ניגשת היתה
 על מידע לה אין. מבינה אינה, אבל... היא מי יידע לא אותה יחפש הבית
 . הנחרץ גורלה

. השנה בראש עליו שנגזר הסימן את ולנקות להתרוצץ אדם של בכוחו יש
 וצדקה ותפילה ותשובה - תשובה ימי עשרת של אלו בימים עבודתנו
 חוץ כי בידינו שנותר מה וזה. הגזירה רוע את - האדום הצבע את מעבירין

. לבד ייקח לא פרנסה, לו יועיל לא מאומה, האדם בידי לא דבר שום, מזה
 עושה גבורות פועל לבדו ה"הקב הוא רק כי, בכח נוטלים לא בריאות
? בעולם עושים כן אנו ומה. הכל - צדקות זורע מלחמות בעל חדשות
 חוץ שמים בידי הכל" בטוב לבחור הבחירה כח - וצדקה ותפילה ותשובה
 ".שמים מיראת

 אותנו המכיר הרחמים אב אבינו כי ספק אין עלינו המוטל את נעשה אם
 וירחם, וכוחותינו מכאובינו את מדע הוא" אנחנו עפר כי זכור" מצבנו ואת

 . בנים על אב כרחם עלינו
 ? הזה הסער מי בשל

 . לסיים ברצוני
 על אותי יקללו כולם, עולם של רבונו: בטענה ה"להקב בא המות מלאך
 להיות נגזר ועלי טובים מלאכים בעולם יש. בגיני לעולם שבא המות

 אותך יזכירו לא לפחד לך אין, דאגה אל: ה"הקב לו אמר, הרע המלאך
 ? מת הוא ממה, ישאלו ימות אחד כאשר, מלאכים על יחשוב מי, בכלל
 . סרטן לו היה

 ? נפטר ממה
 . לב מהתקף

 כי יודעים לא, טועים. המחשבה של בשטח לא הוא? המות מלאך איפה
 . צורות מיני בכל משמים הכל. שמות רק הללו, מחלות ואין סרטן אין
 בשלי כי. "להתעורר עלינו קשים מקרים לאחרונה שמענו כאשר לכן

 ל"חז". אתכם' ה מאהבת. "לעוררנו ובא, אותנו אוהב' ה"!. הזה הסער
 המתרחשים העולם מקרי" העולם נברא בשבילי לומר אדם חייב" אומרים

 אדם ואם. אלו מקרים נבראו בשבילי... ולצורכי מחמתי הם ובארץ בעיר
 . להתעורר זוכה אינו, זה ל"חז מאמר שוכח

 .אמן ונאמר קרובה ולגאולה טובה לחתימה נזפה שבאמת רצוןיהי
 (להגיד)

  ל"זצ שבדרון שלום רבי - השוחט של החלום
 למיחסר דבעו בחלמא להו חזא זכאי בן יוחנן דרבן אחתיה בני

 להו חזא... לצדקה מיניהו שקל עשינוהו. דינרי מאה שבע
 ')י דף בתרא בבא י"רש( הכיפורים יום במוצאי בחלמא

 המחבר בני מספרים הקודש עיר בירושלים לאור שיצאו הספרים באחד
 . שהיה מעשה, עובדה אביהם על

, אחד בוקר היום ויהי. בעיירה כשוחט ושימש. מאד שמים ירא היה, אבא
 : שחלם נורא חלום על הבית לבני סיפר, רוחו ותפעם
 . מעלה של דין בית לפני למשפט מגיע אני והנה, חיי את סיימתי כי חלמתי
 וכי. שעשיתי מעבירה נברא הוא כי, בפיו וטענתו חבלה מלאך ניצב במקום

 ?. היא ומה! עבירה - עליה לוותר אין
 ובקשתה אלמנה אלי באה, לשבת בהכנות עוסק בעודי קודש שבת בערב
 אבקש, אחד עוף השגתי עכשיו רק, לשבת בישלתי לא עדיין: "בפיה

 טרוד אני כן כמו, השחיטה זמן הסתיים כי לה השבתי". לשחטו שתבוא

 אפשרות לי אין לכן', וכו המרחץ לבית הלכתי לא עדיין, שבת לקראת
 . שחטתי לא) חלב מאכלי תאכלו השבת, שאומר כמי! (לה לשחוט
 . אותי שיענישו תבע והוא. קשה דין מלאך נברא זו מעבירה

 הזהלעולם לחזור או, יום שלושים בגיהנום וטיהור כיבוס: דין בבית פסקו
. לעולם לשוב לא העיקר גהינום לסבול ביקשתי. העבירה את לתקן ושם

 שלא עד ונורא רב חום הרגשתי שהתקרבתי וככל לגהינום אותי הובילו
 הדין לבית לשוב בתחנונים בקשתי. רב צער - בו לעמוד מסוגל הייתי

 . השנייה בברירה ולבחור
 . מיאן המלאך. למלאך מתחנן בחלומי אני

 . מעלה של דין בית לפני להשיבני שנאות עד, עוד התחננתי
 הסכימו. הזה לעולם לרדת ובוחר, בי חוזר אני כי הדין בית לפני אמרתי

 את מילא שלא כיון? מדוע, המלאך את להעניש הוראה יצאה, אבל. איתי
 הענישו". ציווי ללא אותו השבת?!, להשיבו לך הרשה מי, "כהוגן שליחותו

 שביקשו מהעונש מאד הזדעזעתי. דנורא פולסא - אש שוט במכת אותו
 . התעוררתי, צולבת אש מכת של וזעזוע הפחד כדי ותוך אותו להעניש

 . החלום כ"ע
 . רוחו ותפעם

 עם לו שהיה במקרה נזכר ולא, הנה עד חייו ימי את לבדוק התיישב הוא
 אולי, ששכח להיות יכול שבהחלט כיון. ראיה לא' זוכר איני' אך, (אלמנה
 לא ואפילו לדרכו המשיך, לאלמנה מתחמקת תשובה ברחוב פעם הפטיר
 להעלות, זאת בכל וניסה שוב ישב) שיזכור מניין, לה שגרם לצער מודע

 בתפקידו פגם שום בעצמו מצא לא, כשוחט חייו כל פירוט את דף על
 לאחור וחודשים שבועות לעצמו חישב) שמים ירא היה אכן כי, (כשוחט
  תמיד כי למסקנה והגיע

 בצר. לאלמנות וחומר וקל שיהיה מי יהיה אנשים לבקשות כראוי התייחס
 : רוחו את והרגיע הפרטים כל את שמע הרב. העיר לרב נכנס לו
 ?!"תדאג כי לך מה הזה כדבר לך קרה לא אכן אם"

 הכל. וצדיקים חכמים פתחי על לדפוק הלך אליו שבה לא עדיין שרוחו כיון
 דברים של בחלום שמדובר מסתבר, כזה מעשה זוכר אינו אם כי לו אמרו

 . בטלים
 החל החלום ודבר, נרגע הוא, אליו שבה רוחו אט אט, הימים ברבות

 . מתודעתו להישכח
 .כליל נשכח והחלום. שנה כעשרים - רבות שנים חלפו
 ובידיה אלמנה למולו הלכה. למקווה בדרכו. אחד קודש שבת ערב ויהיה
 ". הזה העוף את לי תשחט בבקשה לשבת עוף לי אין" עוף

 אין ממש עכשיו, המוקדמות הבוקר בשעות, השחיטות כל את סיימתי"
 והתיק, בדרכו והמשיך" מאד טרוד אני, "רבתי בהתנצלות השיב", זמן לי

 . שבת לכבוד במקווה לטבול - בידו
 יצא הוא. התקרבה השבת, הבית עניני שאר את הכין מהמקווה שב הוא

 . בדביקות, כדרכו, שבת וקבלת השירים שיר לאמירת הכנסת לבית
 התיישב'. השרת מלאכי עליכם שלום' שורר, לביתו ושב מעריב התפלל

 ... ולפתע. יין למזוג השולחן ליד
. בחלום נזכר הוא!". וי! אוי! אוי! הוי! הוי: "בצווחה ממקומו ניתר ולפתע
, בחרדה ידיו את ופרס גנח! אהה! אהה, איומה היתה אותו שאחזה הבהלה

 . אותו העירו. מתעלף ונפל, וי, וי
 עם מגש, פלונית לאלמנה לשלוח מהרו: "ביתו לבני וביקש כוחות אזר הוא
 את לפייס הוא גם הלך אחריהם!, יכולתנו כפי, בשר עם מגש, דגים

 . האלמנה
 . לה ששלחו מהמטעמים אכלה וגם, שלם בלב לו מחלה היא
 יום: "התרגשות של אדיר בקול היין על קידש לביתו שב. אליו שבה רוחו

 שבת וקדושת שמחה של דמעות!" והארץ השמים ויכולו השישי
 ברכת בירך. סעודתו את סעד כ"אח. הגביע לתוך ונפלו יחד התערבבו

 .לישון והלך'. לה ובהודאה בשמחה המזון
 . ניעור לא בבוקר

 . מעשהו תיקון עם. לבוראו נשמתו את השיב הוא
. המלווים בין ל"הנ השמועה הילכה, שבת במוצאי שהתקיימה בהלווייתו

 המעשה את לספר בניו הסכימו, נשמתו לעילוי לאור שיצא ובספר
 . כצורתו

 על כי. שנאבד מעשה אין. דיין ויש דין יש כי. לדעת עלינו להתחזק עלינו
 ואת ירא האלוקים את. רע ואם טוב אם, במשפט האלוקים יביא מעשה כל

 . האדם כל זה כי שמור מצוותיו
 .אמן טובה וחתימה לכתיבה כולנו ונזכה

 (להגיד)
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 לעי"נ 
  בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 

 "זמן מסוכן"...
הגאון רבי אברהם פאם זצ"ל (ראש ישיבת תורה ודעת) היה 
אומר לתלמידיו. "ישנו זמן "מסוכן" בראש השנה, יום בו 

נדרש יהודי לזהירות יתירה. ומהו זמן זה? זוהי השעה  
כאשר אנשים בדרכם הביתה, או שאחרי סיום התפלה, 

 כשאוכלים סעודת יום טוב, ואז סוקרים את אירועי היום:
"הבעל תפלה התפלל מדי בשקט, בקושי שמעו אותו"! "הוא 
משך את התפילה יותר מדי"...! "השנה, לא תקע הבעל 
תוקע כל כך טוב"... ראית מי קנה מפטיר וכמה זה עלה לו"? 

הרע במישרין או ברמז, או בדוגמאות הללו יש משום לשון 
שהן גורמות לסיפור לשון הרע. כל הרוצה לשמר את 
הזכויות שרכש בתפלתו ובתשובתו, עליו להזהר מדיבורים 

 כאלו"...
 

רבי שלמה שטנצל זצ"ל כותב על דברים ששמע באזור 
 תשכ"ג בישיבת חברון :

"על הימים הנוראים האלה, שמעתי מרבי יוסף דב גרינברג 
ע מרוסיה הסובייטית, דברי התעוררות שהביא יהודי שהגי

מ"שם", הוא שמע בריגה שאלה, כתוב על הימים הללו 
"דרשו את ה' בהמצאו" הם ימים בין ראש השנה ליום 
הכיפורים, שהשי"ת ממציא את עצמו ומתקרב אליהם, 
ושאלו שם, הרי השי"ת מצוי בכל השנה "מלוא כל הארץ 

ויים בהתעוררות רוחנית כבודו", וענו היהודים ברוסיה המצ
של אלפי בעלי תשובה, במשל, באקלים הגשום של רוסיה 
מצויים מחסני ברזל חשופים לגשם, הנחלשים במשך הזמן, 
וכאשר רוצים לדעת אם הברזל נאכל או נשאר ברזל 
מהחלודה, תוחבים מגנט ארוך לתוכו, אם חשים משיכה 

נט לא למגנט בערימה, סימן הדבר על קיום ברזל, ואם המג
 חש בתגובה, אות הוא על חלודה וחידלון גמור. 

כן הדבר בין ראש השנה ליום הכיפורים, הקב"ה יורד לתוך י' 
אמות של עולם הזה, ומתקרב לליבותיהם של כל בית 
ישראל בכל מקום שהם, אם היהודי חש בליבו משיכה 
למגנט לקב"ה המשוך ומעורר את הלב היהודי, אות הוא על 

לב דומם ללא תנועה וניד כל שהוא, אות הוא על חיים, ואם ה
רוחנית עילפון כריתות רוחנית, בימים אלה יכול כל  הגוויע

יהודי בכל מצב שהוא לדעת היכן הוא עומד, את האמת, כדי 
 .שיידע מה לעשות

 

משמיה דהרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זי"ע מתאמרא, 
לים , זוכה שהחוסם פיו בראש השנה ואינו מדבר דברים בט

לעורר מדה זו למעלה בשמי מרומים, וכאשר בא המקטרג 
ואומרים לו, עת 'תענית דיבור' היא  –לקטרג משתיקים אותו

 העת, ואי אפשר לו לפצות פיו לרעה. 
  (באר הפרשה)

 
סיפר אחד מתלמידיו של הגה״ק בעל החפץ חיים זי״ע על 
שנה אחת שזכה להסב יחד עם רבו בסעודת ליל ראש 

ה, והנה, כאשר הגיע עת אכילת הסימנים החל החפץ השנ
חיים זי״ע לומר: הגמרא (הוריות יב.) אומרת שיש תוקף 
וחוזק לסימן טוב שאדם עושה. ומשום כך ראוי ורצוי לאכול 
בראש השנה דברים מתוקים, ולהימנע מאכילת דברים 

 חמוצים וחריפים.
המשיך החפץ חיים  -והנה, אם אנו מהדרים אחר סימנים 

ואמר: הרי אין סימן נאה ויאה יותר מהארת פנים לזולת! 
טוב יותר מכעס והקפדה. -חיוך וסובלנות! ואין סימן לא

ובכלל, הארת פנים לזולת, חיוך וברכה, עזרה ועידוד, הריהם 
ין. שכן אמרו רבותינו ז״ל: ״כל סגולה בדוקה לזכייה בד

המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמים״. ואמרו: ״כל 
המעביר על מידותיו, מעבירין לו על כל פשעיו, ובמידה 

 -מודדים לו. אם כן, המחייך לזולת  -שאדם מודד לאחרים 
יזכה להארת פנים  -יחייכו אליו מן השמים! המאיר פנים 

 באור פני מלך חיים...
ל כן, בימי ראש השנה נקפיד לעשות סימנים יפים של ע

הארת פנים, חיוך וסובלנות, בכדי שהם ישפיעו לנו לכל 
 השנה לקבלת הארת פנים מהקב״ה...

 
מסופר על הרב מבריסק זי"ע , שהיה יושב ואומר תהילים 
בכל השעות הפנויות בראש השנה. שאלוהו תלמידיו "מדוע 

אמרנו בסליחות "כדלים  הרב לא לומד"? ענה ואמר: הרי
וכרשים דפקנו דלתיך", והפשט הוא, כי בראש השנה כל 
אחד דומה למי שפשט את הרגל, דנים אותו על שנה חדשה, 
אין לו שום דבר אצלו, שום דבר לא נשאר לו מהשנה 
שעברה, בראש השנה צריכים לחדש את הפספורט , את 

ה אסור הבריאות , הפרנסה , את הנחת מהילדים , וביום כז
לבטל דקה, ולכן בחרתי לומר תהילים, כי בלימוד אני צריך 
להפסיק מידי פעם בכדי לקום ולהוציא ספר, ודבר זה לוקח 
לי זמן, והרי בראש השנה כל שניה חשובה כנצח, לכן בחרתי 

 לומר תהילים ברצף, ללא הפוגה כלשהי!
 

א"ר כרוספדאי א"ר יוחנן שלושה ספרים נפתחין בראש 
ד של רשעים גמורין ואחד של צדיקים גמורים, השנה. אח

ואחד של בינוניים. צדיקים גמורין, נכתבין ונחתמין לאלתר 
לחיים. רשעים גמורין נכתבין ונחתמין לאלתר למיתה, 
בינוניים תלויין ועומדין מר"ה ועד יוה"כ וכו'. (ר"ה טז, ב) 
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לכאורה היה עלינו לתמוה: למה הקב"ה פותח שלושה 
ספרים בראש השנה וממתין לבינונים עד יום הכיפורים, וכי 
לא היה עדיף להמתין עם כל הספרים עד יום הכיפורים? 
אלא חסד מיוחד יש בכך, כי אילו היו הבינונים נשפטים עם 
הצדיקים, הרי לפי ערך הצדיקים היו הבינונים נחשבים 

כפי שאמרה האישה הצרפתית לאליהו (מלכים א',  לרשעים,
פרק יז): "מה לי ולך איש האלוקים באת אלי להזכיר את עוני 
ולהמית את בני", ופירש רש"י (בראשית יט, יט): "עד שלא 
באת אצלי, היה הקב"ה רואה מעשי ומעשי עמי ואני צדקת 
ביניהם, ומשבאת אצלי, לפי מעשיך אני רשעה". ומאידך, 

בינונים היו נידונים עם הרשעים, היו סובלים מריבוי אילו ה
חרון האף הנובע מדין הרשעים, וב"עידנא דריתחא" 
מדקדקים יותר, ולכן את הצדיקים והרשעים דנים בראש 

ואילו את הבינונים משאירים ליום הכיפורים, שהיא  -השנה 
 יום רצון ויום מחילה, וכך יוצאים זכאים בדינם. 

 )(דרשות חתם סופר
 

סיפר לי יהודי מתושבי העיר לונדון, שהוצרך פעם ליסע 
לארה׳׳ב, להוותו נתקף שם בלבו, והוכרח לשהות בבית 
החולים למשך עשרה ימים, ומכיוון שאינו מתושבי ארה׳׳ב 
ואינו משלם שם על ביטוח רפואה ע׳׳כ דרשו מעמו בסוף 
אלו הימים לשלם סכום עצום של שלושים אלף דולר. 

מדוע אירע לי כזאת  -העיקה על לבו של יהודי זה  'הוצאה' זו
בדיוק בהיותי על אדמת ארה"ב כשאין לי ביטוח ... עד 
שאחד הרבנים 'האיר' את עיניו, באמרו הנה ב׳ראש השנה׳ 

בו ביום שכל באי עולם יעברו לפניו כבני מרון, ונקצב  -שעבר 
לכל איש מזונותיו מר׳׳ה ועד ר׳׳ה, באותו יום נגזר עליך 
להוציא סך שלושים אלפי דולר להוצאות רפואה, והנה 
בלונדון עיר מגוריך היה עליך לעבור כמה וכמה מדורי גיהנום 
'רפואיים '... עד שהיית מגיע לסך שלושים אלפים, ואילו 
בארה׳׳ב 'גמרת' עם כל ההוצאה הזאת תוך עשרה ימים... 

 ותנצל נפשך.
 (באר הפרשה)

 
ם בעיקר על המלכת ה' בתפילות אנו רואים  שמתפללי

 ופחות על הדין.
הדברים מסביר הגר"ש פינקוס זצ"ל כך:  2את הקשר בין  

לשופט אין יכולת עצמית לקבוע את הדין והוא פוסק עפ"י 
ספר החוקים שלפניו, משא"כ מלך הוא פורץ גדר ואין מוחין 
בידו, הוא הקובע את ספר החוקים ובידו לגזור כל דין 

 שירצה.
ביום הדין אנו ממליכים את הקב"ה וע"י ההכרזה ולכן דווקא 

שהוא מלכנו ומלך העולם, יגזר דיננו לטובה בהנהגת 
 הרחמים ולא בהנהגת הדין.

 
 

 "לקונה עבדיו בדין"
הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק זיע"א נוהג היה ללמד 
סנגוריה על ישראל, וביחוד בימים נוראים, בר"ה ויוכ"פ. פעם 

קיעת שופר פנה כלפי מעלה ואמר: אחת ביום ר"ה לפני ת
רבש"ע בפיוט לאל עורך דין אנו אומרים לקונה עבדיו בדין, 
לרחם עמו ביום דין, ואני אלימלך בן אליעזר ליפא מרשה 
לעצמי להזכירך אדון עולמים, מה שאמרו חכמיך חכמינו 
(קידושין כ') כל הקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו, משום 

לגבי עבד עברי את הכתוב (ראה ט"ו  שמחויב האדון לקיים
שתה", ומכיוון שאתה קנית מט"ז) "כי טוב לו עמך במאכל וב

אותנו את בני העם העברי לעבדים, וכמו שכתבת בעצמך 
(ויקרא כ"א מ"ב) "כי עבדי הם" הרי מחויב אתה  בתורתך

עתה על פי הדין, לרחם עמך ביום דין, לתת לעבדיך אלה 
 כדי לקיים כי טוב לו לעמך.מאכל ומשתה וכל צרכיהם 

 

 "כתבנו בספר זכויות"
רבי דניאל מובשוביץ הי"ד מקלם, תמה על התפילה: "אבינו 
מלכנו כתבנו בספר זכויות", שלכאורה מה מקום לבקשה זו, 
הרי ממה נפשך: אם עשינו מעשה שהוא זכות הרי יכתבו את 
זה גם ללא בקשה מיוחדת, ואם לא עשינו מעשה של זכות 

 מקום יש לבקשה?מה 
בספר הזכויות מבטאת  בלהיכתותירץ, שעצם הבקשה 

אכפתיות ודאגה ממצבנו, ועובדה זו עצמה יכולה להועיל לנו 
 בספר זכויות.  בלהיכת

 (לעבדך באמת)
 

 "ועקדת יצחק לזרעו ברחמים תזכור"
 יש להבין מהי ההדגשה "ברחמים"? 

ש בו אלא הזכרת זכות אבות והזכרת עקידת יצחק אפשר שי
ח"ו גם רעה, שכן יוכל המסטין לקטרג כי דווקא בגלל שהיו 
לעם ישראל אבות שכאלה שהיו מוכנים למסור נפשם על 
קדושת ה' ותורתו, היו צריכים הבנים בנ"י להתדבק בדרכם 
וללמוד ממעשיהם ולא ללכת אחרי יצה"ר, וחטאיהם אפוא 
חמורים יותר, ולכך אנו מבקשים "ועקדת יצחק לזרעו 

מים תזכור" שלא תהא עקידת יצחק נזכרת לנו חלילה ברח
 לרעתינו אלא רק לטובה ולזכות "ברחמים".

 (השל"ה)
 

 "ועקידת יצחק לזרעו היום ברחמים תזכור"
מפני מה מייחסים את העקידה ליצחק ולא חותמים כלשון 
שאומרים בגוף הברכה "ותראה לפניך עקידה שעקד 

ניכר גודל אמונת אברהם. " יש לומר כי ממעשה העקידה 
אברהם בתורה שבכתב, היינו ששמע מהקב"ה בעצמו.
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לעומת זאת, ממעשה יצחק ניכר גודל אמונתו התורה שבעל  
פה, והיינו שמסר נפשו על מצות חכמים במה שהוא חוץ 
לשכל האדם, שלא הרהר אחר דברי אברהם אביו ומסר 
עצמו לעקידה. וזהו "ועקידת יצחק לזרעו היום ברחמים 

היינו שזכות העקידה תעמוד "לזרעו", לאלה  –"ור תזכ
המאמינים ושומעים ל'תורה שבעל פה', שאינם מהרהרים 
אחר דברי חכמים, תקנותיהם וגזרותיהם. אבל מי שאינו 
בכלל אלה, אינו בכלל תפילה זו ואינו יכול לבקש לעצמו 

 זכות העקידה. 
 (חתם סופר) 

 

 "שופר"
יע"א חיפש בעל תוקע הרה"ק ר' לוי יצחק מברדיטשוב ז

לראש השנה. הגיעו לפניו יהודים רבים, חסידים ולמדנים 
שידעו לתקוע בשופר, וחפצו לזכות לתקוע לפני הרבי. החל 

ושאל כל אחד מהן כוונותיך בשעת  ומועמדיהרבי לבחון את 
התקיעות? החלו כולם להראות את ידיעותיהם בכוונות 

ע רצון. פנה הרבי שונים, אך הצדיק לא היה שב םובייחודי
לאחד היהודים שעמד בפינה נידחת, ולא היתה בו העזה 
להתערב בשיחה, רבי, החל לגמגם, יהודי פשוט אני, יש לי 
ארבע בנות להשיא ואין בידי פרוטה לפרוטה לנדוניה, 
ובתקיעות מכוון אני, רבש"ע עשיתי את רצונך, תקעתי 

י זיווגים לפניך בשופר, אם כן שמע גם אתה לרצוני, שלח ל
הגונים בעבור בנותי. שמע רבי לוי יצחק את דבריו ואמר: 
טוב מאד, כוונותיך הן כוונות אמיתיות, בעל תוקע כזה אני 

 מחפש.
 

יראתו הגדולה של רבי יהודה צדקה מכל נדנוד עבירה וספק 
איסור, היו להפליא. פעם נשא דברים בראש השנה, בעת 
שהתאספו בביתו לאמירת תהלים, ואמר ״הרי מצות תקיעת 
שופר בראש השנה היא עצומה ונוראה, ואין מי שיוכל לתאר 

הנשגבים שהיא  םהתיקוניאת חשיבותה ומעלתה, ואת 
בטלו חז״ל את  ובכל זאתמרום ובכל העולמות,  פועלת בשמי

המצוה, רק בגלל 'איזה עם הארץ בארץ כוש' שיבוא לטלטל 
את השופר בשבת, ובשבילו בטלו את המצוה מכל ישראל 

ת. ללמדך מהי כוחה של עבירה ולרבבותיהם עד סוף כל הדור
 ומהו כוחו של כל אחד מישראל״.

 (שבת טיש)
 

כדי שאזכור "תקעו לפני בשופר של איל 
 לכם עקידת יצחק" (גמ' ר"ה) 

ולכאורה כדי להזכיר את העקידה הרי יותר היה מתאים 
"והעלהו לעולה" אלא  יהציוולקחת סכין שמזכיר את 

שבהזכרה זו אין אנו מתכוונים להזכיר רק את הסכמתו של 

אברהם להקריב את יצחק בנו ואת הסכמתו של יצחק להיות 
 נשחט. 

הזכיר שהקב"ה אינו רוצה בקרבנות אדם, כוונתנו היא גם ל
ואת יצחק החליף לקרבן של איל, ולפיכך בשעה שאנו 
עומדים בר"ה במשפט אנו מרמזים על השופר של איל, שגם 
בנו ינהג כפי שנהג ביצחק אבינו שלקח תמורתו איל, ולא 

 יחפוץ במות המת.
 

 ה"-"מן המיצר קראתי י
שיחקו ביניהם משל נאה מסופר על שני ילדים צעירים ש

'סוס ורוכבו ', היינו שאחד מהם התכופף על ארבע משל היה 
סוס, וחבירו רכב עליו, ולאחר שעה קלה נהפכו היוצרות, 

לרוכבו וחוזר חלילה , לאחר שאחד  סלסוס והסוהרוכב נהפך 
 הילדים סיים לשמש כ 'סוס' קראו אביו לאכול את ארוחתו, 

כעת כשהגיע זמני  נענה הילד ואמר לחבירו , הנה בדיוק
לרכוב עליך קראני אבי לסעוד, עתה אקשור אותך לגדר 
כקשירת הסוס, והמתן לי פה עד שובי, ואכן הילד לקח חבל 

לגדר, הלה פנה אל ביתו א דק וקשרו בקשר שאינו של קיימ
לאכול כשבתוך ארוחתו נרדם וישן, חבירו ה'סוס 'שחיכה לו 

הוא לבוא, החל  וראה שבושש הבית רבחצעיניים  ןבכיליו
לבכות וליילל, עבר שם אחד וראהו בוכה, שאלו , בני מדוע 

דמעות, מירר הילד ואמר לו את כל סיפור  עיניך תזולגו
מעליך  ה מועטת הינך מסירא, בקריההלךהמעשה אמר לו 

, את כל החבל הקושר אותך כביכול אל הגדר, אמר לו הילד
צריך להיות אני עוד  יאיני יכול לקרוע את החבל כי הר

 .. הסוס.
ובוכה שאינו יכול ולדידן יאמר שלא נראה כאותו הצועק 

כי עליו עוד להיות ולשמש כסוס כפרד,  רלהיחלץ מן המיצ
ואינו מבין כי מי הכריחו להמשיך להיות 'סוס', יפסיק נא 

ליו שאינם טובים, ובהתעוררות אחת יתיר את הרג ויעזוב
 מעצמו כל קשרי החבלים וישוב אל אביו שבשמים. 

 (באר הפרשה)
 

 "מן המיצר"
בהיכנסו אל בית הכנסת לתפילת שחרית של ראש השנה, 
הבחין פעם מרן בשני אברכים, העומדים ומשוחחים זה עם 
זה. הורה מרן לבנו, כ"ק מרן מהר"י זי"ע, שיגש למקום 

ם ויטה אוזן לשיחתם. חזר מרן מהר"י ואמר, שהם עומד
מדברים בשברון לב ונאנחים על שפלות מצבם ואינם יודעים 

 באיזה פנים יעמדו לרצות את קונם ביום הדין.
אורו עיניו של מרן ואמר: "שני אברכים אלו, שברו את 
המחיצות והסירו את הקטרוג שהתעורר על בני ישראל, 

יצי היושר עמדו וסיפרו בשבחם בשמים", וסיפר מרן, שמל
של ישראל, על מעשי הצדקה והחסד שהם גומלים עם כל 
איש צר ומצוק. נענה השטן וקטרג, שגם אצל אומות העולם 
ישנם גומלי חסדים ונותני צדקה. והנה נשמע שיח 
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 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

התמרמרותם של שני האברכים הללו והמליץ יושר. תפס 
כזה אינו בנמצא דבריהם בשתי ידיו ואמר: "אבל שברון לב ש

אצל הגויים". התקבלה מליצתו והוסר הקטרוג, ובכן יכולים 
 אנו לגשת להתפלל.

 (מתוך יחיד בדורו)
 

 "תשובה"
יש משל שמספרים העולם, על צייד שרצה לצוד דגים, ושם 
רשת עם אוכל והדגים נכנסו ואכלו. למחרת בבוקר הוציא 

 הדייג את הרשת והדגים נלכדו מיד.
מה עשינו? היינו מיד אחרי האוכל צריכים אמרו הדגים, 

לצאת, איזה שטות עשינו שנשארנו, היינו מיד אחרי האוכל 
צריכים לצאת! אבל הם לא ידעו שברגע שנכנסו לאכול הם 

 כבר נלכדו...
כן הוא הדבר, האדם בוכה באמצע השנה על דא ועל הא, 
אבל הוא לא יודע שכבר בראש השנה זה נקבע, מה לך 

 עוק עכשיו, היית אז צריך לצעוק ולזעוק!לבכות ולצ
 

' ןמלובלישנה אחת, נסע רבי דוד מלעלוב אל רבו ׳החוזה 
לראש השנה, ונטל עמו את תלמידו רבי יצחק מוורקי שהיה 
אז צעיר לימים. לפני תקיעת שופר, פנה רבי דוד עם תלמידו 

של ׳החוזה' כדי לשמוע קול שופר, ובדרך  בית מדרשואל 
נוק בוכה מאחד הבתים. חמלו שניהם על שמעו קול תי

התינוק הבוכה, ונכנסו אל תוך הבית, והנה הוא ריק מאדם. 
הבינו השנים, כי בוודאי הלכו ההורים אל בית הכנסת כדי 

החליט להשאר בביתה כדי  , ורבי דודאת התקיעותלשמוע 
לשמור על התינוק הקטן ולשעשעו עד שוב הוריו, ואמר 
שכדאי היא נפש אחת מישראל כדי לאבד את התקיעות 

 בעבורה. 
ת המדרש, שכן היעדרו הציע התלמיד לרבי דוד ללכת לבי

לב בלתי רגילה ואף יגרם בכך צער לרבים,  תמשוך תשומת
י דוד בקולו, אולם להוותר בבית. שמע רב את עצמווהציע 

כשנכנס 'החוזה׳ ובקש להתחיל בתקיעות, הביט אנה ואנה 
ושאל: ״היכן הוא רבי יצחק מז׳וריק״? לא הבינו החסידים את 
פשר השאלה, ולא הכירו את רבי יצחק שכונה על שם עיר 
הולדתו, שכן היתה זו הפעם הראשונה שהגיע ללובלין. 

לוב, והוא עד מלהיחיד שהבין את שאלת הרבי, היה רבי דו
, והעמיד שומר אחר בית המדרששלח מיד שליח להביאו אל 

 על התינוק. 
כל אותה שעה המתין החוזה ולא החל בתקיעות, ומיד 
כשנכנס רבי יצחק, פנה אליו ושאלו: ״באיזו סוגיה אתה 
עסוק בימים אלו״? השיב רבי יצחק וספר כי עוסק הוא 

בין לשלילה. הביט בו בסוגיה שקרוב פסול לעדות בין לזכות ו
׳החוזה׳ ושאל: ״האם הקשה לך דבר מה בסוגיה זו? ורבי 

יצחק השיב מיד: ״כן, רבות התחבטתי והתקשיתי בסוגיה זו. 
שהרי אם קרוב פסול לעדות כשהוא בא לזכות את הנדון, 

, שרוצה לזכותו. אולם מדוע הוא על הדעתמתקבל הדבר 
נהנה הרבי נפסל לעדות כשהוא בא להעיד לחובתו״? 

מדבריו, ושאל: ״נו, והאם מצאת תרוץ לקשיה גדולה זו? 
ושוב השיב רבי יצחק ואמר: כן, חשבתי לומה כי כאשר אדם 

לחובה, והוא מחייבו בתשלום, הופכת עדותו  על קרובומעיד 
המחייבת, לעדות של־זכות, כי בכך הוא פוטר את הנדון 

ידי  על בעולם הזה על עצמומעונש בעולם הבא, שכן כפר 
התשלום״. לשמע הדברים, אורו פניו של ה׳חוזה', והוא הרים 

ואמר: ״רבותי, דעו לכם שהשטן המקטרג הביא  את קולו
של־ את אשמתםערימות ערימות של עבירות, כדי להוכיח 

כך׳? שאל הקב״ה, והשטן בקש  ישראל. ׳ומי יעיד על
, שכן בוחן כליות על הדבריםשהקב״ה בכבודו ובעצמו יעיד 

 על קרוביוולב הוא, וטענתו היתה בפיו, שמתר לאדם להעיד 
כאשר הוא מעיד לחובתם, ולכן מותר לו לקב״ה להעיד כנגד 

שהם בניו קרוביו, מפני שהוא מעיד  על אףעם ישראל 
י יצחק מז׳וריק הוכיח לחובתם. אולם עתה, כאשר רב

ההפך, כי גם לחובה אסור לקרוב להעיד, שכן  בפלפולו את
בעולם הזה גוררת זכות, ואם כרגע יחוייבו בני  כל חובה

, יצאו זכאים, םעונשישראל בדין, הלא אחרי שיקבלו את 
 השתתק הקטגור ונסתתמו טענותיו״. 

ובעוד צבור הנאספים שרוי בהתרגשות לשמע הדברים, 
שנשתקק הקטגור, הבה ונתקע  ןומכיווסיים ה׳חוזה' ואמר ״

 בשופר״, והחל בברכות התקיעות.
 (שבת טיש)

 
זי׳׳ע אמר פעם לאחד שהתאונן  סלנטרהגאון רבי ישראל 

כבר מעבודת ה', כי אין בכוחי לשוב  יהתייאשתלאמר הנה 
ולעמוד אל מול יצרי הרע, המתגבר עלי בכל כוחו, ענהו רבי 

מאמין  שהנךישראל, הנה יצרך הרע מאמין בך יותר ממה 
טן בעצמך, וראיה לכך מדברי הגמרא בר"ה טז:) שהש

מתערבב בעת תקיעת שופר, ואמרו בירושלמי (מובא בתוס' 
שם ד״ה לערבב) שהשטן מתערבב כיון שירא שהוא שופר 
של משיח וכבר שבו ישראל בתשובה, נמצא השטן מאמין 
שבכוחך לשוב בתשובה שלימה , ואילו אתה אינך מאמין 

 שבכוחך למחוק את כל עברך ולהתחדש בעבודת קל חי.
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 פירושים מתוך שיעור פרשת שבועלקט 
 22:00ב"ב יום חמישי בשעה  4בביהכנ"ס "דברי שיר" רח' זכריה 

 518יון מס' לג                      חשנת תשע" עשי"ת -פרשת האזינו  -ראש השנה      
 ַהָּפִנים תׁשֶ ּבֹ  ְוָלנּו ַהְּצָדָקהה'  ְל

 אֹוָתנּו ְגָלההֶ ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא  םֶׁשָאְמנָ , ַהַּמְלִּבי"םְמָבֵאר 
 ִּבְהיֹוֵתנּו ַא, ַמֲעָלֵלינּו ֹרעַ  ַעל ְלַהֲעִניֵׁשנּו ְּכֵדי ָהֻאּמֹות ֵּבין לֶא 
 ָהֲעצּומֹות ְוָהְרִדיפֹות לבֶ ַהּסֵ , ֻּכָּלם ַהּגֹוִיים ְלֵעיֵני הִנְרֶא , לּותּגָ ּבַ 

 ֶׁשִּיְתַחֵּלל ּגֹוֵרם ֶזה ְוָדָבר, ּכֹותֲארֻ  ָׁשִנים ְּבֶמֶׁש סֹוְבִלים ֶׁשָאנּו
 .ָּבעֹוָלםה'  ֶׁשל ְׁשמֹו
 צֹוֵדק ָעְנֵׁשנּו ָאְמָנם, עֹוָלם ֶׁשל ִרּבֹונֹו: אֹוְמִרים ָאנּו, ֵּכן ְוַעל
 ַאלּגְ  ֵּכן ְוַעל, ַהָּפִנים תׁשֶ ּבֹ  תמֶ ּיֶ ַק ה',  ִחּלּול ְּבִעְּקבֹות ַא, הּוא

 .ָרהַהּמָ  ַהָּגלּות ִמן אֹוָתנּו
 לֹא ִאם ְלַמַעְנ הׂשֵ עֲ  ַמְלֵּכנּו ָאִבינּו" ַּבֲאִמיַרת, ָּכאן ְוַאף

ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא  ְלָכ ּוְמַיֲחִלים ִמְתַּפְּלִלים ָאנּו, !"ְלַמַעֵננּו
, ְלַמַעֵננּו לֹא ַא, ֱאֶמת ְּגֻאַּלת ֵלנּוְוִיְגָא  ַּדי ְלָצרֹוֵתינּו יֹאַמר
 .ַהּגֹוִיים ֵּבין ְּכבֹודֹו ִיְתַחֵּלל ֶׁשּלֹא ְּכֵדי, מֹוְׁש  ְלַמַען ֶאָּלא

 
 הֹוֵריָת  ְּתׁשּוָבה ְוֶדֶר

: ָאַמר ִיְׂשָרֵאל ְלַעּמֹו ֶׁשִּיְסַלח ה"ֵמַהָּקּבָ  ְמַבֵּקׁש ַרֵּבנּו ְּכֶׁשֹּמֶׁשה
ֲאֶׁשר הֹוֵצאָת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְּבֹכַח ' ֶיֱחֶרה ַאְּפ ְּבַעֶּמ ה"ָלָמה 

 ְּדַבר ֵיׁש ֶזה ְּבָפסּוק ,ְוִהֵּנה). יא, לב ְׁשמֹות(' ָּגדֹול ּוְבַיד ֲחָזָקה
 .ֵּתיָמּה
 ֵמֶאֶרץהֹוֵצאָת  ֲאֶׁשר" ּוְלַהְזִּכיר ְלהֹוִסיף ֹמֶׁשה ִנְצַר ַמּדּועַ 

 ַעם' ְׁשֵני ֵיׁש ִּכְבָיכֹול?! ִסיָמן ָּבֶהם ִלֵּתן ָצִרי ְוִכי", ִמְצַרִים
 ָיָצא ֶׁשּלֹא נֹוָסף ְוַעם, ִמִּמְצַרִים ֶׁשָּיָצא ָחדֶא '? ִיְׂשָרֵאל

 ?ִמִּמְצַרִים
 ְּבִעְנַין ל"ֲחזַ  ַמֲאַמר ִנְלַמד, זֹו ְּתִמיָהה ַעל ְלָהִׁשיב ְמָנת ַעל

 ):ב, ד ָזָרה ֲעבֹוָדה( ָהֵעֶגל ֵחְטא
 ",לֹא ָעׂשּו ִיְׂשָרֵאל ֶאת ָהֵעֶגל :ָאַמר ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלִוי"
 ֶׁשֶּנֱאַמר. "ֹוַמר לֹא ָהָיה ָראּוי ִיְצָרם ְלִהְתַגֵּבר ֲעֵליֶהןְּכל

ִמי ִיֵּתן ְוָהָיה ְלָבָבם ֶזה ָלֶהם ְלִיְרָאה אֹוִתי ' ):כו, ה ְּדָבִרים(
ִּגּבֹוִרים ְוַאִּמיֵצי ֵלָבב  ִּכי '",ְוִלְׁשמֹור ֶאת ָּכל ִמְצֹוַתי ָּכל ַהָּיִמים

 .ְּבִיְרָאָתם ָהיּו
 ".ָּבם ]ָהָרע ַהֵּיֶצר[ ֵזַרת ֶמֶל ָהְיָתה ִלְׁשלֹוטּגְ  ,ֶאָּלא
 ?ָלָּמה ָּכ ְוָכל

 :ֶׁשִאם יֹאַמר ַהחֹוֵטא ".ְּכֵדי ִלֵּתן ִּפְתחֹון ֶּפה ְלַבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה"
, ָהָרִעים ַמֲעַׂשי ֶׁשֲאַתֵּקן ֶאְפָׁשר ֵאי 'ֶׁשּלֹא ְיַקְּבֵלִני ,לֹא ָאׁשּוב'

ֵצא ּוְלַמד  :אֹוְמִרים לֹו - ֲחָזָרה ַקְּבלּוִניֶׁשּיְ  ָראּוי ֵאיֶנִּני
 .ֶׁשָּכְפרּו ְוִנְתַקְּבלּו ִּבְתׁשּוָבה ,ִמַּמֲעֶׂשה ָהֵעֶגל

ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי: לֹא  ַרִּבי יֹוָחָנן ִמּׁשּום ַרִּבי ְוַהְיינּו ְּדָאַמר"
ָרֵאל ְראּוִיין , ְולֹא ִיְׂש ]ֶׁשַבע ַּבת ֶׁשל[ ָּדִוד ָראּוי ְלאֹותֹו ַמֲעֶׂשה

; לֹא ָּדִוד ָראּוי ְלאֹותֹו ַמֲעֶׂשה, ]ָהֵעֶגל ֶׁשל[ ְלאֹותֹו ַמֲעֶׂשה
; ְולֹא ִיְׂשָרֵאל ְראּוִיין ְלאֹותֹו 'ְוִלִּבי ָחָלל ְּבִקְרִּבי'ִּדְכִתיב: 

ִמי ִיֵּתן ְוָהָיה ְלָבָבם ֶזה ָלֶהם ְלִיְרָאה אֹוִתי 'ַמֲעֶׂשה, ִּדְכִתיב: 
 '.ָּכל ַהָּיִמים

, ֶׁשִאם ָחָטא ָיִחיד " אֹוְמִרים לֹו:  -ֶאָּלא ָלָּמה ָעׂשּו? לֹוַמר ְל
ְלכּו ֵאֶצל  ם:ָלהֵ  אֹוְמִרים -ַּכֵּל ֵאֶצל ָיִחיד, ְוִאם ָחְטאּו ִצּבּור 

 .ִצּבּור

 ָּדחּוי, ֶׁשָחָטא ֶׁשִּמָּׁשָעה, ַהחֹוֵטא, ַהִּנְכָׁשל ַיֲחׁשֹוב ַאל, ָלֵכן
 ְּבתֹוְלדֹות ִיְתּבֹוֵנן ֶאָּלא, ְּבָפָניו ַהְּׁשָעִרים ֲעלּוִננְ , הּוא ּוְמנֶֻּדה
 ְּפתּוִחים ְּתׁשּוָבה ַׁשֲעֵרי ִּכי ֵיַדע, ַהְּלָקִחים ֶאת ָיִפיק, ָהָעם
 .ְּבַאֲהָבה ְלִהְתַקֵּבל, ָלׁשּוב ָהֶאְפָׁשרּות ְּבָידֹו ֵיׁש, ְלָפָניו
, ְּבִמְצַרִים ִיְׂשָרֵאל ַעם ְּכֶׁשָהָיה: ְוטֹוֵען ַרֵּבנּו ֹמֶׁשה ָּבא ְוָכאן

ף, ִמָּׁשם ְלהֹוִציָאם ִּבְדִחיפּות ְׁשַלְחַּתִּני  ִּבְמִהירּות אֹוָתם ִלְׁש
 ּוַבְיִציָאה. ַהֲחִמִּׁשים ְּבַׁשַער ִיָּטְמעּו ֶׁשּלֹא ִמְצַרִים ִמּטּוְמַאת

 ְּבִחָּפזֹון: ָהָיה ֶּפַסח ֶעֶרב ֶׁשל ַהַּמֲהָל ָּכל - ַעְצָמּה
 ְלִהְתַּבֵּׁשל ְמֵהָרה ַקל הּוא ֶׁשָּכ ,ִּבְהיֹותֹו ְצִלי ֵאׁש ֶנֱאַכל ָׂשרַהּבָ 

 .]ֶעְזָרא ִאֶּבן[
ָמְתֵניֶכם ֲחגִֻרים  ,ְוָכָכה ּתֹאְכלּו ֹאתֹו"' - ָהֲאִכיָלה צּוַרת

. ְמֻזָּמִנים ַלֶּדֶר - "ּוַמְקְלֶכם ְּבֶיְדֶכם ,ַנֲעֵליֶכם ְּבַרְגֵליֶכם
ֶּפַסח הּוא " ,ְּבֶבָהָלה ּוִבְמִהירּות-" ֹו ְּבִחָּפזֹוןַוֲאַכְלֶּתם ֹאת"

 ).יא, יב ְׁשמֹות'" (ַלה
ַהֶּפַסח ֵאינֹו ֶנֱאַכל  - ָקָצר הּוא ַּגם ַלֲאִכיָלה ֶׁשֻהְקַצב ַהְּזַמן

 -'ִחָּפזֹון'  ֶׁשל ּתֹוָצָאה הּוא ַהֶּלֶחם סּוג ְוַגם ֶאָּלא ַעד ֲחצֹות.
ָיָצאָת  ְּבִחָּפזֹוןִּכי  ,יו ַמּצֹות ֶלֶחם ֹעִניִׁשְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל ָעלָ "

לֹא ִהְסִּפיק  ?ָאז ָקָרה ּוַמה), ג, טז ְּדָבִרים( "ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים
 .ְּבֵצָקם ְלַהְחִמיץ

 ֵמֶאֶרץ ְּכֶׁשהֹוֵצאָתנּו ֲהֵרי, עֹוָלם ֶׁשל ִרּבֹונֹו: ַרֵּבנּו ֹמֶׁשה ׁשֹוֵאל
, ִנְתַמֲהֵמּהַ  ֶׁשּלֹא' ַהֹּדֶפק ַעל דיַ ' ִעם ִּכְבָיכֹול ָהִייָת  ִמְצַרִים
 ֻטְמַאת ְּבִבַּצת ִנְׁשמֹוֵתינּו ִּתְׁשַּתַּקְעָנּה ְוָׁשלֹום ַחס ֶׁשָּמא

 ָלֶרֶדת ִּבי ֵהַאְצָּת  לֹא, ֶאְצְל ְּכֶׁשָהִייִתי ָּכֵעת ַמּדּועַ . ִמְצַרִים
 ַּכָּמה ִלְפֵני ִתיאֹו ׁשֹוֵלחַ  ָהִייָת  ִאם ֲהֵרי? ִיְׂשָרֵאל ְלַעם ְלִהְתַּגּלֹות

 !ַהֶּזה ָהֵעֶגל ָהָיה לֹא, ָׁשעֹות
". ָלַרִּבים ְּתׁשּוָבה ֶּדֶר ְלהֹוִדיעַ " - ַמֲהָל ְּבֶזה ֶׁשָהָיה ָּכְרֲח ַעל
 "!ַהֶּזה ָהָעם ַלֲעוֹון ָנא ְסַלח? ְּבַעֶּמ ַאְּפ ֶיֱחֶרה ָלָּמה, "ֵּכן ִאם

 
 ֲהֵרנּוְזֹרק ָעֵלינּו ַמִים ְטהֹוִרים ְוטַ 

ִעַּקר ַהְּתׁשּוָבה ִהיא ַהַהְכָנָעה ְוַהִהְתַּבְּטלּות ְלַגֵּבי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו 
הּוא. ַגם ְטִביָלה ַּבִּמְקֶוה ְמַטֶהֶרת ַרק ִמְּפֵני ֶׁש"ִהְסִּכים ִלּבֹו 
ִלְפֹרׁש ֵמאֹוָתן ָהֵעצֹות ְוֵהִביא ַנְפׁשֹו ְּבֵמי ַהַּדַעת", ִּכְלׁשֹון 

 ֹוף ִהְלכֹות ִמְקָואֹות). ִאם ֵּכן ַּבָּקָׁשֵתנּו ֵמה'ָהַרְמַּב"ם (ס
ִיְתָּבַר ֶׁשְּיַטֲהֵרנּו ַעל ְיֵדי ַמִים, ְמֻכֶּוֶנת לֹא ַרק ְלָטֳהַרת ַהּגּוף, 

 ֶאָּלא ְּבִעָּקר ְלָטֳהַרת ַהֶּנֶפׁש. 
ַרִּבי ִׁשְמׁשֹון " ְּבֵׁשם ַיְלקּוט ַהֵּגְרֻׁשִּניּוָבִעְנָין ֶזה ָּכַתב ְּב"

, ֶׁשֵּפֵרׁש ִּדְבֵרי ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה (ַעֵּין אֹוְסְטרֹוּפֹוִלימֵ 
ֵערּוִבין ד, ב): "ַאְרָּבִעים ְסָאה ַמִים, ָּכל ּגּופֹו ֶׁשל ָאָדם עֹוֶלה 
ָּבֶהם", ֶׁשעֹוֶלה הּוא ְלׁשֹון ִּבּטּול, ְּכמֹו "ְּתרּוָמה עֹוָלה ְּבֶאָחד 

), ֶׁשִאם ִנְתָעְרָבה ְמַעט ְּתרּוָמה ְּבֻחִּלין, ִמֵּמָאה" (ְּתרּומֹות ד, ז
ְוֵיׁש ִּפי ֵמָאה ֻחִּלין ִמְּתרּוָמה, ַהְּתרּוָמה ְּבֵטָלה ְוִאּסּור 
ֲאִכיָלָתּה ּפֹוֵקַע. ְוִהֵּנה, ִמַּדת ַאְרָּבִעים ְסָאה ָׁשָוה ִלְתַׁשע ֵמאֹות 

ג, ּומּוָבא ַּבְירּוַׁשְלִמי ֶׁשְּבִרָּיה  ְּבֵטָלה ִּבְתַׁשע ֵמאֹות ְוִׁשִּׁשים 
ְוִׁשִּׁשים, ְוָלֶזה ָרְמזּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ֶׁשָאְמרּו ֶׁשָּכל 
ּגּופֹו ֶׁשל ָאָדם עֹוֶלה ְּבַאְרָּבִעים ְסָאה, ֶׁשָהָאָדם הּוא ְּבִרָּיה, 
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ע ְוַכֲאֶׁשר הּוא טֹוֵבל ְּבִמְקֶוה ֶׁשל ַאְרָּבִעים ְסָאה, ְּדַהְינּו ְּתׁשַ 
ֵמאֹות ְוִׁשִּׁשים ֻלִּגין ַמִים, הּוא עֹוֶלה, ְּכלֹוַמר ִמְתַּבֵּטל, 
ֶׁשָהָאָדם ַהָּטֵמא ֶׁשָהָיה ִמְתַּבֵּטל ּוִבְמקֹומֹו ָּבָאה ְּבִרָּיה ֲחָדָׁשה, 

 ְטהֹוָרה. 
ְוִהֵּנה, ִעַּקר ַהְּתׁשּוָבה ִהיא, ָּכָאמּור, ַהַהְכָנָעה ְוַהִהְתַּבְּטלּות 

, ַוֲאֶׁשר ַעל ֵּכן ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ִיְתּבָ  ֶאל ה' ַר
 - ָׁשם עֹוְמִדין ְּתׁשּוָבה ֶׁשַּבֲעֵלי (ַסְנֶהְדִרין צט, א): "ָמקֹום

ָׁשם", ִמְּפֵני ֶׁשַּבַעל ְּתׁשּוָבה ִלּבֹו ִנְׁשָּבר  עֹוְמִדין ֵאיָנן ַצִּדיִקים
 ֶאת ֲחָטָאיו ֶׁשָחָטא ִלְפֵני ֶמֶל ְּבִקְרּבֹו, ְּכֶׁשַּמֲעֶלה ְּבִזְכרֹונֹו

ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים, ֶאת ַהֶּמֶרד ֶׁשָּמַרד ְּבָאִביו, ּוְכִפּיּות ַהּטֹוָבה 
ִיְתָּבַר ֲאֶׁשר ִרֵחם ָעָליו ְוָיַצר אֹותֹו ֵיׁש ֵמַאִין  ֶׁשָּנַהג ַּבה'

ְוִׁשְברֹון ַהֵּלב ְוֵהיִטיב ִעּמֹו ְללֹא ְּגבּול. ְוַעל ְיֵדי ַהַהְכָנָעה ַהּזֹאת 
ַהָּגדֹול ֶׁשּלֹו, ָקרֹוב ַּבַעל ַהְּתׁשּוָבה ַלה' יֹוֵתר ִמן ַהַּצִּדיק ַהָּגמּור. 
ְוָלֶזה ָרְמזּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ֶׁשָאְמרּו (יֹוָמא פה, ב) 
"ַמה ִּמְקֶוה ְמַטֵהר ֶאת ַהְּטֵמִאים ַאף ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 

ִיְׂשָרֵאל", ְּכלֹוַמר, ֶׁשְּכֵׁשם ֶׁשַהִּמְקֶוה ְמַטֵהר ֶאת ְמַטֵהר ֶאת 
ָהָאָדם ַעל ְיֵדי ֶׁשְּמַבֵּטל ֶאת ַעְצמּותֹו, ְּכמֹו ֵכן ַהָּקדֹוׁש ָּברּו 
הּוא ְמַטֵהר ּוְמַזֶּכה ֶאת ִיְׂשָרֵאל, ַּכֲאֶׁשר ְמַבְּטִלים ֵהם ֶאת 

, ֶׁשִּמ  ַּפַחד ה' ּוֵמֲהַדר ְּגאֹונֹו ֵהם ַעְצָמם ִּבְפֵני ְמִציאּותֹו ִיְתָּבַר
 ַמִּגיִעים ִלְבִחיָנה ֶׁשְּכָבר ֵאין ָּבֶהם ַמָּמׁש.

ָעֵלינּו ְלִהְתַאֵּמץ ִאם ֵּכן, ָלחּוׁש ְּתחּוָׁשה ֶׁשל ַהְכָנָעה 
, ְוָכ ִנְזֶּכה ְלָטֳהַרת ּגּוֵפנּו ְוַנְפֵׁשנּו,  ְוִהְתַּבְּטלּות ִלְפֵני ה' ִיְתָּבַר

 ַר ִיְכְּתֵבנּו ְוַיְחְּתֵמנּו ְלַחִּיים טֹוִבים.ִיְתּבָ  ַוה'
 ּוְכתֹוב ְלַחִּיים טֹוִבים ָּכל ְּבֵני ְּבִריֶת

ָידּוַע ִּכי ַּכֲאֶׁשר ְּכָלל ִיְׂשָרֵאל ִנּדֹוִנים ְּבַיַחד, ַרִּבים יֹוֵתר 
רֹו, ִסּכּוֵייֶהם ִלְזּכֹות ַּבִּדין, ֶׁשֵּכן ַמה ֶׁשִחֵּסר ָהֶאָחד ַמְׁשִלים ֲחבֵ 

ְוַאף ִאם ֵיׁש ָּכֵאלּו ֶׁשֵאיָנם ְראּוִיים ְּכָלל, ֵהם זֹוִכים ַלֲחִניָנה 
 ֵּכיָון ֶׁשֶּיְׁשָנם ַצִּדיִקים ַהְּזקּוִקים ָלֶהם.

" (הּוָבא ְּבֵסֶפר "ִמְקָרֵאי ִּתְפֶאֶרת ָּבִניםַעל ִּפי ֶזה ֵּפֵרׁש ְּבֵסֶפר "
ַחִּיים טֹוִבים ָּכל ְּבֵני ֹקֶדׁש") ֶאת נַֻּסח ַהְּתִפָּלה "ּוְכתֹוב לְ 

". ְּבִמִּלים ֵאּלּו ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא  ְּבִריֶת
ֶׁשָּידּון ֶאת ָּכל ְּבֵני ְּבִריתֹו ְּבַיַחד, ְוָכ ִנְזֶּכה ְּבַוַּדאי ְלִהָּכֵתב 

 ְלַחִּיים טֹוִבים!
 

 ַהֶּמֶל
ֹמה הַ ֵלב" "ִּייַטבָּדַרׁש הַ  ֶּמֶל אֹוֵמר ְּבָחְכָמתֹו (ִמְׁשֵלי ל, : ְׁש

 דֹוׁש ָּברּו הּואָּק ַק ְצרּוָפה". ְּדַהְינּו, הַ -ה): "ָּכל ִאְמַרת ֱאלֹו
ְמָצֵרף ָהאֹוִתּיֹות ּוְמַהְּפָכן ֵמָרָעה ְלטֹוָבה ּוִמְּקָלָלה ִלְבָרָכה. 

 ּוְכגֹון ֶׁשהֹוֵפ ֶנַג"ע ְלֹעֶנ"ג.
) ֶׁשַּזֲעמֹו ֶׁשל , א(ְּבָרכֹות ז ּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכהָכֵמינְוִהֵּנה ָּדְרׁשּו חֲ 

הּוא ֶרַגע, ְוֵאין ָּכל ְּבִרָּיה ְיכֹוָלה ְלַכֵּון  דֹוׁש ָּברּו הּואָּק הַ 
אֹוָתּה ָׁשָעה, חּוץ ִמִּבְלָעם ָהָרָׁשע, ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו (ַּבִּמְדָּבר כד, טז) 

ַמר (ָׁשם כג, ח): "ָמה ֶאֹּקב לֹא "ְוֹיֵדַע ַּדַעת ֶעְליֹון". ְוָלֵכן ֶנאֱ 
ַקֹּבה ֵאל ּוָמה ֶאְזֹעם לֹא ָזַעם ה'", ֶׁשָּכל אֹוָתם ָיִמים לֹא ָּכַעס 
ה', ְּכֵדי ִלְמֹנַע ֶאת ִקְלָלתֹו ֶׁשל ִּבְלָעם, ִּכי ִאּלּו ָהָיה ה' ּכֹוֵעס 

ע ְולֹא ָהָיה ִּבְלָעם ְמַכֵּון ֶאת ִקְלָלתֹו ְּכֶנֶגד ִיְׂשָרֵאל ְלאֹותֹו ֶרגַ 
. ְוָׁשֲאלּו ַהּתֹוְספֹות, ס ְוָׁשלֹוםָהָיה ִנְׁשָאר ֵמֶהם ָׂשִריד ּוָפִליט חַ 

ֶמה ָהָיה ָיכֹול ִּבְלָעם לֹוַמר ְּבאֹותֹו ֶרַגע? ְוֵתְרצּו: ֶׁשָהָיה אֹוֵמר 
 .ָׁשלֹוםוְ ס 'ַּכֵּלם!', ַהְינּו ֶׁשְּיַכֶּלה ֶאת ִיְׂשָרֵאל חַ 

ַק ְצרּוָפה" ְוה' ִהֵּפ ֶאת ֵצרּוֵפי -ֶאָּלא ֶׁש"ָּכל ִאְמַרת ֱאלֹו
', ֶׁשֶּנֱאַמר (ָׁשם כג, כא) "ּוְתרּוַעת  ָהאֹוִתּיֹות ִמ'ַּכֵּלם' ְל'ֶמֶל

 ֶמֶל ּבֹו".
", ְּדַהְינּו ֶׁשַּיֲהֹפ ה'  ְוֶזהּו ֶׁשָאנּו אֹוְמִרים ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה "ַהֶּמֶל

.'  ֶאת ַה'ַּכֵּלם' ְל'ֶמֶל

ָּתַקת ַהִּדיִנים ַּבָּיִמים ַהְּקדֹוִׁשים ָהֵאּלּו, ַנֲעֶׂשה ּוְלַאַחר ַהְמ 
. ְוֶזהּו ֶׁשֶּנֱאַמר 'ָלֶכ"ם'ִמֵּצרּוֵפי ָהאֹוִתּיֹות ָהֵאּלּו ַהֵּצרּוף 

 ָלֶכםְּבִמְצַות ַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים (ַוִּיְקָרא כג, מ): "ּוְלַקְחֶּתם 
(ֵּביָצה   ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכהָכֵמינּוַּבּיֹום ָהִראׁשֹון", ְוֵכן ָּדְרׁשּו חֲ 

 " (ְׁשמֹות יב, טז).ָלֶכם"ֵיָעֶׂשה  -) ְּבֹאֶכל ֶנֶפׁש ְּביֹום טֹוב , בכח
א ָר ְק ּיִ ְוֶאְפָׁשר ְלָפֵרׁש ְּבֶדֶר ַצחּות, ֶׁשֶּזהּו ֶׁשָאַמר ַהִּמְדָרׁש (וַ 

 ְקָללֹות ִלְבָרכֹות, ֵאיָמַתי? ָלֶכםלה, א): "ֲהֵריִני הֹוֵפ  ַרָּבה
ְּכֶׁשִּתְׁשְמרּו ֶאת ּתֹוָרִתי", ְוַהְינּו ֶׁשִּבְזכּות ְׁשִמיַרת ַהּתֹוָרה 

ְמַהֵּפ ֶאת ֵצרּוֵפי ָהאֹוִתּיֹות  דֹוׁש ָּברּו הּואָּק ְוַהִּמְצוֹות הַ 
 .ָלֶכ"םְלאֹוִתּיֹות  ַּכֵּל"ם

 
 ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא ָּתִמים ָּפֳעלֹו

ֶאת ַּכָּווַנת  ְלָפֵרׁש ַרִּבי זּוָׁשא ְּבֵׁשםָבא ", מּוְמנֹוַרת ָזָהבְּבֵסֶפר "
 ַהְּדָבִרים ַעל ִּפי ַמֲעֶׂשה ֶׁשָהָיה:

ְּבֶאָחד ִמיֵמי רֹאׁש ַהָּׁשָנה ָיַׁשב ַרִּבי זּוָׁשא ְּבֶקֶרב ַּתְלִמיָדיו ְוֻכּלֹו 
 ָהָיה ָאחּוז ְּבַׂשְרַעִּפים. ַאַחד ַהַּתְלִמיִדים ִהְבִחין ִּכי ַרִּבי זּוָׁשא
ָׁשקּוַע ְּבעֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים, ּוִמּתֹו ָּכ ָחְלפּו ּבֹו ִהְרהּוֵרי 
ְּתׁשּוָבה ַעל ְמקֹומֹו ֶׁשל ַרִּבי זּוָׁשא ְלֻעַּמת ַּדְרָּגתֹו ֶׁשּלֹו... 

 ְּבִעְּקבֹות ַמְחָׁשבֹות ֵאּלּו ֵהֵחּלּו ְּדָמעֹות זֹוְלגֹות ֵמֵעיָניו.
נּו ְּבאֹותֹו ַּתְלִמיד ַהּיֹוֵׁשב ּובֹוֶכה, ֶיֶתר ַהַּתְלִמיִדים ֶׁשִהְבִחי

ֵהֵחּלּו ַּגם ֵהם ְלַהְרֵהר ִּבְתׁשּוָבה ַעד ֶׁשֻּכָּלם ֵהִרימּו ֶאת קֹוָלם 
 ִּבְבִכָּיה.

ְּבתֹו ָּכ ִהְתעֹוֵרר ַרִּבי זּוָׁשא ִמַּׂשְרַעָּפיו, ְוַכֲאֶׁשר ִהְבִחין ִּכי 
נֹו ֶׁשל עֹוָלם, ַּגם ֲאִני ָהִייִתי ֻּכָּלם ּבֹוִכים ְסִביבֹו, ָאַמר: ִרּבֹו

. ַעל ָּכל  ָצִרי ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה, ַא ֵאין ִּבי ֵּדי ֹּכַח ְלֵׁשם ָּכ
...  ָּפִנים ָעַלי ְלָפחֹות ְלַהְתִחיל ָלׁשּוב ֵאֶלי

 ְּתׁשּוָבה ִהָּנם ָראֵׁשי ֵּתבֹות ֶׁשל ֲחִמָּׁשה ְּפסּוִקים: 
" (ְּדָבִרים יח, יג)."ָּתִמים ִּתְהֶיה עִ  -' ת ֶקי  ם... ֱא
 "ִׁשִּויִתי ד' ְלֶנְגִּדי ָתִמיד" (ְּתִהִּלים טז, ח). -' ש
" (ַוִּיְקָרא יט, יח). -' ו  "ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲע ָּכמֹו
 "ְּבָכל ְּדָרֶכי ָדֵעהּו" (ִמְׁשֵלי ג, ו). -' ב
" (ִמיָכה ו', ח'). -' ה ֶקי  "ַהְצֵנַע ֶלֶכת ִעם ֱא

ֲאִני ַאְתִחיל ִעם ַהָּפסּוק ָהִראׁשֹון: "ָּתִמים ִּתְהֶיה ִעם... 
". ְוַאָּתה, ִרּבֹונֹו ֶקי עֹוָלם, ַּתֲעֹזר ִלי ְלַהְׁשִלים ֶאת ֶיֶתר  ֶׁשל ֱא

 ַהְּפסּוִקים...
ּוְלאֹור זֹאת ִנַּתן ְלָהִבין ֶאת ַהִּפּיּוט ַהַנ"ל: "ְוֹכל ַמֲאִמיִנים 

לֹו, ַהָּתם ּוִמַּתֵּמם ִעם ְּתִמיִמים". ִמי ֶׁשהֹוֵל ֶׁשהּוא ָּתִמים ָּפעֳ 
ִעם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִּבְתִמימּות, ְּכִפי ַהָּפסּוק ָהִראׁשֹון ֶׁשל 
", ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא  ֶקי ַהְּתׁשּוָבה "ָּתִמים ִּתְהֶיה ִעם... ֱא

ים, ֶׁשֵּכן הּוא "ּוִמַּתֵּמם ַיֲעֹזר לֹו ְלַהְׁשִלים ֶאת ָּכל ְׁשָאר ַהְּפסּוִק 
 ִעם ְּתִמיִמים"... 

 
 ִויֵרִאים ַוֲחֵרִדים ֲאַנְחנּו ֵמֵאיַמת ִדיְנ ַהָקדֹוׁש

ְׁשִליָט"א ִסֵּפר, ֶׁשְּבָלְמדֹו ִּביִׁשיַבת ַהְגַר"ח ַקְנֶיְבְסִקי ָמָרן 
ַרִּבי ֵאִלָיהּו לֹוְמֶז'א ְּבֶפַתח ִּתְקָוה, הּוא ָׁשַמע מהגה"צ 

 ַזַצ"ל ֻדְגָמה ַמְבִהיָלה ְלנֹוְראֹות ִּדיֵני ָׁשַמִים. ְׁשִניֶצרּדּו
ְּבַתְלמּוד ְירּוַׁשְלִמי ַעל ַסְנֶהְדִרין (פ"י ה"ד) ֶנֱאַמר: "ָּכ ָהְיָתה 
ֲעָדתֹו ֶׁשל ֹקַרח ׁשֹוַקַעת ְויֹוֶרֶדת ַּבֵּגיִהֹּנם, ַעד ֶׁשָעְמָדה ַחָּנה 

ֲעֵליֶהם". ְוִהֵּנה, ִמְּזַמן ֹקַרח ַוֲעָדתֹו ַעד ְלַחָּנה ְּכָבר  ְוִהְתַּפְּלָלה
ָעְברּו ַּכָּמה ֵמאֹות ָׁשִנים, ּוְבָכל ַהְּזַמן ַהֶּזה ָיְרדּו ֹקַרח ַוֲעָדתֹו 
ְּבתֹו ַהֵּגיִהֹּנם ֹעֶמק ִלְפִנים ֵמֹעֶמק, ְוִאם לֹא ְּתִפַּלת ַחָּנה 

ֵהן ָהיּו ַמְמִׁשיִכים ָלֶרֶדת עֹוד  - ֶׁשהֹוִעיָלה ַלֲעצֹור ֶאת ְיִריָדָתם
ָועֹוד... ָלַמְדנּו ִמָּכאן ַעד ַּכָּמה ָעֹמק הּוא ַהֵּגיִהּנֹום, ְוהּוא ָדָבר 

 נֹוָרא ַלִּמְתּבֹוֵנן ּבֹו!
  



 

  ָפָרַׁשת ַהֲאִזינּו
 (לב, ב) "ַיֲעֹרף ַּכָּמָטר ִלְקִחי ִּתַּזל ַּכַּטל ִאְמָרִתי"

ַהְפֵנה -ַּכַּטל, ְוִאם ָלאו ָעְרֵפהּו [ -ּון הּוא ִאם ַּתְלִמיד ָחָכם ָהג
 לֹו ֹעֶרף. אֹו: ָהְרֵגהּו] ַּכָּמָטר (ַּתֲעִנית ז ע"א)

: ַהָּגאֹון ִמִּויְלָנא   ָּכַתב ְלָבֵאר ַמֲאַמר ֲחַז"ל ֶזה ָּכ
ַהּתֹוָרה ִהיא ַמִים ַחִּיים, ְּבֹכָחּה ְלַגֵּדל ּוְלַהְצִמיַח. ּוַמה ִהיא 

ִיְצְמחּו  -ֶאת ַמה ֶּׁשָּזַרע ָהָאָדם. ִאם ָזַרע ִחִּטים  ְמַגֶּדֶלת?
ִיְצְמחּו קֹוִצים. ְּכֵׁשם ֶׁשַהָּמָטר ַהּיֹוֵרד  -ִחִּטים, ָזַרע קֹוִצים 

ָּכ ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה, ִמי  -ַמְׁשֶקה ֲעָׂשִבים ָרִעים ְוטֹוִבים 
ּונֹוָתיו ָהָרעֹות. צֹוְמחֹות ּוִמְתַעְּצמֹות ּבֹו ְּתכ -ֶׁשֵאינֹו ָהגּון 

ִלּמּוד ַהּתֹוָרה מֹוִסיף ָלָאָדם ֹּכַח, ְיכֹולֹות ְוָעְצָמה, ְוִאם 
ֵאין ִלּמּודֹו ְלֵׁשם  -ִמּדֹוָתיו ֵאיָנן טֹובֹות ְוֵאין הּוא ְיֵרא ֵחְטא 

 ָׁשַמִים, ְוִיְגֹרם ַהִּלּמּוד ַהֶּזה ַהְׁשָחָתה, ִחּזּוק ָלֹרַע ֶׁשּבֹו.
ַׁשּנֹות ֶאת ָהָאָדם ְלטֹוָבה, ֶׁשָאְמרּו ֲחַז"ל: ַהּתֹוָרה ְיכֹוָלה לְ 

"ָאַמר ַהָּקָּב"ה: ָּבָראִתי ֵיֶצר ָהַרע, ָּבָראִתי לֹו ּתֹוָרה 
ַּתְבִלין", ֲאָבל ַהּתֹוָרה ְמַׁשָּנה ֶאת ָהָאָדם ַרק ִאם הּוא מּוָכן 

ִאם ְורֹוֶצה ְלִהְׁשַּתּנֹות. ִאם הּוא ֵאינֹו רֹוֶצה ַלֲחֹזר ִּבְתׁשּוָבה, 
הּוא לֹוֵמד לֹא ְלֵׁשם ָׁשַמִים, ַהּתֹוָרה לֹא ְּתַׁשֶּנה אֹותֹו 
, הּוא ִיְהֶיה ָּגרּוַע יֹוֵתר, ִמּׁשּום ֶׁשְּתכּונֹוָתיו  ְלטֹוָבה. ְלֵהֶפ

 ָהָרעֹות ְיַקְּבלּו ִחּזּוק ְוִיְתַעְּצמּו.
 
 (לב, ד) "ַצִּדיק ְוָיָׁשר"

ְצרֹו ּוְלַסֵּגל ְלַעְצמֹו ֶאת ִמַּדת ֵמחֹוָבתֹו ֶׁשל ָהָאָדם ִלְדֹּבק ְּביֹו
ַהַּיְׁשרּות ְללֹא ָּכל ִהְתַחְּכֻמּיֹות, ַעל ַאף ֶׁשְּבֵעיָניו ִנְרֶאה ִּכי ִאם 

 ִיְנֹקט ְּבֶּדֶר ְּפַתְלֻתָּלה ִיְהיּו לֹו ִסּכּוֵיי ַהְצָלָחה ְּגדֹוִלים יֹוֵתר.
ְלָחה ִמְכָּתִבים ְּבִעְנָין ֶזה ְמֻסָּפר ֶׁשְּיִׁשיַבת ְסַלּבֹוְדָקא ׁשָ 

ְלתֹוְרֵמי ַהְיִׁשיָבה, ּוְבֶטֶרם ְׁשִליָחָתם ֶהְראּו ֶאת ֹנַסח ַהִּמְכָּתב 
 ַזַצ"ל, רֹאׁש ַהְיִׁשיָבה.ַאְיִזיק ֶׁשר ְלַרִּבי 

 ֵהִציץ ַרִּבי ַאְיִזיק ַּבִּמְכָּתב ְוִהְפִטיר: "לֹא ִנְרֶאה ִלי".

 "ָלָּמה?".
ָמה. ַהּתֹוְרִמים ֲעׂשּוִיים ַלֲחֹׁשב "ֵיׁש ָּכאן ִצּיּור ֶׁשל ֵנר ְנׁשָ 

ֶׁשֲאַנְחנּו אֹוְמִרים ַקִּדיׁש ְלִעּלּוי ִנְׁשַמת ַהִּנְפָטִרים ֶׁשָּלֶהם 
 ְּביֹום ַהִּזָּכרֹון, ְוֶזה לֹא ָנכֹון. ּתֹוִרידּו ֶאת ֶזה".

 ֵהִסירּו ֶאת ַהִּׂשְרטּוט, ּוָבאּו ׁשּוב ְלַהְראֹות לֹו. 
". "ָלָּמה?". "ֵיׁש ָּכאן ְּתמּוָנה ֶׁשל "ׁשּוב לֹא ִנְרֶאה ִלי

ַהְיִׁשיָבה ִעם ֲעֵצי ְּברֹוׁש, ְוָהֱאֶמת ֶׁשֵאין ָלנּו ֲעֵצי ְּברֹוׁש 
ּתֹוִרידּו ֶאת ַהְּתמּוָנה  –ְוַהּתֹוְרִמים ֲעׂשּוִיים ַלֲחֹׁשב ֶׁשֵּיׁש 

 ַהּזֹו".
ם לֹא ָנָׂשא ֵחן ִׁשּנּו, ְוֶהְראּו לֹו ֶאת ַהִּמְכָּתב ַהְמֻתָּקן. ַּגם ַהַּפעַ 

ְּבֵעיָניו, ַהַּפַעם ִהְפִריַע לֹו ִּכּתּוב ְמֻסָּים, ֶׁשִּנָּתן ָהָיה ְלָפֵרׁש 
 אֹותֹו ְּבֹאֶפן ׁשֹוֶנה ִמן ַהַּכָּוָנה ַהְּמקֹוִרית.

 ָּכ ָחַזר ַהָּדָבר ְוִנְׁשָנה, ַעד ֶׁשְּלַבּסֹוף נֹוַתר ַהִּמְכָּתב ָעֹרם.
 ַרִּבי ַאְיִזיק ַלַּמְזִּכיר."ָּכֵעת ִּתְׁשַלח", הֹוָרה 

 "ֵאין ָּכאן ְּכלּום!". –ִהְתַּפֵּלא  –"ָּכֵעת?" 
 "ֵאין ְּכלּום, ַא ֵיׁש ָּכאן ֶאת ָהֱאֶמת", ָקַבע ַרִּבי ַאְיִזיק.

 
 (לב, כד) "ְמֵזי ָרָעב ּוְלֻחֵמי ֶרֶׁשף ְוֶקֶטב ְמִריִרי"

ֳּדַכי נֹוְיֶגְרֶׁשל ֵמָהַרב ָמְר ֶאת ַהְּדָבִרים ַהָּבִאים ָׁשַמְעִּתי 
 ְׁשִליָט"א:

ְּבָידּוַע ֶׁשְּפסּוֵקי ָּפָרַׁשת "ַהֲאִזינּו" רֹוְמִזים ַעל ְּתקּוַפת 
ַהּׁשֹוָאה. ְלֻדְגָמא: "ֵהם ִקְנאּוִני ְבלֹא ֵאל ִּכֲעסּוִני 

ל"? ֵאירֹוָּפה -ְּבַהְבֵליֶהם". ָמַתי ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל "ִקְנאּוִני ְבלֹא ֵא 
ֶעְׂשֵרה ָהְיָתה ֵאֶתִאיְסִטית, לֹא ֶהֱאִמינּו -ַׁשעַּבֵּמָאה ַהְּת 

ִקים.   ֶּבֱא
ְוַהּתֹוָרה ְמָפֶרֶטת ֶאת ָהֳעָנִׁשים ַהּנֹוָרִאים ֶׁשָּיבֹואּו ֲעֵליֶהם 
ַּבְּתקּוָפה זֹו: "ַאְסֶּפה ָעֵלימֹו ָרעֹות ִחַּצי ֲאַכֶּלה ָּבם. ְמֵזי ָרָעב 

ן ְּבֵהֹמת ֲאַׁשַּלח ָּבם ִעם ֲחַמת ּוְלֻחֵמי ֶרֶׁשף ְוֶקֶטב ְמִריִרי ְוׁשֶ 
 ֹזֲחֵלי ָעָפר"

 ַמה ַהַּכָּוָנה "ֶקֶטב ְמִריִרי"?
 ַרִׁש"י ֵּפֵרׁש, ֶׁשַהַּכָּוָנה ְלֵׁשמֹות ֶׁשל ֵׁשִדים. 

ַהֻּמָּׂשג "ֶקֶטב" מֹוִפיַע  -אֹוֵמר ָהַרב נֹוְיֶגְרֶׁשל  -ָאְמָנם 
: "ִמֶּדֶבר ָּבֹאֶפל ַיֲה ְּבָמקֹום נֹוָסף ַּבַּתַנ"ך (ְּתִהִּלים צא, ו)
 -: "ִמֶּקֶטב ַהַּמְלִּבי"םִמֶּקֶטב ָיׁשּוד ָצֳהָרִים", ְוָכַתב ָׁשם 

ְּכמֹו 'ֶקֶטב ְמִריִרי', 'ֱאִהי ָקָטְב ְׁשאֹול' (הֹוֵׁשַע יג), ֲאִויר 
ַאְרִסי ַהֵּמִמית", ְוָכאן ִנְרָמז ֶׁשַּבּׁשֹוָאה ִיְׁשַּתְּמׁשּו ְּבַגז ָרִעיל 

  ית ֶאת ַהְּיהּוִדים!ְלָהִמ 

 
 ְּתׁשּוָבה ְיֵמי ֲעֶׂשֶרת

 ַיֲעֹזב ָרָׁשע ַּדְרּכֹו
ִּבְכֵדי ִלְזּכֹות ּוְלַקֵּים 'ֲחָזָרה ִּבְתׁשּוָבה' ְראּוָיה, ֵיׁש ְלָהִבין ְׁשֵני 
ְּדָבִרים ִעָּקִרִּיים: ָהֶאָחד: ַעל ַמה ָּצִרי ָלׁשּוב? ַמֶהם 

ַהחֹוֵטא ַלֲחזֹור ִּבְתׁשּוָבה? ְוַהֵּׁשִני:  ָהֲעוֹונֹות ֲעֵליֶהם ָצִרי
 ֵּכיַצד ִהיא ַהְּתׁשּוָבה?

ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ַאְבַרְמְסִקי ַזַצ"ל, ָמָצא ַמֲעֶנה ִלְׁשֵאלֹות ֵאּלּו, 
ִּבְנבּוָאתֹו ֶׁשל ְיַׁשְעָיה ֶּבן ָאמֹוץ (ְיַׁשְעָיהּו נה' ד), ְוָכ ִהְרִחיב 

 ".ֶמֶל ְּבָיְפיֹור: "ִעְנָין ֶזה ַּכּמּוָבא ְּבֵספֶ 
ַהָּנִביא מֹוִכיַח ֶאת ָהָעם ַּבִּמִּלים ַהָּבאֹות: "ַיֲעזֹוב ָרָׁשע 

 ַּדְרּכֹו..." ּוַבָּפסּוק ֶזה ָטמּון ַמֲהַל ַהְּתׁשּוָבה ָהְראּוָיה.
ֵראִׁשית, ַעל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד מּוָטל ַהִחּיּוב ַלֲחזֹור ִּבְתׁשּוָבה 

ְתֵאם ְלַדְרּכֹו ֶׁשּלֹו, ְּבֶהְתֵאם ְלָפֳעלֹו. ְלָמָׁשל, ַעל ַמֲעָׂשיו ְּבהֶ 
ִאם ַרב ָיׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה ַעל ָּכ ֶׁשִרָּמה ְּבִמְׁשקֹולֹות, אֹו ַלְבָלר 

ְיַבֵּקׁש ְסִליָחה ַעל ָּכ ֶׁשִּנְמַנע ִמְּלהֹוִכיַח ֶאת ָהַרִּבים, ֲהֵרי 
ֹונֹו ֶׁשל ַרֵּבנּו ִנִּסים ָּבִּוּדּוי ֶׁשְּתׁשּוָבָתם ֵאיֶנָּנה ְּתׁשּוָבה. ִּכְלׁש

ַהָּגדֹול: "ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר לֹו ָלָאָדם ְלַבֵּקׁש ַעל ֵחְטא ְוהּוא לֹא 
ָחָטא". ְּכלֹוַמר, ָהָאָדם ִנְדָרׁש ְלִהְתָחֵרט ּוְלִהְתַּודֹות ַעל ַמה 

ָעִׁשיר, ֶׁשהּוא ַעְצמֹו ִנְכַׁשל ּבֹו. ַעל ֵּכן, ָהַרב אּוַלי ָנָׂשא ָּפָניו לְ 
ָהָעִני. ְוֵכן ַמִּגיד ִׁשעּור, ֶׁשָּמא  ְוִהְקִּדים ִּבְׁשֵאַלת ְׁשלֹומֹו ִלְפֵני

לֹא ִהְתּכֹוֵנן ַּדּיֹו ְּבֶטֶרם ָאַמר ֶאת ַהִּׁשעּור, ּוְבֶׁשל ָּכ נֹוְתרּו 
ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא ֲעמּוִמים ְּבִמְקַצת ְּבֶקֶרב ׁשֹוְמֵעי ִלְקחֹו. ּוִמי 

ֹו ֻאָּמנּותֹו, ַאְבֵר ֲאֶׁשר ַמְקִּפיד ֶׁשּלֹא ְלַבֵּטל ֶאת ְזַמּנֹו ֶׁשּתֹוָרת
ּוַמִּגיַע ַל'ּכֹוֵלל' ִּבְקִביעּות ְלִסְדֵרי ַהִּלּמוד, ַּכֲאֶׁשר הּוא 

, ָיׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה.  ִהְתַרֵּׁשל ְּבָכ
י ה' ָּכ ְּדָבָריו ֶׁשל ִיְרְמָיהּו ַהָּנִביא (ִיְרְמָיהּו לב, יט): ֵעינֵ 

ְּפקּוחֹות "ַעל ָּכל ַּדְרֵכי ְּבֵני ָאָדם, ָלֵתת ְלִאיׁש ִּכְדָרָכיו ְוִכְפִרי 



 

ַמֲעָלָליו". ְלָכל ֶאָחד ֶיְׁשָנּה ַּדְרּכֹו ֶׁשּלֹו ַּבֲעבֹוַדת ה', ְוַעל ִּפיָה 
ְיכֹוֵנן ֶאת ַמֲעָׂשיו, ּוְבֶהְתֵאם ְלָכ ָעָליו ַלֲחזֹור ִּבְתׁשּוָבה 

 ָרה ַּכֲאֶׁשר לֹא ִקֵּים ָּדָבר ַּכִּנְצָרך.ּוְלַבֵּקׁש ַּכּפָ 
 ְוֵכיַצד ָיׁשּוב? ֵאי ַיֲעזֹוב ַּדְרּכֹו?

ִהְסִּביר ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ַאְבַרְמְסִקי ַאף זֹאת: ִמי ֶׁשָּבא ָלׁשּוב, 
ִמְלַבד ַמה ֶּׁשִּמְתָחֵרט ַעל ֲעוֹונֹו, הּוא ַחָּיב ְלִהְתּבֹוֵנן ְוִלְמצֹוא 

ַלֲחטֹוא. ּוְלַהָּבא, ָעָליו ְלִהָּׁשֵמר ִמ'ּגֹוֵרם' ֶזה,  ַמה ָּגַרם לֹו
 ֶׁשֵהִביא אֹותֹו ֶאל ָהֲעֵבָרה, ְוָכ לֹא ִיָּכֵׁשל ּבֹו ֵׁשִנית.

ְלָמָׁשל, ָאָדם ָהָרִגיל ְלַדֵּיק ִּבְזַמן ּוְלַהִּגיַע ַלְּתִפּלֹות ְּבֵבית 
ָּיִמים ֶׁשֵאֵחר ָלקּום ַהְּכֶנֶסת ָּבְזַמן, ְוִהֵּנה ֵאַרע לֹו ְּביֹום ִמן הַ 

ִמְּׁשָנתֹו ְוִהְפִסיד ְּתִפָּלה ַּבִּצּבּור, ּוְבֶׁשל ָּכ ְּכֶׁשִהְתַּפֵּלל 
ִּביִחידּות ְּתִפָּלתֹו ָהְיָתה ְּפחּוָתה ִמן ָהָרִגיל ֵּכיָון ֶׁשַּכָּוָנתֹו 

ַעל  ֲחֵסָרה. ַּכֲאֶׁשר ָאָדם ֶזה, ַיֲחזֹור ִמְּתׁשּוָבה, לֹא ַּדי ֶׁשְּיַקֵּבל
ַעְצמֹו ַהְחָלָטה "ֶׁשּיֹוֵתר ֶזה לֹא ִיְקֶרה"! ֶאָּלא ָעָליו ְלִהְתּבֹוֵנן 
ּוְלַהְׂשִּכיל ְלָהִבין, ַמּדּוַע ֵאֵחר ָלקּום ִמְּׁשָנתֹו! ִמְּפֵני ֶׁשָּׁשַכב 
ִלישֹון ְּבָׁשָעה ְמֻאֶחֶרת! ְוָלָמה ָקָרה לֹו ָּכל ֶזה? ֵּכיָון 

ֲאֵסָפה אֹו ְּבִׂשְמָחה ַעד ְּגִמיָרא! ְוִהֵּנה ֶׁשִהְתַאֵחר ְלִהְׁשַּתֵּתף ּבָ 
ַהַהְׁשְלָכה ְוַהּתֹוָצָאה ֶׁשל אֹותֹו ַמֲעֶׂשה: ֶהְפֵסד ְּתִפָּלה 

 ְּבִּצּבּור!
ַמְסִּביר ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל, ִּכי ֲעִזיַבת ַהֵחְטא ֵּתָעֶׂשה ַעל ְיֵדי 

ע ֶׁשַּיֲעזֹוב "ַּדְרּכֹו", ִהְתּבֹוְננּות ַּבּגֹוֵרם ַלַּמֲעֶׂשה, ַּכָּכתּוב ָּבָרׁשָ 
ִיָּׁשֵמר ְוִיָּזֵהר ֶׁשּלֹא ָלֶלֶכת עֹוד ְּבאֹוָתּה ַהֶּדֶרך ֶׁשהֹוִביָלה אֹותֹו 

 ֶאל ַהֵחְטא, ְוָכ ְּתֵהא ְּתׁשּוָבתֹו ְׁשֵלָמה ְוֵתָרֶצה ִלפֵני ַהּבֹוֵרא.
 

 מֶ ְׁש  ִעָּמנּו ְלַמַען נּו ֲעֵׂשהּכֵ לְ ָאִבינּו מַ 
 ִּפי ַעל ְלָהִבין ןִנָּת " ֶמְׁש  ְלַמַען" ַהַּבָּקָׁשה תַמְׁשָמעּו ֶאת
 ַרב ָהֲאמֹוָרא): א, ט ְּבָרכֹות( ִּבירּוַׁשְלִמי ַהּמּוָבאֲעֶׂשה ַהּמַ 
 .רֹוָמִאים תֹוֹוא ָּתְפסּו ֶרּדֶ ּובַ , ְטֶבְרָיה ֵמֲחֵמי ָהַל

: בַר  ָלֶהם בֵהִׁשי?", ַׁשָּי ִהּנְ  ְלִמי: "ָהרֹוָמִאים אֹותֹו ָחְקרּו
. ַהּמֹוֵׁשל ְלַאְנֵׁשי ֲאִני ַׁשָּי: ְּכלֹוַמר", סֹוְפָינּוס ְלַאְנֵׁשי"

 ְלַנְפׁשֹו אֹותֹו ִׁשְחְררּו, ְּתׁשּוָבתֹו ֶאת ָהרֹוָמִאים ָׁשְמעּו ְוַכֲאֶׁשר
 ְוָׁשֲאלּו, ַהַּׂשר ֶׁשל ְלֵביתֹו ָהרֹוָמִאים ִהִּגיעּו ָּבֶעֶרב. ְלָׁשלֹום
 ?".ַלְיהּוִדים ִמְתַחֵּבר ִהְנ ָמַתי ַעד: "אֹותֹו

 ַהִּמְפָּגׁש ַעל לֹו ִסְּפרּו, ַּכָּוָנָתם ֶאת ֵמִבין ֵאינֹו ֶׁשַהַּׂשר ִמֶּׁשָראּו
 .ַהּמֹוֵׁשל ֵמַאְנֵׁשי ֶׁשהּוא ֶׁשָאַמר ְיהּוִדי ִעם ָלֶהם ֶׁשָהָיה

 .ַהּמֹוֵׁשל ִהְתַעְנֵין?", לֹו ֲעִׂשיֶתם הּומָ "
 .ָהרֹוָמִאים ֵהִׁשיבּו", ְלַנְפׁשֹו תֹואֹו ִׁשְחַרְרנּו"

 ְוִהְסִּכים ִהְתַנֲהגּוָתם ֶאת ִׁשַּבח, ִּדְבֵריֶהם ֶאת ַהַּשר ְּכֶׁשָּׁשַמע
 . ִעָּמם

 

 ְּבָבָׂשר ִנְתָלה ֶׁשהּוא ִמי ּוַמה": ַּבִּמִּלים ַהְּגָמָרא ּוְמַסֶּיֶמת
 ַאףוְ  ...?!"ֶׁשֵּכן ָּכל לֹא ה"ַּבָּקּבָ  ִנְתָלה ֶׁשהּוא ִמי, ִנּצֹול ָוָדם
 ַּבֲחִניָנה ִלְזּכֹות ּוְמקִוים, זֹו ִּבְזכּות ְלִהָּתלֹות ְמַבְּקִׁשים ָאנּו

 אֹוְמִרים ָּכ ּוִמּׁשּום, ה"ַהָּקּבָ  ֶׁשל ְׁשמֹו ַהְזָּכַרת ֶעֶצם ִּבְזכּות
 .!"ְׁשֶמ ְלַמַען ִעָּמנּו ֲעֵׂשה": ָאנּו

 
 יֵבנּו ֵריָקם ִמְּלָפֶנינּו ָנא ַאל ְּתִׁש ּכֵ לְ ָאִבינּו מַ 

 ַהַּמְחָׁשָבה ְלִלֵּבנּו ִּתְתַּגֵּנב, ַּבְּתִפָּלה, ֶׁשְּבָעְמֵדנּו ֵכןָּת יִ 
 ְּתמּוָהה ִהָּנּה" ִמְּלָפֶני ֵריָקם ְּתִׁשיֵבנּו ַאל" ֶׁשַהַּבָּקָׁשה
 ֶאת ִלְתלֹות ֲעׂשּוִיים ָאנּו. ֹצֶר ָּבּה ֵאין ַאף ְוִלְכאֹוָרה
 ַהָּיִמים ְּתִפּלֹות ְּבָכל ּוַמְזִּכיִרים ִביםׁשָ  ֶּׁשָאנּו הּמֶ ּבַ  ִּבְטחֹוֵננּו
 ַלּפֹוְׁשִעים ָיד נֹוֵתןֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא  ָּכ ַעל ַהּנֹוָרִאים

 ָאנּו ָׁשֵלם ֹחֶדׁש ְּבֶמֶׁש, זֹאת ִמְּלַבד. ְתׁשּוָבהּבִ  ץפֵ חָ  ְוהּוא
 ַלֲאִמיַרת ַמְׁשִּכיִמים, ַמִיםֶׁשַּבּׁשָ  ָאִבינּו ֶאל ִמְתָקְרִבים
 ַּבְּתִפָּלה ִניםּוְ ְמכַ , גחָ הֶ  ִסיָמֵני ַּבֲהָכַנת ְמַהְּדִרים, ְסִליחֹות

 ַוֲהֵרי, טֹוָבה ָׁשָנהלְ  ַרּבֹות ֹּכה ּוִמְתַחְּנִנים ּבֹוִכים, ְיָכְלֵּתנּו ְּכָכל
 ְּדָמעֹות יַׁשֲעֵר  ְוַאף ֵריָקםֶׁשָּׁשָבה  ְּתִפָּלה ֶׁשֵאין ָאנּו ֻמְבָטִחים

ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא  ִיָּתֵכןהֲ , ֵּכן ְוִאם, ְלעֹוָלם ִנְנָעִלים ֵאיָנם
 ֲאֶׁשר ִמָּכל ְמאּוָמה ָלנּו ִיֵּתן ְולֹא, לִמּכֹ  ֵריִקים, ֵריָקם ְיִׁשיֵבנּו
 ?!ָּכ ַעל ְלִהְתַּפֵּלל ָעֵלינּו ֶּבֱאֶמת ַהִאם?! ִמֶּמּנּו ָׁשַאְלנּו

 ַהְּתׁשּוָבה ְמַעְּכֵבי
 ץפֵ חָ ֶה" יֵר בְ ִד ּבְ  ְוִנְתּבֹוֵנן ָהָבה, זֹו יןֵמעֵ  ַמְחָׁשָבה ְלָהִסיר ְּכֵדי

 ָאְמרּו ֶׁשֵּכן ֶּׁשֵהִביא ּוַמה: "... ַהָּלׁשֹון ִּבְׁשִמיַרת" ַחִּיים
 ֵמָאה ּדֹוֶחה ֶאָחד ָהַרע ֶׁשָּלׁשֹוןַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, 

(ֵריׁש ֶּפֶרק  ַחִּיים ּתֹוַכַחת ְּבִסְפרֹו ַּגם ָּכַתב ֵּכן, ְּתׁשּובֹות
 תכֶ ַמּסֶ  ַהָּקדֹוׁשְׁשָל"ה  ֶפרסֵ ּבְ  ָרִאיִתי ֵּכן ִהֵּנהנ'),  ַּדף ָטֳהָרה
 ָּכתּוב ָמָצאִתימ"ד ע"ר, ב): " אֹות ַחִּיים ֶּדֶר ֶּפֶרק( יֹוָמא
 ְׁשבּוַעתִלְבָרָכה,  ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם נּוּמָ ׁשֶ  ְּדִחּיֹות ִׁשְבָעה ֵאּלּו
 ֵמָאה ּדֹוֶחה ֶאָחדה'  ִחּלּול, ְזֻכּיֹות ֵמָאה ּדֹוֶחה ַאַחת ָׁשְוא

 הּפֶ  תלּובְ נַ . חֹותמָ ְׂש  ֵמָאה ּדֹוֶחה ֶאָחד ּתֹוָרה ִּבּזּוי. ְּתִפּלֹות
. תכֹוְּבָר  ֵמָאה הּדֹוחָ  ַאַחת ְּגֵזָלה. ַהְבָטחֹות ֵמָאה הּדֹוחָ ת חַ ַא 

ֶקת  ּדֹוֶחה ֶאָחד ָהַרע ָלׁשֹון. סֹותַּפְרנָ  ֵמָאה החָ ּדֹו ַאַחת ַמֲח
 ". ְּתׁשּובֹות ֵמָאה
 ֵמָאה ּדֹוֶחה ֶׁשהּוא ַעד, רֲחמּו ֹּכה ִהּנֹו ָהַרע ָלׁשֹון ֲעֹון

 ְּכִהְלָכתֹו ְּתׁשּוָבה ֵסֶדר ַר ֶׁשעָ  ָאָדם ַּגם ְוָלֵכן, ְּתׁשּובֹות
. ְוָצם ְצָדָקה ָנַתן ְוַאף, ִתידֶלעָ  ְוַקָּבָלה ִוּדּוי, ֲחָרָטה: ַהּכֹוֵלל
 ְּתׁשּובֹות ֵמָאהלְ  יעַ ּגִ ֶׁשּיַ  ַעד ַהֶּזה ֶדרּסֵ ּכַ  ְוׁשֹוֶנה חֹוֵזר ְוהּוא

  !ָהַרע ָלׁשֹון ִּדּבּור ֶׁשל ֶאָחד ֶרַגעּבְ  ַהֹּכל ְלַאֵּבד ָעלּול, ְּכִהְלָכָתן
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           הלנה
 בתושח"י

 

לעילוי נשמת          
     אלעזר יהודה ר'
 ן הגאון הגדולב

    מרדכי לייב  ר'
              מן

 תנצב"ה 

 

עילוי נשמת ל
           הילדה 

      חיה תהילה
             תנצב"ה

בת יצחק וסיגלית 
             יבדלחט"א

ה הטהורה של אשת חיל מופלאה צדקנית וחסודה אשר פיה לא פסק מלהודות ולהלל לעילוי נשמתמופץ בפורמט זה 
מגזע תרשישים ואראלים  ,ייסורים עשרות שנים וקבלתם ברצון שסבלה , יראת שמייםטובה ועל הרעהלבוראה על ה

 זצוק"ל שנפטרה צבריבת הגה"צ מורי חסן דוד אשת חבר להאי סבא קדישא חסידא רבי עמרם  שרה זוהרהמרתא 
 כל ימיהם. באהלה של תורהוזכתה להעמיד דורות ישרים מבורכים הזוכים לישב בגיל צ"ח בשם טוב  בי"ח באלול
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  ""האזינוהאזינו""פרשת פרשת  
  ].לט, לב ["אני אמית ואחיה מחצתי ואני ארפא' אני אני הוא וכו"

' אני'המוחץ הוא ה' אני'ואותו ה, המחיה' אני'הממית הוא ה' ניא'אותו ה', ראו עתה כי אני אני הוא, 'פשוטו של פסוק הוא
כי בסופו של דבר , הוא בבחינת חסד ורחמים, ת לעוברי רצונו בעד מעשיהם הרעים"שאף העונש שמשלם השי, דהיינו .המרפא

  .בדומה לאב המלקה את בנו כדי להביאו לשיפור דרכיו, מתכוון הוא יתברך לטובת האדם
עד שצריך להיות עיוור כדי לא לראות שזו היא אכן , היא כל כך בולטת, טובה הצומחת לאדם מתוך המכהיש מקרים שה

הבה נראה כיצד . ילמדנו ברורות שממש מתוך המכה אפשר לראות את הרפואהמעשה הבא ה .ה בעולם"הנהגתו של הקב
  !ה את עולמו כדי לסייע לבריותיו"מגלגל הקב

. אחד הרודנים האכזריים ביותר בתולדות ההיסטוריה האנושית, סטאלין. רך לשכתו של יהסיפור המדהים שיסופר כאן ד
והתאמץ במשך שנים למצוא , הדמות הראשית בסיפור היא דווקא המדען היהודי שעבד כמהנדס תרופות אצל הצורר ההוא

  .אדםיד היה מסוגל להרוג מיליוני בני -גידולי עור שהיו על פניו של מי שבהינף... מזור ל
במרוצת השנים עלולים . אלהבוכל כיוצא , שומות, נקודות חן, פוליפים, אנשים רבים בעולם סובלים מגידולי עור שפירים

  .לגידולים מסוכנים" להפוך את עורם"חלק מגידולים אלה 
             , חיםתרופת פלא זו מחליפה את סכין המנת. לפני מספר שנים נמצאה נוסחה של תרופה המאפשרת הסרת גידולי עור

  .והטיפול בה נעדר כל סבל וכאב, אינה מותירה דלקות, היא אינה גורמת לזיהומים כלשהם
בשנות הארבעים הוציא הרודן הסובייטי סטאלין פקודה להקים מעבדת מחקר לייצור תרופה להסרת דלקות מכוערות שהיו 

אלין גייסו מומחים רבים בתחומי רפואת ואנשי לשכתו של סטקציניו  .בפניו לאחר מחלת האבעבועות שחלה בה בגיל צעיר
פלא -הם סיפקו להם את כל האמצעים על מנת שיוכלו לפתח תכשיר. כימאיים ומומחים לרפואת צמחים, רוקחים, העור

. גוון ששימש את החוקריםבצוות המומחים היה מהנדס יהודי בשם מיכאל שהיה אחראי על הציוד המדעי המ .עבור סטאלין
                  . פותחה הנוסחה המהפכנית והגואלת, וחולים שסבלו מפצעים דומים,  וניסויים על בעלי חיים שנות מחקר3בתום 

  .כמובן שהיה זה הסוד השמור ביותר ברוסיה של הימים ההם
מותו של סטאלין שם כץ גם . הרודן האכזר לא הספיק ליהנות מהתרופה הזו מפאת שבץ הלב שקיבל באותה תקופה

וסודה השמור של התרופה , צוותי המדע שפעלו בה פוזרו, המעבדה נסגרה על מסגר ובריח .לאפשרויות השיווק של התרופה
  .הרוסי. ב.ג.ק- נעולים אף הם במרתפי האימה של הנקבר בתוך ים המסמכים שהיו

ומתוך דגימות החומרים , המהנדס היהודי ששרד גם בתקופה שלאחר מותו של סטאלין המשיך לעבוד במסגרות אחרות
הצליח במרוצת השנים להרכיב חומר בעל תכונות רפואיות הדומות להפליא לאלה שפיתחו בזמנו , פיתוח התכשירששימשו ל

להפיץ את התכשיר החדש כי הרי היה מדובר עדיין בסוד שמור ברוסיה של הימים ההם לא היתה כל אפשרות  .עבור סטאלין
מיכאל נאלץ אפוא להשמיד את כל . ות הרביםוהשלטונות היו מענישים קשות את מי שהוציא אותו לרש, ביותר

  .הפרוטוקולים של מחקרו הפרטי
והצליח להיקלט באופן מעולה במקצועו כמהנדס ציוד רפואי ויצא לפנסיה בשיבה , לפני שנים אחדות עלה מיכאל לישראל

והחל לשחזר ,  הסובייטיהחל לחשוב שוב על הנוסחה ההיא שפיתח בזמנו עבור הרודן, דווקא כשזמנו היה פנוי יותר .טובה
והוא אף פתח מעבדה להסרת גידולי עור שבמסגרתה הצליח לסייע לאנשים , עד שהדבר עלה בידו, את הדברים צעד אחר צעד

, המטפל בעיקר בציבור בני תורה, בשלב מסויים נפגש האיש עם אחד הרופאים המפורסמים .רבים להתפטר מהגידולים הללו
                 , ל''הנ' גידולים'נושעו בתוך זמן קצר מכל ה,  תורה וכך יצא שמאות רבות של אברכים ובני.והם החליטו לעבוד בצוותא

  ...על ידי התרופה המיוחדת של המהנדס של סטאלין
מתוך לשכתו של הצורר , לא התרופה הגיעה ממש מתוך המכהה! '?אני אני הוא' לנו דוגמא טובה מזו להמחיש את ההיש

ומי שנהנה מכך הם האברכים ובני התורה בארץ , עצמו לא נהנה מהתרופה-הוא! שהפיל פחד על כל העולם, הנורא ההוא
  נראה– ואם נזכה, הכל לטובה-הרי שהכל, ל צרה פלונית"ונבין שכאשר פוקדת אותנו רח, אמונה- נלמד מכך פרק ...ישראל

  .)עלינו לשבח( את הטובה הזאת בעינינו

כל נדריהכיפורים יום 
יותר לא נוכל לתאר לנו מעמד נשגב . הוא אחד השיאים הנישאים ביותר בין רגעי ההתעלות של אדם מישראל" כל נדרי"ליל 

                  , כאשר קהל עטוף לבנים ממלא בשורות צפופות את כל הבית מקצה, הכנסת-בבית" יום הקדוש"מאשר לילו של 
           , בליל יום הכיפורים" כל נדרי"אין כמעמד  .הכנסת-מהדהדים בחללו של בית" כל נדרי"של וסלסולי צליליו העמוקים 

  .יותר מאשר פעם אחת במשך שנה תמימה, הכנסת-למעמד כזה לא יזכה אפילו בית. לשגב וטוהר
שנצטברו על כל חטאיו , מתחרט כל יהודי חרטה גמורה, "בכולהון איחרטנא בהון"כאשר החזן מפזם , באותו מעמד נעלה

  "!סלחתי כדבריך"והרי הוא עומד זך ונקי לפני כס משפטו של בורא עולם המכריז , במשך השנה
, שבכוחה הוא שוטף ומכבס את הנשמה, הודות לאותה סגולה נפלאה הטמונה בו. על קהל ישראל" כל נדרי"נתחבב , בגין כך

, וחזקה על ליבות ישראל". כצמר יהיו – כתולעאם יאדימו , כשלג ילבינו – אם יהיו חטאיכם כשנים: "כמאמר הנביא
  ".ליל כל נדרי"בנים אחרי אותה תפילה זכה ונלהבת של ושיוצאים מטוהרים ומל
                     . עד כדי חסידים ואנשי מעשה היא יראים מלהזכירו בשמו, שעד כדי כך גדול תוקפו של יום, בספרי צדיקים מצאנו

מנהג אנשי מעשה שלא להזכיר שמו של יום הכיפורים ": בני יששכר"ל הבע, ל"ר רבי צבי אלימלך מדינוב זצ"וכן כתב האדמו
  צועד יום , במהלך כל הדורות כולם ".יום קדוש"קורין אותו סתם , וכשמזכירים מעניינו לאיזה צורך, כל כך בפשיטות

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" חביבה בת מוזלי הי,ו"הימהרנגיז בת טאוס , ו"הימונירה בת כורשיד רפואת ל



ביותר של עם הייתה עבודת יום הכיפורים מן האירועים המרכזיים , בזמן שהיה בית המקדש קיים. הכיפורים עם עמנו
                    , אחרי כל תנועה של הכהן הגדול, עקב בחרדת קודש, מפה לפה' העם הרב אשר מילא את חצרות בית ה. ישראל

  .כאשר יצא בשלום מן הקודש, רבה הייתה השמחה וגדול היה כבודו של הכהן הגדול. והאזין בדריכות לכל הגה שיצא מפיו
 מעל אדמתנו ואין אנחנו יכולים לעשות חובותינו מפני היד שנשתלחה כשמפני חטאינו גלינו מארצות ונתרחקנו, אף כיום
  . ומחילת עוונותונה כי בסופו של יום נזכה לסליחתמהווה יום קדוש זה עבורנו את הבסיס לתקווה ולאמ, עם כל זה, במקדשך

) עם(ם להתפלל את אנו מתירי... על דעת המקום: "ישנו קטע המתחיל כך" כל נדרי"לפני שאנו מתחילים את תפילת 
מכיוון שרשעי הגויים כפו על ישראל בכל מיני ייסורים קשים ועינויים מלאי . קטע זה נתקן בימי אנוסי ספרד .")ן(ם העברייני

והיו הרבה מהיהודים שמרוב סבל קיבלו עליהם את דתם , סבל לעבור על דת התורה והכריחום לקבל עליהם את דת הגויים
    ,וכך עשו רבים ולא גילו אחד לחברו על מעשיו, אבל בסתר שמרו הם עדיין על מסורת ישראל,  עיןכלפי חוץ בלבד ולמראית

טוב ולבקש על -עד שבליל יום הכיפורים שמו נפשם בכפם ובאו כולם והתאספו במרתפי סתר כדי לקבל עליהם קדושת יום
אנו מתירין : "בריינים מאותו הזמן נתקן לומרעל אותם ע. עצמם רחמים מלפני המקום על היותם נראים כעבריינים כל השנה

מפני שגם היום מגיעים ביום " כל נדרי"נוסח זה נשאר עומד בעינו וגם היום אנו אומרים אותו לפני  ".להתפלל עם העבריינים
ה ולולא ההיתר שאנו מתירים להתפלל עם העבריינים היו אל, כיפור אנשים להתפלל על אף שהם במשך כל השנה עבריינים

 ועכשיו שמתירים להם לעבריינים, הכנסת מפריעים לתפילותיהם של הצדיקים-העבריינים המגיעים ביום כיפור לבית
  .תפילותיהם עולות כאחד עם תפילות הצדיקים ושוב נעשים הם גם כן צדיקיםלהתפלל הרי ש

לא היו לו , לא היה לו מקצוע. והכירה בחור, גיעה לפירקהמעשה בנערה שה :מעשה נפלאהובא " מעיין השבוע"בספר 
ואף נתנה לו זכות חתימה , היא ריהטה אותה, היא קנתה את הדירה. אבל הנערה לא נרתעה. אף לא דירה, חסכונות

מובן שהיא זו ששילמה  – נראה הדור ומקסים בעומדו תחת החופה, ואכן – ספהכאת בגדי חתונתו קנתה מ. בחסכונותיה
  .והחלו את חייהם, לאחר החתונה נסעו לדירתם החדשה.  החתונה המפוארת והתזמורת המובחרתעבור

ללא אומר ודברים  ".רד נא למכולת והבא כמה מצרכים. הבה נאכל ארוחת בוקר ביחד: "עם שחר ביקשה האישה מבעלה
והיא , הלילה ירד. יים ולא חזרעברו שעה ושעת .נעלם... ו – נעתר הבעל לבקשתה וירד למכולת להביא כמה מצרכי מזון

  .נערכו חיפושים ולשווא ,פנתה למשטרה. אולי איבד את הזיכרון, אולי נחטף, חששה אולי אירע לו משהו. בודדה בדירתה
 , עברו חודש וחודשיים. אוי לאותה כלימה, אוי לאותה בושה. אי אפשר היה להסתיר את הסוד, עברו שבועיים, עבר שבוע

כך עברה שנה של  ...רק הבנק דיווח על משיכות כספים מן החשבון. לא צילצול טלפון, לא מכתב.  חייםולא היה ממנו אות
בליל יום השנה לנישואין האומללים ישבה לה . בין כעס ועלבון לבין חרדה ודאגה, שנה של רגשות קוטביים. בדידות ומצוקה

, החתן ניצב בפתח:  וסומרה למקומה – קמה לפתוח. תולפתע נשמעה נקישה בדל... דיפדפה באלבום והגירה דמעה, נוגה
נכנס לדירה כשפיו . זר פרחים – ובידו, מחייך חיוך קורן ומצודד, כמה נאה הוא בבגדי כלולותיו – לבוש באותם בגדים
                . ממש התרגשתי ונפעמתי כשנכנסתי לדירה. הבאתי לך זר פרחים יפה ומיוחד, יקירתי, שלום" :ממלמל אלף סליחות

                ,האם תורה לו את הדרך החוצה. נקרעת בין חרון וכעס לבין אהבתה ותקוותיה. והיא המומה". שמח לפגוש אותךאני ממש 
  ?תמתח קו על העבר ותניח לו לפתוח דף חדש, או תבליג ותסלח, האם תדרוש ממנו הסבר

            . !"לכבודך.. .את צריכה לשמוח שהגעתי וחזרתי... את נראית מתוחה? למה את שותקת. "אמר לה – "את חיוורת"
הדחיקה את התהיות ונתלתה . לא פתחה בתוכחות, לא שאלה שאלות. ישבה מולו והאירה לו פנים. היא החליטה להבליג

  .לא שב... גם הפעם כאשתקד. בבוקר יום המחרת ירד למכולת להביא כמה מצרכי מזון . בבקשת הסליחה
  .ה עם בדידותהמהסכי. יקוראף לא סיפרה להוריה על הב. הפעם לא עירבה עוד את המשטרה

לבוש במיטב . החתן דנן, מי אם לא, ובפתח .הפעמון צילצל... אבל. את האלבוםבהגיע יום השנה השני לנישואין אף לא פתחה 
  ...בעיניו חיוך קורן ושפתיו ממלמלות התנצלות, צרור פרחים בידיו, בגדיו

  ". יתירה לאחר זמן כה רב שלא נפגשנואני חש התרגשות. כבר שנה שלמה לא ראיתיך, יקירתי, שלום"
    ,ליד הדלת הפתוחה למחצה, אבל קשה להתאפק מלצטט את הדו שיח הקצר שהתנהל שם. כמדומה שהנמשל מובן מאליו

ואני מאוד " – אמר – "הבאתי לך פרחים" .שאלה בקול קר כקרח – "?מה אתה רוצה" .בין הגברת לבחור שבחדר המדרגות
  ..."את מבינה, ן הבנק משום שמשכתי משם את כל היתרה ויש לי הוצאות רבותמבקש שתכניסי כספים לחשבו

שלא תעיז להגיע לכאן : "טריקת דלת נשמעה בחוזקה ומהחלון עוד השמיעה כמה מילים בוטות ...!"ה...נ...י...ב...י  מ...נ...א"
  .ובזעף השליכה את הזר מהחלון ..."אני לא צריכה את זר הפרחים שהבאת!!! פעם נוספת
ולא עוד יש כאלה שמגיעים רק לתפילת , ת בשנה-ח-הוא מקבל את כל אלה שבאים אליו פעם א. ל רחום וחנון-ה א"אך הקב
אם נביט בהם נראה שאין באמתחתם טיפת בושה . לסיום החתימה ומיד לאחר תקיעת השופר הם ממהרים להסתלק, נעילה

אמנם ודאי שמצבם מעורר דאגה אך עם כל זאת , הגיליון של הדיןממש לפני סגירת , על שהעיזו להגיע רק בדקות האחרונות
  ...ה משאיר להם פתח לתשובה"גם במעט הזה הקב

מתחרטים על עוונותינו ופשעינו אך באים לעורר בעיקר את אלה הנחשבים , אנו כולנו שבים בתשובה,  ביום הכיפוריםעל כן
ודווקא רגעים נעלים ,  כאחד המתפללים הקבועיםאת להתחזק ולהיותה יקבלו עליהם השנה הז"שבע, נ"בביהכ" תיירים"

  ).אור דניאל. (תשובה... אלה יכולים להוות עבורם מחילת עוונות באם תהיה קבלה לעתיד ל
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ,ל"מונירה זנ 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"יהודה בן מרים זנ "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

 

  !שנה טובה ומבורכת
  כתיבה וחתימה טובה
  שנת גאולה וישועה
  שנת ששון ושלוה

  בברכה                                                          
  "אוצרות הפרשה"מערכת                                                      

  nati.hazani@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 03-5592523: למעוניינים בהפצת העלון
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הקב"ה תופס את שני צדדי הזכות של העוונות!

 

'למה לא בא בן ישי'?

    

"אשרי העם יודעי תרועה ה' באור פניך יהלכון, בשמך יגילון 
כל היום" 
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  דבר העורך
מסתפרין ומכבסים  -להלכה ו ,יום טובהוא ראש השנה 

בבשר ויין ובבגדים נאים, ואין  בו מצווה לשמוחו לכבודו
דין בו. על ראש השנה דרשו בגמרא את ומתענין ואין מתו

ַוֹּיאֶמר ָלֶהם ְלכּו ִאְכלּו ַמְׁשַמִּנים ּוְׁשתּו ": (נחמיה ח, י) הפסוק
ִּכי ָקדֹוׁש ַהּיֹום ַלֲאֹדֵנינּו  ,חּו ָמנֹות ְלֵאין ָנכֹון לוֹ ַמְמַתִּקים ְוִׁשלְ 

רואים  ,מאידךאבל . "ְוַאל ֵּתָעֵצבּו ִּכי ֶחְדַות ה' ִהיא ָמֻעְּזֶכם
כולם עוברים לפניו , ואנו במשנה, שראש השנה הוא יום דין

 ."מעשיהם כל אל המבין לבם יחד היוצר" שנאמר: מרון, כבני
 בני האדם לחיים ולמות.  שביום זה נפקדים כל ,הרי

שלא היו קורין ההלל לא בראש השנה ולא ": ם"הרמבוכתב 
ביום הכפורים, לפי שהם ימי עבודה והכנעה ופחד ומורא 

. אם כן, קשה "מהשם, ויראה ממנו וִמְבַרח ומנוס אליו
 -כיצד תהא ההנהגה מצדנו ביום זה, מצד אחד  ,להחליט

צבו כי חדות ה' אכלו משמנים ושתו ממתקים... ואל תע"
ספרי חיים וספרי מתים פתוחים " - , ומאידך"היא מעזכם

יודעים איך  םלא להיעצב ולדאוג? כולשכ מדוע ", וא"לפניו
ד, כל הזמן חושב "מתוח, שוכר עו ;נראה אדם לפני משפט

מה יאמר ואיך ומה לתרץ, מרבה בסגולות, תפילות וצדקה, 
 ובלילה, אינו מסוגל להרדם. 

? קאדו בראש השנה, למה אדם נידון רבינו ניסים)( ן"הרשואל 
מדוע דבשלמא שאר הדברים, כל אחד נידון בזמנו, אבל 

יותר מבשאר ימים?  - נידון בראש השנהאדם שיהא ה
ה באלול נברא העולם, ויום השישי שבו "בככך,  ומתרץ

היה באחד בתשרי. בפסיקתא מובא סדר אותו  ,נברא האדם
בה, בשניה נמלך במלאכי בשעה ראשונה עלה במחש"היום: 

השרת, בשלישית כינס עפרו, ברביעית גיבלו, בחמישית 
ריקמו, בשישית העמידו גולם על רגליו, בשביעי זרק בו 

(לא לאכול  נשמה, בשמינית הכניסו לגן עדן, בתשיעית ציוהו
ו, באחת עשרה נידון, ה, בעשירית עבר על ציומעץ הדעת)

בשנות  (ה' חנן אותוה "בשתים עשרה יצא בדימוס מלפני הקב
כשם שנכנסת לפני  - ה: סימן זה לבניך"אמר לו הקב. )חיים

, כך עתידין בניך להיות (רחמים) בדין ביום הזה ויצאת בדימוס
דש ונכנסין לפני בדין ביום הזה ויוצאין בדימוס. אימתי, בח

הוא היום בו  ,. נמצא שראש השנה"השביעי באחד לחדש
 לדורות. דין ליום נקבע זה ויום חטאו, על הראשון אדם נידון

ים כל בערב, יחול ראש השנה, יום בו נקבע והנה ביום רביעי
 ותכמ, פרנסה: החיים, הבשנה הבאה המאורעות שיהיו לאדם

 ,אף אם קשה - תאמץלהולכן עלינו בריאות ועוד, , השמחהה
 ע"י שנעביר על מידותינו. ,להיות באחדות

 ְוֵיָעׂשּו... 'ה ַּפְחְּד ֵּתן תפילות הימים הנוראים כתוב: "ּוְבֵכןב
 ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנ ְּבֵלָבב ָׁשֵלם"...  ֶאָחת ֲאגָֻּדה ֻכָּלם

בלבו;  ויאמרהרעים, "ויתחרט על מעשיו  :רבנו יונהכותב 
 לא ים לנגד עיני...?קל-איך לא היה פחד א עשיתי,מה 

המוות,  ולא זכרתי יום ולא חסה עיני עליו... על גופי,חמלתי 
  תי ואדמתי".יויושמתי כי אם גאשר לא ישאיר לפני נ

 להמחיש לעצמו את תוצאות - עבודת התשובהבעצם זוהי 
פעם והנה,  !ו"נים לנגד עיניקל-"פחד א שיהיה מעשיו, עד
  "פחד  לעמוד במצב שלהזדמנות הלנו ניתנת  אחת בשנה

כשאנו עומדים , בימים הנוראיםעינינו"...  ים כנגדקל-א
נשכיל לשאוב לתוכנו את  רק אם - ב"ההקבתפלה לפני 

בה כך נוכל לעשות ר אותה בלבנו שמלו ההרגשה הזאת,
 אלו של פחד וקירבהם רגשיהכי  השנה,כל שימוש במשך 

לכן מבקשים אנו  ישפיעו עלינו גם בשאר ימות השנה.
לנו את המתנה הנפלאה  פחדך", תעניק ובכן תן"ה: "מהקב
כדי שלא נצטרך להילחם  תן לנו להרגיש את הפחד, הזאת,

  שלם"! בלבב רצונך לעשות אחת, אגודה כולם ויעשו" היצר. עם

 
 
 
 
 
 

 אשרינו שזכינו
בורא  את כי יש לנו ,כמה מאושרים אנו ושמחים עד מאוד

את הבורא אנו יכולים לעבוד  .זכינו שאנו עבדיו .עולם
ומעיק,  כשקל ונוח וכשקשה - וצריכים לעבוד בכל מצב
 זמןשאנו מחוייבים ב כמו בדיוק כשאנו שמחים ומאושרים

אין זמן  בחול ובמועד, ביום בלילה, ,שאנו עצובים ובוכים
יהודי  בו אין אפשרות ואין חיוב לעבוד את ה'. - ואין מצב

יש הלכות מסודרות  סביב כל שעות היממה, עובד את ה'
 איך איך ישנים, הלכות כיצד הולכים לישון,ושעל.  לכל צעד

הפסוק:  כלשון ואיך מנהלים עסקים, קמים, איך אוכלים,
  .רל"א) (או"ח סי' נפסק בשו"עכ 'בכל דרכך דעהו'

אוי  - תפקיד וייעוד מוגדר מוטל עלינו ,בכל רגע ובכל מצב
וי להם לעבדי המלך  לו למלך שעבודתו מוגדרת ומוגבלת,

זהו ם,יורק בזמן מסוי ,מסויים באופןשאפשר לעובדו רק 
עובדי האלילים היו עובדים כל אל  מלך מסכן... מלך מוגבל,

אחד,  עבדו בסגנון על פעור''באת  בסגנון מיוחד משלו.ואל 
והיה גם את  'זורק אבן למרקוליס' העבודה שללעומת 

כל אליל ל שהיו צריכים להקריב דווקא את הילדים, 'מולך'ה
 משלו. הוהגדר ההגבלהייתה 

אינו  מלך הכול יכול וכוללם יחד, מלך עליון, -להבדיל  - אבל
בכל מקום ובכל מצב יכולים  מוגבל ואינו מגביל,

כי  דיעה זו ממלאת את החיים בתוכן אין סופי,וי לעובדו.
אלא כל  של אין ברירה, כשיודעים שאין מצבים של בדיעבד,

ואת אותו בורא עולם אנו  לכתחילה,במצב הוא לכתחילה ש
הינם אזי החיים  עובדים כשטוב לנו כמו כשקשה לנו,

 חטיבה אחת של עבודת ה'.
ווקא ד יש כאלו שהיו רוצים לתכנן את חייהם ולעבוד את ה'

הגבלה  יזוה ובתנאים מסוימים...באופנים מסויימים 
וגם אינה מסמלת עבדות שלמה  בגדלותו של המלך,

תמים תהיה עם " :וזה מה שציותה עלינו התורה ותמימה,
 בכל עת בכל מצב ובכל אופן. -" ה'אלוקיך

בראש השנה אנו ממליכים את הקב"ה על העולם ועל 
'ִאמרו לפני  :ט"ז.) ,שנההאש רמסכת ( כדברי חז"ל עצמינו,

אנו מצהירים על היותנו  מלכויות כדי שתמליכוני עליכם'...
עבד אינו בוחר  .אם כעבדים' 'אם כבנים, עבדים להקב"ה

'לית ליה  עבד עבד מהותו ביטול, במה לעבוד את אדונו,
ובשל כך מוכן הוא לכל  (אין לו משלו כלום) -מגרמיא כלום' 

  ..ו אדונו.תפקיד ולכל שליחות שיטיל עלי
את המשעבד הממליך את הקב"ה למלכו ו - כך הוא יהודי

הוא מצהיר בזאת על נכונותו לשמש את עבדו, כ עצמו
מי שבוחר במה ואיך לעבוד  הבורא בכל מצב שירצה הבורא.

 אל מלכו הוא לא התבטל אינו עובד אלא את עצמו... ,את ה'
ידיעה את הכשאין  והדברים הללו חשובים ויסודיים. כלל,

ויכול יהודי לעמוד  המלכה ואין עבדות, אין ,בסיסית הזאתה
 "מלוך על כל העולם כולו... על רגליו ולהצהיר בתפילה

אלוקי  ויאמר כל אשר נשמה באפו ה' וידע כל פעול...
מוכן הוא להמליך את הקב"ה על כל  ישראל מלך",

ורק על עצמו  על כל היצורים מאריות עד נמלים, העולם,
מה שקשור לחיים  כל מוכן להמליך את ה'. אינוהוא 

 !זו איננה מלכות הוא רוצה להחליט לבד. ,האישיים שלו
ואומר האדמו"ר מקרלין 'שהחטא הכי גדול הוא שאנחנו 

 שוכחים שאני בן של מלך'... כן אני בן של מלך!

 בס"ד

 זשע"ת אלול כ"ז                   זצ"ל הרה"ג יעקב אדלשטייןהעלון מוקדש לע"נ                'חשנה   328עלון מס' 

 ב' וםערך בינש 448 שיעורנעסוק בתוכן  בעלון
 ,19:00, בשעה 2ר קוצה ברחובברמת השרון 

  הגאוןמו"ר  בנשיאות", יקצורו"ברינה  במדרשת
.זצ"לאדלשטייןיעקברבי



 

 

בנו של  ל,"רבי חיים ברלין זצהגאון 
היה רבה של מוסקבה בעת  ב,"הנצי

ששיאן  גזירות קשות נגד היהודים, שניתכו
התבטא בהודעה הממשלתית שעל כל היהודים 

רק לבעלי  זמן קצרה.-לעזוב את העיר בתוך תקופת
הותר  מלאכה מיוחדים שנצרכו על ידי הממשלה,

זמן -רקוגם זאת לפ להמשיך ולהתגורר במוסקבה,
עד שאחרון  ,ידע שעליו להישאר במקוםרב ה קצר בלבד.

נו נוטש את חובל אי-כפי שרב היהודים ייצא את מוסקבה,
עד שאחרון הנוסעים והמלחים  ,ים-אנייתו הטובעת בלב

שכל פעולה של  ,מיותר יהיה לומר יורד אל ספינת ההצלה.
אמתית.  תה כרוכה אז במסירות נפשהי ,שבקדושה-דבר

חודש אלול והיהודים שנותרו בעיר ביקשו  והנה, מגיע
נחרדו  כשהוציאו את השופר ממקומו, ברם,בשופר.  לתקוע
והשופר נסדק לכל אורכו  שם את ידו,לשהשטן שלח  לראות
וכיוון שלא הייתה כל  היה זה השופר היחידי בעיר, ונפסל.

הצטער הגר''ח  למוסקבה, אפשרות להביא שופר אחר מחוץ
בחששו שתהיה זו הפעם הראשונה בחייו  ברלין צער רב,

ונחשוב:  נעצור לרגע שלא ישמע קול שופר בראש השנה.
הרי לכאורה  צדיק כמותו במצב שכזה?!מה עושה גאון ו

אבל מי  ומה יש עוד לעשות? נמנע ממנו לשמוע קול שופר,
ידיים!  אינו יושב בחיבוק שליבו חפץ לעשות רצון בוראו,

שם הוא מנסה כל העת לראות במה אפשר לרצות את ה
מונעים  -את קול השופר  נכון, ולהשלים את החסר. יתברך,
ל ראש השנה וללמוד הלכות אבל להישאר ער בלי ממני;
ח ברלין בליל ראש השנה בבית "אני יכול! נשאר הגר -שופר 

 .כל הלכות שופראת ושינן  המדרש ולא הלך לביתו לישון,
לתפילת שחרית  יצא הרב מבית המדרש בדרכו עם שחר,

בקצה  ולנגד עיניו מתגלה מחזה מופלא. ,החמה 'הנץ'ב
של העגלון ומקום מושבו  שחת,-הרחוב עומדת עגלת

וביניהם כלים שונים שמשכו את  מקושט בקישוטים שונים,
ונדהם לראות  הוא מתקרב מעט אל העגלה, ליבו של הרב.

שופר  כן, שופר. שאחד הכלים התלויים מעל העגלון הוא...
ח אל העגלון ושואל אותו מנין לך שופר "ניגש הגר ממש...

 שמיהר השאלה גרמה לבהלה אצל העגלון הגוי, זה.
לא ידעתי שהשופר הזה הוא  יסלח לי כבוד הרב," להשיב
רב העיר ממשיך לתחקר את העגלון ומתעניין האם  ..."שלך

 ועד מהרה מתברר שאמנם כן! השופר נעשה בידי יהודי,
איסוף חצוצרות  והוא, תחביב מיוחד היה לו לעגלון זה,

היה נוהג לקשט  ,גם את עגלתו וכל דבר המריע... ושופרות,
היה שייך לבית הכנסת  כך סיפר, שופר זה, תרועה אלו.-בכלי

  והוא נתן בו את עיניו משכבר השנים, סמוך לביתו,
הגירוש,  בעקבות - וכשהתרוקנה עתה כל הקהילה מבתיה

התגנב בחשאי  בית הכנסת ננטש ונעזב על ידי מתפלליו, וגם
ח ברלין "בראותו את הגר לבית הכנסת וגנב את השופר.

היה הגוי בטוח שמדובר ברב  כך בשופר זה,המתעניין כל 
ולכן מיהר להשיב את  בית הכנסת ממנו גנב את השופר,

שמחתו של  כדי שלא ידווח על כך למשטרה... ,הגניבה
מצוות  את קצר זמן בעוד לקיים בידו שיהא על ,ברלין ח"הגר

שופר זה נמסר לידיו  פרצה עתה את כל הגבולות. -השופר 
 אשר השתמש בו פעמים רבות. ל,"של רבי אריה לוין זצ

שגם  ,ההשכל העיקרי שיש לנו ללמוד מסיפור זה הוא-מוסר
ואין  שלכאורה כלו כל הקיצין ,אדם נמצא במצב כזהכאשר 

צריך הוא להמשיך במאמציו לקיים את  יותר מה לעשות,
צדו עשה שהוא מ ה"וכאשר יראה הקב יתברך, שםרצון ה

לתמונה,  הוא יתברךס גם ְיַכּנֵ  את כל מה שניתן לעשות,
  בית האדם למלא את שאיפתו הטהורה. ויסייע

צריך  כדי לזכות בנס שכזה, היה זה לכל הדעות נס של ממש.
להוכיח להקב''ה שרצוננו לעשות את המצווה הוא כל כך 

ובמלים  גדול שאין אנו יכולים לישון באותו לילה...
 לישון, ח ברלין"אם באותו לילה היה הולך הגר אחרות:

לא בטוח כלל וכלל שהנס המופלא הזה היה  לילה,כבכל
 שמות] -['עלינו לשבח'                                  מתרחש עימו...

 לא לשכוח לעשות התרת נדרים. .אא
 ומנחה שחרית בתפילת אפים ונפילת וידוי אומרים אין .ב

 הבוקר באשמורת אבל ,)רביעי יוםב (השנה השנה ראש בערב

 לאחר אפילו ,אפיים ונפילת וידוי "סליחות"ב אומרים
 ע)."חזו( ]החמה נץ קודם[ )ג"ס תקפא 'סי ע"שו( השחר עלות

 הקברות לבית השנה ראש בערב ללכת נוהגים יש .ג
 צדקה ונותנים הצדיקים קברות על ולהתפלל להשתטח
ולא יתפלל אל המתים , )א"בהרמ א"תתפ' סי ע"שו( לעניים

 הצדיקים בזכות ת"מהשי רחמים יבקשא עזרוהו, אליש
 . )"א סי' תקפא סעיף ד'ע, רמ"חזו( עפר שוכני

 לתקוע והרוצה ,השנה ראש בערב בשופר תוקעים אין .ד
 . )כד ק"ס ב"משנ( סגור בחדר בביתו זאת יעשה ,להתלמד כדי

 בערב ציפורנים ולגזוז בגדים ולכבס להסתפר יפה מנהג .ה
 היום חצות קודם להסתפר וטוב) ד"ס ע"שו( ראש השנה

 בערבטהרה הבמקו לטבול נוהגים ויש. )ג"ס נצבים ח"בא(
 לפני לא וטוב )שם א"בהרמ( הוא יפה ומנהג ראש השנה,

 לטבול יכול אינו ואם )כו ק"ס ב"משנ( יום חצות קודם שעה
 ליטר 12.5 בבת אחת כל גופו על שישפוך נכון ,הְּבִמְקוֶ 
 מים י"ע גם זאת לעשות ואפשר )כו ק"ס ב"משנ( מים

 . )תמח' ועמ כב' עמ י"ילקו( מקלחת י"ע חמים, ואפילו
בכוונה  מנחה תפילת להתפלל יזהר השנה, ראש בערב .ו

 הולך והכל השנה של האחרונה התפילה היא כי יתירה
 .)ב"ס נצבים ח"בא( החיתום אחר

 מעבירות שכן וכל ליבו בכל בתשובה לשוב אדם יקפיד .ז
 מחילה לבקש עד יום כיפור ימתין ולא לחבירו אדם שבין

 השנה. ראש לפני כבר יקדים אלא ,מחברו

 
חו לשלוט ביצרו לבל יבוא לידי כעס ויתאמץ בכל כ .א

 ביחוד בלילי ראש השנה ויומיהם. - והקפדה בתוך ביתו
  וטוב ארך אפים מגבור, ומושל ברוחו מלוכד עיר.

ונכון ללמוד משניות מסכת ראש השנה בסעודת ראש 
(אפשר פרק אחד בכל  השנה, כי דבר בעתו מה טוב

 .[ילקו''י מועדים עמ' לב] סעודה)
 .בערב ראש השנה וחדש חד סכין לקנות לפרנסה סגולה .ב
 בליל' שהחיינו' ברכת יאמר: "ל"זצ י'פלאג חיים רבי כותב .ג

' לה להודות: ויכוון ,וביראה ובאימה לאט, ראש השנה
, זה לרגע ולהגיע זו בשנה גם לחיות אותו שזיכה יתברך
 בשמחה והאומרה. הזה ללילה להגיע זכו לא מהכ ויזכור

 "!בשמחה הבא ה"לר גם שיגיע והודאה, סגולה היא
שלאחר תפילת  בכך, יש השנה כל על עצומה השפעה .ד

 לביתו המשפחה ערבית של ראש השנה, יכנס אב
 כ"ואח. טובה לשנה פנים במאור כולם את ויברך בשמחה

 פסוקי ףויוסי' שמעון רבי קם' עד' אליהו פתח' יאמר
 !חולין דברי לדבר אשל ויזהרו ,במחזורים) (הנמצאים ברכה

 מאכלים מיני השנה ראש של הלילות בשני לאכול נהגו .ה
 השנה. ימות לכל טוב לסימן ,"]סימנים"ה[

וסגולה לזכות ביום הדין, כתב הרש"ש זצוק"ל, שמי  .ו
שיקבל עליו ביום הדין אפילו קבלה אחת, הוא ערב 

למליץ יושר. ולכן אם אדם  שהקבלה הזאת תהיה לו
יקבל על עצמו למשל לברך ברכת המזון מתוך הסידור, 
הרי זו וכיוצא בזה קבלה מעולה לזכות ליום הדין כי 

היא יותר  ,בדוק ומנוסה שברכת המזון מתוך הסידור
(הגרא"מ בכוונה, וסגולה היא לבטל גזירות קשות ורעות 

 .ש"ך זצוק"ל בשיחה לאברכים)
בטוב לבב, , בשמחה תהיינהנה התפלות בראש הש .ז

בנעימה קדושה, ומתוך כוונה שלימה, כי בטוחים אנחנו 
שיכתבנו ויחתמנו לחיים טובים. ומכל  - ה"בישועת הקב

אדם שמתעורר מעצמו בבכיה ומתפלל בדמעות  ,מקום
 ז]"פ ימים נוראים ע"חזו[       שליש, אין בזה חשש איסור כלל.

 לראש השנההכנות   סיפור מדהים –לשמוע קול שופר 

 לראש השנה סגולות 



 

 

   "כרחם אב על בנים"
ראש השנה, וכולנו תפילה שעות ספורות לפניאנחנו 
וביקשנו ה אכן אימץ לחיקו את תפילותינו. "שהקב

ָזְכֵרנּו ְלַחִּיים, ֶמֶל ָחֵפץ ַּבַחִּיים, ָּכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר "ומבקשים: 
 ".ים ַחִּייםקִ ַחִּיים, ְלַמַעְנ ֱא

ת , שחוויתי אותו יחד עם כמה מאויש לי סיפור מאד מרגש
ברקי שלנו. סיפור של השגחה -מתפללים בבית הכנסת הבני

מיוחד, אשר מבחינתי מהווה איתות שמיימי שיש בו המון 
ה, שאכן תפילותינו התקבלו "חיבוק וחיוך וחן וחסד של הקב

שאני משמש  ,שנים 26לרצון, כך אני מאמין. זכיתי, ומזה 
כחזן בתפילות מוסף של ראש השנה בבית הכנסת הזה. זו 

כות גדולה מחד, ואחריות עוד יותר גדולה מאידך. עד כמה ז
שידי וליבי משיגים, הנני נושא בתפקיד זה בכובד ראש, 

כדי להוות שליח נאמן לשולחיי,  ,ומכין עצמי נפשית
המצפים ממני שאייצגם בכבוד מול כסא הכבוד, ושאכן 

 - והמקטרג יעבור מכסא דין לכסא רחמים - הקב"ה - הדיין
 תתק.יש - הוא השטן

יש לי שותף מאד מיוחד לתפילת מוסף. לצורך הסיפור נקרא 
כיום,  17לו נחמן. מי זה נחמן? ובכן, נחמן הוא נער כבן 

והוא שותפי במשא ובמסע של , שנולד עם תסמונת דאון
ברוב עם הדרת מלך. לא, הוא לא חזן, וגם  ,תפילת מוסף

גע הרבה יותר מכך. אין לי כר-איננו סומך לחזן, הוא הרבה
אולי אגדיר אותו  ...מילה מתאימה כדי להגדיר את מעמדו
אל מול מלך מלכי  ,ככרטיס הכניסה שלי, או כסניגור שלי

שנים, בזמן  13-לפני כ ,המלכים ביום הדין. הנה ההסבר
עם פניו ועיניו  ,4התפילה, הוא ניצב לידי, ילד כבן 

התמימות, והביט בי במבט מסוקרן. הוא הילד עם 
אני החזן. עיננו נפגשו, וחשתי שגל של אהבה התסמונת, ו

, אחרי "במלכויות"פורץ לעבר הילדון.  ,עמוק מתוך קרביי
דהדה וטלטלה לבבות, בעודי שר תקיעת השופר שה

היום הרת עולם, היום " - ליבא את המילים'מעומקא ד
חיבקתי את  -" יעמיד במשפט, אם כבנים... אם כעבדים...

ואימצתיו קלות אל ליבי. הקרנתי ליטפתי את תלתליו , נחמן
ו. יתרחריהוא לא עזב אותי, ואני לא שכלפיו חום ואהבה. 

הרגשתי שהתפילה במחיצתו של הילד המיוחד הזה, איננה 
עוד תפילה, היא בוקעת רקיעים, היא עטורה בדמע של 

וכך שנה אחרי  אמת, וברצון עז שיסנגרו עלינו מלמעלה.
ומיד כשניצבתי על , השנה, אביו של נחמן הביאו לתפיל

. התיבה, נחמן התכרבל בטליתי וליווה אותי כל התפילה
. הוא ואני יד ביד, לב אל "שופרות" - "זכרונות" - "מלכויות"

היום הרב עולם... היום "לב. בכל פעם שאני מגיע למילים 
, אני מחבקו, "יעמיד במשפט כל יצורי עולם... אם כבנים

עד כמה  ,א גיליתי לאישוהוא משיב לי חיבוק. מעולם ל
 נחמן מועיל ותורם לי לשמש כחזן. 

שנה ועוד שנה, יותר משהוא חיכה לי, אני חיכיתי לו. היה 
שנתי ביננו, עם קשר נפשי עמוק שהפך את -זה מפגש חד

שכולה תחנונים לריבונו של  ,תפילת מוסף לשירה מרגשת
 . "רחמנו כרחם אב על בניםיאם כבנים, "עולם. 

גיליתי לאביו של נחמן את סוד הקשר ביננו.  רק לפני שנה
שנים, ילדון נבוך וסתור תלתלים,  12בנך נעמד לידי לפני "

ריבונו של עולם, מדובר בילד . ומיד עלתה מחשבה במוחי
ריחמת עליו, , פגוע, שנולד שונה מכל אחיו. אבא שבשמים

הוא נולד לבית נפלא, למשפחה תומכת, ואתה אבינו מלכנו 
שהבן פגוע יותר, הוא זקוק לרחמים גדולים  יודע שככל

מבלי רחמיך האינסופיים , יותר. הוא תלוי בך יותר, הוא
וזעקתי , כעלה נידף ברוח. הבטתי בפניו המתוקות של נחמן

ה שבשמים, גם אנחנו פגועים, גם אנחנו 'אבאל"מן הלב, 
רסיסי כלים ואבק דק. אנא רחם עלינו כפי , שיברי אדם

 . "הנוראה וריחוקנו העצום ממך מידת פגיעותינו

ד, "כנראה ששילמתי מחיר כבד על גילוי הסוד. השנה, תשע
יום הראשון של ראש השנה, צעדתי לכיוון התיבה, כשעיני 

גם אביו לא ידע . 17-את נחמן בן ה בולשות ומנסות לאתר
להיכן הוא נעלם. הייתי מבוהל למדי, החיסרון שלו גרם לי 

לא תהיה אותה תפילה פולחת לבבות מבוכה ופחד, שמא זו 
ומגירה דמעות של אימת הדין. סימנתי בידיי לשאר 

ברגליים כושלות  ? גם הם לא ידעו."איפה נחמן"המתפללים 
תיבה, ותפילת מוסף של ל סמוךניצבתי  ,ובלב חסר פעימות

חזרת השליח ציבור התחילה. הרגשתי שאני מתפרק, שאני 
יושר שלי ושל כל הקהל, בודד ועזוב, הסניגור שלי ומליץ ה

התחלתי את המוסף,  ,פשוט לא נכח במקום. רועד ומפחד
. אני ממליך את הריבונו של עולם, לבד, "מלכויות"פסוקי 

בודד, בלי נחמן. איפה הוא? הוא כל כך חסר לי... הנה 
עכשיו הבעל תוקע מרים את השופר החבוי מתחת למטפחת 

עיניו נעצמות הסגולה, ותוחב אותו לפיו. מצחו מתקמט, 
משהו, והוא תוקע, תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה... והוא 
מוסיף ותוקע ועיני נעצמות בחלחלה וברעדה, עוד מעט הוא 

היום הרת עולם היום יעמיד "מסיים, ואצטרך להגיד 
ונחמן, אייכה? בוא סניגור אהוב שלי,  "...במשפט אם כבנים

.. אני נושם זהו. הנה התקיעה האחרונה. אני זקוק לך...
לראשונה אחרי  -" היום הרת עולם" -עמוק ומתכונן לומר 

באותן שניות ... למעלה מעשור, בלי הנער המיוחד שלנו
ממש, ללא הודעה מוקדמת נפתחה דלת בית הכנסת. בפתח 

אב ובנו. האב יהודי חשוב ומוכר, ולידו בנו בן , ניצבו שניים
ניבה תואמת. לבוש בחליפה מהודרת ובכובע נאה ובע, 13-ה

אף הוא עם אותה תסמונת כמו של נחמן...  -לא יאומן  -הבן 
קחהו והעמידהו ליד "המתפללים מזהים אותו ורומזים לאב, 

הנער מסכים ותוך שניות הוא ניצב לידי, תוקע בי ". החזן
אני מסיט עיני ימינה, והפנים? . טהור 'טלה'מבט תמים של 

ך דומות לפנים הפנים החביבות והאציליות שלו, כל כ
היקרות והמוכרות של נחמן. אני מצמיד את ראשו לראשי 

י דמעות שמיימיות של תדהמה מחד, יבעדינות, וזולגות מעינ
ואושר רוחני מאידך, הנה הסניגור חזר אלי, הוא לצידי, הוא 

היום יעמיד במשפט אם " - כך מתחננת-נאמן לתפילה הכל
ם אב על בנים על רחמנו כרחיכבנים אם כעבדים, אם כבנים 

 ".בנים פגועים, שברי כלים, רסיסי אדם
יהודי , 13-אחרי התפילה שוחחתי עם אביו של הילד בן ה

שאני מכיר, ויש לנו אפילו קירבה משפחתית רחוקה. 
הלוא מעולם לא התפללת בבית הכנסת שלנו, "שאלתיו 

תשובתו היתה מדהימה.  ?"כיצד עלה על דעתך להגיע לכאן
הוא הפריע.  ,לדאבוני כשהבאתיו לבית הכנסתילדי גדל, ו"

לכן השנה החלטתי לקום ותיקין, לסיים את התפילות 
מוקדם, ולהעירו כדי שישמע קול שופר בבית כנסת אחר 
כשאני לצידו, לשומרו מפני שובבויות... אין לי מושג מדוע 
הוליכוני רגלי דווקא לכאן... השכונה שלכם הלוא משופעת 

 . "בבתי כנסת
שוב הביאו האב, ושוב חיבקתיו בתפילה עם אותו  ,תלמחר

ה שבשמים, גם 'ריבונו של עולם, אבאל"מסר שבקע מליבי. 
אנחנו פגועים, גם אנחנו שיברי אדם, רחם עלינו כמו על 

במוצאי ראש השנה התקשרה אמו של הנער  ."ילדים פגועים
בני הרגיש התעלות בתפילה איתך, "והודתה לי בחום רב. 

שהחזן חיבק  ,אושר ולא הפסיק לדבר על כךהוא חזר מ
 . "היום הרת עולם"ב - אותו

שאני צריך להודות לה על הזכות שבנם היה  ,האמת היא
עקבותיו. אך  -משום מה  -תחליף נאמן לנחמן, שנעלמו 

מעל לכל, המתפללים ואני חשנו עין בעין, שהמילים הכל כך 
התגשמו  ",רצון יראיו יעשה"מוכרות ושגורות על לשוננו: 

שניות  20להן בהשגחה מופלאה ומדוקדקת. אילו רק נכנסו 
   .מאוחר יותר... כרחם אב על בנים

  ]באדיבות המחבר הרב קובי לוי[

 סיפור מרגש לראש השנה



 

 

 נקדים ונאמר שרבו המנהגים בסדר ראש השנה, וינהג האדם לפי  **
 מנהגי רבותיו.  
 

או בסוכר  טובלים את פרוסת החלה בדבש
לפני שמברכים  וי"א יחד עם מעט מלח,

 .המוציא לחם מן הארץ

 

 תמר
ה' , מברכים עליו: ברוך אתה תמרלוקחים 

        .מלך העולם בורא פרי העץ אלקינו
יהי רצון  מעט ואומרים:ובולעים טועמים 

שיתמו  מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו
 אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו.

 

 (רוביא) לוביא
יהי רצון מלפניך  רים:ואומלוביא לוקחים 

ה' אלקינו ואלקי אבותינו שירבו זכיותינו 
  .ותלבבנו

 דומה לבצל ירוק)( כרתי
ואומרים: יהי רצון מלפניך כרתי לוקחים 

ה' אלקינו ואלקי אבותינו שיכרתו אויבינו 
 ושונאינו וכל מבקשי רעתנו.

 

 עלי מנגול) -(תרד סלקא

 ם:ואומרי עלי מנגול) -(תרד  סלקאלוקחים 
יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו 

מבקשי -שיסתלקו אויבנו ושונאינו וכל
 רעתנו. 

 

 דלורית) -(קרע  קרא

יהי רצון  ואומרים: (דלעת)קרא לוקחים 
מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו שתקרע 

  רוע גזר דיננו, ויקראו לפניך זכיותינו.

 רימון
י רצון ואומרים: יה (מתוק)רימון לוקחים 

מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו שנהיה 
 מלאים מצות כרימון.

 

 בדבשתפוח 
או  לוקחים פרוסת תפוח טובלים בדבש

יהי רצון ואומרים:  תפוח מבושל בסוכר
מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו 

 שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה.
 

 ראש של כבש
ואומרים: ראש של כבש או של דג לוקחים 

רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו  יהי
שנהיה לראש ולא לזנב. תזכור לנו אילו של 

 .בן אברהם אבינו ע"ה .יצחק אבינו ע"ה
 

אומרים גם: יהי רצון  דגוהנוהגים לקחת 
שנפרה  מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו

ותשגיח עלינו בעינא פקיחא  ונרבה כדגים
לרחמים.

ום חמישי וביום שישי, על כן לצורך השנה חל ראש השנה בי
יש לעשות  ,לשבת שני מיום טוב (אוכל, נרות ועוד)הכנה 

. להלן מקצת מהלכות יום רביעי -ר"ה בערב  עירוב תבשילין
  :עירוב תבשילין

ה ביצכגון(כזית תבשיל ו )פיתהאו  (לחמניה יש לקחת פת א.
אשר קדשנו בא"י אמ"ה  :הברכה ויאמר את )קשה

 -מר במצותיו וציונו על מצות עירוב. ומיד לאחר מכן יא
בדין עירובא יהא שרא לנא לאפויי ולבשולי ולאטמוני 
ולתקוני ולאדלוקי שרגא ולמעבד כל צרכנא מיום טוב 

בזה העירוב יהא מותר לנו לאפות ולבשל  :פירוש .לשבת
ולעשות כל צרכנו מיום  ולהטמין ולתקן ולהדליק הנר

  ).(שו"ע תקכ"ז ס"ג טוב לשבת
, לפני שבת אכליֵ  וכן שלאצריך להיזהר שלא יאבד עירובו  ב.

, שו"ע תקכ"ז סעיף ט"ו)( לא יוכל לבשל ולאפות ואם אירע כן,
 . תבשילין עירוב - ולרשום בשקית העירוב להצניע טוב לכן

צוה לאכול את פת העירוב ואת התבשיל באחת מ ג.
כיוון שנעשתה מצוה אחת והטעם, מ, שבת מסעודות

להניח  נהגם מהר". )(שו"ע תקכ"ז יעשו בה עוד מצוה ,בפת
תחת הלחם משנה בליל שבת  של העירוב הכיכר

 היה בוצע עליו וכן היה שלישיתולמחרתו, ובסעודה 
ומנהג הספרדים לאכול את העירוב  ,מנהג מהרי"ל

  .(כה"ח שם אות ק"ב) בסעודה שלישית של שבת
ניתן  ,פעם אחת בלבד - אדם ששכח ולא עשה עירוב .ד

ואם שכח פעם נוספת לא  רב העיר על ךלסמו בדיעבד
יוכל להסתמך על עצה זו ואז יהיה אסור לו לבשל ולהכין 

ובכל מקרה יש  י' י"א י"ב) -(שו"ע תקכ"ז ס'  מיו"ט לשבת
 .לשאול רב מוסמך כיצד לנהוג

ש י ,מי שדעתו שלא לאפות ולבשל כלום מיו"ט לשבת ה.
אין צריך לערב, ולכן ש ומריםאש צריך לערב ויש אומרים

(ודעת  ברכות להקל ספקלברך משום  ריךצין הבא לערב א
גם אם אין הוא מכין כלום מיו"ט  ,רוב הפוסקים לערב בלי ברכה

 .מאמ"ר אות ח' כה"ח אות קי"ג) - והוא מדליק נר שבתלשבת מאחר 
 

 
 

 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         

 לי בן רוזה : לע"נ סמי בן שמחה : גורג'י בן שמחה נפת :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:                
 יפה נדרה בת נעימה 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 פרים בן ציון ורבקהלע"נ: א                

 : אריה (לאון) בן מלכה : זהבה ועקנין בת אטולהצלחה  
 : 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

 תבשילין עירובליל ראש  סדר –ראש השנה ל סימנים

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

 לזרע של קימא: 
 מריםיהודה יחזקאל יוסף בן רחל 

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

 שולמית בת שרה: מיטל בת לולו
 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

 לרפואת: 
 הרב מאיר נסים בן כמסאנה שליט"א  

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

 דוד בן שמחה : מנחם בן עליזה
 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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האזינו -ראש השנה  •  153  רעלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

  ימים הרי גורל   -   "למענך אלקים חיים"  
אין לאף  –"והיו חייך תלאים לך מנגד" (דברים כח, סו) התורה אומרת 

אחד "ביטוח חיים"! תראו את כל המודעות הגדולות התלויות 
ברחובות וקוראות לנו לתרום צדקה לכל מיני מקרים מזעזעים, קורעי 
לבבות, תראו את המודעה של הרב צ'ולק בו הוא נראה עם ילד קטן, 

שנתיים, חולה במחלה הנוראה, והרב שטיינמן מסתכל  –בן שנה 
  עליו בחרדת אלוקים נוראה. 

  מתי קרו כל המקרים המזעזעים האלו?
ניסן! אולי גילו אותם אז, אבל באמת הם  הם לא קרו בחודש טבת או

כיפור יחתמון.  אלו! בראש השנה יכתבון וביום צום קרו בימים
מדובר בשאלות של חיים, פיקוח נפש ממש! האם אפשר להמשיך 

ותר מאשר להמשיך את מסלול החיים כרגיל? האם יש אבסורד גדול י
? האם יש לחיות, בימים הרי גורל שכאלו, בלי לשנות? בלי להשתנות

מחדל גדול יותר מאשר להמשיך להתפלל כרגיל, להתנהג כרגיל, בלי 
  להביא בחשבון שאין לנו שום "תעודת ביטוח"?

הנה נתבונן, לאיזו "פאניקה" נכנסו מנסחי התפילה בעשרת ימי 
התשובה! כל ה"שולחן ערוך" השתנה להם ברגע אחד: ידוע 

ברכות השבח" ששלוש הברכות הראשונות, שבשמונה עשרה, הן "
ואין מבקשים בהן דבר. והנה, רק הגיעו עשרת ימי תשובה וכבר 
בברכה הראשונה, עוד בטרם סיימנו אותה, אנחנו מבקשים "זכרנו 
לחיים". מה יש? מה קרה? אי אפשר לחכות קצת? עוד לא גמרנו 

  "מגן אברהם" וכבר "זכרנו לחיים"?
לחיים... וכתבנו זאת ועוד, גם בתפילות השבת אנו מבקשים "זכרנו 

בספר החיים", על אף שידוע שבתפילות השבת לא מבקשים 
  בקשות! מה קרה? מדוע משתנה ה"שולחן ערוך"?

אלא, הימים הם ימים גורליים, ימים של פיקוח נפש, ופיקוח נפש 
דוחה את ה"שולחן ערוך" הרגיל! מיד בעמדנו לפני המלך, באמצע 

נו זועקים "זכרנו לחיים" הברכה הראשונה, בימי חול וגם בשבת, א
  ומבקשים "כתבנו בספר החיים". 

והנה בזכות מה אנו "משכנעים" את הקב"ה שיזכור אותנו לחיים 
בזכות  –ויכתוב אותנו בספר החיים? בזכות "למענך אלוקים חיים" 

זאת שנקדיש את חיינו למען אלוקים! נהפוך את עצמינו להיות 
  (יחי ראובן)    "עבדי ה'"!

  זון מתוך הסידורברכת המ

סח הגה"צ רבי ראובן קרלנשטיין זצ"ל: אני רגיל לספר את מה 
ששמעתי ממרן הרב שך זצ"ל בהיותי אברך צעיר לימים. היה זה 
בלוויה שיצאה מישיבת פוניבז', בתאריך כ"ז באלול תשמ"ט, ימים 

  ספורים לפני ראש השנה, וכך הוא אמר:
בד כבר צריך לעורר "הנפטר שלפנינו מכוסה בטלית, ודבר זה ל

שהנה קרב ובא יום ראש השנה, יום  אותנו לשוב בתשובה. ובפרט
הדין, שבוודאי זה מחייב אותנו, ביתר שאת וביתר עוז, להתעורר 

 –ולעשות תשובה". "אבל איך עושים תשובה? שאל הרב שך 
  "תשמעו ממני! תשמעו עצה מאדם זקן! לאדם זקן יש ניסיון!"

לך להגיד משהו כמו: שכל אחד יקבל על היינו בטוחים שהוא הו
עצמו שמשעה תשע בבוקר עד אחת בצהרים הוא לומד בלי לדבר 
דברים בטלים... אבל הרב שך הפתיע: "נקבל על עצמו לברך ברכת 
המזון בכוונה!" ואיך נעשה את זה? הרי לפעמים בעת הברכה, 

רך "נב אנחנו עייפים, הראש לא מרוכז, המוח לא צלול... מה נעשה?
  ברכת המזון מתוך סידור!" אמר הרב שך, "זה יעזור מאוד לכוונה! 

תלכו הביתה, תגידו לנשים ולילדים שלכם, שמהיום והלאה מברכים 
ברכת המזון מתוך סידור! אני מבטיח לכם שאם נקבל זאת על עצמנו 
זה יעשה רעש גדול בשמים! יכריזו עלינו בשמים 'פלוני עשה 

שובה'! אם נבוא ליום ראש השנה עם תשובה'! 'פלונית עשתה ת
  'זוהי תשובה'!" –קבלה קטנה זו 

סיים הרב שך את  –"הנביא אומר 'קחו עמכם דברים ושובו אל ה'" 
"עלינו לקחת עמנו דבר אחד קטן וללכת אתו הביתה...  –דבריו 

וללכת אתו 'עד הסוף'... ולבוא אתו בראש השנה... תשמעו ממני 
קחו עמכם את הקבלה הזו ואתה תלכו  –עצה: 'קחו עמכם דברים' 

: (ט, כה)הביתה"...  יש שהמליצו על כך את הפסוק במגילת אסתר 
כאשר מתפללים "עם  –"אמר עם הספר ישוב מחשבתו הרעה" 

לבטל  –הספר", מתוך סידור, הדבר מועיל ל"ישוב מחשבתו הרעה" 
  את כל המחשבות הטורדות את הכוונה הראויה.

מיכל יהודה ליפקוביץ זצ"ל ימים ספורים לפני  אברך אחד הגיע לרבי
יום כיפור ואמר לו כי כבר שנים שהוא משתדל לקיים את הקבלה הזו 
שהמליץ הרב שך, והוא מעונין להתחזק ולקבל על עצמו קבלה 

  נוספת שראש הישיבה יציע לו.
רבי מיכל יהודה השיב לו: "האם שמת לב איך אנחנו מברכים ברכת 

אני נמצא כאן בישיבה ורואה את הבחורים 'אשר יצר'? הנה 
שנוטלים ידים ביציאתם מהשירותים, ובעודם צועדים בחזרה לכיוון 
בית המדרש הם ממלמלים את הברכה... וכי ברכת 'אשר יצר' היא 
'תפלת הדרך' שאומרים אותה באמצע הדרך? הרי בשעת ברכה אסור 

כת. מדברים לעשות שום פעולה נוספת! אסור לנגב ידיים, גם לא לל
 –סיים רבי מיכל יהודה  –עם המלך!" "כדאי שנקבל על עצמנו" 

"לפחות פעם אחת ביום, לעמוד מתחילת הברכה עד סופה, ולומר גם 
  (שם)   את הברכה הזאת מתוך סידור, במתינות".

 רבי הגאון מרן עם דיבר מופלג חכם תלמיד אלול בחודש פעם
 מה רבינו את שאל ,שסייםכ .שונים בענינים אויערבאך זלמן שלמה
 .הדין ימי לקראת עצמו על לקבל יכול הוא
 מה יודע איני ,שלך בבית גר לא אני" :זלמן שלמה רבי לו אמר
 אומר אחד דבר רק ,לך להגיד מה יודע איני ,ממילא ...אצלך נעשה
 המילים בשתי לפחות לכוון ברכה בכל עצמי על קיבלתי אני' לך

 '!"אתה ברוך' – ונות'הראש
 אמר זלמן שלמה רבי ראשית ,פה היו דברים שני :ח"ת אותו הוסיף

 .'קטן בדבר התחלתי אני גם' – גבוה על תלך אל לי
 אני מי לפני הרגשתי ,נוכח בלשון 'אתה ברוך' מברכים אנו, שנית
 עשתה זו קבלה ,אחרת אצלי נהיו הברכות כל מאז ממילא .אומר
  (נר לשולחן שבת)  .גדולות אצלי

ה וידבר את כל דברי השירה הזאת באזני העם הוא והושע ויבא מש
יש להבין, הלא משה שינה שמו של הושע ליהושע  -(לב, מד) בן נון

בשלחו עם המרגלים, ולמה קורא כאן שוב שמו 'הושע'? מתרץ רבי 
מובא: האות 'י' שנוספה (סנהדרין ב ו) יהושע השל מקראקא: בירושלמי 

שרה. בשעה שה' שינה שמה על שם יהושע, ניטלה משמה של 
שרה נפטרה (כי היתה צעירה מאברהם י' שנים).  89מ'שרי' ל'שרה' היתה בת 

משה (מפ"ט עד קכ"ז). בת קכ"ז. א"כ נקראה 'שרה' במשך ל"ח שנים 
קרא להושע בשמו החדש בשנה השנייה ליציאת מצרים, ומשה מת 

בן בשנת הארבעים ליציאת מצרים. וכיוון שהאות שנוספה להושע 
נון נלקחה משרה, לכן החל משה לקרוא לתלמידו הנאמן בשם 

(עטרת רש"י).הקודם שלו בתום הזמן שבו נקראה שרה אמנו בשמה החדש 

  
                                    

  איזה איבר מגוף האדם מופיע בפרשה זו, אך אינו מופיע שוב בכל התורה?                        
  ישראל במילים "חזק ואמץ".ההלכתית הקודמת:   משה מעודד את עם ישראל במילים "חזקו ואמצו" על מלחמתם בכנענים. משה מעודד גם את יהושע להכניס את עם ישראל לארץ תשובה לחידה 

 מאוצרות הפרשה 

  בפר"ש חידה        



 סיפור השבוע    
  עם בורא עולם ""עסקהה

סח הגה"צ רבי ראובן קרלנשטיין זצ"ל: שמעתי מהרב מישקובסקי שליט"א את סיפורה של האישה הצעירה, שהיתה בסך הכל בת 
שלושים וחמש, אימא לתשעה ילדים, שכבה על רש דווי בבית החולים "הדסה עין כרם". כל הטיפולים הכימותרפיים כבר לא עזרו. 

רדר מיום ליום. כולם ידעו שזה עניין של ימים ספורים. דבורה'לה, בתה הגדולה, כבת חמש הרופאים התייאשו והרימו ידים. המצב התד
עשרה, עמדה ליד מיטתה כשלפתע האימא פקחה מעט את העיניים וביקשה ממנה, בחולשה נוראה, שתצא מהחדר. הבת הבינה את 

לה טראומה לכל החיים. היא הוציאה אותה מהחדר משמעות הדבר: האימא לא רוצה שהיא תהיה נוכחת בעת יציאת נשמה. שלא תישאר 
כמו שמוציאים כהן בזמן יציאת נשמה, שלא ייטמא באוהל המת... היא מיהרה לצאת מהחדר. הן היתה זו, ככל הנראה, בקשתה האחרונה 

"בא  –כה בטלפון היא בו –היא ניגשה לדלפק של האחיות להזעיק את אבא. "אבא"  –של אמה! וכפי שהכינו אותה מראש למצב שכזה 
מיד. אני גם מזכירה לך להביא את נרות הזיכרון כפי שבקשת ממני להזכיר לך". היא חזרה לחדר. עמדה על מפתן הדלת. כמובן שלא נכנסה. 
דרך חריץ זעיר היא רואה את אימא שלה מושכת, בכוחותיה האחרונים, את השמיכה ומכסה את הפה. מרימה עוד קצת ומכסה את האף. 

עוד קצת ומכסה את העיניים... לפתע היא שומעת את אימא שלה מתחילה לדבר, לבכות: "ריבונו של עולם! אני לא טיפשה. אני  מרימה
אני רוצה לשאול אותך  –אבא שבשמים  -יודעת היטב את המצב שלי. אני יודעת שנשארה לי אולי שעה, אולי שעתיים של חיים. אבל  

מצבה בהר המנוחות? מה יהיה לך מעוד כמה פרקי תהילים ביום היארצייט שלי? בא ונעשה עסקה: הרי שאלה: איזה תועלת תהיה לך מעוד 
ל מלך רופא נאמן ורחמן אתה'. ברגע אחד -אתה כל יכול. אתה 'מלך ממית ומחיה'. עליך נאמר 'כי הוא אמר ויהי הוא ציוה ויעמוד', 'כי א

תהיה לך תועלת ממני! אני אהפוך לשפחה נאמנה לתורתך הקדושה! אמנם  –בריאה  אתה יכול לרפא אותי! אני מבטיחה לך אם אצא מכאן
פטורה אני מללמוד תורה אבל זאת כן אעשה: אקדיש את כל הבקרים שלי, משמונה בבוקר ועד שתיים בצהריים, להיות טבחית ולבשל 

 –לי את היכולת. אנא! אנא, ברחמיך הרבים! נסה אותי" לבני תורה את אכלם, חינם אין כסף". "ריבונו של עולם! תן לי את האפשרות. תן 
פקחה את עיניה וקראה: "דבורה'לה, תביאי לי בבקשה כוס מים. אני  סיימה ונרדמה מתחת לשמיכה, שיסתה את פניה. כעבור רבע שעה

ן לה מעיים, הכל אכול שמה, מאוד צמאה"... חודשיים שהיא כבר לא מסוגלת לשתות! חודשים שלא הכניסה דבר לפיה! אין לה וושט, אי
ולפתע פתאום היא מבקשת לשתות... הילדה החלה לרעוד. אוי ואבוי! היא הספיקה לשמוע שכתוב בספרים הקדושים שלפני שהצדיקים 
מסתלקים מהעולם הם מבקשים כוס מים כדי לברך "שהכל" ו"בורא נפשות", ולבקש "להיות בהם נפש כל חי" בתחיית המתים... דבורה'לה 

"אימא  –"אימא ביקשה ממני"...  –רצה להביא לה כוס מים, האחות צועקת לעברה: "מה את עושה? את רוצה שהיא תיחנק? מה אתך?" 
שלך חולה סופנית. היא לא מבינה מה שהיא מדברת". היא נכנסה לחדר עם כוס המים, האימא פקחה את העיניים, אמרה את הברכה 

יימה ביקשה כוס נוספת... ממש "תחיית המתים"... האחות היתה בהלם. היא הזעיקה את הרופאים. ובעזרת בתה שתתה את כל הכוס! כשס
גם הם היו בהלם. הם ביקשו לעשות לה בדיקת דם, ספירת דם, אך היא ביקשה: "תעזבו אותי! זה כבר לא שייך אליכם! לפי כללי הרפואה 

לם! זה כבר לא שייך להדסה עין כרם!"... היא נרדמה לרבע שעה נוספת מקומי בהר המנוחות, אלא שפתחתי 'ערוץ ישיר' עם בורא עו
ומשהתעוררה פנתה לבתה: "דבורה'לה! תביאי לי משהו לאכול. משהו מרוסק. אני מאוד רעבה". הרופא נדהם: "אני רופא כבר ארבעים 

בעלה הזמין מונית והם עזבו  –ה לכל הצוות שנה, מעודי לא ראיתי דבר שכזה!"... כעבור מספר ימים היא שוחררה לביתה! לאחר שהודת
את בית החולים. האישה פנתה לבעלה ואמרה לו: "אני לא חוזרת הביתה עד שאני יודעת באיזו ישיבה אני מתחילה לבשל מחר בבוקר!" 

ים, כהווייתם. בעלה ביקש מהנהג לנסוע לאחת הישיבות. האשה נשארה ברכב והוא עלה לדבר עם ראש הישיבה, וסיפר לו את כל הדבר
ראש הישיבה שמח מאוד ואמר: "הגעת אלינו ממש מן השמים! מספר הבחורים בישיבה גדל מאוד. לומדים בה כיום שלוש מאות 

בשלת אמרה לנו כמה וכמה פעמים כי היא זקוקה לכח עזר". מה יש להאריך בדיבורים? כבר שלושים ושבע שנים וחמישים בחורים. המ
וקר עד שתיים בצהרים! היא אמנם סבתא בת שבעים ושתיים, שחיתנה כבר את כל ילדיה, אך ניצבת כמו חייל שהיא מבשלת! משמונה בב

כך מידי יום ביומו לתפקידה. רק ב"בין הזמנים" היא הייתה "נכנסת ללחץ". בא' בניסן כל הישיבות נסגרות. אין בחורים. אין מטבח... אך גם ל
אלפים בחורים ואברכים יוצאים לחופשה, ומכל מקום כחמש מאות בחורים, תושבי חוץ לארץ, נמצא פתרון: ישיבת מיר! אמנם שלושת 

והיא  –נשארים. היא מבשלת להם! היא יודעת היטב: יש לה "הסכם עבודה" עם בורא עולם! היא עשתה אתו "עסקה"! ה' נותן לה חיים 
ברוך הוא ולבקש "זכרנו לחיים", "כתבנו בספר החיים", בלי  מקדישה אותם "למענך אלקים חיים"! גם אנחנו: אי אפשר לבוא לקדוש

  (יחי ראובן)  שנקבל איזושהי "קבלה" שתוכיח שאנו מבקשים את החיים "למענך אלקים חיים"!

  
  

זאת ישלם לו הגבאי  אדם סיכם עם גבאי בית המדרש שיאסוף את הספרים המפוזרים בבית המדרש ויסדרם במקומם ותמורת :שאלה                          

הוא דיבר במעלת כבוד בית המדרש  ,לאחר התפילה דפק אותו אדם על הבימה וביקש מכל המתפללים שיחזיר כל אחד שני ספרים למקומם ₪,מאתים 

זה היתה דעתו  כעת טוען הגבאי שלא על ,ובתוך דקות ספורות היו כל הספרים במקומם ,ודבריו פעלו את פעולתם ,וחשיבות החזרת הספרים למקומם

מגיע לו שכר הגר"ח קניבסקי שליט"א:  השיב ?האם הגבאי חייב לשלם לו או לאו ,אלא על מנת שיטרח באיסוף הספרים בעצמו  ₪,כשהבטיח לו מאתים 

  (וישמע משה) .כפיומלא עבור סידור הספרים והמליץ על כגון דא את מאמר הכתוב החכמה תחיה בעליה דאדם זה מרויח מחכמתו כמו שאחר מרויח מיגיע 

                          

  ?3עניינים הקשורים לראש השנה שמספר כל אחד מהם הוא  3ציין                   
  נ"י צקייבדני קר שם הזוכה:    .9 לחידה הקודמת:  תשובה   

  

     משפחת אדלר להכנס הבן לעול תורה ומצוות    משפחת משיח לאירוסי הבן             שוהם להולדת הבן הנכד - קזן משפחות : רכז העירמ
   משפחת הלר לאירוסי הבתלהכנס הבן לעול תורה ומצוות     משפחת נוסבכר    משפחת טננבוים להכנס הבן לעול תורה ומצוות  :גני הדר  

   .24ממוקם ברחוב פנקס  הגוי –מקבל קריאות בשבת ע"פ ההלכה  -  'גוי של שבת'  
  חצות. החג עד  מכניסת -  של ראש השנה 'ליל א .בלילה 12מכניסת שבת עד  -  שבתזמני השירות: 

  השירות ללא עלות בחסות היחידה לחינוך חרדי         השבת. ועד חצות ליל 14:00ש השנה מהשעה דרא 'יום ב -  יום שישי                       

  
ל  037608833בפקס:  לשלוח עד יום שני בבוקרפתרונות לחידות והודעות לשמחות ניתן   למיי  a7608833@gmail.comאו 

 חידה שבועית      

 פינת ההלכה
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  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                                
-שתים עד, מאד הרבה מעשן(מכתב מאליהו)זצ"ל דסלר רבי אליהו היה, הימים משכבר
העישון כי רבים סברו כאשר, עברו בשנים עוד זה היה.ליום סיגריה חפיסות שלש
משנודעו, אך. המעיים פעילות ובהרגעת הריכוז כח בהגברת חלקו את תורם

להפסיק בנפשו אומר גמר, העישון מן להגרם שעלולים והנזקים הסכנות לראשונה
בו העיד, ל"ז מנטל יונה הרב תלמידו. הדבר מן מוחלט ניתוק תוך, העישון את

על שקיבל ביום. זאת גם ועוד !לפיו סיגריה הכניס לא, בדעתו כן שגמר שמאז
הלא: "במחיצתו הבא כל את בהודעה קידם, יותר לעשן שלא ההחלטה את עצמו

, ל"זצ שוואב משה רבי לימים סיפר – אליו מקורב הייתי !"לעשן הפסקתי כי ידעתם
– תלמידיו בפני שנשא מוסר בשיחת, בגייטסהד 'יוסף בית' דישיבת המשגיח
לעשן שלא שהחלטתי מכיון: "לי ואמר נענה אליהו רבי. זו הודעה לפשר ושאלתיו
ושוב, הפסקתי כי לכולם מודיע אני כן על, מזה להפסיק עלי יקשה כי וידעתי

, לתלמידיו בהדרכה גם השתמש זו בעצה".לעשן אוכל ולא אדם מבני אתבייש
שאל, היא' תשובה'ל העצה: "אמר וכך'. הגשרים את לשרוף' אותה מכנה כשהוא
שלא בדיעבד שיהיה עד, ומצבו סביבתו את ישנה אלא', קבלות'ב אדם יסתפק
 לדורות) מחנך (".לחטוא לחזור אפשרות בידו תהיה

 
ה ל בתשוב"זצ וינפלד יעקב רבי הגאון,כותב השנה ראש שקודם הימים אודות

ואדם ושמים המה מקודשים האלו ימים כי יותר להאריך הזמן ירשני ולאבהלכה, "
   מיעקב) כוכב ת"שו(" חשבון בואו נקראים

 
בעת זה מעשה סיפר חיים החפץ כי שמעתי:ל"זצ גלינסקי יעקב' ר צ"הגה שח

דפקנו וכרשים כדלים, "גבירים אין כאן. גבירים באסיפת השתתפותו
המדינות, לשניים חלוקה היתה אירופה, הראשונה העולם מלחמת לפני"....דלתיך
המשי ברוסיה. גרמניה שלטון תחת – השני בחלק ומדינות ושטחי,רוסיה מלכות תחת
, בהברחות עסקו כמובן היהודים. ערך יקר היו הזהב תכשיטי ובגרמניה יקר היה
היו היערות בין זו עיירה באיזור, ויזניץ עיירת זו שהיתה כמדומה, העיירות אחת

נפש פיקוח של שאלה היתה לא ההברחה. וזהב משי ומבריחים הגבול את עוברים
וחציו לכם חציו לקיים מוכרחים היו חם על נתפסו אם, ממון פיקוח של אלא

ובידו בלילה ליער יצא, אחד יהודי.טוב בכי הסתיים, כלל בדרך והעניין, לשוטרים
מתקרב גרמני שוטר כי ראה הוא לפתע. ותכשיטים זהב כלי של מאד כבידה מזוודה
לא - אליו עד שתקרב השוטר – מאד מענין אך. ללכת והמשיך נבהל היהודי, אליו
להתעניין והחל לצידו צעד פשוט השוטר. למזוודה בנוגע מילה חצי או מילה לו אמר

לגבול הסמוכות בעיירות הנעשה על איתו שוחח - לגבול שמעבר רבים בנושאים
לעצור רצה לא הוא, מאמץ מרוב זיעה נטפי שטוף גופו כאשר הלך היהודי'. וכו
. רבה בכבדות ונושף רטוב הלך כך, הכבידה במזוודה יבחין לא שהשוטר  כדי

אמורים היו בה, לעיירה התקרבו כאשר.המזוודה על לא רק הכל על מדבר השוטר
נעצר מהעיירה קילומטר חצי במרחק זה היה, לגבול למעבר הזהב את ממנו לקחת
וקרא היהודי התרגז?"...במזוודה שם לך יש מה לדעת אפשר, אדוני: "ושאל השוטר
אני וכי. כאן עד המזוודה את לסחוב לי נתת!, אכזרי, שכמותך רשע, "בכאב אליו
עלשבאה, הגדולה השאלה. רבות חבילות בחייו נושא אדם, רבותי ?!"שלך סבל

עם מסתובבים אנשים  - - - אותם נושא הוא למי – רבות שנים לאחר רק פתרונה
זאת שסוחבים יודעים ואינם, שונים קנינים עמוסות מזוודות, כסף מלאות מזוודות
 לקראת זאת לדעת צריכים. טוב כל מלאים שאנו אותנו מטעה היצר הרע... לאחרים

שמעתם", החיים בספר וכתבנו – בחיים חפץ מלך לחיים זכרנו"למענך. השנה ראש
אלף מאה על ק'צ בבקשה לי תכתוב -, חיים של ק'צ לי תכתוב –? ה"מהקב בקשה
" חיים אלוקים למענך" ממשיכים רבותי, לכן?!.קים'וצ מתנות לך מגיע וכי... דולר
בא והנה.ומצוות במעשים להשתפרות –" למענך" ק'הצ עם נשתמש הבאה בשנה
כבר אז, טוב שם הבעל כמו צדיק להיות תספיק לא ממילא" לנו ואומר הרע היצר
. שאפשר מה להספיק יש, לחטוף צריך. צודק אינו. לא. לא". להשקיע כדאי לא

עם גמרא שיעור עוד, רווח כולו, לעשות שנספיק ומה, ביד משהו לקחת העיקר
כל" כבר אמר אדם מכל החכם,מאד גדולים והרווחים  מחטא הימנעות עוד הבנה
ומעשה ודעת חשבון אין כי" ועוד עוד שבכוחך מה תעשה  -" עשה בכוחך אשר

לקנות אפשר כי אנו יודעים מכולת בחנות" שמה הולך אתה אשר בשאול
,רב הון שווה וזה. מעט ועוד קצת ועוד קצת בתשלומים נקנה כאן גם, בתשלומים

  )להגיד( ...חיים אלוקים למענך" לבקש נוכל ואז

                    לקט פירושים על פרשת השבוע                
ִמים ַהּצוּר ֳעלוֹ  ּתָ י ּפָ ָרָכיו ָכל ּכִ ט ּדְ ּפָ  מה לשאול ויש, ״:ָעֶול ְוֵאין ֱאמוָּנה ל-אֵ  ִמׁשְ
 בשר איש גם בו לשבח נאה שלא דבר, עול עושה שאינו להקב״ה הוא שבח
 באים אדם בני במשפט כאשר, מסלנט ישראל רבי הגאון תירץ, אלא. ודם

 של לגופו רק דנים אחר עונש בכל או במאסר זה אם, חטאו על אדם להעניש
 נמנעים לא, הדין מגזר ויצטערו יסבלו ומקורביו משפחתו בני כי ואף, נאשם

 שופט אותו של באפשרותו אין אדם בני שבמשפט כיון לחומרא דינו מחריצת
 נעשה לפעמים אדם בני שבמשפט ויוצא אדם אותו את הסובבים בכל להתחשב

 של במשפט אבל חטאו לא שהם אף הנאשם של ומקורביו משפחתו לבני עוול
 וידידיו,קרוביו אל יביט החוטא את הקב״ה שיעניש קודם כי, כך אינו ה"הקב

 ידידיםאו קרובים לאותם מגיע והאם להפגע מישהו עלול אם אותו הסובבים
 ״כי החוטא את יעניש אז ורק.אחר צער בכל יפגע או יחלה שקרובם הזה הצער

 עול״ ואין אמונה א־ל,"קרוביו על והן עצמו הנידון על הן, משפט״ דרכיו כל
 לאותם עוול יעשה לא משפט אותו ידי על האדם  את שופט ה"שהקב, במשפטו
 חטאו  שלא האחרים

 
י ְיָלְדךָ  צוּר ׁשִ ח ּתֶ ּכַ ׁשְ  שהוא צור היא שהתוכחה  כך שביארו יש: ְמֹחְלֶלךָ  ל-אֵ  ַוּתִ
 והאדם מחללך אל ותשכח השיכחה הענין את באדם ברא תשי ילדתך ה"הקב
 באדם שיש כיון האדם על התוכחה מה לשאול ויש אותו שיצר ה"הקב את שכח
 והמגיד ה"הקב את שכח שהוא בכך אשם הוא מה השיכחה של הענין את

 מה לו היה ולא לשמעון גדול סכום חייב היה ראובן: משל פי על ביאר מדובנא
 מבעל להתפטר כיצד עצה ממנו וביקש לוי ידידו אצל ראובן הלך. לו לשלם
 תעשה, לוי לו אמר, החוב את מיד לו שישלם מאד אותו דוחק שמעון כי, חובו
 ולשרוק לצפצף תתחיל החוב את לתבוע שמעון אליך יבוא וכאשר שוטה עצמך

 ראובן לבית שמעון אליו בא שכאשר, היה וכן. שטות דברי מיני כל ולעשות
 לבקש לוי אל ראובן בא כך אחר. לביתו וחזר עליו ריחם כזה במצב אותו וראה
 בא הפרעון זמן הגיע וכאשר, לו לתת הסכים ולוי, ימים למספר הלואה ממנו
 נגד עשה כאשר ולשיר לצפצף ראובן התחיל מיד, חובו את לתבוע לוי אליו

 נתתי בעצמי אני הרי, שכמותך נבל: לו ואמר מאד כעס לוי כך כשראה. שמעון
 יתברך השם, והנמשל? כנגדי להשתמש בא אתה זו ובעצה, הזאת העצה את לך
 והיסורים הצרות את שישכח כדי לטובתו זה וכל, שכחה של טבע באדם נתן

 אשה נושא ולא בית בונה היה לא זה טבע באדם היה לא אם כי, עליו שעברו
 ְיָלְדךָ  צוּר הכתוב שאמר וזהו. בוראו את ושוכח השכחה מתנת את נוטל והאדם
י ׁשִ ח ּתֶ ּכַ ׁשְ  דברים לשכוח שתוכל השכחה טבע בך הוליד ה"הקב ְמֹחְלֶלךָ  ֵאל ַוּתִ

 ).יעקב אהל( ה"הקב את לשכוח בשכחה משתמש -ואתה, עצובים
 

גֹוי...   בלבו נבל אמר, אומר הוא וכן, בהקב״ה הכופרים אלו: ַאְכִעיֵסם ָנָבל ּבְ
 - ביותר המגונה בתואר הכופר נקרא מה מפני להבין יש)רש״י. (אלקים״ אין

 שהוא שאפשר לאפיקורס ולא, שפל ורוצח לגנב יותר מתאים שהיה מה, ״נבל״
 משה רבי הגה״צ שואל כך. המה פסולות דעותיו ורק, לבריות ונחמד טוב איש

 נבל ״עם הפסוק על אומר הרמב״ן:ומתרץ, לומז׳ה דישיבת משגיח, רוזנשטיין
 יקרא הוא, לו שעושים טובה מכיר אינו אשר האיש כי, ), לב לעיל( חכם״ ולא
 שניתן באדם תכונה היא, הטוב הכרת של זו מדה כי, הדבר ביאור. זה בשם

 שנהגו כמו. ביותר הצעיר הנער מן ואף, שבפחותים הפחות מן גם לדורשה
 בו וגוערים, לו שנותנים מה על תודה באמירת פעוט תינוק כל להרגיל העולם
 בו שותפים, מקבל שאתה מה על טובה להכיר זה רגש שכן. מודה אינו כאשר

 אדם יצא אם מעתה. לכך מעוררו הוא אף אדם של וטבעו, החומר וגם הרוח גם
 הרי, וצהרים ובוקר ערב עמו המטיב הוא ומי, לו אשר כל צמח מהיכן ויחשוב

 אדם מסוגל אם לפיכך. העולם והיה שאמר למי טובה ולהכיר לקום יצטרך מיד
 אחר ולחפש אחת פעם להתעורר בלא, כאלה גדולות טובות יום ם-יו לקבל
 הטובה בהכחשת מתפאר עוד אשר מי הימנו גרוע. דרשני אומר הדבר, מטיבו

 השפלים מן אינם מעשיו אם אף, כזה אדם. אלקים״ אין, בלבו נבל ״אמר -
 בקרבו שהמית אדם כי. ״נבל״ לתואר וראוי, היא מושחתת דעתו אבל, ביותר

 )גבוה משולחן.(כנבלה באמת הוא הרי, הטוב הכרת של אנושי רגש כל
 

      

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים

                       

 בס"ד  
 האזינו

 202מספר  -גליון   

 ו"הי שושנה בן  דוד לרפואת  
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 )מנובהרדוק הסבא. (התורה לפי רצונו את להטות אלא,רצונו לפי התורה את להטות לאדם אין     

                         

           

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

     

, פרוטה מעולם נתן שלא גדול קמצן היהסיפר הגה"צ ר' יעקב גלינסקי זצ"ל:
קפץ המציל, אביב תל של בים הקמצן טבע פעם,משהו לתת מסוגל היה לא

לא שאני יודע לא אתה וכי: הטובע לו ענה !יד תן, משה: לו וצעקו לקראתו
 לו הושיט.. יד קח, כן אם: המציל לו אמר?!.ממני רוצה אתה מה כלום נותן
לנו נותן כביכול' ד" לפושעים יד נותן אתה... "הצילו וכך, לקח משה, ידו את
 )להגיד( ...מעבירותיכם שתינצלו העיקר, קחו, קחו, קחו – ידו את

 
 

היו שכשישראל לפי תחנון כשאומרים פנים שמסתירים) לנוהגים( טעם
חברו וידוי ישמע שלא כדי אמות ד׳ אחד כל בין היה בעזרה משתחווים
כאלו פנים בהסתר הזה באופן כן גם עושים אנו זה זה ובגלל, ממנו ויתבייש

 )רוקח(חבירו שהתפלל מה ויודע רואה אינו אחד כל
 
 
 

וירא נבון איש שיהיה הש׳׳ץ על מחזרים נוראים שבימים במצרים יפה מנהג
הכנסת בית בכל שיש והגם,  האדירים בימים התיבה לפני יעבור אשר חטא
ראויים אינם אם קביעותם על משגיחים אינם, השנה כל המתפלל קבוע ש״ץ
 )מצרים נהר(.מפיו מוציא שהוא מה יודע באיש ובוחרים לכך

 
 

 מתפלל הוא - התפילה של הראשון החלק את לקיים יכול אדם – תפילה לגבי
שהוא אחרי עושה הוא מה,  היא השאלה אך. וכדין כדת הכל,במילה מילה
עם' גומר'ו התפילין את מוריד הוא, שחרית תפילת לאחר אם -להתפלל גמר

ערבית, וגומר - מנחה מתפלל הוא... למשרד או לכולל ממהר הוא- התפילה
של הנשמה זו לא אבל - כהלכתה המצוה את קיים אמנם הוא.וגומר -

. ה"לקב תפילה של במצב תמיד להיות היא התפילה של הנשמה.התפילה
 החלק חסדים גמילות לגבי גם נכון וזה.ללמוד תמיד היא תורה של והנשמה
גם. הכביש את ילד להעביר, לחבר כסף להלוות. שבדבר המצוה הוא ראשון
כשאדם - יותר עמוק חלק ישנו אך.  חסדים גמילות זו עוגיה שלך לילד לתת
לעשות אוהב, חסד מקרין תמיד הוא" ;חסד בעל"ל ונהפך לפרוייקט זאת הופך
כתובות" )חלב ממשקהו יותר לחבירו שינים המלבין טוב. "מחייך תמיד, טובה
בני העיר של במרכזה, היום וכחום, חם קיץ ביום לעצמנו נתאר -( ב"ע קיא
ושבים לעוברים קרים מים ומחלק מישהו פתאום עומד, והלחה החמה - ברק

אדם שאותו לעצמנו ונתאר!  מצוה איזו!  שלו הבא בעולם לקנא ממש -
חיות נותן גם אלא הצמא את מרווה רק לא חלב - קר חלב אחרים משקה

את לו ומראים למישהו כשמחייכים' , הגמרא אומרת זאת ובכל... ובריאות
אותו של זכותו - לאשה, לילדים - בבית, שמחה מקנינים מקום ובכל, השינים

מאחרים התמידית האיכפתיות היא החסד של הנשמה! יותר הרבה גדולה אדם
.  חסד של הנשמה זוהי -... וגמרנו החסד את לעשות רק לא -
 )ל"זצ פינקוס שמשון' ר צ"מהגה-וקניניה התורה -" שמשון נפש( 
 
 

איך יתכן שאדם יצטרך לחזור לתחילת התפילה עבור שהחסיר מילה  שאלה:
 ? אחת

 ,)וצאי יום הכיפוריםמ(עשרת הימים שמתחילים מליל ראש השנה עד "תשובה עשרת ימי"ב תשובה:

ך כדי דיבור ולא נזכר תו ,הקדוש המלך "אתה קדוש"בברכת  סייםאם לא 
 )שנ"ב שםמבו, תקפ"ב שו״ע סי'(.זר לתחילת התפילהוח

 
 

 s3241625@gmail.com :במיילוקבלת העלון ,והארות ,הערות  ,תגובות

ָרֵאל ׁשּוָבה  כמה לקח ללמוד נוכל שלפנינו מהמעשה: יךָ וקֱאלֹ ' ה ַעד ִיׂשְ
 עצמו את לזכות גיל ובכל עת בכל ומצוות לתורה להתקרב באדם יש כוחות
 מפורסם חכם כתלמיד זצ״ל שפירא זלמן סנדר רבי היה ידוע,.המובנים בכל

 ישב הימים מן באחד.וקדושתו צדקותו גודל את הכירו כולם זאת מלבד,בדורו
 בסוגיא מתעמק כשהוא, בספרים העמוס למודו בחדר זלמן סנדר רבי לו

 המים שואב של הדליים קול את שומע הוא לחלון מבעד והנה, עמוקה
? המים שואב לזימל לו יש מה: הרב תמה.ביתו של הישן העץ בגדר מתחככים

 עבור שכר; בחצר העומדת הבאר את השכם בבוקר מילא כבר הרי, הנה
, יוםהיום בחיי שאלה; ליטול מוכן הוא אין הרב לבית שואב שהוא המים

 ״בעלי של הכנסת בית רב, זאב משה רבי את ששואלים כולםיודעים
 הוא יתום, ושיח שיג שום לו אין הרב לצערו תורה בדברי ואילו, המלאכה״

 הוא פנה,תורה ללמוד לישיבה פנו גילו בני חבריו וכאשר, צעיר מגיל זימל
 פתח מול עומד כשזימל כך כדי תוך.ערב ועד מבקר המים שאיבת למלאכת

; הדלת נפתחה לתדהמתו, לימודו באמצע להטרידו כדאי אם וחושב הרב בית
 ידו הניח, הרב כך כשראה. ממקומו לזוז יכל לא זימל של פחדו מרוב והנה
 לאחר.בלבך מה לי ואמור שב, כסא לפניך הרי: לו ואמר זימל של כתיפו על

 המים שואב זימל של לבבו נפתח, לפניו שהונחה צוננים מים כוס ששתה
, הרב של הרחמניות עיניו מול,והקשה המרה ילדותו על לספר והתחיל, כאולם
, תורה התלמוד מן חוזר היה כאשר הימים אותם את זוכר שהוא לספר והמשיך

 הקטנה בידו ומלטף, כהרגלו לשמחו ומנסה אביוהחולה של מיטתו אל ניגש
 היום למדת מה אותו שואל היה חלוש בקול והאב, האהוב אביו של מצחו את

 זמן שתוך לספר והמשיך, זימל של מעיניו זלגו רותחות דמעות?תורה בתלמוד
. להעמדו לא שכוחותיה הבוכיה אמו עם שנותר לאחר והנה, נפטר אביו קצר

 על קדיש ואומר, לבד נותר הוא ומאז, נפטרה היא גם חודשים כמה לאחר
 שעמד ליפול הולך שכמעט צריף על זימל הצביע דיבורו כדי תוך. ואמו אביו
 חמשים לי ימלאו מעט עוד וכבר, נולדתי הסמוך בבית כאן: ואמר ממול
 כשלשה לפני :הרב בפני הופיע שבגללו העיקרי לעניין ניגש זימל ואכן.שנה

 לומדי מעלת גודל בענין בדרשתו שהאריך מישרים מגיד הכנסת לבית הזדמן שבועות
 השתוקקות. הדברים למשמע מעיני ירדו דמעות על דמעות, רבי לך אומר מה. התורה
 לך אומר, רבי. תורה ללמוד לזכות עז רצון התעורר ובליבי, עצמותי את אחזה עצומה

, הקדושה מהתורה לחלק לזכות התשוקה מתעוררת שבקרבי שנים שכבר האמת את
, במים גדושים שהם המים של הדליים כמו, ממני פעם מידי הוא מתרוקן הזה החשק אך

 שדרשמיום אך. יום היום בטרדות שוב שקוע אני כי, מתרוקנים דקות עשרים וכעבור
 אני מתקרב אמרתי שכבר וכפי, אותי עוזבת זו מחשבה אין התורה חשיבות על המגיד
 בעודו קולו את זימל הגביה, כן ועל,שנולד כתינוק הארץ עם והריני לחיי היובל לשנת

 שפירא זלמן רבי.תורה ללמוד לדעת שאזכה הרב מכבוד ברכה לבקש באתי, מכסאו קם
, יקירי זימל: ואמר, הארוך זקנו על והתגלגלה נטפה חרישית ודמעה ראשו את הרים
 עשה זימל. בקשתך תתמלא ה׳ ובעזרת, הבא המשפט את פעמים שלוש אחרי אמור
 ללמוד חפץ ״אני: עצומה בכוונה ואמר, עיניו את עצם כשהרב כאפרכסת אוזניו את

 היותו על לבו מקירות תורה״ ללמוד חפץ ״אני שאמר ראה, בזימל הרב כשהביט!תורה״
 השנייה בפעם חזק יותר בקול קריאתו את העצים. ההרים מן שבא אדיר כהד, הארץ עם

. תורה״ ללמוד חפץ ״אני השלישית בפעם צעק גרונו ובמלוא,תורה״ ללמוד חפץ ״אני
 ממש היתה זימל של קבלתו, זה של בזרועותיו זה התחבקו זלמן ורבי זימל כך כדי תוך

 בה שתתקל שאלה וכל, בתורה ועסוק זה בכוחך לך: באוזניו הרב לחש. תורה״ ״קבלת
, רבות שנים שלווהו הדליים את אסף, הבית מן יצא זימל.אותי ולשאול לבוא מוזמן הנך

. שם להשתקע כדי המדרש בית אל פנה, שוב ליטלם שלא מנת על אותם שגנז ואחר
 לחובשי להדמות ימיו בערוב המנסה מים שואב כשראו הלומדים של רחמיהם נכמרו
 לוהציע אחר, רש״י פירוש עם חומש ללמוד לו הציע אחד. ימימה מימים המדרש בית
, יום אחר יום וכך, מלימודו הרפה לא זימל ר׳ כולם להפתעת אך,יעקב״ ב״עין לעיין

 סיפור מספר זצ״ל מלצר זלמן איסר רבי שהיה בזמן.,בתורה עסק שבוע אחר ושבוע
, רבות שנים חלפו לא; בתורה לעסוק התיישב אכן, זה מים שואב: ואומר מוסיף היה, זה

 לגדול העז רצונו בכח זכה, מאוחר כה גיל עד גמור הארץ עם שהיה אדם: פלא זה וראו
 )יוסף לבוש.(שבדור המפורסמים החכמים מתלמידי לאחד
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 "שירו למלך" - ראש השנה

 וברוחב בעומק הסבירו והמחשבה המוסר גדולי כל
 ראש ביום ובעיקר הדין ליום ההכנה עבודת שעיקר
 אמרו. "עלינו הוא ברוך הקדוש את להמליך השנה
 ". עליהם שתמליכוני מלכויות לפני
 יראת את והרגיש חש השלום עליו המלך דוד

". תמיד לנגדי' ה שויתי" באומרו והמלכות הרוממות
. מצב ובכל עת בכל להיות צריכה המלכות תחושת

 בודד שאינו להרגיש עליו משנתו האדם כשניעור מיד
 הוא צריך ומיד שם עמו יתברך' ה אלא, בחדרו

 אנחנו. המובנים בכל במערומיו יתגלה לבל להיזהר
 חושינו כהו, כעיוור באפלה ומגששים חשים פעם לא
 אינו בחדרו הנמצא עיוור .חומר רק רואים אנו כי עד

 אולם, רואה באיןלהתפשט שיכול וחושב רואה
 נזהר הוא הרי בחדרו אנשים שישנם לו כשאומרים

 אלינו קרוב יתברך' שה אותנו מלמדים כך, מכך
 את לכסות אנו" וצריכים בנו מביט, איתנו נמצא

 מוצא אם מעשה כל ולבחוןלבדוק היינו", מערומינו
 .לאו אם הוא ךברו הקדוש בעיני חן

 בראש ציבור שליח היה" עמוקות מגלה" בעל
 לאחר. בבכי געה" המלך" התחיל וכאשר, השנה

 שנזכר ואמר נענה. בכיולסיבת שאלוהו התפילה
 יצא זכאי בן יוחנן רבן שכאשר, הגמרא בדברי

 אדריאנוס המצביא לפני ועמד הנצורה מירושלים
 המצביא האשימו" המלך עליך שלום" לו ואמר
 באת לא מדוע, המלךאני אם" בטענה מיתה בעונש

 בני וגורל גורלנו כאשר, אנו אף...?" כה עד
 לחיים הוא ברוך הקדוש ביד תלויים משפחותינו

"! המלך" בקול וקוראים לפניו באים אנו ולמות
 הייתם היכן המלך אני אם להאשימנו אז עלול והוא
 השנה כל בתשובה שבתם לא מדוע?! כה עד

 ?.זה ברגע רק המלך אל לבוא ונזכרתם
 והחוזר ביותר המודגש הביטוי השנה ראש בתפילת
 והתגלות המלכות בקשת הוא התפילה בנוסח ונשנה
 כי פעול כל שידע. "הארץ כל על' ה מלכות הופעת
 כל ויאמר, יצרתו אתה כי יצור כל ויבין פעלתו אתה
 ומלכותו מלך ישראל אלוקי' ה, באפו נשמה אשר
 פרנסה בקשת על בנוי הנוסח אין ".משלה בכל

 הצלחות, בריאות על לא ואף, וחיים בנים, ועושר
 כל על מלוך" הגאולה על הוא הדגש הגוף ושלימות
 ".בכבודך כולו העולם
 וןששמ רבי מביא ,התפילהעל 'וןששמ נפש' בספר

' ה מלך' ה" הפסוק על נפלא ביאור ,ל"זצ פינקוס
' ה מלכות הימ להבין "ועד לעולם ימלוך' ה מלך

 התפילה פרק מתוך מחודש הוא זה ופסוק, בעולם
' ה" :פסוקים משלושה בעצם שמורכב", כבוד ויהי"

), טז, י תהלים" (מארצו גויים אבדו ועד העולם מלך
 לעולם ימלוך' ה"ו), א, צג שם" (לבש גאות מלך' ה"

 אלו פסוקים צירפו רבותינו) יח ,טו שמות" (ועד
 ימלוך' ה, מלך' ה מלך' ה": אחד פסוק כעין ועשאום
 זה דבר כדוגמת נואמצ לא, ולכאורה. "ועד לעולם
 שאין יודעים אנו מקום בכל, ואדרבה, מקום בשום
 לקחו ,וכאן. (ברכות לב:) פסוקים חצאי לקרוא
 .חדש פסוק כביכול" יצרו"ו פסוקים שלושה רבותינו

 
 

השם  מלכות הנהגת יןישבענ, אלא. באור צריך הדברו
 :מצבים שלושה מוציאים ואנ יתברך

 ".ךלֶ מֶ ' ה" של מצב יש. 1
 ".ךלַ מָ ' ה" של מצב יש. 2
 ".ימלוך' ה" של מצב ויש. 3

 הוא" ָמַלך' ה" שבו במצב: הדברים ביאורהוא  וכך
 אומרים שאנו וכפי, העולם בריאת שלפני הזמן
. נברא יציר כל בטרם מלך אשר עולם אדון" בפיוט
, כלומר". נקרא שמו מלך אזי כל בחפצו נעשה לעת

, העולם בריאת בתחילת היתה המלכות של הבכוח
 גמורה שליטה היתה הוא ברוך לקדוש הקדוש שאז
 הוא ברוך הקדוש הבריאה בשעת שהרי, העולם בכל
 למלך' ה והיה"נאמר  לבוא לעתיד .בעולמו יחיד היה
", אחד ושמו אחד' ה יהיה ההוא ביום, הארץ כל על

 הוא ברוך הקדוש של תומלכו שתתגלה יום יבוא
 מלך הוא ברוך שהקדוש יכירו העמים וכל בתפארתה

 במלכותו מכירים לא היום של בהווה אבל. העולם
 פסוק ל"הנ הפסוקים מכל תיקנו רבותינו לכן, יתברך
. הם יםושו והעתיד ההווה, העבר כי להדגיש, אחד

 נמצאנו. לעולם ישתנה ולא כך היה תמיד המצב
' ה"ו ",ךלַ מָ ' ה", "ךלֶ מֶ ' ה" הפסוקים כי למדים
 וצורת במהות שינוי לכאורה מבטאים", ימלוך

 אלא. ימלוך בעתיד' וה ךלַ מָ  פעם' ה המלוכה
 כיום גם ךלֶ מֶ ' ה וזהו, וירידות עליות ישנן שבאמצע

 אינה, לכאורה היום של המלכות, מנםוא. ךלֶ מֶ ' ה
 המלכות כמו לא ובודאי, פעם של המלכות  כמו

 הוא ברוך הקדוש, המשיח כשיבוא. ותלהי שעתידה
 לגמרי אחרת מלכות תהיה וזו, ועד לעולם ימלוך

 היה ניתן, שכך כיוון. כיום מכירים שאנו מהמלכות
 בתוך רק הכוונה כיום" ךלֶ מֶ ' ה"נאמר שמה לחשוב

 בכל המדקדקים צדיקים יהודים של בית המדרש
, חלילה, אבל! ךלֶ מֶ ' ה שם כבחומרה קלה המצוות

 הוא כיום... מלך כך כל לא' ה כביכול שם כולו םבעול
 בוקר כל אשר, צדיקים, סגולה יחידי אצל רק ךלֶ מֶ 

  מלכות עול עליהם ומקבלים" ישראל שמע" אומרים
 ישנה הוא ברוך הקדוש של למלכותו אבל,  שמים

! חסר כשהוא הירח את רואים שאנו כמו! התמעטות
 ללמדנו, חדא כפסוק זה פסוק רבותינו לנו תקנו לכן
 סוגיא זוהי, אחד המשך הכל: מאוד עד עצום דבר
ָמַלך ה' ' ה ךלֶ מֶ ' ה" כתוב אחד שבפסוק לך דע! אחת
 זוהי אכן העניין בעומק כי", ועדלעולם ימלוך

 שכיום אלא! ישתנה ולא השתנה לא דבר. המציאות
העולם  חשכת ידי על, מעינינו מוסתרת רק האמת
 באותה: לאמיתה האמת זוהי אך, ללילה הדומה הזה
 באותה, ימלוך' שה מידה באותה, ךלַ מָ ' שה מידה
 מילים לקחו, רבותינו באו! ךלֶ מֶ ' ה כעת גם מידה
 בעצם הכל כי אותנו ולימדו, פסוק מהם ועשו אלא
 דע .ועד לעולם ימלוך' ה, ךלַ מָ ' ה, ךלֶ מֶ ' ה: אחד עניין
 רק הוא, ולעתיד לעבר ההווה בין החילוק שכל, לך
 אך, בעולמו השם יתברך מלכותניכרת מהכ עד

 לקדוש פעם יתהישה שליטה אותה, דאמת אליבא
 גם לו יש, בדיוק שליטה אותה בעולם הוא ברוך
 . כיום
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 הפסוק את מבארממשיך ו ל"ז פינקוס שמעון רבי
 פאר יכהן כחתן... באלוקי נפשי תגל' בה אשיש שוש"

 מקבל הוא מתחתן כשבחור" כליה תעדה וככלה
 בגדים, מפוארת חתונה, חדש וריהוט דירה, כלה

 אבל, לשמוח במה לו ויש לכלה ותכשיטים חדשים
 התפאורה מכל האם, הרבה הכי שמח הוא במה

 שמחתו זוהי – בכלתו שמח הוא! לא? מסביב
 מעניק הוא ברוך הקדוש, ישראל עם כך, הגדולה
 אנו במה אבל, כל מכל בכל טוב מכל לנו ונותן

 תגל' בה אשיש שוש"? שלנו השמחה מה, שמחים
 והפטרה. ובמלכותו במלכנו שמחים, "באלוקי נפשי

 לראש כשניגשים: לומר השנה ראש לפני קוראים זו
, העולם כל ועל עלינו השם יתברך את להמליך השנה
 זוהי, מלכינו את שממליכים בזה שמחים אנו

 ולכל לי מה' יאמר אדם ואם. ותקותינו שמחתינו
 עם קשיים, וטרדות חובות לי יש, הזו השמחה
 די ולא. וכדומה בבנק מינוס לי ויש והפרנסה הילדים

 לי מה, מזה רחוק שאני לבבי נגעי מכיר אני הרי בזה
 :בצידו תשובתו? ממני רוצה אתה מה', ה ולמלכות

 וכל מפלגות כמה ויש בחירות שם שעושים לעיר משל
, העיר לראשות שמועמד שלו הנציג את לו יש אחד
 העיר, לראשות קולות ברוב נבחר שלנו הנציג והנה
 ערב באותו יש גבולות פורצת עצומה שמחה איזה
 ובאים בשפע וכיבוד ותזמורת אולם הכינו וכבר

? קרה מה? יש מה, הבוקר אור עד ושמחים ורוקדים
 :השאלה באה וכאן, העיר לראשות נבחר שלנו הנציג
, חשמ אתה מה על, נבחר שלך שהנציג מזה לך יש מה
 הילדים על שלך הקשיים, וטרדות חובות לך אין

 אתה מה? בסדר הפרנסה? מינוס לך אין? נעלמו
 לך ויפטור המינוס את לך ישלם שלך הנציג? שמח
 שלנו הנציג אבל...  לא... לא... לא? בעיותיך כל את

 אצלנו גם כן. כלל משנה לא והשאר העיקר זה, נבחר
 בוחרים  אנחנו ...נבחר שלנו עולם בורא השנה בראש

 !העולם כל ועל עלינו אותו ממליכים... למלך בו
 ההרגשה להיות צריכה כך... משנה לא כבר זה השאר

 .השנה לראש כשנכנסים
 על סיפר ל"זצ חדש הלוי מאיר רבי המשגיח הצדיק
 שמופיעה שמים מלכות התגלות ועל היום קדושת

 את הוא מספר היטב זאת שנבין וכדי. המשפט בעת
 נישא המשגיח. ודם בשר ממלכות עיניו ראוש מה

 אמן כביד ומשרטט פרטים דולה למרחקים בזיכרונו
 משהו ונבין נשכיל כך שמתוך אפשר, היא מה מלכות

 . המלכים מלכי מלך של מלכותו על
 הצאר של הכתרתו בטקס נוכחתי נער הייתי כאשר"

 על לעמודהיה  ניתן הטקס מן. רוסיה למלך ניקולאי
. שמים למלכות להקיש וממנה מלכות של כבודה

 בכל נערכו הצאר של הכתרתו לטקס ההכנות
 ראשי לכך התכוננו רב זמן, האדירה הממלכה
 פקידים אלפי העסיקו כך לשם. והצבא המדינה
 ענק שטח. ולילה יומם בדבר שטרחו וחיילים
, עצמו השטח. ההכתרה מקום להיות הוכשר

 גודר, רבים קילומטרים עשרות פני על שהשתרע
 אחד. עליו לשמור הופקדו חיילים ומאות היטב
 המאושרים בין להיות זכו מעיר ושניים מכפר

 מי. הצאר של להכתרתו כניסה כרטיס שקיבלו
 חליפה תפר, בהכנות מיד החל בכרטיס שזכה

 נעליים והתקין מהודר כובע הזמין, מהודרת
 מאושר קורן התהלך תקופה אותה וכל. חדשות
 גם. לו ישווה ומי ידמה מי שכן יבותחש מרוב וזורח
 ,להכתרה בכרטיס הזוכה של וידידיו משפחתו בני

 
 

שיש  פלוני של ממשפחתו אנו, לאמור מתפארים היו
 לומר למותר. ההכתרה לטקס כניסה כרטיס בידו

 אך. לכפר נחשב היה לא הזמנה קיבל שלא שכפר
 או למלך יד להושיט יכלו לא מוזמנים אותם כל גם

 השטח בתוך להיות זכו הם. אליו וביםקר להיות
 יכלו ראות ומטיבי קומה גבוהי היו ואם, המגודר
 ערים ראשי. ההכתרה בימת את מרחוק לראות
 ונציגים שגרירים, שרים, גבוהים קצינים, גדולות

 כיסאות הכינו בעבורם, יותר זכו, העולם מדינות של
 זכו ביותר הבכירים. ההכתרה מבימת במרחק
 שיוכלו סיכוי אף היה להם, רובק ממש לשבת

 ההכתרה למקום המובילה הדרך. למלך יד להושיט
. עליה שמרו חיילים ואלפי, וגודרה נוקתה, הוכשרה
 וחגיגיים מיוחדים מדים עוצבו המאורע לכבוד
 היה המלך. כבוד אומר מראם וכל החיילים שלבשו
 כשלאחריו הפתוחה בכרכרתו זו בדרך לנסוע אמור

 חיילי התאמנו ארוכה תקופה. תיתהמלכו הפמליה
 לצורך. תפקידו את מהם אחד כל שידע כדי הצבא

 שהכל ובלבד מפרכים אימונים החיילים עברו זה
 אחד כל. המלך של להכתרתו כיאה כשורה יתנהל
 לא שמדיו לחייל אוי שכן, קפדניות בדיקות עבר
 הוברק שלא כפתור, כדבעי ומגוהצים נוצצים יהיו

 עשרות עמדו הצד מן. בחייו לו ותלעל יכול כראוי
 לפחות ולראות להציץ נפשם שחשקה אנשים אלפי
, לו להריע אף יזכו ואם לפניהם עובר המלך את לרגע
 בטקס להשתתף כדי מאמץ כל חסכו לא הם גם

 מיטב אצל תפרו הם בגדיהם את, ההכתרה
 שלושה יומיים. בגדיהם מיטב את ולבשו החייטים

 בשולי ונעמדו עצמם את דחקו הטקס תחילת לפני
 לחזות יוכלו שממנו מקום לעצמם להכין כדי הדרך

 מלך הצאר הכתרת של וההיסטורי הגדול המראה
 חיכו רבות שעות, המיוחל היום הגיע. רוסיה

 על שצבאו וההמונים, הקופחת בשמש המוזמנים
 ולהכנס להדחק אט אט מנסים החלו הגדרות
 םהחיילי עומדים וכנגדם. ההכתרה למקום

 אותו והודפים בהמון נלחמים הם וביזע ובחבטות
 המלכותית הכרכרה והנה. לגדר מעבר אל החוצה

 חצוצרות ותוקעי הדורים פרשי לפניה, מתקרבת
 ההמון, גוברות הדחיפות, גואה המתח. מוזהבות

 חללים. הלחץ תחת נרמס עמו כוחו שאין מי. נדחק
 הזכות בשביל זאת וכל היום באותו נפלו רבים
 וכל. עובר המלך. הגיע הגדול הרגע... במלך ביטלה

 פניהם על נופלים עשרות!!! המלך יחי. מריע ההמון
 וצהלה שמחה קריאות, התרגשות מרוב ומתעלפים
 פני את לראות שזכה מי שכן עבר מכל נשמעות
 ימי כל לספר מה לו יהיה, ממנו מאושר אין המלך
. ההכתרה מקום אל המתקרבת הפמליה. חייו
 הם רגע של ובהבזק, רגליהם על עומדים מניםהמוז

. שערם את ולהיטיב, בגדיהם את לישר מנסים
 הלב. עובר המלך. חצוצרות חצרוץ אחריה, תרועה
 של לחייהם על מתגלגלות דמעות, מהתרגשות גואה
, הזה למעמד ייחלו הם חייהם כל, מהעומדים רבים
 על עולה המלך. לעולם ישכחו לא הם הזה הרגע את

 במדליות ומעוטר עמוס גנרל. מתחיל הטקס. ההבמ
 באבני ומשובצת ביהלומים מעוטרת קופסה מרים

 אותות נראים הצבא איש של הקשוחות פניו על. חן
 דרגה בעל אל הקופסה את מעביר הוא. התרגשות

 ומעבירה הקופסה את פותח הלה, ממנו גבוהה
 הגבוהה הדרגה בעל השלישי והוא. ממנו לבכיר
  את הקופסה מתוך להוציא זכה אשר הוא ביותר

 
 



 פניו על שריצדו השמש שקרני, הנהדר הכתר
 למסור מכן ולאחר, למרחקים שנשא זוהר לו הוסיפו

 את להניח שנבחר ומיוחד יחיד לאותו הכתר את
 אל, על אל הורם הכתר. המלך של ראשו על הכתר
 רבים. בקהל שוב חלף נוסף רטט. המלך של ראשו

 מוכתר האומנם מאמינים אכל עיניהם את שפשפו
 השיבו! יחי. כולם צעקו! המלך יחי. המלך כעת
 לא אבל, תם הטקס. יחי, יחי, יחי. המלך גדודי
 בו המשתתפים על הטקס הותיר רב רושם. נשלם
 המשתתפים כל. בו להשתתף זכו שלא ההמונים ועל

 היו הכל ועיני ולגדולה לכבוד ימיהם כל זכו בטקס
 הניח שבידיו מי זכה מועדף ליחס. אליהם נשואות

 זה תיאור לאחר". המלך של ראשו על הכתר את
 ודם בשר במלכות שאם. שמים מלכות אודות נתבונן

 עלינו ומכאן. וכמה כמה אחת על שמים במלכות, כך
 כביכול שאנו זכותנו היא גדולה כמה להתבונן
 עלינו וממליכים המלך ראש על הכתר את מניחים

  .המלכים מלכי מלך את
 יהודי חייל המתאר שלפנינו סיפורמה ונראה הבה

 בעל שנלקחו יהודים ילדים( קנטוניסט הנקרא
 שכחו וכך ארוכות שנים למשך הרוסי לצבא כורחם
 את להמליך שכח לא אשר) מיהדותם ניכר חלק

  ...שעבר מה כל למרות עליו הוא ברוך הקדוש
 עמם. הרוסי הכפר פני על במהירות נחתו צח שלג פתיתיי
 השיחו? השמעתם. היהודים ראשי על חדשה צרה צנחה כמו

 לצבאו לגייס ציוה ניקולאי הצאר...מבועתות בפנים יהודים
 יהיו או רוסים יהיו, מוצאם מה לו משנה זה אין, ילדים
 שמועות ישנם. למולדת טובים חיילים שיהיו העיקר יהודים

 ייח הדבר נכון אם. שלנו הכפר אל מתקרבים הצאר חיילי כי
 לפני עמדו, בסכנה ילדינו חיי כשאמרו. בסכנה ילדינו
 מעשר פחות לפני משמיים שקבלו יקרים פיקדונות עיניהם
 הכפרני המשטר אף על אשר זכות יהודיות נשמות. שנים

 ובשרם עצמם ילדיהם. אמונה של להט בהם להצית הצליחו
 עם בבוקר לקום אותם לימדו ממש נפש במסירות אשר

 על" אירא ולא לי' ה" כשאמירת לישון ללכת ",אני המודה"
 שהתורה שלהם היקרים הפיקדונות את לימדו הם. השפתיים
 לא, גלי בריש אותה ללמד ויוכלו יום ויבוא מכל חשובה

. צרורה צרה... ועתה. הצאר מפחד חדרים בחדרי במחתרת
 את לשלוח..." לריק ניגע לא למען" אחד אבא נאנח! אהה
 צחיח למדבר נשמתם את לשלוח כמו הז הצאר לצבא בנינו
 ידעו שלא אלו הכפר יהודי. יהודית לחלוחית מכל מנוגב
 אחר בחיפוש מוחם את עתה יגעו, לנפשם שלווה מעודם
 משפחה משפחה. הרכים ילדיהם עבור מחבוא מקומות
 לגרמי מתחת ומי בארונות מי. לה אשר המסתור ומקומות
. סתר מקום וםבש בחלו לא המודאגים ההורים. מדרגות
 לצבא יילקחו שלא ובלבד אשפה פחי בתוך הוסתרו ילדים
 זוהמה אבל היא חלוף בת זבל של זוהמה? מה וכי. הצאר
 היו. לנקות אפשר אי  צבאי שרות של שנה וחמש עשרים של

 ילדיהם את להחביא והתכוננו העץ רצפת את שפרקו הורים
. ימהבא הבית את סקרה האלמנה רבקה. העץ לאריחי מתחת
 מוחשי פחד? שלה לה'משה היקר אוצרה את תחביא היכן

 היה וגמור מנוי? יתפס לה'משה... ואם... ואם עליה השתלט
 ולא' ה ירחם אולי. הבית של השניה בקומה להחביאו עמה
 לה עמדה השניה בקומה שם. חיפוש הצאר חיילי שם יערכו
 לה'משה את אפוא נטלה היא. לפתח בסמוך גדולה חבית
 שמור, "התחננה", לה'משה. "לחבית והכניסתו עותיהבזרו
' ה בעזרת שאבוא עד תצא ואל תזוז אל, מוחלט שקט על

 וסגרה לאוורור לה'למשה דאגה היא". החבית את ואפתח
 הקומה אל רבקה ירדה כושלים בצעדים. החבית את

 של שאלה רק זו, בעיצומם כבר היו החיפושים. הראשונה
 
 

 עוד. טרפם את לצוד לבית מבית עוברים הצאר חיילי. זמן
 של מעיניה שזלגו החמות הדמעות. ביתם אל יחדרו קט מעט
 נשמעה, לפתע. שבידה התהילים ספר את הרטיבו רבקה
 החיילים לפקודת נשמעה כאילו הדלת, הבית בדלת בעיטה
 רבקה. הבית אל התפרצו רוסים חיילים שני. לרווחה נפתחה
 של שמץ בעיניהם תלגלו בודאי רצתה, בפניהם הציצה
 וצרחו מרושע מבט בה תקעו הם... לשווא אך, רחמנות
 טוב בן שיהיה בנך את מיד תני? הילדים איפה" בפראות
 מרב נשמתה פרחה כמעט, האומללה רבקה". ניקולאי לצאר
 החסונים החיילים. אין...א...אי פה...פ...פ...אין..א..אי. אימה
 נותרה רבקה. יפושבח והחלו מדבריה מדי יותר התפעלו לא

 בלבה. לבה את לא אבל איבריה את שיתק הפחד. במקומה
 לה'משה את ימצאו שלא עשה, אלוקים. להתפלל חדלה לא
, ניקולאי לצאר טוב בן שיהיה אותו לי לקחת רוצים הם. שלי
 לאבינו טוב בן להיות יגדל לה'שמשה חפצי עז מה... ואני

 שנלקח מי. ריםהדב שני את לקיים אפשר אי והרי. שבשמים
 נגזלת אמונתו, מילדות הצאר בצבאות חייל קנטוניסט להיות
. רבן בית של תינוקות למען עשה שבשמים אבא. בכוח ממנו
 מן נרתעים אינם הם. מחפשים והחיילים, מתפללת היא

 פותחים. שלהם העולם כל, הפרט של לרשותו החדירה
 בין נוברים, מצעים ארגזי של תכולה, מגרות מזיזים, ארונות
. דבר מעלה אינו החיפוש אולם. במיטות ממשמשים הכלים
 אל בואכה המדרגות במעלה בפראות שועטים השנים
 פסיעותיהם את שומע לה'משה. הבית של השניה הקומה
 הרגעים הם אלו האם? האומנם. מפחד מתכווץ ולבו הגסות

 החיילים שני, מעט מתרחקות הפסיעות? בביתי האחרונים
 אחריהם מותירים העליונה הקומה פינות כל לע פושטים
 אף כאן אין, החיילים אחד פוסק מכאן נצא. איומה מהפכה

 שוד... ואז. המדרגות גרם אל בגסות פוסעים השנים. אחד
 החבית. בסמוך שעמדה בחבית נתקל החיילים אחד! ושבר
 האומלל לה'משה. המדרגות במורד מתגלגלת החלה

 מוסיפה נוספת התדרדרות לכשכ למדרגה ממדרגה מתגלגל
 החבטות את וסובל שפתיו את מהדק הוא. נוספת חבלה
 הצעקה אבל מאד כואבות החבטות כן אמנם. בדממה העזות
 להילקח רוצה איננו הוא. לא. יותר עוד כואבת להיות עלולה
 סבל כוח מאוד הרבה היה לה'למשה. הרוסי לצבא מכאן
 וחשפה, דרדרותההת סוף לקראת נשברה זו. לחבית לא אבל

 יכול כבר עכשיו. מפחד רועד כולו, לה'משה את בבוגדנות
 גברתנים שני לידו עמדו הכי בלאו, רם בקול לבכות לה'משה

 אבל. באקראי לידיהם שנפל הטרף מן סיפוק מלאי מרושעים
 אתה מעתה, פקדו! שתוק. לבכות לו הניחו לא החיילים
, אבכה לא ואיך. בוכה לא קנטוניסט. הצאר של בן קנטוניסט

 שעומד את יודע היטב. מלים בלי, ביללות לה'משה מקשה
. ודאגתם אהבתם אל, ואמא אבא אל יתגעגע כמה, לפניו
 משתתק לא לה'שמשה ומשראה, החייל שוב שאג! שתוק
 החוצה אותו משכו השנים. המגושמת ידו בכף פיו את כיסה
 עמוסת העגלה אל פנימה נזרק לה'משה. העגלה לעבר
 הועילו ולא, אמו של השבר צעקות הועילו לא. יםהילד

 במחנות. נודע הבלתי אל נלקח שלה לה'משה. ידיה פרכוסי
 מפי לה'משה ששמע כפי הכל התנהל הקנטוניסטים

. קשים צבאיים אמונים סדרת הילדים עברו יום יום. השמועה
 במקום, לאכול סרב לה'ומשה טרף היה להם שהוגש הבשר
 למרבה. המוחץ סירובו על נמרצות כותמ אותו האכילו אוכל
 לספק הסכים הוא הממונה דווקא היה בסוף שנכנע מי הפלא
 קנטוניסט שיהיה ובלבד, וירקות פרות העורף קשה לנער

 גזולים ישראל כשילדי, השנים להם חלפו כך. מצטיין
 נערים. כמשמעו פשוטו שנישבו תינוקות. ממשפחותיהם

 השנים עשרות. לה'משה כך לא אך יהדותם את שכחו רבים
 ואת היהודי מוצאו את לשכוח לו הניחו לא שחלפו

 ,היהודי לעברו מתמידים בגעגועים חי הוא. מכך המתחייב
 
 



 ...שבת לשולחן, הכנסת לבית, לתפילה היה צמאא
 קמה מקובנה ספקטור אלחנן יצחק רבי של המדרש בבית

 לא פעם אף ראש גלויי אורחים של מראה. "רבתי מהומה
 שכזה שגבר שעה בפחד המתפללים הרהרו" טוב מבשר היה
 את מיד הסגירו מדיו. המדרש בית תוככי אל חדר

 החייל. בהלה על בהלה והוסיפו הרוסי לצבא השתייכותו
... אלחנן יצחק רבי של מקומו אל הישר קומה זקוף צעד

 רבצה מתח רווית דממה. החייל שאל?" כאן הרב אתה האם"
 רחשו השפתיים כל? להתרחש עומד מה. המדרש בבית

 ארגעה בשורת הייתה זו. החייל פתח" אני יהודי. "תפילה
 אכן. בו הביטו המתפללים". לה'משה לי קראו. "למתפללים

. מיוסרת יהודיה נפש של דמות הייתה זו, חייל היה לא זה
 כמה ולבו, המגולחות פניו על נשרו מעיניו ניגרו דמעות

 לימוד של המתוק הניגון אל. משתוקק כמה הוי, ומשתוקק
 אינני. "היהודים אחיו ואל בעיירה המדרש בית אל, הגמרא
 שנים אולם... ידעתי פעם. לה'משה התוודה" להתפלל יודע
 לעבור לי התרשה, רבי אבל. להתפלל יכולתי שלא רבות
 עז מה, ואני. בלבי השמורה תפילה לי יש? התיבה לפני
 המדרש בבית". ...עולם של לריבונו אותה לומר חפצי

 שהוא לאות בראשו לו סימן אלחנן יצחק רבי. הס הושלך

 אבא אל שחזר בן כמו. התיבה לפני ניגש לה'ומשה. מסכים
 ופתח בטלית לה'משה התעטף שנים עשרות אחרי שלו

 מה, להתפלל בא, הקטן זה ה'משהל. הקודש ארון את ברטט
 הצאר? בחייו לו יש מה וכי? יבקש לא מה ובעצם? יבקש
 פילחה" עולם של ריבונו. "העולמות שני את ממנו גזל

 כל ממך מבקש מה. הכנסת בית חלל את לה'משה של זעקתו
 לי נותר לא! עולם של ריבונו. ומזונות חיים, בנים? יהודי
 לא כבר בנים, מבוגר כבר אני הרי? בנים, ממך לבקש מה
 לא אלו וגם, עברתי כבר חיי מרבית שאת הרי? חיים. לי יהיו
 ביד קנטוניסט כל מפרנס הצאר הרי? מזונות. חיים היו

 ממך לבקש כן אם לי נותר מה. האחרון יומו עד רחבה
! רבה שמיה ויתקדש יתגדל. אחד דבר רק? עולם של ריבונו

, חיים היו לא שחייו הזה היהודי. בתדהמה הוכו המתפללים
 לו אין. שמים מלכות כבוד על לבקש לו יש אחד דבר

 שמיה שיתגדל! 'למלך שירו' אחת בקשה אלא בעולמו
 הרבה. זה נכבד מדרש בית ידע נשגבות תפילות הרבה! רבה

 בקירות נספגו כוונות הרבה. רקיעים והבקיעו עלו תחינות
 רק הייתה כך כל ומרגשת זכה תפילה אבל. המדרש בית
 !...רבה שמיה ויתקדש יתגדל – אחת

 

 אחים יקרים!
 

 אנו חייבים כן על בעקבותיה הבאים החיובים הם כךעלינו  הוא ברוך הקדוש שבהמלכת הזכות כגודל
 לבוא עלינו גם כך, מהודרים מלכות בגדי ולובש מתכונן ודם בשר מלך שהממליך כשם. זו להכתרה להתכונן
 להיות זכייתנו היא גדולה ומה אושרנו רב מה. זה נשגב למעמד הראויות בכוונות, וטהורים זכים, נקיים

 ידי על? וכיצד ,רבות פעמים, תמיד, יום בכל אם כי, נדירה ובהזדמנות בלבד אחת פעם ולא, תרהכ ממניחי
 שמתוך אשרינו, מלך של מלגיונו להיות שזכינו אשרינו. יתברך שמו את המקדשים היומיומיים מעשינו
 הםשב הקטן ואפילו מישראל אדם כל. הרוחניים הגבהים לפסגת עד להגיע אנו יכולים החומר עולם

 . אלוקיו' שה העם אשרי, לו שככה העם אשרי. הכבוד לבעל כתרים לקשור ביכולתו
 

 טובה וחתימה כתיבה טובה שנה בברכת
 הרב יואל ארזי
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 הרב יואל ארזי  050-7361626הערות והארות יתקבלו בברכה  - ב הגאולה ברחמיםעלון זה יוצא לכבוד אבינו שבשמיים לזיכוי הרבים ולקרו

   לרפואת:
אסתרינה בת זולה, לאה בת רחל, רפאל בן אסתר, ,טוהר חיה בת איילה

 דרור בן מזל,  חנה בת רבקה,
 עמליה בת סבוט, סילביה בת ברתה, .דינה חיה בת נילי 

 רונית בת שושנה., יצחק מתתיהו בן רייזל לאה  זיווג במהרה:

 

 ר' נתן בוריה בן חיים ויונה,  :לע"נ כל נשמות ישראל ובכללםם
 שושנה שמעה בת סעדה,ק בן טוני, יצח גולייט בת תפחה, ,ג'ינה בת בובה

 ג'נט בת לונה, ,אפרים בן זו'רהעפרה בת שרה, יהודה בן אסתר, 
  ,רפאל בן לאה חיים בן מיסה, תמר בת סעדה, עדי בן חנה,

 דוד בן בובה. ,שרה חיה בת סימי קלמנט בן אסתרינה, יעקב בן אסתר,

  תודה לך אבא על עוד שנה של זיכוי רבים.
הסבלנות והכוח להמשיך ולכתוב את את היכולת,  לרב יואל ארזי שליט"אתודה לה' יתברך שנתן 

זכה ייהי רצון ש, כל שבוע במסירות נפש עצומה דברי התורה המתוקים מדבש שמחזקים את כולנו
 לעבודתו יתברך. אמן. לשפע גדול וסייעתא דשמייאה, הרב וכל בני ביתו לכתיבה וחתימה טוב

 

שעוזרים ותומכים  התורמים היקריםששלח לנו את כל הקוראים היקרים ובפרט את תודה לה' 
אנו מתפללים לבורא עולם שתהיה לנו את הזכות להמשיך ולהפיץ את כבוד ה' במהלך כל השנה, 

 יתברך בעולם כולו.
 

 שזכינו האדירנו שותף מלא לכל זיכוי הרבים יקטן ביותר בשנה זו הכל אחד מכם שלקח חלק אפילו ה
 לעשות.

 ונזכה כולנו לגאולה השלמה בחסדים גדוליםה' יברך אתכם בכל הברכות 
 בברכת כתיבה וחתימה טובה לקוראים היקרים ולכל בית ישראל, אמן.



 בס"ד 
 
 
 
 

 
 "תקומה מתוך ים הייסורים" - פרשת האזינו

 דרכיו כל כי פעלו תמים הצור"על הפסוק בפרשתינו 
 דברים( "הוא וישר צדיק, עוול ואין אמונה אל משפט

 שכלכתבו המפרשים שמפסוק זה עולה ההבנה  )ד,לב
 .והמוסר צדקהאמת  פי על הם' ה מעשי

 עוול אנו רואים כי לנו נדמה 'חיים חפץ'ה אומר ,לעיתים
 אנו רבות פעמים .הבריות עם' ה בהנהגת וחלילה חס

 כאילו לכאורה הנראית אותנו הסובבת במציאות נתקלים
הדחיק מחשבה פסולה ל עלינו.זה לפסוק מתאימה איננה
 בני על הוא ברוך הקדוש שהשגחת הידיעה את הפניםזו ל

 הפרט עד האדם על שעובר מה וכל גבול בלי היא האדם
 שאמרו כפי, מלמעלה מחושב הכל והזעיר האחרון

 אלא מלמטה אצבעו נוקף אדם אין" רבותינו (חולין ז;)
 ". מלמעלה עליו מכריזין כן אם

 מוגבלים שאנו משום וזאת קושיות מקשים אנו תכופות
 שאירע מה לראות מסוגלים היינו אלמלא, ברם. במושגינו

 היו מובנים. לשאלותינו מקום היה לא אזי לפנים עימנו
 שכל מודים והיינו העולמים ריבון של וחסדיו רחמיו ולנ
 אינם החיים. לטובתינו אלא אינו עמנו שמתרחש מה

 שערי האדם בפני פותחים הם אחת מקשה כידוע עשויים
 וקשים מרים נסיונות בפני אותו מציבים בעת ובה שמחה
 עליו  לו שקורה אירוע ובכל דבר שבכל יודע אמיתי ויהודי
 .עולם בבורא תואמונ את להביע

 מעלים אותנו הפוקדים הקשים האירועים אחת לא
 מגיע זה האם"? "לי קרה זה למה" כגון מחשבות בפנינו

 עם להשלים מאד קשה ואף קשה כי ספק ואין? "לי
 .פתאום לפתע עליך שניחתה" מכה"

 בתוכם מושרשת והביטחון האמונה שמידת אנשים רק
 הצער את והנחית רשגז הוא, הוא ברוך הקדוש כי מבינים
 ויש סיבה יש אלא" במקרה" או" בטעות" לא והכאב
 אל כי" להפליא מחושבתהייתה והגזירה לסיבה מסובב
 החפץ אומר היה וכך". הוא וישר צדיק עוול ואין אמונה
 לומר אסור מקרה איזה לאדם קרה אם כי ל"זצ חיים
 הקדוש שעושה מה כל כי"מר" שהוא אלא" רע" שהוא
 שגם משום "מר" שהוא לומר ואפשר לטובה זה הוא ברוך

 . האדם לטובת להיות יכולה מרה רפואה
חיבר , ישראל זמירות נעים ,השלום עליו המלך דודהנה 
 בהימלטות ועוסק נפשו על נרדף בעודו שלו תהילים ספר

כאשר  המלוכה כס על שעלה אחרי וגם. למחבוא ממחבוא
 לומר המשיך ,זו אחר בזו אותו לדחוף הצרות המשיכו
 לקדוש ולרנן לשירידיעה זו מחייבת אותנו לדעת . שירה
 והסתרות וקשיים ךל וכואב ךל כשקשה גם, הוא ברוך

 עליך לדעת, מעל הראש משתרגות וצרות ךאות מקיפים
 .טוב רק הכל ובעצם... הסתרות רק הן שאלו

 תמיד. עצמו על היה דוד המלך ע"ה אומר" תפילה ואני"
, ומלאה מוחשית בידיעה, ידע מידת הוא כי, התפלל
 שהקדוש – המוח הבנת רק ולא הלב הרגשת של ברמה
 אתה כי רק אירא לא. מלבדו עוד שאין. איתו הוא ברוך
 האמונה רמת של המבחן כי. שר הוא תמיד, כן ועל. עמדי
עד , בשמחה להיות מסוגל הוא כמה עד – הוא האדם של

הבא שלפנינו כמה הוא מסוגל לצמוח מהקושי.  הסיפור 
 חלפה שכבר להאמין לא" ימחיש לנו דברים אלו היטב.

 הרותח מהכוס קפה ולגם בסיפוק הנרי אמר "שנה
 רגע של מכל ונהנה ושבים על העוברים מביט כשהוא
 שלא בכיתה חברים הם היו. החיים מרוץ בתוך הפוגה
 היו נפגשים חודשים כמהומדי השני אחד את שכחו

גיל  את כשחצו גם נמשך הדבר ,ידידותית רעים לשיחת
 הקפה בית סביב שולחן ישבו הם ועכשיו הארבעים

 
 

" סנדי"הגדולה  הסופה הייתה השולחן היום על ושיחת
שנכנעה  בעיר העוצמה הכתה במלוא לכן קודם ששנה
 .עצום הרס אחריה שהשאירה הסופה של הטבע לאיתני

 ק'ג אמר" שוקמו שלא מקומות ישנם עדיין עכשיו עד"
 או מכר על אחד כל סיפר וכך במקצועו בנין ה קבלןשהי
 ועל הפיכים בלתי נזקים להם שהסופה הסבה םישני
 למסלולם חזרו לא היום עדיין עד שחייהם כאלו

 אני: "השקט שבחבורה סטיב של קולו נשמע כשלפתע
סביב  הנוכחים" האדירה לסופה חיי את חב דווקא

 המתינוו בכעס ואפילו בתימהון בו הביטו השולחן
 נוספת קפה כוס לו שיגיש למלצר סטיב סימן, להסבר
 בחיי הקשות התקופות הייתה אחת זו: "בסיפורו ופתח

 היומיומי בתפקוד דבר שפגע – חזקים גב מכאבי סבלתי
 והחל למד היוקרתי שבו התיכון את עזב היחיד בני, שלי

 של אשתי תחנוניה וכל רחוב נערי חבורת עם להסתובב
 מספיק לא זה כל ואם, אטומות אוזניים לע נפלו ושלי

 פעם ולא קשה היה עבדתי שבה הביטוח המצב בחברת
 עצמי את אמצא שבקרוב גדול שישנו סיכוי לי רמזו

 המלצר..." האדירה הסופה 'סנדי' הגיעה ואז, מובטל
 ממנו לגם הריחני וסטיב הקפה את לו הגיש הצעיר

יך צר הייתי עבודתי במסגרת: "בסיפורו והמשיך
 בחברת מבוטחים שהיו רבים במקומות להסתובב
 כמות ואכן הנזקים את ולאמודשבה עבדתי הביטוח
 את אבדו אנשים, הייתה מחרידה והנזקים ההרס
 המים כמויות עמדו מול שלא זיכרונותיהם ואת רכושם

 להתרוקן כבר החל הקפה בית". לבתים שחדרו העצומות
סטיב  של חבריו המשיכו העגול לשולחן מסביב אך

 לשכונת הזדמנתי הימים באחד: "לסיפורו להקשיב
 אבל, ענק בווילות אמידים אנשים שבה התגוררו יוקרה

 שאינם הטבע איתני מול הצליחו לעמוד לא הם גם
 הסתובבתי, הבנק הכלכלי ובחשבון במצב מתחשבים

 עיי כמו נראה שעכשיו היה כלל בדרך המטופח ברחוב
 שמתי לב הרחוב רדבמו שהתקדמתי וככל חורבות
 הסופה, פשרו על לעמוד הצלחתי שלא מוזר למשהו

 רבים ועצים, בדרכה הנקרה כל את האדירה העיפה
 רבים במקרים. הדרך בצד והיו מונחים ממקומם נעקרו
 לב שמתי כאן אך, נזקים רבים הסבה העצים נפילת
 דווקא היו לא כנם ואלו על עומדים שנותרו עצים שישנם
 את תמיהתי עורר הדבר, יותר והחזקים םהגדולי העצים
 שהיו העובדים, התעלומה פשר אחר לחקור וניסיתי

 אחר או זה לעץ גרם מה משנה זה מה הבינו לא איתי
 פשר את לגלות חייב שאני אני הרגשתי אבל ליפול

 זן שזהו חשבתי בתחילה ,מסוימים עצים של שרידותם
 ממינים היו שהעצים ששרדו לי התברר אז אבל, ספציפי
 מומחים ואפילו שאלתי ולחקור לבדוק המשכתי, שונים
 לתעלומת העצים ברורה תשובה מצאתי לא אך בתחום
 שהיה ימוטו'צ את שפגשתי עד הסופה את ששרדו

 ברחוב קטנה דיור ביחידת שהתגורר קשיש יפני
 ניגש הכיוונים מכל העצים מתבונן באחד אותי וכשראה

 שהציג לאחר אלי פנה "?נערי מתעניין אתה במה: "אלי
  459' מס שאלה לו סיפרתי. כבד יפני במבטא עצמו את
 והוא פיו בזווית נראה קטן וחיוך העצים תעלומת על

 בתים מספר אותי ולקח אמר" תסתכל בא" :בידי תפס
 דאגו והם בכסף פה משופעים האנשים: "קדימה

 לצמחייה שיזרימו מים מעולותהשקיה למערכות
 פעם אלו אף עצים של המים קורותשמ כך שבבעלותם

 או הרחוב בצדי שגדלו העצים לכך בניגוד, אכזבו לא
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 כל כך אישי יחס קבלו ולא היכולת מעוטי של בבתיהם
 על ולהתפרס באדמה עמוק שורשיהם את הוצרכו לשלוח

 אלו שורשים, מים מקורות להשיג האזור כדי כל פני
 קושהחזי אלו הם למים שהיה צמא בזמן העץ ששלח
 דבריו את ימוטו'סיים צ" האדירה הסופה מול אותו
, והמשיך לדרכו קטנה קריצה המלוכסנות בעיניו וקרץ
בי  מכים היפני הזקן של שדבריו הרגשתי רגע באותו
 כמו הוא שאדם פעם ששמעתי במשפט ונזכרתי כברק

 שעוברים והמשברים מהקושי שדווקא לפתע הבנתי. עץ
 הוא יכול מהם חדיםמיו כוחות מקבל הוא האדם על

 ...יותר טובים זמנים עד שיגיעו מעמד ולהחזיק להבנות
המבחן של היהודי אם הוא שייך באמת לקדוש ברוך הוא, 
הוא בשעה שמרגיש את "אלוקים", מידת הדין, האם 

 רחמנא ליצלןואינו מבעט  את שעובר עליומקבל באהבה
ביסורין. מעשה מופלא שמובא בהקדמה לספר 'ברכי 

מי ששומע יבהיר לנו דברים אלו היטב. פשי' (במדבר): נ
את פרטי המעשה, מבין ויודע את ערכו של כל יהודי, 
וממילא יש בכוחו להבין גם מדוע הקדוש ברוך הוא כל 

מסוימת בקהילה הארופאית כך אוהב אותנו... 
מתגוררים בני זוג שבמשך קרוב לעשרים שנה לא נפקדו 

כר"מ חשוב באחת  בזרע של קיימא. הבעל מכהן
הישיבות החסידיות, ואילו עקרת הבית מכהנת כמורה 
בבית הספר של הקהילה. גם בתקופה הארוכה והקשה, 
עד להולדת בנם היחיד, הוכיחו בני הזוג את אמונתם 
הצרופה באביהם שבשמיים, ולא הראו כל סימני 
שבירה, ולו הקלים ביותר (יצויין שבמשך התקופה 

שני ילדים, שנפטרו כמה ימים  הממושכת נולדו להם
לאחר לידתם). התקווה והאמונה, הציפייה והייחולים, 
פעמו בליבם תמיד, וכמעט שאי אפשר היה לתפוס אותם 
ברגע של משבר וחידלון חושים. אדרבה, הם לקחו על 
עצמם את המשימה הלא פשוטה לעודד בני זוג אחרים, 
 שגם הם לא נפקדו, ולהוכיח להם שאפשר להמשיך

כעבור שני עשורים מחתונתם נולד  .ולהישאר שמחים
 "ומראגזים אם אולא "בן בריא,  ייעתא דשמיאלהם בס

שהיה זה ממש יום חג עבור כל " –יו"ר הקהילה  אומר –
בני הקהילה שלנו, ששמחו בשמחתם בצורה יוצאת מן 

הרי אי אפשר  –הכלל. ואת שמחתם של ההורים עצמם 
הלך השנים משהתברר בלתאר ולשער! במיוחד לאחר 

שבן הזה מוכשר ומוצלח מאין כמוהו, ומחונן במעלות 
מצוינות. בבית הוריו הוא קיבל את החינוך הטוב ביותר, 
כשאביו ואמו מקפידים שלא לגדלו בצורה מפונקת, כבן 
יחיד. הם השתדלו מצידם להעניק לו את הכלים 
האמיתיים כדי שיוכל לגדול בתורה ובקיום מצוותיה, 

מוח תלמיד חכם כפי הראוי לו. לשמחת לב הכל, גדל ולצ
וצמח כאחד המצוינים. גם בתלמוד תורה בו למד וגם 
בישיבה הקטנה והגדולה עמל בתורה בצורה מופלגת. 
הבחור מילא את כריסו בש"ס ופוסקים ביראת שמים 
ומידת טובות. למותר לציין שהבחור מצא חן בעיני כל 

ש', התדפקו על דלת רואיו. בהגיע לפרק 'האיש מקד
הוריו טובי השדכנים והציעו את מיטב ההצעות. ואכן, 
לא עבר זמן רב והבחור זכה להתארס עם בת טובים 

בקהילה,  למידי חכמיםכמותו, בתו של אחד מחשובי הת
המכהן כראש כולל חשוב. שמו הטוב של הבחור הגיע 
לאזניו, והוא חשק בו כחתן לבתו. לשמחתם של הורי 

היה גבול. סוף סוף הם יזכו עתה לרוות נחת החתן לא 
מהזוג הצעיר ויזכו אותם בבני בנים, שהם עצמם לא זכו 

ו"ר ועד הקהילה מספר שגם לרוות במידה מרובה. י
שמחת האירוסין, נטלו חלק כל חברי הקהילה, הפעם, ב

אך השמחה לא ארכה אלא ימים אחדים. ימים ספורים 
בים עזים בראשו, לאחר האירוסין, חש החתן לפתע כא

ובבדיקה דחופה שנערכה לו התברר שהבן יחיד הזה, 
חולה במחלה הקשה, וגדולי הרופאים שבדקו אותו 
הביעו את דעתם שבדרך הטבע אין לו סיכוי לשרוד 
בחיים אלא שבועות ספורים. הורים רגילים יכולים 

 לקרוס, להתמוטט, ול'אבד את הראש', חמנא ליצלןר
 
 

גם ברגעים  –זו, אבל הורים אלה לשמע בשורת איוב שכ
הקשים האלו, לא נפלו ולא נשברו. לאחר ההלם 
הראשונים, הם עודדו וחיזקו את עצמם באמונת אומן של 

 –כל הדורות, שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה  ייהודי
לטובה הוא עושה. הידידים שבאו לחזקם, נדהמו 
לראותם כל כך מחוזקים ברוחם עד שיצאו אף הם 

ה אמונה, הפנים המחויכות של ההורים נשארו במשנ
כפי שהיו בעשרים שנה הראשונות, עד להולדת הבן... 
והנה לאחר שנודע להורים על מחלת בנם החתן התדפקו 

 –על דלת המחותנים, הורים של הכלה, והציעו להם 
לבטל את השידוך. 'אין אנו רוצים שבתכם  –מיוזמתם 

בגבורת נפש, בהודיעם תיאלץ לסבול ולו יום אחד, אמרו 
 –שזה גם רצונו של החתן בעצמו. לבטל את השידוך 

במשך דקות ארוכות איש לא פצה את פיו. רק רחשי 
הבכי נשמעו בחלל החדר, ההרגשה של שני הצדדים 

תה, שלמול אצילות מזהירה שכזו מצד הורי החתן, יהי
גם השכינה נמצאת כאן, איתם ולצידם. ואז באה הכלה 

איננה מוכנה לוותר כל כך מהר על חתן  ואמרה שהיא
שכזה.  עד מהרה הביעו גם הוריה  א שמייםלמדן ויר

דעה דומה ובראותם את אצילות הנפש של מחותניהם, 
אמרו שהם רוצים להמתין ולראות איך יפול דבר. גם 
גדולי הדור כששמעו את השאלה הציעו אף הם שלא 

הילה כדאי לבטל את השידוך כל כך מהר. כל בני הק
לעשות הכל מבחינה רוחנית, על מנת להביא החליטו 

לרפואתו השלימה של החתן, שכפי הגדרת הרופאים 
החיזוק בקהילה היה גדול "היה כבר על ערש דווי. 

ספר ", אומר תלמיד חכם חשוב מחברי הקהילה וממאוד
בשעה מאוחרת אחר חצות, שקיבל על חיזוק גדול 

הוא זה ואי זה הוא כשעבר על יד אחד מבתי הכנסת מי 
הבוכה בשעה כה מאוחרת, ואולי הוא זקוק לעזרה או 
לתמיכה כלשהי. משנכנס אל פנים בית הכנסת, הבחין 
באדם הניצב ליד ארון הקודש ומפיל שיח ותחינה 
בבכיות נוראות. הוא מתקרב, ונדהם לראות את אבי 
החתן עומד ומתפלל. הדברים שעלו לאזניו גרמו לו 

'אבא, אבא רחום, תאמין לי שאין לי שום צמרמורת עזה. 
טענות אליך! כל מה שקבלנו ממך עד עתה היא בחסד. 
אתה הגומל חסדים הכי גדול שיש בעולם כולו. גם הבן 
יחיד שנתת לנו היה בחסדך הגדול, וגם הנחת שהוא 
הנחיל לנו עד היום הגיעה אך ורק ממך, ואני מודה לך על 

והתייפח, דבריו היו כל הכל מקרב ליבי'. האבא התייפח 
המאזין פרץ בבכי עם  התלמיד חכםכך מרגשים עד שגם 

האבא  וכך המשיך האבא 'אם אתה חושב, אבי 
שבשמיים, שהמחלה הנוראה שתקפה את בני יקירי, 
תפריד ולו במשהו ביני לבינך, אני רוצה להודיע לך שזה 
לא יקרה! בשום אופן שבעולם! הקשרים שלנו כל כך 

אני  –ום דבר כבר לא יחצוץ וינתק בינינו חזקים, שש
אמשיך להיות קשור אליך בכל מאודי ונפשי, ולא די בכך 

ה' אכוף לך  –אלא שבעקבות האסון שפקד את מעוננו 
ואמסור את עצמי עוד יותר למענך, ולמען  –יראשאת 

עיקר 'שיחתו עם הקדוש ברוך הוא'  תמצוותיך'. א
לקדוש ברוך הוא  הקדיש האבא שהוא ורעייתו מבטיחים

יתברך שאם יירפא הבן ממחלתו הם ימשיכו לתמוך בו 
בכל יכולתם על מנת שיגדל בתורה ויוכל להקדיש את 
חייו לעמל התורה והיראה. התלמיד חכם שנקלע למקום 
באקראי, היה נרעש עד עמקי נפשו, והרגיש שהוא אינו 
יכול להשאיר את הסיפור אצלו, למחרת בבוקר הוא 

חברים את ששמעו אוזניו ואת שראו עיניו,  סיפר לכמה
בתוך זמן קצר ידעו הכל על שאירע אמש בבית הכנסת. ו

ש'אם זה חברנו, ואם בעת אסיפת חברי הקהילה בשבת 
הוא נמצא בדרגה כה גבוהה של אמונה, על כולנו 
להתחזק יותר ויותר, ולהגביר חיילים לעבודת הבורא'. 

י חיזוק שונים, וכל במהלך האסיפה נתקנו תקנות בעניינ
החברים קיבלו על עצמם להתחזק בעניינים שבן אדם 

. והנה, כמה ימים שמירת הלשוןלחברו וללמוד את דיני 
 לאחר מכן, הגיע החתן דנן לבדיקה נוספת, ולפתע

 
 



נשמעה זעקה מפי הרופאים. זעקה שהדהדה בכל רחבי 
בית החולים. הגידול נעלם כלא היה. גם הרופאים 

ידעו להסביר כיצד קרה הדבר. 'מדובר בנס  הבכירים לא
נדיר ויוצא דופן', אמרו הרופאים הגויים, כיוון שלא זכור 
לנו אירוע דומה, כשהחולה לקה בגידול חמור כעין זה, 
ויצא ממנו בריא ושלם'. "אשרי העם שככה לו אשרי 

 העם שה' אלקיו".
 טוב והנה עשה אשר כל את אלוקים וירא" הפסוק על

 - מאד טוב הנה" מאיר רבי אומר) א אשיתבר" (מאד
 דעת את רבותינו מבטאים אלו במילים" מוות טוב והנה

 .הייסורים שיא זה שלכאורה המוות על התורה
 זיכרון הקדושים הצדיקים שאצל המפרשים מסבירים

 זה זיכרון ,להיפך, עצבות להם גורם לא המיתה יום
 בפרק אדם מכל החכם וכמאמר וגיל שמחה עליהם השרה

 אין כי לכך והטעם" אחרון ליום ותשחק" -" חיל אשת"
 האמת את להכיר מקום ואין, הספיקות כהתרת שמחה
 ותפקידו בייעודו מכיר האדם כאשר כי המיתה יום כמו
 המסר זהו. כלל צרה אינן המוות אפילו אדמות עלי

 יכולה חיל אשת". חיל אשת" של השירה מפרק שיוצא
 היא. לה מאפשר החומרי שהעולם מה בכל להשתמש

 חיה היא, למטרה אמצעים רק הם שאלה הזמן כל זוכרת
 ונותנת ילדיה את ומלבישה מאכילה היא, ערכיים חיים
 ומעשיה לשונה על חסד תורת. ולאביון לעני צדקה

 אסירת בוודאי, זו' ה יראת אישה, בשערים מהוללים
 בהגיע אך. לרשותה שהעמיד מה על יום כל' לה תודה
 החומר מעולם שחוק בבת נפרדת היא אחרון יומה

 אדם אותו כמו ממש הערכיות למטרותיה אותה ששירת
 אדם. חפצו למחוז אותו שהביאה מהרכבת ויורד שנפרד
 כדי תוך לו העניקה שהרכבת בנוחיות יתאהב לא פיקח

 אותו שירתה הכל בסך שהיא וזוכר יודע אלא, נסיעתה
 .נצחיה ביתו שזהו מטרתו אל להביאו בכדי
 סיפורה אתמהסיפור שלפנינו המתאר  ונראה הבה

 מתוך חיה בשם בישראל צדקנית אם של המרטיט
 על ששכבה בזמן משפחתה לבני כתבה אשר, מכתביה

 בצלילות ממתינה, שנים כארבע חוליה מיטת על דווי ערש
 ...נשמתה ממנה תינטל שבו לרגע ובאמונה דעת

 !באהבה לילדייי
 בכך רצה אלוקים, בלעדיי אתכם רלהשאי שנאלצתי לי צר"

 אתכם להוביל לזכות רציתי. ואני אתם הגזירה את קיבלנו ואנו
 איש מסודרים לראותכם פטירתי לפני שאספיק קיוויתי, לחופה

 רצונו זה ואם. רצה וכך המכוון הוא אלוקים אך, בביתו איש
 הטמון הטוב מה לראות לכם שקשה אפילו. לטובה שזה הרי

 ".לטובה הכל עושה' שה מה כל" דעו אך, זה באסון
 היו חיי. עליכם רק חשבתי ימי כל. ילדיי אתכם אהבתי
 ושמחים מאושרים שתהיו, טוב לכם שיהיה רציתי. למענכם
 נותנים שתהיו, מידות בעלי שתהיו מאד שאפתי. בחלקכם
 כל לכם להעניק והשתדלתי אתכם אהבתי. חסדים וגומלי

 לזה זה לדאוג ביחד היותל שתמשיכו מצפה אני. שיכולתי
 ...הכאב עם ותשלימו תתרגלו ביחד וכך לשני אחד ולעזור
 אהבתי. איתכם ולצחוק לשמוח אהבתי, עליזה הייתי! זכרו

 עונש על לפעמים לחתום אהבתי ואפילו סיפורכם את לשמוע
 גם שלפעמים אדם בני שאתם שמחתי, טוב כך כל לא ציון או

 והן חולים הייתם כאשר פיזי הן כאב כל עמכם כאבתי. נכשלים
 כל כמו וקיוויתם שרציתם איך הסתדר הכל לא כאשר נפשי

 הברכות את בשבת זמירותיכם את לשמוע אהבתי. הילדים
 אהבתי. השבוע פרשת וסיפורי הגן שירי את בכוונה שנאמרו

. לב בכל אהבתי אבל מידי יותר אהבתי אולי תנועה כל חיוך כל
 עליכם ולהגן לשמור להשגיח ארתינש שלא לי צר, מאד לי צר

 ...לעשות שנהגתי כשם
 כך שתמשיכו ומייחלת מאלוקים מבקשת אני נהדרים הייתם
 מאוחדת אחת לחטיבה היו. לכם לעזור לאבא עזרו, ביחד
  שמרו. זה את זה וחזקו

 קשר על שמרו. אותם לבקר סעו וסבתא סבא עם חם קשר על
 מצוות לקיים יכושתמש ידי על אותם עודדו משפחתי כל עם

 
 

 'ה בדרכי וללכת
 אך, לבד אתכם משאירה שאני כך על לחשוב לי קשה. יתברך
 וזה החיים ענייני ובכל ומוות חיים בענייני הקובע הוא אלוקים

 לאבא לעזור השתדלו. ולטובתכם אבא לטובת, לטובתי ודאי
 להתחנך לכם ותעזור לאם לכם שתהיה אחרת אישה למצוא
 שהייתי דברים על זו בהזדמנות סליחה מבקשת אני. ולגדול
 הבנות אי ועל עשיתי ולא למענכם לעשות צריכה
 ".אמא רבה באהבה...שהיו
 !לילדיי

 אף על לטובה והכל האלוקים רצון כך, עולם של דרכו כך"
 האם, לנסות. חיי את לסכם מנסה אני. כך נראה לא זה שכרגע
 כלל. שלא למסקנה מגיעה וכמובן תום עד התפקיד את מיציתי
 קרוב כשקיצי עכשיו גם אך כך זה מדוע יודעת איני! לא וכלל
. עצמי את ושואלת חוזרת אני? ומדוע די עושה איני ממצה איני
 .אין ותשובה? יותר עושה איני מדוע
 שהוא דבר וביגוני בכאבי בעצמי מידי יותר עסוקה שאני יתכן

 על זה בשלב גובר הרגש כנראה אך ושכלי להגיוני בניגוד
 .השכל

 יותר להיות יותר לכם להעניק יותר לפעול רוצה אני
 וליהנות עמכם להשתעשע אתכם לחנך ללמדכם במחיצתכם

 כך כל עצובה כך כל מסוגרת כך כל אני מדוע אך מכם
 ...מדוכאת

 לאחרונה הייתי לא אם האהובים ילדיי עלי תכעסו על, אנא
 בה התקופה את, העבר את לזכור השתדלו כדרכי נחמדה
 אמא והייתי בצוותא שמחנו עמכם שיחקתי. עמכם ישבתי
 ולפרוח לשמוח המשיכו ילדים אנא. המילה מובן במלוא

 בשמחה' ה את עבדו. לזה זה נחמדים והיו שימחו השתעשעו
 לא ליבי בכל אתכם אהבתי הכל מעל זכרו אך. לכולכם וייטב
 עלמ הכל למענכם להקריב מוכנה הייתי. זו לאהבה גבול ידעתי
 לכם להעניק השתדלתי חיי עיקר הייתם. ליכולתי ומעבר
, כאבתם כאשר. לעשות ידי לאל שהיה כל ושכלית רגשית
 אפילו לרגשותיכם ללבכם הבנתי תמיד. עמכם כאבתי

 יתכן. לחיים אתכם לחשל רציתי כי זאת הראיתי לא שלעיתים
 לא וודאי זה אך כך על לי שתסלחו מבקשת ואני בכם שעלבתי

 שאתם או לב תשומת מחוסר נבע שזה או לפגוע מטרהב היה
 הן אתכם לכבד מאד השתדלתי. ופגיעים רגישים מדי הייתם
 בכבוד תמיד שנהגתי משום והן אתכם שהערכתי משום

 ילדיי כלפיכם ובפרט אדם הוא באשר האדם כלפי ובהתחשבות
 .האהובים

 רבות כך על וכעסתי אותי הרגיזו בניכם שהמריבות, האמת
 הילדים כל וכדרך ילדים שאתם ידעתי מחשבה ברגעי אבל
 פיזית מבחינה גם לכם הענקתי. טבעי בהחלט וזה רבים אתם
 .עצמכם בכוחות להסתדר תמשיכו' ה שבעזרת מקווה והנני
 להיות הקושי על להתגבר לכם שיעזור דבר מאוחדים היו, אנא

 אתרום שלא, עוד עמכם אהיה שלא לחשוב לי עצוב. בלעדיי
 בטוחני אך. כה עד חיי מטרת הייתה זו כי אסייע שלא, עוד

 כל פעולה תעשו וכאשר זה את זה שתעודדו הנהדרים ילדיי
 וכך ומעודדת אוהבת הייתה אמא זכרו, כמובן חיובית שהיא
 עד לנו שדאג כשם מחסורכם לכל ידאג הטוב' וה טוב רק פעלו
 םברגעי לכם גם יעזור הקשות בשעותיי לי שעזר וכמו. כה

 והרחמן ובקשו התחננו, והתפללו אליו רק פנו אנא. הקשים
 גם אתכם תלווה אהבתי. לכם ויעזור עליכם ירחם הטוב בחסדו
 ".אמא...בדמעות חותמת, הלאה

 

 !האהובה לבתי
 

 על שוב בחושבי אך, אלו מילים אני כותבת ובצער בדמע"
 מכתב להשאיר זכות לי נתן הטוב שאלוקים מבינה אני מצבי

 ...להיפרד אפשרות בלי פתאומי מוות למות ולא זה
 את מאד הערכתי. המשותפות שיחותינו את. מאד אותך אהבתי

 שהיו רבות שיחות אלו ברגעים אני זוכרת. הבוגרת חשיבתך
 חיים נותן אלוקים' שלך אחד למשפט להתייחס ברצוני אך, לנו
 לאמא, אחת לעוד לתת לו איכפת מה אז, אנשים הרבה כך לכל
 '.? שלי

 
 



 ששיקולי לך להסביר כיצד. רבות מנוחתי את הטריד זה משפטט
 חייבים אנחנו אך, מדוע מבינים איננו. להבנתנו מעל הם' ה

 מגיע שלא החליט אלוקים אם. כך ורק לטובה זה שכך להאמין
. לכך סיבות שיש בוודאי אז, ארוכים חיים מסוים לאדם

 לך לומר צהרו אני זאת לך כותבת אני כאשר אלו קשים ברגעים
 לך שיעזרו לחיים עקרונות לך להשאיר, ממך להיפרד, המון

 נכס לך להשאיר רוצה אני. הפרידה את עלייך להקל. בעתיד
 ...ומבולבלת נרגשת אני אך. אותך שתלווה חיים דרך, רוחני

 ופחדתי התרחקתי תמיד, נפרדים איך ידעתי לא מעולם
 חברות של, רהדי שעברו אנשים של פשוטות פרידות. מפרידות
 וכאפס כאין שהן מזעריות קטנות פרידות, מהעבודה שפרשו
 מבתה הנפש כלות עד האוהבת אמא של, שלי הפרידה לעומת
 לא להיפרד שעליי דומני... שלי בתי ממך שלי פרידה. הבכורה

 כאל אלייך דיברתי ושותפה כחברה לי היית שכן, מבת רק
, ולהיפך בשמחותיי תמיד והשתתפת אותי הבנת חברה

 מיוחדת שאת חושבת אני מאד מאד אותך הערכתי. בצרותיי
, מאד חכמה, נפש עדינת, רגישה את. המילה מובן במלוא

 בפנייך שבחייך כל את לך להגיד רוצה איני, ועוד אינטלגנטית
 שאלו דעי'. ה לעבודת הטובות תכונותייך כל את נצלי אך

 לנצל אפשר תכונה כל. הוא ברוך מהקדוש לך שניתנו מתנות
 להרגיש כדי לטוב זאת נצלי רגישה את לדוגמה, ולרע לטוב
 ללא ולהיפגע להיעלב רק ולא ולהתחשב לעזור הזולת כאב את

 .הלאה וכן צורך
 ורק אך שתהיינה המידות על עבדי. לטוב הכל נצלי, שלי בתי

 מהר חולפים הם, חומריים לדברים ערך לייחס הפסיקי. לטובה
 .מאד

, הגדולה האחות להיות השתדלי, אלייך יל מיוחדת בקשה
 ואחייך שאחיותייך בטוחה אני. והמרגיעה העוזרת, הדואגת
, מקום ממלאת בך יראו הם. ומעשייך פעולותייך על יסתכלו
 כמובן וזה הדוגמא להם תהיי ואת כמוך יעשו, איתך יתייעצו

 ...מחייב מאד
 !ואחיותיי אחי, להוריי

 כתיבה אך. מדוע יודעת אינני .הזמן כל דחיתי זה מכתבי את"
 שאתם יודעת שאני מפני אולי וזאת מכל יותר עלי קשתה זו

, להתגבר לכם שיעזור מאלוקים מבקשת אני. במיוחד רגישים
 ולמען ילדיי למען הרגיל החיים במסלול ולהמשיך להתאושש

 ...להמשיך חייבים. ילדיכם
 יםהמשבר על להתגבר להם עזרו, חיים הנותן הוא אלוקים
 מתוך יגדלו שלא, עליהם תרחמו אל אבל, להם יהיו שבוודאי
 בהזדמנות מודה אני. עצמם בעיני מסכנים ייראו אז כי רחמים

. בנפרד אחד ולכל יחד לכולכם, למעני שעשיתם מה כל על זו
 אלא לפרט מתחילה איני ולכן פרט כל על להודות יהיה קשה

 .לעד לכם תעמוד זו שזכות מבקשת
 ולמידות שמים ליראת, הילדים לחינוך שתדאגו מבקשת אני

 להם עזרו. המידות אלו העיקר, הציונים בערך הפחיתו. טובות
 .והמצוות התורה אדני על בתים ולהקים שידוכים למצוא

 מי כלפי שחטאתי מה כל על מחילה זו בהזדמנות מבקשת אני
 ...סילחו אנא, בכוונה שלא או בכוונה מכם

 .בקרוב נפגש ושוב המשיח שיבוא רצון יהי
 !עוד לדאבה תוסיפו ולא תנוחמו ציון בנחמת

 חיה, אוהבת
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 יסורים קבלת על מדבר) רנה עמוד ב פרק למקום אדם בין" (מחשבה פרקי" בספרו א"שליט טאובר עזריאל רבי
: לפניו עומדות ותאפשרוי ושתי תפוח מונח שבידו לאדם משולים חיינו:  הצומח מעולם, משל ומביא באהבה
, באדמה אותו לטמון, התפוח מאכילת להתנזר לחילופין או, וחולפת רגעית הנאה ממנו ולקבל התפוח את לאכול
 הרבה דבר מצמיח התפוח של הכיליון מצב שדווקא רואים אנו כאן גם! שלם אילן ויצמיח שירקיב עד לחכות
 על שמברך כשם הרעה על לברך אדם חייב'-ו' טובהל הכל עושה' שה כל מה' על  גדלנו ,אכן. משמעותי יותר

 על לספר יודעים אנחנו. להצלחה הכרחית דרך אבן ובקושי בכישלון לראות לנו קל לא עדיין אבל', הטובה
 לראות מסוגלים אנו אין – מפריעה בעיה, צצה כשתקלה, זאת ובכל, מופלאות המצאות שהולידו כושלים ניסויים

 בעיניים המציאות אל להביט לנו נותן לא וההצלחה השלמות עידן, למישרין ללכת יךצר הכל. לבניה מנוף בהן
 להיות חייב השידוך, ומורכבת עשירה העוגה, ומעוצבת נקייה הדירה, מצויינת להיות צריכה התעודה. פקוחות

 יביםחי נהיה, זמן לאורך להצליח נרצה אם. המועמד של היוחסין במגילת' אסתטי' לא פרט שום בלי חלק
  :הזו' המושלמת' הרגע מנגינת את להחליף
  .היצירתי האלתור חוש למימוש הפוטנציאל היא – תקלה
  .אפשריים פתרונות מגוון עם סיטואציה זו – בעיה
  .לצמיחה הזדמנות הוא – ניסיון

 .לחיים למידה כלי הוא – וכישלון
 סימן צרות לך יש אם, צרותיו על לפניו לתנות שבא ליהודי פעם אמר ל"זצ מברסלב נחמן רבי הקדוש הרבי

 יבוא שלא העיקר הכל לו נותן עמו שייכות רוצה הוא ברוך הקדוש שאין מי כי, אותך אוהב הוא ברוך שהקדוש
 ודע לטובתו מיסרו שלפעמים לבנו כאב אליך ומתייחס אותך אוהב שהוא לך תדע יסורים לך נותן הוא ואם. אליו
 . הנצחית לטובתך' ה מאת גדולים רחמים זה שיסורים לך

 קורא עליהם הנביא הדורות כל לאורך ישראל עם על שעברו הקשות והגזרות הגלויות כל, הצרות כל על ואם
 ברחמים ישראל עם את יגאל הוא ברוך הקדוש כאשר תהיה עצומה שמחה איזו יודע מי אז", עזבתיך קטן ברגע"

 .אמן ,בימינו במהרהבקרוב  י רצון שנזכה לכך. ויה"אקבצך גדולים וברחמים" שכתוב כמו וברצון
 בברכת התורה

 הרב יואל ארזי                                                                                                                                          
 

 או שניתן לתרום ישירות לחשבון הבנק  050-7361626הרב יואל ארזי תרומות לעלון ניתן להעביר אל 
 על שם עמותת "נתיבות שלום נאות גנים" בנק מסד 508סניף  271452מס' חשבון 

 נא לעדכן בעת ביצוע התרומה ישירות לבנק לצורך מעקב.
   

 
 
 

 
 

 
 
 

 הרב יואל ארזי  050-7361626הערות והארות יתקבלו בברכה  - ם לזיכוי הרבים ולקרוב הגאולה ברחמיםעלון זה יוצא לכבוד אבינו שבשמיי

 יוסף חיים בן חנה,  לרפואת:
אסתרינה בת זולה, רפאל בן אסתר, לאה בת רחל, ,איילהטוהר חיה בת 
 דרור בן מזל,  חנה בת רבקה,

 עמליה בת סבוט, סילביה בת ברתה, .דינה חיה בת נילי 
 רונית בת שושנה., יצחק מתתיהו בן רייזל לאה  זיווג במהרה:

 

 ר' נתן בוריה בן חיים ויונה,  :לע"נ כל נשמות ישראל ובכללםם
 שושנה שמעה בת סעדה,יצחק בן טוני,  גולייט בת תפחה, ,ג'ינה בת בובה

 ג'נט בת לונה, ,אפרים בן זו'רהעפרה בת שרה, יהודה בן אסתר, 
  ,רפאל בן לאה חיים בן מיסה, תמר בת סעדה, עדי בן חנה,

 דוד בן בובה. ,שרה חיה בת סימי קלמנט בן אסתרינה, יעקב בן אסתר,
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