
 

 ~1 ~ 

 ליקוטים נפלאים
 תשע"ז -ראש השנה 

 
 & &  ערב ראש השנה  & &

סיפר אחד מראשי הכוללים בירושלים, את שסיפר לו אביו. 
כאשר האב היה עדיין אברך צעיר פגש פעם ברחוב את מרן 
הגאון הגדול רבי חיים שמואלביץ זצ"ל. שאל אותו הגאון: 
'כלום מתכוננים לראש השנה?' השיב האברך מה שהשיב. ושוב 

ונן לראש השנה? ליום הדין?' שאל רבי חיים: 'כלום אתה מתכ
התלמיד האברך הבין שרבו רוצה לאלפו בינה בקטע כלשהו. 

 שתק, אפוא וחיכה למוצא פיו של רבו. 
אמר רבי חיים: 'השנה ראש השנה שלושה ימים. האשה צריכה 
לבשל כמות גדולה של אוכל. האין זה מן הראוי שתיקח את 

ישול הילדים הקטנים המפריעים לה בבית במלאכת הב
הקשהותצא איתם לטייל?' ולמד אותו תלמיד מה נקרא הכנה 
ליום הדין, כפי שהבין זאת גאון התורה וגדול המוסר רבי חיים 

 שמואלביץ זצ"ל. 
 

 ן שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה""יהי רצו
"טובה" בלבד אינו מספיק, משום שחייב לברך על הרעה כמו 

 על הטובה, ולומר "גם זו לטובה". 
 ן מבקשים שתהיה גם מתוקה. ולכ

 

 מה שנהגו להטביל תפוח בדבש
הובא ברא"ש פ"ו סי' לה( שטבע ) רמז לזה שיטת רבינו יונה

ותכונת הדבש להפך כל מה שנכנס לתוכו ואף "דבר אסור" 
לדבש. וזה סימנא טבא והוראה: שבר"ה קדושת היום מהפכת 

 שם משמואל( )את כל חלקי הרע לטובה. 
 

רון טויסיג שליט"א שמעתי לפרש: דהנה אנו מהגה"צ רבי אה
יודעים שטבעו של התפוח הוא, שאחרי זמן שמקלפים את 
קליפתו מתחיל צבעו להשחיר, אך יש עצה אחת איך בכל זאת 
לשמור על מראהו: למרוח דבש על הפרי, והדבש בכח סגולתו 
הטבעי שומר ומגן על מראהו. ולכן אנו לוקחים בליל ראש 

וח בדבש", כי אנו אומרים להקב"ה הרי עם השנה דווקא "תפ
ישראל שנמשל לתפוח כנ"ל, עבר ועובר כל כך הרבה צרות 
ויסורים, ולפעמים אנחנו עושים מעשים נגד רצונך, וממש אנו 
משחירים את פנינו לבלתי הכר בעבירות ומעשים לא טובים, 
אך ריבונו של עולם! תמרח ותציף אותנו בדבש ואך טוב וחסד 

, ותראה איך פתאום אנו שומרים על מראנו, ומתחילים תרדפינו
להכיר במתיקות של הטוב שנתת לנו, ואנו משתדלים להיות 

 ... כמה שיותר ויותר טובים, ועל כן תזכנו בשנה טובה ומתוקה!
הרה"ק רבי מנחם מנדל מקוצק זי"ע התבטא פעם על חומרא זו 

גוז" שמופיעה בשו"ע שלא לאכול אגוזים, מפני שכידוע "א
בגימטריא "חט". ואמר: אם כי נכון הדבר שאגוז בגימטריא 
"חט", הרי צריך האדם לזכור שגם חטא עצמו הוא בגימטריא 

  ...חטא, ולא רק ש"אגוז" בגימטריא חטא
 פנינים()

 

 & &שופר    & &

 "יום תרועה יהיה לכם"
למה ציווי התורה על תקיעת שופר באה בלשון "יום תרועה 

א כלשון שנאמר בפסח וסוכות 'באחד בחודש יהיה לכם", ול
ויקרא כח, ט( "והעברת ) תריעו', או כלשון שנאמר אצל יובל

שופר". זאת ועוד, הלא פסח וסוכות אינם נקראים 'יום מצה' 
 –ו'יום לולב', ומדוע דוקא ראש השנה נקרא על שם מצות היום 

'יום תרועה', וכי כל היום מריעים? אלא רמז יש כאן לאדם, 
יום של  -שמשך כל יום ראש השנה יהיו עבורו "יום תרועה" 

 אימה וחרדה, וכל היום לא ינוח מגנוחי גנח וילולי יליל. . 
 הגה"ק בעל נודע ביהודא זי"ע()

 
מסופר על הרה"ק רבי יצחק מווארקא זי"ע שבעודו נער 
התייתם מאביו, ולקחו הרה"ק רבי דוד מלעלוב זי"ע וגידלו 

בן בית. רבו של רבי דוד היה הרה"ק החוזה אצלו והיה אצלו כ
מלובלין זי"ע, וכל אימת שנסע רבי דוד ללובלין לקח איתו את 
הנער יצחק עמו. שנה אחת, שהו רבי דוד ובן ביתו יצחק בבית 
מדרשו של ה"חוזה". איחר ה"חוזה" להיכנס לתקיעת שופר. 
השעה חולפת ועוברת, שעה ועוד שעה, והרבי עדיין לא נכנס. 

תח רב אפף את הקהל, שהחל דואג על העדרו של ה"חוזה". מ
כעבור שעות מספר, יצא רבי דוד מבית המדרש לעבר חדרו 
של ה"חוזה", ברצותו לברר את סיבת האיחור. בעקבותיו הלך 
גם הנער יצחק. כשהגיע אל ה"חוזה" סח לו ה"חוזה" ואמר: 

 "קטרוג גדול על כלל ישראל, רואה אני בשמים"! 
יכול לצאת לתקיעת שופר כשקטרוג כה כבד מרחף על "אינני 

  ...עם ישראל"!
אדהכי והכי ראה ה"חוזה" את הנער שהצטרף ליד תלמידו רבי 
דוד. שאל ה"חוזה" את תלמידו "מיהו הנער הזה"? השיבו רבי 
דוד: "נער יתום הוא, שאני מגדל בביתי". פנה ה"חוזה" אל 

נך לומד"? ענה הנער: "מה הי –הנער, והחל מתעניין בלימודיו 
"כעת אני עוסק בהלכות עדות": חזר החוזה ושאלו: "האם 
חדשת דבר מה בענין זה"? ענה הנער: "מתקשה אני להבין טעם 

 –הדבר, מדוע פסלה התורה קרוב לעדות, בין לזכות בין לחובה 
אמנם מבין אני כי חושדים בו שמא יעיד עדות שקר, כדי לזכות 

פסל להעיד לחובתו? נּו , המשיך ה"חוזה" את קרובו, אך מדוע יי
משום כך פסול הוא  ...אנושי הוא זה, להעיד לחובתו של קרוב?

 מלהעיד! 
שמח ה"חוזה" לשמע הדברים התמימים והנפלאים שיצאו מפי 
הנער ואמר: "עכשיו על ידי תירוצך, הומתקו כל הדינים 

 –הן גם אנחנו בנים למקום, הקדוש ברוך הוא  –בשמיים! 
בינו, כיצד יוכל לראות, חלילה, בחובת בניו וקרוביו"? עם א

סיומו לדבר את הדברים האלה, נכנס ה"חוזה" לבית מדרשו, 
  ...לקיים מצוות תקיעת שופר

 פנינים()
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 & &תפילת ראש השנה    & &

 "המלך"
לא היה איש מתאים ממנו לתפקיד. מהלך היה ברחובה של עיר 

ד בפסיעותיו את מידותיה של בצעדים מדודים ושקולים, כאומ
המדרכה, גוו זקוף וראשו אינו נע, עד שנדמה היה כאילו הוא 

 עומד במקומו והאדמה נעה תחתיו. 
קפלים חדים חצו את מכנסיו מחגורתו ועד לנעליו, ובעת 
שהניף את רגליו, היו הללו חותכות באוויר, כמעט בשריקה. 

רונו, וחליפתו צווארונו היה עשוי כקשת עגולה שהתהדקה על ג
 נחה עליו, לא נעה ולא זעה. 

באותו בוקר הוא חלף דרך הילוכו תחת חלון ביתו של אחד 
מיועציו של המלך, בלא לדעת כי בו ברגע נועץ בו הלה את 
מבטיו ומזימה מוזרה מכה שורשים במוחו הפורה. היועץ 
החליט לעקוב אחריו מספר ימים, והיה אם יצליח במשימתו, 

ליו את עולו של אדוניו אשר הציק לו תקופה אזי יסיר מע
 ארוכה כי ימצא לו מחליף. כן, לא פחות ולא יותר. 

הממלכה השתרעה על פני מרחבים אדירים. נתיניו של המלך 
היו מפוזרים במחוזות שונים במרחבי ארצו, והוא נלאה מלנדוד 
במרחבי הממלכה העצומה. נפשו חשקה בתענוגות החיים 

 ציע לו בפניו. שארמון המלוכה ה
הטקסים, קבלת הפנים, נשפי הצדקה וההשתתפות באירועים 
שונים היו לו לזרא. מה גם שתושביו היו מקובצים בכפרים 
קטנים, אי פה אי שם, והוא איבד כל עניין בביקור בעיירות 
הנידחות הללו, אשר שנה תמימה בטרם בואו החלו להתכונן 

עיירתם, היו הנכבדים לקראת בואו, וכאשר היה מפסיע בשערי 
מכרכרים סביבו ומייגעים את מוחו בדברים שיש בהם כדי 
לייגע מוחו של אדם נעדר רצון להאזין לבעיות זוטות של 

 אחרים. 
יש למצוא מחליף. הוא צריך להיות דומה לי, הפטיר המלך. 
השאירו לי את הטקסים הרשמיים, והוא, שיבקר באותם 

או את פני. הסיעו אותו כפרים נידחים, אשר מעולם לא ר
בכרכרתי, רתמו לפניו את סוסי המלוכה, הלבישוהו בכתר 

 מלכות, ופטרוני מעולה של מטלה טרחנית זו. 
נמנו היועצים ביניהם, וגמרו כי עליהם לאתר אדם בעל חזות 
רצינית, שהילוכו אומר כבוד, אך החכמה והתבונה אינם נמנים 

לא אבו הללו להכניס על תכונותיו הבולטות. מטבע הדברים, 
אדם פיקח אל חברת אנשי החצר, מה עוד שהלה יתחפש 
למלך בכל יום ויום. ימים מספר עקב היועץ אחר מיודענו, בירר 
אודותיו מה שבירר, וידא בדרכים משלו כי פקחותו של מיודענו 
אינה עולה על שנינותו, ושניהם גם יחד אינם עולים על חכמתו 

יה בעיה לשכנעו להתפרנס בדרך הדלה. הוא ידע כי לא תה
 מעניינת זו. 

שלושה דברים בקש ה 'מלך' החדש לדעת: האם עליו לדבר, 
מה משכורתו ומתי מסתיים יום העבודה. כאשר באו לקראתו 
והתחייבו בפניו כי לעולם לא יידרש לנאום בפני קהל, משכורתו 
תהא נאה ובכל יום יסיים את עבודתו בשעה ארבע, הסכים 

הר. שנה תמימה חלפה והמלך הוותיק החל ליהנות בלא להר

ממנעמי החיים. המלך החדש התרוצץ בכל יום בכרכרתו של 
המלך. כפרים מטים ליפול זכו לביקור ממלכתי, ישישים עמדו 
עם דמעות בעיניהם לצפות במלך האהוב, אינם מאמינים שזכו 
 ליום נשגב שכזה, ונכבדים נשאוהו על כפיים, הללוהו ושבחוהו.

והוא, יושב על כסאו הרם והנישא, שהיטלטל עימו לכל מקום, 
 ושותק. 

את עבודתו עשה נאמנה, כפי שהבטיח. תדיר נשא את מבטו 
מעל ראשי הקהל, כמביט על כולם כאחד ואינו מתבונן באף 
אחד. מידי פעם הניף את שתי ידיו מתוך הגלימה, הרימן באוויר 

למראה אות וסימן והחזירן לחיקו כעבור שניות ארוכות, ו
מיועצים מיוחדים אשר נלוו אליו, לחץ את ידיהם של מכובדים 
שונים. המשכורת זרמה, הוא היה מרוצה, היועצים היו מרוצים, 
המלך היה מרוצה, העם היה מרוצה, לא יכול היה להיות טוב 

 יותר. כולם היו מרוצים. 
יום אחד. יום אחד הובל המלך החדש לטקס שתוכנן מראש 

ידה, הטקס שהתקיים במרכז העיר, התנהל ברשלנות. בקפ
מארגני האירוע לא השכילו להגביל את זמן הדיבור של 
הנואמים, ומשנתנה רשות לנואם לנאום, אינו מבחין בין שעה 

 לשעתיים. 
השעה ארבע.  ...המלך החדש התנהג כמצופה ממנו עד

בהשמיע שעון העיר את הצלילים המבשרים על סיום יום 
, התרומם ה'מלך' מכסאו, ובטרם היה סיפק בידי מי העבודה

מבין היועצים הרבים להגיב, פשט באחת את הגלימה 
המבריקה, הסיר את כתר המלכות מעל ראשו, יישר את קפלי 

 מכנסיו והחל עוזב את האירוע. 
מהומה רבתי התחוללה בקרב הנאספים. אנשים צרו עליו 

ידים את הרחוב והתגודדו סביבו בחמת זעם. שנה שלמה מסי
הראשי, שותלים עצים ופרחים. מהבוקר התקשטו, סגרו את 
החנויות, ניקו את הבתים לכבודו של המלך, ועתה זה נגלה להם 
כאדם מן השורה. הוא לא הבין מה רוצים ממנו, ולראשונה 

 בחייו פצה את פיו בפני קהל. 
מלך מה עושה הוא, שאל בתמימות. בא בין הציבור, מעניק 

ס של כבוד, מכבד אותם בנוכחותו, ומאזין לצרותיהם. להם יח
כלום לא כן עשיתי, הכי לא באתי ביניכם, כלום לא כיבדתיכם 
והאזנתי לתלאותיכם? אמת! בשעה ארבע אני מסיים את 
מלאכתי, אך עד לרגע זה מלאתי את כל משאלותיכם, הלא כן? 
 קול צייצני של ילד קטן הצליח להסביר לו את שלא עלה בידי

 המבוגרים להבהיר לו: מלך הוא מלך רק אם הוא תמיד מלך. 
יהודים הם בני מלכים, ובהנהגת חייהם על פי אורחות התורה 
הם ראויים לתואר מלוכה זה. אבל דבר אחד צריך לזכור, מלך 

 הוא מלך רק אם הוא תמיד מלך. 
 מכון מן המים משיתיהו( -הרב משה פוליאס )

 

 "אלוה מבלעדיך תה ונורא שמך ואיןקדוש א"
לכאורה יפלא אם כן שכ"כ קדוש ונורא אתה, איך שייך בכלל 
לבקש ממך על דברים גשמיים כמו פרנסה וכדומה, הלא דברים 
כאלה אין להם שייכות למלך גדול וקדוש כמוך. אך מה 
ביכולתינו לעשות, ואין אלוה מבלעדיך, שאין לפנינו אחר חוץ 
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ותינו בעניני גשמיות, ממך שנוכל לבקש מלפניו על הצטרכי

ממילא אין לנו ברירה אחרת וכשנצרך לנו לחם לאכול מוכרחים 
 אנחנו לבקש ממך. 

 הרה"ק רבי דוד מטאלנא זי"ע()
 

 "דיו בדין, לרחם עמו ביום דיןלקונה עב"
פשט נפלא פירש הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זי"ע על 

ופר: ששנה תפילה זו, בצירוף סיפור נורא שקרה עמו. וכך מס
אחת לפני התקיעות שהה הרבי בחדרו זמן רב, ולחסידים 
שהצליחו לראות את זיו פניו היה ברור כי משהו נעלה ונסתר 

כך הדבר נמשך זמן רב, עד שיצא הרבי  ...קורה ברגעים אלו
בשמחה מחדרו וסיפר לחסידיו את שהיה, ראיתי בחזיון שמים 

השטן מתקרב את מקום המשפט ששופטים את כלל ישראל, ו
ברוב חילו, הולכים ומריצים ומביאים חבילות חבילות מעבירות 
שונות, והחבילות מתרבות בכל רגע, והנה אני עומד בעצמי 
ומנסה להמליץ בעד כלל ישראל, וכמעט שאין ביכלתי לעמוד 
נגד המון מלאכים קטיגורים הנשענים על אשמות חבילי 

פתח לגן עדן, מקום העבירות הנקבצים שם. וירא והנה מימיני 
משכן האבות הקדושים והצדיקים, וזרקתי הכל לפתחו של 

  ...גיהנום, ונשרף הכל בלהט האש הבוער
ויהי כאשר שב השטן עם מחנהו, וירא כי יגע לריק ולשוא היה 
עמלו, כי סחורתו אשר שמר כל השנה כאישון עינו נגנב ממנו 

מבארדיטשוב ויזעק זעקה גדולה ומרה! ותיכף נתן עינו בהרב 
שרק הוא היה הגנב הזריז, ויתפשהו בבגדו, והוליכו לבית דין של 
מעלה לדונו. ישבו לדין ופסקו כדינו של תורה "שלם ישלם ואם 
אין לו ונמכר בגניבתו", והוחלט למכור את הרב מבארדיטשוב 
לעבד, ועל זה נעשה רעש גדול בעולמות העליונים, האבות 

מקומם בגן עדן, ובאו לקנותו הקדושים והצדיקים עזבו את 
ולפדותו, והשטן שזה רבות בשנים נתן עיניו על הרב 
מבארדיטשוב הרבה את המחיר ואת תשלום הכופר עבורו, 
וכמה שרצו האבות ליתן הוסיף השטן יותר ויותר מפני שרצה 
לזכות בהקנין הלז. אז עמד הקב"ה בכבודו ובעצמו, והביא 

רץ ומלואה", ואני קונה אותו המחיר היותר גדול ואמר: "לי הא
 ...וזכה הקב"ה במקחו, ובני ישראל יצאו זכאין בדין באותו שנה!

ואז הוסיף הרה"ק מבארדיטשוב זי"ע עכשיו מובן לי הפשט 
 .  ..."לקונה עבדיו בדין", כדי "לרחם עמו ביום דין"

 פנינים()
 

 "הטוב ומטיב לרעים לטובים"
לטובים וגם לרעים.  היה לנו לומר שהקב"ה הוא טוב ומטיב

ומדוע הקדים רעים לטובים. ותו אם לרעים מטיב ק"ו לטובים 
אלא כך פירושו: הוא טוב ומטיב לאותם שמחזיקים את עצמם 
לרעים וטוב ומטיב הוא אף לאלו המחזיקים את עצמם טובים 

 ושלימים. 
 הרה"ק רבי יצחק מוורקא זי"ע( )

 

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

 המיועד לשחיטה. 
' כבני אמר רבי ישראל מסלנט "כל באי עולם עוברים לפני ה

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

 "קיבלתי מכה עם שוט"
 "כואב לך?"

 "לא, הכאב עבר חלף, שכחתי ממנו" כך תאמר לתומה. 
הוא גורלה  -אילו הכבשה היתה מבינה שהצבע שעליו מדברים 

ת לנהר להתרחץ והכל יבוא על מקומו בשלום, הרע, היתה ניגש
ואז, כשבעל הבית יחפש אותה לא יידע מי היא. . אבל, אינה 
מבינה, אין לה מידע על גורלה הנחתך ובעקבות כך היא מובלת 

  ...לשחיטה
יש בכוחו של אדם לעמול ולנקות את הסימן שנגזר עליו בראש 

ותשובה  -ובה השנה, וזו עבודתנו בימים אלו של עשרת ימי תש
את רוע הגזירה.  -ותפילה וצדקה מעבירין את הצבע האדום 

וזה מה שנותר בידינו כי חוץ מזה, שום דבר לא בידי האדם, 
מאומה לא יועיל לו. פרנסה לא ייקח לבד, בריאות לא נוטלים 
בכח, כי רק הוא, הקב"ה לבדו פועל גבורות עושה חדשות בעל 

 הכל.  -מלחמות זורע צדקות 
כח  -ה אנו כן עושים בעולם? ותשובה ותפילה וצדקה ומ

 הבחירה, לבחור בטוב "הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים" 
'  ...'ועתה ישראל מה ה' אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה

 ' ואז לא תכשל".  ...'מאד מאד הוי שפל רוח
בעת שלמדתי בישיבת חברון, זעק ראש הישיבה, הגר"י סרנא 

של יו"כ צריך להיות מונח על השלחן במשך כל  זצ"ל, שהמחזור
השנה! כך שבכל פעם שעינינו יתקלו במחזור, ניזכר בקבלות 
שקבלנו על עצמנו ביו"כ, ונתבונן מה מצבינו עכשיו ביחס למה 

 שקבלנו על עצמנו ביו"כ. 
 לעבדך באמת()

 

לה וצדקה מעבירין את רוע ותשובה ותפי"
 "הגזירה

ן' וכי אין בכוחם לבטל כליל את ולכאורה מדוע רק 'מעבירי
הגזירה. וגם מהו "רוע" ולכאורה הול"ל מבטלין את הגזירה? אך 

ברכות לד, ב( שר' חנינא בן דוסא היה מתפלל ) הנה מצינו בגמ '
על החולים והיה אומר זה חי וזה מת. ולכאורה מדוע הוצרך 
לומר זה מת, וכי לא היה די לומר זה חי, מכאן למדים אנו שא"א 
לבטל את הגזירה לגמרי, ולכל היותר שייך להעביר את הגזירה 
מאדם זה למשנהו ולכן התפלל שאחר ימות במקומו על דרך 
"ונתתי אדום תחתיך. " אף אנו מבקשים שהגזירה תעבור 

 מאיתנו ויעבור על צוררי ישראל וממילא ימשך ישועה ורחמים 
 לחולי ישראל. 

 האר"י הק' זי"ע( )
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 "בלואם ישוב מיד תק"

טובה התשובה בעיתה ובעונתה. ודומה הדבר לסחורה כאשר 
סוחרמביא את מרכולתו למכירה ביום השוק, אם זוהי סחורה 
שלא בעונתה, או אז כל החפץ לקנות ממנה בוחן אותה בשבע 
עיניים, ואם נמצא בה פגם קל שבקלים מיד היא נפסלת, ואין 

אין בוחנים  איש קופץ עליה. מה שאין כן בסחורה בעונתה שאז
אותה בדקדוק ובקפידה מרובים, וגם אם יש בה חסרון כלשהו 
היא נרכשת. כך הם עשרת ימי תשובה הם ה"עונה" לעשיית 
תשובה, ועל כן אין כה מדקדקים בשמיים בתשובה הנעשית 
בימים אלו, ואף אם יש בה, בתשובה, חסרון כלשהוא היא 

נאמר בפיוט מתקבלת, שהרי זוהי "סחורה" ב"עונתה"! וזה ש
"אם תשוב מיד תקבלו" ה"סחורה", הלא היא התשובה, ממש 

 נחטפת מן הידיים בימים אלו. 
 זי"ע(  אהרה"ק רבי יצחק מוורק)

 

 "אדם יסודו מעפר וסופו לעפר"
רגילים הבריות להרבות בבכי בעת שאומרים זאת בתפילת 
הימים הנוראים ולכאורה, מה מקום יש לבכות על כך, הלא 

מותו הוא חוזר. ברם, אמנם האדם יסודו מעפר, האדם לקד
אבל ניתן לו הכח להעלות ולרומם את העפר למעלה, אך אדם 
מכזיב ובמקום להעלות את העפר חוזר לעפרו. ועל כך באמת 

 ראוי לבכות. 
 חידושי הרי"ם( )

 

 "ויאתיו כל לעבדך"
כי לולא התמהמהנו כי עתה שבנו זה פעמיים מי שהתמהמה גם 

א אותיות אלול ראוי שישוב פעמיים, פעם על החטא באלול לול
 ופעם על כך שהתמהמה לשוב בעוד הקב"ה מצפה לתשובתו, 

בין כסה לעשור, בימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, 
לבבות רבים זעים בחוסר נוחות. עם ישראל עוטה לבן לקראת 
יום הכיפורים, מטהר את נפשו, כמה אל אלוקיו, אנשים רבים 

כי בכוחו של הזיק היהודי שניצת בקרבם להניעם  חשים
 להחליט את אשר הם יודעים זה מכבר כי יש להחליט, 

אך עד כה לא נמצא הפנאי, לא אותרה הדרך, כל דבר מה שיש 
בכוחו להרגיע את המצפון. ואז כאשר החליט האדם שעת 
לשוב ולהתקרב, דווקא אז המצפון מתעורר, מזדקף בתנועת 

בעליו; אל תתייצב, הישאר במקומך, כלום הנך אדרבה ומתרה ב
 חש ראוי לעמוד לפני רבונו של עולם?

ולפעמים האדם מתעורר רק בראש השנה או רק בנעילה של 
יום כיפור והוא אפוף בושה מחד ויאוש מאידך האיך יבא לפני 
המלך בבגדים צואים האם תחושתו זאת נכונה או שמא אף היא 

 מתעלולי השטן, 
ה של נעליים מבריקות השתרעה מן החוף בקו ישר שורה ארוכ

להפליא. שורה אחר שורה בסדר מופתי, עשרות שורות של 
נעליים אשר לא נעו ולא זעו. בתוך הנעליים היו נתונות רגליהם 
של חיילי צבא הוד מלכותו. הם כנעליהם. מה הללו מבריקים 

 ומצוחצחים, גם הם, מה הללו אינם נעים במקומם, גם הם. מה
 הללו סובלים בדומיה את חום הקיץ, גם הם. 

הייתה זו שעת בוקר מאוחרת. צופים ניצבו הכן על עומדם, 
גלילי מתכת מאורכים צמודים לארובות עיניהם כדי לנסות 
לאתר את אניית הדגל המלכותית של מלכם, אשר לכבודו 

 נערך הטקס המיוחד. 
חבל ארץ זה שנים רבות שהמלך הנערץ לא ביקר אצל נתיניו ב

זה, פלוגות הצבא ששהו באזור, הוזעקו לקבל את פניו כיאה 
וכיאות. מאות מצחצחי נעליים גויסו כדי לשוות ברק מיוחד 

 לעשרות אלפי הנעליים הצבאיות הגסות. 
מאות גהצנים מומחים נשלפו מתוך בתי המלאכה שלהם, כדי 
להעלים כל קמט, ליישר כל צווארון, ולהדגיש את הקפלים 

 מות הנכונים. במקו
על צוק גבוה ניצב מפקד בכיר, והביט בהתפעלות בטורים האין 
סופיים של חיילים, פרשים וסוסים שהשתרעו למלוא האופק. 
המלך היה עתיד לנחול כבוד רב. עז היה רצונם של מפקדי 
 הצבא להביע את אהדתם והערצתם במעשים, לא רק במילים. 

זו מים מלוחים על פניהם גלי הים התנפצו אל החוף הסלעי והתי
של החיילים. שמש חמה עלתה מן האופק וליטשה את פני 
הים. זבובים טורדניים החלו את יומם בעליזות, מתמרנים בין 

 ראשי החיילים ואוכפי הסוסים. 
צפירה חדה נשמעה מרחוק. אוניית הדגל של המלך מתקרבת. 
 החיילים זקרו את ראשם, זקפו את גבם, הישירו את מבטם,

 פניהם אל הים, אל המלך. 
אט אט התקרבה האונייה, אוניית דיג ענקית, עמוסה בשלל רב 
ותוסס. טעות. המלך עוד לא הגיע. בבת אחת נשמו עשרות 
אלפי איש נשימת אתנחתא, פלטו אותה באיטיות, שמטו את 

 עיניהם והמתינו. 
שעת צהרים. השמש התקדמה עם הגלים אל החוף, ועתה פזזה 

דקודיהם של החיילים, ועל גבם של בעלי החיים. פה בעוז על ק
ודם החלו חיילים לנוע בחוסר נוחות, והם ננזפו קלות על ידי 

 מפקדיהם. 
הכל הבינו, כי קשה מאוד לעמוד זמן רב כל כך בציפייה מורטת 
עצבים. דודי מים הוצבו בין השורות, והחיילים הרוו מהם את 

 צמאונם. 
וף נע מרחוק על פני המים, אך מדי פעם היה הצופה מזהה ג

במשך היום חלפו על פניהם כל סוגי כלי השיט שרק היו יכולים 
 אין.  –להעלות על דעתם. אוניית המלך 

השמש נטתה על צדה, שילחה קרני אש אחרונים אל האוויר 
הלוהט, נעלמה מן העין כדי להעיר אנשים ישנים במקומות 

לים עם אוויר מהביל, אחרים על פני היקום, והותירה את החיי
 נטול משב רוח, אפלולית מדכאת וציפייה חסרת תוחלת. 

קשה היה לסבול את החום. המפקדים העלימו את עיניהם 
מקבוצות החיילים אשר זנקו אל המים הנעימים כדי לצנן את 
גופם הלוהט. הצופה הוחלף בחייל שטען כי בלילה הוא מטיב 

 . ראות, ואיש כבר לא עמד על פני החוף
הכל קרסו תחתיהם, בפישוט ידיים ורגליים, תוהים עד מתי 
יהא עליהם להמתין למלך. ראשים רבים בצבצו בחשיכה מתוך 
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המים. אחרים נמנמו בעצלתיים, או ישבו בוהים בכוכבים 
 הנוצצים ממעל. 

שמונה עשרה צפירות מחרישות אוזניים החרידו את החוף 
ת התקרבה במהירות בעת ובעונה אחת. אוניית הדגל המלכותי

מפתיעה, הודפת את הגלים לצדדים, ומותירה אחריה שובל 
 לבן, סיפונה מואר במאות לפידים. 

המלך לבוש בבגדיו המלכותיים, ניצב על שטיח אדום, וסקר 
בהנאה את הצבא העצום שהספיק להתארגן במספר דקות, 

 להתנער מן החול, למתוח את המדים ולהתייצב דום. 
החוף ופסע בלוויית שריו, יועציו, מלוויו, שומריו, המלך ירד אל 

מפקדי החייל, שרי האלפים ושרי המאות, צעד בין השורות, 
הביט כה וכה בפני חייליו לאורם של לפידים בוערים אשר בידי 

 עבדיו עטורי הנוצות. 
לפתע נעצר המלך ומיקד את מבטו באחד החיילים אשר שתי 

מים, בגדיו ספוגים מים, וריח רגליו היו נטועות בתוך שלולית 
 מלוח של גלים, דגים וחול נודף הימנו. 

איש לא צפה את העתיד להתרחש. החייל השפיל את מבטו 
והסביר. אדוני המלך. הייתי בים, עמוק בין הגלים, כאשר 
הבחנתי בנוכחותך על החוף. לא נהגתי כשורה. אמת. היה עלי 

קתי בכל מאודי להמתין לך. אבל ברגע שהבחנתי בך, השתוק
 לכבד אותך, להשתתף בטקס הנפלא הזה שנערך לכבודך. 

בחושך הזה לא היה איש מבחין בהעדרותי. אבל נפשי, אדוני 
המלך, יצאה אליך, לכבדך, לפארך, לרוממך, ולהמליכך, הנני 

 כאן, מלכי, לכבודך ולתפארתך. 
אכן אי עשיית התשובה אף היא חטא חמור שכן זו דחיית 

ז שנתנה בחסד אלוקי, אך בכל זאת ולמרות כל הזדמנות פ
זאת. ויאתיו כל לעבדך כולם רשאים יכולים וחייבים לבא 

 להתקרב בכל שעה ובכל מצב. 
 מכון מן המים משיתיהו( -הרב משה פוליאס )

 

היום הרת עולם היום יעמיד במשפט כל יצורי 
עולמים, אם כבנים אם כעבדים. אם כבנים 

ם. ואם כעבדים עינינו רחמנו כרחם אב על בני
לך תליות עד שתחננו ותוציא כאור משפטנו 

 איום וקדוש. 
שאל הגה"ק רבי צבי מליסקא זי"ע בספרו הישר והטוב: אם 
אפשר ֶשֵנָחֵֵשב כבנים, מדוע אנו מזכירים בכלל את האפשרות 
ֶשֵנָחֵֵשב כעבדים הפחותים מבנים? אלא ההסבר הוא כך: 

ב כעבדים. שהנה, אמרו שלפעמים טובה היא לנו להיחש
כתובות נז:( שאדם הקונה עבד, לא יכול לטעון ) בגמרא

שהמקח היה מקח טעות מפני שמצא בו מום. שכן אם המום 
גלוי, הרי הוא ראה אותו לפני המקח והיה עליו להימנע 
מלקיחתו. ואם המום נמצא במקום נסתר, מה איכפת לו, הלא 

אין שום הפרעה בכך הוא קנה את העבד לצורך עבודה בלבד, ו
שיש לו מום במקום שאינו נראה לעין. ולכן אנו מתפללים 

ומבקשים מהקדוש ברוך הוא: "אם כעבדים", כלומר גם אם 
הפנימיות שלנו חס ושלום אינה טובה, בכל זאת אנו מבקשים 
שתושיע אותנו, מפני שהמומים הללו הם נסתרים, והרי אנו 

תרים אינם מעכבים כי בסך הכל עבדיך, ובעבדים מומים נס
ועל פי זה מובן גם באופן נפלא הפיוט  ...לאדון לא איכפת מהם

שאנו אומרים בר"ה: "לצופה נסתרות ביום דין, לקונה עבדיו 
בדין", שאם הקדוש ברוך הוא, הצופה נסתרות, רואה בשעת 
הדין שהפנמיות שלנו אינה כהוגן, הוא "קונה עבדיו", כלומר 

ואז כבר לא איכפת לו מהמומים  מחשיב אותנו כעבדים,
  ...הנסתרים שלנו

המגיד הירושלמי הגה"צ רבי בן ציון יאדלר זי"ע היה נוהג לפרש 
ולתרץ על השאלה הנ"ל, באופן נפלא: אנו באים לפני הקב"ה 

נפשך: "אם כבנים אנחנו, רחמנו כרחם אב על  -בטענת ממה
ות ואפילו אם הגענו, חלילה להי –בנים". "ואם כעבדים" 

בבא בתרא י. ( "אין עושין רצונו ) בבחינת עבדים כמו שכתוב
של מקום אינם קרויים בנים כי אם עבדים", אז "עינינו לך 

לכל הפחות צריכה להיות לנו הזכות שיש לעבד  –תלויות" 
כנעני, שיוצא בשן ועין, שהרי אנו סובלים לא רק בשן ועין, אלא 

מכף רגל ועד ראש בגלות ארוכה ומכאיבה של אלפיים שנה, 
  . ...אין בנו מתום, ואם כן קל וחומר שעלינו להיגאל!

 פנינים()
 

כי מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד על כן המו "
 '"מעי לו רחם ארחמנו נאום ה

'כשיהודי אומר "זכור" נזכרתי ו"אזכרנו עוד" ועוד זכור אזכור 
 יותר. משיב הקב"ה לעומתו במדה כנגד מדה: "רחם" זה מכבר

 היו לי רחמים עליו, אולם מעתה "ארחמנו עוד"ביתר שאת. 
 הרה"ק רבי מרדכי מלכוביץ זי"ע( )

 

 "ועקדת יצחק לזרעו היום ברחמים תזכור"
"מה ענין ההדגשה היום ברחמים תזכור? ברם הזכרת יחוס 
וזכות אבות יש בה מעלה וגם חסרון. מחד גיסא, משמש הדבר 

ם ובגלל אבות תושיע בנים, אך טיעון לסניגור, לזכור זכות ישני
מאידך, זה יכול גם לשמש חלילה טענה לקטיגור, שהרי אם כן 
היה להם ללמוד ממעשי אבות ולהתאים עצמם אליהם. ולכן 
התפילה וההדגשה היא "ועקידת יצחק לזרעו היום ברחמים 

 תזכור" שיהא זכרון זה רק לטובה ולכף זכות. 
 של"ה הק'()

 

 

mailto:LikutimNiflaim@gmail.com

