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 הבהרה: יתכנו טעויות ושגיאות בשל מרוצת הכתיבה()

טוב, תודה לך, תודה בורא עולם שאתה מפגיש אותנו, 
תודה לך על הבית כנסת, על המזגנים, על החשמל, על 

המיקרופון, על הרמקולים, על הכסא שאני יושב עליו, על 
הבריאות. תגידו תודה, אל תתקמצנו! לא להתקמצן 

 ��בתודות! 
ראה איזה אחד שמוכר, איך קוראים לזה,  איזה קמצן

קבב קוראים לזה? שכחתי איך קוראים לזה... קבב, 
שישליק, לא יודע איך קוראים לזה... איך? איך קוראים 

לאוכל הזה? המבורגר, כן. בקיצור, ראה שהשכן שלו 
מוכר המבורגר בכמויות, והוא לא מוכר כלום! בא אליו, 

אמר לו השכן: "אני אגלה שאל אותו: "תגיד לי, מה?..", 
בשר", אמר:  20%לחם,  80%אני שם  –לך את הסוד שלי 

הקמצן התפלא: "אה,  ��"אה! אתה גם שם בשר!" 

 ��" !אתה שם בשר?
סבתא מגיעה לביקור, מחבק אותה הנכד, אומר לה: 

"סבתא עכשיו לא חסר לנו כלום בבית!", שואלת אותו 
תקשרת אז הסבתא: "מה ז"א?", אומר הנכד: "שאת ה

 ��אמא אמרה לאבא: 'רק זה חסר לנו'..." 
איזה חבר פוגש את  –עכשיו מגיעה לכם עוד בדיחה 

החבר שלו חודש אחרי החתונה, הרווק שואל את הנשוי: 
שן, אסור "איך זה להיות נשוי?", אומר לו: "אסור לע

כל על הדודות...", בקיצור תסלצאת עם חברים, אסור לה
וק אומר לו: "אז אני מבין שאתה אסור אסור אסור. הרו

מצטער שהתחתנת...", אומר לו הנשוי: "גם את זה אסור 

 ��לי..." 
תודה, תודה שסיפרת לנו בדיחות, ושימחת אותנו 

 הקב"ה, תודה לך. 
טוב, תודה לה', התחלנו השבוע את חודש אלול, ב"ה, 

חודש הרחמים והסליחות. צריכים קודם כל לדעת, 
למה החודש הזה הוא חודש מיוחד, מאיפה, איך נהיה, 

מאיפה הוא נהיה מיוחד? צריכים לדעת שכל זה בכוחו 
 של משה רבנו.

כמו שכל התורה כולה בכוחו של משה רבנו, בזכותו של 
משה רבנו, ככה גם כל העניין הזה של חודש אלול זה הכל 

בכוחו וזכותו של משה רבנו. עמ"י חטאו העגל, ומשה 
יל לפייס את הקב"ה, שימחל רבנו עלה לשמיים, בשב

להם על חטא העגל, חטא העגל זה חטא נורא מאוד, 
עבודה זרה, חז"ל אמרו על חטא העגל שזה כמו כלה 

שממש בוגדת בבעלה מתחת לחופה... עמ"י היו נמצאים 
בחופה, בורא עולם מתגלה אליהם, מקרב אותם, והם 

 הולכים ועושים עבודה זרה...
במשך כל הימים האלה, הוא ומשה רבנו עלה לשמיים, ו

 עשה תשובה.
כי רבי נחמן מברסלב מגלה לנו שהצדיק עוד תשובה 

בשביל עמ"י. רבי נחמן מברסלב אמר לתלמידים שלו: 
אם תעבדו כל החיים שלכם לא תעשו תשובה על עוון "

 ".קטן, רק אני עושה תשובה בשבילכם

אנחנו גם כל יום עושים תשובה, אבל התשובה שלנו זה 
עם הפה, תשובה עם הפה... זהו... רק מידי פעם יש  ככה
טיפה לב, משהו... בד"כ התשובה היא רק עם הפה: -טיפ

 "סליחה, אני מתחרט...", הכל בפה...
וגם אם נזכה להכניס לב בתוך התשובה זה עדיין רחוק 

 מלתקן את עצם העוון.
לכן רק הצדיק שהוא, הוא מבין בכלל מה פגמנו, מה 

גמנו, הוא מבין את הכל, אז הוא יכול עשינו, איפה פ
 לעשות תשובה.

ולכן משה רבנו עלה לשמיים, ועשה תשובה בשביל עמ"י, 
ופייס את הקב"ה, וריצה אותו, וביקש ממנו שיסלח 

לעמ"י. וכל הימים האלה, שמשה רבנו ריצה את הקב"ה, 
הקב"ה התרצה אליו! לכן אלו ימי רצון, כי הימים האלו 

. עד שביום ה, נכנס בהם הכח הזהנכנס בהם האור הז
, שזה יום הכיפורים, אז השי"ת אמר למשה רבנו: 40ה

"סלחתי כדבריך", ונקבע יום הכיפורים ליום סליחה 
 ומחילה.

אז כל הימים הנפלאים האלו, שאדם יכול לעשות תשובה 
בקלות, הם ימי רצון, ימי סליחה ומחילה, והכל בכח 

 משה רבנו.
, כל המלך יוצא מהארמון שלו עוד ידוע שבימים האלה

השנה המלך נמצא בארמון, אתה רוצה להתקרב אליו, 
לבוא אליו, אתה צריך לבוא לשער, "יעלה ויבוא ויגיע 
ויראה וירצה וישמע...", אוהו, כמה משרדים צריכים 

המלך לעבור עד שתכנס למלך... אבל עכשיו בימים האלה 
 .בשדה

אליו, הוא לא שהמלך נמצא בשדה אז אתה יכול לגשת 
מי שהולך להתבודד בשדה יותר קל נמצא בארמון, ולכן 
 .לו לפגוש את המלך

אז טוב, אז בורא עולם נתן לנו ימים נפלאים, עשה איתנו 
חסד... תארו לכם עכשיו, יש כזה מלך שאומר: "יש לך 
משפט, אבל אם תבקש ממני סליחה אני אמחל לך, יש 

סליחה, אני לכם משפט בראש השנה, תראו, תבקשו 
אמחל לכם, וזהו, תצאו זכאים במשפט". זהו מלכו של 
עולם, שנתן לנו את ראש השנה, שהוא יום הדין, ואמר 

 לנו: "טוב, תבקשו סליחה, אני אמחל לכם".
וגם מי שבראש השנה לא הצליח כל כך, יש את יום 

 הכיפורים, בורא עולם מוחל.
קב"ה אבל צריכים לדעת, שבעברות שאדם חוטא כלפי ה

מאוד קל שבורא עולם ימחל לבנאדם, מאוד מאוד קל. 
אם אדם בא לשיעור כזה, נמחלים לו כל עוונותיו. למה? 

לא בגלל שאני אדם גדול, לא, כי זה שיעור שמדברים 
מאמונה, מיראת שמיים, מתשובה, אז אדם נכנס לו 

רצונות, נכנסים לו הרהורי תשובה, ואז הרהור תשובה זה 
ע גמור לצדיק גמור, ההתעוררות, הופך אותו מרש

הרצונות האלו, מוחלים לו את כל העוונות שלו. אז כל 
 שיעור כזה נמחלים לכם כל העוונות.
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אז למחול את העוונות שבין אדם למקום, מה שחטאת 
כלפי הקב"ה, זה מאוד קל, מאוד מאוד קל, כי בורא 
 עולם הוא חנון המרבה לסלוח, חנון המרבה לסלוח!

בעוונות שאדם חוטא כלפי עיה? איפה הבעיה? אז מה הב
, שמה זו בעיה גדולה מאוד, אין בני אדם, בין אדם לחברו

לזה שום עצה, אין אין, מה תעשה? מה שתעשה, תשעה 
תשובה, לא מועיל. תעשה אלף פעמים תשובה, לא מועיל, 
 אלף ראש השנה, לא מועיל. אלף יום הכיפורים, לא מועיל

, לא מועיל, אלף תפילות, לא מועיל. . אלף נסיעות לאומן
אדם עובר ייסורים, כמה שיעבור ייסורים, לא מועיל... 

אין! בין אדם לחברו, אין, אדם סובל! עד שהוא לא מתקן 
 את זה הוא סובל! שום דבר!

אני אספר סיפור אחד, דוגמא, שתבינו שלא מועיל כלום, 
ת ]סיפור אמיתי[: באיזו ישיבה הייתה טבחית, והטבחי

התאלמנה, לא על אף אחד מישראל. ראש הישיבה אמר לה: 
"תראי, כל יום מה שנשאר אחרי שהבחורים אכלו, תקחי 

לבית, ליתומים.", כמובן שימח אותה, זה הקל אליה, והיא 
הייתה מביאה אוכל ליתומים, הילדים שלה. פעם אחת, אחד 

הבחורים אמר לה: "תני לי עוד קציצות!", אמרה לו: "לא 
ר...", אמר לה ליד כל הישיבה: "אה, לא נשאר? את רוצה נשא

לקחת את זה לבית שלך, את אומרת לא נשאר?!", ליד כל 
הבחורים, והיא נפגעה מאוד, מאוד נפגעה, וליד כל הבחורים 

 נשבעה שיותר היא לא תקח פירור לבית שלה, וכך היא עשתה.
את  עברו הרבה שנים, הבחור הזה שפגע בה, הלך ברחוב, פגש

החבר שלו שלא ראה אותו שנים. חבר שלו עם עגלה, כמה 
תינוקות, כמה ילדים סביבו, "שלום, מה שלומך? כמה זמן לא 

נפגשנו!", "נו כמה ילדים לך יש?", אותו בחור אומר: "לא 
התחתנתי בכלל...", ההוא קצת התבייש שהוא שאל אותו... 

זכר! רץ טוב, הוא ביקש ממנו סליחה, ונפרדו, פתאום הוא נ
אחריו, אמר לו: "תשמע! לא התחתנת? תשמע, אתה זוכר 
שפגעת באלמנה הזאתי? בגלל זה לא התחתנת!", אמר לו: 

"שטויות! מה אמרתי לה? שלוש ארבע מילים?! בגלל זה לא 
התחתנתי וכל הסבל שאני סובל? מה אמרתי לה?! שטויות!", 

לו:  אמר לו החבר: "תשמע, אני אומר לך, זו הסיבה!", אמר
"עזוב שטויות!", אמר לו החבר: "בא נלך ל'סטייפלר'!". הלכו, 

שבגלל שהוא אמר  היתכןהעבירו לו פתק עם השאלה: "
לאלמנה כמה מילים בגלל זה הוא לא מתחתן?!", 

כשה'סטייפלר' קרא את זה הוא צעק: "היתכן?!?! היתכן?!?!", 
 '.צעק ככה, והיינו שודאי זו הסיבה, ומיותר לשאול 'היתכן

טוב, אותו בחור שמע את זה מה'סטייפלר', הלך לאלמנה, אמר 
לה: "תשמעי, את זוכרת את הסיפור שהיה, אני באתי לבקש 

ממך סליחה". אמרה לו: "אני לא אמחל לך לעולם! היתומים 
האלו סבלו מחרפת רעב בגללך! לא היה מספיק להאכיל 
שהו אותם, וזה היה עוזר לי, ממש בקושי הייתי קונה להם מ

פה, משהו שם, אני לא אמחל לך!". בכה, שום דבר לא עזר. 
הוא התייעץ עם הקרובים שלה, אמרו לו: "תשמע, הילדים 

שלה הם חלשים בלימוד, תלמד איתם!". ההוא בא, אמר 
לאלמנה: "תראי, אני מקבל על עצמי ללמוד עם הילדים שלך 
 כמה שנים שצריך", היא הסכימה, והוא התחיל ללמוד איתם,

לומד איתם, לומד איתם כל יום, עד שהתעלו הילדים שלה 
בלימוד, ואמרה לו האלמנה: "עכשיו אני מוחלת לך". ובאמת 

 באותה השנה אותו בחור התחתן, והביא ילדים.

הנה סיפור, בנאדם שהוא לומד כל השנה תורה, בודאי שהוא 
שום דבר לא הועיל  שומר כיפורים וכו', ולא הועיל לו כלום!

עד שהיא לא אמרה לו: "אני מוחלת לך", שום דבר לא לו! 
 הועיל לו!

 אז איך עושים תשובה? איך עושים תשובה?
תמיד צריכים לדעת, לזכור טוב כלל בתשובה, כלל בתשובה 

' של התשובה, ההתחלה של אשצריכים לזכור טוב טוב! ש
התשובה, זה עזיבת החטא. אדם לא יכול לעשות תשובה ]על 

שהוא ממשיך לחטוא את אותו חטא. תחשבו חטא מסוים[ כ
עכשיו משל, ילד נותן לאבא שלו סטירות, אומר: "סליחה אבא 

 שנתתי לך סטירות!", וממשיך לתת לאבא שלו סטירות...
תשובה, הא' של התשובה, ההתחלה של התשובה זה עזיבת 
החטא! אם אתה ממשיך לעשות את אותו חטא אתה יכול 

 שר. זה דבר ראשון.לעשות עליו תשובה? אי אפ

להיות נקי, נקי אז לכן כל אחד צריך לראות איך לשפר, ואיך 
לא רק להיות נקי, אלא ממש להיות,  לגמרי בבין אדם לחברו!

 ממש להיות מוצלח בבין אדם לחברו.

איזה עולם יפה היה אם כל אחד היה מברך את  תארו לכם
ד עוזר השני, כל אחד מחייך לשני, כל אחד מטיב לשני, כל אח

לשני, כל אחד ממש מוותר, מוחל, סולח, תארו לכם איזה 
 עולם יפה זה היה, איזה עולם יפה!

ותדעו לכם, אפילו שהעולם עוד רחוק מזה, כל אחד בבית שלו 
יכול, אם ירצה, ויקח את זה כפרויקט לחיים שלו, הוא יכול 

ית שאחד מחייך ב !גן עדןלזכות שהבית שלו יהיה בית של 
לשני, אחד עוזר לשני, אחד מרחם על השני, אחד מטיב לשני, 

אחד מברך את השני, ואם קורה, אפילו קרה איזה משהו, 
 מוחלים אחד לשני! מוותרים!

טוב, את העולם אתה לא יכול לתקן, בסדר! אבל את העולם 
הקטן שלך, שזה הבית שלך אתה יכול לתקן, שיהיה בית של גן 

יכול לעשות שיהיה בית של גן עדן, וזו העבודה של  עדן, אתה
 כל אחד.

איך עושים? קודם כל שאדם יהיה דוגמא אישית, צריך שיהיה 
, גם חשבון נפש על העניין של בין אדם לחברו, כל יום כל יוםלו 

וגם תפילה על זה, תפילה! כל אחד יתפלל על זה שיזכה להיות 
ה היום? פגעתי במישהו איך הי –נקי מזה, כל יום חשבון נפש 

ח"ו? לעשות תשובה על זה, ואיך לשפר את זה, איך אדם יהיה 
 טוב.

היום הייתי בבית הסוהר להגיד להם שיעור, שאלתי אותם: 
"האם מישהו פה יושב בגלל שהוא חילל יום הכיפורים, אכל 
ביום הכיפורים? לא. בגלל שהוא חילל שבת? לא. הכל פה זה 

כולם יושבים בבית סוהר, בכל העולם  בין אדם לחברו! על מה
רק על בין אדם לחברו! כי הסבל בעולם הזה רק על בין אדם  –

 לחברו".
ת שהוא צריך להיות, להיות כזה שדרכו אז אדם צריך לדע

יעבור רק טוב לעולם, להיות כזה, שדרכו יעבור רק טוב 
לעולם! אין דרכו לא יעבור אפילו מילמטר צער לעולם! אפילו 

 מטר! אפילו קצת לא יעבור צער לאף אחד בעולם!מילי

הוא רק יברך את כולם, ישמח את כולם... אחד הדברים 
שמשמח את האנשים כשאתה מברך אותם, צריכים להכניס 

את זה בהתבודדות, בתפילה: "רבונו של עולם תזכה אותי שכל 
מי שאני פוגש אותו אני יברך אותו ברכות בלי סוף! 'שיהיה לך 

בים! שיהיו לך חיים מתוקים! שתצליח בחיים, תצליח חיים טו
, וכו'...", כל אחד צריך 'בלימודים, שיהיה לך זיווג מיד!

על זה שהוא יהיה כולו רק מברך! 'טוב עין הוא  להתפלל
יבורך', שתהיה לו עין טובה! 'שתצליח! הלוואי ויהיה לך רק 

 יותר טוב! שתצליח! הלוואי!'.
מורשת איזו אישה, בחורה, היות אתמול שאלה אותי ברדיו 

שהיא רואה שהיא מצליחה ב"ה, טוב לה, והיא רואה שאחותה 
 מקנאה בה, מה היא תעשה? מה עליה לעשות?

אז אמרתי לה:  את צריכה עכשיו לדעת, זה שאת מרגישה 
שאחותך מקנאה בך וכואב לה, זה מראה שאת גם כן יש לך 

לך עין טובה, את ש עדיין רע, העין שלך לא מספיק טובה. אם י
צריכה לפגוש את אחותך, לברך אותה בכל הברכות: "הלוואי 

שיהיה לך ככה, וככה...", ממש, שתהיה לך עין טובה, תרצי 
שהיא תצליח! אלא מה כואב לך? כואב לך שהיא מקנאה בך, 

ז"א שאת מרגישה שאת לא מוכנה שהיא תהיה יותר טובה 
הייתה לך עין טובה, ממך, יש פה איזה פגם בעין טובה. אם 

היית אומרת: "הלוואי ולך יהיה יותר טוב ממני!", ואפילו לא 
שתקנא! הלוואי  –תגידי לה, אבל בתוך תוכך את לא חוששת 

 ולה יהיה יותר טוב ממני!

אה, כואב לך שהיא מקנאה בך? יש פה נקודה שאת רוצה 
אם  שהיא לא תהיה יותר טובה ממך, יש לך פה איזה חסרון.

לך עין טובה, שהיית אומרת: 'הלוואי ולה יהיה יותר  הייתה
טוב ממני', אז מה מפריע לך שהיא מקנאה בך, זה שמפריע לך 

שהיא מקנאה בך זה מראה שאת לא שמחה בהצלחה  של השני 
מספיק, אם אדם היה שמח בהצלחה של השני לגמרי אז לא 

 היה אכפת לו שמקנאים בו.
י שלך יהיה יותר טוב ממני! לכן כל הזמן תברכי אותה: "הלווא

 הלוואי שתצליחי! הלוואי!".
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כי אדם צריך לראות איך שתהיה לו עין טובה, שהוא רק מברך 
 ורוצה בהצלחה של כל אחד ואחד.

ולוותר ולמחול, ולסלוח, ממש, אם אדם לא יכול לסלוח לשני 
הוא חי בכפירה. וכל שכן אם הוא רוצה שהשני יענש, אז הוא 

 רה! חי בכפירה גמו
נגיד מישהו פגע בך, אז תמחל לו! אם אתה לא יכול למחול לו 

 וכל שכן אם אתה רוצה שהוא יענש. אתה חי בכפירה גמורה!
 למה? למה אתה חי בכפירה אם אתה לא יכול למחול לו, למה?

שפגעו בך זה כי אם היית מאמין שהוא רק מקל של השם, ומה 
, אז המלך רצה גזירה של הבורא, של המלך, גזירה של המלך

שיגיע לי, הוא רק מקל של בורא עולם, אז למה אני לא אמחל 
 לו? למה?

זה מראה שאתה חושב שלא המלך עשה לך את זה אלא פלוני 
עשה לך את זה, אתה חי בכפירה! אם אתה לא יכול למחול 

אתה חי בכפירה! ולא רק שאתה לא מוחל לו עוד אתה רוצה 
תך לא המלך עשה לך, הוא שהשם יעניש אותו, אז באמת לדע

הפלוני עשה לך ואתה אומר למלך: "תשמע, הוא עשה לי, 
ומגיע לו שתתן לו עונש". אם היית מאמין שהוא רק מקל של 

השם היית אומר: "קודם כל אני מוחל לו, ומה יש לי? למה 
שהוא יענש? הלוואי שהוא לא יענש, מה שאני צריך לקבל 

 הלוואי שיהיה לו כל טוב!".קיבלתי, הלוואי והוא לא יענש! 
אדם מעביר על מידותיו זו סגולה לאריכות ימים. השבוע הסיע 
אותי איזה יהודי לבית, מספר לי, אומר שאדם יכול רק בנהיגה 

שהוא נוהג לעשות כל הזמן מצוות בלי סוף, ולעשות עבודת 
השם בלי סוף. חשבתי שהוא שמע את הדיסק שלי, אבל לא, 

וך עבודה של התבודדות, הוא לומד את הוא לא שמע, רק מת
הספרים ועושה התבודדות, השם חנן אותו להגיע לשכל הזה. 
הוא אומר:  "כל היום אני עושה מצוות, כל נהיגה שאני נוהג 

אני עושה מצוות. אני נוסע, אני רואה מישהו עומד בעצור, אני 
יודע אם אני לא יעצור לו יכול לקחת לו עוד כמה דקות עד 

ו יתן לו לעבור, אני עוצר, נותן לו לעבור, ואני אומר שמישה
לקב"ה: 'כל המעביר על מידותיו...', אני עוצר, ואתה מוחל לי 
ואתה מנקה אותי מכל העוונות, 'המעביר על מידותיו מעבירין 
לו כל פשעיו', אתה מנקה אותי מכל העוונות. רואה טרמפיסט, 

נו, אמרתי כל עוצר לו, לוקח אותו...", ממש התפעלתי ממ
 הכבוד.

לוותר, מגיע לי? אני מוותר! אני יש לי זכות קדימה? מוותר. 
 אתה חותך? תחתוך. 

בכל דבר, מישהו ציער אותך? תמחל לו! תסלח! תעביר על 
מידותיך. הבן שלך לא כיבד אותך? תמחל לו, אל תקפיד עליו, 

ועוד תטיב איתו, לא רק שלא תקפיד עליו, תתנהג במידת 
תאהב את הבריות ותקרבן לתורה, תוותר! תהיה בה, האה

 וותרן, תמחול.
העניין הזה, כמו שאמרנו, בין אדם לחברו. אדם צריך שתהיה 

לו שאיפה: "אני לא אהיה הצינור, דרכי לא יעבור שום רע 
לשום בנאדם בעולם! לשום בנאדם בעולם! דרכי יעבור רק טוב 

י! לעודד את לכל אחד! רק לברך! רק לשמח! רק לחזק את השנ
 השני!"

פגשתי את אלה שמנקים את הזבל, אמרתי להם: "אשריכם! 
אתם מנקים לנו את ירושליים! תודה רבה לכם! אנחנו מודים 

לכם!", משבח אותם, "איזו עבודה יפה אתם עושים! בזכותכם 
יש לנו את ירושליים נקיה! אשריכם!", לשבח כל בנאדם, 

 ל אחד! באמת הם עושיםלחזק כל בנאדם, לעודד כל בנאדם! כ
עבודה טובה, וצריכים לשבח אותם! כל דבר צריכים לשבח את 

 השני, לחזק את השני, לעודד את השני! 
 כדאי לך להעביר על מידותיך, כדאי לך! –וכל הזמן לזכור 

עכשיו אני אספר לכם סיפור מהזוהר הקדוש, תראו כמה כדאי 
מספר על התנא לכם להיות מעביר על מידותיו. הזוהר הקדוש 

הקדוש, רבי כרוספדאי, והתנא הזה חלה, נהיה חולה. נכנסו 
עליו רבי יוסי בן קיסמא, ועוד הרבה חכמים, נכנסו לבקר 
אותו. אותו יום היה יום השבת, הוא שכב בלי הכרה, ראו 

אותו שהיה בוכה, ואח"כ היה צוחק. אח"כ, חשבו החכמים 
נשאר איתו רבי שהוא מת, ויצאו מהחדר שהוא היה נמצא, ו

חלקיה. אחרי כמה זמן ראה רבי חלקיה שחזרו הדמעות על 
פניו, ואח"כ ראה אותו שהוא צוחק עוד פעם. קרא לרבי יוחנן, 

, אמרו החכמים: הוא ולשאר החברים, אמר להם מה שראה

וספדאי את עיניו, ביקש מים לא מת. בערב פתח רבי כר
ר שובו אלי אמר להם: רבותי, עתה לכו לשלום, מח לשתות,

 ואני אומר לכם מה שראיתי וציוו אותי להודיע לחברים.

כשהאיר היום באו לפניו החברים, וראו אותו עוד הפעם שהוא 
בוכה, מדבר ובוכה, ואמר להם רק את הדברים שיש רשות 

לגלותם. הוא מספר שהוא היה במקום במלך המשיח נמצא 
שם. שם, שם בעולם העליון יש מקום שמלך המשיח נמצא 

ושם הוא שמע כרוז המכריז בכל יום: "אשרי למי שעוסק 
לא כתוב 'לומד תורה', אלא 'עוסק' בתורה, שהוא  –בתורה" 

לומד ומקיים, וחי עם השם. הכרוז השני שהוא שמע: "אשרי 
 עוסקים בהפצה. –הצדיקים המזכים את הרבים" 

", זה אותם המעבירים על מידותיהםהכרוז השלישי: "אשרי 
 .השלישי

אמר רבי כרוספדאי לחכמים: "בטח אתם לא הבנתם למה אני 
בוכה ואח"כ צוחק וכו'?", סיפר להם שכבר נתנה רשות למלאך 

המוות לקחת אותו, והוא ראה את השכינה אצלו שלא הניחה 
למלאך המוות שיקח אותו. "ולכן בכיתי מפחד מלאך המוות, 

המוות ושמחתי כשראיתי את השכינה שלא הניחה...", למלאך 
 לקחת אותו.

ואז הביאו אותו לבית דין, מלאך המוות לקח אותו לבית דין, 
אז אמרו שמה, הדיינים שמה אמרו למלאך המוות: "מי זה 

שהבאת פה?", אמר להם: "זהו שלא מניחים אותי להביא 
אותו, לא מניחים אותי, לכן הבאתי אותו פה לבית הדין, 

שידונו  ןאותו לפני שלושה סנהדרי, הביאו בטו. "שידונו אותו
 :שמעתי שקמו שלושה עדים, ואמרו שלוש פעמים" .בדין שלו

 !'מצאנו עליו זכויות שיכפרו בעדו, וינצל מיד מלאך המוות'
, ומי שמעביר "...מעביר על מידותיעליי שתמיד הייתי והעידו 

א בחגיגה אומרת, מוסיפים לו שנות על מידותיו, ככה הגמר
  חיים.

 א,ל ?ועסקו בדין שלי כל אותו היום, אתם חשבתם שאני מת"
כל אותו היום עסקו בדין שלי, ועשו חשבון הימים והשנים 

מדובר  –. "תורה ועבודהמתמיד שלמים ומלאים מצאו שלי, ונ
פה על צדיק שמלא בתורה ועבודה, בזכות מה הוא חזר לעולם 

החיזוק של וזה זה שהיה מעביר על מידותיו. בזכות  ?הזה
 אפילו יש לו כל התורה וכל המצוותא, בנאדם "ז !הסיפור הזה

לו העניין הזה של 'מעביר על , אם לא היה הימים שלו שלמים
 !צדיק גמורבנאדם  !מידותיו' הוא היה מת

רבי כרוספדאי שמה שעזבו את דינו, ולא יכלו לדון ומספר 
אותו, עד שהעלו אותו לבית דין שהוא יותר גבוהה, ואז, שמה, 

ו שיניחו לו ויחזירו אותו לעולם בבית הדין היותר גבוהה, פסק
עד שיוכל להשלים את תלמודו בעולם לתת לו חיים הזה, ו

, כמה זמן שיקח לו, ממש חיים בלי הגבלה, כמה זמן הזה
למודו בעולם הזה, עד שהוא צריך, עד שישלים את כל ת

 !שיגמור אותו בשלמות

בראש השנה הגמרא '. מעביר על מידותיועל ' ?זה על מהכל 
פשעיו', על כל ת שכל המעביר על מידותיו מעבירין לו אומר

 .והגמרא בחגיגה אומרת שמוסיפין לו חיים
דם רואה שהוא סובל, א ?ואבל איך עושים תשובה עכשיטוב 

 .לחברובגלל עבירות שבין אדם  ה רקואמרנו שאם הוא סובל ז
לבורא יאמר  !לא יודעוא ה !?יעשהה מ !אבל הוא לא יודע

תשמע, אני סובל, ושלום ארוש אמר, ככה למדנו " :עולם
רו, על זה ביחד, שסימן שיש לי איזה בעיות בבין אדם לחב

, ואני לא זוכר, אבל לפניך הכל גלוי, אתה סובלים בעולם הזה
לי, תעזור תראה  !ה"עליי הקברחם ת !יודע על מה אני סובל

  !, ככה אדם צריך להתפלל"!לי לתקן את הדבר הזה
רבונו " :וגם הוא צריך להתפללמבורא עולם שיזכיר לו. לבקש 

תן  !של עולם תן בליבם של כל אלו שפגעתי בהם, שימחלו לי
ה "עליי הקבתרחם ו !שימחלו ליממש  !בליבם שימחלו לי
 "תזכה אותי לתקן

אני מוחל " :הולך לישון אדם צריך להגיד כל יום לפני שהואכי 
'אני  :, בלב שלם, לא להגיד סתם בפה, להגיד בלב שלם"וסולח

בכבודי, בין מוחל וסולח' לכל מי שחטא כנגדי בין בגופי בין 
ם של אלו שפגעתי תן בלב" :מהשםולבקש , וכו'. בממוני

 ל[. "]כנ, וכו' "...בהם

 –דבר שאמרתי לכם פעם, שהוא מאוד עוזר לתיקון הזה ועוד 
ת אני מפיץ א: "עשרה ספרים, ולהגידלקחת  !להפיץזה 
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שרה ספרים האלו לזכות אלו שפגעתי בהם, ציערתי אותם, הע
 .!"גזלתי אותם, גנבתי אותם, שיהיה לזכותם

אמרתי לכם בנאדם יבוא לשמיים, נגיד כי  ?זה תיקוןולמה 
, ?"אתה זוכר שיעקב פגע בך" :, אומרים לומשה מגיע לשמיים

, אומרים !"לא מוחל לו" :, אתה מוחל לו!"בטח" :הוא אומר
כמה ותראה  !הפיץ עשרה ספרים לזכותךאבל יעקב " :לו

 !בטח אני מוחל לו !?ככה !אה" :, אומר משה"!זכויות הגיעו
בעלי תשובה מהספרים האלה, בטח שאני נהיה  !כאלו זכויות

זה : ולכן כל אחד, כל הזמן לקחת הפצה ולהגיד. !"מוחל לו
וזו עצה טובה , גזלתי אותם... לזכות אלו שפעם פגעתי בהם

 !להפיץ –מאוד 
ל, גם הוא סובלים בגלל שלא מוחלים, כשאדם לא מוח אנשים

בעצמו סובל, לא רק זה שפגע, אלא גם זה שלא מוחל הוא 
קודם כל אז  ?פגעו בו, למה שהוא ימחל לכאורה, ?למהסובל. 

י האמונה מי שהוא לא מוחל הוא לא "הסברתי עכשיו שעפ
אם הוא היה מאמין, לא מבינים חשבונות י כ ?אמין בה', למהמ

זו  ?שהילד הזה יהיה לו ייסורים, למה של השם, השם החליט
נשמה שבאה מגלגול קודם, והייתה צריכה לעבור את 

נתיים, ובלי שהיה עובר על הייסורים האלה הייסורים מגיל ש
תראה, " :לו בשמייםיראו . לא הייתה לו זכות לחזור בתשובה

מה אתה  ר בתשובה,וזחתהיה לך את הייסורים לא יאם לא 
לי את הייסורים האלו, העיקר שאני  תנו !טוב" :, אמר?"אומר

לא רואה מה שהשם רואה, אדם צריך אדם . !"יחזור בתשובה
זה הכל  !, לא!"סתם סבלתי" :לא מבין, חושבאדם  !לדעת

 י דין וחשבון, לא מבינים את החשבונות של השם. "פע

לו לנו אם פגענו בהם, , וכלם ימחרוצים שה' ימחל לנואנחנו 
, !"לא מוחל לךני א ?!בי פגעת !פתאום מה !לא" :אבל אנחנו

 !פתאוםמה  ?אנוכיות, רק שימחלו לנו, יסלחו לנו, אבל אני

שהוא לא דם להיות מוחל וסולח, מעביר על מידותיו. אהעיקר 
מוחל הוא גם גורם שהשני יסבול, ושלא יקבלו את התשובה 

שלו, אתה סוגר לאותו בנאדם שפגע בך, אתה לא מוחל לו, 
שרות שיחזור בתשובה, אתה סוגר לו אתה סוגר לו את האפ

את החיים בקיצור, כל זמן שאתה את התפילה, אתה סוגר לו 
 מהל ?כועסים עליךלמה מקפיד עליו, החיים שלך סגורים. 

צודק, השם צודק, אתה אין  !כביכול צודקה את ?אתה סובל
 ?לא מוכן לקבל את הייסורים, ואתה אומר שזה פלוני עשה לך

הוא לא יכול, יעשה ואם  !לכן כל אחד ימחל, יסלח !ןאי
רבונו של עולם, אני לא יכול, הלב שלי לא " :התבודדות על זה

 !תן לי אמונה !תן לי אמונהחול, אני לא מוכן לסלוח, מוכן למ
לי אמונה שזה אתה רצית שיהיו לי הייסורים ן ת !תרחם עליי

לי תן  !לי אמונה, אני מתחנן תן !האלו, הוא רק היה מקל שלך
ה, תן "מתחנן לפני הקבי אנ !אמונה שהוא רק היה מקל שלך

מה  !ה"לי הקבתעזור  !לחיות בכפירהלא  !לי לחיות באמונה
אכפת לי דרך מה  ?היה מגיע לי ייסורים ממךאני  ?!אכפת לי

הוא היה השליח, מסכן, במקום להיות שליח לדבר אז  !מי
טוב הוא היה המוציא לפועל מה שהיה מגיע לי, יש עונש 

של עולם, לא בונו ר ?!יותר גדול מזה שבחרו בו להיות מקל
רבה לך, אני תודה  ?מעניין אותי ממנו, לי היה מגיע ממך

ממש אני מוחל  !ה, ממש תודה רבה לך"מודה לך הקב
 כל אחד למחול ולסלוח, כל אחד. ,"!וסולח

לפני שבועיים בערך, סיפר ו, אמן. "דוד חיים שטרן, היהרב 
או אליו בחלום ואמרו לו שלוש שבועות בערך, הוא סיפר שב

שיש כמה אנשים שפגעו בו, והוא לא מוחל להם, וזה עושה 
ה צער גדול ", ככה אמרו לו בחלום, שיש לקבה"ול לקבצער גד

שהוא לא מוחל להם, ואמרו לו את השמות של האנשים 
התעורר, נטל ידיים, לקח עט ודף, כתב שטר הוא בחלום. 

הריני מוחל וסולח לפלוני אלמוני " :מחילה לכל אחד מהשמות
, וכו', עשה שטר "על מה שהוא פגע בי כך וכך מחילה גמורה

הגיע  ,ו"היזמן מסוים, רבי דוד חיים שטרן אחרי מחילה. 
ב, לא האמינו שהוא יחיה, "שבאו מארהופאים . רלמוות קליני

ל[, בסופו של דבר היו ניסים, ממש "כבר קבעו שהוא מת ]רו
לא הם  !קם, ולא האמינו הרופאיםתחיית המתים, והוא 

ה כבר כמה שנים עברו מאז, "ל[... וב"]ר... נו, ואמרו שהאמי
ב לראות אותו "הבאו במיוחד מארוהם שנה שיחיה.  120עד 

נתנו לו אמר שכל מה שהוא ו !שהוא חי, כי הם לא האמינו
, בגלל שהוא כתב את השטר מחילה לאותם אנשיםלחיות 

אמר שכל מי א והושנה בבריאות[.  120נתנו לו לחיות עוד ]עד 
 ?שמוחל, כל מי שמוותר הוא זוכה לנצחיות, רחל אמנו וויתרה

, נולד לה יוסף הצדיק, שהוא מעל כל זכתה לנצחיותהיא 
היסוד של שבעת השבטים, שהוא משבעת הרועים, והוא 

לה בנימין שבחלק שלו נמצא בית המקדש, מי נולד הרועים. 
הכהן, שמחל למשה רבנו על הרון א שמוותר זוכה לנצחיות.

הו הנביא, שהוא חי המלוכה, זכה שיצא ממנו פנחס, הוא אלי
לעולם, וכל הברכות מאהרון כהן, כל מי שמוותר הוא זוכה 

ה את ?חושב שאתה לא תמחל אתה !לנצחיות, כל מי שמוותר
ימחלו  ?מוחלאתה  !ךלוותרו י ?מוותרה את !מפסיד קודם כל

תה א !עליךקפידו י ?קפידאתה מ !לךיסלחו  ?סולח אתה !לך
תה , א"גם אני צודק..." :ה אומר"הקב ?'אני צודק'אומר 

 ."גם אני מוחל" :ה אומר"קבה ?'אומר 'אני מוחל

 

 לכם יספר אני בא, השנה ראש מעט שעוד יודעים אתם ה'חבר
 למד הוא, אמן ו"הי מנתניה עמוס הרב: טוב תקשיבו, ספור

 מכירים לא אנחנו, אדרי הרב, נסתר צדיק איזה עם חברותא
 שנה 120 שאחרי כף תקיעת לו נתן וההוא. נסתר צדיק, אותו

: אותו שאל, אליו בא כשהוא. אליו יבא הוא יסתלק שהוא
 עם הולך מה, חסידויות? בשמים שם הולך מה, נו"

 הזמן וכל גבוה כזה ד"מחב הרבי: "לו אמר?" החסידויות
 הזמן כל אז, רחוקים בקרוב עוסק היה הוא כי? למה! עולה
 כשאדם...", עולה הוא הזמן כל אז... חדשה סחורה המגיע

 ... בהפצה עוסק, רחוקים בקרוב עוסק

 גבוה הכי זה! ברסלב: "לו אמר?" ברסלב עם מה: "אותו שאל
 רק, מקום לכל להכנס יכול אני: "לו אמר הוא!", בשמים

: אותו שאל", מברסלב נחמן' לר, להכנס יכול לא אני לברסלב
 כזה צדיק "!באומן ה"ר הייתי לא כי" :לו אמר?" למה"

 והגיע, שבגאונים גאון שהיה! ענק! גדול כזה צדיק!  נסתר
 להיכל להיכנס יכול לא הוא, ז"לעוה לבא יכול, עדן לגן ישר
 !באומן ה"ר היה לא אם רבנו של

 הוציא רבנו! ה"ר לאומן לבא יפספס לא אחד אף לכן אז
 שלא מי טיפש"! יעדר בל איש: "כרוז

 כסףה שאת הבטיח רבנו הרי! מתאמץ
 כולי לאומן שנוסע מי כל! מחזיר הוא לנסיעה

 לי יש שנה כל, באמת, שמע: "לך לספר
 רבנו??? נרשמים לא כולם איך אז, "!ניסים

 ה"ר! ימים 4! כולם"! יעדר בל איש" אמר
 כולך תהיה אתה !אדרבה! הדין יום זה

 - בבית התפילות עם תהיה ואשתך, בתפילות
 שנמצאים גם! טוב משהו !תהיה שנה איזה
 לא, השנה ראש זה מה שיודע מי, בבית

 מדברים לא! הדין יום זה כי! כמעט מדברים
. ה"בר דיבור תענית עושים אנשים! כמעט

 הבטיח רבנו, ואלי שבא מי שכל הבטיח רבנו
 כולם?! למה אז! יזכו משפחתו לוכ שהוא

 תפילות! רצון רק !ישתדלו כולם! יתאמצו
 לא והוא ירצה א"שבנ מציאות אין! ורצון

 !יעדר בל איש! יתחזקו כולם אז !כליו
 (ה"ב אלול תשע"י אר שלום ארוש שליט"מו")
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