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שופטים ושוטרים תתן לךשופטים ושוטרים תתן לך
חודש  התשובה  חודש  בתחילת  נקראת  זו  חודש פרשה  התשובה  חודש  בתחילת  נקראת  זו  פרשה 
בחינת  הוא  'המשפט  כי  הק'  בספרים  וכתוב  בחינת אלול,  הוא  'המשפט  כי  הק'  בספרים  וכתוב  אלול, 
תשובה', ותורתנו הקדושה באה לרמז לנו על מצות תשובה', ותורתנו הקדושה באה לרמז לנו על מצות 
התשובה העומדת לפתחנו בימים אלו, וכשמדברים התשובה העומדת לפתחנו בימים אלו, וכשמדברים 
התשובה  על  לדבר  שלא  אפשר  אי  תשובה  התשובה על  על  לדבר  שלא  אפשר  אי  תשובה  על 
והיא:  מכולם,  החשובה  שהיא  למרות  והיא: החסרה  מכולם,  החשובה  שהיא  למרות  החסרה 
תשובה על עבירות שבין אדם לחברו, כי משום מה תשובה על עבירות שבין אדם לחברו, כי משום מה 
על  בתשובה  בחזרה  כוחו  כל  את  משקיע  אחד  על כל  בתשובה  בחזרה  כוחו  כל  את  משקיע  אחד  כל 
שבין  הדברים  את  ואילו  למקום,  אדם  שבין  שבין דברים  הדברים  את  ואילו  למקום,  אדם  שבין  דברים 
אדם לחברו שוכחים ולא מספיק נותנים עליהם את אדם לחברו שוכחים ולא מספיק נותנים עליהם את 
הדעת, ועלינו לזכור את מה שנפסק בשו"ע בהלכות הדעת, ועלינו לזכור את מה שנפסק בשו"ע בהלכות 
יום  אין  לחברו  אדם  שבין  עבירות  כי  יוה"כ  יום ערב  אין  לחברו  אדם  שבין  עבירות  כי  יוה"כ  ערב 

הכיפורים מכפר עד שיפייסנו!הכיפורים מכפר עד שיפייסנו!
הימים  תפילות  את  החותמת  נעילה  הימים בתפילת  תפילות  את  החותמת  נעילה  בתפילת 
ידינו',  מעושק  נחדל  'למען  אומרים  אנו  ידינו', הנוראים  מעושק  נחדל  'למען  אומרים  אנו  הנוראים 
כל  יהרהר  נעילה  תפילת  שלפני  שכתוב  מה  כל וידוע  יהרהר  נעילה  תפילת  שלפני  שכתוב  מה  וידוע 
כשר  שאינו  כסף  על  לו  ידוע  האם  במחשבתו  כשר אדם  שאינו  כסף  על  לו  ידוע  האם  במחשבתו  אדם 
כדת  להשיבו  עצמו  על  יקבל  כן,  ואם  אליו,  כדת שהגיע  להשיבו  עצמו  על  יקבל  כן,  ואם  אליו,  שהגיע 

מיד לאחר החג.מיד לאחר החג.
ר'  הרה"צ  פעם  שאמר  מה  את  שוב  להזכיר  ר' וראוי  הרה"צ  פעם  שאמר  מה  את  שוב  להזכיר  וראוי 
אני  שלך  האוכל  את  למישהו,  זצוק"ל  קרויזר  אני זונדל  שלך  האוכל  את  למישהו,  זצוק"ל  קרויזר  זונדל 
יכול לאכול כי אתה אוכל רק דברים בהכשר מהודר, יכול לאכול כי אתה אוכל רק דברים בהכשר מהודר, 

אך מכספך לא אוכל לקחת כי אין עליו הכשר!אך מכספך לא אוכל לקחת כי אין עליו הכשר!
הוא אשר אמרה התורה: 'שופטים ושוטרים תתן לך', הוא אשר אמרה התורה: 'שופטים ושוטרים תתן לך', 
לעשות  לנו  מזכירים  אלול  חודש  בתחילת  לעשות עכשיו,  לנו  מזכירים  אלול  חודש  בתחילת  עכשיו, 
כל  והשופט  הדין  יום  שיבוא  לפני  משפט,  כל לעצמנו  והשופט  הדין  יום  שיבוא  לפני  משפט,  לעצמנו 
משפט,  לעצמך  אתה  תעשה  משפט,  יעשה  משפט, הארץ  לעצמך  אתה  תעשה  משפט,  יעשה  הארץ 
תבדוק איפה צריך לתקן וממי צריך לבקש מחילה, תבדוק איפה צריך לתקן וממי צריך לבקש מחילה, 
ועם מי עליך ליישב את ההדורים, ובאמת ראוי לכל ועם מי עליך ליישב את ההדורים, ובאמת ראוי לכל 
נפשו,  לחשבון  יום  בכל  קבוע  זמן  לו  שיהיה  נפשו, יהודי  לחשבון  יום  בכל  קבוע  זמן  לו  שיהיה  יהודי 
עם  ובודק  יום,  בכל  לעצמו  משפט  עושה  הוא  עם שבו  ובודק  יום,  בכל  לעצמו  משפט  עושה  הוא  שבו 
ח"ו  ואם  כראוי,  זה  ביום  נהג  האם  קונו  ועם  ח"ו עצמו  ואם  כראוי,  זה  ביום  נהג  האם  קונו  ועם  עצמו 
לא, אזי תיכף ומיד שב בתשובה ומתקן את הדרוש לא, אזי תיכף ומיד שב בתשובה ומתקן את הדרוש 
קודם  אחד  יום  'שוב  חז"ל  אמרו  זה  ועל  קודם תיקון,  אחד  יום  'שוב  חז"ל  אמרו  זה  ועל  תיקון, 
אדם  וכי  אליעזר  רבי  את  תלמידיו  שאלו  אדם מיתתך',  וכי  אליעזר  רבי  את  תלמידיו  שאלו  מיתתך', 
יודע באיזה יום ימות שיעשה תשובה? אמר להם כל יודע באיזה יום ימות שיעשה תשובה? אמר להם כל 
שכן שיעשה תשובה היום שמא ימות למחר, ונמצאו שכן שיעשה תשובה היום שמא ימות למחר, ונמצאו 

כל ימיו בתשובה.כל ימיו בתשובה.
(עפ"י טיב התורה - שופטים)(עפ"י טיב התורה - שופטים)
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ים  ƒמ ס¿ …̃ ל  ∆‡ ים ו¿ ƒע…ֲננ ל מ¿ ם ‡∆ ָ̇ ׁ̆ ‡ו… ר≈ ‰ יו… ָּ̇ ר ַ‡ ∆ ׁ̆ ‡ֲ ‰ ּל∆ ם ָ‰‡≈ ƒי י ַ‰ּ‚ו… ƒים ּכ ƒמ ס¿ …̃ ל  ∆‡ ים ו¿ ƒע…ֲננ ל מ¿ ם ‡∆ ָ̇ ׁ̆ ‡ו… ר≈ ‰ יו… ָּ̇ ר ַ‡ ∆ ׁ̆ ‡ֲ ‰ ּל∆ ם ָ‰‡≈ ƒי י ַ‰ּ‚ו… ƒּכ
יָך  ַ‡ח∆ ָך מ≈ ּב¿ ר¿ ƒּ̃ ƒי‡ מ ƒיָך: ָנב ∆̃ ל… ָך ‰' ‡¡ ן ל¿ ַ̇ ן ָנ ‰ ל…‡ כ≈ ָּ̇ ‡ַ ָמעּו ו¿ ¿ ׁ̆ ƒיָך י ַ‡ח∆ ָך מ≈ ּב¿ ר¿ ƒּ̃ ƒי‡ מ ƒיָך: ָנב ∆̃ ל… ָך ‰' ‡¡ ן ל¿ ַ̇ ן ָנ ‰ ל…‡ כ≈ ָּ̇ ‡ַ ָמעּו ו¿ ¿ ׁ̆ ƒי

ָמעּון: (יח, י„ טו)(יח, י„ טו) ¿ ׁ̆ ƒּ̇ ָליו  יָך ‡≈ ∆̃ ל… ָך ‰' ‡¡ ים ל¿ ƒ̃ י ָי ƒנ מ… ָמעּון: ּכָ ¿ ׁ̆ ƒּ̇ ָליו  יָך ‡≈ ∆̃ ל… ָך ‰' ‡¡ ים ל¿ ƒ̃ י ָי ƒנ מ… ּכָ
ופירש רש"י: לא כן נתן לך ה' אלהיך - לשמוע אל מעוננים ואל קוסמים ופירש רש"י: לא כן נתן לך ה' אלהיך - לשמוע אל מעוננים ואל קוסמים 

שהרי השרה שכינה על הנביאים ואורים ותומים:שהרי השרה שכינה על הנביאים ואורים ותומים:
הנה, כדרכינו תמיד למצוא מטמוניות בתורת ה', על פי הכלל שהתורה הנה, כדרכינו תמיד למצוא מטמוניות בתורת ה', על פי הכלל שהתורה 
ליישר  האיך  הישראלי  לאיש  ההוראה  יוצא  וממנה  הוראה,  מלשון  ליישר היא  האיך  הישראלי  לאיש  ההוראה  יוצא  וממנה  הוראה,  מלשון  היא 
במאמר  גם  ראינו  מצאנו  בבוראו,  לדבקות  עצמו  להכשיר  כדי  במאמר דרכיו  גם  ראינו  מצאנו  בבוראו,  לדבקות  עצמו  להכשיר  כדי  דרכיו 
הכתוב  כיוון  שלא  נראה  מקרא  של  פשוטו  פי  על  אשר  הנזכר,  הכתוב הכתוב  כיוון  שלא  נראה  מקרא  של  פשוטו  פי  על  אשר  הנזכר,  הכתוב 
הקוסמים  אל  להידרש  שלא  למעלה  האמור  הציווי  על  לזרז  אם  הקוסמים כי  אל  להידרש  שלא  למעלה  האמור  הציווי  על  לזרז  אם  כי 
והמכשפים למיניהם, ולהידמות בכך לכל גויי הארץ, אמנם אחרי עומק והמכשפים למיניהם, ולהידמות בכך לכל גויי הארץ, אמנם אחרי עומק 
העיון ימצא בו המעיין הליכות חיים גם בענין חובתו בעולמו באופן כללי. העיון ימצא בו המעיין הליכות חיים גם בענין חובתו בעולמו באופן כללי. 
על  כי  להודיענו,  הכתוב  זה  בא  מה  וישאל,  יתמה  ודאי  המתבונן  על דהנה  כי  להודיענו,  הכתוב  זה  בא  מה  וישאל,  יתמה  ודאי  המתבונן  דהנה 
ישראל,  של  מעלתן  על  לספר  אם  כי  בא  אינו  מקרא  של  פשוטו  ישראל, פי  של  מעלתן  על  לספר  אם  כי  בא  אינו  מקרא  של  פשוטו  פי 
הקוסמים  אחר  הם  נמשכים  אשר  האומות  מיתר  הם  מובדלים  הקוסמים אשר  אחר  הם  נמשכים  אשר  האומות  מיתר  הם  מובדלים  אשר 
עליהם.  זאת  ואסר  הקב"ה  הבדילם  אשר  ישראל  כן  ולא  עליהם. והמעוננים,  זאת  ואסר  הקב"ה  הבדילם  אשר  ישראל  כן  ולא  והמעוננים, 
והדבר צריך ביאור, לשם מה היה צורך להתורה להזכיר דבר זה בפירוש,  והדבר צריך ביאור, לשם מה היה צורך להתורה להזכיר דבר זה בפירוש,  
הלוא עצם הלאו האמור בתורה מעיד על כך, שהרי כל מצוה הוא אות הלוא עצם הלאו האמור בתורה מעיד על כך, שהרי כל מצוה הוא אות 
המבדיל בין ישראל לאומות, ואין מן הצורך להכפיל את הדברים, וכשם המבדיל בין ישראל לאומות, ואין מן הצורך להכפיל את הדברים, וכשם 
הצורך  את  נבין  אם  גם  התורה.  מצוות  ביתר  התורה  זאת  גלתה  הצורך שלא  את  נבין  אם  גם  התורה.  מצוות  ביתר  התורה  זאת  גלתה  שלא 
בהזכרת הבדלה זו, מן הראוי לנו להבין על מה ולמה ראתה התורה לנכון בהזכרת הבדלה זו, מן הראוי לנו להבין על מה ולמה ראתה התורה לנכון 
לתרי"ג  הלוא  והמכשפים,  הקוסמים  אזהרת  אצל  דוקא  ענינה  לתרי"ג להזכיר  הלוא  והמכשפים,  הקוסמים  אזהרת  אצל  דוקא  ענינה  להזכיר 
מצוות זכינו, וכל מצוה היא אות לישראל כי שונים הם משאר האומות מצוות זכינו, וכל מצוה היא אות לישראל כי שונים הם משאר האומות 
לאומות  ישראל  בין  ההבדל  להזכיר  התורה  ראתה  ומה  בה,  זכו  לאומות שלא  ישראל  בין  ההבדל  להזכיר  התורה  ראתה  ומה  בה,  זכו  שלא 

במצוה זו יותר משאר המצוות שבתורה. במצוה זו יותר משאר המצוות שבתורה. 
כדי ליישב את הדברים נקדים מתחילה את מאמר הגמרא (חולין קט, ב): כדי ליישב את הדברים נקדים מתחילה את מאמר הגמרא (חולין קט, ב): 
אמרה ליה ילתא לרב נחמן: מכדי, כל דאסר לן רחמנא שרא לן כוותיה, אמרה ליה ילתא לרב נחמן: מכדי, כל דאסר לן רחמנא שרא לן כוותיה, 
אסר לן דמא - שרא לן כבדא, נדה - דם טוהר, חלב בהמה - חלב חיה, אסר לן דמא - שרא לן כבדא, נדה - דם טוהר, חלב בהמה - חלב חיה, 
גרושה  איש -  אשת  דכוורא,  לישנא  גירותא -  דשיבוטא,  מוחא  גרושה חזיר -  איש -  אשת  דכוורא,  לישנא  גירותא -  דשיבוטא,  מוחא  חזיר - 
בחיי בעלה, אשת אח - יבמה, כותית - יפת תואר. בעינן למיכל בשרא בחיי בעלה, אשת אח - יבמה, כותית - יפת תואר. בעינן למיכל בשרא 
בחלבא! אמר להו רב נחמן לטבחי: זויקו לה כחלי (תנו לה כחל בשפוד. בחלבא! אמר להו רב נחמן לטבחי: זויקו לה כחלי (תנו לה כחל בשפוד. 

רש"י).רש"י).
זה המאמר מגלה לנו דבר גדול מאוד, ילתא אשת רב נחמן גלתה כאן, זה המאמר מגלה לנו דבר גדול מאוד, ילתא אשת רב נחמן גלתה כאן, 
את  מביא  מחמתה  ההגבלה  אשר  התורה  ממצוות  מצוה  לך  אין  את כי  מביא  מחמתה  ההגבלה  אשר  התורה  ממצוות  מצוה  לך  אין  כי 
האדם לידי איזה מחסור ח"ו. כי הגם שמוגבל האדם מחמתן מלעשות האדם לידי איזה מחסור ח"ו. כי הגם שמוגבל האדם מחמתן מלעשות 
להפיק  ביכולתו  היה  אשר  ההנאה  מקום  מכל  רוחו,  על  העולה  כל  להפיק את  ביכולתו  היה  אשר  ההנאה  מקום  מכל  רוחו,  על  העולה  כל  את 
לולא המצוות המגבילות יכול הוא להשיג ע"י דרכים אחרים. ואף שאין לולא המצוות המגבילות יכול הוא להשיג ע"י דרכים אחרים. ואף שאין 
האדם יודע מהי פתרונה של כל הגבלה, מכל מקום עליו לדעת כי עצם האדם יודע מהי פתרונה של כל הגבלה, מכל מקום עליו לדעת כי עצם 
הדבר שהמציא הקב"ה את הפתרון בפועל, מוכיח הוא על עצם מהותה הדבר שהמציא הקב"ה את הפתרון בפועל, מוכיח הוא על עצם מהותה 

של ההנהגה העליונה, כי הקב"ה הוא המסבב הסיבות לבל יבוא האיש של ההנהגה העליונה, כי הקב"ה הוא המסבב הסיבות לבל יבוא האיש 
השומר פיקודיו לאיזה היזק או צער מחמתן. השומר פיקודיו לאיזה היזק או צער מחמתן. 

כל  של  פתרונה  את  לגלות  התורה  רצתה  לא  בדווקא  כי  האדם,  ויידע  כל   של  פתרונה  את  לגלות  התורה  רצתה  לא  בדווקא  כי  האדם,  ויידע   
הגבלה שבתורה, כי בכך תיבטל ענין הבחירה, והלוא תכלית כל המצוות הגבלה שבתורה, כי בכך תיבטל ענין הבחירה, והלוא תכלית כל המצוות 
רוח  נחת  יגרום  בטוב  כשיבחור  ואז  בחירה,  לידי  האדם  את  להביא  רוח הם  נחת  יגרום  בטוב  כשיבחור  ואז  בחירה,  לידי  האדם  את  להביא  הם 
לבוראו, אך כל זאת שייך כשיצטרך לכוף את יצרו לכך, אך באם יוודע לו לבוראו, אך כל זאת שייך כשיצטרך לכוף את יצרו לכך, אך באם יוודע לו 
את דבר הפתרון שיש לכל הגבלה, שוב לא יהיה פתחון פה ליצר להסיתו את דבר הפתרון שיש לכל הגבלה, שוב לא יהיה פתחון פה ליצר להסיתו 

לעבירה, וכבוד שמים לא תתרבה על ידי כך. לעבירה, וכבוד שמים לא תתרבה על ידי כך. 
על פי האמור מובן כוונת הכתוב הנזכר, אכן לא רצתה התורה כאן לגלות על פי האמור מובן כוונת הכתוב הנזכר, אכן לא רצתה התורה כאן לגלות 
כאמור  כי  קרא,  צריך  אינו  זה  ענין  כי  עם,  מכל  שונים  היותינו  עצם  כאמור על  כי  קרא,  צריך  אינו  זה  ענין  כי  עם,  מכל  שונים  היותינו  עצם  על 
זה,  ענין  לנו  לגלות  התורה  רצתה  אלא  כך,  על  מעיד  שבתורה  אות  זה, כל  ענין  לנו  לגלות  התורה  רצתה  אלא  כך,  על  מעיד  שבתורה  אות  כל 
שאין אדם שומע בקול בוראו ומפסיד, ולכן אחר שבמקראות הקודמים שאין אדם שומע בקול בוראו ומפסיד, ולכן אחר שבמקראות הקודמים 
הכתוב  זה  המשיך  והמעוננים,  הקוסמים  אחר  ימשכו  לבל  הכתוב הזהירה  זה  המשיך  והמעוננים,  הקוסמים  אחר  ימשכו  לבל  הזהירה 
להודיע לנו שהגם שבעיני בשר נראה הדבר כהפסד כי שאר גויי הארץ להודיע לנו שהגם שבעיני בשר נראה הדבר כהפסד כי שאר גויי הארץ 
פונים  וצוקה  צרה  בעתות  כי  לנפשם,  נוחם  הקוסמים  ידי  על  פונים מוצאים  וצוקה  צרה  בעתות  כי  לנפשם,  נוחם  הקוסמים  ידי  על  מוצאים 
אומר  זאת  בכל  עתידות,  ע"י  אותם  מנחמים  והללו  הקוסמים  אל  אומר הם  זאת  בכל  עתידות,  ע"י  אותם  מנחמים  והללו  הקוסמים  אל  הם 
מהאומה  נבצר  הזאת  האפשרות  אלקיך'  ה'  לך  נתן  כן  'לא  הכתוב  מהאומה לנו  נבצר  הזאת  האפשרות  אלקיך'  ה'  לך  נתן  כן  'לא  הכתוב  לנו 
כלום,  מפסידים  הם  אין  כי  לדעת  עליהם  זאת  בכל  אך  כלום, הישראלית,  מפסידים  הם  אין  כי  לדעת  עליהם  זאת  בכל  אך  הישראלית, 
ואדרבה הפתרון לענין מצוקותיהם הוא פתרון אמיתי אשר האומות כלל ואדרבה הפתרון לענין מצוקותיהם הוא פתרון אמיתי אשר האומות כלל 
כמני  מאחיך  מקרבך  'נביא  דלהלן  הכתוב  שממשיך  כפי  לזה,  זוכים  כמני לא  מאחיך  מקרבך  'נביא  דלהלן  הכתוב  שממשיך  כפי  לזה,  זוכים  לא 
אינכם  עתידות  לדעת  תצטרכו  באם  תשמעון'  אליו  אלקיך  ה'  לך  אינכם יקים  עתידות  לדעת  תצטרכו  באם  תשמעון'  אליו  אלקיך  ה'  לך  יקים 
הקב"ה  לכם  מעמיד  שהרי  האסור,  באופן  הדברים  את  לעשות  הקב"ה צריכים  לכם  מעמיד  שהרי  האסור,  באופן  הדברים  את  לעשות  צריכים 
ממכם  דורש  ה'  מה  לדעת  תוכלו  דרכם  אשר  ותומים,  ואורים  ממכם נביאים  דורש  ה'  מה  לדעת  תוכלו  דרכם  אשר  ותומים,  ואורים  נביאים 

והדרך אשר על ידה תזכו להצלחה וברכה בכל מעשי ידיכם. והדרך אשר על ידה תזכו להצלחה וברכה בכל מעשי ידיכם. 
ומכאן מוטל על האדם להקיש את הדברים לכל שאר מצוות התורה, כי ומכאן מוטל על האדם להקיש את הדברים לכל שאר מצוות התורה, כי 
כל מצוה שנראה שיש בה הפסד אין זה כי אם לפנים, אבל לאמיתו של כל מצוה שנראה שיש בה הפסד אין זה כי אם לפנים, אבל לאמיתו של 
דבר יש דברים המכסים את ההפסד, ולפעמים יכול האדם להכיר בהם דבר יש דברים המכסים את ההפסד, ולפעמים יכול האדם להכיר בהם 

ולפעמים לא. וכל זה הוא חיזוק גדול להתהלך עם הקב"ה בתמימות. ולפעמים לא. וכל זה הוא חיזוק גדול להתהלך עם הקב"ה בתמימות. 
וגלתה  הקוסמים  אזהרת  התורה  נקטה  מדוע  כן  גם  יובן  האמור  וגלתה ולאור  הקוסמים  אזהרת  התורה  נקטה  מדוע  כן  גם  יובן  האמור  ולאור 
דוקא באמצעיתה ענין זה, כי על אף שלכל הפסד מצוה מונח פתרונה דוקא באמצעיתה ענין זה, כי על אף שלכל הפסד מצוה מונח פתרונה 
בצידה, מכל מקום שונה הפתרון בשאר המצוות שאין גוף הפתרון נחשב בצידה, מכל מקום שונה הפתרון בשאר המצוות שאין גוף הפתרון נחשב 
לעצת  השמיעה  כי  למצוה,  הפתרון  גם  נחשב  זו  במצוה  ואילו  לעצת למצוה,  השמיעה  כי  למצוה,  הפתרון  גם  נחשב  זו  במצוה  ואילו  למצוה, 
ח"ו,  להקוסמים  כתחליף  המשמש  ומבוא  טובה  עצה  רק  אינו  ח"ו, הנביא  להקוסמים  כתחליף  המשמש  ומבוא  טובה  עצה  רק  אינו  הנביא 
אלא היא גם מצוה מן התורה כנאמר 'אליו תשמעון' וכיון שכן אין גילוי אלא היא גם מצוה מן התורה כנאמר 'אליו תשמעון' וכיון שכן אין גילוי 
הפתרון נחשב כגילוי מילתא ממש, כי מלובש הוא במצוה, אך אילו היה הפתרון נחשב כגילוי מילתא ממש, כי מלובש הוא במצוה, אך אילו היה 
דבר הפתרון נאמר בשאר מצוות התורה היתה הדבר בבחינת גילוי גמור, דבר הפתרון נאמר בשאר מצוות התורה היתה הדבר בבחינת גילוי גמור, 

ודבר זה לא רצתה התורה כדי שלא תבטל הבחירה. ודבר זה לא רצתה התורה כדי שלא תבטל הבחירה. 
יצרינו  את  לכוף  תמיד  בידינו  ויכולת  הכח  שתהיה  יעזור  יצרינו השי"ת  את  לכוף  תמיד  בידינו  ויכולת  הכח  שתהיה  יעזור  השי"ת 

ולעשות בזה נחת רוח לפניו. ולעשות בזה נחת רוח לפניו. 

אין אדם שומע לי ומפסידאין אדם שומע לי ומפסיד

א
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שופרשופר
א. א.  תניא בפרקי דרבי אליעזר: בר"ח אלול אמר  תניא בפרקי דרבי אליעזר: בר"ח אלול אמר 
ההרה",  אלי  "עלה  למשה  הוא  ברוך  ההרה", הקדוש  אלי  "עלה  למשה  הוא  ברוך  הקדוש 
שאז עלה לקבל לוחות אחרונות והעבירו שופר שאז עלה לקבל לוחות אחרונות והעבירו שופר 
עוד  יטעו  שלא  כדי  להר,  עלה  משה  עוד במחנה  יטעו  שלא  כדי  להר,  עלה  משה  במחנה 
אחר עבודה זרה, והקב"ה נתעלה באותו שופר אחר עבודה זרה, והקב"ה נתעלה באותו שופר 
שנאמר עלה אלוקים בתרועה וגו', לכן התקינו שנאמר עלה אלוקים בתרועה וגו', לכן התקינו 
חז"ל שיהו תוקעין בר"ח אלול בכל שנה ושנה חז"ל שיהו תוקעין בר"ח אלול בכל שנה ושנה 
וכן בכל החדש, כדי להזהיר את ישראל שיעשו וכן בכל החדש, כדי להזהיר את ישראל שיעשו 
תשובה שנאמר תשובה שנאמר (עמוס ג')(עמוס ג') אם יתקע שופר בעיר  אם יתקע שופר בעיר 

וגו', וגם כדי לערבב את השטן וגו', וגם כדי לערבב את השטן (טור). (טור). 
תפילת  לאחר  יום  בכל  תשר"ת  תפילת ותוקעין  לאחר  יום  בכל  תשר"ת  ותוקעין  ב. ב. 
ראש  מערב  חוץ  דר"ח,  ב'  מיום  ראש שחרית  מערב  חוץ  דר"ח,  ב'  מיום  שחרית 
השנה שאין תוקעין בו כלל השנה שאין תוקעין בו כלל (שו"ע שם ס"א, מט"א (שו"ע שם ס"א, מט"א 
שם ס"ז). שם ס"ז). ויש שנוהגים לתקוע תשר"ת תש"ת ויש שנוהגים לתקוע תשר"ת תש"ת 

תר"ת תר"ת (ב"ח סי' תקצ"ב).(ב"ח סי' תקצ"ב).
ב"ד  זמן  לו  שנותנין  חוב  לבעל  דמיון  והוא  ב"ד   זמן  לו  שנותנין  חוב  לבעל  דמיון  והוא  ג.ג. 
את  לפרוע  כדי  מעות  להמציא  יום  את שלשים  לפרוע  כדי  מעות  להמציא  יום  שלשים 
חובותיו, וכן הוא לענינינו שנותנין לו לאדם בב"ד חובותיו, וכן הוא לענינינו שנותנין לו לאדם בב"ד 
של מעלה זמן שלשים יום לעשות תשובה כדי של מעלה זמן שלשים יום לעשות תשובה כדי 
שיצא זכאי מבית דין של מעלה בעשיית תשובה שיצא זכאי מבית דין של מעלה בעשיית תשובה 
על  הגזירה,  רוע  מעליו  להעביר  וצדקה  על תפלה  הגזירה,  רוע  מעליו  להעביר  וצדקה  תפלה 
המכריז  השופר  לקול  ואחד  אחד  כל  יתעורר  המכריז כן  השופר  לקול  ואחד  אחד  כל  יתעורר  כן 
ומעורר ומתרה על התשובה וקום קרא לאלוקיך ומעורר ומתרה על התשובה וקום קרא לאלוקיך 

בבכי ותחנונים בבכי ותחנונים (קב הישר סי' מ"ח).(קב הישר סי' מ"ח).
אמירת  באמצע  עומד  תוקע  הבעל  אם  אמירת   באמצע  עומד  תוקע  הבעל  אם  ד.ד. 
לתקוע,  לו  מותר  אעפ"כ  דזמרה  לתקוע, פסוקי  לו  מותר  אעפ"כ  דזמרה  פסוקי 

קריאת  ברכות  באמצע  שאפילו  קריאת ואפשר  ברכות  באמצע  שאפילו  ואפשר 
שמע גם כן מותר, מפני שאינו אלא כמנשים שמע גם כן מותר, מפני שאינו אלא כמנשים 
רק  בא  והקול  כלל,  הברה  שום  בלי  רק נשימות  בא  והקול  כלל,  הברה  שום  בלי  נשימות 

ע"י השופרע"י השופר (א"א תניינא סי' נ"א). (א"א תניינא סי' נ"א).
בשחרית  לתקוע  ששכחו  אירע  בשחרית אם  לתקוע  ששכחו  אירע  אם  ה. ה. 

תוקעין במנחהתוקעין במנחה (אגר"מ או"ח ח"ד סי' כ"ה אות ה').  (אגר"מ או"ח ח"ד סי' כ"ה אות ה'). 
לדוד ד' אורי וישעילדוד ד' אורי וישעי

לאחר  עד  אלול  חודש  מראש  לומר  לאחר נוהגין  עד  אלול  חודש  מראש  לומר  נוהגין  ו. ו. 
שמיני עצרת אחר גמר התפילה בבוקר ובערב שמיני עצרת אחר גמר התפילה בבוקר ובערב 
את המזמור לדוד ד' אורי וכו', ואומרים אותו את המזמור לדוד ד' אורי וכו', ואומרים אותו 
תפילת  לאחר  ובערב  שחרית,  תפילת  תפילת לאחר  לאחר  ובערב  שחרית,  תפילת  לאחר 
שיש  וביום  קדיש,  אחריו  ואומרים  שיש מנחה,  וביום  קדיש,  אחריו  ואומרים  מנחה, 
תפילת  גמר  לאחר  אותו  אומרים  מוסף  תפילת בו  גמר  לאחר  אותו  אומרים  מוסף  בו 
אותו  וכשאומרים  כמוך,  אין  קודם  אותו שחרית  וכשאומרים  כמוך,  אין  קודם  שחרית 
בראש חודש יש להקדים אמירת ברכי נפשי בראש חודש יש להקדים אמירת ברכי נפשי 
ושיר של יום ושיר של יום (מט"א שם ס"ו, מ"ב סק"ב)(מט"א שם ס"ו, מ"ב סק"ב). ויש נוהגין . ויש נוהגין 
לאמרו אחר תפילת ערבית לאמרו אחר תפילת ערבית (אלף המגן שם סק"י),(אלף המגן שם סק"י), 

וכל אחד יעשה כמנהגווכל אחד יעשה כמנהגו (קצה המטה שם סקט"ו). (קצה המטה שם סקט"ו).
ז.ז. אם מנהגו לאומרו במנחה, ומתפלל ערבית  אם מנהגו לאומרו במנחה, ומתפלל ערבית 
דעליו  י"א  בערבית,  שאומרו  ציבור  דעליו עם  י"א  בערבית,  שאומרו  ציבור  עם 

לאמרו שנית עמהםלאמרו שנית עמהם (הלי"ש פ"א ס"ב בהערה). (הלי"ש פ"א ס"ב בהערה).
ח. ח. ויש להפסיק באמירת קדיש בין שיר של ויש להפסיק באמירת קדיש בין שיר של 
יום לאמירת מזמור זה, כדי שלא יהא נראה יום לאמירת מזמור זה, כדי שלא יהא נראה 

שגם זה הוא משיר של יוםשגם זה הוא משיר של יום (מט"א שם). (מט"א שם).
ט. ט. יסוד המנהג ע"פ מה שנאמר במדרש שוחר יסוד המנהג ע"פ מה שנאמר במדרש שוחר 
טוב: אורי בר"ה, וישעי ביוה"כ, ואח"כ כי יצפנני טוב: אורי בר"ה, וישעי ביוה"כ, ואח"כ כי יצפנני 

בסוכה שהוא רמז לסוכותבסוכה שהוא רמז לסוכות (אלף למטה שם סק"ה).  (אלף למטה שם סק"ה). 

לאחר  עד  אלול  מר"ח  זה  מזמור  האומר  לאחר וכל  עד  אלול  מר"ח  זה  י. י. וכל האומר מזמור 
שמחת תורה ערב ובוקר דבר יום ביומו, אזי הוא שמחת תורה ערב ובוקר דבר יום ביומו, אזי הוא 
מובטח שמוציא שנותיו בטוב ויערב לו, ואפילו מובטח שמוציא שנותיו בטוב ויערב לו, ואפילו 
יכול  השמים  מן  האדם  על  כתובה  רעה  יכול גזירה  השמים  מן  האדם  על  כתובה  רעה  גזירה 
ושטנים  המקטרגים  כל  מעליו  ומעביר  ושטנים לבטל,  המקטרגים  כל  מעליו  ומעביר  לבטל, 
ומארי תריסין, ומבטל מעליו כל גזירות קשות ומארי תריסין, ומבטל מעליו כל גזירות קשות 
ורעות, ויוצא בדימוס זכאין בדין, ועי"ז יכניע כל ורעות, ויוצא בדימוס זכאין בדין, ועי"ז יכניע כל 

המקטרגיןהמקטרגין (סידור האריז"ל רבי שבתי).  (סידור האריז"ל רבי שבתי). 
תהליםתהלים

יא.יא. נוהגין לומר עשרה מזמורי תהלים בציבור  נוהגין לומר עשרה מזמורי תהלים בציבור 
לאחר  אלול  חודש  של  החול  מימי  יום  לאחר בכל  אלול  חודש  של  החול  מימי  יום  בכל 
כל  פעמים  שני  לגמור  ומתכוונים  כל התפילה,  פעמים  שני  לגמור  ומתכוונים  התפילה, 
ספר תהלים קודם ראש השנה, שהוא כמנין ספר תהלים קודם ראש השנה, שהוא כמנין 

כפ"רכפ"ר (מט"א שם ס"ח, מ"ב סק"ג).  (מט"א שם ס"ח, מ"ב סק"ג). 
יב.יב. ומתחילין לאחר ראש חודש, כדי שיוכלו  ומתחילין לאחר ראש חודש, כדי שיוכלו 
תהלים  אמירת  שאחר  רצון  היהי  תהלים לומר  אמירת  שאחר  רצון  היהי  לומר 
רצון  היהי  ואחר  התחנונים.  עם  רצון בשלימות  היהי  ואחר  התחנונים.  עם  בשלימות 
בשעת  עשרה  אין  ואם  יתום.  קדיש  בשעת אומר  עשרה  אין  ואם  יתום.  קדיש  אומר 
אחד  שיבוא  עד  וממתינים  תהלים  אחד אמירת  שיבוא  עד  וממתינים  תהלים  אמירת 
ימתינו  אזי  קדיש,  לומר  עשרה  ימתינו להשלים  אזי  קדיש,  לומר  עשרה  להשלים 
לאחר  ויאמרוהו  אחד  מזמור  לאחר מלומר  ויאמרוהו  אחד  מזמור  מלומר 

שישלימו עשרה ויאמר קדיששישלימו עשרה ויאמר קדיש (שם).  (שם). 
יג.יג. ביהי רצון שלפני אמירת תהלים כתוב עד  ביהי רצון שלפני אמירת תהלים כתוב עד 
והיא  שנה,  שבעים  בהם  שנותינו  ימי  והיא מלאת  שנה,  שבעים  בהם  ימי שנותינו  מלאת 
שפת יתר וראוי לדלג התיבות "בהם שבעים שפת יתר וראוי לדלג התיבות "בהם שבעים 
שנה". וביהי רצון שאומרים אחר תהלים כיון שנה". וביהי רצון שאומרים אחר תהלים כיון 
שאין אומרים ספר שלם, לכן יש לומר הנוסח שאין אומרים ספר שלם, לכן יש לומר הנוסח 

בזכות מזמורי תהלים שקראנו לפניך בזכות בזכות מזמורי תהלים שקראנו לפניך בזכות 
פסוקיהם ותיבותיהם ונקודותיהם וטעמיהם פסוקיהם ותיבותיהם ונקודותיהם וטעמיהם 

ובזכות השמות הקדושים וכו'ובזכות השמות הקדושים וכו' (שם). (שם).
יד. יד. בעשרת ימי תשובה אומרים יותר מעשרה בעשרת ימי תשובה אומרים יותר מעשרה 
תהלים  ספר  לגמור  כדי  יום,  בכל  תהלים מזמורים  ספר  לגמור  כדי  יום,  בכל  מזמורים 

פעם שלישית קודם יום הכפורים פעם שלישית קודם יום הכפורים (שם). (שם). 
כל  דוחה  בתהלים  דהרגיל  בספרים  כתוב  כל   דוחה  בתהלים  דהרגיל  בספרים  כתוב  טו.טו. 
ביתו  ובני  מעליו  רעים  ופגעים  פורעניות  ביתו מיני  ובני  מעליו  רעים  ופגעים  פורעניות  מיני 
כל  ועליהם  עליו  ומגלגל  דורו,  וכל  כל ומשפחתו  ועליהם  עליו  ומגלגל  דורו,  וכל  ומשפחתו 
ורחמים  והצלחות  טובות  ברכות  שפע  ורחמים מיני  והצלחות  טובות  ברכות  שפע  מיני 
המזיקין  מפני  להגין  דבר  לך  ואין  המזיקין וחסדים,  מפני  להגין  דבר  לך  ואין  וחסדים, 
כאמירת קדיש על תהלים, וצריך לומר תהלים כאמירת קדיש על תהלים, וצריך לומר תהלים 
במתון ולא לחטוף הפסוקים במתון ולא לחטוף הפסוקים (אלף המגן שם סקט"ז). (אלף המגן שם סקט"ז). 
טז. טז. אע"פ שלכתחילה אין ללמוד מקרא בלילה אע"פ שלכתחילה אין ללמוד מקרא בלילה 
(עי' שעה"צ סי' רל"ח סק"א)(עי' שעה"צ סי' רל"ח סק"א), מכל מקום י"ל שאין שום , מכל מקום י"ל שאין שום 

קפידא על אמירת מזמורי תהלים בלילה לכו"ע, קפידא על אמירת מזמורי תהלים בלילה לכו"ע, 
יהיה  תהלים  שאמירת  השי"ת  שקבע  יהיה דכיון  תהלים  שאמירת  השי"ת  שקבע  דכיון 
כלימוד  נחשב  ה"ז  א"כ  ואהלות,  כנגעים  כלימוד חשוב  נחשב  ה"ז  א"כ  ואהלות,  כנגעים  חשוב 
אין  ואולי  הלילה,  בתחילת  שזמנו  אין משניות  ואולי  הלילה,  בתחילת  שזמנו  משניות 
קפידא כשאומרים בעשרה, ועיקר הקפידא הוא קפידא כשאומרים בעשרה, ועיקר הקפידא הוא 
על לימוד המקרא, וכן נוהגין לומר מזמורים אחר על לימוד המקרא, וכן נוהגין לומר מזמורים אחר 
האריז"ל  ע"פ  ושלמים  רבים  נהגו  וגם  האריז"ל מעריב,  ע"פ  ושלמים  רבים  נהגו  וגם  מעריב, 
שבתהלים  הראשונים  מזמורים  ארבע  שבתהלים לומר  הראשונים  מזמורים  ארבע  לומר 
בלילה קודם השינהבלילה קודם השינה (אלף המגן שם בהערה בשם הרה"ק  (אלף המגן שם בהערה בשם הרה"ק 

מבוטשטאש זי"ע בא"א סי' רל"ח). מבוטשטאש זי"ע בא"א סי' רל"ח). 

תהלים  לומר  מותר  אלול  דבחודש  י"א  תהלים יז.  לומר  מותר  אלול  דבחודש  י"א  יז. 
בתחילת הלילה בתחילת הלילה (אמרי פנחס שער ד שבת ומועדים אות ס"ב).(אמרי פנחס שער ד שבת ומועדים אות ס"ב).

סמר מפח„ך ב˘ריסמר מפח„ך ב˘רי
בחו„˘ ‡לול מר‡‰ ‰˜ב"‰ ‡˙ ‡‰ב˙ובחו„˘ ‡לול מר‡‰ ‰˜ב"‰ ‡˙ ‡‰ב˙ו

הנכם  "מדוע  זצוק"ל:  סלנטר  ישראל  רבי  מרן  את  אחד  הנכם שאל  "מדוע  זצוק"ל:  סלנטר  ישראל  רבי  מרן  את  אחד  שאל 
עושים עסק כה גדול מחודש אלול? וכי חודש אלול איז א בער?! עושים עסק כה גדול מחודש אלול? וכי חודש אלול איז א בער?! 
לשונו: "דוד  במתק  הגאון  לו  ענה  דוב?!"  הוא  אלול  חודש  לשונו: "דוד האם  במתק  הגאון  לו  ענה  דוב?!"  הוא  אלול  חודש  האם 
המלך ע"ה היה גיבור ועצום מן הארי ומן הדוב אותם ניצח במו המלך ע"ה היה גיבור ועצום מן הארי ומן הדוב אותם ניצח במו 
ידיו ללא פחת ומורא, כמו שאמר דוד המלך למלך שאול ידיו ללא פחת ומורא, כמו שאמר דוד המלך למלך שאול (שמואל (שמואל 
א יז, לו)א יז, לו): 'גם את הארי גם הדוב הכה עבדך', ואילו אותו דוד המלך : 'גם את הארי גם הדוב הכה עבדך', ואילו אותו דוד המלך 

נעים זמירות ישראל אומר בעצמו בתהלים נעים זמירות ישראל אומר בעצמו בתהלים (קיט, קכ)(קיט, קכ): 'סמר מפחדך : 'סמר מפחדך 
בשרי'! נמצא שאלול שהוא זמן בו צריך למסור דין וחשבון לפני בשרי'! נמצא שאלול שהוא זמן בו צריך למסור דין וחשבון לפני 

מלך מלכי המלכים הוא הרבה יותר מפחיד ומצמית מדוב".מלך מלכי המלכים הוא הרבה יותר מפחיד ומצמית מדוב".
וחדוה  עצומה  שמחה  גם  אלול  בחודש  בה  יש  גיסא  וחדוה מאידך  עצומה  שמחה  גם  אלול  בחודש  בה  יש  גיסא  מאידך 
מלך  כמידת  דשלא  העבר,  בשבוע  כתבנו  שכבר  כמו  מלך עילאה,  כמידת  דשלא  העבר,  בשבוע  כתבנו  שכבר  כמו  עילאה, 
לפניו  יחטא  אם  ודם  בשר  מלך  עולם,  של  מלכו  הוא  ודם  לפניו בשר  יחטא  אם  ודם  בשר  מלך  עולם,  של  מלכו  הוא  ודם  בשר 
הרי לא יועיל לו שום טענה ומענה, ואם ינסה להתנצל שלא ידע הרי לא יועיל לו שום טענה ומענה, ואם ינסה להתנצל שלא ידע 
אי  עצם  על  רק  הרי  המלך,  מצוות  על  עובר  הוא  זה  אי שבמעשהו  עצם  על  רק  הרי  המלך,  מצוות  על  עובר  הוא  זה  שבמעשהו 
הידיעה ייענש יותר, 'תשובה' תועיל לו רק להבא שידע להיזהר הידיעה ייענש יותר, 'תשובה' תועיל לו רק להבא שידע להיזהר 
לא להיכשל שוב, אך שונה הדבר אצל ריבון העולמים אשר אם לא להיכשל שוב, אך שונה הדבר אצל ריבון העולמים אשר אם 

ישוב אליו מיד יקבלו.ישוב אליו מיד יקבלו.
י מעווני ומחט‡˙י ט‰רני (תהלים נא, ד)(תהלים נא, ד) ƒנ ס≈ ּב¿ ב ּכַ ר∆ י מעווני ומחט‡˙י ט‰רני‰∆ ƒנ ס≈ ּב¿ ב ּכַ ר∆ ∆‰

כאשר יתלכלכו ויוכתמו בגדי ומלבושי האדם, לא יתמהמה אלא כאשר יתלכלכו ויוכתמו בגדי ומלבושי האדם, לא יתמהמה אלא 
שעל  מאליו  מובן  וינקם,  שיכבסם  כדי  הכובס  בית  אל  שעל יוליכם  מאליו  מובן  וינקם,  שיכבסם  כדי  הכובס  בית  אל  יוליכם 
שכרו  את  לכובס  ולהעניק  ממון  מכיסו  להוציא  יחויב  זה  שכרו שירות  את  לכובס  ולהעניק  ממון  מכיסו  להוציא  יחויב  זה  שירות 
מהשי"ת  קיבלנו  אנו  ופלא,  הפלא  אך  טרחתו,  בעבור  מהשי"ת משלם  קיבלנו  אנו  ופלא,  הפלא  אך  טרחתו,  בעבור  משלם 
שנתת  'נשמה  ונקיה,  צחה  שנתת נשמה  'נשמה  ונקיה,  צחה  נשמה 
אנחנו  ואילו  היא',  טהורה  אנחנו בי  ואילו  היא',  טהורה  בי 

במעשנו הכתמנוה בטיט ורפש, כעת בהישמע צלצלי האלול 
בכדי  לרבוש"ע  נשמתנו  את  להוליך  נזכרים  אנו  המעוררים 
ומשיבה  ומצחצחה  נוטלה  השי"ת  ואכן  ויטהרה,  שיכבסה 
אלינו ברה ונקיה, 'אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו אם 
יאדימו כתולע כצמר יהיו' (ישעיה א, יח) (ישעיה א, יח), אך לא, אין אנו נדרשים , אך לא, אין אנו נדרשים 
לשלם שום תשלום עבור ניקוי זה, ולא זו בלבד, אלא שהקב"ה לשלם שום תשלום עבור ניקוי זה, ולא זו בלבד, אלא שהקב"ה 
מצות  היא  'תשובה'  עבורה,  וכהנה  כהנה  לנו  לשלם  מוסיף  מצות עוד  היא  'תשובה'  עבורה,  וכהנה  כהנה  לנו  לשלם  מוסיף  עוד 
שחטאיו  וככל  המצוות,  שכר  מקבלים  עליה  מדאורייתא,  שחטאיו עשה  וככל  המצוות,  שכר  מקבלים  עליה  מדאורייתא,  עשה 
מרובים הרי שיש לו מצוה גדולה יותר מצוה לשוב בתשובה, ועל מרובים הרי שיש לו מצוה גדולה יותר מצוה לשוב בתשובה, ועל 
מצוות נשכרים. אם כן עד היכן צריכה שמחתנו להרקיע שחקים מצוות נשכרים. אם כן עד היכן צריכה שמחתנו להרקיע שחקים 
בימים אלו, אבל לא שחלילה ייתפס לשאננות לומר 'שלום עלי בימים אלו, אבל לא שחלילה ייתפס לשאננות לומר 'שלום עלי 
נפשי', אלא ידע את אשר לפניו ויפעל בהתאם לזה, כמו שכתב נפשי', אלא ידע את אשר לפניו ויפעל בהתאם לזה, כמו שכתב 
העבודה  ושורש  החסידות  "יסוד  ספרו  בריש  ישרים  העבודה במסילת  ושורש  החסידות  "יסוד  ספרו  בריש  ישרים  במסילת 
התמימה הוא - שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו", התמימה הוא - שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו", 

וישתדל לנצל ימים אלו היטב לקרבת ה' ולדבקה בו.וישתדל לנצל ימים אלו היטב לקרבת ה' ולדבקה בו.
‡וי ל‡ו˙‰ בו˘‰ ‡וי ל‡ו˙‰ כלימ‰‡וי ל‡ו˙‰ בו˘‰ ‡וי ל‡ו˙‰ כלימ‰

אך לצד שמחה זו יהיה לבו מלא הכנעה ובושה לפני השי"ת, אמת אך לצד שמחה זו יהיה לבו מלא הכנעה ובושה לפני השי"ת, אמת 
ונכון הדבר שהשי"ת מוחל לנו על עוונותינו, אבל אנו מצדנו איך ונכון הדבר שהשי"ת מוחל לנו על עוונותינו, אבל אנו מצדנו איך 
נישא פנינו אליו אחר שמעלנו בתפקידנו, רבנו ה'חפץ חיים' משל נישא פנינו אליו אחר שמעלנו בתפקידנו, רבנו ה'חפץ חיים' משל 
על זאת משל נורא: היו היה גוי אחד, שנתפש למלאכת הגניבה על זאת משל נורא: היו היה גוי אחד, שנתפש למלאכת הגניבה 
ידו  את  להניח  החליט  אחד  יום  פרנסתו,  די  מצא  ממנו  ידו והגזלה  את  להניח  החליט  אחד  יום  פרנסתו,  די  מצא  ממנו  והגזלה 
המיומנת על גביר העיירה בכוונה לגנוב הימנו סכום הגון שבוודאי המיומנת על גביר העיירה בכוונה לגנוב הימנו סכום הגון שבוודאי 
הראשונה  ובהזדמנות  הגנב  התעצל  לא  בשפע,  אצלו  הראשונה מצוי  ובהזדמנות  הגנב  התעצל  לא  בשפע,  אצלו  מצוי 
שנקרתה לפניו תחב את ידו לתוך כיסו הנפוח של העשיר ושלף שנקרתה לפניו תחב את ידו לתוך כיסו הנפוח של העשיר ושלף 
ממעמקיה חופן מטבעות זהב, אך אויה, תוך כדי מלאכתו הרגיש ממעמקיה חופן מטבעות זהב, אך אויה, תוך כדי מלאכתו הרגיש 
העשיר כי אי מי מתעסק בתוך כרעיו וקרביו, וכהרף עין תפש את העשיר כי אי מי מתעסק בתוך כרעיו וקרביו, וכהרף עין תפש את 
הגנב בשתי ידיו, הגנב, משראה כי כלתה אליו הרעה, בעיני רוחו הגנב בשתי ידיו, הגנב, משראה כי כלתה אליו הרעה, בעיני רוחו 
כהנה  לו  ופוסקים  הנאשמים  דוכן  על  עומד  עצמו  את  ראה  כהנה כבר  לו  ופוסקים  הנאשמים  דוכן  על  עומד  עצמו  את  ראה  כבר 
וכהנה שנים בבית האסורים, החל בוכה ומתחנן לפני העשיר, הוא וכהנה שנים בבית האסורים, החל בוכה ומתחנן לפני העשיר, הוא 
גלל בפניו את מסכת קשיי החיים עמם מתמודד ואת מצוקותיו גלל בפניו את מסכת קשיי החיים עמם מתמודד ואת מצוקותיו 
ידו  לשלוח  אלא  אחרת  ברירה  לו  הייתה  לא  שממש  עד  ידו הרבים  לשלוח  אלא  אחרת  ברירה  לו  הייתה  לא  שממש  עד  הרבים 
בגניבה כדי לכלכל את ביתו וילדיו, התעוררו רחמי העשיר עליו בגניבה כדי לכלכל את ביתו וילדיו, התעוררו רחמי העשיר עליו 

ושילחו חופשי לנפשו, אי אפשר לתאר את שמחתו הגדולה של ושילחו חופשי לנפשו, אי אפשר לתאר את שמחתו הגדולה של 
מעונשו  נפטר  וגם  בידו  נתון  הכסף  גם  ממנו,  מאושר  אין  מעונשו הגנב,  נפטר  וגם  בידו  נתון  הכסף  גם  ממנו,  מאושר  אין  הגנב, 

שלזה, מי מילל ומי פילל.שלזה, מי מילל ומי פילל.
אבל הבה נתאר לעצמנו מה היה קורה אילו אותו מאורע בדיוק אבל הבה נתאר לעצמנו מה היה קורה אילו אותו מאורע בדיוק 
גדולה,  כספית  למצוקה  שנקלע  וחשוב  גדול  אדם  אצל  גדולה, יארע  כספית  למצוקה  שנקלע  וחשוב  גדול  אדם  אצל  יארע 
גניבה  במעשה  ונכשל  ל"ע  שטות  רוח  בו  עברה  כך  גניבה ומתוך  במעשה  ונכשל  ל"ע  שטות  רוח  בו  עברה  כך  ומתוך 
במעשהו  העשיר  מבחין  הגניבה  כדי  כשתוך  צלחה,  לא  במעשהו אשר  העשיר  מבחין  הגניבה  כדי  כשתוך  צלחה,  לא  אשר 
את  מיד  קלט  המדובר  במי  משראה  העשיר,  בקלקלתו,  את ותפסו  מיד  קלט  המדובר  במי  משראה  העשיר,  בקלקלתו,  ותפסו 
עד  ובמצוק  בצר  זה  שרוי  היה  שוודאי  מאליו  והבין  עד המתרחש,  ובמצוק  בצר  זה  שרוי  היה  שוודאי  מאליו  והבין  המתרחש, 
לו  ואמר  לדרכו  מיד  שילחו  העשיר  זה,  בזוי  למעשה  לו שהגיע  ואמר  לדרכו  מיד  שילחו  העשיר  זה,  בזוי  למעשה  שהגיע 
שהוא מוחל לו במחילה גמורה בזה ובבא. במקרה זה נוכל לתאר שהוא מוחל לו במחילה גמורה בזה ובבא. במקרה זה נוכל לתאר 
לעצמנו את הרגשתו של אותו אדם חשוב ונשוא פנים שנכשל, לעצמנו את הרגשתו של אותו אדם חשוב ונשוא פנים שנכשל, 
הוא הרי לא יוכל למחול לעצמו על שהתפתה למעשה שטות זה, הוא הרי לא יוכל למחול לעצמו על שהתפתה למעשה שטות זה, 
אמנם העשיר מחל לו בלב שלם ונפש חפצה, אבל איך יישא אליו אמנם העשיר מחל לו בלב שלם ונפש חפצה, אבל איך יישא אליו 
את פניו כעת, הוא הרי יודע את האמת עלי שאני גנב, וכדי בזיון את פניו כעת, הוא הרי יודע את האמת עלי שאני גנב, וכדי בזיון 
וקצף, צער עצום וכלימה עמוקה תכסה את פניו ולא יוכל למצוא וקצף, צער עצום וכלימה עמוקה תכסה את פניו ולא יוכל למצוא 

מנוח לנפשו הסוערת.מנוח לנפשו הסוערת.

וחט‡˙י נ‚„י ˙מי„וחט‡˙י נ‚„י ˙מי„
מן המותר להרחיב בנמשל המובן מאליו, עברה עלינו שנה שלמה מן המותר להרחיב בנמשל המובן מאליו, עברה עלינו שנה שלמה 
בה לעתים עבר עלינו רוח שטות, נכשלנו פה מעדנו שם, הרי לב בה לעתים עבר עלינו רוח שטות, נכשלנו פה מעדנו שם, הרי לב 
יודע מרת נפשו, אמנם עתה בפרוס ימי חודש הרחמים והסליחות יודע מרת נפשו, אמנם עתה בפרוס ימי חודש הרחמים והסליחות 
שיסלח  לפניו  תחנוננו  ומפילים  וקוננו  צורנו  לפני  מגיעים  שיסלח אנו  לפניו  תחנוננו  ומפילים  וקוננו  צורנו  לפני  מגיעים  אנו 
העבודה  טורח  שמרוב  לפניו  מתנצלים  אנו  לעוונותינו,  העבודה וימחל  טורח  שמרוב  לפניו  מתנצלים  אנו  לעוונותינו,  וימחל 
והשעבוד התפתינו להמרות את פיו, ועתה הננו שבים אליו בכל והשעבוד התפתינו להמרות את פיו, ועתה הננו שבים אליו בכל 
לב ומבקשים את מחילתו, ואכן הקב"ה אב רחום וחנון הוא מלך לב ומבקשים את מחילתו, ואכן הקב"ה אב רחום וחנון הוא מלך 
עיניו  מנגד  וחטאינו  פשענו  את  ומוחה  לעמוסיו,  וסולח  עיניו מוחל  מנגד  וחטאינו  פשענו  את  ומוחה  לעמוסיו,  וסולח  מוחל 
וכלימה  עמוקה  בושה  פנים,  אליו  נשא  איך  אנו  אבל  לנו,  וכלימה וסולח  עמוקה  בושה  פנים,  אליו  נשא  איך  אנו  אבל  לנו,  וסולח 
תכסה פנינו, הרי אנו יודעים את האמת שחטאנו ופשענו לפניו. תכסה פנינו, הרי אנו יודעים את האמת שחטאנו ופשענו לפניו. 
בזה נבין את מאמרו של דוד המלך ע"ה בתהלים בזה נבין את מאמרו של דוד המלך ע"ה בתהלים (נא, ה)(נא, ה): 'וחטאתי : 'וחטאתי 
נגדי תמיד', שאפילו שהקב"ה נתן לנו מחילה וסליחה וכפרה אבל נגדי תמיד', שאפילו שהקב"ה נתן לנו מחילה וסליחה וכפרה אבל 

אנו איננו מוצאים מנוח ורגיעה מעצם הידיעה שחטאנו לפניו.אנו איננו מוצאים מנוח ורגיעה מעצם הידיעה שחטאנו לפניו.
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ספר טיב ‰מע˘יו˙ לרבינוטיב ‰מע˘יו˙

סיפור ל˘ב˙

י‚יע˙ ‰˙ור‰ ב˙˘וב‰ בחו„˘ ‡לו"ל
וזל"ק:  פירש,  דידן)  (פרשא  שלמה  שלמהתפארת  תפארת  הקדוש  בספר 
"הנראה לי לבאר, על פי מ"ש בגמרא (ברכות ה.): 'פשפש  'פשפש 
ולא מצא, יתלה בביטול תורה'ולא מצא, יתלה בביטול תורה'. דלכאורה תמוה, מה זה 

'פשפש ולא מצא', הלא נראה לעין שלא למד".
עינינו  עינינו 'והאר  'והאר  שחרית):  (בתפילת  מ"ש  פי  על  יבואר,  "אכן 
שיהיה  בחינה,  באותו  ללמוד  צריך  שהאדם  בתורתך',בתורתך', 
לבבו,  ולעורר  הישרה,  דרך  לו  להורות  בלימודו  כוח 
עשה  אשר  וחטאים  פגם  כל  לתקן  זכרונו  על  להעלות 
בתורתך',  עינינו  'והאר  וז"ש  וכו'.  חייו  ימי  כל  מעודו, 
שעל ידי לימוד התורה תאיר עיני, לראות מה שפגמתי 
לשמה,  שלא  בלימוד  אבל  כהוגן.  שלא  כה  עד  ועשיתי 
לומד  שהוא  אף   – תורה'.  מדברי  תורה''ובוטל  מדברי  'ובוטל  איתא  הנה 
בהתמדה, הוא כמו שאינו כלל, כמו בחמץ שהוא בעין, 
פירות  עושה  ואינו  סגי,  בעלמא  בביטול  ומדאורייתא 
כמו  תורה',  בביטולבביטול  'יתלה  בגמרא  שאמרו  וזה  כלל. 

שאינו כלל". 
בשעה  חייו',  ימי  כל  בו  חייו''וקרא  ימי  כל  בו  'וקרא  הכתוב,  לביאור  "ונחזור 
עומדים  חייו  ימי  כל  יהיו  בתורה,  וקורא  לומד  שהוא 
כח  כאשר  כהוגן,  שלא  שעשה  מה  לראות  עיניו,  נגד 
הקדוש  הקדושבזוהר  בזוהר  כמ"ש  מוסר,  תוכחת  לו  להורות  התורה 
כו'',  ליראה  ילמד  כו'''למען  ליראה  ילמד  'למען  חוביה'.  ליה  'ומודעת  כג:):  (וירא 

שיהיה כוח הלימוד להביאו לידי יראת שמים יותר אחר 
הלימוד מאשר היה מקודם". 

שנקרא  אלו"ל,  חודש  הרצון  ימי  על  הרמוז  הענין  שנקרא "וזה  אלו"ל,  חודש  הרצון  ימי  על  הרמוז  הענין  "וזה 
הרצון  להביא  בהאדם  כוח  שיהיה  השנה'.  הרצון 'תשובת  להביא  בהאדם  כוח  שיהיה  השנה'.  'תשובת 
השנה,  בכל  שפגם  מה  לתקן  לנכון,  תשובה  השנה, בהרהור  בכל  שפגם  מה  לתקן  לנכון,  תשובה  בהרהור 
עיין  קדשו,  לשון  מתק  העתקת  ע"כ  רצון"  יהי  כן  רצון"אמן  יהי  כן  אמן 

שם עוד.
למדנו מדברי קדשו, חובת יגיעת התורה בטהרה בימים למדנו מדברי קדשו, חובת יגיעת התורה בטהרה בימים 
הנעלים הללו, לקיים "וקרא בו כל ימי חייו". – ושהמאור הנעלים הללו, לקיים "וקרא בו כל ימי חייו". – ושהמאור 
שבתורה יחזירנו למוטבשבתורה יחזירנו למוטב (פתיחה דאיכ"ר), לגלות בה את כל לגלות בה את כל 
[תורתו  חוביה'  ליה  מודעת  'אורייתיה  שתהא  חייו,  חוביה' ימי  ליה  מודעת  'אורייתיה  שתהא  חייו,  ימי 
מודיעתו חובתו]. אבל בלימוד שלא לשמה כדי לגדל ה'יש' אבל בלימוד שלא לשמה כדי לגדל ה'יש' 

מדברי  'בוטל  הוא  הרי  בה,  ולהתגדל  להתפאר  מדברי העצמי,  'בוטל  הוא  הרי  בה,  ולהתגדל  להתפאר  העצמי, 
תורה', שמבטל בזה כל השפעת התורה שלמד, שאינם תורה', שמבטל בזה כל השפעת התורה שלמד, שאינם 
באש  בזה  שתירץ  כמו  באש רח"ל.  בזה  שתירץ  כמו  רח"ל.  [שטייגען]  פירות  פירותעושים  עושים 
בגאות  שביטל  תורה",  בביטול  "יתלה  כוונת  בגאות קדשו,  שביטל  תורה",  בביטול  "יתלה  כוונת  קדשו, 
וחיצונים  זרים  יבוזו  שבכך  שלמד,  התורה  וחיצונים והתנשאות  זרים  יבוזו  שבכך  שלמד,  התורה  והתנשאות 
שלא  לשמה,  בטהרה  התורה  עמל  אבל  רח"ל.  שלא יגיעו  לשמה,  בטהרה  התורה  עמל  אבל  רח"ל.  יגיעו 
לקנטר ולהתפאר בה, מביא ליראת שמים, "למען ילמד לקנטר ולהתפאר בה, מביא ליראת שמים, "למען ילמד 
ליראה את ד'", לתשובה נכונה בפשפוש אחר החיסרון ליראה את ד'", לתשובה נכונה בפשפוש אחר החיסרון 
והפגם שבבדקי הנפש פנימה, לקראת יום הדין הגדול והפגם שבבדקי הנפש פנימה, לקראת יום הדין הגדול 

הממשמש ובא לקראתנו לשלום, אמן.הממשמש ובא לקראתנו לשלום, אמן.
• ~ • ~ •

יקר  יהודי  שיפוצים',  שיפוצים''פועל  'פועל  שאלתי  אחת  בהזדמנות 
והמפרכת,  הקשה  בעבודתו  רבות  שעות  וטרח  שעמד 
מכן  ולאחר  הרעוע,  הישן  המבנה  בניפוץ  מתחילה 
בתיקונו ושיפוצו. ולאחר שעות רבות של מאמץ קשה 
צדדיו,  מכל  זיעה  אגלי  ונוטף  וחלוש,  סחוט  כולו  היה 
עבודה  של  שלם  יום  לאחר  בנין  פועלי  שנראים  כפי 

קשה ומפרכת!
כראותי אותו במצב שכזה, שאלתיו: תאמר נא בכנות! 
נישט  דען  [איז  וללמוד:...  לשבת  כבר  קל  יותר  לא  האם 

גרינגער צו זיצען און לערנען?].

מניסיוני...  הרב,  לי  נא  יאמין  האיש,  תיכף  ענה  לא! 
כל  בוריו  על  היטב  ולהבין  כראוי,  תורה  וללמוד  לשבת 

מה שלומדים, קשה שבעתיים!...
מן  איננו  התורה  שלימוד  הנך,  צודק  אכן  לו:  אמרתי 
לעמול  צריך  השרוול!  מן  יוצא  ואינו  כלל,  הקלות 
ולהתייגע בה קשות בריכוז כל המחשבות, ובמיצוי כל 
(אבות  אגרא'!  צערא  'לפום  אגרא'!   צערא  'לפום  מאידך  אך   – הנפש!  כוחות 
בפרט  למעלה,  המובטח  העצום  השכר  ומלבד  כג).  כ, 

דיבור  ובשום  כלום  הפסק  בלא  ברציפות  ללומדים 
לו'!  למחכה  יעשה  זולתך,  אלקים  ראתה  לא  לו'!'עין  למחכה  יעשה  זולתך,  אלקים  ראתה  לא  'עין  כלל, 
(ישעיה סג, ד). הרי גם כאן לתתא בפירותיהם שאדם אוכל 

העצום  הסיפוק  לשער  ואין  לתאר  אין  הזה,  בעולם 
והאושר הגדול הממלא כל נימי הנפש, בשמחה פנימית 
תורה  תורה "ותלמוד  "ותלמוד  א):  א,  (פאה  כמ"ש  [שטייגען],  התעלות  של 

כנגד כולם"!  כנגד כולם"!  
וארווחנא אגב אורחין מטיב זה המעשה, להפריך טענת וארווחנא אגב אורחין מטיב זה המעשה, להפריך טענת 
משנאי ה' הזועקים כנגד לומדי התורה, שהם 'מחממים משנאי ה' הזועקים כנגד לומדי התורה, שהם 'מחממים 
ספסלים'... ואינם עובדים כלום! – כי שקר וכזב בפיהם, ספסלים'... ואינם עובדים כלום! – כי שקר וכזב בפיהם, 
שכן מלבד קושי 'עמל התורה' מצד עצמו, הרי ניטשת שכן מלבד קושי 'עמל התורה' מצד עצמו, הרי ניטשת 
הרע',  היצר  'מלחמת  וקשה,  עזה  מלחמה  בלב  הרע', תמיד  היצר  'מלחמת  וקשה,  עזה  מלחמה  בלב  תמיד 
 – מתלמודו.  ישראל  איש  להפריע  כדי  הכל  – שעושה  מתלמודו.  ישראל  איש  להפריע  כדי  הכל  שעושה 
לעבודה,  שיצאו  עצמם  פועלים  אותם  את  נא  לעבודה, שאלו  שיצאו  עצמם  פועלים  אותם  את  נא  שאלו 
והמפרכת  הקשה  שהמלאכה  מלא,  בפה  בפניכם  והמפרכת ויודו  הקשה  שהמלאכה  מלא,  בפה  בפניכם  ויודו 

ביותר היא עבודת הקודש של יגיעת התורה!ביותר היא עבודת הקודש של יגיעת התורה!
[קובץ 'טיב המעשה' – ה]

• ~ • ~ •
קרויזר  זונדל  רבי  הגה"צ  מורנו  קרויזר מחו'  זונדל  רבי  הגה"צ  מורנו  מחו'  של  ימיו  באחרית 
היה  ההליכה,  עליו  קשתה  חולשתו  כשמחמת  זצוק"ל,זצוק"ל, 
ביתי  אל  ומביאו  במכוניתו  יום  מדי  מסיעו  מיוחד  נהג 
במשותף  לומדים  שהיינו  הקבוע  השיעור  ללימוד 

עשרות בשנים, ומחזירו לאחר השיעור לביתו. 
בהיות ביתי ממוקם בקומה השלישית, היה הנהג המסור 
ולסייע  ללוותו  ממשיך  הבנין,  פתח  עד  ברכבו  שהביאו 
השלישית,  הקומה  עד  באיטיות  שטיפס  בעת  בידו 
השיעור  לאחר  חלילה  חוזר  ושוב  מדרגה.  אחר  מדרגה 
באותה דרך, בירידתו את שלושת הקומות, והחזרתו עד 

ביתו נאוה קודש.
יום אחד, התאחר הנהג ובושש מלהגיע בשעה היעודה, 
ר' זונדל המתין עליו כל העת, רק לאחר שעה שלמה (!)שעה שלמה (!) 
הגיע הנהג, כשכולו מתנשף ומתנצל על האיחור, מחמת 

פקק תנועה אדיר שחסמו בדרכו. 
תיכף  וקם  האיש,  התנצלות  את  קיבל  הצדיק  זונדל  ר' 
הראה  האיש  אך  החברותא.  לימוד  אל  לדרכו  לצאת 
שאולי  ואמר  המאוחרת,  השעה  על  המורה  השעון  על 
לא  כך  שבין  מכיון  השיעור!  על  היום  לוותר  כדאי 
לשם  יציאתו  והרי  החברותא,  ללימוד  זמן  כמעט  נותר 
כרוכה במאמץ רב, בפרט לאחר שכבר התאמץ מקודם 

ביציאתו אל הרחוב בהמתנתו לרכב!
נטל ר' זונדל את מורה השעות לידו, התיישב על מקומו 
הנותר  הזמן  פי  על  מחשב  החל  הדעת  וביישוב  בנחת, 

כמה יוכל להספיק ללמד תורה באותו שיעור!
שאל   – הבנין?  עד  הנסיעה  לוקחת  משוער  זמן  כמה 

"ְוָכַתב לֹו ֶאת ִמְׁשֵנה ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת ַעל ֵסֶפר וגו', ְוָהְיָתה ִעּמֹו, ְוָקָרא "ְוָכַתב לֹו ֶאת ִמְׁשֵנה ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת ַעל ֵסֶפר וגו', ְוָהְיָתה ִעּמֹו, ְוָקָרא 
בֹו ָּכל ְיֵמי ַחָּייו, ְלַמַען ִיְלַמד ְלִיְרָאה ֶאת ד' ֱאָקיו" בֹו ָּכל ְיֵמי ַחָּייו, ְלַמַען ִיְלַמד ְלִיְרָאה ֶאת ד' ֱאָקיו" (יז, יח-יט)(יז, יח-יט)

'שעת מבחן''שעת מבחן'
בשעה אחת וחצי אחר חצות ליל מצאתי את עצמי עומד בשעה אחת וחצי אחר חצות ליל מצאתי את עצמי עומד 
ברמת בית שמש ב' ממתין לטרמפ שיוביל אותי הביתה ברמת בית שמש ב' ממתין לטרמפ שיוביל אותי הביתה 
לכיוון חפציבה המרוחקת מרמה ב', יחד איתי עמד עוד לכיוון חפציבה המרוחקת מרמה ב', יחד איתי עמד עוד 
הוא  יחסי  שבאופן  החרדי,  לקריה  להגיע  שחפץ  הוא אדם  יחסי  שבאופן  החרדי,  לקריה  להגיע  שחפץ  אדם 

קרוב בהרבה מחפציבה.  קרוב בהרבה מחפציבה.  
לצידי  העומד  אותי  שאל  בטרמפיאדה  לצידי בעומדי  העומד  אותי  שאל  בטרמפיאדה  בעומדי 
כי  השבתי  לקירייה,  גם  להגיע  חפצי  אם  כי בטרמפיאדה  השבתי  לקירייה,  גם  להגיע  חפצי  אם  בטרמפיאדה 
"אתה  ושאל:  קלות  גיחך  הוא  לחפציבה.  להגיע  "אתה רצוני  ושאל:  קלות  גיחך  הוא  לחפציבה.  להגיע  רצוני 
עד  טרמפ  תמצא  מאוחרת  כזו  שבשעה  חושב  עד באמת  טרמפ  תמצא  מאוחרת  כזו  שבשעה  חושב  באמת 

לחפציבה?!"לחפציבה?!"
השבתי בקצרה: השבתי בקצרה: "ה' הוא הכל יכול!""ה' הוא הכל יכול!"

אלא שתשובתי לא סיפקה אותו והוא המשיך אלא שתשובתי לא סיפקה אותו והוא המשיך (כנראה להפיג (כנראה להפיג 
עכשיו  לך  לתת  ממני  תבקש  לחקור: "אולי  עכשיו   לך  לתת  ממני  תבקש  לחקור: "אולי  השיעמומו)  השיעמומו)את  את 

מאה שקלים, האם אני אתן לך?!"מאה שקלים, האם אני אתן לך?!"
הוא  ה'  ברצות  אבל  הוא ,  ה'  ברצות  אבל  יכול,  כל  הוא  יכולה'  כל  הוא  "ה'  שוב:  לו  "עניתי  שוב:  לו  עניתי 
שהוא  ומה  שלו  החלטה  היא  וזו  לעשות  שלא  יכול  שהוא גם  ומה  שלו  החלטה  היא  וזו  לעשות  שלא  יכול  גם 

מחליט מקובל עלי!"מחליט מקובל עלי!"
לכיוון  הנוסע  בטרמפיאדה  רכב  עצר  רגע  באותו  לכיוון ואז  הנוסע  בטרמפיאדה  רכב  עצר  רגע  באותו  ואז 
לרכב  מחוייך  עלה  לידי  שעמד  שזה  כמובן  לרכב הקרייה,  מחוייך  עלה  לידי  שעמד  שזה  כמובן  הקרייה, 
ברכת  לי  מוסיף  הוא  כאשר  אחריו  הדלת  את  ברכת וסגר  לי  מוסיף  הוא  כאשר  אחריו  הדלת  את  וסגר 
הרכב  חלון  את  פתח  שהנהג  אלא  מלוגלגת,  הרכב הצלחה  חלון  את  פתח  שהנהג  אלא  מלוגלגת,  הצלחה 
אך  לחפציבה  בדרך  שאני  לו  אמרתי  לעלות,  לי  אך וקרא  לחפציבה  בדרך  שאני  לו  אמרתי  לעלות,  לי  וקרא 
כי  בחושבי  לרכב  עליתי  לרכבו.  שאעלה  התעקש  כי הוא  בחושבי  לרכב  עליתי  לרכבו.  שאעלה  התעקש  הוא 
את  ה'  לי  יזמן  משם  ואולי  לקרייה  לכניסה  עד  את אתקדם  ה'  לי  יזמן  משם  ואולי  לקרייה  לכניסה  עד  אתקדם 

הטרמפ לחפציבה. הטרמפ לחפציבה. 
פנימה  נכנס  אינו  כי  ואמר  לקירייה  לכניסה  הגיע  פנימה הנהג  נכנס  אינו  כי  ואמר  לקירייה  לכניסה  הגיע  הנהג 
כועס  ירד  הראשון  הטרמפיסט  לכניסה,  עד  מגיע  כועס ורק  ירד  הראשון  הטרמפיסט  לכניסה,  עד  מגיע  ורק 
קימעה ואף אני פתחתי את הדלת לרדת, אך בעל הרכב קימעה ואף אני פתחתי את הדלת לרדת, אך בעל הרכב 
בנסיעתו  ממשיך  שהוא  כיוון  לשבת  להמשיך  לי  בנסיעתו הורה  ממשיך  שהוא  כיוון  לשבת  להמשיך  לי  הורה 

לחפציבה...לחפציבה...
הבית,  לפתח  עד  אותי  והסיע  גר  אני  היכן  שאל  הבית, הוא  לפתח  עד  אותי  והסיע  גר  אני  היכן  שאל  הוא 
הודיתי לו בחום ועקבתי אחרי כיוון נסיעתו, או אז ראיתי הודיתי לו בחום ועקבתי אחרי כיוון נסיעתו, או אז ראיתי 
הוא  אחר...   לכיוון  לגמרי  וחוזר  פרסה  עושה  הוא  הוא כי  אחר...   לכיוון  לגמרי  וחוזר  פרסה  עושה  הוא  כי 
סטה מדרכו והסיע אותי עד לבית בפקודת סטה מדרכו והסיע אותי עד לבית בפקודת 'הכל יכול' 'הכל יכול' 
בהעמידו פנים כאילו שלשם גם כך הוא נוסע ואינו חורג בהעמידו פנים כאילו שלשם גם כך הוא נוסע ואינו חורג 

ממסלולו עבורי...ממסלולו עבורי...
נכנסתי לבניין בהודיה לה' על המבצע שרקם עבורי!נכנסתי לבניין בהודיה לה' על המבצע שרקם עבורי!
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הצדיק.
כך וכך – ענה האיש.

- ובכן, המשיך ר' זונדל, זמן הטיפוס עד הקומה השלישית 
אורך לי מדי יום כעשר דקות נוספות... ובסך הכל יימצאו 

בידינו ללמוד בחברותא בעשר דקות האחרונות! 
הטרחא  שווה  לא  תורה  לימוד  של  דקות  עשר  בשביל  נו, 

הזו?
הבה נצא לדרך!הבה נצא לדרך!

הרבה,  ובחולשתו  המופלגת  בזקנותו  הצדיק  יצא  ואכן 
עד  פסיעה,  אחר  פסיעה  מביתו  ביציאה  קשות  לטרוח 
ומפרך–  קשה  בטיפוס  ומשם  הבנין,  עד  הרכב  ומן  הרכב, 
הבית  עד  הזו  הקשה  הדרך  כל  את  חלילה  חוזר  ושוב 

בחזרה, והכל בשביל עשר דקותעשר דקות בלבד!
מה נענה אנן? כיצד נתייצב כבני מרון ביום הדין, כשנצטרך מה נענה אנן? כיצד נתייצב כבני מרון ביום הדין, כשנצטרך 
יגיעת  כמה  השנה,  ימות  כל  על  מפורט  'חשבון'  יגיעת לתת  כמה  השנה,  ימות  כל  על  מפורט  'חשבון'  לתת 

התורה ועמלה ביטלנו בעווננו במשך השנה?!התורה ועמלה ביטלנו בעווננו במשך השנה?!
טרחות  שכל  התורה!  חביבות  היא  מה  ראו,  גם  נא  טרחות ראו  שכל  התורה!  חביבות  היא  מה  ראו,  גם  נא  ראו 
העולם לא ישוו לחפצים באהבתה! – כך היא הדרך לגדול העולם לא ישוו לחפצים באהבתה! – כך היא הדרך לגדול 
כל  לנצל  כשמקפידים  חכם'!  'תלמיד  צומחים  כך  כל בתורה!  לנצל  כשמקפידים  חכם'!  'תלמיד  צומחים  כך  בתורה! 

רגע וכל דקה עד תום ליגיעת התורה ועמלה בטהרה!רגע וכל דקה עד תום ליגיעת התורה ועמלה בטהרה!
[מתוך שיחה על התמדת התורה לקראת הימים הנוראים]

• ~ • ~ •
הדור  צדיקי  מגדולי  הדור אחד  צדיקי  מגדולי  אחד  בפני  עצמו  התנצל  אחד  יהודי 
בה  רגיל  שהיה  התורה  יגיעת  את  שעזב  על  הקודםהקודם, 
צערו,  את  האיש  תינה  חלושים'!  'כישרונותיי   – מעודו. 
ותפיסתי קשה, לא נראה אם כן, שיש לי תקווה להצלחה 
בתורה (ח"ו), לפיכך עזבתי את הלימוד, והוספתי בשעות 
יום  מדי  שעות  כמה  אני  מקדיש  ערב  ולעת  העסקים, 

ללימוד התורה!
הצלחת  בידך!  היא  גדול  טעות  לעומתו,  ענה  הצדיק  אך 
התורה אינה תלויה בכישרונות, או בראש טוב! כבר שמענו 
והצליחו  וגדלו  חלש',  'ראש  עם  שהיו  הרבה  ראינו,  וכבר 
שלא  פצצה'...  'ראש  עם  רבים  גם  ומאידך  פרי!  ועשו 

הצליחו בתורה!
בעיקר  תלויה  הצדיק,  סיים  תורה,  של  בעיקר הצלחתה  תלויה  הצדיק,  סיים  תורה,  של  הצלחתה 
בדמעות שהנך שופך לפני החונן לאדם דעת, שיאיר בדמעות שהנך שופך לפני החונן לאדם דעת, שיאיר 
עיניך בתורתו, וידבק לבך באהבתה! ומאידך גם בכוח עיניך בתורתו, וידבק לבך באהבתה! ומאידך גם בכוח 
שוב  ולעמול  ולהתייגע  לעמול  דקדושה!  שוב עקשנות  ולעמול  ולהתייגע  לעמול  דקדושה!  עקשנות 
לקניינה  השם  בעזרת  שתזכה  עד  ליאות,  בלא  לקניינה ושוב  השם  בעזרת  שתזכה  עד  ליאות,  בלא  ושוב 

של תורה!של תורה!
[וראה בארכות בזה בספר "טיב ההתחזקות – תורה""טיב ההתחזקות – תורה", שיצא לאור לאחרונה].

[שם]

• ~ • ~ •
ירושלים ירושלים  הקודש  בעיר  המעטירה  מירמיר  ישיבת  בהיכל 
מסלתה  חשוב  יהודי  תחכמוני  בשבת  יושב  ת"ו, ת"ו, 
ומשמנה, תלמיד חכם עצום בר אוריין ובר אבהן, בקי 
נפלא בכל חדרי תורה, בישיבה הקדושה מכנים אותו 

כמו 'ספר תורה' מהלך, ברוב בקיאותו וגאונותו. 
כיום הוא בערך בגיל 47, אך מעטים מאוד בישיבה יודעים 
צמח  וכיצד  מאין  זה,  מופלג  חכם  תלמיד  של  עברו  את 
בדבר  שיש  ולפי   – רברבי.  לאילנא  שפרח  עד  ונתעלה, 
לימוד מוסר וחיזוק עצום, אספרה נא למו דברים כהווייתן.
אדם זה מגיע אמנם ממשפחה חשובה ומיוחסת בישראל, 
הוא  אבל  מופלגים,  חכמים  ותלמידי  רבנים  של  משפחה 
לא  הוא  התורה,  אל  נמשך  לא  מה  משום  בבחרותו  עצמו 
מצא את מקומו בלימודים, והרבה לחפש לעצמו תעסוקות 

שונות מחוץ לכותלי הישיבה.
כך התגלגל מעבודה לעבודה... עד שלאחר שהוציא רישיון 

נהיגה, הצטרף כנהג טנדר בחברה להסעת תלמידים.
שידוך  למצוא  קל  לא  מעט...  'נתקע'  לפרקו  משהגיע  אך 
הגון עבור בחור נהג הסעות... ההצעות שהגיעו – אם כבר 

הגיעו – היו עלובות ופוגעות!
והנה יום אחד קלטה אוזנו מן הצד שיחה שניהלה אמו עם 
אחת השדכניות, שמתוכה הבין, שישנה על הפרק משפחה 
אישיותו  שדוקא  חכמים,  ותלמידי  רבנים  של  חשובה 
מצאה מאוד חן בעיניהם, אבל 'עיסוקו' לא כל כך... – אבי 
המדוברת היה איש תלמיד חכם גדול, ר"מ מפורסם, שכל 
משמשים  ורובם  תורה,  של  באוהלה  יושבים  וחתניו  בניו 

בכלי קודש כמגידי שיעורים או מוצי"ם.
משפחתו  ואת  הבחור  את  היטב  הכירה  משפחה  אותה 
הרמה, ומידותיו הטובות וכל אישיותו מצאח הן בעיניהם, 

אבל כמובן לא חפצו לשמוע אודות חתן עם הארץ!
כששמע זאת הבחור, נדהם והופתע מאוד, ושאל את אמו 
לפי תומו: ואם אוכיח שמסוגל אף אני להיות 'תלמיד חכם' 

כמותם, האם הם ירצו בי?
מה  את  מזו  יתרה  הוסיפה  ואף  האם,  ענתה   – "בודאי!" 
שקיבלה מהשדכנית, שגם המדוברת עצמה כששמעה את 
יקח  שאולי  בעצמה  זאת  הציעה  הנאצלות,  מידותיו  שבח 
מאוחר  לא  לעולם  שהרי  לתורה!  עתה  עצמו  את  הבחור 

לקניינה של תורה! 
כעצומה,  ובשמחה  בעוז  עצמו  את  הבחור  תפס  ואכן 
וכדוגמת רבי עקיבא ורחל בשעתם (נדרים נ.) עזב את כל 
ההסעות,  לחברת  כבוד  אחר  הטנדר  את  החזיר  עיסוקיו, 
השקיע  ותיכף  הקדושה,  'מיר'  לישיבת  בהתלהבות  ונכנס 
עצמו כל כולו נפשו ורוחו ונשמתו בעסק התורה הקדושה 

בכל רמ"ח איבריו ושס"ה גידיו! 
מן השמים סייעו בידו, ונפתחו שערי ליבו ומוחו בחכמתה 
המתגבר  כמעיין  ונתעלה  עלה  קצר  זמן  ובתוך  תורה,  של 
בקניינה של תורה! הוא החל להשתתף בשיעורים הקבועים 
ועד  בתלמודו,  מופלגה  הצלחה  וראה  הישיבה,  ראשי  של 

מהרה פקיע שמיה כעילוי מופלג, העושה חיל בתורתו!
ונהפך  הגדולה,  המהפכה  ובנפשו  בלבו  שנקבעה  לאחר 
לתלמיד חכם אמיתי ובר אוריין, חזרו שוב לדבר בו נכבדות 

אודות אותה ריבה, שעדיין המתינה עבורו. 
שאמנם  לו  ונודע  אודותיו,  לברר  שוב  החל  המדוברת  אבי 
הנערה  פי  ובשאלת  כהוגן,  תלמודו  על  הוא  שוקד  עתה 
עברו,  'כל'  את  ולשכוח  בצד  להניח  מאביה  הבת  ביקשה 
רק לתהות היטב על קנקנו עתה, ולבוחנו הדק היטב, כדי 

לוודא שעתה נעשה 'בן תורה' אמיתי!
נענה האב והעמיד לו לאותו בחור 'בוחנים' קשים, תלמידי 
חכמים מופלגים שדיברו עימו בלימוד בחריפות ובבקיאות, 
הודו  כולם  יחד  עצומה,  בהתפעלות  מגדרם  יצאו  וכולם 
והללוהו, כתלמיד חכם נכבד ובעל מידות מופלאות ביותר!
כדת  נישאו  השניים  טוב!  בכי  השידוך  נגמר  מהרה  עד 
משה וישראל, והקימו בית של תורה ויראה לתפארת 
לשקוד  הזה  היום  עד  ממשיך  כשהבעל  ישראל.  בית 
מיר,  ישיבת  של  היפים  גידוליה  מפארי  תלמודו,  על 
לתפארת המשפחה הרוממה, ולתפארת בית ישראל!
רש"י  כמ"ש  הרצון!  בפני  העומד  דבר  שאין  רש"י ללמדך,  כמ"ש  הרצון!  בפני  העומד  דבר  שאין  ללמדך, 
עכ"ל.  עליו"  תתגבר  תרצה  עכ"ל. "אם  עליו"  תתגבר  תרצה  "אם  ז)  ד,  (בראשית  ז"לז"ל 

וכמאמר השגור בפי העולם: "וויל-נאר גאון"...וכמאמר השגור בפי העולם: "וויל-נאר גאון"...
העליונה,  ההשגחה'  ההשגחה''טיב  'טיב  את  כן  גם  וללמדנו 
ושיתקרב  לפועל,  השידוך  שייצא  משמים  כשרוצים 
הסיבות  כל  את  ממציאים  הרי  לתורה,  ישראל  איש 
לו,  הנועד  זיווגו  ואל  תורתו  אל  האדם  את  שיביאוהו 
להעמיד דורות ישרים, בנים ובני בנים עוסקים בתורה 

וביראת שמים, על ישראל שלום, אמן.אמן.
 [שיחה פרטית – י"ד חשון תשע"ג]
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