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 (כט, ט)אלקיכם  ה' לפני כלכם היום נצבים אתם
 לפי לקללות נצבים אתם פרשת נסמכה "למה רש"י (ד"ה והוא יהיה) כתב

 הוריקו שבתורת כהנים, ט"ממ חוץ שתים חסר קללות מאה ישראל ששמעו
 היום, נצבים אתם לפייסם משה התחיל באלו, לעמוד יוכל מי ואמרו פניהם
 לפניו". קיימים אתם והרי כליה, אתכם עשה ולא למקום הכעסתם הרבה

עמדו על שינוי הלשון ברש"י "מאה קללות חסר שתים", למה לא  המפרשים
 כתב צ"ח קללות כמו שכתב בהמשך "מ"ט שבתורת כהנים"?

על זה ה"כתב סופר", שבתוך הקללות הרי כתיב "כל חלי וכל מכה אשר  תירץ
לא כתוב בספר התורה הזאת", אם כן יש אכן ק' קללות חסר שתיים ששתיים 

 מהם לא ידועים...

כתב, בהקדם דברי המדרש על פסוק זה "הפוך רשעים ואינם ובית  ועוד
תוב וכו' זה צדיקים יעמוד", שאיתא במדרש וכל חלי וכל מכה אשר לא כ

מיתת צדיקים", וכאן נתבהלו כלל ישראל שאפי' שיהיו צדיקים אולי יענשו 
ראו כמה עברתם  –כדכתב רש"י  –בעבור הרשעים, לכן פייסם משה 

והכעסתם וכו'. וזה כוונת המדרש על פסוק זה, שלפי דברי משה רבינו  "הפוך 
        קים יעמוד". "ובית צדי –הרשעים יענשו בעצמם במיתתם   –רשעים ואינם 

 (עפ"י כתב סופר)
 (כט, יח)אלך  לבי בשררות כי לי יהיה שלום לאמר בלבבו והתברך

, לשמים ורעים לבריות טובים שהם האנשים אל מוסר המה אלו דברים
 שיש במה להם שדי אומרים למקום אדם שבין עבירות על אותם וכשמוכיחים

 יתברך הטוב בלבו היינו" בלבבו" והתברך וזה, הבריות על לרחם" טוב לב" להם
 רעה כל ואעשה, אלך לבי בשרירות כי אף יאמר לכן רחמן לב לו שיש במה

 על ויענישו, לו סלוח' ד יאבה לא באמת אבל, לי יהיה שלום זאת בכל שבעולם
 .להיפך וכן עבירה מכבה מצוה אין כי, המצות על שכר לו ויתן העבירות

 סופר) (כתב

 (כט, יח)אלך  לבי בשררות כי לי יהיה שלום לאמר בלבבו והתברך
פירש, "בשרירות" לשון "במראות ליבי", אבל ב"רבינו בחיי" פירש: רש"י 
 כתובות( דדייני אשרתא ל"חז לשון והוא, בחוזק, לבי בשרירות לפרש "ויתכן

 דין" עיי"ש.  בית קיום שהוא), ב"ע כא

של "רבינו בחיי", אפשר להוסיף סיפור מן העניין: (מובא ב"עלי  לפירושו
 נכנס שפעם, סגל יהודא הרב, סטר'ממנצ הצדיק הרב על ורדים") מספרים

אחרי שכבר  ,ישן והבחין באחד הבחורים שעדיין, הישיבה בפנימיית לחדר
 הוא, שמע קריאת זמן סוף לפני דקות כמה זה והיה העירו את כל הבחורים,

 הבחור נכנס" סדר"ה של בעיצומו, שעה כעבור הבחור שוב. את העיר לא
 . הוסיף ולא". חזק לב לך יש" ואמר הרב לו קרא, המדרש לבית

 זו היתה האם, הרב דברי פשר מה לחשוב והתחיל, במקומו הבחור התיישב
 ?ברמז עטופה גערה זו ואולי? הערה אולי או? ברכה

: לו השיב? דבריו כוונת מה הרב כבוד: אותו ושאל הישיבה ראש אל חזר
שמע  קריאת זמן סוף לפני דקות ישרים שנת ישן וראיתיך בחדרך כשהייתי
 וחלישות צער מרוב תתעלף, הזמן עבר כי ותיווכח תתעורר שאם בלבי חשבתי

 כן אם, בשלום עבר הכל כלומר, כרגיל" סדר"ל שהגעת רואה אני הנה. דעת
 (ציוני תורה)    ...חזק לב לך יש באמת כנראה

 התורה דברי כל את לעשות עולם עד ולבנינו לנו והנגלות אלהינו' לה הנסתרות
 (כט, כח)  הזאת

 כדי, שכרן ומתן מצוות של טעמיהן התורה גילתה לא שלפיכך אמרו חכמינו
 שכרן שמתן המצוות את רק ויעשה מועט שכרן שמתן מצוות אדם יניח שלא

" ואם אב כבוד" והן שכרן את התורה לנו גילתה מצוות שתי ורק. מרובה
 ביותר הקלה ובמצוה", ואם אב כיבוד" ביותר החמורה במצוה". הקן שילוח"ו
" ימים והארכת לך ייטב למען" הבטיחה התורה ובשתיהן", הקן שילוח"

  שווה. במידה כולן לקיימן ויש, שוות המצוות שכל ללמדנו
 יתברך השם הסתיר" אלהינו' לה הנסתרות: "פסוק של פשוטו איפוא זהו

: מצוות שתי של שכרן מתן לנו גילה אולם, המצוות של שכרן מתן את מאתנו
" לבנינו" נוגעת ואתת. הקן שילוח" לנו" נוגעת אחת" ולבנינו לנו והנגלות"

אתנעשהלמען" הזאתהתורהדבריכלאתלעשות"כדיוזה. ואםאבכיבוד
 (כתב סופר)  .מרובה ששכרן המצוות את רק לנו נבחר ולא, המצוות כל

  יב) (ל, לא בשמים היא
 של משמו' מפוניבז ל"זצ כהנמן שלמה יוסף רבי הגאון של בפומיה מרגלא

 : ל"זצ" חיים חפץ"ה

 מעלין עירו בני ראה דוסא בן חנינא רבי) רבה קהלת ריש( במדרש מסופר
 יצא דבר? מעלה איני ואני לירושלים מעלין הכל אמר, לירושלים ונדבות נדרים

 לשכור ביקש, ומירקה וסיתתה ושבבה, אחת אבן שם וראה עירו, של למדברה
 דבר. בידו נמצא ולא. סלעים חמשה לנו תן אמרו) להעלותה( פועלים לו

 ואמרו לו "ובלבד מלאכים, והסכימו להעלותו חמשה ה"הקב לו זימן לשעה,
 ונמצאו) ופרחו עפו וברגע( עמהם ואצבעו ידו נתן, עמנו" ואצבעך ידך שתתן

 .בירושלים עומדים
 שחיפש עד ה"הקב עיכב מה מפני: הדבר תמוה", חיים חפץ"ה שאל ,לכאורה
 התנאי פשר ומה? הענין בתחילת תיכף המלאכים לו שלח ולא, אנשים לשכור

 "? עמנו ואצבעך ידך שתתן ובלבד" דוסא בן חנינא לרבי המלאכים שהעמידו

, שהוא מצב בכל לפעול מחויב שהאדם ללמדנו אלא" המשיך" זאת אין"
 שלו המשימה הטבע בדרך אם אפילו לעשות שניתן מה כל את מצדו ולעשות
 אזרק מחשבתו לבצע שיספיק כלל מסתבר ולא, אפשרית כבלתי נראית
 מה כל את מצדך שעשית אחרי רק. נס בדרך מקודש עזרתו ה"הקב לו שולח

 ". ממעל הסיוע יבוא לעשות שיכולים
 בשמים לא: "נצבים בפרשת אנו מוצאים, "ח"הח הוסיף", לדברינו סיעתא"

 ואיך" וללמדה אחריה לעלות צריך היית בשמים היתה שאילו" י"ובפירש" היא
? לשמים נגיע לא סולמות אלף נעשה אם אפילו הרי" לעלות צריך היית" אמר

, לעשות שביכולתנו מה כל ממש לעשות חייבים מצדנו שאנחנו, כן אם משמע
 ה"הקב אז כי, המטרה את להשיג עשייתנו בכח שאין מראש ברור אם אפילו
  ".הטבע לדרך מחוץ לנו עוזר

 )מפוניבז'" "מאוצרותיהם של צדיקים" בשם ספר "הרב(

 כי ל,"ז לייב ר"הג לבנו חיים" החפץ "תולדות' בס למובא בזה לציין הענין ומן
 ברית מפירי נגד להילחם יוצאים היו אילו כי ואומר נאנח היה חיים החפץ
 על הבט מבלי בשעתם כהחשמונאים ובחנית בחרב שברוסיה ישראל רשעי
 מנצחים שהיו ודאי והחלשים המעטים קדשי ישראל למען הלוחמים היות
 .בעדי יגמור' ה. ש"עיי

 , ב)(לא ויאמר אלהם בן מאה ועשרים שנה אנכי היום
היום מלאו ימי ועתותי, מלמד שהקב"ה ממלא שנותיהם של  צדיקים מיום 

 ליום (סוטה יג, א). 
הגר"ח קנייבסקי (בספר טעמא דקרא) מבאר ע"פ הירושלמי (ר"ה פ"ג ה"ח) 
"עמלק מכשף הי', מה הי' עושה, היה מעמיד בני אדם ביום גינוסיא שלו (פי' 

ביום גינוסיא שלו. והיינו שביום  ביום לידתו), לומר לא במהרה אדם נופל
לידתו של אדם בריא ותקיף מזלי', לכן קשה שימות באותו יום". וזה רק בסתם 
בנ"א, שהמיתה עונש להם, אבל צדיקים גמורים, אדרבה, המיתה טובה להם, 

לכן נפטרין  -שהולכין מיד לג"ע, א"כ אדרבה משום דביום לידתן בריא מזלן 
בספר חומת אנך להרב החיד"א על קהלת ג, שכבר  ביום לידתן. ע"כ (ועיין

 קדמו ברעיון זה).

 (לא, ז)יקרא משה ליהושע ויאמר אליו לעיני כל ישראל חזק ו

"על דרך צחות, כי גם המלך נצטווה לבלי רום לבבו  משך חכמה"כתב בספר "
(לעיל ס"פ יז), ויהושפט מלך יהודה כשהיה רואה ת"ח כו' (מכות כד) מחבקו 

כו' אבי אבי כו', וזה רק בצנעה, אבל לעיני העם 'מלך שמחל על כבודו  ומנשקו
אין כבודו מחול' (כתובות יז), ומצינו שמפני מה נענש שאול? על שמחל על 
כבודו (יומא כב, ב), וזה מה שאמר לו משה רבינו ליהושע: אם קטן אתה 

זאת, "לעיני בעיניך, וירא וחרד מפני כל, ונמוך בדעתך לכבד כל אדם, אבל בכל 
כל ישראל חזק ואמץ", לא תתנהג בענוה ולא תראה להם מורך, רק היה קשה 

 כברזל וגבור כארי נגד העם. 

 (כא, לא) והיה כי תמצאן אתו רעות רבות וצרות

בגמרא חגיגה (ה, א) "רבי יוחנן כי מטי להאי קרא בכי: "והיה כי תמצאן אותו 
 ת וצרות תקנה יש לו?! רעות רבות וצרות" עבד שרבו ממציא לו רעו

בעל ה"קול אריה" ביאר את הפסוק "הנה כעיני עבדים אל יד אדוניהם וכו' כן 
עינינו אל ד' אלוקינו עד שיחננו", כך: בדרך כלל אם אדון מרים את ידו להכות 
את עבדו הריהו בורח, אבל אם עבד חכם הוא, הרי הוא נותן את שיניו או את 
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ובזה יצא לחופשי. וזה מה שאמר דוד המלך הנה עינו כדי שיפגע בו האדון, 
כעיני עבדים אל יד אדוניהם שהעבדים נותנים את עיניהם כדי שיפגע בהם יד 
אדוניהם כן עינינו אל ד' אלוקינו עד שיחננו שאחרי הצרות יוציאינו לחופשי 

 ויפדנו מגלותינו.
האדון מכה  כעין יסוד זה, ביאר בספר "הר צבי" את דברי רבי יוחנן: שהנה אם

את עבדו והוציא לו שן ועין, העבד יוצא לחירות, אבל אם האדון ממציא לו 
 מכות ע"י ששולח אחד שיכה את עבדו, אין העבד יוצא לחירות.

ועל זה בכה רבי יוחנן, שעבד שרבו "ממציא" לו צרות הרי אין לו מזה שום 
צאן אותו", תועלת שאינו יוצא בזה לחירות. וכאן שהפסוק אמר לשון של "תמ

שיהיה כאילו שמוצא את הצרות לבדו ויתלה זאת בדרך מקרה, ולא יבין שהוא 
 (ציוני תורה)   בשביל מטרה לגואלם, על דא קא בכי.

 (לא, ז) כי אתה תבוא את העם הזה אל הארץ

כתב רש"י "משה אמר ליהושע זקנים שבדור יהיו עמך, הכל לפי דעתן ועצתן, 
אבל הקב"ה אמר ליהושע "כי אתה תביא את בני ישראל אל הארץ אשר 
נשבעתי להם" תביא על כרחם, הכל תלוי בך, טול מקל והך על קדקדן, דבר 

 אחד לדור ולא שני דברים לדור".
בינו בדבריו ליהושע את לשון הקשה ר' אלחנן וסרמן היאך שינה משה ר

הדברים שנמסרו לו מפי הגבורה? והוא משיב על כך: באמת שני הדברים 
צודקים. כי זה ודאי שמנהיג הדור צריך לשמוע דעתם ועצתם של הזקנים 
והחכמים, ואסור לו להסתמך מראש רק על דעתו בלבד. אולם אחרי ששמע 

שה מסורה בידו לבד! את כל הדעות של יועציו צריך שתהא ההכרעה למע
    אחרת תשתרר אנדרלמוסיה בעם ואיש הישר בעיניו יעשה. 

 (מעינות הנצח, הובא באמרי חן)

ויאמר ה' אל משה הן קרבו ימיך למות קרא את יהושע והתיצבו באהל מועד 
 (לא, יד).  ואצונו וילך משה ויהושע ויתיצבו באהל מועד:

יהושע, ואמר לו, מה אמר  במדרש רבה: משנסתלק עמוד הענן הלך משה אצל
לך הדיבור? אמר לו יהושע: כשהיה הדיבור נגלה עליך יודע הייתי מה מדבר 

 עמך?! אותה שעה צעק משה "מאה מיתות ולא קנאה אחת".  

ולפלא הוא הדבר מדוע באמת לא רצה יהושע לגלות למשה מה אמר לו 
ת הדיבור? ברם, אותם הדברים ממש אמר השם יתברך ליהושע על מנ

שיאמרם למשה, שהרי משה ביקש להישאר בחיים בתור תלמידו של יהושע, 
ציווה איפוא השם יתברך על יהושע לומר לו כדברים האלה, למען ירגיש היטב 
כמה קשה הדבר ליהפך מרבי לתלמיד כי אז כבר יסכים למות. שכן מוטב 

 (הגר"א)     "מאה מיתות ולא קנאה אחת".

 דם, וכיצד באה אליו מידה זו של קנאה?וקשה הלא היה משה העניו מכל א

ביאר בזה הגה"ק מאוסטרובצא שמן השמים רצו להקל את צערו של משה 
על היאלצו למות, והכניסו בו במתכוין מעט קנאה, נענה משה רבינו ואמר: כל 
ימי טרחתי ועמלתי על תיקון המידות, וכעת, על סף מיתתי הנני מגלה בקרבי 

, לכן מוטב למות מאשר לחיות חיי קנאה, "מאה את המידה המגונה של קנאה
 (אמרי חן)     מיתות ולא קנאה אחת" 

 מאוצרות המגידים  
 (ל, ב). אלקיך ושמעת בקולוושבת עד ה' 

חודש אלול ועשרת ימי  –הזמן המיוחד לשוב אל ה' הוא ימי הרחמים והסליחות 
 תשובה. 

בימים אלו ניתנת לנו הזדמנות מיוחדת, ורבי שמשון פינקוס זצ"ל, לשמו ולזכרו 
 תאות נפש, הסביר את ההזדמנות המיוחדת הזאת באופן נפלא: 

לקהילה אחת לא היה בית כנסת להתפלל. הם השתוקקו בכל ליבם ובכל נפשם 
להקים בית של קבע לתורה ולתפילה, לרווחת כל בני הקהילה, לכבוד השי"ת. הם 

 אך הדבר לא עלה בידם.  –התאמצו לגייס תרומות, למצא תורמים 

תו בסופו של דבר הם החליטו להקים קרוואן. פועלים הכינו את התשתית להנח
עם משאית ענקית, 'א באמבע', הביאה אותו. מנוף ענק החל להרים את הקרוואן 

 באויר. 

מהמשאית יצאו שלשה פועלים בריונים, ג'לובער'ס, שהחלו לכוון את הקרוואן 
בצורה כזאת שהוא "ישב" באופן מדויק על התשתית שהוכנה מראש: סובבו אותו 

ה, כמה סנטימטרים קדימה, קצת ימינה, קצת שמאלה, כמה סנטימטרים אחור
ושוב ימינה, שמאלה, קדימה, אחורה... לקח להם עשרים דקות עד שהושיבו את 
הקרוואן על מקומו ושחררו אותו מהמנוף. המנוף התקפל והמשאית נסעה 

 לדרכה.

במקום כבר נוכחו החשמלאי, האינסטלטור ושאר בעלי המלאכה, שהחלו מיד 
 במקומו.במלאכתם, בו ברגע שהקרוואן הונח 

אה! ברוך השם! הקרוואן עומד על תילו, לשם לתהילה ולתפארת! הגיוואלדיגע 
 שמחה!

 לפתע! שוד ושבר! נורא ואיום! זעקה אדירה נשמעה!

הונח בצד מערב! א  –התברר כי הקרוואן הונח הפוך! הצד בו עומד ארון הקודש 
 ..מוראדיגע מעשה! מה עושים? כולם עמדו במקומם כשהם אובדי עצות.

עמד שם בחור אחד ותמה: "רבותי! מה הבעיה? יש לי עצה פשוטה! בא נרים את 
 הקרוואן ונסובב אותו..."

 אמרו לו: "השתגעת? הרי הקרוואן שוקל כמה טונות"...

השיב להם הבחור: "מה זאת אומרת? הרי ראינו מקודם ששלשה אנשים הצליחו 
ם אנחנו נצליח! אמנם לא לסובב אותו ימינה ושמאלה, קדימה ואחורה, אם כן ג

 יכול נוכל"... –בעזרת שלשה אנשים אבל בעזרת שלשים 

"כשהקרוואן היה באויר, והמנוף אחז אותו  –הסבירו לו  –"אוי! טיפש שכמותך!" 
היה עוד אפשר לסובב, להזיז, לשנות... אבל עכשיו... אי! אי! אי! עכשיו,  –

 כדי לשנות!"...מאוחר מידי מ –כשהקרוואן כבר מונח על מקומו 

 מורי ורבותי! הדברים נוקבים ויורדים עד התהום!

באלול הכל עוד באויר, שום דבר עוד לא כתוב וחתום... אפשר עוד לשנות! אחרי 
אלול כבר יהיה מאוחר, לא תהיה אפשרות לשנות! רק באלול יש לנו את 

 ההזדמנות...

רבותי! שהדברים האלו לא יהיו "סתם דיבורים". שהדברים האלו יהיו "למעשה"! 
שכל אחד ואחד מאיתנו יראה מה עליו לתקן! שכל אחד יתחזק בדקדוק הלכה, 
ובקיום המצוות בשלימות, בשמחה, בווארמקייט. והשם יתברך יהיה בעזרנו, 

 (יחי ראובן)  מסייעים אותו".  –שהרי "הבא ליטהר 

 שמים""בקצה ה
"אם יהיה נדחך בקצה השמים", פרש רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל, שיחזיקו לפחות 
בקצה של הרוחניות, במשהו. בספרים הקדושים אמרו שלפיכך נשארת מהגוף 
עצם קטנה, הלוז, שאינה כלה, כדי שממנה ישוב ויבנה בתחית המתים. שלפחות 

 " (דברים ל, ד).משהו ישאר, ואז: "משם יקבצך ה' אלקיך, ומשם יקחך

אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו ומה יפה ירושתנו. עם כל חסרונותינו, עם 
כל מגרעותינו, עם מועקותינו וצערנו על מצבנו הרוחני, "בקצה השמים" אוחזים 

 אנו!

כשאנו משוים עצמנו לאחינו שבשדות, לאובדים ולנדחים, כמה יש לנו לתת שבח 
 והודיה על חלקנו!

בשני רבנים שנסעו להרצות ב"יום שכולו תורה" בחיפה. על אם הדרך  מעשה
התחיל הרכב לקרטע. הנהג סרב להמשיך ולנסוע, נכנס למוסך שליד קבוץ 
מעברות. התענינו, והודיעום שהתיקון יארך כשעה וחצי. הוה אומר, לא פחות 

 משלש שעות.

 אמר האחד לחברו: "בא ונסייר בקבוץ".

 יסתכלו עלינו, הלכו. למה, מה פתאום, איך

 ראו ילדים משחקים. שאלו: "ילדים, מי שבר את הלוחות?"

 ענו במקהלה: "לא אנחנו!"

תמהו. המשיכו בדרכם וראו כמה מבוגרים בפלחה. "אמרו לנו בבקשה, אלי אתם 
 יודעים מי שבר את הלוחות?"

 סוקם.יים: "לא ראינו", והמשיכו בעימשכו בכתפ

 ו. נכנסו למזכירות, והתקבלו בנימוס: "כן?!"זה כבר מקומם, בורות שכז

"תראה, לא נעים, אבל פגשנו ילדים ושאלנו מי שבת את הלוחות, ואמרו: לא 
 אנחנו. שאלנו מבוגרים, ואמרו: לא ראינו. מה זה פה כך אתם מחנכים?!"

 עסק. תביא קבלה, ואני מאשר תשלום"...ה שמע המזכיר, והרגיע: "אל תעשה מז

 כואב הלב.

 (והגדת)    מחברים אותם, ולו ל"קצה השמים"! איך
 "החיים והטוב, המות והרע"

"ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע, ובחרת בחיים" 
יט). אין ספק, התורה והמצוות הם חיים, "כי הוא חייך וארך ימיך" -(דברים ל, טו

ע"ב), ומרבה תורה מרבה חיים (אבות פ"ב מ"ז), ועל עם  (דברים ל, כ. ברכות סא
 הארץ אמרו שעל חייו לא חס, על חיי אחרים לא כל שכן (פסחים מט ע"ב).

 ידוע.

וכל תוספת בתורה היא דרגה אחרת של חיים, שעל כן "תלמיד שגלה [לעיר מקלט 
רבו עמו, שנאמר: ["ונס אל אחת הערים האלו] וחי"  על שהרג בשוגג] מגלין

(דברים ד, מב), דאג לכך שיחיה" (מכות י ע"א). וכתב הריטב"א: ואף על פי שיש 
ישיבה בערי מקלט [מגלים אליו את רבו, לפי] שלא מן הכל אדם זוכה ללמוד 

(עבודה זרה יג ע"א). ותוספת ההבנה שתהיה לו מרבו, היא דרגת חיים אחרת!

בן אפוא: "ראה נתתי לפניך את החיים". כל תוספת בתורה ובמצוות היא תוספת מו
 בחיים.

ויש לנו לדעת שהוא הדין: "ואת המות". שדברים כפשוטם, ועברה היא מיתה 
 רוחנית!

גמרא מפורשת היא, ומסתמכת על פסוק מפורש, והכל יודעים ואינו נותנים לב: 
ומבקש להמיתו, שנאמר (תהלים לז, לב): "בכל יום ויום יצרו של אדם מתגבר עליו 

 צופה רשע לצדיק, ומבקש להמיתו" (סכה נב ע"א, קדושין ל ע"ב). להמיתו!

הסבא מקלם זצ"ל נכנס פעם להיכל ה"תלמוד תורה" בשעת סדר מוסר, ומצא את 
תלמידיו הגדולים לומדים מוסר בעיון מעמיק, בקול דממה דקה. התרגש וקרא: 

 –גזלן שבא להרוג ולבזוז את כל הרכוש?!" "וכי כך מתעמתים עם 

ק, מימי לא אכלתי גם זו גמרא מפורשת (נדרים ט ע"ב): תניא, אמר שמעון הצדי
א, אלא אחד. שפעם בא נזיר מן הדרום, וראיתיו שהו איפה מטמבשר אשם נזיר 

 עינים וטוב רואי וקצוותיו סדורות לו תלתלים.

ך זה הנאה [בתגלחת שבסוף ימי אמרתי לו: בני, מה ראית להשחית את שער
 הנזירות].

אמר לי: רועה הייתי לאבא בעירי. הלכתי למלאות מים מן המעין, ונסתכלתי 
בבבואה שלי. ופחז עלי יצרי, ובקש לטרדני מן העולם. אמרתי לו: רשע, למה אתה 
מתגאה בעולם שאינו שלך, במי שהוא עתיד להיות רמה ותולעה. העבודה [לשון 

 חך לשמים.שבועה] שאגל



 

 ג 

מיד עמדתי ונשקתיו על ראשו. אמרתי לו: בני, כמוך ירבו נוזרי נזירות בישראל, 
 עליך הכתוב אומר: "איש כי יפליא לנדר נדר נזיר להזיר לה'" (במדבר ו, ב).

אני רואה בחורים מדקדקים במצוות, מביטים בראי לכוון מקום תפלין של ראש. 
דרא. מי מרגיש, חש וחושש שיצרו מבקש  ואין אחד מהם שיצרו פוחז עליו, אכשר

לאבדו מן העולם. מי צועק עליו: "רשע!" מי חש "כי השונא הגדול שיש לך בעולם 
הוא יצרך... והוא יורע עליך בחציו הממיתים, לשרשך מארץ החיים" ("חובות 

 הלבבות", שער יחוד המעשה פרק ה)!

היא החיים והטוב,  זו הידיעה האחת שהשרישה לנו התורה. כשם שדרך התורה
 כך הדרך האחרת היא המות והרע! כל עברה היא חץ מורעל!

והידיעה השניה, שזה לעומת זה עשה האלקים (קהלת ז, יד), באיזון ושווי משקל 
מוחלט: "ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, ואת המות ואת הרע" 

 (דברים ל, טו).

 כה נב ע"א) מספרת ספור.והגמרא (ס

שמע שאדם אומר לאשה זרה: נשכים מבעוד לילה ונצא לדרך. אמר אביי: אביי 
אעקוב אחריהם ואמנעם מעברה. עקב אחריהם שלוש פרסאות [עשרים וארבע 
אלף אמות כארבעה עשר קילומטרים] בין קני הסוף שעל שפת האגם. כשהגיעו 

ד, לפרשת דרכים ונאלצו להפרד, שמעם אומרים: "חבל שאיננו יכול להמשיך יח
ולהמשיך לשוחח". תמה אביי כמה גדול כחם לעמוד בנסיון. אמר לו אותו זקן 
[אליהו הנביא (תוספות חולין ו ע"א)]: כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. ולאותו 
אדם יש יצר טוב זעיר וחלש, לכן גם היצר הרע אינו תוקפו בחוזק, כדי לשמר את 

 כח הבחירה.

חירה. ואם אין התמודדות אין שכר. כמאמרם: כי עולמנו עולם ההתמודדות והב
 לפום צערא, אגרא (אבות פ"ה מכ"ג).

 –ואספר 

בימי אברכותו, היה רבי שלום שבדרון זצ"ל מכנס את נערי השכונה לשעור תורה, 
ובמתק שפתיו ספוריו ומשליו האהיב עליהם את הלמוד. פעם נעדר אחד 

 הבחורים, למחרת שב והופיע.

 שאלו."איפה היית אמש", 

ענה: "אומר לרב את האמת. אני אוהב לבוא לשיעור, אבל אוהב עוד יותר לראות 
 פוטבאל, משחק כדורגל. אתמול היה משחק, לכן לא באתי".

ענינו של רבי שלום נצת: "אני יודע שהתורה מתוקה מדבש ונופת צופים. כעת אני 
 ?!"שומע שיש דבר מתוק עוד יותר! אדרבה, ספר לי: פוטבאל זה, מהו

הנערים גחכו, אבל הלה שמח להחכים את רבו: "אז ככה. יש מגרש, ובני צדיו 
שערים. ויש שתי קבוצות, וכדור. כל קבוצה מנסה להבקיע כמה שיותר את שער 

 הקבוצה היריבה".

 "ככה?! ומה היתה התוצאה במשחק?!"

 "שתים אחת", ענה.

 "כמה זמן נמשך המשחק?" חקר רבי שלום.

 שעה וחצי."תשעים דקות", 

רבי שלום התהרהר: "שעה וחצי, לשלושה שערים... יש לי רעיון. יש פה מגרש 
 קרוב?!"

 "כן, ודאי!"

 "אז תביא מחר כדור, ונצא למגרש. וכעת, בואו ונלמד!"

למחרת, לאחר השעור, הלך עם הבחור למגרש. סקר את הרחבה והשערים ואמר: 
אירת עינים. בכח התורה מצאתי "תורת ה' תמימה, מחכימת פתי. מצות ה' ברה, מ

 דרך, איך להבקיע שלושים שערים בחצי שעה. תשעים, במשחק אחד!"

 הנער לא האמין למשמע אזניו.

 רבי שלום לקח מידיו את הכדור, התכופף והניחו לרגליו. אמר לו: "בעט!"

 "מה?"

 "בעט לשער, הבקע אותו!

 כל דקה.אתה תבעט, ואני אעמוד שם ואחזיר לך את הכדור. שער ב

 נו, למה אתה מחכה, למה אתה מתמהמה"...

 "הרב", אמר נבוך, "שער כזה לא נחשב"...

 "למה?" הגיע תורו של רבי שלום לתמוה.

"כי אין כאן שחקנים שיתקיפו וינסו למנוע ולחטוף את הכדור, ואין שוער בשער 
 ריק"...שינסה לזנק ולחסום את דרכו של הכדור. אין זו רבותא להבקיע שער 

 "אה, הבנתי!

 –כעת תבין גם אתה 

לבוא לשיעור כשיש שעה פנויה ואין משחק  הלימוד מתוק מדבש. וכי רבותא היא
 כדורגל?! הרבותא היא להתגבר על המניעה ולהבקיע את שערו של היצר הרע!"...

וזה לעומת זה. אם בקבוצה האחת יש אחד עשר שחקנים, צריכים להיות כן גם 
. וכל הגדול מחברו, צריך להיות יצרו גדול ממנו, כדי שתהיה לו בקבוצה השניה

 רבותא לנצחו!
והרוחנו להבין פשט בגמרא (סכה נב ע"א): לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא מביא 
ליצר הרע ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים. צדיקים נדמה להם כהר, ורשעים 

בוכים, איך יכלנו לכבוש הר  נדמה להם כחוט השערה. ואלו אלו בוכים. הצדיקים
 כזה. והרשעים בוכים, איך לא יכלנו לכבוש את חוט השערה.

ולא מובן: מה באמת היצר הרע, הר או חוט השערה?

והתשובה מובנת: לרשעים הוא חוט שערה, כי גם יצרם הטוב הוא כחוט השערה, 
ויש להקטין עבורם את להט היצר כדי לאפשר את ההתמודדות והבחירה. 

צדיקים, שיצרם הטוב כהר, גם היצר הרע כן, כדי לאפשר את בחירתם: "ראה ול
 נתתי לפניך את החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע", בשוה!

באים לפני אברכים, בני עליה מסולאים בפז, ממיתים עצמם באהלה של תורה 
 –ומתעלים ביראה, ונבוכים: היצר הרע מגיע ותוקף בכזו עצמה 

 –זו העדות וההוכחה והראה לשגב מעלתם ואינם מבינים ש

 (והגדת)   שהרי זה לעומת זה עשה האלקים, "ובחרת בחיים"!

 
 אשר הגויים בקרב עבדנו אשר ואת מצדים בארץ ישבנו אשר את ידעתם אתם כי"

 יש פן, עמהם אשר וזהב כסף ואבן עץ גלוליהם ואת שקוציהם את ותראו עברתם
 "היום פנה לבבו אשר שבט או משפחה או אישה או איש בכם

 מהמצרים נבדלו הם צאתם לפני האחרונה בשנה הלא? מצרים בארץ שם היה מה
. כביכול לשמים אותם העלו, שעבוד ללא בניסים עטופים היו שלימה שנה. מאד

, רמה ביד היציאה לקראת אותם הכינו, השמיימי הספר לבית אותם הכניס' ה
 מדבר רבינו משה. התורה קבלת מכן ולאחר, סוף ים קריעת כ"ואח, שכינה בגילוי
 ענני עם ההולכים מן אוכלי, התורה מקבלי דור, דעה דור, המדבר דור אותו לפני

 בארץ במדבר אחרי לכתך' "ה אחרי שהלכו ההוא הדור בני. הקודש וארון הכבוד
 . מעולם כמותו היה שלא גבוה כזה דור", זרועה לא

 מדוע'" ה מעם פונה שלבבו ולענה ראש פורה שורש בכם יש פן" אומר הוא ולהם
) כמוכם גדולים לאנשים( דברים מכאלו חושש שאני תתמהו אל? כך חושש אני
 ישבנו סוף כל סוף", מצרים בארץ ישבתם אשר את" יודעים בעצמכם אתם כי

 ואז, בהן לעבור רשות שנתנה האומות אותן גויים בקרב עברנו וכן מצרים בארץ
 לחשוש אפשר לכן". עימהם אשר וזהב כסף ואבן עץ שיקוציהם את" ראיתם הרי
 ...ולענה ראש פורה שורש בכם יש כי

 .אדם לבני לעשות הרעה הסביבה יכולה מה אנו למדים

 אותם אבל - מעט שונה בסגנון מבריסק מהרב שמעתי וכן שלי מהרבי עוד שמעתי
 אשר ואבן עץ גילוליהם ואת שיקוציהם את ותראו: "אמרו וכה, ממש דברים
 ". עימהם

 בפעם כך. אמת. ומיאוס שקץ בעיניכם היו הם. פוי - וגילולים שיקוצים ראיתם
 . שראיתם הראשונה

 שיקוץ בעיניכם היו לא כבר, בשיקוצים בהם שפגשתם, הנוספת השניה בפעם
 ולא משוקץ לא. כלום? כלומר" עימהם אשר ואבן עץ" ואבן כעץ אלא וגילול
 . מכובד

 "... וזהב כסף: "בעיניכם נראו כבר, השלישית ובפעם

 עץ, וגילול שיקוץ - זרה עבודה של סוגים שלושה כאן מציינת לא שהתורה היינו
 בתחילה. שונים במבטים עצמה זרה עבודה לאותה הכוונה אלא, וזהב כסף, ואבן
 .ופלא הפלא, וזהב ככסף נראית שהיא עד. מתרגלים אט אט. מאוסה היא

  בוונציה פעמים שלוש

 כל לא, עתה להמשיך רוצה שאני ומה מכובדים חכמים תלמידי כאן שיושבים נכון
 כדאי אולי, ממש איתי שהיה מעשה שזה כיון זאת בכל אבל, בפניכם לומר ראוי כך

 "). חטאיו דמפרסם מאן עלי חציף" בכך ואין( בקצרה להזכיר

 הפלגנו. ל"לחו לראשונה נסעתי כאשר ז"תשט בשנת. הנסיון כבעל חכם אין
 . ממושכת נסיעה, הים על באוניה

 - האוניה גג על ועולים רצים הנוסעים כי מבחין אני, הבוקר בשעות הימים באחד
 גםכאלו היו, משקפות ובידם עלו כולם כמעט, אחריהם אני גם יצאתי. הסיפון על
! הנה: "כפיים מחאו ואפילו הביטו, הסתכלו, הגדר ליד עמדו) מצלמות(= פוטו עם
 !". הנה

 : וונציה את וראיתי אני גם הסתכלתי

 כי הבחנתי מטר וחמש עשרים כל כאשר. מלוכלכים מים ומסביבם. הים על בתים
 .ונציה העיר. וגילולים שיקוצים. וערב שתי מתנוסס

 הסיפון על עמדתי כיצד, ציינתי בו מכתב שלי לחבר כתבתי נסיעה אותה לאחר
 על ונציה עיר ישנה כי שמעתי כבר, נכון, מתפעלים כך כל מה הבנתי לא וממש
 שיש כמו ובתים צלמים, מלוכלכים מים? הכל בסך זה ומה, ראיתיה גם והנה, המים
 במקום. המים קו על אלא צדדיו מכל היבשה על אינו שהבית אלא, העולם בכל

 ?! כך כל מתפעלים מה? מימינו סירות ראינו לא וכי. סירה ישנה, ומדרכה כביש

 כולם אם. הסיפון על עלו, רצו הכל שוב, חזור נסיעה באותה ל"מחו כששבתי
, במיוחד מעניין דבר זה זאת שבכל כנראה) הכרה בתת( לעצמו חושב אדם, רצים
 הם באמת איך, מענין" לעצמי וחשבתי, לבנים בתים? ראיתי ומה, אני גם עליתי

 סך. כלום לא זה הכל בסך, נו, טוב" להרהר הוספתי מיד אך?" המים על עומדים
 . חשבתי ממש כך", המים גבול על בתים בנו. פשוט דבר הכל

 לאחר זה היה, ונציה יד על בנסיעה לחלוף לי שהזדמן השלישית בפעם, תשמעו
 את אימצתי האוניה סיפון על עליתי, לכם אומר שאני כמו ממש, שנים כשלוש

... בה לראות המשקפת את לי שיתן הנוסעים מאחד ביקשתי ואפילו, לראות העין
 . ונפלא נורא" עמהם אשר וזהב כסף"

 עיני של הנפש כוחות את, התורה בתוך הכל את ראו כבר הללו הגדולים ואיך
 ! וליבו האדם

 או איש" בכם יש פן אומר שאני תתרעמו אל, כביכול, ה"הקב להם אמר ולפיכך
 .מתרגלים חלילה הזמן במשך אבל מהשיקוצים נפשכם געלה בתחילה כי". אשה

 :הפסוקים המשך את ונבאר

 שבט -" שבט או" ומהם" משפחה" נעשתה מהאיש כ"אח. אחד" איש" בתחילה
 או משפחה נהיה אחד מאיש איך". אלוקיכם ה מעם היום פונה לבבו אשר" שלם
 דושינסקי הרב ירושלים של מרבה ששמעתי מה פעם לכם אמרתי כבר? שבט



 

ד 

 שחשב אחרי ראיתם שכבר אחר" עיניכם ואחרי לבבכם אחרי תתורו ולא: "ל"זצ
 הראיה אחרי תמשיכו אל, די ,די, ראיתם! עיניכם אחרי תתורו לא - זרה עבודה על

, ממשיכים כן כאשר אבל. ובעין בלב וחשבתם שתרתם במה ולעסוק לתור
, אחדמאיש-בכךועוסקמספרהוא? שמעתמה? ראיתמה, נושואליםהסובבים

 '. וכו למשפחה הלאה מתפשט הדבר

 ללכת וממשיכים לצד מעט פונים כאשר אבל, מעט פונה רק". השם מעם פונה"
 את לעבוד ללכת) "העקום לכיוון ישר הולך( ועוד עוד עקום הולכים פניה באותה
 ". ולענה ראש פורה שורש בכם יש פן" עוד הולכים ואם" האלה הגויים אלוהי

 - ופורה צומח חלילה והוא, בארץ שורש זורעים - יותר הרבה צריך לא שורש רק
 ! ולענה בראש העולם כל את ולמלא ולרבות לפרות שיכול עד

 ?! ולענה ראש פורה של סוג כזה הוא אם נכיר ואיך

 בשרירות כי לי יהיה שלום בלבבו והתברך הזאת האלה דברי את בשמעו והיה"
 את שומע כאשר בקרבו לו דופק הלב"? בלבבו והתברך" הפירוש מה", אלך ליבי

 יהיה שלום: "עצמו בתוך עצמו את ומרגיע מנחם אותו מברך הלב אך, הקללות
 ". אלך ליבי בשרירות רצונו כי? "מגיעה וכיצד ברכה מגיעה מהיכן". לי

 ן"הרמב בדברי הנורא הפשט את לבד תראו כבר" הצמאה את הרוה ספות למען"
 דברים לומר ראוי אינני כבר כי, ן"הרמב מדברי ויחרד ייבהל נפש בעל שהוא ומי

 .בפניכם כאלו קשים

, פונה לב, וקל קשה, וחם קר, מלא עולם הוא הלב כי למדנו .הנהר ליד ר"האדמו
, רגלים לו יש כביכול הלב' וכו' וכו היום פונה לבבו', וכו בלבבו מתברך, פורה, הולך
, הדרך לצידי פונה הוא ואם. הכל בו יש! עמקים עשרה - עמקים בו יש, ידים

 אלוהי את לעבוד ללכת רצון שישנו עד ועוד עוד הולכת הלב של הזו התזוזה
 . האלה הגויים

 הגדול הנהר ליד פסע ם"האדמורי אחד ברוסיה החורף של בעיצומו כי מספרים
 .שוב והביט הרהר הסתכל. ארוך זמן והביט נעמד הוא, הקפוא

 בקרח ציירו מהם כמה, הקפואים המים על ששיחקו שקצים גויים ילדים שם היו
 את להם הסביר והרבי, החסידים התפלאו. להסתכל המשיך הרבי וערב שתי צורת

 : הקפוא הנהר מול מחשבותיו

 שתי מציירים לאך'שהשקצים הלום עד הגיע ואיך? לנהר קרה מה, לעצמי חשבתי
 ? הקרח על וערב
 מיעטו אנשים מעט קריר להיות התחיל כאשר. בשצף זרם הנהר הקיץ בסוף. הנה

 מי, שבועיים שבוע עוד חלף. לשחות באו - בנהר שרחצו היו עדיין אך, לבוא
 רוחצים היו לא. שמם כבר הנהר ואז, ממש קרים המים כי הרגיש כבר יד שהכניס

, מפכים לא כבר המים, שלושה שבועיים עוד. בכח זרמו עדיין המים אבל. כלל
, המים על דק ברק במין התכסה והנהר, שבוע עוד. פסק השטף. איטיים, חיים אינם
 על קרח היה כבר, שבועיים לאחר. קרים מים, נהר, מים רואים הכל עדין אך. כפור
 כ"אח. זורמים שתחתיו למים ולחדור הקרח את לשבור אפשר ועדיין, המים רום

 מטר או מטר בגובה קרח אותם שמכסה עד, וקשה עבה נעשית העליונה השכבה
 שתי ומציירים השקצים באים גם ואז, ולרוץ לדרוך, הנהר על לפסוע אפשר. וחצי
 : וסיים הרבי שתק". וערב

 ". אדם של בליבו התהליך בדיוק כך"
, החברים. כלום מבחינים לא, בליבו מנשבת קלה קרירות" היום פונה לבבו"

 מאד רחוק הוא עדיין. גובר הקור, חלילה, והנה. כלום עליו רואים לא, הידידים
, וגובר הולך הלב של הקור. עקום רואות כבר הלב של שהעיניים רק, מהשקצים

 על לצייר שיכולים היום שמגיע עד! וי. קר, קר, מתרחק אט אט, ועוד עוד מתקרר
 .וי, וי, צלב בו לחקוק יכולים שהשקצים עד קרח קר הוא... הלב

 " סלוח' ה יאבה לא"

 דברי המשך את להמשיך וקשה" לו סלוח' ה יאבה לא" הכתוב ממשיך כך ועל
 '". וגו וקנאתו' ה אף יעשן אז כי" הכתוב

 : שלי הרבי פעם אמר

 אפרסקים לי תמכרו: ויבקש ומתכת ברזל, עבודה כלי של לחנות יכנס אדם
כאן  אם לדעת, עליו דבר לרכוש למקום הנכנס כי?! דעת בר הוא וכי" ותפוחים

 לבקש הכנסת לבית באים אנו: קולו את שלי הרבי הגביה. למבוקשו המקום בכלל
 לבקש הזמן ולא השעה לא כאן ושמא, לבקש לחנות נכנסים, ה"מהקב סליחה
 עליהם שנאמר אלו בכלל אתה אולי, סליחה כאן שמקבלים לך אמר מי, סליחה

 ! אתה אולי... בטעות לכאן נכנסת" לו סלוח' ה יאבה לא"

 האומר הוא אני והנה, באוזני ומדברים אותי מעוררים שהיו הלוואי, אמרתי כבר
 ... מעצמי ולא מרבותי שהכל התנצלתי כבר אך, לי כואב, לפניכם מוסר

 : נפלא בדבר נסיים ובזאת

  היהודי של הטהורה הנקודה

 מה להעריך הכלים את לנו אין כי בפסוקים מגלים כאן דווקא!" ישראל כעמך מי"
 ! יהודי של לב הוא

 הקללות כל את שמעתי" לי יהיה שלום" החושב ביהודי כאן עוסקת התורה שהרי
 היא שאם סבורה התורה זאת ובכל. כקרח קר'" וכו אלך לבי בשרירות, "נורא ולא

 אינו יותר כי, בו יחזור הוא. יפחד הוא" לו סלוח' ה יאבה לא" ותזהירו עליו תאיים
 אני? כך כדי עד?!" ה"מהקב סליחה לי תהיה לא וכי: "מעצמו מזדעזע הוא. מסוגל
 השמים יראת טמונה היהודי של בפנימיותו"  דרכי את ולעזוב להשתנות מוכרח

 . הזו

 וישנים לנו יהיה שלום: חושבים אנשים רבים חודשים הנה, הללו מהימים לדוגמא
 או האלול ימי מגיעים כאשר אבל, רע משהו על לחשוב רוצים לא. הזמן בהבלי

 היום עד? היום עד היית היכן. לפחד מתחילים, כיפור ויום השנה ראש לקראת

 לנו שיאמר' מה מבקשים כאשר אבל, ומחילה סליחה על חשבתי לא פשוט
 .ופוחדים, סליחה לי אין אולי יודע מי: חוששים, סלחתי

 .גיוואלדיג. מאד נפלא

 למרות באזני מצלצלת שעדיין עובדה לכם לספר יכול אני! ישראל כעמך מי אמרנו
 יש שבך רשעים אפילו איך כשראיתי) א"בתשכ( שנה עשרה שבע מאז שחלפו

 ! יהודים ריח בהם

.חסד לשערי - חברון מישיבת, מהתפילה בחזרה יחד הלכנו הכיפורים יום בליל

 לילה זהו, כיפור יום בליל ברחובות שורר השקט כי יודעים אתם. ברחוב שקט היה
 של השפעה מלא כזה יום לעולמנו שולח ה"הקב. השנה לילות מכל יחיד כמעט

 שבאה שירה שמענו, הדווידקה מכיכר רחוק לא הגענו כאשר הנה אך, קדושה
 ?! בתערובת שירה ועוד? שר מי?! שרים. מרחוק

 למקור והתקרבנו, חסד שערי לכיוון, יהודה מחנה דרך בדרכנו הלאה פסענו
 : אחריו וכולם שר אחד?" הזה הלילה נשתנה מה: "השירה את שומעים, השירה

 כיכרות שתי אוכלים אנו הלילות שבכל, הלילות מכל הזה הלילה נשתנה מה
 ?" כלל אוכלים איננו הזה והלילה

 ". הכיפורים יום - היום כי

 ? לא והלילה רוקדים אנו הלילות שבכל

 יום כי. "לא, הזה שהלילה ועונות חטאים לפרט המשיכו כך". היום כיפורים יום כי"
 ... ובזמר בשיר אחריו והכל שר אחד". הכיפורים

 כל כזה, עולם של ריבונו: לעצמי אמרתי כ"שאח ברגעים אבל, נדהמתי בתחילה
 יודעים שאינם בורים הרי הם. זאת בכל משהו שווה - הארצות עמי כאלו אצל נדרי

 כסא לפני עולה כן גם הלזה נדרי כל - בליבם שווה הכיפורים יום זאת ועם מאומה
 הם אף" נידח ממנו ידח לא כי" -  יעזוב לא ה"הקב אלו את שגם בוודאי כי, הכבוד
 - ביותר קל במשהו אפילו נאחז יהודי אם!" אלוקיך' ה עד ושבת"ל יזכו אולי

 של לב אותו את" יקחך ומשם יקבצך משם השמים בקצה יהיה אם. "בפירור
 . רואה' ה. אלו יהודים
  אלוקיך' ה עד ושבת. "קרובה וגאולה שלימה לתשובה' לה שנתקרב! שנזכה

 )להגיד(      ".בקולו ושמעת

 
 כך דרכו של היצר הרע

"ואם יפנה לבבך ולא תשמע, ונדחת והשתחוית לאלהים אחרים, ועבדתם" 
), פרש רבנו יצחק קארו זצ"ל [דור מרן ה"בית יוסף" זצ"ל] שעברה (דברים ל, יז

גוררת עברה (אבות מ"ד מ"ב), ומפנית לבבך, שלא תשמע לדברי התורה, תתן 
מקום ליצר הרע להדיחך. ובודאי ידיחך, כי התבלין שבראתי ליצר הרע הוא התורה 

דרש, אם אבן (קדושן ל ע"ב), כמו שאמרו: אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המ
הוא נמוח ואם ברזל הוא מתפוצץ (סכה נב ע"ב), ואתה פנית לבבך מלשמוע, 

 ידיחך. "ונדחת" מעט, ותבוא לבסוף להשתחוות לעבודה זרה ולעבדה.

ועל כיוצא בזה אמרו (שבת קה ע"ב) שהמקרע בגדיו והמשבר כליו והמפזר 
יצר הרע, היום מעותיו בחמתו יהא בעיניך כעובד עבודה זרה, שכך דרכו של ה

אומר לך עשה כך ולמחר אומר לך עשה כך עד שאומר לך עבוד עבודה זרה והולך 
 ועובד.

והוא על הדרך: "כי יסיף על חטאת פשע" (איוב לד, לז) ופסוק: "הוכח תוכיח את 
עמיתך" (ויקרא יט, יז) [שדרשוהו: אפילו מאה פעמים (ערכין טז ע"ב). ובאורו 

, דע שיגיע ממנה לחמורה יותר, ותוצרך להוכיחו שאם תראהו עובר עברה קלה
שוב ושוב], ופסוק: "הוי משכי העון [בחבלי השוא, וכעבות העגלה חטאה" 
(ישעיה ה, יח), שדרשוהו (סכה נב ע"ב) שיצר הרע דומה בתחלתו לחוט של 

 עכביש, ולבסוף לכבל עבה של עגלה]". עד כאן דבריו.

גאתה בערב מלחמת העולם השניה.  המתיחות בין גרמניה לפולניה –ואספר 
גרמניה דרשה את העיר דאנציג, שהיתה מובלעת פולנית בתוך גרמניה. מוקפת 
משלוש רוחותיה. פולניה סרבה. אנגליה וצרפת עמדו לצדה. גרמניה הציבה 
אולטימטום. מי יודע מה ילד יום. היטלר האשים כדרכו את היהודים שהם 

פולנים, ולפולנים הרי לא חסרה שנאת מחרחרי המלחמה והם המסיתים את ה
 –היהודים גם בלעדיו 

הכלל, ראש הישיבה, הגאון רבי אברהם יפה'ן זצ"ל, נגש אלי. אמר: "אין לחם ,ואם 
אין קמח אין תורה. המאפיות היהודיות הבטיחו לספק לחם לישיבה, אבל איני 

יהודי יכול לשלוח בחורים להביאו, כי הגויים עלולים לעשות כעת שפטים ב
שיראה ברחוב. אתה נמוך, ויכול להתחזות כנער צעיר ולא יגעו בך לרעה. לך אל 

 המאפיה היהודית, ותבקש שימלאו שקך בלחם, כהבטחתם".

יצאתי לדרך, וניתן היה לחוש את המתח באויר. שאלתי גוי עובר אורח מה הענין, 
המרכזית מעבר ברמקול נאומו של נשיא פולין, תשובתו להיטלר.  ואמר: "בככר

 –בעוד חמש דקות יתחיל השדור, וכולם מתוחים" 

האם הנשיא הפולני יקבל את האוליטמטום הגרמני וסכנת המלחמה תחלוף, או 
 שידחה את הדרישה למסור את דאנציג.

: "אזרחים הכל נהרו לככר, ונסחפתי גם אני. וברמקול נשמע קולו של הנשיא
יקרים! הקנצלר הגרמני דורש את דאנציג, ואם לאו מאיים הוא במלחמה. ויודע 

 אני מה פשרה של מלחמה. מחיר דמים, תרתי משמע.

אילו משוכנע הייתי שדאנציג היא כל מבוקשו, הייתי מסורה. יש לנו עיר נמל 
ו רק חלופית. אבל יודע אני שאינו יודע שבעה. הוא רוצה את ורשה, דאנציג ז

התחלה. כבר ימצא את האמתלה. אז מדוע נותר ונותר ולבסוף נלחם על עיר 
 נלחם כבר עתה!"  –הבירה 

 היה זה הנאום שבו החלה המלחמה.



 

ה 

המאפיה היתה סגורה, כי בעליה הלכו לשמוע את הנאום הגורלי. להשאר ברחוב 
 היה מסוכן, ושבתי לישיבה בידים ריקות.

 –בידים ריקות? לאו דוקא 

 תי: לחם לא מצאתי, אבל כתחליף הבאתי שיחה מוסרית!"אמר

 "שיחה מוסרית? היכן שמעת אותה, וממי?"

 בככר, בשדור חי, מנשיא פולין!"

צחקו, אבל הייתי רציני. הלא היצר הרע בא בדרישות צנועות. דאנציג, בסך הכל. 
ר אבל החכם עיניו בראשו, ויודע שהיום אומר לו עשה כך ומחר עשה כך עד שאומ

 לך ועבוד עבודה זרה, עד שהמערכה נטשת על ורשה.

וכבר אמרתי, שעל כן נאמר: "לפתח, חטאת רבץ" (בראשית ד, ז). רובץ הוא, אבל 
אם יפתחו בפניו את הפתח, ירחיבו ויכבוש הכל. וכמו שמצינו באלישע בן אבויה, 
אדם גדול שהתנפץ כליל. ושאלו בגמרא מה היתה תחלתו. וגלו שספרי מינים 
נשרו מחיקו וזמר יוני נשמע מפיו. ודאי שעין בהם כדי לדעת מה להשיב, והזמר 
היוני היה פשוט קליט ומשמח. וברש"י, שהיה עליו להמנע משום אבלות בית 

 המקדש. וזה כבר "פתח" שעלול להביא בקצוץ בנטיעות חלילה!

דם כך פרשו בנובהרדוק את דברי הרמב"ם (הלכות תשובה פ"ה ה"ב) שיכול כל א
להיות צדיק כמשה או רשע כירבעם בן נבט, שגם צדיק כמשה עלול להדרדר עד 
לתהום ירבעם בן נבט. שהיר ירבעם עצמו תורתו אין בה דופי (סנהדין קב ע"א), 

 ולאן הדרדר!
וזהו שאמר (סכה נב ע"א) שהיצר הרע נדמה לרשעים כחוט השערה, ולצדיקים 

קש לפרוץ פרצה כחוט השערה, כהר. ומה הוא באמת? כחוט השערה הוא. מב
אבל החכם עיניו בראשו ורואה את הנולד, שפרצה זו תתרחב כהר, ונמנע מלפרוץ 

 אף כחוט השערה!

עכשיו כדאי להזכיר שוב את הספור מן הגמרא (נדרים ט ע"ב). הזכרנוהו לעיל 
 (במאמר: החיים והטוב) ועמדנו בו על נקודה אחת. נעמוד עתה על נקודה נוספת.

מעון הצדיק: פעם אחת בא נזיר מן הדרום, יפה עינים וטוב רואי וקווצותיו אמר ש
 סדורות לו תלתלים, והנזיר חייב לגלח שערותיו במלאות נזירותו.

 אמרתי לו: "בני, מה ראית להשחית שערך זה הנאה?"

 אמר לי: "רועה הייתי לאבא בעירי, והלכתי למלאות מים מן המעין, ונסתכלתי
בבואה שלי, ופחז עלי יצרי, ובקש לטרדני מן העולם. אמרתי לו: רשע, למה אתה 
מתגאה בעולם שאינו שלך, במה שהוא עתיד להיות רמה ותולעה, הריני נודר 

 שאגלחך לשמים!"

 מיד עמדתי ונשקתיו על ראשו. אמרתי לו: "בני, כמוך ירבו נוזרי נזירות בישראל!"
המחמירים ומביטים בראי לראות אם התפילין בין  רואה נערים רבים –ואיני מבין 

עיניהם ולמעלה מעקרי השערות, ומעולם לא שמעתי צרחה: "רשע! מבקש אתה 
 לטרדני מן העולם!"...

 –ובצדק כי מה רואים הם, בסך הכל? פרצוף מוכר, נאה למדי 
 ממה הזדעזע אותו נזיר? ראה בבואתו, התגאה בשערו, אז מה?!

את הנולד, והבין שניצוץ גאוה זה עלול להתלהט ללהבה  אבל היה חכם הרואה
  ונחרד!  –אם לא יכבהו מיד, ומ"פתח" צר זה עלול הוא להטרד מן העולם 

 )והגדת( 

 
 (לא, יב)  הקהל את העם האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך

בגמרא (חגיגה ג, א) "תנו רבנן מעשה ברבי יוחנן בן ברוקה ורבי אלעזר (בן) חסמא 
, אמר להם: מה חידוש היה בבית המדרש שהלכו להקביל פני רבי יהושע בפקיעין

היום? אמרו לו: תלמידיך אנו ומימיך אנו שותין. אמר להם: אף על פי כן, אי אפשר 
לבית המדרש בלא חידוש, שבת של מי היתה? שבת של רבי אלעזר בן עזריה 
היתה, ובמה היתה הגדה היום? אמרו לו: בפרשת הקהל. ומה דרש בה? הקהל את 

שים והטף, אם אנשים באים ללמוד, נשים באות לשמוע, טף העם האנשים והנ
למה באין? כדי ליתן שכר למביאיהן. אמר להם מרגלית טובה היתה בידכם 

 ובקשתם לאבדה ממני" 

מה היתה כוונתו של רבי יהושע "מרגלית טובה היתה בידכם וכו'"? כתב בספר 
ה את רבי יהושע משך חכמה עפ"י הגמ' ירושלמי בסוף פ"ק דיבמות (ח, ב) "רא

וקרא עליו (ישעיה כח) את מי יורה דעה. זכור אני שהיתה אמו מולכת עריסתו 
לבית הכנסת בשביל שיתדבקו אזניו בדברי תורה" לכן אמר ר' יהושע ובקשתם 

 לאבדה ממני, שלו יאות המאמר כמרגלית טובה לבעליה שגם אמו עשתה כן. 

ר חז"ל זה, שאם כוונת התורה בספר ציוני תורה כותב: המפרשים נתקשו במאמ
היא כדי ליתן שכר למביאיהם בלבד, יכול היה לצוות שיביאו איתם עצים או 

 אבנים, וגם אז יהיה שכר למביאיהם?

ועוד קשה, שהרי מביאיהם כבר מקבלים שכר על עצם ביאתם? והיה צריך לומר 
 "לכפול" שכר, שיקבלו שכר גם על מה שהביאו את הקטנים?

בדרך רמז, בהקדם מאמר חז"ל (מדרש רבה שיר השירים א, כג) ואפשר לתרץ 
"בשעה שעמדו ישראל לקבל התורה, אמר להם (הקב"ה): אני נותן לכם תורתי, 
הביאו לי ערבים טובים שתשמרוה ואתננה לכם. אמרו: אבותינו עורבים אותנו, 

ו) אמר להם הקב"ה אבותיכם יש לי עליהם, אברהם יש לי עליו שאמר (בראשית ט
במה אדע, יצחק יש לי עליו שהיה אוהב לעשו ואני שנאתיו, שנאמר (מלאכי א) 
ואת עשו שנאתי. יעקב שאמר (ישעיה מ) נסתרה דרכי מה'. אלא הביאו לי ערבים 
טובים ואני נותנה לכם, אמרו לפניו: רבש"ע, נביאינו ערבין לנו, אמר להם: יש לי 

וגו', וכתיב (יחזקאל יג) כשועלים עליהם, שנאמר (ירמיה ב) והרועים פשעו בי 
בחרבות נביאיך ישראל היו, אלא הביאו לי ערבים טובים ואתננה לכם, אמרו: הרי 
בנינו עורבים אותנו, אמר הקב"ה הא ודאי ערבים טובים, על ידיהם אתננה לכם, 

הה"ד (תהלים ח) "מפי עוללים ויונקים יסדת עוז", ואין עוז אלא תורה שנאמר (שם 
עוז לעמו יתן, בשעה שהלוה נתבע ואין לו לשלם מי נתפש, לא הערב? הוי כט) ה' 

 מה שנאמר (הושע ד) ותשכח תורת אלקיך אשכח בניך גם אני וכו'"

גם כאן יש להבין מה הפשט ש"בנינו ערבים לנו"? אם כפשוטו שהקב"ה מענישם 
מה כשלא מתנהגים כדבעי, אז למה לא יכול להעניש את הנביאים בעבור זה, ול

 מיאן הקב"ה לקבלם כערבים? הרי מצינו שגדולי הדור אכן מסתלקים בעוון הדור.

ואפשר לבאר, שדרך אנשים, כשהאדם בימי בחרותו, אין לו שום חשבון ומעצור 
לדרכיו, גם כשנושא אשה, עדיין אין לו מעצור להשיג הנאותיו, אמנם, כשב"ה יש 

לו "שומר" על דרכיו, כל מה לו כבר צאצאים, והם מתחילים לגדול, מעתה יש 
שעושה יודע שבנו רואה ולומד ממנו, ומי אינו רוצה שבנו יגדל לירא שמים? ועל 
כרחו נמנע מללכת למקומות שאינם הולמים, מלדבר דיבורים שאינם הגונים, 

 ובכל מה שעושה מחשב עשרה פעמים מה יחשוב בנו כשיראנו...

הערב שישמור שאכן נקיים את  ואולי זה הפשט, הקב"ה ביקש לדעת מי יהיה
המצוות ולא קיבל שום הצעה שיוכל לסמוך על זה, שכן האבות אינם רואים כל 

 הזמן וגם הנביאים, אבל כשאמרו "בנינו ערבים לנו" מיד הסכים הקב"ה.

בפרשת הביכורים, כתוב "וענית ואמרת" וברש"י מהגמ' שיש לומר בקול רם. 
קהל גדול לראש השנה, והיה רעש גדול,  מסופר שאצל אחד הצדיקים באו אצלו

פתח ואמר, שכעת מבין למה היה צריך לומר את פרשת הביכורים בקול רם כיוון 
שכשכולם באו להביא ביכורים, הרי לא נתראו כבר הרבה זמן ופטפטו הרבה והיה 

 צריך לצעוק כדי שישמעו שאומר את פרשת הביכורים...

לשבע שנים, וכשנתראו שם אחרי כל כך ולעניינינו, מצוות "הקהל" היה אחת 
הרבה זמן, היה צריך לשמוע את המלך שהוא קורא בתורה, ואיך ישמעו כשיהיה 
רעש כזה? והרי יכול האדם לבוא ולא ישמע ואז לא יקבל שכר? לכן אמרה התורה 
תביא איתך אף את הטף, ויהיה לך "שומר" שישגיח שלא תדבר באמצע קריאת 

ה להתעורר לתשובה, וכך תקבל שכר על ביאתך, וזהו התורה של המלך, ותזכ
אומרו "ליתן שכר למביאיהם" ולא אמר "לכפול", כיוון שרצה שאתה תקבל את 

 השכר ע"י שתאזין כדי שבינך יתלמד ממך האיך להתנהג...

 
 (לא, יט)  ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם

מובא בספר "בדרך עץ  בענין לימוד תורה לאחרים וזכותם של "מזכי הרבים",
 החיים" ח"ב:

רבי יצחק רוזנטל מנהל כולל "מדרש בני ציון" בא פעם אל הגאון רבי איסר זלמן 
מלצר זצ"ל וסיפר לו שלאחרונה הוטב במקצת מצבו הכספי, ולכן הינו שואל את 
דעתו אולי כדאי שיתפטר מניהול הכולל כדי שיוכל להקדיש את רוב מרצו וזמנו 

, הקשיב רבי איסר זלמן לדבריו בתשומת לב כדרכו תמיד, והשיב להתעלות בתורה
 לו: עשה כפי הבנתך, אבל לפני שתחליט ברצוני לספר לך מעשה שהיה.

מעשה ביהודי תלמיד חכם שהיה שד"ר (שלוחא דרבנן, משולח) של ישיבת 
סלוצק במשך שנים אחדות. הוא החליט להפסיק את עבודתו זו, ולקבל עליו 

לא היה נעים לו לשד"ר לשוחח אתי על כך, המשיך רא"ז וסיפר,  משרת רבנות,
ולכן נסע לדבר בענין עם ה"חפץ חיים", הוא הסביר לו שבעבודתו כשד"ר הוא 
מתעייף מהליכתו במשך כל היום, קשה לו להתרכז בשעת התפילה, ולעתים אף 

רותו קורה שבאמצע התפילה הוא חושב על נדיב פלוני או אלמוני, ואף אין באפש
ללמוד כפי שצריך, לכן ברצונו לכהן כרב באחד הכפרים כדי שיוכל להתפלל 
 וללמוד כבשנים שעברו, לפני שקיבל עליו את התפקיד הקשה והמייגע של שד"ר.. 

ה"חפץ חיים" שמע את דבריו, והשיב לו "שיהיה בהצלחה". הודה לו השד"ר ופנה 
פץ חיים", ושאל אותו, אולי אל עבר הפתח. כאשר השד"ר הגיע לדלת קרא לו ה"ח

 ידוע לך כמה עולה זוג נעלים? 

אינני יודע מה הוא בדיוק מחיר זוג נעלים היום, שכן עבר זמן רב מאז קניתי נעלים  -
 חדשות, אבל דומני שהמחיר הינו בערך כך וכך.  

לאחר שענה על שאלתו זו, נפרד ממנו לשלום ,ופנה פעם נוספת לעבר דלת 
לדלת, חזר ה"חפץ חיים" וקרא לו ושאל: איזו הוצאות יש היציאה. משהגיע 

 לסנדלר על זוג נעלים ומה הרווח שנשאר בידו על כל זוג שהינו מייצר? 

 אין לי כל מושג, השיב השד"ר, הרי מעולם לא הייתי סנדלר.

בכל זאת, אמר לו ה"חפץ חיים", אולי נאמוד ביחד, ננסה לשער כמה מרוויח 
 הסנדלר על כל זוג נעלים שהוא מייצר, ומה הן ההוצאות. 

עמדו שניהם וחישבו במשוער את חשבון ההוצאה והרווח של הסנדלר על כל זוג 
נעלים. ולאחר מכן פנה השד"ר אל הדלת על מנת ללכת לדרכו. משהגיע לדלת, 

 ר ה"חפץ חיים" קרא לו ושאל אותו: חז

אמור נא לי בבקשה האם יש רק נעלים אשר מייצר הסנדלר או שישנן כאלה 
 שמיוצרות אף ע"י אחרים?

 אכן יש שמיוצרות על ידי סנדלרים ויש שמייצרים בבתי החרושת, השיב השד"ר.

 ואיזה יקרות יותר? הוסיף ה"חפץ חיים" ושאל.

נדלר יקרות יותר מאלה אשר מיוצרות בבית הנעלים שמיוצרות על ידי הס
 החרושת. השיב השד"ר. 

אם זוג נעלים שמייצר הסנדלר יקרות יותר מאלה המיוצרות בבית החרושת, הרי 
שהסנדלר צריך להיות עשיר יותר מבעל בית החרושת. האם אכן כך הוא 

 המציאות? הוסיף ה"חפץ חיים" ושאל.

ר יותר, הואיל ובבית החרושת מייצרים לא. השיב השד"ר, בעל בית החרושת עשי
כמות נעלים גדולה פי כמה וכמה מאשר מייצר הסנדלר, ולכן בסופו של חשבון 

 מרוויח הסנדלר פחות. 



 

 ו 

אם כך הוא הדבר, הסכת ושמע, אמר לו הסבא קדישא רבן של ישראל לשד"ר, 
להפסיק את עבודתך כשד"ר ולחיות חיי שלוה,  -אם הינך רוצה לעשות לעצמך 

הרי אמת ונכון הדבר שראשך יהיה פנוי יותר והמחשבות הזרות המטרידות בזמן 
התפילה יפחתו, תפילותיך תעמודנה בדרגה גבוהה יותר, ואף במעלות לימוד 
התורה תוכל לעלות יותר, אבל, אם תסתכל על עבודתך בגיוס כספים עבור 

ולהתפלל  הישיבה במבט רחב יותר, ותחשוב כמה בחורי ישיבה יכולים ללמוד
כהוגן בזכות עבודתך כשד"ר, אז תבין שבעבודתך הנוכחית הינך עושה הרבה יותר 
לתורה ויראת שמים מאשר בזמן שלימודך ותפילותיך יהיו בשקט ובשלוה, אמנם 
כל תפילה לעצמה תהא גדולה יותר, אבל היום בתפילת הרבים ובלימוד התורה 

י והרצוי שתמשיך בתפקידך של הרבים זכותך גדולה ביותר, על כן מן הראו
 כשד"ר, זכות הרבים תלויה בך, ושכרך מן השמים גדול.

 וזה מה שאמרו חז"ל והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה (אבות ב' א')
 (חיים שיש בהם)

 
אחת לשבע שנים נצטווינו במעמד "הקהל": כל ישראל, אנשים נשים וטף, עולים 

מפי המלך, "ולמדו ליראה את ה' לבית המקדש לשמוע קריאת ספר דברים 
אלקיכם כל הימים" (דברים לא, יב). ושאלו בגמרא (חגיגה ג, ב): אנשים באים 
ללמוד, נשים באות לשמוע טף למה באים, הלא אינם מבינים את הנאמר. ותרצו, 
כדי ליתן שכר למביאיהם. והשכר הוא שיהיה חינוכם קל, כי בכך ילמדו ליראה את 

אפילו  –אור "אור החיים" הק'). ומדוע, וכיצד. אלא כשהאדם ה' כל הימים (כבי
רואה ציבור כה עצום ורב, ויודע שהוא חלק ממנו, אין לנו מושג איזה  –ילד קטן 

חינוך זה נותן. וככתוב: ולמדו ליראה את ה' אלקיכם כל הימים" השראת יראה לכל 
 החיים!

 אספר סיפור ששמעתי בנעורי, ועוררני למחשבה.

מפשיסחא זצ"ל נפטר, התפלגה העידה. החלק הגדול נהה אחרי השרף  כשהרבי
מקוצק זצ"ל, לפיד האש ועמוד היראה, והחלק האחר הכתיר את הצדיק רבי יצחק 
מוורקא זצ"ל, ריעו וחבירו של השרף מקוצק, והנהגתו שונה בתכלית, בשובה 

 ובנחת, סבלנות וננוחות.

ידו עגלה גדושה בחסידים נלהבים, יום אחד הלך הרבי מוורקא ברחוב, ועצרה ל
הנוסעים לקוצק. אחד, עז פנים, הורה לעגלון לעצור. פנה אל הרבי בהתרסה: "רב 

מה אתה משתטה,  –איטשע, וואס מאכסטו זיך נאריש, שפילט זיך א רעבע 
 משחק את הרבי. פשוט את הגלימה ובוא איתנו לקוצק!"

 הנוסעים נדהמו מהחוצפה, המתינו לתגובה.

  –הרבי מוורקא נותר נינוח כשהיה. בחיוך ענה: "האמת, מעולם תמהתי אבל 

 –שלושה חברים קנו כרטיס פיס במשותף, וזכו בפרס הגדול, מאה אלף רובלים 

יחלקוהו ביניהם, ולא ידעו מה לעשות בהון העצום שנפל בחלקם, די והותר להם 
עי ויציעו לו ולבניהם אחריהם! ובכל זאת, מעולם לא שמענו שיפנו לחבר רבי

 להתחלק עימם בזכיה, למרות שיש בה די לכולם. 

  –אז מדוע, כשיש לאלף חסידים רבי 

והרבי הלא עסוק בשלו, בתפילותיו, ולימודו, התעלותו ודבקותו, כמה זמן יכול 
 –הוא להקדיש לכל אחד מהם 

למה שוקדים הם לצרף חסידים נוספים, להגדיל את החסידות? הלא מזיקים הם 
 ם, מטילים יותר עומס על רבם, ויהיה לו פחות פנאי עבורם!"לעצמ

 בני החבורה שמעו בענין. מעולם לא חשבו על כך. אכן, שאלה!

 המשיך הרבי ואמר: "אבל אגלה לכם את התשובה.

החסידים עצמם אינם בטוחים במעלת רבם. האומנם מורם מעם הוא, איש 
ונו. מבקשים הם חיזוקים, אלוקים קדוש, אשר רוח ה' דיבר בו ומלתו על לש

הסכמות. אם יצטרפו חסידים נוספים, יתנו גושפנקא לרבי, ואהיה בטוח שטוב 
 בחרתי...

שמע נא, יונגערמאן. אני מכיר את רבך מזה שנות דור. קבל את עידותי שהוא 
קדוש וטהור, מרומם ונשגב. יכול אתה לנסוע איליו בלב שקט, מבלי לצרף חסידים 

 שיחזקוך"...

 ופני אותו חצוף חפו...

איני יודע האם הוציא את שנתו, היום ודאי אינו חי, והסיפור יפה, והתשובה כה 
  –נוקבת. אבל כמדומני שהתשובה האמיתית אחרת 

מדוע משתוקקים החסידים להגדיל את החסידות, הלא תהיה לכל אחד פחות 
ה לו מעוצמת תשומת לב מרבו. אמת ויציב. אבל לעומת זאת איזו התחזקות תהי

 החבורה, מגודל העידה! מאוירת היחד, הליכוד, הגבוש. איזו חויה זו, איזו עוצמה!

 וזה מעמד הקהל!

 ילד שיחווה זאת, ילמד "ליראה את ה' כל הימים!"

"כל הימים", גם אם ישוב לעירו וישובו, גם אם יקלע לבדידות ויהיה לבדו, ידע 
 ו כח ועוצמה.שהוא חלק מציבור ענק ומלוכד, וזה יתן ל

ואמרו בנובהרדוק, שזהו שאמרו (ברכות לא, ע"א) שהנפטר מחבירו אל יפטר 
אלא מתוך דבר הלכה. והגר"א היה רגיל לומר ממנו ההלכה שיחיד ורבים הלכה 
כרבים ("תורת גבריאל" ויצא, וכן הוא באוהב ישראל ליקוטים וכן ב"אגרא 

ו חבורה וקל היה להתחזק. וכעת דפרקא" עיי"ש) והענין, שכשהיו שנים ויותר, הי
 נפטר מחבירו והולך ביחידות, יזכור שהוא חלק מהחבורה, וימשיך להתחזק!

 (והגדת)

 

 בדרך הדרוש  

 )ט, ט(כ אתם נצבים היום

 עד מישראל אדם הלכה, היום נצבים אתם במדרש
 המנחה תפלת זמן אימתי ועד שחרית תפלת זמן אימתי

 תמוה וזה' כו חצות עד שחרית תפלת זמן חכמים שנו כך
 בגמרא פלוגתא דאיתא ל"ונ, נצבים לאתם זו שאלה האיך
 שעות' ד עד שחרית תפלת סבר י"ר ורבנן י"ר ד"רפ ברכות
' הי שחר של דתמיד י"דר וטעמא חצות עד סברי ורבנן
 חצות עד קרב שחר של תמיד סברי ורבנן שעות' ד עד קרב
 כנגד דתפלות ל"דס דעה לאותה דוקא שייך הפלוגתא וזה

 תיקנו אבות כנגד דתפלות דעה לאידך אבל תיקנו תמידין
 הקשו המפורשים, חצות עד השחר דתפלת פליגי לא ע"כ

 אתם מדכתיב מואב בערבות ברית לכרות צריך' הי מאי
 , סיני בהר ברית עמם כרת' הי כבר הלא נצבים

) א"ע ח"פ דף( דשבת' בגמ איתא דהא מ"דלק ל"ונ
 כגיגית ההר עליהם שכפה מלמד ההר בתחתית ויתיצבו

 בתר הלא' התוס ופריך לאורייתא רבה מודעה מכאן' וכו
 קושית ז"לפ, מואב בערבות ברית עמם כרת הכי

 בערבות ברית עמם לכרות צריך דהא, מתורץ המפורשים
 דהא אינו זה רק, היינו אנוסים לומר יוכלו שלא כדי מואב
 טענת לטעון יוכל אינו כך על ונשבע שנאמר דבדבר ל"קיי

 איתא הלא ממיץ א"הר והקשה שנשבע בשביל אונס
 ומכאן' וכו שכפה מלמד ההר בתחתית ויתיצבו בגמרא
 מ"דלק ל"ונ, בשבועה' הי הלא לאורייתא רבה מודעה
 כך על ונשבע דבר איזה על נאנס אם, אמת זה דין דבודאי

, שבועה על שמצווה היכי רק אונס טענת לטעון יוכל אינו
 השבועה על מצווים היו לא תורה מתן קודם לאפוקי
 זה רק' וכו לאורייתא רבה מודעה מכאן קאמר ושפיר
 אי אבל השבועה על מצווה אינו נ"דב אמרינן אי דוקא

 ממיץ א"הר קושית הדרא השבועה על מצווה נ"ב אמרינן
 , ל"כנ' לדוכתי

 שבועה חשיב לא נ"ב מצות' דבז הקשו המפורשים
 גבי מצינו וכן לאברהם שנשבע באבימלך מצינו כ"ואעפ
 נכלל דהשבועה אחד תירוץ תרוצים' ב' ותי, שנשבע פרעה

 בלי דין לעשות אפשר אי דהא הדינין על מצווה נ"וב בדינין
 דבאמת' ב ותירוץ, נ"ב מצות' בז חשיב קא ודינים שבועה

 על שבועה הוסיפו בעצמם רק השבועה על נצטוו לא הם
' ז מכל אחד שהוסיף נ"דב פסק ם"הרמב אבל, מצוות' ז

 קיים לא ם"הרמב' דלפי ת"היפ ופירש( מיתה חייב מצות
' ז על להוסיף רשאי אין דהא כולה התורה כל אברהם
 דהא אמת אינו ם"הרמב דשיטת ומוכרח), שלו מצות
 נ"ב' הי והלא התורה כל אבינו אברהם קיים' בגמ איתא
 לומר שייך אין וגם נצטוו שלא מה על להם להוסיף ואסור

 לשאול יוכל לא ז"בל ש"והא, להוסיף אסור דהא שהתפלל
 דהייתי שחרית תפלת זמן אימתי עד מישראל אדם הלכה
 אינם האבות דהא, תקנו תמידין כנגד תפלות כ"ע אומר

 כ"ע אלא להתפלל רשאין דאין וממילא להוסיף רשאים
 השתא אבל, חצות עד כחכמים והלכה תקנום תמידין כנגד
 לכרות צריך למה המפורשים קושית קשה' כו נצבים אתם
 כגיגית הר עליהם כפה דבסיני לומר ואין שנית פעם ברית
 לומר ואין בשבועה הוי דהא אונס טענת לטעון ויכולין

 שבועה מצינו הא קשה ל"כנ השבועה על נצטוה לא נ"דב
 הוסיפו דהם ל"צ כ"ע אלא לאברהם אבימלך שנשבע
 ל"י והשתא להוסיף דמותר מוכח ממילא מעצמם
 שפיר ופריך, תמידין כנגד ל"וי תקנום אבות כנגד דתפלות

        )מדרש יונתן(                                :ק"ודו' וכו הלכה

 וקם העם הזה וזנה

 שאלו ב"ע' צ דף סנהדרין במסכת בגמרא איתא
 מתים מחיה ה"שהקב מנין חנניה בן יהושע רבי את רומיים
 הזה המקרא מן תרווייהו להו אמר להיות שעתיד מה ויודע
 בידייכו פלגא מיהו נקוטו להו אמר' וכו וזנה העם וקם

 שייך וכי וקשה. שם עיין כאן עד להיות שעתיד מה דיודע
 אמרו הנביאים כל הלא עתידות יודע ה"הקב אם לישאל
 מה ועוד. קרא מהדין דוקא ראיה מביא למה וגם. עתידות
 בידי הכל איתא דהנה לפרש ויש. פלגא מיהו נקוטו קאמר
 כן אם. קאמר לא ורשע דצדיק שמים מיראת חוץ שמים

 קשה דהיה עתידות שיודע מנין היה דשאלתם לומר יש

 דהידיעה הראשונים וכל ל"ז ם"הרמב כקושית להם
 אבל. זה על שאלו הכי משום זה את זה סותרין והבחירה

 וקם הפסוק הביא ולכן. לשאול שייך לא שבידו מה על
 מוכח המתים דתחית בגמרא שם איתא דהנה וזנה העם

 קיים לעולם אהרן וכי ובניו לאהרן' ה תרומת לתת מדכתיב
 לא דהא מעולם תרומה לקח לא אהרן הלא י"רש ופירש

 תחית לאחר דמיירי כרחך על אלא ישראל לארץ בא
 לומר צריך כרחך על זה לפי והשתא. שם עיין' וכו המתים

 עתיד אם עתידות יודע שאינו ושלום חס אמרינן אם
 המתים תחית כלל מוכח אין כן אם חטא איזה לעשות
 אם מריבה במי שיחטא ושלום חס ידע לא דדלמא מאהרן

 כן על. תרומה לו ויתנו בחייו ישראל לארץ שיבא סבר כן
 מן מוכח דזה עתידות שיודע פלגא מיהא נקוטו אמר

 לחטוא שעתידים יודע כן אם. וזנה הזה העם דקם הקרא
  :לעיל כנזכר מאהרן המתים תחית מוכח כן ואם

 )חנוכת התורה(

 כי ואף' ה עם היתם ממרים היום עמכם חי בעודני הן
 )כז, לא( מותי אחרי

  ו"ק מה ששאל ברלין אלכסנדר' ר ג"מהרה שמעתי

, לזסנהדרין' (בגמ הרי, מותו אחרי שיאמרו זה הוא
 שיבקש עליו חייו ימי כל סמכו זירא' דר שכיני איתא) א

 יבקש מי יהא עמנו מה אמרו שמת ואחר עליהם רחמים
 שבו, חטאו חיותו שבחיי אף הרי. בתשובה וחזרו עלינו
  אחר נמי י"בנ שמא כ"וא, שמת לאחר

 בגלל' ה פי את ימרו ולא יחטאו לא שוב משה מות
. זירא' דר שכיני כמו עליהם רחמים יבקש ומי משה שמת
 מת משה כי י"בנ היו שסבורים העגל מחטא הוא' הקו אלא
 הן וזהו מותו אחר' קו כ"וא וחטאו חי היה שבאמת ואף

 '.וגו חי בעודני

    (כרם חמד)
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 "אתם נצבים היום לפני ה' אלקיכם" (כט, ט)

מתי תזכו להיות נצבים ועומדים? כשתהיו אגודה אחת, וזהו 
 שנאמר "כולכם" (ילקוט) 

מעשה בזקן אחד שהיה נוטה למות רח"ל, קרא לכל בניו ואמר 
אגודה של קנים לחים, הביאו לו את האגודות, נתן להם הביאו לי 

את האגודה לכל אחד מהם ושאל אותם, האם אתם יכולים 
לשבור את הקנים האלו? נטל כל אחד מהם האגודה, והתאמץ 
בכל כוחו לשוברה ולא היה יכול. אמר להם הזקן, עכשיו תראו 
כיצד אני שוברה, תמהו הבנים והיו מסתכלים זה בזה בתמיהה. 

 ל הזקן האגודה והתחיל מוציא קנה אחר קנה ושוברה.נט
אמר להם הזקן מזה תלמדו לקח, כל זמן שתהיו באגודה אחת 
אין אדם יכול להזיק לכם, אבל אם תהיו בפירוד ובמחלוקת 

 תישברו אחד אחד.
וזהו שאמר משה לישראל, אם תהיו היום כולכם כאיש אחד, אין 

 (מעם לועז) אחד יכול לשלוט בכם.
 

 תם נצבים היום" (כט, ט) "א
מדרש אגדה, למה נסמכה פרשת אתם נצבים לקללות, לפי 
ששמעו ישראל מאה קללות חסר שתים, חוץ ממ"ט שבתורת 

 כהנים הוריקו פניהם ואמרו מי יוכל לעמוד באלה (רש"י) 
יש להבין ענין של מאה חסר שתים, ומ"ט קללות, ולמה הוריקו 

 פניהם.
מישהו שיקבל מכות בלי לפרט את ויש לומר, שאם מזהירים 

מספר המכות, או שקוראים במספר עגול חמשים או מאה, יש 
להניח שהמספר אינו מדויק, לשון גוזמא, ואין קץ וגבול להורדה 
ולויתור, אבל אם נוקבים במספר לא עגול, ניכר שהוא מדוקדק 
וקבוע, ולכן כיון ששמעו מאה חסר שתים ומ"ט קללות, ראו שזה 

 (דברי שאול) ויק, לכן הוריקו פניהם. מספר מד
 

"את אשר ישנו פה עמנו עמד היום ואת אשר 
 איננו אתנו" (כט, יד) 

אמרו חז"ל שבעת הדין לעתיד לבוא הגוף יכול לטעון שאיננו 
אשם כיון שבלי הנשמה אינו יכול לעשות כלום, ואילו הנשמה 

ה את יכולה לטעון שבלי הגוף לא היתה חוטאת, לכן יחזיר הקב"
 הנשמה לגוף וידין את שניהם יחד.

לכן אמר משה שהוא עושה הברית עם שניהם יחדיו "את אשר 
הוא הגוף שעומד בפנינו, "ואת אשר איננו  -ישנו פה עמנו עמד" 

 היא הנשמה שאינה נראית. (מלא העומר) -אתנו" 
 

"והיה בשמעו את דברי האלה הזאת והתברך 
 יח) בלבבו לאמר שלום יהיה לי" (כט, 

יש לדקדק, וכי מפני שישמע את דברי האלה לכן יתברך בלבבו, 
להיפך זה צריך להביא עליו פחד. וגם תיבת "דברי" מיותר, די 

 שיכתוב "את האלה הזאת".
ויש לומר דהנה על הפסוק: "גם כל חלי וכל מכה אשר לא כתובה 

 בספר התורה הזאת" דרשו חז"ל: "זו מיתת צדיקים", דהקב"ה 

לוקח את הצדיקים כדי להגן על הדור. וזהו "והיה בשמעו את 
'דברי' האלה", שישמע את הדברים הנאמרים בעל פה ולא 

זה מיתת צדיקים, "והתברך בלבבו" שהקב"ה  -נכתבו בתורה 
יקח את הצדיקים שיכפרו ו"שלום יהיה לי". לכן אמר, אל תדמה 

'הכתובה'"  בנפשך להמלט מן העונש, אלא "ורבצה 'בו' כל האלה
 וה)ו(גן ר שיבואו עליו האלות שכן נכתבו בתורה. -
 

 "לא בשמים היא" (ל, יב)
מרגלא בפומיה של הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן זצ"ל מפוניבז' 
משמו של ה"חפץ חיים" זצ"ל: מסופר במדרש (ריש קהלת רבה) 
רבי חנינא בן דוסא ראה בני עירו מעלין נדרים ונדבות לירושלים, 

כל מעלין לירושלים ואני איני מעלה דבר? יצא למדברה אמר ה
של עירו, וראה שם אבן אחת, ושבבה וסיתתה ומירקה, ביקש 
לשכור לו פועלים (להעלותה) אמרו תן לנו חמשה סלעים. ולא 
נמצא בידו דבר. לשעה, זימן לו הקב"ה חמשה מלאכים, והסכימו 

, נתן ידו להעלותו ואמרו לו "ובלבד שתתן ידך ואצבעך עמנו"
 ואצבעו עמהם (וברגע עפו ופרחו) ונמצאו עומדים בירושלים.

לכאורה, שאל ה"חפץ חיים", תמוה הדבר: מפני מה עיכב הקב"ה 
עד שחיפש לשכור אנשים, ולא שלח לו המלאכים תיכף 
בתחילת העניין? ומה פשר התנאי שהעמידו המלאכים לרבי 

"? "אין זאת" חנינא בן דוסא "ובלבד שתתן ידך ואצבעך עמנו
המשיך "אלא ללמדנו שהאדם מחויב לפעול בכל מצב שהוא, 
ולעשות מצדו את כל מה שניתן לעשות אפילו אם בדרך הטבע 
המשימה שלו נראית כבלתי אפשרית, ולא מסתבר כלל שיספיק 
לבצע מחשבתו רק אז שולח לו הקב"ה עזרתו מקודש בדרך נס. 

לעשות יבוא הסיוע רק אחרי שעשית מצדך את כל מה שיכולים 
 ממעל".

"סייעתא לדברינו", הוסיף הח"ח, "מוצאים אנו בפרשת נצבים: 
"לא בשמים היא" ובפירש"י "שאילו היתה בשמים היית צריך 
לעלות אחריה וללמדה" ואיך אמר "היית צריך לעלות" הרי 
אפילו אם נעשה אלף סולמות לא נגיע לשמים? משמע אם כן, 

שות ממש כל מה שביכולתנו לעשות, שאנחנו מצדנו חייבים לע
אפילו אם ברור מראש שאין בכח עשייתנו להשיג את המטרה, 

 כי אז הקב"ה עוזר לנו מחוץ לדרך הטבע". 
 ("מאוצרותיהם של צדיקים" בשם ספר "הרב מפוניבז'") 

ומן העניין לציין בזה למובא בס' "תולדות החפץ חיים" לבנו הג"ר 
ה נאנח ואומר כי אילו היו יוצאים לייב ז"ל, כי החפץ חיים הי

להילחם נגד מפירי ברית רשעי ישראל שברוסיה בחרב ובחנית 
כחשמונאים בשעתם מבלי הבט על היות הלוחמים למען קדשי 
ישראל המעטים והחלשים ודאי שהיו מנצחים עיי"ש. ה' יגמור 

 .בעדי... מעשי ידך אל תרף (תהלים קלח ח)
 

 )ך לעשתו" (ל, יד"בפיך ובלבב
אמר רבי יוחנן (ירושלמי ברכות פ"א ה"ב): "הלמד שלא על מנת 

 נוח לו אילו נהפכה שלייתו על פניו ולא יצא לעולם". -לעשות 
עד כדי כך?! אולם נראה שאין כאן קללה או תוכחה חמורה, אלא 
היות שהאדם כשהוא בבטן אמו לומד את כל התורה כולה, וכיון 

 על פיו ומשכחו כל התורה  שבא לאוויר העולם בא מלאך וסוטר
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כולה (נדה ל.). אם כך מה יתרון לאדם שיצא מבטן אמו אם אופן 
ללמוד שלא ע"מ  -לימודו הוא כאותו אופן שלמד בבטן אמו 

באמת מוטב לו לאותו אדם "אילו  -לעשות? משום כך "נוח לו" 
נהפכה שלייתו על פניו ולא יצא לעולם" אלא יישאר שם ללמוד 

 (מעלות התורה) עם המלאך...
 

 " (לא, יח) ביום ההוא "הסתר אסתיר פני
אם אותו אדם חדור אמונה  –שאל הגה"ק בעל הכתב סופר זי"ע 

בהשגחה הפרטית ומאמין, שכל הרעות האלה מצאוהו, על כי 
אין אלוה בקרבו, מפני מה לא יהיה הקב"ה מוחל לו, ומפני מה 

הכבד, "ואנוכי הסתר בא עליו, גם לאחר דברי וידוי אלה, העונש 
אסתיר פני ביום ההוא על כל הרעה אשר עשה"? אלא ההסבר 

ענה הכתב סופר, משום שהוא אמר את הדברים "ביום  –הוא 
ההוא" בלבד, ביום שבאה אליו הרעה, אבל משנחלץ ממנה, 

 הריהו שוכח את שאירע לו ביום אתמול ואת אשר אמר...
 

 " (לא, יח) "ואנוכי הסתר אסתיר פני
דוע כופל הכתוב "הסתר אסתיר"? מובא בשם ה"בעל שם מ

טוב" הקדוש, שלפעמים מרגיש האדם רחוק מהקב"ה, והוא 
עושה מאמצים להתקרב. אולם, צרה גרועה יותר מזו היא כאשר 
הקב"ה מסתיר מן האדם את ההרגשה שהקב"ה רחוק ממנו, וכך 
הוא משוכנע שהוא קרוב, על אף שהוא בעצם מרוחק מאוד... 

הקב"ה יסתיר מעם ישראל גם את הסתר  -הו "הסתר אסתיר" וז
הפנים בעצמו, והם לא ידעו כלל וכלל שהם רחוקים. עונש כזה 
הוא גרוע הרבה יותר, שכן לא ניתן להתמודד אתו, משום 

 שהאדם אינו משקיע מאמצים על מנת להתקרב לבוראו.
 (הבעש"ט)

 

"ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את 
 ראל" (לא, יט) בני יש

י"ד) כתוב: "ויהי בהיות יהושע ביריחו (יחד -בספר יהושע (ה, י"ג
עם בני ישראל) וישא עיניו וירא והנה איש עומד לנגדו וחרבו 
שלופה בידו וילך יהושע אליו ויאמר לו הלנו אתה אם לצרינו, 

 ויאמר לו כי אני שר צבא ה' עתה באתי".
ליהושע ומה היה המשא ומתן ומדוע בא המלאך עם חרב שלופה 

ביניהם? מסבירה הגמרא (מגילה ג ע"א) שהמלאך האשים אותם 
בשני דברים: ראשית, אתמול ביטלתם קרבן תמיד של בין 
הערביים. ושנית, עכשיו בלילה אתם לא נלחמים, והיה לכם א"כ 

 לעסוק בתורה.
שאל אותו יהושע: ועל איזה מהם באת כעת? ענה המלאך: "עתה 

 ביטול תורה. -על העוון של עכשיו  -באתי" 
וקשה, איך משמע בפסוקים עצמם כל ה'משא ומתן' הזה 

היא קיצור  -שהגמרא למדה? ומסביר התוספות: המילה "לנו" 
 -הפסוק "תורה צווה לנו". וזה ששאלו המלאך: האם באת "לנו" 

או האם באת על זה שלא הקרבנו  -על ביטול תורה, "אם לצרינו" 
 ד שמציל אותנו מצרינו.קרבן התמי

על ביטול תורה הנרמזת במילים  -וענה המלאך: "עתה באתי" 
"עתה" כדכתיב בפרשתינו "ועתה כתבו לכם את השירה הזאת", 

 עד כאן דברי התוספות.
ושאל הרב מפוניבז׳ זי״ע: אם בשאלה רמז המלאך את 'לימוד 
התורה' בפסוק: "תורה צווה לנו", למה א"כ בתשובה, רמז 

אך את לימוד התורה בפסוק אחר, "ועתה כתבו לכם"? אלא המל
ענה ותירץ תירוץ נפלא: המלאך ענה ליהושע לא רק שבאתי 
לרמז לכם על ביטול תורה, אלא באתי לרמז לכם איך הגעתם 
לכך, למצב הזה: נכון שאם אתם מסתכלים על התורה בתור 

ירוצים "תורה צווה", אז יכול להיות שיש לכם קשיים ות –"ציווי" 
של מלחמה, אבל אם הייתם מסתכלים על התורה כמו "שירה" 

"ועתה כתבו לכם את השירה הזאת", כשזה שירה ועונג לא  –
 !!תענוג כלים מהתורה! אין שום קשיים, המבטל

 

 "כי ידעתי את יצרו" (לא, כא) 
ובתהלים ק"ג "כי הוא ידע יצרנו". והחכם מכל אדם קורא אותו 

ת ד, יג). והכוונה הוא, לא שהוא בעצמו מלך זקן וכסיל (קהל
כסיל, כי להפך אנו רואים, כי יש בכוחו ללכוד ברשתו אף את 
החכם היותר גדול ואין אדם צדיק בארץ וגו', אלא הכוונה, שהוא 
נקרא ע"ש מלאכתו, כמו שהסנדלר נקרא מי שעושה נעלים, ומי 
שתופר בגדים נקרא חיט, וכן היצר נקרא "כסיל" בשביל 

אכתו היא "להכסיל" את בני האדם, הוא עושה את הכל שמל
 (חפץ חיים על התורה)  לכסילים.

 

 ישתו יין נסיכם"  "אשר חלב זבחימו יאכלו
 (לב, לח)

הרמב"ם בספר המצוות (לא תעשה קצ"ד), כתב שהזהירנו 
מלשתות יין נסך וזה לא בא כתוב נגלה בביאור, אבל אמרו 

זבחימו יאכלו ישתו יין נסיכם", בעבודה זרה (כט:) "אשר חלב 
 מה זבח אסור אף יין אסור.

בסדר הדורות (ה' אלפים י"ח), מביא על ר' יחיאל מפריש שהיה 
מקורב מאוד למלך, ויקנאו בו השרים וילשינוהו באמרם, שאם 

 היהודי לא ישתה ממנו. -יגע המלך בכוס היין
רב: "לא ויהי היום, ויתן המלך כוס יין ליהודי לשתות, והשיב ה

 אוכל לשתות ברגע זה, אך טרם נסעך משולחנך אשתה".
ובהגיע עת רחיצת הידיים למלך אחר האוכל, רחץ ידיו על אגן 

 זהב, ותכף לקח הרב המים ההם, וישת לפני המלך והשרים.
ויאמר הרב אליהם: "בשתייה הזאת אני חפץ, שמותרת לי. אבל 

מן התורה". אינני יכול לשתות להיותו אסור לי -בכוס יין
והמלך שמר את הדבר ויאהבהו כפליים, וכדומה לזה שמעתי 

 (קב ונקי) שאירע לרמב"ם ואחרים, ע"כ.

 לעי"נ 
  בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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 "ושבת עד ה' אלקיך ושמעת בקולו" (ל, ב)

בימים אלו ניתנת לנו הזדמנות מיוחדת, ורבי שמשון פינקוס 
זצ"ל, הסביר את ההזדמנות המיוחדת הזאת באופן נפלא: 

השתוקקו בכל לקהילה אחת לא היה בית כנסת להתפלל. הם 
ליבם ובכל נפשם להקים בית של קבע לתורה ולתפילה, לרווחת 
כל בני הקהילה, לכבוד השי"ת. הם התאמצו לגייס תרומות, 

 אך הדבר לא עלה בידם. –למצוא תורמים 
בסופו של דבר הם החליטו להקים קרוואן. פועלים הכינו את 

תו. התשתית להנחתו עם משאית ענקית, 'א באמבע', הביאה או
 מנוף ענק החל להרים את הקרוואן באוויר.

מהמשאית יצאו שלשה פועלים בריונים, ג'לובער'ס, שהחלו 
לכוון את הקרוואן בצורה כזאת שהוא "ישב" באופן מדויק על 
התשתית שהוכנה מראש: סובבו אותו קצת ימינה, קצת 
שמאלה, כמה סנטימטרים אחורה, כמה סנטימטרים קדימה, 

אלה, קדימה, אחורה... לקח להם עשרים דקות ושוב ימינה, שמ
עד שהושיבו את הקרוואן על מקומו ושחררו אותו מהמנוף. 

 המנוף התקפל והמשאית נסעה לדרכה.
לי המלאכה, נוכחו החשמלאי, האינסטלטור ושאר בע במקום

 ברגע שהקרוואן הונח במקומו. שהחלו מיד במלאכתם,
שם לתהילה אה! ברוך השם! הקרוואן עומד על תילו, ל

ולתפארת! א גיוואלדיגע שמחה (שמחה עצומה)! לפתע! שוד 
ושבר! נורא ואיום! זעקה אדירה נשמעה! התברר כי הקרוואן 

הונח בצד מערב! א  –הונח הפוך! הצד בו עומד ארון הקודש 
מויירדיגע מעשה (דבר נורא)! מה עושים? כולם עמדו במקומם 

 כשהם אובדי עצות...
ותמה: "רבותי! מה הבעיה? יש לי עצה עמד שם בחור אחד 

פשוטה! בא נרים את הקרוואן ונסובב אותו..." אמרו לו: 
 "השתגעת? הרי הקרוואן שוקל כמה טונות"...

השיב להם הבחור: "מה זאת אומרת? הרי ראינו מקודם ששלשה 
אנשים הצליחו לסובב אותו ימינה ושמאלה, קדימה ואחורה, אם 

לא בעזרת שלשה אנשים אבל בעזרת  כן גם אנחנו נצליח! אמנם
 יכול נוכל"... –שלושים 

"כשהקרוואן היה באוויר,  –הסבירו לו  –"אוי! טיפש שכמותך!" 
היה עוד אפשר לסובב, להזיז, לשנות... אבל  –והמנוף אחז אותו 

 –עכשיו... אי! אי! אי! עכשיו, כשהקרוואן כבר מונח על מקומו 
 מאוחר מידי מכדי לשנות!"...

רי ורבותי! הדברים נוקבים ויורדים עד התהום! באלול הכל מו
עוד באוויר, שום דבר עוד לא כתוב וחתום... אפשר עוד לשנות! 
אחרי אלול כבר יהיה מאוחר, לא תהיה אפשרות לשנות! רק 

 באלול יש לנו את ההזדמנות...
רבותי! שהדברים האלו לא יהיו "סתם דיבורים". שהדברים 

"! שכל אחד ואחד מאתנו יראה מה עליו האלו יהיו "למעשה
לתקן! שכל אחד יתחזק בדקדוק הלכה, ובקיום המצוות 
בשלימות, בשמחה, בווארמקייט (חמימות). והשם יתברך יהיה 

 מסייעים אותו".  –בעזרנו, שהרי "הבא ליטהר 
 (יחי ראובן)

 

 

 "אם יהיה נדחך בקצה השמים" (ל, ד)
יחזיקו לפחות בקצה של פרש רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל, ש

 הרוחניות, במשהו. 
בספרים הקדושים אמרו שלפיכך נשארת מהגוף עצם קטנה, 
הלוז, שאינה כלה לאחר המוות, כדי שממנה ישוב ויבנה בתחיית 
המתים, שלפחות משהו יישאר, ואז: "משם יקבצך ה' אלקיך, 

 ומשם יקחך" (ל, ד)
אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו ומה יפה ירושתנו. עם כל 
חסרונותינו, עם כל מגרעותינו, עם מועקותינו וצערנו על מצבנו 
הרוחני, "בקצה השמים" אוחזים אנו! כשאנו משווים עצמנו 
לאחינו שבשדות, לאובדים ולנדחים, כמה יש לנו לתת שבח 

 והודיה על חלקנו! 
סעו להרצות ב"יום שכולו תורה" בחיפה. מעשה בשני רבנים שנ

על אם הדרך התחיל הרכב לקרטע. הנהג סרב להמשיך ולנסוע, 
נכנס למוסך שליד קבוץ מעברות. התענינו, והודיעום שהתיקון 

 יארך כשעה וחצי. הוה אומר, לא פחות משלש שעות.
 אמר האחד לחברו: "בא ונסייר בקבוץ".

מי שבר את הלוחות?" ענו ראו ילדים משחקים. שאלו: "ילדים, 
במקהלה: "לא אנחנו!" תמהו. המשיכו בדרכם וראו כמה 
מבוגרים בפלחה. "אמרו לנו בבקשה, אלי אתם יודעים מי שבר 
 את הלוחות?" משכו בכתפיים: "לא ראינו", והמשיכו בעיסוקם.

זה כבר מקומם, בורות שכזו. נכנסו למזכירות, והתקבלו בנימוס: 
עים, אבל פגשנו ילדים ושאלנו מי שבר את "כן?!" "תראה, לא נ

הלוחות, ואמרו: לא אנחנו. שאלנו מבוגרים, ואמרו: לא ראינו. 
מה זה פה כך אתם מחנכים?!" שמע המזכיר, והרגיע: "אל 

 תעשה מזה עסק. תביא קבלה, ואני מאשר תשלום"...
 (והגדת) איך מחברים אותם, ולו ל"קצה השמים"!  כואב הלב.

 

 ושמעת בקול ה'" (ל, ח)"ואתה תשוב 
אחת הדרכים המובילות באופן ישיר אל התשובה, היא ההליכה 
בדרכי הענווה. אדם שאינו מתגאה ואינו מתפאר על אחרים, 

 שערי התשובה פתוחים בפניו.
וכבר המליצו ואמרו על כך, שהמילה 'אלול', מכילה את המילים 

וז מעצמך 'לא' ו'לו', ללמדנו שאם תהיה 'לא', כלומר שלא תאח
יותר מדי, אזי תהיה שייך 'לו', להשי"ת. וכמה שתהיה יותר 'לא', 

 תהיה יותר שייך 'לו'.
ר' אברהם יעקב בולימובסקי ז"ל, היה נוהג לספר פעמים רבות 
מעשה שהיה בימיו של רבי בונם מפשיסחא, והדברים הותירו 
רושם רב. וכך סיפר: בפשיסחא גר יהודי שהתפרסם כחייט 

מי שמוציא בגדים נאים מתחת ידיו. רבים מאנשי מוכשר, וכ
הקהילה היהודית וגם בכירי האצולה מבין הגויים הזמינו אצלו 

 .חליפות, והכל יצאו מרוצים, ושיבחו את מעשי ידיו
יום אחד חזר הפריץ מביקור ממושך במדינות זרות, והביא משם 

 ערך, ועז היה חפצו לתפור מבד זה חליפה יוקרתית, בה-בד יקר
יופיע רק באירועים חגיגיים. יועציו אמרו לו שכדאי להזמין אליו 
את החייט היהודי, שאין כמוהו בכל האזור מי שיידע להפיק את 
המרב והמיטב מהבד היקר. שמע האציל לעצתם, והזמין את 
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היהודי לארמונו, הראה לו את הבד המיוחד, וביקשו שיתפור 
 אצולה יוקרתית.-ממנו חליפת
לביתו שבפשיסחא וכולו קורן מאושר, על הזכות היהודי שב 

שנפלה בחלקו לתפור חליפה לפריץ בעצמו ובכבודו. הוא לא 
שבא עמו במגע, ברחוב היה מסוגל להתאפק, וסיפר זאת לכל מי 

מי שנכנס לחדר העבודה שלו בשבועות , כל ובבית הכנסת
שבהם היה עסוק במלאכת התפירה, שמע ממנו אודות ההזמנה 

 של הפריץ. המיוחדת
והחייט אכן השקיע במלאכה זו את כל מרצו וכישוריו, ותפר 

 לפריץ חליפה מהודרת ומיוחדת במינה.
ויהי כאשר סיים את המלאכה, ארז את החליפה בצורה מהודרת, 

כשכולו קורן מאושר, והפעם בגלל  –ויצא לארמון הפריץ, ושוב 
רי קט לכיסו. הוא מתדפק על שע-הכסף הרב שיכנס עוד מעט

כבוד ללשכתו של הפריץ, -חרהארמון, ומוזמן להיכנס א
 את החליפה מתוך האריזה. שלףמוסרית -גאווה בלתי תובתנוח

אך הנה שוד ושבר; הפריץ מתבונן בחליפה, ופניו מצביעות על 
אי שביעות רצון מוחלטת מהיצירה של החייט היהודי. עיניו 

'תתבייש לך, יוצאות מחוריהן מרוב כעס, עד שהוא נשמע צועק: 
זו החליפה שתפרת לי מהבד היקר שהפקדתי בידך?! האם זו 
נקראת בעיניך יצירה מלכותית?! הרי אין בחליפה זו מאומה מן 
היופי, מן החן וההדר, שציפיתי לראות בה! ועכשיו עוד הרסת לי 
את הבד, ותצטרך לשלם לי את מחירו המלא'! היהודי לא ידע 

ע מה דופי מצא הפריץ בחליפה את נפשו מרוב תדהמה, ולא יד
זו. הוא רצה לשאול את הפריץ על איזה פגם הוא מדבר, אבל זה 
השליך את החליפה מידיו מרוב כעס, עד שהיהודי נאלץ לעזוב 

 את הארמון בבושת פנים, והחליפה בידו...
עם שובו לביתו, נכנס החייט למרה שחורה, ושכב במיטתו ללא 

לבבו את הבושה -העלותו על לוחנוע. הדיכאון העמוק פגע בו ב
שתהיה לו עתה מכל אלה שסיפר להם על 'התפירה המלכותית'. 
מה יענה עכשיו לכל מכריו וקרוביו שיבקשו לדעת מה עלה 
בגורל החליפה? אבל, כאשר הפרנסה הציקה לו, קם היהודי 
והחליט לשאול בעצת הרבי מפשיסתא, ולהיוועץ בו ובפקחותו 

הפגם שמצא הפריץ בחליפה! -ע את דברהנודעת. אולי הוא ייד
הרבי שומע את הדברים, מליט את ראשו בכפות ידיו כמי 
ששוקע במחשבה עמוקה, ולאחר כמה דקות הוא אומר לחייט: 
בוא ואיעצך עצה טובה. קח את החליפה שהפריץ החזירה לך, 
תפרום אותה לחלוטין, ותתפור חליפה חדשה מאותו בד, ובדיוק 

ת את הראשונה, ותביא אותה שוב לידי באותה גיזרה שתפר
 הפריץ.

החייט הביט ברבי ולא יכול היה להאמין שהוא שומע את 
הדברים יוצאים מפיו. הוא כבר היה בטוח שגם הרבי שוחק 
למשבתו... אבל הרבי חזר על דבריו בשנית. 'לך ועשה כדבריי 
ותראה שלא תפסיד', אמר. בלית ברירה חזר החייט לביתו, 

יו של הרבי, ובתוך ימים אחדים הביא את החליפה ועשה כדבר
 'המחודשת' לארמונו של הפריץ.

וראה זה פלא, כדבריו של הרבי כן היה. הפריץ התלהב עד מאוד 
מהחליפה, ולא גמר לשבח את החייט היהודי על כישוריו 
המיוחדים. ואף קרא לאשתו ולבני ביתו שיראו את החליפה ברוב 

ציפיתי', אמר בהתפעלות, ושילם לו  'בדיוק לחליפה כזו הדרה.
 על כך בטבין ובתקילין.

עכשיו חזר החייט אל בית מדרשו של הרבי, ושאלו לאמר, 
ילמדנו רבינו מה שונה החליפה הראשונה מן השנייה? השיב לו 
הרבי: הפסוק אומר 'ולענווים יתן חן', לכן בחליפה הראשונה 

הוצאת את שתפרת, והתגאית בה בפני כל חבריך ומכריך, ו
העיניים לכולם, לא מצאת חן בעיני הפריץ, וממילא גם חליפתך 
לא מצאה חן בעיניו, והוא סילק אותך בבושת פנים. ברם, כאשר 
נפשך היתה שפלה, והתנהגת בענווה, ובצורה זו תפרת לו את 

 החליפה. הרי שהקב"ה נתן את חינך בעיניו, והסוף היה טוב. 
 נו לשבח)(עלי וזו גם הדרך לתשובה... 

 

 "בפיך ובלבבך לעשותו" (ל, יד) 
מעשה והגיע חסיד אחד אל הרה"ק רבי משה מקוברין זיע"א 
ותינה בפניו את צערו: חברי ואני, שנינו יש לנו בתי מסחר באותו 
הרחוב ממש, זה מול זה, ושנינו מחזיקים באותה הסחורה, והנה 

אל חנותי חנותו של השני עמוסה בקונים מבוקר ועד ערב, ואילו 
כמעט ולא נכנס איש ופרנסתי בדוחק ובדלי דלות. ענה הרבי: 
סגולה טובה אתן לך, ואם כדברי תעשה, יתפחו בפניך שערי 
הפרנסה, בכל פעם כאשר אתה רואה קונה נכנס לחנותו של 
חברך, תן תודה לה' ותאמר בלב שלום: "ברוך אתה הזן ומפרנס 

וני, חברי וידידי". לכל המשפיע פרנסה בריווח לפלוני בן פל
וכיצד אוכל לעשות כן, אמר החסיד והרי עיני רואות וכלות? אמר 
הרבי: תחילה הרגל את עצמך לומר כן בפיך, וסופו של הלב 
שיצטרף אחר כך אל הדיבור, כמו שנאמר בפסוק "בפיך" 

 בתחילה, ואחר כך "ובלבבך", והעיקר קודם כל "לעשותו".
 

 ות" (לא, כא) תמצאן אתו רעות רבות וצרכי "
המגיד מדובנא המשיל משלו: לעת ערב, כשהרוכל עם סליו 
בשוק כבר מכר את מרכולתו, ולא נותרו לו אלא שאריות בלבד, 
והוא נחפז הביתה, הריהו נוטל את מעט האגסים שבסל האחד, 
ואת מעט השזיפים שבסל השני, ואת מעט התפוחים שבסל 

ת, ומוכרם בחצי השלישי ומערבבם ביחד, נותנם בערימה אח
 -שהוא רוצה להיפטר מהם מהר ככל האפשר. ולפיכך  -מחיר 

"והיה כי תמצאנה אותו רעות רבות וצרות", כשאתה רואה 
 -ערבוביה של צרות שונות ומשונות באות ויורדות על ישראל 

סימן הוא, שכבר כלתה כל הסחורה, וכבר מגיעים אל השאריות, 
 ר נחפזים לחזור הביתה.וזה הקץ ממש, עקבתא דמשיחא, וכב

ורבי שמחה בונם מפשיסחא היה מסיח לבו לפני ריבונו של 
עולם: הבטחת לנו על ידי רבותינו ש"אין בן דוד בא אלא בדור 
שכולו זכאי או בדור שכולו חייב". והרי גלוי וידוע לפניך, שאם 
נצטרך חלילה לחכות לכולו זכאי, מי יודע אם אי פעם נגיע לכך! 

חה תבוא הגאולה בדרך ובכן, ברי, שבסופו של דבר, על כור
האחרת "בדור שכולו חייב". ואם אף דרך זו מתמשכת כל כך, 
הרי זה ודאי משום שעוד מצויים בכל עיר כמה יהודים יראים 
ושלמים, שלא הגיעו עדיין חלילה למדרגה של כולו חייב, ובגללם 
הגאולה מתעכבת. ושואל אני ממך, ריבונו של עולם: מה איכפת 

ם מעט יהודים יראי שמים, ומפני מה תהיה לך, שעדיין מצויי
  (ע' פנים לתורה) מעכב בגללם את הגאולה? 
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  ,)א"לפי אפיק ת( 19:59 :רבינו תם 19:23: צאת השבת 18:24: הדלקת הנר
  ).ישעיה סא(שוש אשיש : הפטרת השבוע

  
  
  
  
  
  

  ""וילךוילך " "––  ""נצביםנצבים""ת ת יויופרשפרשש

  ].ט, כט[ "לכםואתם נצבים היום כ"
         ,וישראל קיימים, וכבים מתחייבים כליהמפני מה עובדי כ'. בילקוט שמעוני על פסוקנו מביא מאמר מופלא

אבל ישראל כשהיסורין באים ', וכו, ה"ואינן מזכירין שמו של הקב, לפי כשבאין עליהן פורעניות מבעטין בהן
  .'הקללות הן מעמידות אתכם, ה"אמר הקב. 'צרה ויגון אמצא וגו' שנאמר כוס ישועות אשא וגו, הם נכנעין, עליהם

              .'הם נכנעין' – אינו זקוק להרבה ראיות על כך שכשייסורים באים על עם ישראל, דומה שהדור בו אנו חיים
כניעה מוחלטת . ובצורה הנחרצת ביותר, יודעים לעשות זאת, בניו של מלך מלכי המלכים, רק העם היהודי

 לא כך וכי? וכי לא כך היה לכל אורך תקופת השואה הנוראה .עולם-וכניעה של ממש לרצונו של הבורא, לייסורים
  ?היה בכל הפוגרומים והצרות שהתרגשו עלינו ועל דורותינו האחרונים

מלך עד היכן - של- והוא יוכיח לנו על מידת ההכנעה של בניו, הסיפור דלהלן סופר לנו על ידי הרב יוסף בוקסבוים
שימש אביו כשבתקופה שלאחר מכן , ט"הסיפור עוסק בפוגרום הנורא שהיה בישיבת חברון בשנת תרפ .היא מגיעה

  .של הרב בוקסבוים כפרקליטם של קרובי הנטבחים מול השלטונות הבריטיים
הגבורה , אורם של החסד, לראשונה, שממנה בקע אל העולם, בתוככי העיר המקודשת הזו, עיר האבות, בחברון
  .התבצע אחד הפוגרומים הקשים והכאובים ביותר של תולדות העם היהודי בארץ הקודש, והאמת
וגם לא מתוך עדויות של אנשים שעברו את המאורעות , לא בפועל, ט"ור שלנו לא חוו את אירועי תרפבני הד

  . ערי הקודש של ארץ הקודש4-אחת מ, לא יאמינו שדבר כזה מסוגל להתרחש בעיר כה קדושה, הנוראיים
שלחו המסיתים ממרכז ההסתה בירושלים נ. כרעם ביום בהיר נחת האסון על עיר האבות השקטה .אבל זה קרה

  .אל העיר חברון כדי לטפטף את רעל השנאה בקרב התושבים המקומיים
שהרי ערביי חברון חיו במשך מאות שנים בשכנות טובה מאוד עם , אם בתחילה הם לא הצליחו כל כך במלאכתם

  .אט הבחינו יהודי חברון כי פני שכניהם אינם כתמול שלשום-אבל אט, היהודים
הוא כינס את כל . מושל באר שבע שהיה ידוע כבר אז בשנאתו התהומית אל היהודיםאל העיר חברון נשלח 

התושבים הערביים וסיפר להם בדותות כאילו אחיהם נהרגים בירושלים ובמקומות אחרים בארץ ישראל על ידי 
  .ועתה הגיעה העת לנקום את דמם, היהודים

, מגלויות אירופה ועד ארצות המזרח, ל הדורותדבריו היו כגיצי אש שהדליקו שוב את הניצוץ שבער במשך כ
                  כאשר נחלי דם נשפכו על ידי הגויים העריצים ששמו להם למטרה לכלות את כרם , מהבלקן ועד ארם צובה

  .ט"אב של שנת תרפ-ח מנחם"י, הפוגרום הנורא הזה הגיע בבוקרו של יום ששי .בית ישראל
וחביבם של ראשי , תלמודו ומיוחד במידותיובעילוי , וזנהלץא הידיעה של הישיבה היה שמואל הלוי ר"המתמיד בה

                   שנחשפו בפנינו על ידי  – והמסמכים בתיקו האישי, מתמיד זה היה גם הקורבן הראשון בטבח. הישיבה
  :מעלים את הסיפור הבא – הרב בוקסבוים

לתות ההיכל נסגרו שכן ד, ד היה הבחור היחיד ששהה בין כתלי הישיבה בעת שהחלו המהומות"שמואל רוזנהלץ הי
ולהמשיך ללמוד במקומו , הוא היה היחיד שהעז לחדור דרך החלון. מיד כשאבק השריפה הורגש בחלל האוויר

  .דמו' יקום ה. המתמיד הזה נרצח במהלומות גרזן ליד הסטנדר הקבוע שלו .הקבוע
                   . ירה קטנה בליטאשהתגורר בעי, הרב אברהם יעקב רוזנהלץ, הגיע ארצה אביו של הנרצח, לאחר הפוגרום

הדבר היחיד שביקש , ולא בעט באמונתו גם בצרה הגדולה שפקדתהו, ה"כמי שהכניע את עצמו לרצונו של הקב
  .ולומר קדיש, לעמוד במקום שבו נרצח בנו, לעשות הוא להיכנס אל היכל הישיבה

עמדו של -  על מקוםלהתייצב; רק זאת ביקש. אחדנגד אף וחצי מילה לא דיבר מילה , הוא לא ביקש פיצויים
  .'קדיש'באמירת ה, להתקדש בקדושה של מעלהו, הסטנדר

  .שהיה עדיין בחזקת סכנה, והעמידו לרשותו כלי רכב צבאיים שילווהו למקום, השלטונות הבריטיים נענו לבקשתו
                    ,של נעליך מעל רגליך, יעקב-אברהם'שמעוהו לוחש לעצמו , כאשר דרכו רגליו על מפתנו של היכל הישיבה

  .'המתמיד הקדוש, מחמדך-מקום המזבח עליו נעקד בנך, כי המקום שאתה עומד עליו קודש הוא
  .ואפילו טיפות הדם האדימו את פינותיו של הסטנדר, כפי שעזבוהו הרוצחים, פחות או יותר, המקום היה נראה

צינים הבריטיים שלצידו הק. ואמר קדיש, ולפתע פרץ בבכי קורע לב, נעמד והתבונן בו, וכשהגיע האב אל הסטנדר
הוכיחה גם להם שהעם היהודי ', קדיש'עם סיום ה, הנחמה שנראתה על פניואבל , אינם מבינים מה הוא אומר

  .ת" דווקא מאותה כניעה מוחלטת שלו מול השי-שואב את הכוחות הגדולים שלו
באומרי , ב ביותר קיבלתי כרגעאת הפיצוי הטו. "במעמד זה הודיע האב שהוא אינו רוצה ליהנות מכספי הפיצויים

  .והשאיר הוראה לאביו של הרב בוקסבוים להעביר את כספי הפיצויים לישיבה, לו-זעק בקול לא, "את הקדיש
ונהרגו בשואה ,  לקדושיםווכעבור כמה שנים הפכו אף הוא ובני בית, יעקב חזר לעיירתו שבליטא-רבי אברהם

  .)עלינו לשבח( םיקום השם את דמ .דמים בדמים נגעו. האיומה

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

 ל" זצוקיה'ורג'דיה יוסף בן ג עוברבנו הגאוןונ מורנו "לע

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

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



חבילות של מצוות
 "רספטמב"אל תתפלא אם הוא יענה " ?אתה יודע באיזה חודש אנו נמצאים, סלח לי"אם נשאל אדם מהרחוב 

  ".אלול"במקום 
             . ויש לכך סיבה טובה. יום הדין הקרב ובא אינו מוציאנו משלוותנו. אנו די שאננים: הבה נודה על האמת

עבירות על כשרות או טהרת המשפחה חלילה , אם אין בידינו עוון חילול שבת, כמובן. חטאינו פעוטים, ככלות הכל
ביטול תורה ואי , שקר וגאווה, של רכילות וליצנות" פעוטות"אבל אם אלו העבירות ה. ז המצב באמת גרועשא, וחס

  ?אין סיבה רצינית לדאגה, כוונה בתפילה
, בדיוק כהפתעה הנוחתת על ראשינו מידי חודש. נכונה לנו הפתעה) וזה כלל אינו בטוח(גם אם נניח שזה נכון , ובכן

והרי לא ! ?כה הרבה? מה: ו תוהיםואנ!" נא לשלם את חובכם בסך כך וכך שקלים: "כשמגיע הפתק מהמכולת
  !? עד כדי כךאבל – ודברים נוספים, גם לבן וגבינה, אמת! קנינו שם אלא לחם וחלב

  ...והחשבון תופח – ועוד לחם וחלב, ועוד לחם וחלב, לחם וחלב, אכן – ומה התשובה
      ,שגם עבירה שהיא כסיב דקיק, )יח, ישעיה ה( "כעבות העגלה חטאה"על הפסוק , והדברים מבוארים בגמרא

" חובות הלבבות"וכדברי החסיד בעל ... כעבותות העגלה, הופכת היא לכבל עבה, אם היא נשזרת פעמים רבות
מי יודע כמה פעמים הוכפלו העוונות : אז יש ויש מקום לחרדה ...!"אין קטנה בעבירות עם ההתמדה: "ל"זצ

  ...לכמה כבלים נשזרו ואיזו רשת נטוותה מהם, הקלים
עשה כנגדן חבילות  – אם עשית חבילות של עבירות: "מדרש על קריאת יום הכיפוריםהעצה כתובה ב? מה עושים
, ה לחוב במכולת הוא"ההבדל העיקרי בין חובנו להקב. כל דקה פנויה עד ליום הכיפורים" לחטוף" – !"של מצוות

  ...בתשובה, ששם אי אפשר למחוק את החוב בהבעת חרטה
יש לנצלם כדבעי , "עשרת  ימי תשובה"ימים אלו הנקראים . בותה כן ניתן למחוק את החו"אך מנגד אצל הקב
. לא לוותר על כלום גם אם הדבר נראה כפעוט ערך, לאסוף מכל הבא ליד, חבילות של מצוות-ולעשות חבילות

  .לאגור ולנצל את הזמן המצומצם שנותר לנו עד הכרעת הדין
  :וישנן שתי אפשרויות לעשות זאת

תפילת יחיד זו מצווה בודדה , לדוגמא. מצווה ומנגד לנסות לאסוף את המצוות בחבילותלאסוף מצווה ועוד , האחת
  .ומאידך תפילה בציבור זו חבילת מצוות שהשכר עליה הוא לאין ערוך

  :א"י זילברשטיין שליט"שסיפר הגרמעשה נפלא על מנת שנבין את ההבדל נוכל ללמוד מ
סיכם עם בעל מפעל , רכים ולהמריצם שילמדו יותר טובשביקש פעם לעודד את האב, ב"ראש כולל אחד בארה

, "זמן"שהאברך שיוכיח את עצמו בצורה הטובה ביותר במשך כל ה – שהיה בעצמו אוהב תורה מופלג – לצעצועים
  .יקבל רשות להיכנס למפעל למשך עשר דקות ולקחת משם כל מה שירצה

האישור מראש הכולל שהוא האברך המצטיין ומציג את , מתדפק האברך על שערי המפעל" זמן"בסוף ה, והנה
חיבקו ונישקו ומיד לאחר , הכניסו ללשכתו, המנהל קיבלו במאור פנים .ומבקש רשות לממש את הזכות שניתנה לו

  .מכן העניק לו את האישור להיכנס לעשר דקות אל תוך המפעל ולקחת משם כל מה שליבו חפץ
יגש אל קווי הייצור ולוקח משם את הצעצועים הטובים ביותר על מנהל המפעל עומד מן הצד ורואה כיצד האברך נ

ידעתי שיש " .חכם-הוא משתתף בשמחתו של התלמיד, וכמי שנמנה באמת על אוהבי התורה, מנת להביאם לילדיו
  .יאמר אחר כך המנהל לראש הכולל – !"לי חלק בתורתו של האברך ההוא ועשיתי זאת ממש בשמחה עצומה

ונאלץ ללכת , אחת- לא יכול היה האברך לקחת הרבה פריטים בבת, נותרו במפעל היו כבדיםכיוון שהצעצועים ש
  .פעם אחר פעם מקווי הייצור והמדפים אל המקום בו הניח את ארגזי האיחסון

והנה גם הדקה , חמש דקות כבר עברו. וממשיך לקחת עוד ועוד, ועוד אחד, ועוד אחד, הוא ממלא ארגז אחד, והנה
  .ותיעית עד שתמו כל עשר הדקהשישית והשב

שלא , אני מאוד תמה על האברך שלך"אמר לו מנהל המפעל ש, כשהגיע ראש הכולל להודות למנהל על פועלו הגדול
אבל הייתה לו אפשרות ליטול , עשר ארגזים- נכון שהוא לקח שמונה. ניצל את מלוא האפשרויות שעמדו לרשותו

  : דבריואמר המנהל והסביר את – ."הרבה יותר-הרבה
אם היה האברך עושה שימוש , באולם הייצור עמדה מלגזה המשמשת להעברת סחורה ממקום אחד למשנהו"

' סיבוב'הוא היה מצליח ליטול בכל , ומסתייע בה כדי לקחת את הצעצועים ולהעבירם לארגזי האיחסון, במלגזה
אבל הוא . יה לרוקן מחצית מהמפעלובתוך עשר דקות יכול ה, כמות של צעצועים שהייתה ממלאת עשרים ארגזים

  ..."עשר ארגזים- ולכן עלו לו בחלקו בסך הכל שמונה, לא עשה כך אלא לקח פריט אחר פריט בנפרד
בימים אלו של עשרת ימי תשובה עלינו לצבור את המצוות , הרי לפנינו דוגמא מאלפת מה ניתן לעשות ולאסוף

  .בחבילות חבילות
  .בזמן זה עלינו למלא כמה שיותר מחסני המצוות, אחד בלבדבעשרת ימי תשובה יש לנו שבוע 

כדורים בודדים הם . עכשיו זהו זמן מלחמה ובקרב יורים בצרורות. בימים אלו אי אפשר לאסוף בנחת ובשלווה
להילחם בכל כלי המלחמה כי , בימים אלו עלינו לרכז את כל הכוחות שברשותנו. יעילים אך לא לזמן מלחמה

  !נצחהפעם חייבים ל
: ה הקדוש"כתב השל. עלינו להזדרז בימים גורליים אלו כדי להכפיל ולשלש את מצוותינו הנעשות בזמן רגיעה

ו בכל יום ויום מאלו הימים יפנה אדם מכל עסקיו ויותר טוב בלילה שהוא פנוי מבני אדם לפשפש בעוונותי"
                   , ויתקן כל מה שקילקל' א שמרו תורתךפלגי מים ירדו עיני על ל'ש "כמ, ולהתוודות עליהם בבכי רב ובדמע

       – 'מודה ועוזב'ויעשה על כל עבירה ועבירה התשובה הראויה לה בכלליה ובפרטיה ויתחרט במאוד מאוד ויהיה 
  .)אור דניאל( "'ירוחם' – ואז

  ,ל"מונירה זנ מרת פארי דני בת "לע, ל" חזני זבן מרים ויעקבחזני נוריאל ' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות
  ,ל"ז ניסן בן ננה נ"לע ,ל"ז ן שהיןרפאל ב נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ"לע, ל"ז מרת מנסורה בת כשוור נ"לע, ל"ז עזיזולה בן שרה' ר נ"לע

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

 
  nati.hazani@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 0523188822: למעוניינים בהפצת העלון
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  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                                
, המלחמה אחרי זה היה ל"זצ וולבה שלמה רבי,למשגיח מסביב מכונסים פעם ישבנו
אמת הן. אפיקורסים אין שלנו בדור: כזאת באמירה המשגיח פתח ולפתע

מי בשאלה ולהתעמק ולחשוב לעשן שלהם בכורסאות לשבת יכולים פרופסורים
אבל, שלהם בכורסה כך ביושבם נכון זה כל אך? אלוקים היש? העולם את מנהל
, לספר המשגיח הוסיף למשל״ ״הנה.דעתם״ משתנית מיד, מסביב משהו קורה אם

מלחמה אניות ידי על הותקפה המלחמה שבזמן הצבא של אנייה על ״שמעתי
עצמם את זרקו כולם. הצעיר השומר של הקיבוצים אנשי היו האנייה ועל, מצריות

לנחש יכול מי כזאת הפתעה. אחד׳ ד׳ אלוקינו ד׳ ישראל ׳שמע וצעקו הסיפון על
, התלמידים אחד שם היה.אין״ אמיתי שאפיקורס, שאמרתי מה הוא אבל? יקרה שכך
וביקש השומעים כל את שפקדה האופוריה את לקלקל בנפשו עוז הרהיב והוא
אנשי אותם ״האם: כך שאל רשות שקיבל ומכיון, שאלה לשאול מהמשגיח רשות

ביום תפילין הניחו, לטבוע ההולכת האנייה סיפון על ישראל׳ ׳שמע שקראו קיבוצים
״המשגיח?לא שמא או ישראל׳ ׳שמע לצעקה המשך היה האם, כלומר? המחרת
לך ״דע: ואמר משקפיו הרכיב, עיניו פתח כך ואחר, מספר דקות במחשבות שקע
היה מזמן לא, עצמך אצל בדוק הנה, מעצמו מתחבר לא דבר שום שלנו בחיים, בני
איך, נו, פעמים שבע האלוקים׳ הוא ׳ד׳ צעקת התלהבת התרגשת, כיפור יום לך
חלילה לא? שלך הכיפורים ליום דומה הוא היה האם? בתשרי י״א המחרת יום היה
מתחבר לא דבר שום בחיים אבל, כי לא, מזויף היה שלך הכיפורים שיום

 )עני מתנת(״...מעצמו
 

תחת ל"זצ אליעזר אליהו רבי לבנו ל"זצ דסלר דב ראובן רבי ששיגר מיוחד במכתב
ומנוחת הדעת ישוב מתוך בהכנה אלא תקראנה אל, הגדולה המתנה: "הכותרת

הוא התשובה עיקר. בתשובה ששב מי אצל בחינות שתי יש:כך כותב הוא" הלב
ה"הקב אבל וקיבל התחרט שהוא שיחשוב אדם יש. לעתיד וקבלה העבר על חרטה
כי והבטחותיו בקבלותיו יעמוד שלא מראש יודעים בשמים כי ממנו צוחק כביכול

" שלמה בתשובה החזירנו" מתפללים אנחנו ולכן. ה"הקב את לרמות אפשר אי
שזו ויעיד ידע ה"הקב שגם" לפניך" ושתהיה יכלתינו בכל שלמה תהיה שהתשובה

 )ד"ח מכתב מאליהו(! שלמה תשובה
 

נדמה לנו.ווידוי קבלה, החטא עזיבת, חרטה; חלקים כמה יש שבתשובה אנו יודעים
שלא, השנה כל על עכשיו לקבל שעלי, הקבלה הוא בתשובה ביותר הקשה שהחלק
תמיד אומר אני, ואמנם.לקבל קל זה ואין, בו שהורגלתי פלוני מעשה אעשה

מפחיד אתה כי, גדולה קבלה עכשיו לקבל צריך אינך - שונים בענינים לבחורים
סדר על עצמך על תקבל אלא. שלמה לשנה או לחודש קבלה ידי על עצמך את

באותו אחת שעה עד מהמקום תזוז ולא, לסדר תשע בשעה שתבא, למשל, אחד
רואה אתה אם, ולמחרת. קנס אתן - אקיים לא אם - לעצמך ותקבל! היום רק, יום

אל - בזה לעמוד תוכל לא השלישי ביום ואם, שוב תקבל - בזה לעמוד יכול שהנך
יתחזק מאתנו אחד כל.מרתיעה היא רב לזמן קבלה כי, אחר ליום ותדחה, תקבל
, בלימוד שקוע להיות, להיהתפ את, הסדרים את לשמור, לחזק שצריך שמרגיש במה
עול עצמו על לקבל יש וכן, המסכת את לגמור מאד וחשוב, המסכת על לחזור
צריך הוא במה לבבו נגעי את יודע אחד כל. להתבונן שצריך ולדעת, שמים מלכות

לקבל צורך ואין .גדר לעשות, וכדומה במחשבה והשני במעשים האחד, להתחזק
, למשל. מהדברים חלק על לקבל אלא, להרתיע יכול זה כי, אחת בפעם הכל על

או, לזוז מבלי במקומך תשב זה מסויים שבסדר תחליט, בבוקר קם אתה כאשר
סדר על תחליט ולמחרת, בהם לטפל לי שיש אחרים ענינים אסדר לא הזה שבסדר

, השני הסדר על לקבל כך אחר. טבע שנעשה להרגל שיהפך עד, נוסף יום וכך, נוסף
, קלות קבלות רק לקבל יש כן כמו .אותו ירתיע שלא כדי הכל על מיד לקבל ולא
לבא גם יש. מסכתות ללמוד חשק יש לכולם. וירתיעו שיכבידו כבדות קבלות ולא
יעזור' שד. הקדוש היום בא זה שהנה ולהתבונן לחשוב, וללימוד להילתפ בזמן

  (הרב שך זצ"ל).הציבור לכל טוב ויהיה שנתחזק
 

בוידוי אומרים: התקיעות לפני בישיבה בשיחה אמר ל"זצ אברמסקי יחזקאל רבי
גמרנו שלא" אשמנו" אלא? ישיבה לבחורי זה כל שייך מה", גזלנו, בגדנו, אשמנו"

. תורה מתלמוד שבטלנו הזמן את -" גזלנו, "הגמרא על חזרנו שלא" בגדנו, "המסכת כל את
  )יחזקאל חזון ספר בשם יאחזון רעדה קונטרס( ...הלמוד על מספיק חזרנו שלא" ממצותיך סרנו" וכן

                    לקט פירושים על פרשת השבוע                
ְמעוֹ  ְוָהָיה ׁשָ ְבֵרי ֶאת ּבְ ֵרךְ  ַהזֹּאת ָהָאָלה ּדִ ְלָבבוֹ  ְוִהְתּבָ לֹום ֵלאֹמר ּבִ י ִיְהֶיה ׁשָ י ּלִ  ּכִ

ִררוּת ׁשְ י ּבִ ֵמָאה ֶאת ָהָרָוה ְספֹות ְלַמַען ֵאֵלךְ  ִלּבִ  עומד שאדם להבין אפשר איך: ַהּצְ
 משה מפי קללות ושמונה תשעים הכוללים, הזאת״ האלה ״דברי כל את ושומע
 מאומה לויקרה שלא טוען ליבו ובשרירות, יובמר הוא עומד ועדיין, רבינו
 אינו, באמת שהוא מכחיש אינו כזה שאדם כך הוא והביאור? לו יהיה ושלום
 על וזאת, מעונש עצמו את לפטור דרך לו שיש טוען הוא אבל, כשורה מתנהג

 בלבבו והתברך: "הכתוב שאומר זה.עוונותיו על לו שתכפר צדקה נתינת ידי
 ספות" באמצעות וזאת" אלך ליבי ש״בשרירות אף על", לי יהיה שלום לאמר
 ידי ועל, כסף, לצמאים המשולים, שבעולם לעניים אתן -" הצמאה את הרוה
 זה בענין.העולם בורא את, כביכול, לשחד אצליח וכך', צמאונם'את ארוה׳'כך

, לו שיש הטוב בלב מתפאר אדם אותו -' בלבבו והתברך,": 'עולם"ה אומר
 שהוא המכובד יק'מהצ להתעלם אפשר אי אך, ר״ל שבת מחלל הוא אמנם
 סלוח' ה יאבה לא: "בהמשך שנאמר כפי, זאת יקבל לא הקב״ה, אולם.תורם

 )מרדכי תכלת(".לו
 
י ְצָוה ּכִ ר ַהזֹּאת ַהּמִ ךָ  ָאֹנִכי ֲאׁשֶ ךָ  ִהוא ִנְפֵלאת לֹא ַהיֹּום ְמַצוְּ : ִהוא ְרחָֹקה ְולֹא ִמּמְ
ַמִים לֹא ָ נוּ ַיֲעֶלה ִמי ֵלאֹמר ִהוא ַבׁשּ ַמְיָמה ּלָ ָ ֶחהָ  ַהׁשּ נוּ ְוִיּקָ ִמֵענוּ ּלָ ה ֹאָתהּ  ְוַיׁשְ ּנָ : ְוַנֲעׂשֶ
ֶחהָ  ַהיָּם ֵעֶבר ֶאל ָלנוּ  ַיֲעָבר ִמי ֵלאֹמר ִהוא ַליָּם ֵמֵעֶבר ְולֹא נוּ  ְוִיּקָ ִמֵענוּ ּלָ  ֹאָתהּ  ְוַיׁשְ

ה ּנָ  הרמב״ן שיטת לפי: כך הללו הפסוקים את מבאר מוולוז׳ין חיים רבי: ְוַנֲעׂשֶ
 פוגם בחטאו האדם,. לעיל המוזכרת התשובה מצות היא הזאת״ ש״המצוה
 תועיל שלא היה הדין מן, שכך כיון השמים ושמי שבשמים העליונים בעולמות
 הכתובאומר לכך. שנתקלקל במקום המעוות לתקן יעלה כן אם אלא התשובה

 דוקא כי, בתשובה לשוב כדי השמימה לעלות צריך אינך, היא״ בשמים ״לא
. היא״ לים מעבר ״ולא, זו אף זו ולא. הפגם לתקן התשובה מועילה הזה בעולם
 כל את להכריע יכול האחד בחטאו שהאדם), ב, מ קידושין( בחז״ל מצינו שכן

, האדם שעבר זו שבעבירה להיות אפוא יכול כן אם. חובה לכף כולו העולם
 אמרה, כן אע״פ. רבות וצרות פורענויות שמה וגרם, לים מעבר הרחק הזיק
 דוקא הפגם ולתקן ללכת צריך אינך, לומר רוצה, היא״ לים מעבר ״לא תורה

 בעזיבת, במקומך כאן לעשותו מאד״ הדבר אליך קרוב ״כי. הפורענות במקום
 .בתשובה וחזרה החטא

 
 
ךְ  ִיְהֶיה הוּא ְלָפֶניךָ  ַהֹהֵלךְ  הוּא' וה ךָ  לֹא ִעּמָ : ֵתָחת ְולֹא ִתיָרא לֹא ַיַעְזֶבךָּ  ְולֹא ַיְרּפְ
 לבורא ולהתקרב בתשובה לשוב רוצה כשאדם הנה כי, רמז בדרך להסביר יש

 שקשה הראשונים בצעדיו כשרואה אחור ולסגת לפחד צריך הוא אין, יתברך
 סייעתא יראה לאט ולאט, מהשמים נסיון זה שכל כיון, החדשה בדרכו לו

 הוא' ״וה הכתוב שאמר וזהו.אליכם ואשובה אלי שובו בו ויקויים, דשמיא
 מתקרב - עמך״ יהיה ״הוא כך ואחר, לפניך הולך רק בתחילה - לפניך״ ההולך
 לאיתברך השם - יעזבך״ ולא ירפך ״לא: כך ואחר, אתך ונמצא יותר אליך
 השם כי, הרע מיצר תפחד אל - תחת״ ולא תירא ״לא ולכן, רגע אף אותך עוזב

 )הפרשה (תורת.עליו להתגבר לך יסייע יתברך
 

ר ְוָאֹנִכי יר ַהְסּתֵ ַני ַאְסּתִ יֹּום ּפָ ל ַעל ַההוּא ּבַ ר ָהָרָעה ּכָ ה ֲאׁשֶ י ָעׂשָ  ֱאלִֹהיםֶאל ָפָנה ּכִ
לחדר־ התפרץ פעם כי, מספרים ע"זי ממז׳יבוז׳ ברוך רבי הצדיק על: ֲאֵחִרים
: ברוך רביאותו שאל. עז בבכי ממרר כשהוא, הקטנים מנכדיו אחד תלמודו
 כללי ולפי, חברים כמה עם במחבואים ״שיחקתי: השיב? בני״ בוכה אתה ״למה

 חלפה והנה, אותי לחפש צריכים היו וחברי, אחד במקום התחבאתי, המשחק
 רבי קרא. ״!אותי מחפש אינו אחד ואף, במחבוא שוהה כשהנני ארוכה שעה
, כך על ומצר במסתרים בוכה, כביכול, הקדוש־ברוך־הוא ״אף: בהתרגשות ברוך
 מסתתר, כביכול, הוא,פני״ אסתיר הסתר ״ואנכי ככתוב, אותו מחפשים שאין

, והגשמיות הארעיות של המדרגה משפל עצמנו ונרים אותו שנחפש כדי, מפנינו
 את מלחפש להתייאש שלא החובה מוטלת עלינו. הימים כל בהם שרויים שאנו

 משם ״וביקשתם) ד דברים(שנאמר, אותו שנמצא עד, מאיתנו המסתתר, הבורא
 )לתורה פרפראות(. נפשך״ ובכל לבבך בכל תדרשנו כי, ומצאת אלוקיך ה׳ את

 

      

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים

                       

 בס"ד  
 וילך-ניצבים

 201מספר  -גליון   

 ו"הי שושנה בן  דוד לרפואת  



  

 

                                    תורה של בדרכה ורעיונות מחשבה נצנוצי פתגמים                                                                           

 )בחיי רבינו( .האמת מדרך להטות תכריח הגאוה                             
   )החסיד יהודה ר׳( .בו ישתתף שלא למי צערך תגלה אל    

                                   )החסיד יהודה ר׳. (מדבר שתדיר במה ראה, הוא מה לדעת שתחפוץ אדם      

   

           

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

     

 סעודתב שאמר, מלאפוש זצ״ל טייטלבאום דוד משה ר׳ הרה״ג על מספרים
, ישיבה לבחור בתי את להשיא רציתי לא לעולם: ,בבדיחותא בתו של יןאירוס
, כך כדי עד מהרבנות לי נמאס לתייבקה שהיו המחלוקות בשל. תורה בן שהוא

 בטוח השאהי כדי, מדאורייתא הארץ לעם בתי את להשיא בלבי אומר שגמרתי
 כי, לדעת שנוכחתי וןמכי אבל. בישראל רב פעם אף היהי לא שלי החתן כי

 הארץ לעם בתי את אשיא אפילו, כלומר, לי תעמוד לא זו עצה גם אנו בימינו
 כן אם, בלבי אמרתי אז, בישראל רב יתמנה שלא זאת בכל בטוח אינני, גמור
 (עולמו של אבא)״...חכם תלמיד החתן השיהי אזי, הבדל ואין הדבר

 
 

 שומעין היו דלא כך דנקרא י״א סנהדרין תוס׳ עי׳, ״בת״ שנקרא. קול שהבת טעם
 יבמות ובתויו״ט), הברה כעין( ממנו היוצא אחר קול אלא מהשמים היוצא קול

, כך נקרא ממנו למטה במדריגה אלא ממש נבואה קול דאינו כיון מפ׳ מ״ו פט״ז
 ,לאביה הבת שהיא קול ״בת״ קראוהו ולכך

 
 וסיפוקיו האדם חישני קסם כי, ניווכח אם במעט לא נופתע בדבר נעמיק כאשר

 הדברים. פורה דמיון ככולם שרובם דברים הם, זה בעולמנו המצויים, החומריים
 על ערוך לאין עולה אליהם ההשתוקקות ולכן, מרחוק הם כאשר בעיקר, קוסמים

 שהשיג דבר מכל יונק שהאדם הסיפוק. כבר שהושג לאחר הוא כאשר הדבר עצם
 שבאדם המדמה שכח אלא. בדמיונו שחזה מה לעומת וכאפס כאין הוא ורכש
 חדשים דמיונות הרף בלי לו שממציא והוא, כמותו מאין מדוחים מקסם הוא

 שהגיע אדם יצוייר לא. חייו ימי כל וכך, בהם האדם הוגה ושוב ושוב, לבקרים
 השעמום לזרועות נופל מיד הריהו - לו לצפות חדש חלום לפניו ואין דמיונו לקצה
 הוא בחייו האדם של וסיפוקו צמאונו רוויית... השחורה המרה לסף עד ומגיע
 הנודד הצמא את כידוע הפוקד" מורגאנה פאטא"ה של התעתועים בחזיון
 ממכשיריו אחד הוא - האדם שבתוך זה ומפליא מתעתע הדמיון כח ..במדבר

, היהדות של מדרשה מבית המוסר גדולי בזה ביארו והרבה", יצר"ה של הכבירים
 להמחיש בכדי, דמיון חיי לבין מציאותיים חיים בין להבחין האדם מן התובעת

 בעיה כיום היא אשר, נפשו שלוות אי ומקור האדם של סיפוקו חוסר מהות את
 במלים גאון סעדיה רבינו זאת והגדיר. בחיינו רבות תבערות המציתה, בוערת
 אם אף, בוטחות ולא הזה בעולם נחות אינן ידעתים אשר הנפשות כל: "דלהלן
 אם כי, בטבעה זה ואין. שבמעלותם עליונה ואל יותושבמלכ הגדול אל הגיעו
 לו נכספת והיא העולם טובות מכל נכבד יותר אחר מדור יש כי ידיעתה בעבור
 מכאן. )ט מאמר, ודעות אמונות(" ושוקטה נחה היתה זאת ולולא, אליו צופיות ועיניה

 אשר, נפשית להתעלות השתוקקות מרגשי נובע זה כל. המנוחה וחוסר הנפשי השקט אי
 לעולם צופה הישראלית הנפש. להחניקה אין פנים ובשום צורות מיני בכל החוצה פורצת
 בת"ל להאזין אחד כל על זה במצב.הטבעי חייה בית ושם לוקחה משם אשר, אור מלא
 של מעלבונה לבריות להם אוי: "ואומרת ומכרזת חורב מהר ויום יום בכל היוצאת" קול

 בחלל ועולה בוקעת זה במצב. )ו"פ אבות(", נזוף נקרא בתורה עוסק שאינו מי שכל, תורה
 ויגיעכם לחם בלא כסף תשקלו למה! למים לכו צמא כל הוי: "הנביא בפי' ד קריאת עולמנו
 ל-ק בני, קודש זרע אהובים אחים!"נפשכם בדשן ותתענג אלי שמוע שמעו, לשבעה בלא
, ממש תורה נלמד, בה ונעמול ניגע, ללימודה עתים נקבע! בתורה ונעסוק נלמד הבה: חי

 )האמונה בנתיבות( .הגבורה מפי מורשה לנו שניתנה כפי, ובשלימותה בטהרתה, כמאמרה
 

 אסור לטלטל משם האיסור נטל לואפי האסור לדבר בסיס שנעשה כלי שאלה:
 ? מותר יהיה בשבת האסור לדבר בסיס נעשה אם לואפי איך יתכן, הכלי

 של חברו שנעשה כלי אעפ״י חברו של על מוקצה דבר הניח אדם אם תשובה:

  .מדעתו שלא של חברו דבר אוסר אדם דאין, מותר יהיה האסור לדבר בסיס
 )ש״ט שו״ע סי'(
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בֹוֵדךְ  ְמָלִכים ְוָכל ִצְדֵקךְ  גֹוִים ְוָראוּ   תורה מרביץ היה ל"זצ עלקין הרב: ּכְ
 ואמר, עיור היה עלקין הרב -, כסדר הש״ס כל על שיעור ונותן בתים לבעלי

 מגודל בזמנו שנתפרסם סיפור. בלשונו הרש״י וכל פה בעל הגמרא כל את
. למחיתו בקושי שהרויח פשוט פועל היה, עלקין הרב של ופקחותו חכמתו
 אנושות חלתה הצעירה אשתו הנה. שבאמריקה בברוקלין גלותו במקום
 שוב התחתן פועל אותו. וגלמוד יתום הקטן בנם את בהשאירה. ונפטרה
 כי גילה היתום הילד ואבי, רב זמן עבר לא השניה מהאשה ילדים לו ונולדו
 למוסד להכניסו נאלץ והוא, אותו רודפת, בנו רגלי את דוחקת החורגת האם

 הזקין האב. השנים חלפו וכך והתעשר הלך הוא חומרית מבחינה. ליתומים
, הרעיון האשה את להעסיק התחיל וכאן .ממנו קם לא אשר חוליו את וחלה
 דאגה היא.ילדיה בידי תיפול במלואה שהירושה כדי לפעול עליה כיצד

 את הסיתה ובכך אביו את לבקר הבכור לבן תתן לא חולים בבית שהאחות
 שואל ואינו אביו של במצבו מתענין לא לא הבן כי בנו נגד הזקן האב

. בירושה מחלקו, הבכור בנו את להדיר החולה הסכים כעסו ברוב. בשלומו
 הבן לזכות שיהיה ודאגה וכדין כדת הצוואה את שיכתוב רב הזמינה היא

 לבית ערעור להגיש יוכל לא שהבן כדי. (דולר 50 של סימל סכום הבכור
 את לבטל ובכך מחלה או זיקנה מחמת שפיות בחוסר היה האבא כי המשפט
 וכשסיים החולה מפי הקודש בלשון במילה מילה אותה כתב הרב..) הצוואה
 הוחתמה האחות. חתימתו ונתן אותה אישר והלה, החולה באזני אותה הקריא
 לו והיה בחיים אביו היה לא כבר, הצוואה פרטי הבכור לבן נודע כאשר..עדה בתור
. עצתוובקש בעייתו את לפניו שטח הוא. עלקין הרב הנודע הגאון הרב את לפגוש מזל
 אחרי לעשות מה שאין אמר ד"והעו דין עורך עם להתיעץ ניסה כי לרב סיפר הוא

 לפני מר בבכי פרץ והבן ערעור עליה להגיש אפשר שיהיה בלי נחתמה שהצוואה
 הוראה יתן כי מהשופט שיבקש לו ותגיד - הרב לו יעץ - הדין עורך אל תחזור.הרב

 כמה בצוואה יש ובמקור ומאחר, המדינה לשפת הקודש מלשון הצוואה את לתרגם
 הבקי ברב להיעזר המתרגם על, לאנגלית בתרגום הדיוק שלשם קצרים משפטים
 את לכוון איך ידע ד׳ בעזרת והוא, עלקין הרב את, אותו יזמינו, הקטנות״ ב״נקודות

 האמריקאי השופט. הנפגע מעל הקיפוח ויוסר לאור תצא שהאמת כדי הדברים פני
 שבקי מי.הוראות לו ונתן המתרגם עבודת אחר עקב עלקין הרב. ההצעה את קבל

 צריך אלא, מילה אחר מילה לתרגם ניתן לא כי יודע, למשניה משפה התרגום בעבודת
 במקור שהכותב המובן את שיקבלו כדי, בשלמותם קטעים או שלמים משפטים לתרגם
 מילה אותו יביא כי מקורי משפט לגבי למתרגם דרישה הרב הציג כאן אך. אליו מכוון

 הקודש בלשון. נוקשות גילה הרב אך כך נגד התווכח המתרגם. המקור פי על במילה
 שם אלא, הביא באנגלית שהתרגום כפי מותי״ ״לאחר: הכותב מפי המלים הופיעו לא
 להביא הרב דרש כאן. ההוראות פי על הירושה תתחלק שנה 120 לאחר: כי, כתוב היה
 לכוונה אותן להפוך בלי האנגלי לתרגום שנה״ ועשרים מאה ״לאחר המילים את

 תאריך לאותו עד כי מכך ויצא הרב להוראת להיכנע נאלץ המתרגם.מאליה המובנת
 התובעים בנוכחות התנהל המשפט. לזכותם הנרשם את לקבל רשות ליורשים אין, רחוק
 שהועיד דולר 50 של הפעוט לסכום פרט, הכל את דרשו ובניה האשה. הצדדים משני

 אמנם: טען והוא, בירושה לחלקו התובע של הדין עורך התיצב כאן.הבכור לבן המוריש
 לאחר, בצוואה ההוראות פי על בדיוק, לה המגיע את תקבל והיא צודקת האשה, כן

 את להסביר ניסה והוא כסיד החוויר. ובניו היורשת מטעם הדין עורך.שנה 120
 זה היה כי הבין הוא אף והשופט. שנה ועשרים מאה לאחר הביטוי של המשמעות

 העמיד הזה הביטוי ובאמצעות, המקופח הצד של לצדו שעמד הפיקח הרב של תכסיס
 כן לא שאם, לפשרה להגיע הצדדים בין שיוסכם עד, הירושה חלוקת את שיעכב תרוץ
, זה זמן פרק תום ועם, שנה 120 של תקופה לאורך, הירושה כל את הממשלה תעקל
, לשמוע שמחה היורשת... דורות כמה לאחר, הזכויות מבעלי שיוותר למי תחזיר היא
 המגיע את שיקבל לאחר חלק להם גם ויותיר היורשים עם להתפשר מוכן הבכור הבן כי
 חכמתו את בהדגישם המשפט את פרסמו באמריקה האנגליים העתונים. זכותו פי על לו
 הבחינו וכולם. בירושה מקופח בן של זכויותיו על להגן שהצליח, היהודי הרב של

   .מתוכה אותה ושאב בה בקי היה שהרב בתורה מקורה חכמה שאותה בעובדה
 )עולם גבעות מגד( 
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וילך -בים נצ •  152  רעלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

  )(ל, ב ושבת עד ה' אלקיךך
חיבר עכן, זה  [הנאמרת אחר 'עלינו לשבח'] "על כן נקוה לך" את תפלת

  שמעל בחרם, ובגללו נהרגו אנשים. 
איך יתכן שזכה עכן לחבר תפלה מרוממת זו, שיהודים אומרים שלש 

בתפילת מוסף של ראש השנה, בחלק  –פעמים ביום? ויותר מכך 
  ה'מלכיות' אנו אומרים 'על כן נקוה לך'. במה זכה לכך עכן?

כמה גדול כוחה  –אמר רבי חיים קניבסקי שליט"א  –מכאן רואים 
של תשובה. הרי בתחילה עכן כפר באשמתו, ואז יהושע עשה גורל, 
ויצא שהוא האשם. אמר יהושע לעכן: "בני, שים נא כבוד לה' אלקי 
ישראל ותן לו תודה והגד נא לי מה עשית, אל תכחד ממני". ואכן כך 
היה: "ויען עכן את יהושע ויאמר אמנה אנכי חטאתי לה' אלקי 

. הוא הודה בחטאו, חזר כ)-(יהושע ז, יטאת וכזאת עשיתי וכז ישראל
"על כן נקוה לך ה'  –בתשובה, ואף זכה לחבר את התפלה הזו 

  אלקינו... להעביר גלולים מן הארץ והאלילים כרות יכרתון". 
   (ומתוק האור)   !הרי לנו עד היכן יכול אדם להגיע מכח תשובתו

חודש  –הרחמים והסליחות הזמן המיוחד לשוב אל ה' הוא ימי  שם.
אלול ועשרת ימי תשובה. בימים אלו ניתנת לנו הזדמנות מיוחדת, 
ורבי שמעון פינקוס זצ"ל, לשמו ולזכרו תאות נפש, הסביר את 

  ההזדמנות המיוחדת הזאת באופן נפלא:
לקהילה אחת לא היה בית כנסת להתפלל. הם השתוקקו בכל לבם 

ולתפילה, לרוחת כל בני  ובכל נפשם להקים בית של קבע לתורה
ס תרומות, למצוא יהקהילה, לכבוד השם יתברך. הם התאמצו לגי

אך הדבר לא עלה בידם. בסופו של דבר הם החליטו  –תורמים 
להקים קרוואן. פועלים הכינו את התשתית להנחתו ומשאית ענקית, 

  א באמבע, הביאה אותו. מנוף ענק החל להרים את הקרוואן באויר.
יצאו שלשה פועלים, בריונים, ג'לובערס, שהחלו לכוון מהמשאית 

את הקרוואן בצורה כזו שהוא "ישב" באופן מדויק על התשתית 
שהוכנה מראש: סובבו אותו קצת ימינה, קצת שמאלה, כמה 
סנטימטרים אחורה, כמה סנטימטרים קדימה, ושוב ימינה, שמאלה, 

את הקרוואן קדימה, אחורה... לקח להם עשרים דקות עד שהושיבו 
על מקומו ושחררו אותו מהמנוף. המנוף יתקפל והמשאית נסעה 
לדרכה. במקום כבר נכחו החשמלאי, האינסטלטור ושאר בעלי 

  המלאכה, שהחלו מיד במלאכתם, בו ברגע שהקרוואן הונח במקומו.
אה! ברוך ה'! הקרוואן עומד על תלו, לשם לתהלה ולתפארת! א 

  געוואלדיגע שמחה!
ושבר! נורא ואיום! זעקה אדירה נשמעה! התברר כי לפתע! שוד 

הונח בצד מערב!  –הקרוואן הונח הפוך! הצד בו עומד ארון הקדוש 
א מוראדיגע מעשה! מה עושים? כולם עמדו במקומם כשהם אובדי 
עצות... עמד שם בחור אחד ותמה: "רבותי! מה הבעיה? יש לי עצה 

"... אמרו לו: פשוטה! בואו נרים את הקרוואן ונסובב אותו
"השתגעת? הרי הקרוואן שוקל כמה טונות"... השיב להם הבחור: 
"מה זאת אומרת? הרי ראינו מקודם ששלשה אנשים הצליחו לסובב 
אותו ימינה ושמאלה, קדימה ואחורה, אם כן גם אנחנו נצליח! אמנם 

  יכול נוכל"... –לא בעזרת שלשה אנשים אבל בעזרת שלשים 
"כשהקרוואן היה באויר,  –הסבירו לו  –!" "אוי"! טיפש שכמותך

  והמנוף אחז אותו היה עוד אפשר לסובב, להזיז, לשנות... אבל 

 –עכשיו... אי! אי! אי! עכשיו, כשהקרוואן כבר מונח על מקומו 
  מאוחד מידי מכדי לשנות!"...

  מורי ורבותי! הדברים נוקבים ויורדים עד התהום!
וד לא כתוב וחתום... אפשר עוד באלול הכל עוד באויר, שום דבר ע

לשנות! אחרי אלול יהיה כבר מאוחר, לא תהיה אפשרות לשנות! רק 
באלול יש לנו את ההזדמנות... רבותי! שהדברים האלו לא יהיו 
"סתם דיבורים". שהדברים האלו יהיו "למעשה"! שכל אחד ואחד 
מאתנו יראה מה עליו לתקן! שכל אחד יתחזק בדקדוק  הלכה, 

ם המצוות בשלמות, בשמחה, בווארמקייט. והשם יתברך יהיה ובקיו
  (יחי ראובן)   מסיעים אותו". –בעזרנו, שהרי "הבא להטהר 

וחרה אפי... והיה לאכל ומצאהו רעות... ואמר ביום ההוא 
  יז) (לא, על כי אין אלקי בקרבי מצאוני הרעות האלה

ז' והיה לשון  איתא בפסיקתא זוטרתא ואתחנן ו' י' ובויקרא רבה ה' ו'
ויש להבין מה השמחה הכל כך גדולה בוהיה  .שמחה בבל מקום

והגאון מפילץ זצ"ל בשפתי צדיק  .ולשמחה מה זו עושה ,לאכול
כותב שבדק בכל המקומות שכתוב והיה בתורה והאור החיים הק' 
 ,מפרש בבל מקום איפה היתה השמחה מלבד פסוק זה שאינו מפרשו

 ,וי"ל בשתי דרכים ,אן באמת והיה לאכולוא"כ יש להבין מה עושה כ
שהרי בסיפא דקרא כתיב ואמר  ,שאכן גם כאן והיה הוא לשון שמחה

ואם כן  ,ביום ההוא הלא על כי אין אלוקי בקרבי מצאוני הרעות האלה
 ,לאכול אם והיה .כל הצרות םהוא מגיע למסקנה הנכונה א"כ כדאיאם 

א"כ  ,מצאוני הרעות האלה על כי אין אלוקי בקרבי לומר,הביאו אותו 
י"ל  ועוד .שהרי זה מה שהביא אותו לתשובה ,ו שמחה גדולהזבאמת 

עפ"י מה דאיתא בחגיגה ה' אמר רב כל שאינו בהסתר פנים אינו מהם 
דהיינו אינו מזרע ישראל א"כ  ,כל שאינו בוהיה לאכול אינו מהם

וא"כ  ,יהודי שאינו סובל יש לבדוק אחריו אם הוא בכלל מישראל
י"ל דוהיה לאכול מוכיח שהוא מישראל וא"כ השמחה באמת שמחה 

  (ויקרא דאורייתא)   גדולה

  (לא, יט) ועתה כתבו לכם את השירה הזאת וגו'
 .כתבו לכם את השירה הזאת מדוע רק עתה "ועתה"ויש להבין מהו 

דהנה קרא זה איירי במצוות כתיבת ספר תורה כמבואר  ,וי"ל
אמר רבה אעפ"י שהניחו לו אבותיו  ,לכם כתבו :בסנהדרין כ"א

שנאמר ועתה כתבו לכם את  ,לאדם ספר תורה מצוה לכתוב משלו
וכתב א"א הרא"ש ז"ל שזה לא  ,וכתב הטור ביו"ד סימן ע"ר .השירה

אבל  ,ין ס"ת ולומדים בהתבהיו כונאמר אלא לדורות הראשונים ש
בהם ברבים האידנא שכותבין ס"ת ומניחים אותו בבית הכנסת לקרות 

מצוות עשה על כל ישראל אשר ידו משגת לכתוב חומשי התורה 
דמצוות כתיבת  ,ומשנה וגמרא ופירושיהם להגות בהם הוא ובניו

דכתיב ולמדה את בני ישראל שימה  ,התורה היא כדי ללמוד בה
בפיהם ועל ידי הגמרא ופירושה ידע פירוש המצוות והדינין על 

וא"כ י"ל דלכן . םתבם מצווה לכולכן הן הן הספרים שאדבוריין 
אלא  ,דהיינו שאין זו הלכה לדורות ,כתבו לכם "ועתה"אמרה תורה 

אבל לעתיד כאשר עיקר  ,שכל לימודם היה מתוך ספר התורה ,לשעה
הרי המצוה היא לכתוב ולהדפיס ספרים  ,הלימוד יהיה מתוך הספרים

  )אמת זצ"לטעם ודעת בשם רבינו האמרי שם, בשם ( .כדי ללמוד בהם
  

                                    

  (פרשת וילך)  למי נאמרות בפרשה זו מלות העידוד חזק ואמץ?                        
  

 מאוצרות הפרשה 

  בפר"ש חידה        



 אלול          
  משפט ואהבת חסד" "הגיד לך אדם מה טוב, ומה ה' דורש ממך, כי אם עשות       

כתב הרבינו יונה (שע"ת ש"ג אות יג), מרבינו הגדול רבי אליעזר מנחם מן שך זצוק"ל מביא: (ח"ג, אלול וימים נוראים) בספר מחשבת מוסר 
ל תקנת ולשקוד בעמל נפשו ע ,כי חייב האדם לטרוח בדרישת טוב לעמו ,וגמילות חסדים בין בגופו בין בממונו ,והנה הצדקה בממונו ,וז"ל

 ,ומה ה' דורש ממך ,הגיד לך אדם מה טוב" )מיכה ו ח(שנאמר  ,וזאת מן החמורות ומן העיקרים הנדרשים מן האדם .אם דל ואם עשיר ,חבירו
לחשוב ולחפש איזו טובה יכול הוא לעשות  ,הרבינו יונה אומר שחוב הוא על האדם לשבת .עכ"ל ",כי אם עשות משפט ואהבת חסד

הנה כאן ישנו בחור  -להתבונן סביבו בישיבה  ,כך יש לו להתבונן בטובת חבירו ,מפלפל ומתייגע בלימודו ,טורח ,כשם שהאדם יושב .לחבירו
וכתב שהוא מן הדברים החמורים  !לטרוח ולשקוד בעמל נפשו ,אלא גם לאנשים אחרים ,ולא רק לו ?איזו טובה אני יכול לעשות לו ,פלוני

והאם  ?איך אציל אותו ,איך אעשה טובה לפלוני -האם יש מי מאתנו שיושב ומתבונן  ?האם אנו עושים כך .האדם והעיקרים הנדרשים מן
  !כמה רחוקים אנו מהדברים ,אשמנו בגדנו' האם חשבנו בענין זה'בשנה הקודמת חשבנו על כך כאשר דפקנו 

סיפר לנו הרב הלל דוד גלר שליט"א מחשובי לומדי כולל בית דוד, : ')(מובא בקובץ 'ווי העמודים הגר"י זילברשטיין שליט"אבהקשר לכך, מביא 
שלמד בישיבה, אמרו לו יום אחד שהרבנית  טכנאי מקררים, בן תורה, שבבחרותו למד בישיבת תורה אור. והוא סיפר לי שבזמן ביקר אצלי

הלך לביתם בשמחה, והתפעל מהמחזה שראש  הוא לבית ראש הישיבה כדי לעזור בכמה דברים. שיינברג אינה מרגישה בטוב, ושיבוא
או לחלופין, [שוטף את הכלים,  שיינברג זצ"ל שוטף כלים, ולפניו יש ספר על מדף, כדי שיוכל ללמוד בשעה שהוא פ"הישיבה מרן הגרח

אז גם הוא יצא  לאחר כשעה, אמרו לו שהראש ישיבה חוזר לישיבה, והנהג ממתין לו למטה, .]הוא יכול לשטוף כלים בשעה שהוא לומד
מקדימה, והוא ישב מאחור, אמנם כשפתח את הדלת האחורית, ראה  מהבית, וכשראה את הרכב, היה ברור לו שראש הישיבה ישב

הישיבה הגאון הגדול הרב אלטוסקי זצ"ל ובנו  האחורי מלא, וישבו שם המשגיח הגאון הצדיק ר' זיידל עפשטיין, וחתנו של ראש שהספסל
אחרי כמה צעדים, הרכב צפר לו, והנהג אמר לו שראש הישיבה קורא לו,  של הרכב והחל ללכת לישיבה. וא סגר את הדלתיבלחט"א, ולכן ה

הזקן רבי זיידל עפשטיין, ישב על הרב אלטוסקי, כדי  יש מקום מאחור. הוא פתח את הדלת האחורית ונדהם למראה עיניו, המשגיח כי
  יצטרך ללכת רגלית דקות ספורות לישיבה!לשבת ברכב ולא  שיהיה מקום לבחור צעיר

  !ו אפשרויותולכן הם יכולים לחשוב באופן מיידי על כאל ויש לציין שסיפור כזה יכול להיות רק אצל אנשים שרודפים אחר טובת השני,
  

  
  בעל חנות תכשיטים זרק את הבלוק על רכב הגנבים ועיקם את ההגה                 

 ,נסע לעבר בית הכנסת .לפנות בוקר לאמירת סליחות 4השכים בשעה  ,בעל חנות לתכשיטי יוקרה ,ראובן :מעשה שהיה כך היה :שאלה
ושני בריונים מרוקנים את כל תכולת החנות אל  ,כמעט שאחזו השבץ כשהבחין מרחוק שדלת חנותו פתוחה ,ולפתע ,שממוקם בסמוך לחנותו

כך שלא יועיל  ,נראה שהגנבים עומדים בעוד רגעים ספורים לסיים את מלאכתם ,חשב ראובן בליבו .חנותתוך מכונית מפוארת החונה ליד ה
עלה  ,הוא הרים בלוק כבד מאוד .אך לפתע התנוצץ רעיון במוחו ,וכמובן שלנסות להתקרב אל הבריונים זה מסוכן .כעת להזמין משטרה

הבלוק  ,ואכןבו.  כדי לנסות להזיקו באופן שלא יהיה ניתן לנסוע ,ן לעבר הרכבוהשליך בחוזקה את האב ,בהחבא אל הקומה שמעל לחנותו
כראות הגנבים שאינם יכולים להימלט  .כך שכעת לא ניתן כלל לנסוע ברכב ,ועיקם את ההגה ,ניפץ בעוצמה את שמשת הרכב הקדמית

קה קשות על ידי וזוהיא ה ,ומה התברר הגנבים ביצעו באותו לילה גניבה נוספת של מכונית יוקרתית .ברחו לנפשם מהמקום ,בנסיעה ברכב
אך  ,הודה לראובן נרגשות על שהציל את רכבו משיני השודדים ,שמעון בעל הרכב היוקרתי הגיע לזירת האירוע .הבלוק הכבד שזרק ראובן

והלכה  ).שו"ע חו"מ סימן תכא ס"ג(וחייב על נזקיו גם שנעשו בשוגג או באונס  ',אדם מועד לעולם'הלא ידועה ההלכה ש" :הוסיף לתבוע
חייב לשלם לחבירו  ]על אף שהצלתו התאפשרה רק ע"י הפסד ממון חבירו[ידי איבוד ממון חבירו  על ],את נפשו[נוספת בידינו המציל עצמו 

  ".שלם תשלם לי את מלוא הנזק שגרמת לרכבי ,ומשכך "ד),שו"ע חו"מ סימן שנט ס(את הממון שהפסיד לו עבור הצלתו 
אך ראשית כל הבה ונפנה לשאול אם אכן  ,לא אכנס בשום אופן לימי הדין הנוראים כשרובצת עלי תביעת תשלומין כלשהי" :השיבו ראובן

  "?כאשר בטוח הייתי שהרכב שייך לגנבים ,הדין הוא שאני מחוייב בתשלומי הנזק
והיו  ,כי על ידי שזרק את הבלוק על הרכב הציל גם את רכבו של שמעון שהגנבים היו לוקחים עמם הרכב ,לכאורה ראובן פטור תשובה:

שמיד שהגנבים היו מתחילים  ,אמנם אם לשמעון היה איתורן ברכבו ,הציל לו את כל הרכב ,וכעת על ידי שהזיק את ההגה ,נעלמים אתו
ומכל מקום נראה שפטור לשלם על נזקי  .עשה השבירה לא היה נחוץ להצלת רכבובזה נשאלת השאלה שמ ,לנסוע היה יכול לאתר את רכבו

הרי לא רק שהיה רשאי לסכל את גנבתם על ידי  ,היה מבחין במעללי הגנבים ]שאינו בעל חנות התכשיטים[שהרי אילו סתם אדם  ,הרכב
שהוכיח  )נזיקין פ"א הערה א(ויעויין בפתחי חושן  ,מורכדי להפריש את הגנבים מחטאם הח ,אלא היה חייב לעשות כן ,השלכת אבן על הרכב

על ידי כל  ,היה צריך להעשות ,נמצא שמעשה השלכת האבן לצורך טרפוד הגניבה ,ואם כן .שמותר להזיק ממון חבירו כדי להפרישו מאיסור
אף על פי שראובן עצמו . ו'הדיבור פי אנוס על'ונחשב ל ,כי פעל כפי שצריך לפעול ,וממילא גם את ראובן יש לפטור מתשלום הנזק ,אדם

 הוכל אחד מצוו ,הוא מעשה מותר ,לצורך מניעת גניבתו ,עצם מעשה זריקת אבן על רכבו של גנב ,מכל מקום ,התכוון בעיקר להצלת ממונו
אך אם  ,חייב לשלם ,נרדף ששבר כלים של אחרים כדי להציל עצמו :ולמשל[ ?!איך אפשר לחייב עליו ,ואם נזק זה צריך להעשות ,לעשות כן

   ].וכך גם בעניננו .בודאי שפטור מלשלם ,שבר את כליו של הרודף כדי למנוע ממנו זממו
  .ראובן פטור מתשלום נזקי רכבו של שמעון :לסיכום

                          

ישנם מספר ספרים על המדף; אם אחד מהם הוא הרביעי משמאל ובו זמנית                         
  ?גם השישי מימין, כמה ספרים יש על המדף

   משפחת שמעוני. שם הזוכה:    .וכדו' , סוגי חיותשופר, ים לחידה הקודמת:  תשובה    .הושע נא "הון ממארה"  קודמת:הלכתית ההתשובה לחידה  
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      נקודה למחשבה
 שהיה החמאה את האיכר משכנו לקנות נהג קטן בכפר אחד אופה
 החמאה שגושי ם הימים מן ביום. לאפיה לה זקוק
 אלא, שלם קילו שוקלים ממש לא, אחד קילו לשקול וריםהאמ
 החמאה גוש את שקל יום מדי: מעקב לנהל האופה התחיל. פחות
 פחות הגוש שקל תמיד כי לו הסתבר, ואכן, התוצאה את ורשם
 לתבוע והחליט, אותו גונב ששכנו על מאד . . אחד מקילו
 שיש מניח אני: האיכר את השופט שאל המשפט בשעת. לדין אותו

 ? כן הלא, החמאה את שוקל אתה שעליו משקל לך
 

 את יודע אתה כן אם כיצד האיכר ענה, משקל לי אין, כבודו, לא
 להסביר יכול אני? האופה לשכנך מוכר שאתה החמאה משקל

. כאלה משקולת מאזני מין לי יש: האיכר ענה, השופט אדוני, בקלות
 חמאה שם אני השני בצדו, ידוע במשקל משקולת שמים אחד בצד

 כמשקולת משתמש תמיד אני, האופה של במקרה. זה את שתאזן
 לו ושם, יום באותו ממנו קונה שאני אחד קילו של 

 .... הלחם כמשקל בדיוק חמאה
 

 שאנחנו מה את מקבלים תמיד אנחנו: בחיים גם זה ככה
נו שאנו ולפני... מידה כנגד מידה, נותנים

 לפני זהירות צריך כמה.  כן לפני עצמינו את ניבדוק 
 (העורך)הזולת את שופט שאתה

באחד הימים הופיע בישיבה לפתע  זצ"ל: צדקהיהודה  רה"גאחד מתלמידיו של ה סיפר
בא לבקר או ללמוד כמה  חשבנו לתומנו שהוא רק בחור עם כיפה סרוגה וללא כובע וחליפה,

  .ה אך לאחר דיבור עמו נוכחנו שראש הישיבה שעות וללכת,
 

 ומדוע מקבלים בצורה כזאת? כי סוף סוף הוא לא בא בחזות בן תורה, הדבר לא מצא חן בעיננו,
הוא  וכיום אך בחור זה גדל וגדל ולאחר מכן נבחן על כל הש"ס ושו"ע, ברנו מילה,יאבל לא ד

של הרב  ת כאן רואים את  מפורסמת בעולם הישיבות, המשמש כרב ומשגיח בישיב
 וכהנה יש לרוב. יהודה צדקה זצ"ל שידע לחזות בנולד,

אברהם רבות היה מוסר רבנו  שנים
זצ"ל שיחות מוסר  הררי רפאל

לתלמידי הישיבה, מתבל דבריו 
מהנהגותיהם ומדותיהם של הצדיקים 

 , והגאונים בדורות עברו, 
וירושלים, שחלקם זכה להכיר, ועל 

ה, ונוטע מסירות נפשם לתורה וקיומ
בתלמידיו אהבת תורה ויראת שמים פעמים 

ו רבות היה מתרגש בספרו 
 ופורץ בבכי.  

הוא התחבב מאוד על בני הישיבה, שומעי 
לקחו, והיו מתלוים עמו אחר שיחתו לשמוע 

 מענין לענין. 

מלחמת העולם  בתקופת
 הראשונה הצטרף הגאון 

זצ"ל  בן ציון מאיר מוצפירבי 
 לקבוצה שנמלטה 

 מפני הצבא התורכי. 
 

יבל כסף רב, מנהיג השיירה שק
הוביל את הבורחים בין ההרים 
בצפון הארץ,  וביום התחבאו 

במערות. יום אחד, עם עלות השחר, 
החליט רבי בן ציון לעצור ולהתפלל 

. מנהיג השיירה 
סרב לעצור והחליט להמשיך למערה 
סמוכה, אך רבי בן ציון חשש שמא 
תזרח השמש לפני שיספיק להגיע 

על השיירה ונשאר  לשם, הוא ויתר
במקום להתפלל. כשסיים את 

התפילה הגיע למערה ולא מצא שם 
איש. כשעלה לראש הגבעה, גילה 

על ידי  ל שכל 
פר על יהתורכים. כל ימיו חזר וס

 הנס שארע לו, ואמר: 
"זכיתי לראות בעיני את דברי חז"ל, 

 , לשהמתפלל 
 אויביו נופלים לפניו..."

זצ"ל :כאשר מנהל ישיבת לומזה  יעקוב ניימן הגאון רבי  סיפר
 זצ"ל קיבל את הגה"צ  אליעזר שולביץהגאון רבי 

זצ"ל כמשגיח לישיבה הקציב לו משכורת  שהיה  משה רוזנשטייןרבי 
מספיק בה כדי לחיות עם משפחתו. אלא שקודם לכן עלתה במחשבתו של 

כדי שיהיה לו לחסוך ממנה  ש המשגיח לבקש
בשביל הנדוניה לנשואי בנותיו ומסתבר שאם היה מבקש היה נותן לו 

ואולם התיישב רבי משה בדעתו והחליט לא לבקש אלא ישאיר את עניין 
שילמדו  ה הנדוניה להקב"ה שהוא ישלם לו בעבור זה 

והכסף של  תורתו והנה פרצה מלחמת העולם והבנקים פשטו את הרגל
  –כפי שסיפר בעצמו –אז נוכח המשגיח -רוסיה בוטל או

, שכן אילו היה ר עד כמה צדק בהנהגתו זו כאשר 
מבקש יותר כסף הרי היה מפקידו למשמרת בבנק ואז לא היה נותר ממנו 
מאומה לעומת זאת , בזה שהשאיר חוב אצל הקב"ה הצליח להשיא את 

  ם גדולי תורהבנותיו לתלמידי חכמי

סיפר אחד הנכדים,  פעם
 מנצור בן שמעוןהרב 

מנו יזצ"ל "הוא ביקש מע
לטעום מתבשיל שאותו הייתה 
נוהגת להכין רעייתו הרבנית 

והכינו לו  רע"ה. לאחר 
הנכדים, הוא הודיענו כי סבתא 
ע"ה הייתה מוסיפה לכך מאכל 

 נוסף ורווי שומן למטעמת. 
עוד אנו מדברים, ומישהו זר 

מניח על  
 השולחן את אותו מאכל. 

 ואז ראו בחוש 
 את השגחת ה' על עבדיו.

" שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים 
 אינו רק מי שהוא בעל . טובים". 

ייחוס, שאבותיו היו צדיקים, אלא שהוא 
 במעשים טובים. ו עצמו 

 

חת  ל הצ ו ברכת  ל ן  ו ל ע ת                  ה ו ע ו ש י ה ו ת  ו כ הבר ל   כ

תברכו את  כהה"
ישראל"  -בני

ממידותיו של אהרון 
להיות אוהב שלום 

 ורודף שלום. 
 

 –"כה תברכו" 
ברכת כוהנים היא 
שישראל יתברכו 

, שאף הם 
יהיו רודפי שלום 
 ואהבים זה לזה.

זצ"ל ברכות השחר  יעקב יוסף רבי
דקות לרבע שעה!  10לו בין היה לוקח 

, וכל ך והיה מברך 
התפילה שלו היה כמונה מעות, וכמ"ש 

המשנ"ב בס' נ"א (ס"ק כ') שצריך להוציא 
את התיבות מפיו כאילו מונה מעות, עי"ש, 

 וכל זה מצעירותו, 
זצ"ל  אויערבעךוכפי שאמר הגרש"ז 

זצ"ל: אם יש לי  יוסףלאביו  מרן הגר"ע 
בישיבה זה הבן של כבודו וזה היה  מתמיד

 בגיל שבע עשרה שנה.

 כי אחת לא התבטא ל"זצ שרעבי מרדכי רבנו האלוקי המקובל
 , שבדור צדיקים ו"הל מגדולי הינו ל"זצ מנשה מנחם חכם

 

 ולפתע שרעבי הרב הצדיק בביתו ישב רבנו שנפטר יום באותו כי ומעניין
" י מראשי שהיה אחד נפטר כעת: "למקורביו אמר

 חכם של פטירתו על המרה הבשורה על ה מה זמן לאחר
 .מנשה מנחם

העני מבקש 
כסף כדי 
 לחיות, 

 
העשיר מבקש 

 לחיות 
 בשביל כסף.

 

 עלינו לראות באחר 
 לא כבקבוק שיש למלא, 
 אלא כנרות שיש להדליק

 אי תגובה נחשבת לתגובה



 

יושבי קרנות וחקרו לדעת  ישבוו
נענה . , מאימתי יש חזנים בעולם

החזנים קיימים : "אחד מהם ופסק
 עוד מלפני המבול, והא ראייה, 

 

 לתיבה  אחרי שנכנס נח
 והמבול החל לרדת, 

 התקהלו הכל מסביב 
 "...וירדו לפני התיבה

hamaor.netעלונים: כל ה

 

ֶכם ִלְפֵני ה' אלוקיכם" ּלְ ִבים ַהּיֹום ּכֻ ם ִנּצָ  (דברים כט, ט). "ַאּתֶ
 

מכה פרשת אתם במדרש אגדה (הובא ברש"י כט יב, ד"ה והוא יהיה): למה נס 
נצבים לקללות בפרשת כי תבוא, לפי ששמעו ישראל מאה קללות חסר שתים, חוץ 

ממ"ט קללות שבתורת כהנים (בפרשת בחוקותי), הוריקו פניהם ואמרו מי יוכל לעמוד 
באלו, התחיל משה לפייסם: אתם נצבים היום, הרבה הכעסתם למקום ולא עשה איתכם 

 כלייה והרי אתם קיימים לפניו".
 

 דברי המדרש הללו תמוהים מאוד, הרי כל תפקיד הקללות  
ליצור הרתעה ופחד בעם ישראל שלא יעברו על מצוות ה', ובזה שאמר להם משה 

רבינו שהכל בסדר, "הנה, לא קרה לכם כלום", הרי שהוא הוריד מהם את כל ההרתעה 
 והפחד, "הרס את הכל", לכאורה.

 

 נם בני אדם שטוענים ואומרים: "עזוב אותי, תראה איזה עונשים יש לעובר , יש
י (אסתר ד, טז)". י ָאָבְדּתִ ר ָאַבְדּתִ  על רצון ה', אין לי כבר תקנה, ְוַכֲאׁשֶ

אך בא משה רבינו ושולל טענה זו, "לא, זה לא נכון, הקב"ה הוא ארך אפיים ורב חסד, 
י ֵאשֵׁ  י ּכִ י ַקְמּתִ י ָנַפְלּתִ ְך ה' אֹור ִלי (מיכה ז, ח), אם אדם נופל צריך הוא לקום ּכִ חׁשֶ ב ּבַ

ק  -מיד ולא ליפול לייאוש, "אתם ניצבים" לעולם תעמדו ניצבים ואל תישברו, ִאם ֶאּסַ
ּךָ (תהילים קלט, ח), אפילו ירד אדם והגיע עד לשאול  אֹול ִהּנֶ ְ יָעה ׁשּ ה ְוַאּצִ ם ָאּתָ ַמִים ׁשָ ׁשָ

 ה שיחזור אליו בתשובה שלימה.הקב"ה נמצא שם ומחכ
 

ומפורסם מה שאמר אחד מהאדמו"רים הקדושים ש"אפילו אם חלילה אעבור את  
העבירה הכי חמורה בתורה, מכל מקום אני יודע שה' יתברך יהיה איתי שם". את המסר 
הזה רצה משה רבינו להעביר לעם ישראל, נכון, יש את הקללות לעוברים על רצון ה', 

ד אפשר לחזור ולתקן את המעשים, הקללות נועדו אך ורק להתראה, אולם אך תמי
 הקב"ה אינו חפץ לקלל את ישראל אלא לברכם, כשישובו אליו בתשובה שלימה.

 

שנזכה לשוב כולנו בתשובה שלימה ובזכות זה נזכה לשנה טובה ומבורכת,  
 שנת גאולה וישועה, אמן ואמן.

 

 ישראל לכל בית שבת שלום ומבורך

 ניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן שמחה,  ליאור בן אילנה,  נשמת:לעילוי 
 חיא בן לולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חנינה, נעימה בת עזיזה, יששון בן טיפחה, שמחה בת לולו, 

 מלכה, דוד ומרים אלבז,  סעידה מזל בת יעקב, מלכה בת שרה. פנחס בן פנחס, יגאל בן שולמית חיה בת אסתר, 
 יחזקאל בן שמחה, דדה בת אסתר בוגנים, יעקב בן נטלי, רפאל בן קלרה,   אלעזר בן שמחה, יעקב בן אורית,הרב 

 , אלברט בן זוהרה  אליעזר בן רגינה, אפרים אליהו בן מרים, שלום בן אורה מורי  יעקב יוסף בן מרגליתהרב 
 שמעון בן רינה, ישראל בן שמחה סבג, אואסינה בת גור'ה חלפון,  הרב יורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר,

 ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב שמואל בן רבקה זכאי    

רשימת תפוצה 
hamaor.net@gmail.com

זצ"ל  יעקב יוסף הרמן ביתו של הצדיק רבי רהיטיי
ידוע כמכניס אורחים היו פשוטים ודלים ממש כאחד שהיה 

העניים. פעם ביקשה ממנו רעייתו שיחליף  לכל הפחות את 
הספה בסלון שכן היא קרועה ובלויה במיוחד. ולא הסכים. 

ברוך בער באותו ימים התאכסן אצלו הגאון רבי 
זצ"ל (ראש ישיבת קמניץ). ניגשה האישה לרבי  ליבוביץ

ו לשכנע את בעלה לקנות ספה ברוך בער ובקשה ממנ
חדשה... ניסה רבי ברוך בער לשכנע את הרב הרמן. אך 

לא , י הלה הסביר לראש הישיבה כי "אם תהיה לי
יהיה נוח לאורחים... אני רוצה שהאורחים ירגישו כמו 

בבית, ולא יהססו לשבת על הספה..." פנה רבי בער לבעלת 
 הבית ואמר: "חושבני שבעלך צודק! 

 

הנה בדידי הוי עובדא: לפני שבוע נפלתי ברחוב ונתלכלכתי 
מהבוץ. אך עדיין חששתי... והנה נזכרתי בספה שלכם... 

אמרתי לעצמי: בטח לא תקפידו עלי... הרי אין לכם 
 רהיטים וכסאות להשגיח לא לטנפם... בעלך צודק!" 

ָהֶאְפָׁשרּות ְלִהְתַקֵּׁשט ּוְלַטֵּפַח ֶאת 
 –ַהַּמְרֶאה ַהִחיצֹונִי נֹוֲעָדה ַרק ַלַּביִת 

 ָׁשם חֹוָבה ַעל ָהִאָּׁשה 
ְּכֵדי ְלַחֵּבב ַעְצָמּה  

י ַהִחיצֹונִי  ִֹ ָעָליו. ָּכאן ֵאין ַסָּכנָה ֶׁשַהּיפ
 יֲַאִפיל ַעל ַהַּמֲעלֹות ַהְּפנִיִמּיֹות, 

 
ֶׁשֲהֵרי ַּבַעל ְוִאָּׁשה ַמִּכיִרים ִאיׁש ֶאת 
ְרעּותֹו ִלְפנַי ְוִלְפנִים, ְוַהַּבַעל מּוָדע 

. יְָפיָּה ֵהיֵטב ְלַמֲעלֹוֶתיָה ֶׁשל ִאְׁשּתֹו
ֶׁשל ָהִאָּׁשה ַמנְִעים ֶאת ַהְּׁשהּות 

ַהְמֻׁשֶּתֶפת, ְוַהִהְתַקְּׁשטּות מֹוִסיָפה 
 ל ֵמַמד ֶׁשל 

ַּכֲאֶׁשר ַהַּבַעל יֹוֵדַע ֶׁשִאְׁשּתֹו ׁשֹוֶמֶרת 
 ֶאת יְָפיָּה ַּבֲעבּורֹו.

מגיע לקב"ן, מנסה לצאת על סעיף  חיילל
נפשי. החייל נעמד מול הקב"ן ואומר לו: 

הקב"ן מסתכל על החייל " "אני חתול
כמה זמן, יורד על ארבע, ומסתכל לחייל 

פתאום הקב"ן עושה קולות של . בעיניים
 !!" כלב: "ווב ווב ווובב

 

החייל מסתכל על הקב"ן, לא מבין 
 . השתגעקורה וחושב שהקב"ן כבר  מה

הקב"ן נעמד, מנער את הליכלוך 
פונה לחייל: "לך . מהמדים

בחזרה. אתה בסדר גמור. אם 
 ".היית חתול, היית בורח

שמואל  רביהגאון  סחח
: פעם ביקשתי הלוי וואזנר
שיעשה זצ"ל  מהחזון איש

לי טובה מסוימת, וסירב 
לעשות. שאלתי אותו: ומה עם 

 "ואהבת לרעך כמוך"? 
 

לא הייתי   "והשיב: "
 עושה דבר זה..."

זצ"ל היה מרבה בעשיית שלום בית  שמואל סלנטבי ר הגאוןן
ופיוסים בין איש לאשתו.פעם באו אליו זוג על מנת להתגרש.ניסה 
להשכין בניהם שלום אך לא עלה בידו,אינם רוצים אלא בגרושין. 

  מה שם האישה?-. ו החל מתקין עצמו 
 

צד רטשקה? לא שמעתי מעולם שם זה ואינני יודע כי-רטשקה –שאל 
אכן, השיבוהו,רייצה שמה, וזה כינויה  מצא רבי שמואל -הוא נכתב. 

תקרא בשם רייצה ולאחר מכן  ה עתה -אמתלה ואמר: 
 אוכל לכתוב גט.  נתרצו הללו ויצאו,ו...לא שבו עוד...

ת,,,,,

שלום  רביאת תלמידו כ"ק האדמו"ר זצ"ל  החוזה מלובליןצווה  פעםם
ש אצל התנור, שמה נהגו לשהות  זצ"ל לעמוד בקצה בית המדר מבעלז

האנשים הדלים ופשוטי העם. הלך הרבי, נעמד ליד התנור והקשיב לשיחת 
שלום כי האנשים  רבי. שמע   האנשים שהשיחו את מר ליבם  

מתאוננים בהתמרמרות רבה ומביעים זה בפני זה את דאגתם העמוקה וצערם 
ממרחקים אל הצדיק והסתופף הגדול על כך שהתאמצו וטרחו מאוד כדי לבוא 

 רביבצלו, אך הם שבים הביתה בידים ריקות מבלי להרגיש התעלות... ירד 
שלום לרוחם, והבין כי למענם שלחו החוזה מלובלין  אצל התנור כדי שיעודד 

 אותם. פנה אליהם ואמר כדברים הבאים: 
 

, ת"הידעתם, פעם הביאו לפני בית דין של מעלה את 
צדקה, הכנסת אורחים, גמילות חסדים והכנסת כלה.  נזדרז השטן והביא מבין 
אומות העולם מעשים דומים, כי מצא בקרב הגווים כמה וכמה מכנסי אורחים 
וגומלי חסדים. התעורר המלאך, סנגורם של ישראל. והביא לבבות נשברים 

ל להביא אשר הכריעו לזכות את כף המאזנים שלנו, כי השטן לא היה מסוג
הוסיף הרב "כדי שתדעו כמה  -ים..." ולמה סיפרתי זאת לכם"יכמוהם מבין הגו

, גם כשזה ערטילאי ם ספון וחביב לפני ריבונו של עולם 
מכל מעשים ומדריגות. וכן כתוב "לב נשבר ונדכה אלוקים לא תבזה" אפילו 

 באדם הראוי שיבזוהו".                

זצ"ל לכהן כמשגיח רוחני בישיבת פוניבז', לא רצה  אליהו אליעזר דסלר רבינכנס הגה"צ  כאשרר
הגאון  -של תורה ולא אבה לקבל תשלום עבור עבודתו הרוחנית, על כן התנה עם הרב מפוניבז'להנות מכתרה 
 זצ"ל, כי למען פרנסתו יעבוד במשרד הישיבה אחר הצהרים...  יוסף שלמה כהנמן רבי

ואכן בתקופה הראשונה יכלו התלמידים לראותו יושב במשרד הישיבה. הרב מפוניבז' שכמובן לא היה ניחא 
" נוספות כמו מסירת ב""לקחו בדברים" והצליח לשכנע אותו כי צריך הוא לו ב" ליה בכך

 " וכדומה. וזו תהיה "עבודתו" בישיבה אשר עליה תגיע פרנסתו.""

החזון מבאי ביתו של  אחדד
סיפר על הצעת זצ"ל  איש

שידוך מעולה שהוצעה לבתו. 
השואל עמד ומנה את כל המעלות 
שיש בבחור: למדן גדול, מחדש 

נפלא, הורים מיוחסים 
שבמיוחסים, מצב כלכלי מצויין 
וכל כיו"ב. לדעתו טען אותו אדם 

מזה כמעט לא ניתן  
למצוא, ולפיכף ביקש את ברכתו 

 של מרן לשידוך. 
 

 –אמר לו מרן  –"יש לי שאלה" 
"לאחר שבררת עליו, ואתה יודע 
את כל המעלות של אותו בחור, 

האם בררת שהוא יהיה 
 אם פרט  

אין זה שידוך טוב  –זה חסר 
 למרות כל המעלות..."

אנשים טובים הם כמו 
נרות, מקריבים מעצמם 
 כדי שלאחרים יהיה אור.

 

זאב וואלף זקן הלך ובא לרבי  מלמדד
. המלמד דיבר סרה בתושבי מזבארז'

העריה, על כי מרבים הם לישון ומכלים רוב 
קיהם במיטותיהם. סירב הצדיק ימ

לדברי הסרה והזקן הקפדן אינו מרפה.  
 

נענה רבי זאב וולאף ואמר: כל ישראל 
, כדי להיות ערים ,צדיקים הם, 

 לעתיד לבוא.

 " לפושעים יד ותןנ אתה"  
  לאדם נותן 

 , לחטוא ואפשרות בחירה
 

 לשוב רוצה האדם כאשר אבל
, עליו קשה והדבר מפשעו

 ידו את 
 .מחטאו לשוב לסייעו

 -התכונה המכוערת ביותר
 אנוכיות.

אבדת השכל אינה 
 נמצאת

אל תסדר לי את הבלגן 
 זה יבלגן לי את הסדר



 

 
  שבת שלוםם

  
  
 

 
 

 

  דבר העורך
, ימים אחרונים לפני יום הדין, ועדיין אלול אנו בשלהי חודש

 פשר לשנות ולהטות את הדין.א
פעם אחת הביאו לאופקים קרוואן , ל"סיפר הרב פינקוס זצ
ממש רק . קרוואן כלל בתוכו הכל. הבנוי לצורך בית כנסת

וכאשר , הגיע מנוף ענק. לשים אותו ולהיכנס להתפלל
הרים המנוף את הקרוואן , ב מספיק אל משטח הבטוןהתקר

קצת , קצת ימינה -" עצות"וכל האנשים שעמדו עזרו לו ב
ועדיין  ,והנה כשכבר התקרב הקרוואן אל המשטח, שמאלה

באמת דחפו האנשים קצת יותר ימינה וטיפה , היה באוויר
והמנוף פנה לדרכו לחיים טובים . ואז נחת הקרוואןו, סובב

בדו את הרב לפתוח את יכ וצלחתמבה וטוה שעב .ולשלום
התברר ששמו את הקרוואן , והנה כשנכנסו פנימה, הדלתות
אנשים הסתכלו אחד על . וארון הקודש נמצא במערב, הפוך

ה מ ,עד שבא ילד קטן ואמר, השני ולא ידעו מה לומר
!? כמו שמקודם ראיתי את הפועלים מזיזים. תסובבו, הבעיה

אפשר היה  ,כל זמן שזה היה באוויר, חמודילד אמרו לו 
 ...זה מאוחר מדי - אבל עכשיו, לסובב

שכל זמן שעדיין אלול ועדיין מכך,  למדתי, אמר הרב פינקוס
אפשר . אפשר לסובב את הגזירה בקלות יחסית, הכל באוויר

כבר יהיה , שהגזירות כבר ינחתולאחר אבל , לעשות תשובה
 :)תשובה, פרק ג הלכה דהלכות (אומר הרמב"ם על כך ו. מאוחר

עורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם וחפשו "
אלו השוכחים את  .במעשיכם וחזרו בתשובה, וזכרו בוראכם

אשר לא  ,האמת בהבלי הזמן ושוגים כל שנתם בהבל וריק
יועילו ולא יצילו. הביטו לנפשותיכם והיטיבו דרכיכם 

בתו אשר לא ב כל אחד דרכו הרעה ומחשוומעלליכם, יעז
ת ומעשים וטובה. ויתחרט על בטול תורה ומעוט מצו

טובים, ועל אשר לא טוב עשה. ולא על מעשיו של שנה 
שעברה לבד, אלא על מעשיו של כל ימי שני חייו וגם על כל 

  האלוקים למשפט. גלגוליו שעברו, על הכל יביא
. מעץ ונבנ ,ובתי התושבים שכל מבניהירה אחת יהיתה ע
היתה סכנה אחת והיא מה  ,הכל היה עשוי מעץמכיוון ש

ישבו אנשי העיר  פרוץ שריפה בעיר.תאם חלילה יקרה 
וחשבו מה לעשות והחליטו לשלוח נציג מטעמם לעיר 

כדי שיראה מה עושים  ,אחרת שדומה מאוד לעיר שלהם
הנציג הגיע  במקרה שחלילה פורצת שריפה. ,בעיר השניה

 - ום אחד פרצה שריפהשם מספר חודשים. י התלמדלעיר ו
אזעקה נשמעה בכל רחבי העיר ותוך פחות משעה נעצרה 

 השריפה והחיים חזרו למסלולם.
שאל להם  ,הוא הרגיע את אנשי העיר, הנציג חזר לעירו

שהרי מעכשיו הוא יודע מה עליהם לעשות ולקח על  ,לדאוג
עברו מספר שנים  עצמו לעשות את כל ההכנות הנדרשות.

הנציג המיומן שידע מה עליו  - צה שריפהפר וובעירה של
אך כעבור ... הפעיל את מערכת האזעקה המשוכללת ,לעשות

  .להבותירה עלתה בישעתיים כל הע
 אנשי העיר חשבו שמספיקה אזעקה בשביל לכבות שריפה.

הנציג לא הבין כך הנציג שלהם לימדם, אך דא עקא 
ות האש וכוח מכבי האופן בו הזעיקו אתהיתה שהאזעקה 

תוקעים  ;וזהו הנמשל שיבואו לכבות את השריפה. ,ההצלה
 ע"מ לעורר את הלבבות, שופר ,אנו בשופר בכל חודש אלול

יהי רצון וולחזור בתשובה.  -מלשון לשפר את מעשינו  -
והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על  ,יתקיים בנוש

  .כי"ר אמן שלימהה לגאולה ונזכה. אבותם

 
 
 
 
 

 

 
 

 

   
שההולך אחר שרירות  הברית כל ישראל נצבים לקבלת .א

 .)כח-כט, ט( לבו ייענש חמורות
באחרית  מאהבה הבטחת ה' שישראל יחזרו בתשובה .ב

 .)י-ל, א( הימים
 לא - (וי"א שמדובר על לימוד התורה)מצות התשובה  .ג

 .)יד-ל, יא( היא בשמים
 .)כ-ל, טו(ובחרת בחיים  .ד
 

 
   

   
תחילת דברי משה רבינו ביומו האחרון: מחזק את בנ"י  .א

 ומצוה את יהושע בדרכי הנהגת ישראל בארץ, ומחזקו.
פרשיות  כמה המלך קורא -מצות ַהְקֵהל בחג הסוכות  .ב

 דברים במעמד כל ישראל. חומשמ
את להם ואומר  באוהל מועד ה' מצוה את משה ויהושע .ג

ישראל, ומבטיח שלא תשכח התורה  לעלבוא  העתיד
 מישראל. 

 מצות כתיבת ספר תורה. .ד
משה רבינו מוסר את ספר התורה לידי הלויים, ומצוה  .ה

להניחו בארון עם הלוחות, ומקהיל את בני ישראל, 
            ואומר את פרשת האזינו.

 
 

,
כולכם' הרי כתוב 'אתם' ומה באה חז"ל מבארים מהו ענין '

ָמה ַהּיֹום ֵמִאיר ְּפָעִמים ּוַמֲאִפיל ְּפָעִמים, כפילות זו ללמדנו: 
ַאף ַאֶּתם ְּכֶׁשֲאֵפָלה ָלֶכם, ָעִתיד ְלָהִאיר ָלֶכם אֹור עֹוָלם, 

. ֵאיָמַתי, ִּבְזַמן "ְוָהָיה ְל ה' ְלאֹור עֹוָלם": (ישעיה ס, יט) ֶׁשֶּנֱאַמר
ַחִּיים ֻּכְּלֶכם ": (דברים ד, ד) ֻּכְּלֶכם ֲאגָֻּדה ַאַחת, ֶׁשֶּנֱאַמר ֶׁשִּתְהיּו
. ְּבֹנַהג ֶׁשָּבעֹוָלם, ִאם נֹוֵטל ָאָדם ֲאגָֻּדה ֶׁשל ָקִנים, ֶׁשָּמא "ַהּיֹום

ָיֹכל ְלָׁשְבָרם ְּבַבת ַאַחת. ְוִאּלּו נֹוֵטל ַאַחת ַאַחת, ֲאִפּלּו ִּתינֹוק 
ֹוֵצא ֶׁשֵאין ִיְׂשָרֵאל ִנְגֲאִלין ַעד ֶׁשִּיְהיּו ֻּכָּלן ְמַׁשְּבָרן. ְוֵכן ַאְּת מ
ַּבָּיִמים ָהֵהָּמה ּוָבֵעת ַהִהיא ": (ירמיה נ, ד) ֲאגָֻּדה ַאַחת, ֶׁשֶּנֱאַמר

ְּכֶׁשֵהן ֲאגּוִדים,  -" ְנֻאם ה' ָיֹבאּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוְבֵני ְיהּוָדה ַיְחָּדו
 [מדרש תנחומא נצבים א]                              .ְמַקְּבִלין ְּפֵני ְׁשִכיָנה

 
 

 ,
השיבנו "נאמר : א"זיע עובדיה יוסףהראש"ל הרב  מרןמבאר 

, יןק = "תהוא ר "קדם": "קדםכ אליך ונשובה חדש ימינו' ה
 .נשהמ, ודד

 התקבלהתשובה והרג את הבל אחיו ושב ב שפך דמים קין
 באסור עריות לפי דרגתו נחשב לו כאילו נכשל דוד. תשובתו

 . תקבלה תשובתוהעשה תשובה ו, בת שבעעם 
אך , והכניס צלם להיכל להכעיס, עבודה זרה עבד מנשה
ונמצא ששלושתם יחד . תקבלה תשובתוהה ובותש עשה

, גילוי דמים שפיכות: עבירות החמורות שבתורה' עשו ג
", תשב אנוש עד דכא"וזהו שנאמר  .ודה זרהעב, ועריות

 -, כ' שפיכות דמים דהיינו ,ם'ד -=ד'  ראשי תיבות הם "כאד"
 גילויושת איש דהיינ'א -, א' דהיינו עבודת כוכבים ,וכבים'כ

אלה יש גון לרמוז לנו שגם על עבירות חמורות כ ,עריות
 .תשובה אם יעשנה כראוי

 בס"ד

 זשע"ת כ'  אלול                     זצ"ל הרה"ג יעקב אדלשטייןהעלון מוקדש לע"נ                 'זשנה   327עלון מס' 

ִבים  ִנּצָ
 ַוּיֵֶלךְ 

ב' וםערך בינש 447 שיעורנעסוק בתוכן  בעלון
,19:00, בשעה 2ר קוצה ברחובברמת השרון 

  הגאון מו"ר של מיסודו ",יקצורו "ברינה במדרשת
 .זצ"ל אדלשטיין יעקב רבי



 

 

חלפים מתת השנה הדפים בלוחוממש בפתח, ראש השנה 
וממש לקראת סופו של חודש אלול ובפתחה  ,בקצב מסחרר

אתם " - אנו קוראים בפרשת השבוע - של השנה הבאה
הגיע הרגע שבו ! זהו". אלוקיכם'ניצבים היום כולכם לפני ה

בו יבדקו מה עשינו בשנת החיים שקיבלנו  - נתייצב למשפט
 .לב הגענומאיזו נקודה יצאנו ולאיזה ש, בראש השנה שעבר

שיוכל לעמוד  - שפוי בשכלו - אין בעולם כולו ולו אדם אחד
קודם כל מפאת העובדה . אני בסדר במאה אחוז: ולומר

 .הפשוטה שאין מושלמים בעולם
הוסיף בכמות , ללשפר, מה לתקן נויש ל שלנוחיים ב כאן

שאנו יודעים היטב בעומק לבנו שאין לנו , במצבנו. ובאיכות
, כהישג אמתי לקראת יום הדין - א בידנובאמת משהו להבי

על מנת שנוכל להתחייב על  ,לפחות לטכס עצה אנו חייבים
 .הבטחה שיש בה בשורה של ממש, שיפור בשנה הבאה

א "כתוב בפרשה:  ִּכי ַהִּמְצָוה ַהֹּזאת ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּו ַהּיֹום 
א ְרֹחָקה ִהוא: א ...ַמִים ִהואא ַבּׁשָ  ִנְפֵלאת ִהוא ִמְּמ ְו  ְו

ִּכי ָקרֹוב ֵאֶלי ַהָּדָבר ְמֹאד ְּבִפי ּוִבְלָבְב  ...ֵמֵעֶבר ַלָּים ִהוא
 כל הציווי לקיים אתש ,כאן אומרת לנוהתורה  ".ַלֲעֹׂשתוֹ 

ידי כל אחד ואחת  על מצותיה אפשריים וניתנים לביצוע
דרגה מסוימת על עלי אין צורך להיות ב .בכל מצבומאתנו 

הצורך להדגיש פרט . לקיים את התורה "להיות ראויים"מנת 
יודע היטב את שיטותיו של  ,נובע מכך שנותן התורה, זה

את מצוות לקיים שלא  ,היצר הרע בבואו לשכנע אנשים
ני : 'אהיצר מגיע וטוען. ולו באופן הפשוט והקל ביותר התורה

וי אבל זה ציו, לנטורשלא לא לנקום ושמבין שהתורה ציוותה 
ממשיך  -וחוץ מזה  !?אדם כמוך יכול לקיים את זה. למלאכים

אלוקים רוצה שתאהב את  -היצר בנאום חוצב הלהבות שלו 
שתלמד תורה בכל זמן פנוי , שלא תדבר לשון הרעל, כל ישרא

 ?אתה נמצא שם, נו באמת. ותכוון במילות התפילה והברכות
 '...?!אתה בכיוון בכלל

 לך דע, ראשית כל": בן איש חייה" - אומר רבינו יוסף חיים
א ִנְפֵלאת ִהוא " - כי המצווה שנצטווית לקיים! שאתה יכול

לא בשמים ולא . זה לא משהו מופלא ונעלם מהשגתך. "ִמְּמ
מהיכן ואם ישאל השואל . בפיך ובלבבך לעשותו ,מעבר לים

 באמת אולי במקרה הספציפי שלי אני? הביטחון הזה נובע
לכל אדם ": "בן איש חי"מסביר ה !?הכל לא יכול לקיים

ח מצוות "גידים שמכוונים כנגד רמשס"ה איברים ורמ"ח  יש
אתה יכול  - אם קיבלת עיניים. ה מצוות לא תעשה"עשה ושס

, לפרגן לזולת בעין טובה, לשמור עליהן רק לראייה מותרת
וכן הדבר לגבי השימוש , לקרוא רק חומרי קריאה כשרים

. מערכת העיכול ושאר איברי האדם, רגליים, ידיים, באוזניים
ניתנה לך היכולת  -  יםיאם בראו אותך עם אבר מסו
ה מעמיד אדם "אין הקב'. להשתמש בו בלי לעבור על רצון ה

 .בניסיון שאינו יכול לעמוד בו
, יש אצבעות ארוכות וישנן קצרות, אצבעות האדם אינן שוות

שונה  - בעותטביעת האצ ,חלקן עבות יותר וחלקן צרות
אדם שאינו מצליח לכבוש את יצרו בשמירת . מאדם לאדם
 גורף 'פטור'אינו מקבל , כמו שחברו מצליח - הלשון והפה

, כי גם אם אינו יכול להתגבר לאורך כל היום. משמירת לשונו
אם ישתדל . יכול הוא להחזיק מעמד למשך מספר דקות

גל ט אט יתר, אספורותמספר דקות למשך  בכך להתמיד
לנצור את פיו לתקופה ממושכת יותר ואז יראה שיכולת 

קבלה קטנה זו נוכל . עולה על מה שחשב ,ההתאפקות שלו
אצלי זה לא 'אל תגיד : לאמץ לעצמנו ביום הדין הקרב ובא

'כזה אני ואיני יכול  אני לא נמצא בדרגה כזו'; 'יעבוד
כי בכל מצוה ומעשה יש דרגות ושלבים להשתנות מילימטר'. 

ונים וגם כשאינך חושב שאתה מסוגל להעפיל כעת לשלב ש
. לכל הפחות תשמור על דרגה שאותה ודאי תוכל לבצע, גבוה

זה חייב  - כי אם קיבלת את האבר המכוון כנגד אותה מצוה
וכפי שאומר הפתגם הידוע: גם מסע של אלף  להצליח

 קילומטר מתחיל בצעד אחד קטן.

 פורסי -שלש דקות בושה בעולם האמת 
אדם אחד אשר  ,מעשה סיפר (מו"צ בבודפסט)ר' יצחק לוינגר 

 - (מחבר "תורת חיים" עה"ת)ששמע מאביו, שרבי חיים מקוסוב 
 סיפר לו.  -בעל המעשה 

רבי חיים נסע לדבר מצוה, בדרך התעכב בכפר אחד, ונכנס 
ללון אצל אחד מתלמידיו. הלה שמח שמחה גדולה על שזכה 

יע לו מיטה, והרב הלך לישון. לארח את רבו בביתו, הצ
לאחר חצות הלילה, התעורר הרבי משנתו, ושמע כיצד אדם 
אחד מברך ברכת התורה בכוונה ובמתיקות, ולאחר מכן 
פתח בלימוד הגמרא. בהאיר היום הסתכל הרבי, וראה כי 
זקן עיוור שוכב לו במיטתו ולומד בעריבות. פנה אליו הרבי, 

, וכי זה עשרים יתהבל ל בעוהלה סיפר לו כי הינו אביו ש
שנה לו שפרש מכל עניני העולם, ועוסק הוא אך בתורה 
ובעבודת ה', ואין לו כל שייכות וקשר לאדם כלשהו, בלתי 
אל התורה חשקו. הוא מתגורר אצל בנו, וכל מחסוריו עליו, 
כך שפנוי הוא כליל לעבודת ה'. הרבי שנוכח כי עומד הוא 

יקשו שיתנו ביניהם תקיעת ליד אדם בעל מדרגה גבוהה, ב
מה  ,כף, שמי שימות תחילה, יבוא ויספר בחלום לחברו

 נעשה בדינו בשמים. הלה הסכים וכך עשו. 
לאחר כמה שנים נפטר העיוור הלמדן, הוא קיים הבטחתו 
ובא בחלום לר' חיים, וגילה לו מהמתרחש בדינו בשמים, 

כל : כשנשמתי עלתה למרום, הייתה שמחה גדולה באמר ךוכ
פמליא של מעלה לקראת בואי. כשהכניסוני בבית דין של 

כי במשך עשרים שנות חיי  ,מעלה והחלו לברר דיני, נוכחו
האחרונות התעליתי, הזדככתי ותיקנתי כל מעשי, ללא נדנוד 
של מחשבת פסול, כך שהייתי נקי בלא חטא, ומלא תורה 
ומצוות, אך הנה פתאום נכנס מלאך לבוש שחורים, וקרא: 

אדם זה אתם רוצים לתת גן עדן? הרי הוא מבזה את ל
התורה בפרהסיא, ועדיין לא עשה תשובה! פירט וסיפר 

היה הנפטר מלמד נערים באיזה ישוב  ,המעשה: בצעירותו
חזר  ,לקראת חג הפסח .רחוק מביתו, ושם שהה כל החורף

לעירו, שם היה מקובל כתלמיד חכם נכבד, ובבואו בשבת 
 .יבדו הגבאי בעליה לתורה ב"רביעי"כ ,לתפילה בבית הכנסת

הוא התמלא בלבו בכעס, והמתין עד לאחר התפילה, והנה 
לאורח נכבד כמוני  ,הוא בא בכעסו אל הגבאי ורטן עליו

בה בשעה שלפי מעמדי מגיע לי עליית  נתת רק "רביעי"
מיד יצא הפסק על הנפטר, שניתנו לו  ?!שישי או מפטיר

לגול וייוולד מחדש ויתקן חטאו, או שיחזור בג ,שתי ברירות
 ש דקות של בושה. ואו שיסבול בשמים של
פתחו שערי גן עדן, ובא מלאך נמיד  .הוא כמובן בחר בשני

  .וחטף אותו והוליכו לשם, וביישו לעיני כל הצדיקים
ראו טיפה סרוחה זו, הייתה לו עזות לומר שאינו חפץ 

ע תדעו, כי ידו ,בעליית 'רביעי'. וסיים רבי חיים סיפורו
הקב"ה ריחם על הנפטר הגדול, וכיסה אותו מפני בזיונו 
שלא ירגיש בה כל כך, כי אחרת לאחר הדקה השנייה, לא 
יכול היה יותר לשאת בזיונו אפילו דקה אחת נוספת, והיה 
מתחרט וממיר את עונשו להיוולד מחדש, מאשר לסבול 
בושה דקה נוספת. כעס אחד בחיים, כמה עונשו חמור 

 ]אוצרות התורה[                            ולם האמת! בע

 
 
 
 

  "לא בשמים היא"

אדריכלו של היקום לעולם אינו חוזר על עצמו. כל יום 
לת הוא בריאה חדשה לגמרי. הפק את מירב התוע

 ]רבי נחמן מברסלב[                                       מכל יום חדש.
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אפילו על ידי בעלי  ,ה מאיר לאדם את דרכו"ם הקבְּפָעִמי
ר מאיר וינקלר סיפור "מספר הרב ד, " 'עיני ה" בספר. חיים

אחד מפרוורי העיר מתגורר ב ,דניאל אביר: מדהים בעניין זה
חזית הבניין שלו פונה לעבר העיר המאוכלסת . בני ברק
רחב , משתרע שדה פתוח ,אולם מאחורי הבניין, בצפיפות

המשלב את , דניאל אוהב את מיקומו של ביתו. ידיים
יחד , היתרונות הטמונים במגורים בקרב קהילה דתית גדולה

 .עם המרחבים של השדות הסמוכים
היא , אחת הסיבות לכך שדניאל מעדיף את המרחבים הללו

דניאל לא מגדל בביתו . שהם נוחים לו ולחית המחמד שלו
, אמנם! ירוק כנף ופטפטן, יש לו תוכי גדול. כלב או חתול

ובוודאי , בדרך כלל לא תמצאו חיות מחמד בבתים דתיים
. אולם דניאל אוהב ציפורים מכל הסוגים, שלא תוכים
פחות אנשים עלולים , גוררים בבית בקצה העירוכאשר מת

התוקפים את , להיות מוטרדים מפרצי הקרקורים הרעשניים
הוא , כאשר רכש דניאל את התוכי שלו. התוכי לפעמים

שיתאימו לסביבה הדתית  ,החליט ללמדו מלים או ביטויים
למד התוכי , לאחר אילוף ממושך וסבלני. בה הוא גר

מה : "בתשובה לשאלה", ישראל שמע"ו" גוט שאבעס" לומר
, מדי פעם הוטרדו אמנם"!  'רוך ה: "בהיה משיב"? שלומך

אולם ההנאה שנגרמה , שכניו של דניאל מקרקוריו של תוכי
פיצתה אותם על , לילדי השכונה מן הציפור המשעשעת

 .המהומה והרעש
לבדוק את דוד השמש , עלה דניאל על גג ביתו, יום אחד

ודניאל רצה לחסוך את , לאחרונה זרם המים נחלש. שלו
. והחליט לנסות ולתקן את התקלה בעצמו, התשלום לטכנאי
בעוד התוכי . והתוכי יושב על כתפו כרגיל, הוא עמד על הגג

ניגש "! שמע ישראל! ט שאבעסגּו'! ברוך ה: "בקול רמקרק
". עשה זאת בעצמך" בשיטת, דניאל לביצוע מלאכת התיקון

פרץ לפתע זרם מים , ורות המיםבעוד הוא מתעסק עם צינ
הוא אמנם היה זריז דיו כדי . והקפיצו לאחור, רותחים

והתעופף הרחק , אולם התוכי נבהל כהוגן, להינצל מכוויות
 . מן המקום

צנח , בפארק רחב ידיים, במרחק של קילומטר וחצי בערך
 . המום ומטושטש, התוכי

תע, באחד השבילים, לפפסע לו נתנאל אלחנן , באותה עת
, דבר שמשך את הבחין לפתע בערימת נוצות בצבע ירוק עז

 ,קרב כדי לבדוק במה מדוברתשומת ליבו, הוא החליט להת
 תשוש. אך , שהיה אמנם חי, ונדהם למראה התוכי

מיד החליט , ונתנאל הוא אדם עדין וחובב טבע מטבעו
המחשבה . ולטפל בו עד שיתחזק, לקחת את התוכי לביתו

כמה ישמחו ילדיו הקטנים : ה בו הייתההשנייה שהתעורר
אסף דניאל בידו את התוכי , ללא היסוס. למראה התוכי

 . ולקחו לביתו, התשוש
התחזק , לאחר מספר ימי טיפול מסור בבית משפחת אלחנן

. ולקראת סוף השבוע שב לקרקר במלוא הביטחון, התוכי
החל , בוקר אחד". לדבר" והוא החל, חלפו שבועיים נוספים

"! אחד 'אלוקינו ה' שמע ישראל ה: "כי קורא בקולהתו
מנם קראה הציפור הא. נתנאל לא האמין למשמע אוזניו

 .שאל את עצמו'? קריאת שמע'
על  חזרתוכי . הלאחר מספר דקות קיבל את תשובתו

הציפור אמנם קראה קריאת ! הוא לא טעה, ובכןם. דבריה
שחוזרות  לאחר שלושה ימים של קריאות אלו !שמע
 ושוחח על כך עם רעייתו: נתנאלשנות, התפעל ונ

האם חשבת על כך שאפילו אני לא , "פנה לאשתו", אלישבע"
הקוראת  - ציפור - והנה לפני יצור -' קריאת שמע'קורא 

 "! קריאת שמע כל יום
, אך יהודי למרות שלא היה דתי. נתנאל לא יכול היה להירגע

י להכיר את ידע מספיק כדהיה לו מסורתי היה נתנאל, 
 ,והמחשבה שציפור אומרת אותן. מילות קריאת שמע

 . הטרידה אותו ולא נתנה לו מנוח
שהוא חושב להתפלל שחרית בבית  ,שתואמר לא, לבסוף

לעתים  .כדי לומר קריאת שמע בבוקר, הכנסת המקומי
. כך ידע שקריאת שמע נאמרת בכל יום, והשתתף בתפילות

היא בהחלט , לכך לא רק שאלישבע הסכימה, להפתעתו
התוכי יכול ", אמרה"! מובן שעליך ללכת. "עודדה אותו

 ."כת לבית הכנסתלל צריךאבל יהודי , בבית' שמע' לומר
, והרגיש שם כל כך טוב, נתנאל הלך לבית הכנסת, ואמנם

 ד הפך לאח, תוך זמן קצר. עד שהחליט לשוב למחרת
תנאל החל נ, לבסוף. המתפללים הקבועים במניין של הבוקר

כאשר הסיר את הכיפה מעל ראשו בתום  ,להרגיש מבוכה
יום אחד השאיר אותה . לאחר צאתו מבית הכנסת, התפילה
 .סכמתההפליאה בה אשתו להפתעתו, ושוב, על ראשו

החליטו השניים לסעוד סעודת ליל שבת עם , בהדרגה, וכך
מנהג זה הוביל אותם . כולל נרות דולקים וקידוש, המשפחה

ולבסוף להרחבת ידיעותיהם  ,ור שבת כהלכתהלרצות לשמ
הביא את משפחת אלחנן  ,צימאונם לדעת עוד ועוד. ביהדות

חיזק הסמינר את המחויבות , עבורם. לסמינר לזוגות צעירים
 . אותה חשו עוד קודם לכן

הושמעו הרצאות שונות וכן התקיימו סדנאות  ,בסמינר
היה  אחד מהם .אותן ניהלו מתנדבים מקומיים, שונות

הסתובב דניאל בין , במהלך ההפסקה הקצרה. דניאל אביר
הוא הציג עצמו . המשתתפים וערך היכרות קצרה איתם

הזכיר את , וכאשר נתקל במישהו מן הסביבה, בפני כל אחד
לפני ? האם ראית במקרה תוכי ירוק. "התוכי שנעלם לו

כאשר שמע נתנאל את דניאל "... מספר חודשים אבד לי
הבין מיד שבוודאי זהו התוכי , על התוכי שואל אנשים

משום שלא רצה , הוא לא אמר לדניאל דבר". שלו" החדש
בירר והשיג את שמו וכתובתו של  ,אך יחד עם זאת, להחזירו
 . דניאל
בוד "כ .שוחח נתנאל עם רב בית הכנסת שבשכונתו, למחרת
? הרי בזכות התוכי החביב האם עלי להחזיר את התוכי, הרב

וחזרנו  הדרך חזרה ליהדות מצאנו את ,ל משפחתנוכל כך ע
שבת 'כי ה ,הרב התיישב והסביר לו באורך רוחבתשובה". 

תקופה ב. )ג-א, דברים כב( הינה מצווה גדולה מן התורה 'אבדה
, הטעים הרב - ולכן הנך לומד ומתחזק בקיום המצוות ,זו

. עליך להתייחס לכך כהזדמנות נפלאה לקיים מצוה חדשה
היא שהביאה לכך  ,ציפור זו, "הוסיף הרב ואמר", לכךבנוסף 

האמנם אין זה מן הצדק . שכל בני משפחתך חזרו בתשובה
ותשיבו את , שתקיימו את מה שהתורה מלמדת אתכם

 .הסכיםו הנהן בראשו נתנאל"? התוכי לבעליו החוקיים
דניאל, והחזיר לו  -נתנאל יצר קשר עם בעל התוכי , למחרת

הסביר לו את השתלשלות  ,יחד עם זאתו בד,ואת התוכי הא
 .העניינים

אך יותר מכך , וילאדניאל שמח מאד על כך שהתוכי שב 
שמח כאשר נודע לו מה הספיק התוכי שלו לבצע בתקופת 

ידעתי שזה רעיון טוב ללמד את התוכי שלי קריאת " .היעדרו
ך מעולם לא חלמתי עד , "אאמר לנתנאל בסיפוק", שמע

 ..."!יוןכמה טוב הוא הרע

  לקראת ראש השנה -סיפור 



 

 

 מהי תכלית החיים
שהאב חייב ללמד את בנו אומנות  )ט, קהלת רבה ט( שנינו

סיפר מגיד המישרים , ובעניין זה". ובחרת בחיים"שנאמר 
, היה בחור נפלא, בישיבתנו בחדרה: ל"זצ יעקב גלינסקיירבי 

ום אחד . יבעל מידות תרומיות וירא שמים, מידמעמיק ומת
, הוריו מפעילים עליו לחצים כבירים, שבור ורצוץ הגיע

שילך . אינם רואים בזה עתיד, דורשים שיעזוב את הישיבה
אני אשוחח , שב ולמד: "אמרתי. שירכוש מקצוע, לעבוד
 ".עימם

רב לא היה ה. "וקיבלו פני בכבוד רב, נסעתי למקום מגוריהם
. כך טענו הוריו", נו באיםיוהי, היה מזמין. לטרוח צריך

, אבל. ברוך השם, ובנם פורח, מוקירים מאד את הישיבה
כשם שאביו חייב ללמדו תורה כך חייב ללמדו , הרב יודע
ועל ! ודאי, ודאי. יבים הם לעתידו של בנםימחו. אומנות

הוא מוכשר . ו שיהיה רופאנשב? חאיזו אומנות חשבתם
אבל הרי הוא לא יהיה דוקטור ! ודאי, ודאי! חוקיגיע ר, לזה

, עליו לעשות צבא, קודם! ודאי שלא, ההא... מהיום למחר
כי אחר כך הוא יהיה דוקטור  ,אבל זה כדאי. שלוש שנים
אבל גם כשיסיים את הצבא לא יהיה ! ודאי, ודאי. ופרופסור
, עליו לעמוד בבחינות הקבלה לאוניברסיטה - מיד רופא
נה כעליו להשלים מבחנים וקורסי ה. מאד גבוהותוהדרישות 
ארבע שנים רפואה . הגענו לארבע שנים מהיום. במשך כשנה

הגענו לאחת עשרה שנה . ועוד שלוש שנים התמחות, כללית
כעת מה שנשאר זו רק ו, סייםיאת הלימודים , מהיום

כמה שנים של כוננויות שלושים שעות רצופות . ההתמחות
אחר כך ! אה -אבל אחר כך , רת דחקבמשכו, בבתי חולים

?! רופא קופת חולים באיזו מרפאה, יהיה מה -יהיה 
, אני מאד מעריך, להיפך! חלילה, איני מזלזל, לא: והבהרתי

 !זו ממש השקפתי. אפילו מזדהה
אני . אמרתי, כן?! מזדהה - הרב! חשבו שלא שמעו טוב

. שאינכם חושבים על עכשיו ועל הרגע, מזדהה אתכם
לשנה , ולא על העתיד הקרוב. ם חושבים על העתידשאת

אלא מוכנים להתוות דרך של הקרבה לחמש , ולשנתיים
? נכון, הרי לא תרצו שיישאר רווק עד אז -עשרה שנה 

יצטרך גם לפרנס אישה וילדים במהלך הלימודים והתורניות 
, ובלבד שאחר כך ירכוש מעמד. המתישות במשכורת אפסית

 !ויהיה מבוסס
ט פתחו הגרמנים "ז באלול תרצ"בי: רשו לי לספר סיפוראז ת

הבעירו את  בהפצצותיהם מטוסיהם. במתקפה על פולין
  .הערים ושריונם הניס את פלוגת הפרשים הנלעגות

היהודים ברחו . ביאלסטוק, בערב ראש השנה הגיעו לעירנו
גם רוב בני . ומשם לליטא', מזרחה לעיר הגבול ברנוביץ

שהחלטנו להישאר עד , מונים בחורים היינוש. ישיבתנו ברחו
 . לאחר ראש השנה

איך . בו נקבעת השנה החדשה, הרי זה היום בו קוצבים חיים
. הייתה רק בעיה אחת. להתפלל בחטף, נוכל לברוח בו

 . מטבח הישיבה כבר לא פעל
גרו תהעובדים נמלטו או הס, המאפיה לא סיפקה לחם

סוברים שראש השנה אלץ לנהוג כשיטות היהאם נ. בבתיהם
תקצז בשם הכל בו  'ח סי"או 'בית יוסף'יעויין ב( הוא יום תענית
, בעיר הוכרז עוצר משש בערב עד שש בבוקר? )ותרומת הדשן
 . למניעת ביזה

 . תפללו ערבית בפלג המנחה, תאם כן

רבי , הלכתי לבית הכנסת ומצאתי שם את החזן הראשי
ונעניתי , אורחו שאלתי אותו אם אוכל להיות. ל"מאיר ז
 .שארתי לתפילת מנחה וערבית. נבשמחה

, לאחר התפילה. הנוכחות הייתה דלילה והאווירה כבדה
רבי משה , התלוויתי אליו ואל בנו(פלג המנחה),  מבעוד יום

. תי להצהיל את רוחם ולא נראה שהצלחתייסי. נלביתו ,ל"זצ
 .גם הם עברו לברוח מזרחה לאחר ראש השנה

כשרצו לומר  !? מי -אשרי "! שרי הסנדלרים: "אנענה ואמר
 - ומכל הבחינות, שמישהו נמצא בתחתית סולם הפרנסה

 .הזכירו את הסנדלר, ונחותה קשה, פרנסה דחוקה
כבד את , "אומנות נקייה וקלה, חזנות הייתה מקצוע נעלה

, וכעת. עם הכנסות צדדיות בחתונות ובמסיבות", מגרונך 'ה
 !? הסנדלרים שמוע מהחזן הראשי שאשריל

. ומשם לרוסיה', המונים בורחים לברנוביץ: והסביר, נאנח
 - פרנסתם מובטחת, ויצטרכו לסנדלרים, נעליהם מתרפטות

ומה רציתי ! כמה צדק, איי!? זן... חאבל מי יצטרך ברוסיה
שמבינים שלא רוכשים מקצוע , שאני מעריך כל כך? לומר

רנס אחר כך די שהמקצוע יפ, ככדאי להשקיע. לטווח הקצר
שישים השנים  ,חמישים? ומהו זמן אורך - לזמן ארוך, בכבוד

אבל אם !? לנצח נצחים, ומה אחר כך?! שעוד יש לנו לחיות
, לא חמש עשרה שנה - תניחו לו ללמוד בהתמדה ובשקידה

מרביץ , מובטחני שיהיה רב וראש ישיבה, אלא שבע ועשר
 !?לא כדאי -וזה מקצוע שילווה בשני העולמות , תורה נערץ

. ושמחו הם, כמה שמח הוא! וכמה נחת רוו ממנו, הסכימו
 ]והגדת[ע"פ  .                        ושמחים במרום, ושמחתי אני

 

לכל  'מאחלת מערכת 'ברינה יקצורובהזדמנות זו 
  :יהםתוולכל בני משפחהקוראים 

 כתיבה וחתימה טובה לחיים טובים ולשלום
 

 
 

 

 ברינה             רון    
 

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

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

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

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

        
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
3828752-050 -בסלולרי  ולתרומותלהקדשות  ,להזמנות

 Ronbarina@gmail.com:או במייל
 השרון רמת 2 קוצרה' רח: כתובת

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

 לזרע של קימא:
 יהודה יחזקאל יוסף בן רחל מרים

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

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

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

 יעל ברכה בת אביגיל : עדי בת מזל

 לרפואת: 
 הרב מאיר נסים בן כמסאנה שליט"א  

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

 דוד בן שמחה : מנחם בן עליזה
 ה בת הודיהזהב : פאולה בת דינה

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

  פיבי בת חביבה בן חמואברהם בן אנט : 
 רחל בת נוארה: נורית בת רחל 
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 "ובחרת בחיים" - ניצבים וילךפרשת 

 החיים את היום לפניך נתתי ראה" בפרשתינו הפסוק על
 תחיה למען בחיים ובחרתהרע ואת המוות את הטוב ואת
, לכאורהכי " הדברים אלה" כתב בספר (ל,יט) "וזרעך אתה

 אחת, לאדם דרכים שתי ישנן כאשר. תמוהים הדברים
 שיגידו צורך היש ,למיתה מובילה ואחת לחיים מובילה
? האדם יבחר במה ספק היש, בחיים לבחור לו שכדאי לאדם
 כאן. היהודיים בחיים גדול יסוד טמון בעצם שכאן אלא

 יום חשים אנו אותם החיים מציאות את לנו גילתה התורה
 של במובן והמוות החיים על מדברת אינה כאן התורה. יום

 של הותםמ על כאן התורה כוונת אלא, למות או לחיות
 החיים הם מה השאלות שאלת וזוהי. הזה בעולם החיים

 את הוכיח הנביא ישעיהו זה ובדבר? הזה בעולם האמיתיים
 שמים, רע ולטוב טובלרע האומרים הוי" באומרו ישראל
". למר ומתוק למתוק מר שמים, לחושך ואור לאור חושך
 ואף ,חושך שהוא שיאמרו כאלה יהיו האור על גם, כלומר

דברממש. אורשהואשיאמרוכאלהיהיוהחושךעל
 תחיה למען בחיים ובחרת" התורה אומרת כך ועל. והיפוכו
 עינינו הרי. כך הדברים את להסביר ונראה" וזרעך אתה

 והלכו אבותם דרך את שעזבו משפחות אותן את הרואות
 רחוקים יותר הרבה כבר בניהם הנה. זרים בשדות לרעות

 רוח שאפילו כאלה מעשים ושיםע כבר בניהם. מהם אף
 עד לכת מרחיקים כבר נכדיהם. מהם נוחה אינה הוריהם

 שכך דעתם על מעלים אינם אפילו והסבתא שהסבא כך כדי
 שהם הוריהם ואפילו, משפחתם של חלקה מנת ויהיה יתכן

 להרחיק העיזו לא אך מאוד התבשיל את הקדיחו עצמם
 שהמשפחה כך לידי מגיע המצב אחת לא. כך כדי עד לכת

 או, תערובת נישואי ידי על היהודי זיכרה את לגמרי מאבדת
. בישין מרעין שאר וכל זרה-עבודה של לכיתות התמכרות

 התורה שומרת משפחה אצל הדברים פני כן אין אבל
 לערכי ומתחנכים בישיבות לומדים בניה אשר, והמצוות

 הם אלו. ולתפארת לשםלתהילה צומחים שם ומוסר תורה
 שיש", "וזרעך אתה תחיה למען" של האמיתיים יםהחי

 חיים יש גם ואז", זרעך" ויש" אתה" שיש, לחיים המשכיות
 הנקרא אחר לאושר היום עדים אנו, לצערנו. אושר של

 טעם של אחד סוג רק מכירים אנו אך" חיים לעשות"
 '". ה טוב כי וראו טעמו" בבחינת

לעיל  הנלמד הלקח את לתאר הטיב הירש רפאל שמשון הרב
 המצב את המתאר הכיפורים ביום השעירים שני מעבודת

 לבין והטוב החיים בין האדם של החופשית הבחירה של
שניאתהירשהרבאומרלעצמנונתאר. והרעהמוות

 שניהם. המקדש לבית הכפורים ביום מובאים השעירים
 בא והנה. כאחת ולקיחתן, בדמים, בקומה, במראה שווים
 על. גורלות שני בידו ומעלה בקלפי טורף ,הגדול הכהן
 גורל". לעזאזל" כתוב השני ועל'", לה" כתוב האחד הגורל

 נפרדות ואילך ומכאן, השעירים שני עתיד את קובע זה
. לקרבן עולה', לה הגורל עליו עלה אשר השעיר. דרכיהם
 נאסף ממנו הניגר הדם, ובטהרה בקדושה אותו שוחטים

 אותו מזים שם, הקודשים קודשי תוך אל ומובא כלי לתוך
 מזבח ועל הפרוכת על גם הדם מן מזים כך אחר. הבדים בין

 בחוץ באש נשרפים ופרשו הבשר, השעיר עור. הזהב
 הוא. לקרבן עולה אינו השניהשעיר. טהור במקום למחנה

 שהיה יתכן, מחשבה בעל זה שעיר היה אילו". חי יעמד"
 להישחט לאו חי להשאר בחלקו שנפל על מאד שמח

 לבין מצבו בין השוואה עורך זה שעיר היה אילו. ולהישרף
 רוח התרוממות לידי לבוא היה עשוי, השחוט רעהו מצב

. לבינו ביני מה ראו" ואומר חברו לעבר מביט היה. וגאווה
 ואילו חייו את איבד אך, הקדוש המזבח על עלה אמנם הוא
 ההרים לעבר אותו מוליכים היו וכאשר. וקיים חי אני

 ומתמלא יהירותו על יוהרה מוסיף היה לירושלים שמחוץ
 בית של הצר התחוםמן לצאת", זוכה"ש על שמחה

 
 

 בהצלחתו השיא רגע. החופשי בעולם לו וצועד, המקדש
 בגרון. הצוק על אותו מעלים היו שבו הרגע בעינו נחשב היה
 בוז של נוסף מבט ושולח הסלע במרומי שם עומד היה נטוי

 ידע שאילו, יובן מאליו. הזבוח לרעהו יחד םג וחמלה
, הזה הצוק אל הובא מדוע האמיתית הסיבה את השעיר
 לא, ביותר קצר זמן תוך לו צפוי אשר את חש היה ואילו
 ההצלחה ותחושת אשליותיו. אלו למחשבות נתפס היה

 קלה דחיפה. סלע עלי דבר של בסופו מתנפצות המדומה
 מתפזרים והם, איבריו את מרסקת התלול המדרון לעבר
 זה תיאור .האמיתי המאושר הוא מי הכל ידעו אז. עבר לכל
 דרכים שתי. החופשית הבחירה לענין ביטוי להוות יכול
 דרך היא האחת הדרך. מישראל אחד כל בפני פתוחות שוות

 ומקרבת בה ההולכים את מובילה היא והמצוות התורה
 חיי החיים אלה של דרכם היא השניה הדרך'. ה אל אותם
 ורחוקים, הזה העולם חיי ואהבת תאוות מלאי והם חולין

דורשתהראשונההדרך. מצוותהוקיוםהתורהמלימוד
 הגבלות, מסוימים רצונות על ויתור, קרבנות לעיתים אמנם
 כדאי הכל אך. וכדומה, התורה דיני מכח הבאות שונות
 ההולכים ובאמת'. ה במקדש לשכון, הנעלה התכלית למען

. הבא ובעולם הזה בעולם אמיתי לאושר זוכים' ה דרךב
 אמנם, ותאווה עול פריקת של בדרך שבחרו אלה, לעומתם

. ומר רע סופם כך חופשיים חיים להם שיש להם נדמה
 יפים וחייהם, צודקים שהם לו שנדמהמי יש ,לעיתים
 משני מי כלל בדרך מתברר דבר של בסופו אך. יותר ונעימים
 ששמש כשם בדיוק. אמיתי לאושר זוכה הנזכרים המחנות
 גבי מעל גלגולו עם מהר שוקעת לעזאזל השעיר של ההצלחה

 .הסלע
מציאת פשר וסיבת לחידת החיים מעניקה לחיים משמעות 
פנימית והיא גם מאפשרת לאדם לחיות לאור משמעות זו. 
החיים לאור משמעות החיים פותחים בפני האדם עולם 

א לומד למצוא אישור בתוככי עצמו פנימי בלתי תלוי, שם הו
על עצמו. הוא לומד להכיר את עצמו דרך משמעות חייו. גם 
העולם החומרי, הנהנתני, טוען בוודאות מוחלטת שעינוג 
פנימי רוחני עולה לאין ערוך על פני עידונים חומריים. את 

, גדול הפילוסופים האנגליים של ג. מילהדברים הבאים כתב 
כול אדם להפיק מענייני הרוח, עולות "ההנאות שיהמאה: 

באיכותן לאין ערוך על שלל ההנאות הגופניות השונות. 
כיוון שהנאות הרוח הן מתוחכמות, עשירות ומורכבות יותר 

אדם... להן גם נוטות להאריך זמן ולהפוך עם הזמן לנחת  -
בניגוד להן, הנאות הגוף נעדרות פיתוח תמידי, הן קצרות 

נחת ואי סיפוק. הן אינן -ב תחושה של איימים וגוררות לרו
. לא ממלאות את הלב באושר השקט ושלוות הרוח..."

, האדם ביל גייטסיאומן כי יסופר! מנהל "מיקרוסופט" 
העשיר שידע העולם, עם ארבעים ושש מיליארדי הדולר שלו 

מעסיק בקביעות  –(הונו נמדד מול הונן של מדינות...) 
ורה לחקור ולמצוא ברחבי קבוצת מומחים מיוחדת, האמ

העולם ותרבויותיו סוגי עונג חדשים... ללמד, לחדש לו 
תענוגות... וזו הקבוצה היחידה במרחבי ממלכתה של 
"מיקרוסופט" שלא עמדה במשימה!!! אל מול זה, בסמטה 

ברקית קטנטנה, כמה מיטות ברזל, מדפים מאובקים, -בני
יושב לו של רבינו יונה, מוסרי קטע של רמב"ן, יסוד 

המשגיח מפוניבז' הגר"ח פרידלנדר זצ"ל, כפוף גב, חמוש 
בחמשת הספרים הישנים, הנצחיים שלו, אפילו ספר חדש 
לא היה צריך... ניצב כל רגע חדש, חי, דרוך, כחייל וכגנרל, 
יורד לכאורה לחיי גופו, אך יונק כל רגע אושר אין סופי. כל 

לם חדש... רגע היה טרי, מלא משמעות ותכלית, עם סו
שאיפות יוקדות... המשגיח שהתיר למלא את הצלחת 
במספר מדוייק של פתיתים שישאירו אותו בחיים, אבל לא 
יכניסו אותו לחיים... ששלח בסוגיה הקריטית הזו שאלות 

 בהולות (בספר ברכות) לראש ה"קהילות יעקב"... בשעה
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"אור שרה"
 ע"ש האישה הכשרה שרה בת לולוה ז"ל 

 השבתזמני כניסת 
     נתניה                  

 18:27הדלקת הנר: 
 19:17צאת השבת: 
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שהגוף מדד ותבע שישה(!) גרגירי פתיתים נוספים... האדם 
 גילה את סוד האושר השלם!ש

 החיים כולל, הכול על לוותר מוכנים היוכאלו אשר  כן, ישנם
 החיים משמעות - ביותר החשוב בדבר לזכות כדי, שלהם

הסיפור הבא שלפנינו  .פיהם על לחיות והיכולת הרוחניים
' מיקרוגרפיה'ה אמני בקרבימחיש לנו דברים אלו היטב. 

 לכתיבה עולמי שם ובעל מומחה כאמן' הווארד קלי' נחשב
 על שלמים טקסטים לכתוב מסוגל היה הוא. זעירה

 אחד את הרווארד כתב, למשל כך. קטנטנים משטחים
 הבריטי המשורר שייקספיר של המפורסמים משיריו
 1250-מ פחות לא המונה שיר, ביצה קליפת על הנודע
 הקליגרפיה מאמני לאחד היה נחשב הרווארד. מילים

 שלו בודדת עבודה של ומחיר, שבהם רתיוהיצי המומחים
 .דולרים אלף 60-ל 40 בין נע

 מסוים למיצוי הגיע כי הרווארד הרגיש, הימים באחד
 או, הולדת יום ברכות של הקבועות ההזמנות. באומנותו
 והוא, עליו נמאסו קטנים ובולים ביצים קליפות על נאומים
 יםעשר אסף הוא. שגרתי ובלתי חדש משהו לעשות החליט
 25ל בערך השווה סכום( שטרלינג לירות 5 של שטרות
 ודתות מתרבויות מעניינים טקסטים לאסוף והחל) שקלים
, מהטקסט מחצית זעיר בכתב כתב הוא שטר כל על. שונות
 עשרה בידיו היו כך. השנייה המחצית את נוסף שטר ועל

 טקסט היווה שטרות של זוג כל כאשר שטרות של זוגות
 .שלם
 ומרכזי שווקים לעשרה ויצא, שטרות עשרה לקח הוא

, יותר מאוחר ימים שבוע. מוצרים באמצעותם ורכש, קניות
 עשרה ישנם: 'והודיע עיתונאים מסיבת הרווארד כינס

, זעיר בכתב טקסט כתוב שעליהם ט'ליש 5 של שטרות
 בעזרת או סגול אולטרה באור רק לראות ניתן שאותו
 כל. בשווקים עכשיו' מסתובבים' השטרות. מגדלת זכוכית
 ולקבל, אליי לבוא מוזמן, הזה מהסוג שטר שימצא אזרח

 זוג כל של המוערך השווי. שלו השני החצי את במתנה
 הפרס את לו אעניק ואני דולרים אלף 80 על עומד שטרות
 '.מידית

 ובשבועות, במהירות פשטה האמן של המוזרה ההודעה
 רב בעיון ניםמתבונ בריטניה מאזרחי רבים נצפו, הבאים
 כשהם, שלהם ט'ליש 5-ה בשטרות מגדלת זכוכית בעזרת
 לטרנד הפך השטרות' שיגעון. 'הגדול בפרס לזכות מצפים
 הזוכים כאשר, שטרות 9 נמצאו חודש וכעבור, מדינתי

 ומצטלמים הרווארד קלי של לביתו ממהרים המאושרים
 בין. המלא והטקסט השטרות זוג רקע על יחד אתו

, מדינות של המנונים, םתיקיע עם שירי והי הטקסטים
 גם וכך, הרווארד. ועוד מפורסמים אנשים של צוואות

 לזוכה חיכו המעניינת התופעה אחרי שעקבו האזרחים
, חודשיים חלפו. באופק נראה לא זה אך, שיגיע העשירי
 הלך יותר מאוחר שנה חצי. במצולות נעלם כאילו והשטר
 האחרון השטר את והותיר ,עולמו לבית קלי הרווארד האמן
 את העלה הרווארד של מותו. לבנו הטקסט מחצית בעל
 הסוג מן אירועים של כדרכם אולם, האבוד השטר של ערכו
 כמה ומלבד, האנשים מלבבות להישכח הדבר החל, הזה

 הלירות 5 שטר את חיפש לא כבר איש' לדבר משוגעים'
 .האחרון

 שנותיו אמצעב בריטי - הנרי היה' המשוגעים' מן אחד
 היו חולפים רבים ששטרות מאחר. מכולת חנות שהחזיק
 תחת ט'ליש 5 בשווי שטר כל לבדוק היה נוהג, בקופתו
 בנקודה להבחין היה ניתן שבאורה, שרכש מיוחדת מנורה

 הרווארד קלי שכתב הטקסט את שהרכיבה הזעירה
 .המנוח

 הנרי של בחנותו הופיע הרווארד של מותו לאחר שנתיים
 וביקש, גבו על גיטרה עם, ומטונף ארוך שיער בעל רצעי

 בנייר הפשוט הלחם את עטף הנרי. ויוגורט לחם לרכוש
. לתשלום והמתין, יוגורט עם לשקית אותו הכניס, חום

, ט'ליש 1 של נמוך ערך בעלי שטרות ערימת הוציא הצעיר
 להנרי הגיש לבסוף. ט'ליש 5 של אחד שטר וגם, ט'ליש 10

 לא הנרי. והיוגורט הלחם של המדויק חירהמ – ט'ליש 2
 אולי מוכן אתה, אדוני: 'ואמר בשטרות להתבונן הפסיק
 בכתפיו משך המוזנח הצעיר?' ט'ליש 5 של בשטר לי לשלם
 אך, לעניין להניח חשב הנרי?' למה: 'בכעס ואמר בסירוב

 
 

 לי תשלם, בבקשה: 'להרפות שלא בו דחק בליבו עקשן קול
 אחת לירה לך תעלה והקנייה, ט'ליש חמש של בשטר
 '.בלבד
 אחד שהוא מיד יתפוס הצעיר כי, משוכנע היה הנרי

 לא שכן, הרווארד של יצירתו של הנלהבים מהמחפשים
 משך המוזר הצעיר אך, כך על שמע שלא אחד בריטי היה

, בחינם הזה השטר את לך לתת מוכן אני: 'ואמר בכתפיו
 שלא הבין הנרי '.לך חשוב זה מדוע לי שתספר בתנאי אבל

. האמת את לצעיר לספר החליט והוא, ברירה לו נותרה
 קח: 'ואמר השטר את להנרי הגיש ולבסוף, הקשיב הבחור
 תחת אותו הניח, השטר את חטף הנרי!'. במתנה אותו

 השטר זה היה. אותו הטעו לא שחושיו וקלט, המנורה
 הכילה במרכזו הקטנה והנקודה, הרווארד של האחרון
 ידרוש שמולו שהצעיר משוכנע היה הוא. רב ורךבא טקסט
 הצעיר אך דולרים אלפי עשרות השווה השטר את בחזרה
 '.בו כתוב מה לראות רוצה רק אני, שלך השטר: 'אמר
 מקומו את ופינה, מגדלת זכוכית לצעיר הגיש ההמום הנרי
 פניו ופתאום, באיטיות לקרוא החל הצעיר. המנורה ליד

 השטר, אדוני: 'אמר ארוכות קותד כעבור כשסיים השתנו
 לו סיפר הנרי?' הטקסט של ההמשך איפה אבל, שלך הזה
, הרווארד קלי המפורסם האמן של בנו בבית נמצא הוא כי

 אני: 'בדחיפות אליו אותו ייקח כי ממנו דרש והצעיר
 שונים במקומות לנדוד התחלתי, אופיר בשם ישראלי
 הרכבת תמתחנו באחת התיישבתי, שנה לפני. בעולם

 והתפרנסתי בגיטרה לנגן התחלתי, לונדון של התחתית
 החלודה לקופה זורקים היו והשבים שהעוברים מהפרוטות
, בי פשטה הריקנות החודשים שעברו ככל. לצדי שהנחתי
 לראשונה היום. ובעולם סביבי הנעשה בכל עניין ואיבדתי

 הייתה שלו הכותרת. אותי שניער טקסט קראתי בחיי
 ברור באופן מוסבר שבה', תימן ליהודי ם'רמבה איגרת'

 שבאמצע אלא. החיים ומשמעות האמונה נושא ביותר
 לא. ההמשך את אולקר עז צורך חש ואני, נקטע הטקסט
 לרדוף הרצון את איבדתי כי, השטר של שוויו אותי מעניין
 '.החיים והנאות העושר אחרי
 איששה שמח בלבו. הצעיר היהודי של לדבריו הקשיב הנרי
 שמתרגש לבחור בוז חש הוא. לעצמו השטר את דורש לא

, ידע לא הוא אבל. שנים 1,000 לפני שנכתב מטקסט
 שעומדת המפנה נקודת את, שלו המטמון את מצא שאופיר
  ....חייו את לשנות

 המהווה ספרו בתחילת ל"מחר אומר אותו היסוד זהו
 התמימה העבודה ושורש החסידות יסוד" לישרים מסילה

: לבדוק". בעולמו חובתו מה האדם אצל ויתאמת יתבררש
 וממשיך? משקיע אתה במה? חייו ימי כל עמל הוא למה
 את המגיעים והאמצעים הבא לעולם להגיע בכדי ל"מחהר

 זולת וכל, הטוב הוא זה ורק, המצוות הם לטרקלין האדם
 הבל אלא אינו, לטוב זאת חושבים אנשים אם אפילו, זה

 וממשיך). ישרים במסילת' א פרק פי על( ונתעה ושווא
 רואים שאנו המקסימים הדברים כל כי ומבאר ל"מחהר

) ועוד קריירה, חברתית הצלחה, מעמד, עושר: כמו( בעולם
 נמשך הוא אם האדם את לבדוק כדי ופיתויים ניסיונות הם

 אם או, האמיתי הטוב מן והולך מתרחק הוא ואז אחריהם
 השלם האדם יהיה הוא ואז במלחמה וינצח חיל לבן יהיה
 .לטרקלין ולהיכנס בבוראו להידבק יזכה אשר
ר שלפנינו המוביל אותנו לתובנה על סיפומה ונראה הבה

 "...בחיים ובחרת" האלוקי הצוהמשמעות האמיתית של 
 מתבקשים הנוסעים. שעה חצי בעוד ממריאה להודו 423 טיסה""

 לא תיבותהנ בבית שהדהד הרמקול". למטוס העליה לשער לגשת
 את העמיס יעקובי גבריאל. קלה מצפון נקיפת אפילו בו עורר

 היד בתיק ואחז הכתפיות את הידק, גבו על הירוק התרמיל
 מוכר היה יום אותו של העברי התאריך. ממנו יאבד שלא. בקפידה

 הוא ממנו דווקא אבל בספטמבר עשר השלושה היה זה, היטב לו
 אותו של המפחידה שמעותהמ עם דבר לו היה לא. לברוח ביקש
 הוא!!! השנה ראש... תשרי' א היה זה העברי הלוח לפי, כן. יום
 עם התפלל שנה ראשי כמה. היהודי השנה ראש את לזכור רצה לא

 זה מה, חמש, ארבע? מגוריהם רחוב שבקצה בישיבה אבא
 שיחת, המזעזעת השופר תקיעת, הארוכות התפילות... משנה
 אהב כמה. שני ליל של מעריב פילתת לפני המשגיח של המוסר
 .וטהור תמים כילד בדמו ובלועים בלולים היו כמה, בשעתו אותם

 
 



 והדרדר ופוחזים ריקים עם התחבר, הנערות בימי, כך אחר אבלל
 את הכיר פתאום". שבאבניק" לחשו גבו אחרי, במדרון מהר

 אותו גרר שלומי, הסמוכה מהשכונה חברותי חילוני נער שלומי
 לו פתח, חדשים חברים לו הכיר. אבותיו ראו שלא ותמחוז אל

 ומאורות, מהם סולדת היפה שהנפש בילוי מועדוני של דלתות
 להכיר אותו לימד שלומי. גיהינום של פתחו, ומעושנות חשוכות

. שרוצים מה כל לעשות אפשר כביכול בו, המופקר העולם את
 חדא החמיץ לא, לעולה שנתו בן ככבש אחריו נגרר גבריאל
 של בכיותיה, הוריו של צערם לו כאב. ומדוחיו היצר מפיתויי

 תפילין תניח הפחות לכל, בני גבריאל, "לפניו המתחננת אמא
, למעני, גבריאל זה רק, ביום דקות שתי. שמע קריאת קראתו

 כמו ריק היה ליבו אבל, למענה זאת עשה הוא!". למעני, גבריאל
 שתכולתם אחרי, לילה מועדוני באותם גמועים בקבוקים אותם

 של ההתעלות ריקודי. בקרביו ונבלעה גרונו את שטפה הצורבת
 להתרועע והירבה הרחוב מן שהכיר הישיבה בני של תורה שמחת
 לתרגילי יותר הדומים משונים וניתורים בקפיצות הומרו, עימם

 שהנוזלים לאחר, עשן מעלי נוער מועדוני באותם, התעמלות
 מוחו אל, עורקיו במעלה וזרמו םפעולת את פעלו החריפים

 הבית את שנטש לפני, בכאב אבא לו אמר" גבריאל. "היוקד
 יעקובי שלמה של בנו, 'אומרים, בראש לי נדים בשכונה אנשים"

 של הכאב. באמת לי שאכפת מה זה לא אבל' שבאבניק נעשה
 לנו יש, לך דע אבל, מהכל שהתרחקת יודע אני! לי כואב נשמתך
 ושש שלושים יש וכנגדן, בתורה כריתות סוריאי ושש שלושים
 מקורה עם, בנו שניתנה הטהורה הנשמה את המחבריםצינורות 
 על שמור, כריתות איסורי על תעבור שלא לי הבטח. העליון

 ותרצה יבוא יום הרי. שלך המקור עם הצינורות ושש שלושים
 גם הבטיח גבריאל". מאחוריך הגשרים את תשרוף אל, לחזור
 אודות הגילוי אבל, בהבטחתו לעמוד יוכל אם ידע לא הוא. לאבא
 כרגע, אמת. גדול מורא בו הטיל נשמה נימי ושש שלושים אותם
 בו המשתוללות התאוות לגעש נכנע, ליצרו כולו כל משועבד הוא

 יום בו יתעורר באמת אולי, יודע מי אבל, מעצורים חסר בבולמוס
 בלא כעת נוטש הוא אותו חיים אורח לאותו געגועים של זיק אחד

 שטיילו שעה לרעיון חברו שלומי התנגד" פתאום מה. "היסוס
 לא בחיים. "להודו הנסיעה לפני, ירושלים של העתיקה בעיר
 יכול ואתה מהם השתחררת עכשיו רק. הדת לכבלי לחזור תרצה
?!". הסוהר לבית, מרצון שוב להכנס שתרצה למה, הכל לעשות

". שונה חיים אורח זה" גבריאל חהתווכ" סוהר בית לא זה"
 הם. רחב בלב שלומי לו ויתר" רוצה שאתה איך לזה תקרא"

 ותכשיטים מזכרות עמוסות, לתיירים חנויות מאותן באחת ביקרו
 שפתח מידיד מזכרת, "לגבריאל מתנה, תליון קנה שלומי. זולים

 המוכסף השרשרת תליון את וענד בצחוק אמר" העיניים את לך
. גבריאל צחק?" לי הלבשת מה? זה מה. "גבריאל של לצווארו

 מה", ירושלים שכחךא אם. "לאות אות וצירף עיניו השפיל הוא
 בני אשכחך אם" תליון מצאת שלא נס עוד, ירושלים עם לי יש

 שלומי אך, אתר על מצווארו התליון את להוריד רצה"... ברק
 מהכ, להודו נוסע אתה, שמע. "התשורה את לקבל אותו שיכנע

". תמיד אותי שתזכור רוצה אני? שלוש, שנתיים? שם תהיה זמן
 . גבריאל של עיניו צחקו" שלומי אשכחך אם
 בהצלחה משתדל. להודו נוער בני עשרים של קבוצה עם נסע הוא

 יום של בעיצומו שבנסיעה המעשה חומרת את מתודעתו להשכיח
 והתקדש מגוריו רחוב שבקצה בישיבה. טוב-יום חילול, הדין

 כעת השתפכה הישיבה בני של נפשם! אלול. ימים ירח והטהרו
 ארוכה לחש תפילת", דין ביום לבבות לבוחן" זועקות בדמעות

 אינן האוזניים, המחזור אותיות את אלא רואות אינן עינייםהכש
 גדותיו על עולה והלב, החזן של המיבב קולו את אלא שומעות
 שליח עם בכו, בהיכל ועמד הישיבה בני. מחזור של דפיו ומלחלח
 יום הנה ויאמרו, יאחזון ורעדה וחיל, יחפזון ומלאכים, "הציבור

 אדם, "בבכיו התעוות החזן". בדין מרום צבא על לפקוד, הדין
 כחרס משול, לחמו יביא בנפשו, לעפר וסופו מעפר יסודו

 והייתה קצהו עד המדרש בית מקצה הילכה זעקתו". הנשבר
 עם בשיחה שקוע היה גבריאל. אש לש כשרביט בלבבות מחתכת
 טייפים הדליקו, שירים שרו הם. הנוף את פעם מדי בוחן, חבריו
 כבדים תופים ובליווי צרודים בס בקולות הזמרים עם וצרחו

, שבמטוס הגויים הנוסעים מן כמה שעמדו עד. סוער במיקצב
 איך, תשתקו, "זוועות קול עליהם והקימו הדיילים את הזעיקו

 
 

 את וגמע לשפתיו היין בקבוק את הידק גבריאל?". גיםמתנה אתם
 משהו לו לחש" הוא נסך-יין היין. "רעבתנית אחת ביניקה תכולתו
 יין בקבוק עוד פנימה יצק גבריאל. הגוסס מצפונו חורבות מתוך
 לך הא. "הלוחשת המצפון גחלת את תוססת בשריקה וכיבה
 של טעם ממני ליטול האם" פנימה לקרבו לחש" מציק מצפון
 שיעלה עד לחטוא הוא מבקש?". מבקש אתה הזה בעולם הנאה
 השני היום את... שפתיו מעל האיסור שומן ויזלוג מראשו עשן
 חברים עם התהולל. עצמה בהודו בילה כבר השנה ראש של

 מקרוב להכיר, הקרובה בסביבה לטייל ויצא צעירים של באכסניה
 שנות מיליון קותרחו לו נראו וקדושתה ישראל ארץ. העיר את
 היה הזה היום. יום בן בזכרונו נטשטשה צורתם, ואמא אבא. אור

. מסעירים היו הגילויים. עוד ולא בספטמבר עשרה ארבע לדידו
, תושביה עם התרועע. הודו של נוסף לאיזור התוודע פעם מדי
 העבודות את להכיר למד הוא. בגדיהם את לבש, שפתם את למד

 קוקו, פרא שערו צימח בינתיים. הםמ יותר טוב שלהם הזרות
 אוזנו את קישטו עגילים שלושה. בעורפו לו נוסף ארוך

 לילות וישן" קדושים" בנהרות שחה, יחף טייל הוא. השמאלית
 הכבושים הזיכרונות בגלל דווקא. בו נכנס דיבוק כמו. במנזרים
 את ומציפים מגיחים היו פעם מדי אשר זכרונו חבית בתחתית

 על אבא של גמרא לימוד, שבת נרות של מביכים במראות ראשו
 דווקא. הכותל אבני על באהבה מתרפק קדוש רבי, הסטנדר
 על ששמע עד שבעולם זרה עבודה כל ועובד הולך היה, בגללם

 את הרעיש ההימלאיה שבהרי השתקנים מנזר". השתקנים מנזר"
 באוזניו תיאר שם שהיה חבר. מסתורי קסם עליו והילך דמיונו
 גבריאל. מנזר שבאותו והמעניין המוזר ההווי את ורודים עיםבצב

בו  לעיר וטס טיסה כרטיס קנה. דיחוי ללא לשם לנסוע החליט
 ועצים אפורה גבוהה חומה מוקף. קודר בנין היה זה. מנזרה ןשכ

 שרוי פשפש. הפתח את אפילו מצא לא תחילה. אבק מלאי זקנים
 כבדה עץ דלת לע והקיש כבוד ביראת ניגש. אפלה בגומחה
 נפתח שעה חצי אחרי. ושוב שוב ניסה. מענה היה לא. ושרוטה
 בו הביט עור קמטוטי וגדוש זקן נזיר של המקורח וראשו הפשפש

 אני?". "רוצה אתה מה" של בתנועה לו רימזה גרומה יד, בזעף
 עמד עלבון מלא. בפניו נטרק הפשפש". למנזר להצטרף רוצה
 דובר חייכן צעיר יצא מתוכהו הדלת נפתחה פתאום, לעזוב
 כאן הנזירים" לגבריאל ידו הושיט" המנזר דובר אני. "אנגלית
 יכול אינו השוער הנזיר. חייהם ימי כל לשתוק עצמם על קיבלו
, אכן. "הלם מוכה היה גבריאל?" החיים כל לשתוק". "לך לענות
 לומר רצה בנפשו בריא קול?". אלינו להצטרף מעוניין עדיין אתה

 באותו אבל. הזה המדכא המקום מן ולברוח רגליים להרים, "לא"
 להיות רוצה מאוד אני. "ומתריס שחור שד בנשמתו קפץ שוב רגע
 אמר" בבקשה. "באנגלית לדובר אומר עצמו את שמע" כאן

 המנזר שערי. הבא בחודש רק יתאפשר הדבר אבל" הדובר
 רק מתקבלים חדשים חברים. בחודש אחת פעם רק נפתחים

 גבריאל אבל, לברוח מצוינת הזדמנות שוב לו היתה". יום תובאו
 בקירבת המתין הוא. המשחית השטן של בשיניו תום עד נאכל
 בקוצר וציפה, מוסברת בלתי בעקשנות שבועות שלושה מקום
 עם הפגישה. הנזירים בין להטמע יוכל שבו" המאושר" ליום רוח

 החיים. רודההו האשליה את באכזריות פוגגה האמיתית המציאות
 הגה להוציא אסור היה. אימה עד ואפורים קודרים היו במנזר
 שעות לבלות, רגליים בשיכול הארץ על לשבת עליו היה. מהפה
 אותם לימדו הנזירים. פשר חסרות הברות במלמולי ביום רבות
 משונה שם בעל ענק לפסל ולסגוד סופית אין מדיטציה לערוך
 אותו אילץ המשונה שניחוחו צמחים ברוטב אורז לאכול, וארוך
 אבל. תיאבונו שארית את סילק הדוחה ומראהו, אפו את לסתום
, בטבעו עליז פטפטן היה גבריאל. השתיקה היתה מכל קשה

 עד כי ניחם עצמו. בה לעמוד יכול שאינו גזירה היתה השתיקה
 הסיגול כי גילה ליום מיום אבל, הזה החיים לאורח יסתגל מהרה
 בשעת. יום מדי לו היה אחד פורקן רק. הינוםגי ביסורי כרוך

 בחצר עצמותיהם את לחלץ בקביעות הנזירים יצאו הצהרים
 מותר שם. ממש של כלא כבבית, ושוב הולך צעידה אגב, המנזר
 היו הנזירים. הכרחיות מילים של מצומצם מספר להחליף היה

 היה גבריאל. הדחופים עניניהם את בחצר להסדיר נוהגים
 הממונה הנזיר ידי על ננזף אחת לא. בחצר ביותר גדולה הפטפטן

 רושף מבטו, זריזים בצעדים אליו מתקרב היה הלה. השתיקה על
 מילים ארבע רק. גבריאל של כתפיו על בכוח חובטת וידו להבה

 
 



 על מונחת היתה אצבעו" מדי יותר מדבר אתה" לו אומר היהה
 :לאמר, המשפט של השניה מחציתו את ומשלימה שפתיו

 חסרת בהתנצלות עיניו את משפיל היה גבריאל!". תשתוק"
 השומר של המתרחקת גלימתו את כשראה, דקה ואחרי, מילים
 הצעירים הנזירים באחד הרגיש אחד יום... חדש שיח בן מצא כבר

 נשנה למחרת. הצהרים צעידת אגב ממושכים מבטים בו הנועץ
. לחלהוח פחד מתמלא החל גבריאל. השלישי ביום וגם הדבר
 כאן שנערכו ליליים חיסולים אודות, לאוזניו גונבו זוועה סיפורי
 נשרפה, המנזר מכתלי דקורה גופה הוצאה בבוקר. פעמים כמה

 כבד חשש"... שתקנים מנזר. "התגלה לא מעולם והסוד, בכבשן
 באישון להרגו המבקש רוצח אלא אינו נזיר שאותו ליבו את מלא
 החליט, נזיר אותו של בעיניו עץלהינ שוב כשזכה, למחרת. לילה
 לשוחח וביקש המנזר ראש של לחדרו ניגש הוא. עוד לשתוק לא

 דרך הלכות מלמדים זה מעין שבמנזר אלא. דחוף באופן עימו
 עימו לקבוע יש, כך סתם המנזר ראש עם משוחחים אין. ארץ
 ימים ארבעה עוד. ימים ארבעה לאחר התקיים הראיון. ראיון

 וגבריאל, שואלים, תוהים, ממושכים מבטים לש עצבים ומורטי
 סיפר גבריאל. הנזיר שאל?" רוצה אתה מה. "נפשו את יודע אינו

 בו הביט המנזר ראש. המפחיד הנזיר אודות ספורות במילים
 שלושה?". "אצלנו אתה זמן כמה" הענין ממין שלא שאל ופתאום
 הואת חודשים שלושה, "בכעס בו הביט הקשיש הנזיר". חודשים

 עליך, לגמרי שתתקרח עד איתך מדבר אינני? שיער מגודל עדיין
 גבריאל ביקש כאשר ,ואכן!". כאן הנזירים כל כמו בדיוק להראות
, הארוכות מחלפותיו את שיגזוז תנאי עימו היתנו, למנזר להתקבל

 רק במקום לשהות שבא באמתלה תוקף בכל לכך שהתנגד אלא
 אפיזודה בגלל יופיו את להכחיש רוצה ואיננו קצרה תקופה
 הציב המנזר ראש. ברירה בפניו נותרה לא עתה. חולפת

!". קשה בעונש תענש – ולא! מיד להסתפר, "אולטימטום
 לגלח רב בצער הלך. המנזר מספרת נמצאת היכן התעניין למחרת

 פקו למספרה כשנכנס. גאוותו שעליו והקוקו הארוך שערו את
 נזיר מאותו אחר יהה לא הגלב. מתעלף נפל וכמעט ברכיו

 בכבדות נאחזו רגליו אך  לברוח מיד ביקש. עיניים ונעצן תימהוני
 כורסת לתוך צנח אונים אין ברפיון. לו נשמעו ולא בקרקע

 לשסף יוכל הגלבים תער. הקץ עליו שיקיץ בטוח היה. התספורת
 ליבו. בידו ומספריים מעליו גהר הגלב. בדבר אין ועד גרונו את
 באנגלית לחישה שמע הרבה להפתעתו. יבש חיכוו במהירות דפק

 שהוא בטוח להיות? רוצה הוא מה". כן?". "יהודי אתה, לי תגיד"
, תתרגש אל???!". "מה. "הספר לחש" אני גם?... "יהודי הורג

?". מישראל אתה גם אולי" הספר לחש" מישראל יהודי אני
 זה רקדו כמעט הם. לעברית שפה החליפה מיד השיחה". בוודאי"

 כי מאמין היה מי. אחיו את איש שגילו אובדים אחים כשני, זה עם
-הנזיר?... מוות פחד הספר מן גבריאל פחד אחת דקה לפני רק

 שכח וכבר שנים עשר לפני ישראל ארץ את עזב כי לו סיפר הגלב
 יוסי, העברי שמו את זוכר הוא בקושי, מחצבתו מקור את לגמרי
 ראה שמאז אלא, לגמרי כמעט ממנו נשכחה יהדותו וגם, אפרתי

 התליון. "נעוריו זכרונות בו התעוררו, לראשונה גבריאל את כאן
 מזכיר הוא" יוסי גילה" מאד אותי מושך צווארך על עונד שאתה

 הכותל אל אני מתגעגע כמה, הקדושה ירושלים את יום כל לי
 גבריאל פרץ?" עיניים בי נועץ אתה התליון ובגלל". "המערבי
 תוכל אולי"... "נפש לרצחני זומם שאתה חשבתי ואני" רם בצחוק
!" לא". "העבר מן מזכרת" יוסי התחנן?" התליון את לי לתת

 שהעניק, שלומי הטוב מידידי, שלי מזכרת זוהי" גבריאל התנגד
 קרח המספרה את עזב גבריאל". לא". "זאת בכל אולי". "אותה לי

 לתחיה קם המת מצפונו. ממש של סערה התחוללה בליבו. למשעי
. מיטתו על בכה הלילה כל. נוראה חרטה של אש בו ועורר לפתע

 הערב אלי בוא" החצר צעדת בעת לגבריאל יוסי לחש למחרת
 את לעזוב רוצה אתה" לו אמר יוסי. הגיע גבריאל". לחדר
 בית את לעזוב' מת' אני? רוצה" צעק כמעט גבריאל?". המנזר
 פעם אפילו אחורה הראש תא לסובב ולא ממנו לברוח, הזה הכלא
 של החודשי היום הוא מחר" יוסי לו גילה" אפשר מחר". "אחת
 מן אות בכך ראה גבריאל". מחר לעזוב מתכונן אני, ויציאה כניסה

. פטיש כמהלומת בו הלם יוסי שאמר הבא המשפט אבל. השמים
 התאריך מהו יודע אתה, מישראל חבר לי ששלח עברי לוח לי יש"

 השנה ראש זהו בלילה מחר! השנה ראש ערב? מחר של העברי
 ולהשתקע ביותר הקרוב הכנסת בית את לחפש מתכונן אני. שלנו

 תפילת. חזר השנה בראש, הלך השנה בראש, כן". החג במהלך בו
 שהתעוררו האובדות הנשמות שתי של המרטיטה השנה ראש
, גבריאל של מזיכרונו הזה היום עד תמוש לא, הודו מארץ ובאו
 רפואה מקדים הוא ברוך הקדוש. "למופת יהודי בית כיום הלהמנ

 ועיניו אומר הוא" הבכא מעמק הישועה את ומצמיח למכה
 אשכחך אם" התליון את מוריד הוא. עולם בשמחת מאירות
 .בו ומשתעשע ביתו בטרקלין מוזהבת במסגרת התלוי" ירושלים

 נתן אשר התליון עם עושה הוא מה ידע לא באמת המסכן שלומי"
 של בסופו אבל החופשי לעולם עיניי את שפתח כך על אותו לי

!"...שבשמיים לאבינו, עיניי את פתח הוא דבר

 

 אחים יקרים!
 לפני בתפילה הדין ביום נעמוד ובקרוב ובא ממשמש השנה ראש. חדשה שנה של תחילתה לפני ימים כמהאנו  נמצאים
 לא בוודאי היא רבותינו של כוונתם..." לחיים זכרנו" רבותינו וכלשון טובים לחיים להיכתב נתפלל ואז הוא ברוך הקדוש

אנו . שמיים ויראת התורה אהבת של חיים בהם חפץ עולם של שמלכו כאלה חיים על אלא גרידא גשמיים חיים על רק
י ושמחה פנימית מוסריים בעלי תוכן רוחנ חיים לבין – המדומה האושר שהוא – החומר והחולין חיי בין בחירה בפני נעמוד

 ".בחיים ובחרת"של הנצחית  ת הקודשקריא את קייםנזכה ל  רק כך. אמיתית
 טובה וחתימה כתיבה בברכת    

 הרב יואל ארזי
 

 ניתן להשיג בכמות מוגבלת ביותר בעיר נתניה ראש השנהקוראים יקרים! קונטרס 
 (ההכנסות להוצאות העלון).בלבד ₪  10במחיר של  058-3230128אצל אברהם מלכה 

 כל הקודם זוכה!! –ניתן לקבל בדואר בתוספת דמי משלוח 
 

 שנים בזיכוי הרבים לקראת יום הדין הגדול והנורא, 13מחפש סנגור ותיק עם ניסיון של מעל 
  עבורך ועבור בני משפחתך?

 בעולם בכל שבת. בתרומה להחזקת העלון תרכוש סנגור, שמגיע בחסדי ה' יתברך לאלפי בתים בארץ ו

 אתה תבחר מי ילווה אותך ביום הקדוש...
 או שניתן לתרום ישירות לחשבון הבנק  050-7361626 ארזי הרב יואלתרומות לעלון ניתן להעביר אל 

 על שם עמותת "נתיבות שלום נאות גנים" בנק מסד 508סניף  271452מס' חשבון 
 נא לעדכן בעת ביצוע התרומה ישירות לבנק לצורך מעקב.

   
 
 
 

 
 

 
 
 

 הרב יואל ארזי  050-7361626הערות והארות יתקבלו בברכה  - עלון זה יוצא לכבוד אבינו שבשמיים לזיכוי הרבים ולקרוב הגאולה ברחמים

   לרפואת:
אסתרינה בת זולה, רפאל בן אסתר, לאה בת רחל, ,טוהר חיה בת איילה

 דרור בן מזל,  בת רבקה, חנה
 עמליה בת סבוט, סילביה בת ברתה, .דינה חיה בת נילי 

 רונית בת שושנה., יצחק מתתיהו בן רייזל לאה  זיווג במהרה:

 

 ר' נתן בוריה בן חיים ויונה,  :לע"נ כל נשמות ישראל ובכללםם
 שושנה שמעה בת סעדה,יצחק בן טוני,  גולייט בת תפחה, ,ג'ינה בת בובה

 ג'נט בת לונה, ,'רהאפרים בן זועפרה בת שרה, יהודה בן אסתר, 
  ,רפאל בן לאה חיים בן מיסה, תמר בת סעדה, עדי בן חנה,

 דוד בן בובה. ,שרה חיה בת סימי קלמנט בן אסתרינה, יעקב בן אסתר,



 

 

 

 

 

 כשהוא לפני ה' הוא ניצב
 נצבים אתם באומרו רמז עודאתם נצבים וגו'. 

 מהקדושה מרוחק שהוא שכל לפי' ה לפני' וגו
 להיות כי אמר לזה, שפלה וראשו נמוכהקומתו
 .ראשם ונשאו נצבו' ה לפני

  החיים אור
 

 מעלת עסק התורה והמצוות
 שאמר אחר להעיר יש. 'וגו אלהיך' ה ומל

 מקום מה בקולו ושמעת' ה עד ושבת למעלה
 אחר עוד שאומר רואני עוד', ה ומל עוד לומר
 עדיין שקדם שמה שנראה' וגו תשוב ואתה כך
 לבו שמל אחר כי, אינו וזה, לתשובה הגיע לא

 לך אין נפשו ובכל לבו בכל' ה את לאהבה
 .מזו גדולה תשובה

 בין תבא כי בפרשת שפירשתי מה לפי אכן
 דברים' ג שיש הקללות בענין בין הברכות בענין

, תעשה לא מצות שמירת שנית, התורה עסק היא' א', ה במצות כלליות
 סדר התשובה תיקון לומר כשבא לזה, עשה מצות קיום שלישית
' ה עד ושבת ראשונה תשובה אמר תורה תלמוד תשובת כנגד, שלשתם

, אחר דבר עמו הזכיר ולא, תורה תלמוד שהוא בקולו ושמעת אומר וגמר
 את' ה ושב כנגדה ואמר, עשות השב שצריך התשובה התחלת היא וזו

 ישראל יהיו התורה עסק שבזכות ל"ז כאומרם' וגו וקבצך ושב שבותך
 .נגאלין

  החיים אור
 

 כי מה לאדם חיים אם לא רצונו יתברך
 למען שאמר ממנו שלמעלה מה עם סמוך זה מאמר. 'וגו' ה את לאהבה
 הוא בחיים חפץ שטעם פירוש', וגו לאהבה אומר וגמר וזרעך אתה תחיה

 חיים לאדם מה כי, חייך הוא כי טעם ונתן', וגו בקולו לשמוע' ה את לאהבה
 בקונו האדם שידבק תסובב היא רצונו שעשיית יתברך רצונו לא אם

 לעולם ימים ואורך הזה בעולם החיים עצמו הוא וזה, בו ולדבקה כאומרו
 .ימיך ואורך אומרו והוא הבא

  החיים אור
 

, שנחיה וזה שאומרים בר"ה ועשי"ת זכרנו לחיים וגו' למענך אלוקים חיים
 בדביקות בהשי"ת וכנאמר ואתם הדבקים בה"א חיים כולכם היום.

 המו"ל

 
 בשבת יש בו ראש השנה

 ק"הזוה הנה כי'. וגו היום נצבים אתם באומרו הכתוב בביאור נבוא ובזה
 בהיום נאמר אנו וגם, שם עיין' וכו השנה ראש דא היום ויהי אתר בכל כתב
 השנה... ראש על שמרמז כאן הנאמר הזה

 בראש ישראל עמו משפט עת והנורא הגדול ביום שגם מזה למד ונמצאת
 ונמשך נעשה הכל הנה, ומזונותיהם ופרנסותיהם חיותם והקצבת השנה
 שלעולם ערוך בשולחן מבואר כן ועל. החיים מים במקור שלפניו בשבת
 ראש על מרמז שהוא לפי, שם עיין השנה ראש קודם נצבים אתם קורין
 בשבת אותו קורין כן על שלפניו בשבת ונחקק נרמז השנה והראש, השנה
 העולם באי כל השנה בראש ל"ז אומרם נודע והנה. הזה

 מתראין הנשמות כל כי הוא והענין. מרון כבני לפניועוברין
 כן ומראיה שלימותה ערך וכפי, הזה ביום יתברך לפניו
 בראש הנפתחין ספרים בשלושה משמים עליה גוזרין
 ושאר, הוא לישראל המשפט שעיקר כתבנו וכבר. השנה
 הזה. המשפט אל טפלים הכל העולם משפט
' ה לפני כולכם היום נצבים אתם, הכתוב אמר ולזה

 כבני עתה לפניו עוברין העולם שכל הגם כלומר. אלהיכם
 והכל, נצבים שאתם מה הוא העיקר מקום מכל, מרון

 תלויה משפטם וכל אליכם טפילים העולם כל כי. כולכם
 שנשמתכם אלהיכם' ה לפני היום נצבים והנכם. בדינכם
 מעשיהם על להביט הזה ביום לפניו ועומדין מתראין

 לך יש והרבה'. וגו מראיך את הראיני כאמרו ומראיהם
 והכנעה בבושה גדולה וחרדה וחלחלה וזיע ברתת ואימה בפחד ליראה
 ואמר פרט ולזה. ומראיתי מעשי על להביט שמה פני אשא איך לומר

 העומדים העיקרים הם אלו כלומר. ישראל איש כל' וגו שבטיכם ראשיכם
 ואמר. אליהם הטפילים פרט כך ואחר. יכונה ישראל איש בשם אשר בדין

חייםמיםבאר
  

 עצה ליום הדין להתאחד
 אלהיכם' ה לפני כלכם היום נצבים אתם

 איש כל ושטריכם זקניכם שבטיכם ראשיכם
 לעברך' וגו מחניך בקרב אשר וגרך' וגו ישראל
 תחילה אמרו על להתבונן ראוי'. וגו בברית

' ראשיכם' אמר כך ואחר', כולכם היום נצבים'
'. כולכם' במילת נכלל שהוא, מיותר שהוא' וגו
 מדוע, גם. מיותר' ישראל איש כל' אמרו גם

 . יחיד בלשון וסיים, רבים בלשון התחיל
 גדול עיקר אשר, ידוע הנה כי, בזה לומר והנראה
, הוא התשובה ופתח העבודה ושרשי מעיקרי

 אהבת בעבותות ולהתקשר כאחד להתאחד
, בוראו ועבודת מעלותיו בחבירו ולהביט, חברים

 ומתאוה נכסף זה ידי ועל ,בעוותתו יתבונן ולא
' ה אל וישוב, הטובים במעשים אליו להתדמות

 שם אדם אין אשר זו מדה ידי על, גם. לבבו בכל
 ובמעשים במצות חביריו יד קוצר לב על

 עליו עבודתם ויתרון טובתם רק ידרוש ולא, עבורם אותם לשנוא הטובים
 עצבים חבור הכתוב כמאמר, עליהם לקטרג להמסטין כח אין זה ידי על -

, ברחמיו ישראל עם כן גם מתנהג יתברך השם כן ידי ועל. לו הנח אפרים
 . פשע על ועבר מידת זה ידי על ומתעורר פשעים על ומעביר

', ה לפני ותקומה התיצבות לכם שיש, ביאורו היום נצבים אתם אמרו וזהו
 שכולם, פירוש ישראל איש כל' וגו זקניכם שבטיכם ראשיכם אשר מפני
 אל כל במלת ירמוז גם. וריעות ואחוה לאהבה אחד בלב אחד כאיש הם

 שהוא, הדור הצדיקי אל התחברות ידי שעל, כידוע' כל' שנקרא הצדיק
 בברית לעברך וזהו. אחד כאיש נעשים הם - לשרשם נשמותיהן מקשר
 פשעם על עובר שיהיה ופירוש, גבורה מדת על מורה ברית לשון ובאלתו
     .עליהם רחמים ויתעוררו, הגבורות וימתקו

 ושמש מאור
 

 אמרו לפני מלכויות
 לפני אמרוהגמרא יבואר ובו. אלהיכם' ה לפני כלכם היום נצבים אתם

 זכרוניכם שיעלה כדי זכרונות לפני אמרו, עליכם שתמליכוני כדי מלכיות
 ובפרט להטיב דרכו הוא ברוך הבורא, הוא הכלל כי. לטובה לפני

 ושלום וחס, עמו לישראל וברכות טובות כשמשפיע - רצונו וזה, לישראל
 ברוך הבורא רצון זה אין טובות עליהם להשפיע ראוים אינם כשישראל

 והם, ישראל על טובות כשמשפיע ותענוגו הבורא רצון אדרבא, הוא
 זה אין להיפך ושלום וחס, והברכות הטובות כל עליהם להשפיע ראוים
  לוי קדושת            . הבורא רצון

 

 חשיבות עבודת ה' בעולם הזה
' בפ עקב' בפ ש"מ י"עפ. 'כו' ד לפני כולכם היום נצבים אתם יאמר או

 על שתיתי לא ומים אכלתי לא לחם לילה וארבעים יום ארבעים בהר ואשב
 של הזה התנצלות על לתמוה יש כי' בפני בארנו כבר', כו חטאתכם כל

 וזה השכינה עם ומדבר עומד' הי הלא יום' מ שתה ולא אכל שלא ה"משרע
 אך. כלל' ושתי לאכילה לו ולמה שבעולם התענוגים מכל יותר הוא התענוג

 חיותו בחיים הוא אשר האדם עבור רק העולם בריאת כל סוד הענין הנה
 והאדם ומסיתו לנגדו עומד והיצר יחד הנפש עם הגוף' העשי בעולם עודנו

 י"הש ועובד ה"ב הבורא רצון לעשות עליו ומתגבר יצרו כובש
 יחודים עושה ונכונה' הראוי בכוונה' ושתי אכילה י"ע גם

 חיים אלהיכם' בד הדבקים ואתם ש"וז. העליונים בעולמות
 והנפש הגוף בחיות קיימים בעודכם רק' פי. היום כולכם
 הוא ע"בג אבל'. הוי בשם ודביקות היחוד לעשות העת הוא
 ז"בעוה פעולתם משכר לצדיקים ותענוג שכר קבלת זמן
 וירא ש"וז. חפשי במתים כי ועבר חלף' העשי זמן אבל

' העשי בעולם מאד טוב והנה עשה אשר כל את אלהים
 שהם ושרפים המלאכים אבל. ש"ית בעיניו הטוב הוא

 ש"כמ. האדם כמו בעיניו חשובים אינם הבריאה בעולם
 לתת האדם צריך ולזאת' כו חומר מקרוצי תהלה ואביתה

 לעשות ויכול בחיים עודנו שהוא ורגע שעה כל על' והודי שבח
 יום' מ על מתנצל ה"משרע' שהי וזה כבודו זה כי ש"ית רצונו

 חסרים היו והם היצר מלחמת ממנו ובטל ושרף מלאך' בבחי במרום' שהי
 עליהם לבקש במקום עומד' שהי י"בנ חטאת מחמת' הי וזה שנותיו ממנין

 ומצב מעמד באותו ל"ר'. כו כולכם היום נצבים אתם' הפי כ"ג וזה. רחמים
 כולכם לעמוד תוכלו יחד הבשר עם הנפש' העשי בעולם ז"בעוה שאתם
  ראש השנה שלמה תפארת                                                                       '. ד לפני
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 בעניני חיזוק בעבודת השי"ת

 טעמו וראו כי טוב ה' מלוקט מספר
 

  צה"גנערך ע"י ה
 יוסף נחמיה הירשלער  ברה
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 •• פניני רש"יי• 
 לכם מורה אני. בחיים ובחרת

 כאדם החיים בחלק שתבחרו
 חלק לך בחר לבנו האומר

 על ומעמידו בנחלתי יפה
 זה את לו ואומר היפה חלק
׳ ה נאמר זה ועל לך ברור
 תומיך אתה וכוסי חלקי מנת
 גורל על ידי הנחת גורלי
 :לך קח זה את לומר הטוב



 

 

 

 

 רש העיקרי אהבת בנ"י זה לזההשו
 בזה נדברנו כבר'. וגו לאמר אותם משה ויצו

 דוקא זו קריאה ניתנה מדוע לבאר, אחר במקום
 ועתה. הסוכות ובחג, השמטה שנת במועד
 אמר שמקודם ,אז שקדמנו מה על, לבאר נוסיף

 הקהל' אמר כך ואחר', וגו' התורה את תקרא'
, תחילה םלהקהיל הצורך מן הלא', וגו' העם את

 . באזניהם לקרות כך ואחר
 העיקרי השורש הנה כי, בזה לרמוז והנראה
 לזה זה ישראל בני אהבת הוא עבודה משרשי
 הנוטים האנשים גם ואף, גדלם ועד מקטנם
 הנמצא הטובים הדברים יאהב - הטוב מדרך
 על בעדם ולהתפלל טובתם וידרוש, בהם

 להיותם וילמדם, להם יחסר אשר מחסורם
 ישראל בבני נמצא וכאשר. לזה זה יםאוהב
 להמסטינין מקום אין - וריעות ואחוה אהבה
 כי', ה יראת בהם מסתופף זה ידי ועל. להם להרע

  .הטובה לדרך להטות לזה זה יקשיבו
, פירוש העם את הקהל באזניהם' וגו הזאת התורה את תקרא אמרו וזהו

 אחד כאיש וויתאחד שיקהלו - באזניהם תקרא זאת ותורה זה שדבר
 - והטף והנשים האנשים וזהו. גדולם ועד מקטנם זה את זה לאהוב

 . להבין וקל', ה את ליראה וילמדו ישמעו זה ידי ועל, לזה זה כולן שיאהבו
  ושמש מאור

 
 כדי להעלותנו נותנסוהשי"ת מסתיר פניו ל

 אפשר איך גדולה תמיהה לכאורה והוא. פני את אסתיר הסתר ואנכי
 זה כי ותקומה חיות להם יהיה ואיך חלילה מישראל פניו יריסת ה"שהקב

 המשל דהנה אך, למקום בנים שנקראים קרובו עם ישראל של חיותם כל
 יוכלו שלא היכלו לפני עינים באחיזת מחיצות כמה שעשה למלך הוא

 הכל עינים באחיזת ונהרות ואש חומות ועשה שם ונסתתר אליו ליכנס
 לא הרחמן שאביו אפשר איך לדבר לב נתן כםח שהיה מי והנה בניו לפני

 רוצה והאב עינים אחיזת אם כי זה אין ידידיו לבניו פניו להראות יתרצה
 ...הסתרה שום אין ובאמת אליו לבוא הבן ישתדל אם לנסות
 אנכי כן גם יש בירידה שאפילו ותבין לב כשתתן היינו עמך ארד אנכי וזהו
 גם אעלך ואנכי אז לטובתך כן גם היא ממך עצמי שנסתתר ההסתרה היינו
 עמך ההולך' ה וזהו, והבן עלה גם וזהו יתירה למעלה שתזכה היינו עלה
 ישבקינך לא ותרגומו יעזבך ולא ירפך לא אז בעליה והן בירידה הןתמיד
 ממך להרחיק לא מקום מכל לפעמים כשנסתתר אפילו היינו ירחקינך ולא
 שאנכי להבין לב כשתתן היינו רהסת ואנכי כאן שמרמז והוא, ל"כנ הוא
 עם חיים מספר והדס אסתר היא הדסה דרך על אסתר אז בהסתרה הוא

 וזהו, פני את אסתיר וזהו חיים מלך פני באור לאור תוכל שאז והיינו הכולל
 בסוכה כך ואחר הסתרה שיש היינו בכסה בתחילה וסוכות השנה ראש סוד

 באור לאור שזוכה ל"כנ חיים מספרם שניהם והדס לולב כי ובחיים באתרוג
  אפרים מחנה דגל                                                     .יבין והמשכיל' וכו חיים מלך פני

 
 לקיים המצוות לשם שמים

 הידוע. אתכם יתיצו אשר המצוה ככל להם ועשיתם לפניכם' ה ונתנם
 רק אותה העוש האדם אם מצות ג"מתרי מצוה שכל הקדושים מספרים

 לעילא פורחת' ושכינתי ה"קוב ליחד שמים לשם
 האדם אם אבל אחרת מצוה גוררת כזאת ומצוה
 לא מצוה בו שיש אף עצמו להנאת המצוה עושה
 בענין בנדרים ן"הר' שכ ד"וע .לעילא פרחית
 הגוף הנאת לו יש אם ניתנו להנות לא מצות
 ניתנו להנות לא מצוה אמרינן לא מצוה בהדי
 מה הטעם אמרתי ובזה. המצות לבכ ד"הה

 ערי את שהחרימו ישראל במלחמת שמצינו
 הכנעני וישמע חוקת' בפ ושללם כוכבים עובדי
 אם ויאמר' לד נדר ישראל וידר בישראל וילחם
 את והחרמתי בידי הזה העם את תתן נתון

 שזה בזה ל"הנ. שללם אקדיש י"ופרש עריהם
 נאתלה ולא שמים לשם שילחמו כדי הכוונה' הי

  .כלל עצמם
  שלמה תפארת

 
 

 למצוא דרך לעבודת השי"ת מעלת דיבוק חכמים
 משה אותם ויצו' וגו לוי בני' הכהני אל ויתנה הזאת התורה את משה ויכתוב
 כל נגד הזאת התורה את תקרא השמטה שנת במועד שנים שבע מקץ

 חכמים דבוק מעלת גודל זו' בפ לרמז יש. העם את הקהל' וגו ישראל
 השקט בביתי לשבת לי טוב האדם יאמר ואל'. הצדיקי בצל ופףלהסת
 לעבודתו דרך אמצא בם אשר מוסר ספרי בלימוד בהיכלי ולבקר ושאנן

 ישכון הדרך זה לא. מלימודי ולבטל רגלי לכתת הזה הטורח לי ומה ש"ית
 וגלה האמת דרך לנו הורה הוא ע"זי ט"הבעש לאור שזכינו מעת כי .אור

 מהם ולקבל לשמוע ונלך נסע לאורו הצדיקים אל קדיבו במעלת הסוד
 הרב ו"אדומ אמר כאשר. שמים מלכות עול ולקבל י"הש לעבודת העצות
 למנוע כן לעשות בלבו חשב אשר אחד איש על ל"ז אלימלך' מוה הקדוש
 במסתרים איש יסתר אם' הכ עליו אמר. כידוע היושר מנתיבות דרכו
 הקהל' בפ מרומז הדבר וזה. ש"ע שושמ מאור' בס ש"כמ אראנו לא ואנכי
 ואיש איש כל ביד הוא מצוי שהחומש אף תורה משנה ספר המלך שקרא

 ש"כמ י"מבנ איש כל בלבב הפעולה עשה כ"אעפ. בעצמו לקרות יכול' והי
                                                '. וגו' ה את ליראה ולמדו ישמעו למען

  שלמה תפארת
 

  בעוה"ז ומקושר לפמליא של מעלה הלךשרע"ה מ
 וילך מאי המפרשים תמהו. ישראל כל אל האלה הדברים' וגו משה וילך
 דברי פי על לומר יש אולי, אולפנא בית למשכן יונתן בתרגום, הלך ולאן
 ולא' וגו תורתי את עזבם' כו הארץ אבדה מה על ח"או בטור מובא ל"חז

 קדושים בדברים שמאריך) מז' סי( ח"ב עיין' כו ברכו שלא בה הלכו
' והי' לה היכל לבבם' שהי דבריו תוכן, כזה נורא עונש מגיע מה מפני לבאר

, שם עיין שלמעלה עם מטה של פמליא מקשרים והיו לשכינה מרכבה
 ח"בדברי למד ל"ז מרימינאוו מענדלי' ר שהרבי ל"ז זקיני ק"מפ שמעתי

 דעתך סלקא' הי לבניו ה"רעמ של כתרו ניתן לא כאשר והנה, יום בכל אלו
 ה"מרע ו"ח פן דעתך סלקא והוי, חכמים תלמידי בניו היו שלא ו"ח

 אותו שהלך משה וילך ק"תוה מעיד לכך, ל"הנ חכמים תלמידי מאותן
                                            .הלכו ולא שם שנאמר הילוך

 צדיק שפתי 
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 בעניני חיזוק בעבודת השי"ת

 ה' טעמו וראו כי טוב מלוקט מספר
 

  צה"גנערך ע"י ה
 יוסף נחמיה הירשלער  ברה

שליט"א

 

 

         וילך         

 

 מאמרים מתוך ספר אודה ה' בכל לבב 
 
 

 השי"ת בוחר בתשבחות של ישראל יותר מכל צבא השמים וכביכול מתרומם עי"ז
שירה אומר החמה והנה. תמיד הגדול שמו ולהלל להודות למען נבראו י"בנ ואנחנו.. .'וגו לפניך ההולך הוא אלקיך' ד כי' וגו תיראו אל ואמצו חזקו
ותשבחות בשירות ובוחר עבדיו בתפלת רוצה הנה רחמיו ברב י"הש אבל. רומי קול אלמלא' כו העולם מסוף הולכים קולות' ג' בגמ כמוזכר יום בכל
י"בנשל התפלה זמן בהגיע ל"ר מזרח שערי דלתות יום בכל הפותח ל"ז יסדו לכן י"בנ י"ע מתרומם וכביכול השמים צבא מכל יותר י"בנ עמו של

מהשירות ר"הנ זה כביכול אמנם. כנודע התפלות לעלות' נותני ואינם מבדילים הם רבים המסכים כי' התפלו להכניס השערים כביכול בעצמו פותח
מתגדל ז"עי כי עליכם שתמליכוני כדי מלכיות פסוקי ילפנ אמרו) השנה ראש' (בגמ ש"כמ הגדול לשמו ומפארים שמהללים י"בנ של ותשבחות
עמו תפלת קול לשמוע רק שלה ותשבחות בשירות חפץ שאינו לומר ממקומה חמה מוציא כביכול התפלה בשעת לכך בהם ומתפאר ש"ית מלכותו
לכל' ד טוב ש"כמ בברואיו חפץ אשר ש"תי לפניו הרחמנות מחמת רק כי הרחמים מדת הוא וזה. וליושביו כולו לעולם ומאיר עוד ואמרו .ישראל
צדיקים י"ע מתרומם ש"ית כביכול כאשר והנה. ש"ית לפניו להודות רשות להם שנתן מעשיך כל' ד יודוך זאת' זכי להם שיש מעשיו כל על ורחמיו
י"ע מתרומם בדרכיו ההולך' ד ירא כל אשרי נ"וכ. דרכיכם י"ע ל"ר מדרכיכם דרכי גבהו כן הארץ מעל שמים כגבוה ש"כמ י"בנ עם הולך נקרא

שלמה תפארת                          .ש"ית כבודו למען יעזבך ולא ירפך לא עמך ההולך הוא אלקיך' ד כי נאמר ולכן הצדיק
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"אין אדם שלם ואין יהודי שלם עד שיהיה שותף עם חברו יחד, בצוותא ואחווה, ולא עוד אלא אף הפשוט שבפשוטים בכוחו להשלים את הגדול שבגדולים." 
(תולדות יעקב יוסף)

אתם ניצבים כולכם היום. מילת המפתח כולכם. כשיהודי זוכה לאהוב את 
כלל ישראל אשרי חלקו. ככל שאדם דבוק יותר באהבת ישראל כך הוא דבוק 

יותר בה' אלוקיו.

לא  אני  אחד.  לאף  היום  כוח  לי  ואין  המוצלח  שאני  לחשוב  יכול  לא  אני 
את  לסבול  יכול  ובקושי  עצמי  את  סוחב  בקושי  אני   . אחד  אף  לראות  רוצה 
מה שעובר עלי ואין לי כוח לתת תשומת לב לשני או לעודד אותו ולא שהשני 
יכול  עליהם.  להתגבר  שצריך  רגשות  אלה  לב.  תשומת  פתאום  לי  ויתן  ירחם 
להיות שהם רגשות נכונים במצב מסויים כמו שאמר שקוהלת שיש עת כזאת 
ועת כזאת, יש רגעים שאדם צריך שלא יראו אותו והוא יהיה עם עצמו וכו'., אך 
אסור שזו תהיה מציאות מקובעת ח"ו. כי הבן אדם, כל נשמה ונשמה של כל 
אחד ואחד היא בעצם חלק מנשמה אחת כללית, מנשמת עם ישראל וכשהיא 

נשלמת היא בעצם השכינה הקדושה.

יש דברים שאתה לא יכול לעשות לבד. מה שלא הצליח לעשות רבי עקיבא, 
במעגלים  היום  חיים  אנחנו  חברים.  והאהבת  האחדות  בזכות  רשב"י  הצליח 
מעגלים, כל אחד והמעגל שלו אבל בעצם זה הכל הכנה למעגל הגדול שיהיה 

בעזרת השם כשכולם יהיו ביחד.

אין רווחים במחלוקת! כשיש פירוד ומחלוקת ה' מסתלק משם! ממחלוקת 
לוקח  לא  אתה  כלום,  אותך  מעניין  שלא  להחליט  חייב  אתה  מפסידים.  רק 
חלק בשום מחלוקת ובשום מריבה ושינאת חינם. יהודי צריך להחזיק בשלום 

ואהבה עם כל יהודי אחר, יהיה מי שיהיה.

הנוראה  הסכנה  על  או  השלום  מעלת  גודל  על  כשמדברים  כלל,  בדרך 
שבמחלוקת, יש לנו איזה נטיה להיזכר דוקא במחלוקות ציבוריות, בין קבוצות 
עם  מה  אך  זאת.  למנוע  כדי  לעשות  מה  הרבה  לנו  אין  שמה  כי  חוגים.  או 

דוֹל ין ַהגָּ ִלְקַראת יוֹם ַהדִּ

אנו  אז  שכבר  השנה,  ראש  שלפני  בשבת  ניצבים  פרשת  קוראים  לעולם 
ניצבים לקראת יום הדין הגדול והנורא, וכשמהדהד בחלל בית הכנסת "אתם 
ניצבים היום", אנחנו יודעים שהכוונה היא לראש השנה, היום שבו ניצבים אנו 
לפני בורא עולם ועוברים לפניו כבני מרון במשפט הפלאי הזה, שיש בו כאמור 

גם משפט וגם צדקה. "ואתה במשפט תעשה צדקה" (מתפילת ראש השנה).

למה זה משפט? כי הקב"ה ברא עולם כדי שהעולם יתנהג בדרך מסויימת, 
שהיא מביאה אל התכלית, אל המטרה שבשבילה ה' ברא את העולם. התכלית 
על  לוותר  יכול  לא  הקב"ה  ומשפטים.  חוקים  מיני  מכל  בנוייה  היא  הזאת 
ועכור  גשמי  גוף  בתוך  ונמצאים  חלשים,  מאוד  שאנחנו  מכיון  אבל  המשפט. 
כזה ובתוך כל מיני קשיים, והקב"ה מאד אוהב אותנו ולא רוצה להכשיל אותנו, 
זה  אבל  משפט,  בתוך  יהיה  זה  אומנם  צדקה".  תעשה  במשפט  "אתה   - לכן 
יהיה צדקה, כלומר הקב"ה יודע לעשות דבר כזה פלאי, לצרף את שני הניגודים 
שזה  הצדקה  ואת  חוק,  זה  דין,  שזה  המשפט  את  האלה,  הקוטביים  האלה, 

מתנת חינם.

אנחנו צריכים לעשות את החלק שלנו ולהשתדל כמה שיותר לזכות באמת 
במשפט, לא רק לבקש מתנת חינם, ויחד עם זה לזכור שה' מאד אוהב אותנו 
עצמו  את  שמעורר  ומי  השנה.  ראש  של  הגדולה  המחילה  של  הסוד  שזה 
לתשובה, ומבקש רחמים, מי שמבקש חסד חינם הוא יצא מהיום הזה באמת 

לחיים טובים, לשמחה ולשלום.

השנה  שעשיתי  מה  כל  על  ומחילה  סליחה  מבקש  אני  עולם,  של  ריבונו 
שגרם לי להתרחק ממך ומבקש שהשנה החדשה תהיה מלאה במעשים שרק 

יקרבו אותי אליך.

בס"ד

שבת קודש   כה' אלול, תשע"ז
פרשת ניצבים וילך

ָנה  רֹאׁש ַהשָּׁ
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 דברי התורה שבגיליון מוקדשים 

לרפואת והצלחת מורינו הרב אליעזר בן עטיא שליט"א 

והרבנית תהילה בת לאה תליט"א

לרפואה שלמה: הרב חיים אבישלום כהן בן בלנקא, 
ציפורה בת שושנה גורג'יה, שירלי בת יפה, נהוראי בן יעל 

פאני, אליהו בן פורטונה

להצלחה וישועה: נועה בת דבורה שמחה, שלום בן ליבא

לזרע בר קיימא ובן זכר: דוד בן פורטונה, טליה בת פנינה,
בת אל בת ציפורה, מוריה בת שרה 

לזיווג הגון: מיטל בת יפה, שי שרגא בן אסתר, אייל בן יעל  

לעילוי נשמת: דליה בת נחום זאב הי"ד, שלמה שלומי 
בן אילנה נאוה, בניהו בן זכריה (יחיא) ומרים, דייזי בת 
עמומה, יוסף יצחק בן יחיאל, חי חיים בן אסתר, משה 

מוסא בן דוד וסיניה, מאיר חיים בן פרחה 
ת.נ.צ.ב.ה
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שמגיע  ונכון  השנה,  כל  טוב  כך  כל  לא  שהתנהגנו  נכן  עולם,  של  "ריבונו 
לפניך  צועקים  אנחנו  דיננו  גזר  את  חותם  שאתה  לפני  אבא!  אבל  עונש,  לנו 
"המלך"!!! "המלך היושב על כסא רם ונישא"! "המלך הקדוש"! וכשאבינו מלכנו 
ומתכוונים  ורוצים  עלינו,  אותו  ממליכים  באמת  ואנחנו  בפינו,  אמת  כי  רואה 

לשפר את מעשינו, הוא נותן לנו שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה.

בראש השנה צריך לזכור שה' שוכן גם אצל החבר. בורא עולם נמצא בליבי, 
בלבבי משכן אבנה לו. אבל אותו בורא עולם שנמצא בלבבי, נמצא בלבבות של 
כולם. של כל עם ישראל. אם האדם לא יכול להתחבר עם האלוקות שנמצאת 
אצל החבר, ואצל כולם, אצל כל בני האדם, אם הוא חושב שהוא יותר חשוב 

וכו', אז באותו רגע בעצם הוא מאבד את הקשר האמיתי שלו עם הקב"ה.

"וצריך להיזהר מזה מאד, כשהוא יושב ודן את חברו, ולהסתכל על עצמו 
רק  כי  הוא.  לאלוקים  המשפט  כי  חברו,  את  לשפוט  לזה  ראוי  הוא  אם  היטב, 
הוא יתברך לבד ראוי לשפוט את האדם כמו שאמרו חז"ל: "אל תדון את חברך 
עד שתגיע למקומו" (אבות ב). ומי הוא שיכול לידע ולהגיע למקום חברו כי אם 
השי"ת שהוא מקומו של עולם וכל אחד ואחד יש לו מקום אצלו ועל כן הוא 

לבדו יתברך יכול לדון את האדם" (ליקו"ת א, יד).

כל מה שאדם עובר זה רק כדי שהוא יזכה להתקרב אל ה'. רבות הן הדרכים 
להתקרב אליו יתברך. אחת מהן, מיוחדת ונדירה במינה תמצאו בסיפור הבא:

סימנים של אמונה

אני תושבת ארצות הברית. קוראים לה "ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות", 
אבל היא מסוגלת להיות גם "ארץ המוגבלויות הבלתי אפשריות".

נולדתי להורים בלתי יציבים ושאינם בריאים בנפשם. לא יודעת איך שרדתי 
את הילדות, בלי יד מכוונת, בלי שום חום ואהבה, המצב בבית היה נורא ואיום. 
מלבד העוני והדלות, היתה בו הזנחה נוראה, לאיש לא היה אכפת אם הילדים 
ילכו לבית הספר או לא, ובאמת אחיי בחרו באופציה של לא. אני הבנתי כבר 
מאז ילדותי שכל מקום מחוץ לבית הוא טוב יותר, לכן הלכתי בשמחה לבית 
בדרך  הוריי  כי  והיה,  במידה  שלי,  הסנדוויץ'  את  עושה  שהייתי  זו  אני  הספר. 
כלל ישנו עד לשעות הבוקר המאוחרות, אני זו שקניתי לעצמי את הבגדים או 
שאלתי מחברותיי. לא יודעת איך זה לא פגע במעמד החברתי שלי, שגם אם 
לא היה גבוה, הוא בהחלט לא היה נמוך. הייתי תמיד מוקפת בחברות. האמת 
שפשוט חייתי בקומבינה, אכלתי אצל חברות, סידרתי איכשהו מימון לטיולים, 

עשיתי בייבי סיטר ועבודות נוספות, וכך עברה ילדותי ולאחר מכן נעוריי.

אבי נפטר ראשון כשהייתי בת 17, ומשם הדברים הלכו והידרדרו במהירות. 
לגמרי.  בודדה  הייתי   18 לגיל  וכשהגעתי  אושפזה,  אמי  התפרקה.  המשפחה 
שלמעשה  מלאכות  מיני  וכל  בבתים  ניקיון  דחק:  בעבודות  לעבוד  התחלתי 
הורגלתי אליהן. הקפדתי להמשיך את הלימודים, אף שלא היתה בהם תועלת, 
את  לממש  היכולת  את  מוצא  תמיד  לא  לחמו  את  להשיג  שחייב  אדם  שכן 
לימודיו, אבל ליתר ביטחון המשכתי גם כדי להיות מחוברת למקום, לחברה, 

לשפה.

בגיל 21 שידכה לי חברה בחור שנראה לי כמו האדם המושלם עלי אדמות. 
המובן  הדבר  כן,  משפחה.  לו  שהייתה  אצלו  לי  קסם  שהכי  שמה  חושבת  אני 
מאליו, שרוב בני האדם אפילו לא מזכירים אותו בתור מעלה, כי זה פשוט כמו 
האוויר שהם נושמים, זה היה בשבילי הגורם הראשוני להחליט להינשא לו. זה, 

ועצם העובדה שמישהו בכלל הסכים להינשא לי. התחתנו.

אחרי שהתחתנו, התברר לי שאמנם יש לו משפחה, אך למשפחה שלו אין 
זה  יוצלח',  ה'לא  היה  הוא  ושגשגו,  הצליחו  ואחיותיו  אחיו  בעוד  אותו.  כך  כל 
שקם מאוחר ואינו עושה שום דבר עם עצמו. כל חיי חלמתי לבנות בית הפוך 

המחלוקת שלנו עם השכן מלמעלה? או עם זה שיושב לפנינו בבית הכנסת? 
צריך להחזיק בשלום ואהבה עם כל יהודי ולהתפלל לה' שיציל את עם ישראל 

מכל מחלוקת ושינאת חינם ושיהיו רק שלום ואהבה בין כל עם ישראל.

רבינו  של  המסר  זה  השנה.  ראש  של  המסר  זה  ניצבים.  של  המסר  זה 
ביחד, אז  עצמכם  תחזיקו  ואמר: "רק  העולם  מן  להסתלק  שכשעמד  הקדוש 

תהיו אנשים כשרים".

בשביל  רק  נברא  הזה  העולם  שלו.  השם  זה  הזיכרון.  יום  זה  השנה  ראש 
דבר אחד, שכל רגע ורגע נזכור את ה' ונזכיר את ה'. אדם, כל מה שעובר עליו 
ותודה לה', ובעזרת ה' ואם ירצה  במשך היום זה רק כדי שהוא יגיד ברוך ה', 

השם. חיים של אמונה.

תודה.  אומר  הוא  הזמן  כשכל  שלמה?  לאמונה  זכה  שהוא  יודע  אדם  מתי 
הסוף  אל  מובילות  כולן  אבל   , נעלמות  ה'  דרכי  רע.  שנראה  מה  גם  טוב.  הכל 

הטוב, גם אם מה שבדרך הוא לא כל כך מובן.

אתה מתעצבן ממשהו, עוד אין לך אמונה. אתה חושב שאתה כועס על בני 
אדם אבל אתה בעצם כועס על ה', כי ה' מנהל פה את העולם.

מה שלא יעבור עליך, תזכור את ה', תזכור שהכל זה מה', שכל מה שאתה 
שהוא  בשביל  למטה  נברא  האדם  ה'.  אל  להתקרב  שתזכה  כדי  רק  זה  עובר 
יזכור את ה' למעלה, וכמה שהוא יותר למטה, ככה הזכויות שלו יותר גדולות 
כשהוא זוכר את ה' למעלה, זה נסיון יותר קשה, אז יש לו יותר שכר. לזכור את 
ה' זה לזכור את התכלית, לזכור בשביל מה באנו לפה, לזכור שאנחנו יהודים, 
לזכור את התפקיד שלנו, את היעוד שלנו. ה' ברא את כל בני האדם חסרים, 
לכולם קשה, אף אחד לא קל לו, אין אחד שלא חסר לו, אבל מה עשה הקב"ה? 
ברא נפשות שהן חסרות וברא גם השלמה לכל החסרונות, "בורא נפשות רבות 
וחסרונן". צריך לשמוח שזכינו להיות יהודים, שזכינו להיות הבנים של הקב"ה, 
שזכינו למצוא השלמה לכל החסרונות שלנו בתוך התורה הקדושה , בתוך כל 
התפילות, בתוך כל פסוקי התהילים של דוד המלך, בתוך כל דברי חז"ל, בתוך 

הקדושה.

של  שם  זה  ה'  האלוקים.  הוא  שה'  לזכור  זה  השנה  ראש  של  התכלית  
רחמים, ואלוקים זה שם של דין, אם מבינים לגמרי שה' הוא האלוקים, שגם 
הדין זה חסד ורחמים, אז אסור להיות עצובים, צריכים לחייך, צריכים לשמוח, 

צריכים להאמין שהכל עוד יתהפך לטובה.

י-ה".  במרחב  ענני  י-ה,  קראת  המיצר  השופר? "מן  בתקיעת  אומרים  מה 
דווקא מן המיצר מגיעים אל המרחב. כמו השופר שתוקעים בו בראש השנה, 
שפיו צר והמשכו הולך ומתרחב. אם היה פיו של השופר רחב גם הוא, לא היתה 

בוקעת ממנו תקיעה ולא היינו זוכים להגיע אל המרחב.

"אשרי איש שלא ישכחך". ואיך לא שוכחים את ה'? איך כל הזמן זוכרים 
אותו יתברך? ע"י שמדברים איתו. "קחו עמכם דברים ושובו אל ה'". אם אתה 
מאמין בה' אז למה אתה לא מדבר איתו? תבקש אותו שירחם עליך, שיחזיר 
שהוא  והדמיון  השקר  על  הרע,  היצר  על  להתגבר  לך  שיעזור  בתשובה,  אותך 
מכניס לראש שלך. דבור זה חיבור. רק ככה אתה זוכר את ה'. הדבור זה הכלי 
נשק העיקרי במלחמה שלך על הקדושה, לא מספיק שיש לך רצון, אתה צריך 
לדבר, לשים את הרצון שלך בתוך מילים. תפילות בונות כלים כדי לקבל את 

הדבר שאתה רוצה.

ראש השנה מכריז בקול גדול "יש מלך לעולם" ומזמין את כולנו ליטול חלק 
בהכתרת המלך. עיקר העבודה שלנו בראש השנה זה קבלת עול מלכות שמים. 
אנחנו מבקשים בתפילה "מלוך על כל העולם כולו בכבודך". וכל הזמן אומרים 

וצועקים את המילה "מלך".
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מהבית של הוריי, מסתבר שמצאתי את עצמי עם בעל שהוא העתק מושלם 
עם  כלום  עשה  לא  פשוט  הוא  כלום.  מזה  חוץ  אבל  טוב,  לב  לו  היה  אבי.  של 
עצמו, ואם חשבתי להתנחם במשפחה שלו, הסתבר לי שהם שמחו שמישהי 
הסכימה להתחתן איתו ולהרחיק אותו מהם. ממש כך. אחרי שיצא סוף סוף 

מהבית, הם עשו הכל כדי להימנע ממפגשים עמו. החלום שלי נופץ פעמיים.

נכון  יותר  אותו,  לגדל  והתחלנו  מאד  שמחנו  בן.  לנו  נולד  וחצי  שנה  אחרי 
התחלתי לגדל אותו ללא תמיכה מינימלית מצד בעלי. כחצי שנה לאחר לידתו 
שלי  שהילד  התברר  מאד  ומהר  לבדיקות  אתו  הלכתי  מוזר.  במשהו  הבחנתי 
יכולה אישה  מכות  כמה  לגמרי.  חירש.  פשוט  ולא לרביע.  למחצית  חירש. לא 

צעירה לספוג?

התרגלה.  פשוט   – חייה  כל  ופיזיות  רגשיות  מכות  שספגה  שמי  מסתבר 
לקחתי זאת כעוד מכה והתרגלתי לרעיון, מה עוד שהתינוק היה כל כך חמוד 

ומקסים, ונקשרתי אליו בכל לבי ונשמתי.

בעלי לא מצא שום עניין עם התינוק, איני בטוחה שבגלל המוגבלות שלו. 
מצאתי  ושוב  דבר,  בשום  עניין  שום  מצא  לא  שהוא  בגלל  שזה  חושבת  אני 
עצמי לבד, מתמודדת עם קשיי פרנסה ועם קשיי גידול של ילד מוגבל שדורש 
טיפולים, ומי שיודע, בארצות הברית אם אין לך ביטוח רפואי אתה גמור. אבל 
בת.  נולדה  וחצי  שנה  כעבור  אותן.  מצאתי  פשוט  הדרכים.  את  מצאתי  אני 
הפעם אמרו לי שצריך לבדוק מיידית את עניין השמיעה. בדקתי. ומה נראה 
זה  הרופאים.  אמרו  אצלכם",  גנטית  בעיה  איזו  אחוז. "יש  מאה  חירשת!  לך? 
הספיק לבעלי למצוא את התירוץ שלו ופשוט להיעלם. ספרת את המכות? אני 
ילדה  חירש,  ילד  מוצלחים.  בלתי  נישואין  קשה,  ילדות  לספור:  הספקתי  כבר 

חירשת, וכעת נטישה וגירושין בשעה הכי קשה.

לא יודעת איך היו לי הכוחות. אם לא שבורא עולם בכבודו ובעצמו נתן לי 
חום  להם  ונתתי  המקסימים  בילדים  עצמי  השקעתי  אנושיים.  בלתי  כוחות 
מאיש.  אותם  קיבלתי  לא  אני  כי  לי,  היו  ומאיפה  איך  יודעת  שאיני  ואהבה, 
הכנסת,  לבית  או  לטיול  אתם  לצאת  לפחות  שלהם  האבא  את  לגייס  ניסיתי 
שילמד עם הילד משניות, לא היה עם מי לדבר. נעזרתי רבות בשירותי הרווחה, 
אפשרויות  המון  היו  הילדים.  של  במוגבלות  לטיפול  שקשור  מה  בכל  בעיקר 
רציתיי  לא  גויים.  המטפלים  היות  בשל  עליהן,  שוויתרתי  חינוכיות  תמיכה 

שהילדים יושפעו מהם, אך בנושא הרפואי כמובן לא יכולתי לוותר.

לחבוש  כדי  למרפאה  ילדיי  ושני  אני  הלכנו  ונחבל.  נפל  דני  בני  אחד  יום 
ענייני  את  להסדיר  כדי  לקבלה  ירדתי  מכן  ולאחר  אותם  הושבתי  פצעיו.  את 
שם  הילדים  עם  קורה  מה  בלחץ  הייתי  ואני  מה,  זמן  התמשך  זה  התשלום. 
בדאגה,  למעלה  מיהרתי  ענייני,  את  וסידרתי  תורי  הגיע  סוף  כשסוף  למעלה. 
הם  גויים.  ארבעים,  כבני  זוג  התיישב  ילדיי  שני  שמול  ראיתי  וכשהגעתי, 
שילדיי  שאלות  ושאלו  חוזרים,  מבטים  אליהם  ששלחו  שלי,  בילדים  התבוננו 

ניסו לענות בהברות גרוניות.

החלטתי להמתין מרחוק ולהשקיף על הנעשה. הגבר שאל אותם היכן הם 
אינו  כי  הסימנים  בשפת  לו  אמר  הוא  אומר.  הוא  מה  הבין  לא  ובני  לומדים, 
שומע, אבל הגבר לא הבין מה הוא אומר. האשה אמרה לו: "הם לא שומעים, 
כמה  שאלה: "בני  האישה  להתקשר.  כיצד  להתייעץ  החלו  הם  חירשים".  הם 
אתם?" ונופפה בידיה סולם דמיוני. ילדיי פרצו בצחוק. הם לא הבינו כמובן את 

השאלה, והסימן שעשתה היה לא ברור בעליל.

נתתי להם להזיע כעשר דקות, לאחר מכן התקרבתי והצגתי עצמי בפניהם. 
על  שאלות  שאלו  הם  להם.  עניתי  ואני  מסתדרת,  אני  איך  אותי  שאלו  הם 
בשפת  שולטים  לא  אדם  שבני  בסדר  לא  "זה  אמרה:  האישה  ואז  הילדים, 
הסימנים, זה מותיר את החירשים עוד יותר בבדידות שלהם". הבעל הוסיף: 

"חשבתי פעם שאני חכם, אבל לידם אני מרגיש כמו ילד קטן. אני פשוט לא 
ואיכשהו  אותם,  מגדלת  אני  איך  התעניינו  הם  רוצים".  הם  מה  להבין  יכול 
סיפרתי להם את כל קורותיי. זה ריגש אותם מאד, והאישה נתנה לי את מספר 

הטלפון שלה וביקשה את שלי.

נפרדנו.

שפת  את  ללמוד  הלכו  ששניהם  ואמרה  שבוע  אחרי  התקשרה  היא 
הסימנים והם רוצים לבקר אצלנו. הסכמתי. הם הביאו משחקים לילדים וכבר 
ידעו לשאול אותם בני כמה הם ומה הם אוהבים לשחק. יום אחד התקשרה 
התעניינתי  שעות.  למספר  הילדים  את  לקחת  יוכלו  הם  אם  ושאלה  האישה 
לאן, והם הסבירו שיש חגא אצלם ונהוג לקנות מתנות, והם רוצים לקחת את 
היו  הם  למזלי  לגמגם.  התחלתי  לענות.  מה  ידעתי  לא  אתם.  ולבלות  הילדים 
חכמים, הבינו שישנה איזושהי בעיה ולא לחצו; אמרו שיבוא מחר ונשוחח על 

זה.

את  סידרתי  זה.  את  להם  לומר  איך  ידעתי  לא  כי  הלילה,  כל  ישנתי  לא 
יהודים  רק  לא  שאנחנו  באדיבות  להם  אמרתי  באו,  וכשהם  בתוכי,  הדברים 
יחגגו  שהילדים  מאפשר  אינו  שלנו  והחינוך  אורתודוכסים,  אולטרא-  אלא 
לא  אך  מאד,  עד  השתוממו  הם  עליהם.  ידעו  אפילו  או  יהודיים  שאינם  חגים 
נפגעו, או לפחות לא הראו זאת. הם ישבו איתי עד השעות הקטנות של הלילה. 
סיפרתי להם מה זה להיות יהודי, כמה מצוות יש וכמה לא פשוט לשמור אותן, 
כמה מיליוני יהודים מסרו את נפשם כל הדורות על שבת או על כשרות ואפילו 

על הזקן והפאות.

קצת  ילמדו  הם  אם  נכון  יהיה  שזה  אמרה  והאישה  התרשמו,  מאד  הם 
יהדות כדי שיוכלו לדעת מה לומר ובעיקר מה לא לומר לילדים שלי. "אני רואה 
שאין מי שילמד עם הילד שלך תורה ותלמוד. אם אנחנו נלמד, אולי בעלי יוכל 
כמו  יעבוד  לא  שזה  ידעתי  תוכי  בתוך  לענות.  מה  ידעתי  לא  איתם".  ללמוד 
שפת הסימנים. אני לא אתן לגוי ללמוד עם בני אפילו לימודי חול, בוודאי שלא 

לימודי קודש. אבל ידעתי שלפחות נחלצתי בינתיים מאי הנעימות הזו.

כדי לפתור את הבעיה, הכרתי להם את רב הקהילה באזור, שהיה רב חכם 
ואציל נפש. ידעתי שהוא יוכל לסדר בשבילי את העניינים. הוא שמע ממני את 
הקורות עד כה והבין שאני נעזרת בהם הרבה, ועם זאת חוששת מהיחשפות 

של הילדים לעולם של גויים.

להם  התגלה  לפתע  היהדות.  על  להם  ולהסביר  אתם  להיפגש  החל  הוא 
עולם שכמותו לא ידעו, הם החלו להתעניין וללמוד יהדות. הם לקחו את העניין 

ברצינות והחלו לרכוש ספרים וחומרי למידה על כל מה שקשור ליהדות.

כעבור מספר חודשים של לימודים אינטנסיביים והתעניינות בלתי פוסקת, 
הם באו אליי יום אחד וסיפרו כי החליטו להתגייר. לא ידעתי מה לומר להם. 
פשוט התחלתי לבכות. הם שאלו אותי מדוע. "משתי סיבות", עניתי. "גם כי זה 
מאד מרגש אותי שאתם רוצים להיות יהודים, וגם... וגם... כי אני יודעת שלא 
מאד  מועדון  שאתם  "שמענו  אמרו,  הם  "כן",  יהודים".  להיות  קל  לכם  יהיה 
להיכנס  רגע  בכל  יכולים  אנחנו  אמנם  אליו.  להתקבל  שקשה  אקסקלוסיבי 
לאיזה רב רפורמי או קונסרבטיבי ולצאת אחרי חצי שעה יהודים, אבל אנחנו 
שעשעה  זה".  באמת  לא  זה  בניילון.  עטוף  מסטיק  לאכול  כמו  שזה  מבינים 
אותי המטאפורה "מסטיק עטוף בניילון". הם החלו בתאריך המפרך של גיור, 
וכעבור  הסוף,  עד  זה  עם  הלכו  נעלבו.  לא  אפילו  והם  ושוב',  ב'לך  אותם  דחו 
לשרה.  ורייצ'ל  ליעקב  הפך  ג'ק  ליהודים.  והפכו  כהלכה  גיור  עברו  וחצי  שנה 
מסוים  ובשלב  תלמוד,  ואפילו  משנה  תנ"ך,  מהתחלה:  הכל  ללמוד  החל  ג'ק 
לבתי.  שניה  אם  למעין  הפכה  שרה  הישגיו.  אחר  ולעקוב  בני  עם  ללמוד  החל 
הזוג הזה פשוט ליווה אותי ואת ילדיי. עם השנים נישאתי לבעל טוב ומקסים, 



אור האמונה  כה' אלול, תשע"ז גיליון מס. 4595

לרגל חודש הרחמים והסליחות
אור האמונה מגיש

במחיר מיוחד את ספרון לקט תפילותיו (חלק א) של הרב מנחם אזולאי
לרוכשים 11 יחידות ומעלה

r.m.azolai@gmail.com :לפרטים נוספים והזמנות: 072-2129414 ובדוא"ל 

הילדים  חמשת  את  גידלנו  ושלמים.  בריאים  ילדים  שלושה  עוד  לי  ונולדו 

באהבה ובחום עם ליווי צמוד של זוג אציל נפש, שהפכו להורים שמעולם לא 

היו לי, ולסבא וסבתא לילדיי.

שמיעה.  לקוי  לבחור  נישאה  ורבקה  לחלוטין,  ששומעת  לאישה  נישא  דני 

עוד שניים מילדיי נישאו גם הם, ונותרה לנו רק ילדה אחת בבית.

בבית  גדלתי  מתמשך.  נס  בהם  רואה  אני  חיי,  על  מסתכלת  כשאני  כיום, 

שאיננו בית, ללא תמיכה, ללא אהבה, ללא הורות, ללא חינוך, ובמתכוון איני 

מספרת את קורות חיי, כי הסיפור שם עצוב ביותר, וכפסע היה שגם הסיפור 

מייאשות  לי  שנדמו  שקיבלתי,  הגדולות  המכות  שתי  דווקא  כזה.  יהיה  שלי 

לחלוטין ועלולות להפיל כל אדם - שני הילדים החרשים שלי- הם בסופו של 

דבר הביאו לי בדרך מופלאה את הישועה משמים, בדמותם של יעקב ושרה, 

להניח  בו,  שהיינו  מהבוץ  ילדיי  ואת  אותי  להוציא  הקב"ה  של  שליחיו  שהיו 

את  ולהשלים  מחדש  להינשא  לי  לאפשר  מכן  ולאחר  מבטחים  בחוף  אותי 

משפחתי.

ה ִפלָּ תְּ

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

מנסה  שאני  פעם  שבכל  לשכוח  לי  תתן  אל 
כי  אפשרי,  בלתי  נראה  פניו  שעל  משהו  לעשות 
שאין  כזה  סיפור  וזה  אחרים  לאנשים  קשור  זה 
כבר  אני  מה  כי  בו,  ולהשפיע  לפעול  יכולת  לי 
אבא,  עליך  חושב  כשאני  ואפילו  לעשות,  יכול 
יכול  כל  הוא  שהקב"ה  נכון  בליבי  אומר  אני  אז 
אבל מה כבר אפשר לעשות במקרה הזה, תעזור 

הראש  את  להרים  תמיד  שאפשר  לזכור  אז  לי 
עולם  של  ריבונו  הלשון:  בזו  אליך  ולפנות  אליך 
קשרים,  לי  אין  כלום,  לעשות  יכול  לא  כאן  אני 
נראה  הכל  תקוה,  של  פתח  פה  רואה  לא  אני 
סגור ומסוגר ובלתי ניתן לשינוי. אבל אתה אבא 
אותי,  להושיע  יכול  אתה  רק  לי.  תעזור  יכול.  כל 
אצלך אין דבר כזה בלתי אפשרי, אני מקבל אז 
הדבר  שזה  אז  מאמין  אני  שמחה,  כזו  כוח,  כזה 
הכי חזק והכי מוצלח שיכולתי לעשות. יותר מכל 

ההשתדלויות אצל בני אדם.

וכל  העוצמה  כל  עם  אליך  פונה  שאני  ברגע 
יכול  שניה  בחלקיק  שאתה  והבטחון  האמונה 
רגע  באותו  לי  שנראה  מה  לעשות  הכל,  לעשות 
בלתי אפשרי, אני כל כך מחובר אליך, אני כל כך 
רגוע, כל כך אוהב אותך, כל כך בטוח שזה הדבר 
הכי חשוב שיכולתי לעשות, שזה עצמו הישועה 
הכי גדולה שאני יכול לזכות בה. רבונו של עולם , 

אל תתן לי לשכוח אותך לעולם.

שבת שלום לכל אחינו בית ישראל!
מנחם אזולאי

מאד  טוב  להבין  להם  נותנים  אנחנו  אבל  לילדים,  זכו  לא  ושרה  יעקב 
שהילדים שלנו הם סוג של הצאצאים שלהם, שיש להם זכות וחלק בהם, הם 
פחד,  בלי  בביתם  אתם  להיות  לילדים  נותנים  ואנחנו  דבר,  לכל  וסבתא  סבא 
שכן הם יהודים יראים ושלמים כמונו, אולי קצת יותר. יעקב מנהל את עסקיו 
בפעולות  עסוקה  ושרה  ערב,  עד  מבוקר  ללמוד  ופנוי  חיצונית,  חברה  דרך 

צדקה.

מופלא  באורח  היהדות  אל  שהגיעו  וטהרות  מיוחדות  נשמות  שניהם 
מכן  ולאחר  הסימנים  שפת  לימוד  דרך  לילדיי,  להתקרב  הרצון  באמצעות 
לימוד התלמוד היהודי. רבות הדרכים להתקרבות להשם יתברך ולתורתו. אני 
חושבת שהסיפור שלי מספר על זוג נדיר ומיוחד במינו. הייתי קוראת לסיפור 

שלי: 'סימנים של אמונה'.

(מתוך סידרת ספריו של הרב יעקב (קובי) לוי)
(חיים ולדר,  אנשים מספרים על עצמם 8)

לפרטי

מנח

ניתן לשמוע שיחה על פרשת השבוע מכותב העלון בטל: 02-5875777-5-7-1-7 (בעלות שיחה רגילה)

להקדשות ובנושאי העלון נא לפנות לטלפון: 050-4178148
תרומות ניתן להעביר לת.ד. 57943, ירושלים  - או לחשבון בנק הדואר 20685668. כל תרומה תתקבל בברכה.

r.m.azolai@gmail.com :ניתן לקבל את הגיליון בדואר אלקטרוני ע"י שליחת מייל לכתובת
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