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תפתחו לי אני בדלת – הרב אפרים שרבני שליט"א ('מחנה אפרים')
קהל קדוש ,עוד כמה ימים ראש השנה ,עוד כמה ימים ישפטו אותנו לעוד שנה.
המשנה ברורה כותב ,שיש פעמים שאדם נידון בראש השנה לא לשנה אחת אלא לכמה
שנים ,עשר שנים עושר ,או ח"ו עשר שנים של דקדוקי עניות וצער .אסור לנו להירדם
בימים האלו ,אלו ימים שרבותינו הגדירו אותם שהם דומים לפלסטלינה ,כל זמן שהיא
בידיים אפשר לשחק איתה ,אפשר לעצב אותה איך שרוצים ,אך כשעוזבים אותה היא
מתקשה וכבר אי אפשר לשנות .עכשיו אפשר אחר כך אי אפשר ,עכשיו הוא מחכה לנו,
אבל אחר כך הוא הולך .רבותיי ,רק שהוא לא ילך.
דופֵ ק ּ ִפ ְת ִחי לִ י אֲ ח ִֹתי ַר ְעי ִָתי ֹיונָ ִתי
קול דּ ֹו ִדי ֹ
בשיר השירים הקב"ה כותב מכתב לבנים שלוֹ " :
יסי לָ יְ לָ ה -אני אוהב אותך ,אני דופק בדלת ,תפתח
ראשי נִ ְמלָ א ָטל ְק ֻּ ּוצ ֹּו ַתי ְר ִס ֵ
ִ
ש
ַת ּ ָמ ִתי ֶׁ
לי! אם היית יודע כמה אני מחכה לך .ראשי נמלא טל! אני ממתין לך כמו בחור שעומד
ש ָ ּנה ָר ַח ְצ ִּתי
ש ְט ִּתי ֶׁאת ֻּּכ ּ ָתנְ ִּתי ֵאיכָ כָ ה ֶׁאלְ ָּב ֶׁ
"פ ַ
בגשם ליד הדלת ומתרטב .ואנחנו עונים לוָ ּ :
ֶׁאת ַרגְ לַ י ֵאיכָ כָ ה אֲ ַט ְּנפֵ ם" -אני עייף רבונו של עולם ,אין לי כוח ,אני כבר עם הפיג'מה
חור ו ֵּמ ַעי ָהמ ּו
ָדו ִמן ַה ֹ
שלַ ח י ֹ
במיטה ,אולי אחר כך נתחזק ,אולי בעתיד נשתנה" .דּ ֹו ִדי ָ
ָעלָ יו" -הקב"ה מכניס את היד דרך החור של הדלת" :נו תבוא! הנה אני ,קדימה תבוא".
דו ִדי ָח ַמק ָע ָבר נַ ְפ ִשי י ְָצ ָאה
דו ִדי וְ ֹ
"ק ְמ ִּתי אֲ נִ י לִ ְפ ּת ַֹח לְ ֹ
אבל אנחנו ממשיכים לישוןַ :
אתיו וְ לֹא ָענָ נִ י -הוא הלך ...עכשיו רבותיי ,כי אחר
אתיה ּו ְק ָר ִ
רו ִ ּב ַ ּק ְש ִּתיה ּו וְ לֹא ְמ ָצ ִ
ְב ַד ְ ּב ֹ
כך הוא ילך ,רק שהוא לא ילך.
וכל יהודי צריך לדעת שהוא מקבל את כולם ,את כולם ,עם כל הנפילות שהיו!
בספר חסידים מסופר על אדם אחד שהרשיע הרבה ,יום אחד הוא בא לפני הרב וביקש
ממנו שיעשה לו סדר תשובה .באותה שעה היה ביד הרב מקל ,אמר לו הרב" :כמו
שהמקל הזה לא יוכל להפריח פרחים ,כך אתה לא תוכל לשוב בתשובה"  -אין לקב"ה מה
לעשות עם אחד כמוך ,לא יודע מי ירצה לקבל דבר כזה.

1

כששמע כך אותו אדם יצא והרשיע עוד יותר .לאחר כמה ימים ,כשהסיח הרב דעתו מן
העניין ,נכנס לחדרו וראה שהמקל התחיל להוציא פרחים ,השתומם הרב ודאג מהר
לקרוא לאותו אדם אליו ולהראות לו את המקל .אמר לו הרב" :תמיד חשבתי שאני מכיר
את הבורא יתברך ,היום אני יודע שכנראה אני לא מכיר אותו מספיק .חשבתי שגם
לאהבה שלו יש גבולות ,היום אני מבין שהוא לא זורק אף אחד" .ומיד הורה לאותו אדם
סדר תשובה .גם מי שקלקל מה שקלקל ,כשיעשה תפנית הבורא יתברך ישלח לו זר
פרחים ,כי אנחנו הבנים שלו .כבר אמר אחד הגדולים" :יותר קל להבין באבנים טובות
ומרגליות ,ולדעת ללטש יהלומים ,מלהבין קוצו של יהודי".
"לכל תשובה תמצא סליחה" ,כך כותב ר' יונה ומספר על אחאב מלך ישראל ,שגזל ,חמד
ורצח .הוא ניהל עולם של פשע ואכזריות ,וביום אחד הוא השתנה וקרא ליהושפט מלך
יהודה שיעזור לו לחזור בתשובה .יהושפט היה נותן לו מלקות בכל יום שלש פעמים על
גבו .עד אז הוא היה רגיל לאכול סעודה בארמון ,מאותו יום היה משכים ומעריב בצום
ובתפילה לפני הקדוש ברוך הוא והיה עוסק בתורה כל ימיו ולא שב אל מעשיו
הראשונים עוד והתרצת תשובתו" :אף הרבה לפשוע לא יסגור בעדו שערי סליחה" -לא
משנה מה קרה הוא לעולם לא יסגור לך את הדלת.
תבוא ,הוא גם יעזור לך .כך כותב ר' יונה" :כי יעזור ה' לשבים כאשר אין יד טבעם
משגת" -במקומות שהם לא במסוגלות שלך הוא יושיט לך יד ,הוא יהיה שם בשבילך.
משל לבן מלך שהיה רחוק מאביו מהלך מאה יום .אמרו לו אוהביו" :חזור אצל אביך!".
אמר להם" :איני יכול ,אין לי כוחות" .שלח אביו ואמר לו" :הלך מה שאתה יכול לפי
כוחך ואני בא אצלך בשאר הדרך" -תבוא אלי כמה שאתה יכול ,אני אעשה את שאר
הדרך.
דוד המלך בימיו הקשים ,ימים בהם חשדו אותו באיסור עם בת שבע ונעשה מזה חילול
ה' גדול למרות שלא חטא ,כמה התחרט על חילול ה' שכביכול גרר בעקבותיו ,כמה הוא
כאב ,כמה הוא בכה" :כי אפר כלחם אכלתי" -לא היה לי תאבון .מספרים חז"ל ,שבמשך
 13שנה היה שוכב דוד במטה כל לילה ומחליפים לו שבעה כריות מהדמעות" .מטתי
בדמעתי ערסי אמסה" .וכבר אמר עליו רשב"י בזוה"ק" :אשרי הגבר שכך עובד לאדונו,
שזוכר חטאו לשוב ממנו בתשובה" -אשרי מי שיודע לחזור כך לאבא שלו.
וממשיך ר' יונה וכותב" :ולמה ישוב החוטא מרוב צרותיו ולא ישוב מיראת ה' ומאהבתו"-
למה לחכות לחזור לקב"ה בגלל צרות ,למה לא לחזור מתוך זמנים יפים וטובים? איזה
רשימות יש לי של אנשים שאחרי שעברו תקופות לא קלות החליטו להשתנות! למה
צריך לחכות שהאישה תהיה בהריון ובדיקת האולטרא סאונד ח"ו תהיה לא תקינה ,ואז
להגיע ולבקש לחזור? למה ח"ו לחזור מתוך צער? כל אחד יכול לחסוך את זה ,תחזור
מתוך נחת.
כותב ר' ישראל סלנטר ,שמי שאכפת לו מאשתו ומהילדים שלו ,שיעשה משהו עם
עצמו ,זה הזמן לבקש ,להתחנן ,הקב"ה קרוב ,הוא קשוב ,הוא ישמע אותך עכשיו
בחודש הזה יותר מכל זמן אחר ,להתחנן ,התחינות שלך יעשו פירות! בעלי המוסר
מספרים על אדם שהראו לו בחלום שהוא צריך לשאת כד גדול עם מים ולעלות איתו
לראש ההר .הוא נשא את הכד ובאמצע הדרך גילה שיש חור בתוך הכד והמים
מטפטפים אט אט .הוא היה בצער גדול ,שכן כמות המים מתמעטת והטרחה שלו היא
לשווא .כשהגיע לראש ההר ,הוא מצא כד כמעט ריק וצערו היה גדול .ראה אותו זקן
אחד ואמר לו" :למה אתה מצטער?".
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וסיפר לו שיש לו חור בכד וכל המים הלכו לאיבוד .אמר לו הזקן" :בוא איתי" .הם חזרו את
הדרך חזרה וראו את העקבות שהשאיר אתמול בעל הכד ,בכל אותו השביל צמחו להם
פרחים נפלאים שעין לא ראתה .אמר לו" :אתה רואה? כל מקום שטפטפו מים הם לא הלכו
לאיבוד הם הצמיחו פרחים נפלאים!" .כך אומרים רבותינו ,המים שמטפטפים מתוך הכד אלו
הדמעות שלנו ,אתה תחזור אתה תראה איזה פרחים יפים לשנה החדשה הצמיחו הדמעות
האלו ,הן בשלום בית ,הן בחינוך הבנים ,הן באהבת התורה ויראת שמים .יזכו כל בית ישראל
לכתיבה וחתימה טובה ,אכי"ר .שבת שלום עם ישראל! אפרים שרבני.

הרב חיים זאיד שליט"א  -להתכופף
החוזה מלובלין מספר ,סיפור מדהים:
אבא הלך עם הבן שלו ,ברחובה של עיר ,ואבא רואה  5שקל על הרצפה ,ואומר לבן שלו,
נקרא לו חיים ,חיימקה תרים את ה 5שקל ,חבל עליהם ...אבא ..להתכופף להרים  5שקל..
קשה לי ,עזוב נו ..חיימקה ,תרים נו  5שקל זה היום כמעט קופיקס ..תרים..
אבא קשה לי להתכופף תעזוב ..אבא רואה שאין ברירה ,מתכופף ,מרים את ה 5שקל מנקה
אותו מהחול ,שם בכיס ,הולכים הלאה ,עוד  10שקל ..חיימקה ,תרים את  10שקל ,אבא עוד
פעם להתכופף ,קשה לי ,חיימקה זה כסף ,אבל ילד ,לא יודע להעריך כסף..
האבא מתכופף מרים את ה 10שקל ,מנקה ,שם בשקית ,וככה מרים עוד אחד ועוד אחד..
פתאום הילד גם הרים מטב אחד ..אבל רוב הדרך האבא מרים ,מטבעות..
מגיעים הביתה סופרים את הכסף  180שקל ,אתה רואה האבא אומר ,בני יקירי אם לא
היינו מתכופפים לא היינו מגיעים לסכום כזה .אבל האבא כואב לו מאוד אומר החוזה
מלובלין ,קשה לאבא למה הבן שלו לא מעריך כסף ,ואבא רוצה לחנך את הבן שלו ,שילמד
להעריך ,שיגדל בנאדם .החוזה מלובלין אומר איך הילד יעריך כסף ..הולך האבא ואומר אני
אתחבא לבן שלי ,הוא יצטרף כסף ,הוא יחפש אותי ..וככה האבא מתחבא.
הבן קם בבוקר אומר אמא אני צריך  50שקל לקופת כיתה ...אין לי אמא אומרת ,קח מאבא..
איפה אבא? שואל הילד ,מתחבא עונא אמא ,חפש אותו ,מה מתחבא?...
טוב אמא תעזבי ,פעם אחרת  50שקל ,תביא לי סנביץ' לבית ספר ,אין לי כסף ללחם ,חפש
את אבא שיקנה לחם ,אבל איפה הוא? מתחבא ומתחבא..
אבל האבא אוהב את הבן שלו ,הוא עושה לו משחק 'חפש את המטמון' ,ציוני דרך..
האבא מפזר תפוחים ואפרסקים ..לאורך כל הדרך ..אם תתכופף ,תגיע לאבא...
והבן יוצא החוצה מחפש את אבא ,פתאום הוא רואה על הרצפה ,אפרסק בתוך האדמה ,מה
זה? בטח אבא מרמז לי משהו ,צריך להתכופף ..הבן מתכופף ,מרים את האפרסק ,ורואה פתק
חיימקה שלי ,אוהב אותך רמז מספר אחד ,כל הכבוד ..צא לרמז מספר שתיים ,שסק בדרך..
הילד ממשיך ללכת ורואה באדמה שסק מציץ ,מתכופף וחופר באדמה ומוציא את השסק,
ומוצא פתק ..חיימקה נפלא! רמז מספר שניים גיליתי ,אוהב אותך מאוד ,לך בעקבות המלון..
מגיע למלון מתכופף ומרים  ..כך ממשיך לעוד פרי ולעוד פרי ,מתכופף ועובד קשה ,ומתחיל
להעריך מה זה נקרא כסף ..עד שמגיע לפתק ושם אבא כותב לו בפתק האחרון ,חיימקה
שלי ,חפש את האבטיח ותמצא אותי ..חופר חופר ..אבל האבטיח עמוק באדמה ..מזיע
מזיע ..מרים את האבטיח ...ומוצא את אבא ..מאחורי וילון...
אומר החוזה מלובלין ...אבא זורק לנו כל השנה מטבעות על הרצפה ,איך קוראים למטבעות
האלה ,ניסיונות!!! מצוות!! ,זורק לנו המון מטבעות על הרצפה ,קודש קודשים ,כשרות ,גדולי
ישראל ,תפילה ,תורה ,שמירת הלשון ..הרחוב מלא מטבעות שווים מיליונים ,אבל אנחנו לא
תמיד התכופפנו ,כמה פעמים אמרנו ,אבא קשה לי להתכופף ..לא ידענו להעריך ,כמה
מיליונים טמונים באדמה ,כמה מיליונים הקב"ה נותן לנו ,כל מצווה נצח ,מגיע חודש אלול,
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הקב"ה אומר לנו בחודש אלול ,אני אתחבא לכם אבל אני אהיה קרוב אליכם ,אבל אני אוהב
אותכם ,אני אשים לכם לאורך כל הדרך ..ניסיונות ...ימים יפים ..ראש השנה ,עשרת ימי
תשובה ,צום גדליה ..סוכות ..מלונים אבטיחים ..אבל אתם רוצים לזכות בהם ...תתכופפו,
לעבוד על המידות ,לוותר למען בורא עולם ...בורא עולם מתחנן תחפשו אותי!! קול דודי
דופק ..פתחי לי ...בורא עולם דופק ,חפשו אותי ,השבעתי אתכם בנות ירושלים ..מה כתוב?..
אם ..אומר החוזה מלובלין תמצאו את דודי ..מי זה דודי ..בורא עולם ..אם תמצאו אותו הוא
מתחבא ..מה תגידו לו ..שחולת אהבה אני ...אוהבים אותך בורא עולם ,מתכופפים ,מחפשים
אותך ,רוצים אותך בורא עולם ...איזה יופי..
מי שמתכופף בימים האלה בחודש הזה ,אומר החוזה מלובלין ...איזה פירות איזה
אפרסקים ....גילה לנו החוזה מלובלין את הסוד הגדול ,רוצים קרבת השם ..רוצים חיבור
לבורא עולם ,יש דרך ...והדרך היא להתכופף ,להוריד את הראש ולהגיד לבורא עולם סליחה,
טעינו ...תסתכל עלינו היום לא שעשינו חטאים ,אלא היום פה האמת שלנו שאנחנו
מתכופפים ועושים למענך ...שמראים לבורא עולם אהבה וסליחה אמיתית ...שמתגעגעים
אליו.

הארנק שהלך לאיבוד – הרב חיים זאיד שליט"א
מספר הרב חיים זאיד ,יצאתי לחוץ לארץ ,עכשיו לאחרונה לשוויץ לכמה שבועות ביחד עם
ארגון 'חיים לילד' לילדים חולי  ,CFארגון בראשות אדם יקר הרב ראובן סקלר שעושה
באמת מכל הלב .לפני שטסתי ,הלכת לחנות שנקראת 'ממתקולדה' ,שנמצאת בבני ברק
ברחוב רש"י ,אמרתי אני אקנה ממתקים לילדים ,שאני אוכל לחלק להם שמה ,אני אעשה
להם חידונים ,ואשיר איתם ,ילדים חולים מסכנים ,שיקבלו ממתקים וכל מני קשקושים.
אני נכנס לחנות ,ועכשיו אני רוצה להסביר משהו שתבין את הסיפור:
זה היה אחרי לילה שלם שלא ישנתי ,הייתי בלילה בסמינר בצפת במלון 'המצודה' ,כל הלילה
הייתי ער ,לפנות בוקר הלכתי למקווה האר"י ,הלכתי להתפלל שחרית ,הגעתי לבני ברק
באוטובוס הראשון ,אני לא יכול לפתוח את העיניים ,אבל עשיתי חשבון שיש לי מחר
טיסה ,אני חייב לקנות לילדים ממתקים לשמח אותם ,אין לי ברירה ,עכשיו אני אקנה את
הממתקים ואני אחזור הביתה לישון .זו היתה התוכנית ,ממתקים ולבוא הביתה ולשים את
הראש לשלוש ,ארבע שעות .היה לי שיחה בערב ברמלה בלב לאחים ,ומהשיחה לשדה
התעופה .צריך לקבל את כל הילדים בשמחה ולעזור להם ,כי זה ילדים חולים ולהיות עם
הרבה הרבה אנרגיות .אני לא ישנתי! ,אקנה ממתקים ואשים את הראש לשלוש ארבע
שעות ,יש לי זמן לשים את הראש אסע לרמלה ולטיסה.
אני מגיע לחנות ממתקים ,אני רואה אישה כבת  65פחות או יותר ,בוכה
אני אומר לה גברת ,למה את בוכה? ,מה קרה? ,והיא ממשיכה לבכות ...אני אומר לה גברת
מה יש לך ,למה את בוכה? ..היא אומרת לי הרב זאיד ,אבד לי הארנק ..הכסף ,כרטיסים ..כל
דברים שם ...מה אני עושה..
עכשיו האמת ,אומר לכם את האמת ,תשאלו אותי מה כל אחד היה עושה ,קשה לי להגיד כי
אתם צדיקים קדושי עליון ,אבל אדם שלא ישן כל הלילה ,ויש לו כעת שלוש שעות לישון,
ולרוץ לשיחה לרמלה וטיסה ,הייתי צריך להגיד לה גברת תבורכי מפי עליון השם יעזור לך
להתראות לילה טוב ,אבל עמד לי הסיפור של החוזה מלובלין בראש ,בורא עולם שולח להם
'ניסיון' ,תתכופף ,בוא נראה אותך מכופף בגלל שאתה עייף ,בגלל שקשה לך ,בוא נראה
אותך' ,תחזיק חזק עלה קטן שלי' ..בוא נראה אותך עכשיו.
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בסעייתא דשמייא התכופפתי ,ואני אומר לה גברת ,תהיי רגועה ,הלכתי לחנות ליד מאפיית
הצבי ,קניתי לה בקבוק שתייה ,שבי תשתי ,תירגעי ,אני אמצא את הארנק ,תהיי רגועה.
איפה היית היום .היא אומרת לי הרב זאיד הייתי בתחילת היום ...אישה מבוגרת תעסוקה
עשתה היום טיול יומי ,התחילה בשוק התקווה בתל אביב ,עברה ליד קניון ביאליק ברמת גן,
יש לה חופשי חודשי ,לאט לאט ...כל מקום ,הגיעה לבני ברק עברה באיזה  4-5חנויות.
לא יודעת איפה שמתי את זה ,איפה קנית? בשום מקום ,אמרתי לכם טיול ,אז איפה שמת?
נראה לי בתל אביב ,ומשמה לא ראיתי ..מתל אביב לא ראית ..המקום הראשון נחפש בתל
אביב .אני עולה על אוטובוס לצאת מבני ברק למכון מור ,וממכון מור לכיוון שוק התקווה
ולחפש מאפייה שנקראת מאפיית דבוש ,השם יעזור לי איפה זה עכשיו ,אמצע החום
העיניים שלי נעצמות ,אני חייב לחפש את דבוש ,סלח לי אתה מכיר את מאפיית דבוש
כאן? ..לא אין כזה ,אני שואל עוד אחד ועוד אחד ..עד שזקן אחד שיהיה בריא אומר לי כן
זה שם בפינה ,באיזה חור שמה..
נכנסתי למאפייה ,שלום מה שלומך אחי? ,בסדר ,אני אומר לו תגיד לי ,הוא אומר לי דבר
ערני דבר צפוף ,אמרתי לו בסדר אני רדום ,מישהו כאן השאיר פה איזה שהוא ארנק ,משהו,
אישה זקנה ,אמר לי מה לך פשר הארנק ,לך הביתה .תבדוק אצלך ,עשה טובה היא אמרה
שהשאירה פה ..מסתכל מחפש ובסוף אומר ,אחי אין לי פה חלאס נו..
אני לוקח אוטובוס מהתקווה לכיוון קניון ביאליק ,יורד בקניון ביאליק יש שם בית מרקחת,
נכנס ,שלום וברכה ושואל היתה פה אישה מבוגרת ,חיפשה איזה כדור? כן בבוקר מוקדם,
אבל אין לי ,מה אתה רוצה ,אבל את הארנק שלה השאירה? ארנק? ,שואל את הרוקחת
שואל מסביב ,לא! בטוח? בטוח.
אוטובוס לבני ברק ,מתחיל לעבור חנות חנות ,חנות חנות ,אין אין אין אין.
חנות אחרונה ,תראו מה זה ניסיון! תראו מה זה ניסיון מבורא עולם!
חנות אחרונה ,חנות של מכונות תפירה ,סגור ,השעה כבר שתיים סגר .אני בא לחנות ליד,
ושואל מה הטלפון שלו ...050 ,הלו שלום אתה בעל החנות כאן ברבי עקיבא ,כן מה קרה,
אומר לו מדבר הרב זאיד מה שלומך? ,תגיד לי היתה אצלך איזה אישה זקנה היום? תגיד לי
מה אני זוכר איזה זקנות היו אצלי היום? אמרתי לו תחשוב ,בבוקר היתה כאן מישהי
מבוגרת ,כן נו מה ,ארנק השאירה? כן אה ארנק שלה ..אההה שתהיה בריא אז למה אתה
שותק? לא ,סגרתי את החנות כבר ,שמתי במגירה ,מחר שתבוא אני אביא לה.
אמרתי לו היא צריכה את זה בנאדם ,איפה אתה גר? מרום נווה במגדלים הגבוהים שם,
בסוף איפה הבית קברות .נסעתי באוטובוס עד הבית קברות ,הגעתי קרוב ,אין שם אוטובוס
עד למרום נווה..
מכירים את הסיפור שאחד רצה לעבור בבית קברות ,פחד מאוד המסכן מהבית קברות ,אז
הוא אמר לבד לא יפה ללכת כאן ,פגש איזה יהודי אמר לו ,תעשה טובה בוא נלך ביחד,
אתה יודע טובים השתיים ,..לא יקום לי כאן איזה נפטר משהו ,ביחד אתה יודע נצחק קצת
נעביר את הלא נעים ,אמר לו למה לא ,בוא נלך ביחד .הולכים ביחד ,אומר לו אותו יהודי
אתה יודע להגיד לך את האמת גם אני כשהייתי בחיים פחדתי לעבור פה..
אני מגיע למרום נווה ,אני נכנס ,עולה במעלית קומה  ,12אני אומר לו הלו איפה הארנק?,
בחנות ..תביא מפתחות ,הוא הביא לי את המפתחות של החנות ,הסביר לי על האזעקה איך
לעשות ,לא הבנתי כלום ,תשאיר לי פקדון ,ותחזיר לי את המפתחות ,השארתי את הארנק
שלי ,אמרתי לו אבל שמור לי על הארנק אל תיגע בו ,היה לי בארנק  2000פרנק שוייצרי,
כל  1000פרנק שוייצרי בשטר זה  4000שקל .היה לי  ,10,000היה לי ויזה כרטיסים ,הכל
השארתי לו.
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חזרתי ממרום נווה לגן וורשה ,פתחתי את החנות ,אזעקות בלאגן ,מה מעניין אותי ,פתחתי
את המגירה ,הוצאתי את הארנק ,סגרתי את החנות ,האזעקה מצפצפת .חזרתי בחזרה אליו
החזרתי לו את המפתח ,לקחתי את הארנק שלי ,וחזרתי בחזרה עם אוטובוס אליה ,כמה
לקח לי כל העסק הזה? שלוש שעות וחצי ,אני עייף ,אני חוזר לשמה ..והיא יושבת אוכלת
רוגלך ,שותה ,יש לה צדיק שמחפש לה את הארנק מבסוטה ..חבל על הזמן .המשך יום
הבילויים .אמרתי לה ,הנה הארנק ,הו תודה רבה כפרה עליך ,אמרתי לה כפרה עליך מה
עשיתי לי היום הזה שתהיי בריאה ,נגמר הסיפור .הלך השינה הלך האוכל ,לב לאחים רמלה..
אני חוצה את רחוב הרב שך 244 ,אוטובוס לרמלה ,מכירים? הוא נוסע בכל העולם ,אין
תחנה שהוא לא עוצר ,הוא נהנה מזה ,כל תחנה הוא עוצר ..בכל הערים בארץ הוא עוצר ,מה
זה אוטובוס שיהיה בריא .הייתי רעב ועייף ,אני ארדם באוטובוס ,אני אשים את הראש
ככה ,נסיעה ארוכה ,נוסע יהוד ,מונסון ..אבל אני רעב וצמא..
נכנסתי לחנות שם ,אמרתי לי סלח לי תן לי בבקשה בקבוק קולה זירו ,אשתה משהו ,תן
לאכול משהו ,אני מסתכל אסור לי סוכר ..מה לעשות סובל מזה קצת השם יעזור ,יפקוד
אותי בשנה חדשה שהכל ילך בע"ה.
קניתי לי פופקורן ,זה בלי סוכר ,חבילה ענקית  5שקל ..שם בשקית ויושב באוטובוס.
מנשנש קצת ,שותה בצד בפינה ..נוסעים ...תקשיבו טוב ..בלוד עולה ערבי.
את החליפה שלי קיפלתי שמתי באוטובוס למעלה ,הארנק שלי 2000 ,פרנק שוייצרי,
כרטיסים ,ויזה הכל ,אמרתי יותר טוב אני אשים לידי ,שמתי ליד הפופקורן על הכיסא לידי,
ארנק ,פופקורן ,זירו .עולה ערבי יושב מאחוריי ,אני יש לי מקום קבוע באוטובוסים תמיד
אחד לפני אחרון ,אני מסתכל אחורה שהכל בסדר ..שלא ישלוף לי סכין..
פתאום הוא שולח את היד שלו ונוגע בפופקורן ,ואומר לי אח שלי ,אח שלי ,תביא לי קצת
פופקורן ..אמרתי לו אח שלי לא אח שלי ,קח את הפופקורן ,זה כבר בישולי עכו"ם מרוב
שנגעת בזה ,קח תעזוב אותי תאכל .לקח את הפופקורן ואוכל ,אבל הוא לא רצה את
הפופקורן ,הוא רצה את הארנק ,הוא הסיח את דעתי ,עשה כאילו הוא רוצה את הפופקורן
והוא פילח את הארנק ,ולא שמתי לב בכלל ,אני עייף ,אני נרדם יושן מבסוט ,אני מגיע
לרמלה לוקח את החליפה ,שם את החליפה ,בא לרדת מהאוטובוס ,אני אומר היי ,איפה
הארנק שלי ,איפה שמתי אותו ,עכשיו לא עמד לי בראש ,הנחתי לידי ,שמתי בחליפה,
השארתי בחנות ,איפה הוא ,אני עייף ,עייף ..אני לא מרוכז ,הנהג אומר לי אדוני רד נו..
אמרתי לו מה רד ,חכה שניה אחת  ,זה ארנק עם  2000פרנק אני לפני טיסה ,אני לא יכול
לאבד כזה דבר .אני הולך לערבי אני אומר לו אולי ראיתי פה? אומר לי לא ,לא ,אבל פופקורן
טעים .ליד הנהג יושב מישהו ,עושה לי גבר מה הבעיה ,אמרתי לו שמע ,אני לא יודע מה
להגיד לך ,יש לי ארנק עם המון כסף ,שמתי מאחורה ,לא יודע אולי הערבי הזה..
הוא רק שמע ערבי ,קיבל את האושר של החיים שלו  ,איפה הוא ,אמרתי לו בוא הנה אבל
עשה טובה ,אל תדאג ,התחיל ללכת ,מאחורה אני רואה יש לו אקדח ,אמרתי זה טוב ,אם
יש לו אקדח זה בסדר .הוא הולך לערבי קום ..הערבי אומר לא ,הא הא הא אל תסתלבט מי
אתה ,הוא הוציא את האקדח ,הוציא מהכיס תעודת שוטר ,ואומר לו קום מהר ,הערבי קם
ועמד מתחתיו ,והוא ישב על הארנק.
אומר לו השוטר מה זה ,הוא אומר לו זה מצאתי ,אומר לו מצאת ...אני תיכף אמצא פה איזה
כדור אשים אותו עליך ..לוקח את הארנק והביא לי ,בא אלי ואומר לי אחי תבדוק אם חסר
לך משהו ,אני בודק והכל בסדר ,אני שם בכיס.
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אומר לי אותו יהודי ,תקשיבו טוב ,שמע אחי אני אטפל בו אל תדאג ,זה תשאיר בשבילי,
אבל אתה יודע שאלוקים אוהב אותך ,תגיד לי איזה מעשה טוב עשית שאלוקים אוהב
אותך? אמרתי לו ,החזרתי ארנק  3שעות בחום אני אספר לך ,הוא אומר לי אני  7שנים לא
עליתי על אוטובוס ,יש לי אופנוע ,היום יצאתי מהתחנה ,לא יודע אל תשאל אותי אחי
למה ,החלטתי היום בא לי לנסוע באוטובוס ,לא יודע למה ,למרות שיש לי אופנוע משטרתי.
אלוקים אוהב אותך!
לא הפלא ופלא?? החוזה מלובלין ,בורא עולם נותן ניסיון ,בורא עולם אומר לך תתכופף אתה
לא יודע מה יהיה בלילה ,בורא עולם אומר בעצם מגיע לך הרב זאיד שהארנק שלך יאבד..
אבל אומר בורא עולם ..אני אביא לך אפרסקים ..אם תתכופף להרים את האפרסק אני אציל
אותך ,תהיה חכם ותרים את הניסיון ,אם לא הייתי חכם והייתי אומר לה גברת נכבדה,
השם יעזור לך לילה טוב .הייתי יושן אבל אחרי זה בלילה לא הייתי ישן ,לך תאבד 2000
פרנק וויזה בערב טיסה ,איזה עוגמת נפש...
אבל בורא עולם נותן לך אפרסק ,ואומר תתכופף ,כדאי לך ,זה קשה אבל אתה תרוויח מזה..
דרשו השם בהימצאו אבל בשביל זה צריך להתכופף.
כל אחד מאיתנו רוצה שנה טובה ..צריף להתכופף ..עוד אפרסק ..עוד משמש עוד תפוח ,עוד
נגזור את הרצונות שלנו ,עוד קרבת השם ,נתכופף ,נראה לבורא עולם אהבה ,נצעק לקב"ה
אנחנו אוהבים אותך ,נראה לו שגוזרין רצונות ,נזכה לשנה טובה ,לכתיבה וחתימה טובה
אמן ואמן.

מפתח השמחה לכל השנה – הרה"ג בן ציון מוצאפי שליט"א
שעות ספורות – זה הזמן שנשאר לנו עד התקדש היום הגדול בשנה ,יום הדין והמשפט על
כל השנה הקרובה! .בכל ספרי הקבלה וההלכה מודגש עניין השמחה בראש השנה ,שעל
האדם ,למרות חרדת הדין ,להיות בשמחה גדולה ביום זה ,כאדם המראה בטחון בבוראו
שיזכה לשנה טובה ומבורכת.
אך יותר מכל מזהירים ספרי הקבלה :לא לכעוס ולא להיות בצער ביום זה!
שכן התנהגותו ושמחתו של אדם ביום זה ,משפיעה מאוד על כל השנה כולה!.
מספר הרה"ג ר' בן ציון מוצאפי שליט"א ,בספרו 'שופר בציון':
"סיפר לי אבי (רבי סלמן מוצאפי זצ"ל) ,מעשה שאירע עם מורו ורבו ,הצדיק המקובל הקדוש,
ר' יהודה פתייה זצ"ל .כידוע ,בעיר בגדד שבעיראק ,עירו של רבי יהודה פתייה ,שורר חום
כבד ברוב ימות השנה ,ולכן ,היה מנהגם של היהודים בבגדד לערוך את סעודות השבת
והחג בעליות הגג של בתיהם ,שם האוויר צלול ונעים יותר.
שנה אחת ,בליל ראש השנה ,הלך המקובל ר' יהודה פתייה זצ"ל אל בית -הכנסת עטוף
בבגדי לבן צחורים להתפלל את התפילה הראשונה של השנה בקדושה עצומה ובהתלהבות
גדולה .בינתיים ,אשתו הרבנית סידרה את כל המטעמים והסימנים של ראש השנה ,בכדי
שהכל יבוא על מקומו בשלום .הסתיימה התפילה והצדיק עשה אתה דרכו בזריזות לעבר
ביתו לערוך את קידוש הלילה בקדושה נוראה.
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רבי יהודה פתייה נכנס לביתו ,ובפנים מאירות ושמחות הוא מברך את אשתו ובני ביתו
בקול רם ושמחה גדולה" :שתכתבו ותחתמו לשנה טובה ומבורכת" ,כמובא בספרי הקבלה על
חשיבותה של כניסה לבית מתוך שמחה וברכה לכל הסובבים .השמחה בבית היתה גדולה
והרב פתייה ובני ביתו עלו אל עליית הגג ,כדי לערוך את הקידוש בכוונה עצומה ,כפי
הוראת ספרי הקבלה ,שבסגולת ברכת שהחיינו בשמחה והודאה לה' על כך שהגיע גם לשנה
זו בבריאות ושמחה ,יזכה לשנה נוספת של ברכה והצלחה .הגג היה מואר על ידי מנורת שמן
גדולה שהכינה אשתו טרם החג ,שהאירה באור גדול את השולחן המפואר.
הרב פתייה נעמד ליד כוס הקידוש ,אך הרגיש שהחום הכבד מתגבר עליו והחליט להוריד
את גלימתו הטהורה .תוך כדי הסרת הגלימה הצחורה והנקייה ,נתקלה לפתע ידו ,שלא
בכוונה ,במנורת השמן הגדולה ,והנה מאומה ...מנורת השמן נשפכה על מצנפתו וגלימתו של
הצדיק ולכלכה אותם לחלוטין ,אך יותר מכל ,נרות השמן שבמנורה כבו לגמרי ובגג נהיה
חושך אפילה ,נבהלה אשתו מהמחזה וחשבה" :כיצד ישהה הצדיק ללא בגדיו ביום קדוש
שכזה ,אך יותר מכל ,כיצד נערוך את סעודת ראש השנה הקדושה בחושך אפילה?"...
רבי יהודה פתייה ,שם לב לבהלת אשתו ,והחל מיד להתפרץ בצחוק גדול על מנת להרגיעה,
והראה שלא קרה כלום ,סדר ליל ראש השנה הקדוש יערך גם בחושך אפילה וללא בגדיי,
אם כך הוא רצון ה' יתברך .לאחר צחוק ממושך של הצדיק שהאיר את ליבם בשמחה ,החל
לומר את סדר הקידוש בשמחה עצומה ,כשסביבו חושך אפילה .הקידוש נאמר בקדושה
נוראה ,ובסיומו ניגשו כולם ליטול את ידיהם כדי לפתוח בסעודה .הרבנית הקדושה ,הלכה
אל המטבח ,הוציאה את המגש והניחה בתוכו את סיר המרק המהביל ואת הבשר הרך
והמבושל במיוחד.
היא החלה לעלות במעלות הגג בזהירות כששתי ידיה אוחזות במגש הטיב ,פסיעה אחר
פסיעה ,מפני החושך הכבד ששרר בביתם .והנה ,במרחק קצר מהגג ,כשלה רגלה של באחת
ממדרגות העלייה ,היא איבדה את שיווי המשקל ,והמגש העשיר במרק חם ומהביל ועופות
חמים ,נזרק לעבר רצפת הבית ,כשהרבנית נופלת אחריו .רעש גדול נשמע עם נפילת המגש,
והרבנית הקדושה החלה לפרוץ בבכי חונק.
מה קרה השנה :האור כבה ,הבגדים של בעלי התלכלכו ,וכעת כל סעודת הלילה הקדוש נפלה
על הרצפה וממה נאכל?...
רבי יהודה פתייה הצדיק ,חס וחלילה לא כעס על אשתו ולא האשים אותה בדבר ,אלא רץ
ממקומו בעליית הגג וסייע לה לקום ממקומה ,אסף את חלקי המרק והעופות שעדיין נשארו
שלמים ולא התלכלכו ברצפתה הבית .הרב הרגיע את אשתו הצדקת במילים חמות
ומעודדות ובכך שהיא לא אשמה ,ובידיעה שהכל מאת ה' לטובה גמורה ,ושאסור להכניס
עצבות בלילה קדוש זה.
הרבנית התאוששה מהמאורע וסידרה לרב צלחת ערוכה שעוד נשארה בשלמותה .רבי
יהודה הודה לה וברכה בכל ליבו בשמחה גדולה ,ועשה את דרכו סוף סוף לשבת ולסעוד
בקדושה ובשמחה .והנה ,הוא מגיע לעבר השולחן החשוך ,ומה הוא רואה? לא פחות ולא
יותר – חתול עולה על שולחנו ומושך בעוף ואוכלו...
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רבי יהודה פתייה עמד במקומו הביט למרום ואמר בשלווה גמורה ,כשאין שום טיפת כעס
וצער בליבו ואמר" :שטן ,שטן ,יודע אני שהיום הקדוש הזה באת להרגיזני ולנסותי שאעבור
על רצון בוראי ואהיה בכעס ובצער! ,אך דע לך ,שלא ולא! יהיה מה שיהיה – אשמח ביום
הקדוש הזה ככל יכולתי!" ,חרץ הרבה בקול רועד שהרעיד את השמיים ,ומיד החל לפצוח
בשירה ובזמרה גדולה ,כשהגג חשוך לגמרי וגם האוכל נפסל לאכילה.
והעיד הצדיק הקדוש ,רבי יהודה פתייה ואמר ,בסוף אותה שנה" :מעולם! מעולם לא היתה
לי שנה מוצלחת ומבורכת בגשמיות וברוחניות כשנה הזאת!".
וכך הזהיר בספר 'ערוגת הבושם' שיהיה האדם שמח וטוב לב ביום זה ,ומובטח בחסדי האל
שיצא משפטו לאור .ואף הוסיף הבן איש חי שכעס בראש השנה הוא סימן רע מאוד ,ולכן
יהיה רק בשמחה!
כתב ה'חיי אדם'" :ואוכלים בשר שמן ומיני מתיקה והכל לסימן טוב ,ולכן פשיטא שיזהר
מאוד שלא יכעס בימים האלו ,מלבד גודל האיסור ,כדי שיהיה לסימן טוב ,ורק יהיה שמח
לבו ונכון לבו בטוח בה' עם התשובה ומעשים טובים" .ספרי המקובלים מראים שהשנה
מתנהגת על פי צורת התחלתה ,לכן ירבה השמחה ובקדושה רבה! ('טוב לחסות בה' תשעג)

אשרי העם יודעי תרועה"
" ְ
נשאלת השאלה :מה יש בתרועת השופר? מדוע השבח של עם ישראל בכך שהם ”יודעי
תרועה!?“ והתשובה בהמשך הפסוק היא :שפעולה זו גורמת לכך ”שבאור פניך יהלכון“
ובמילים פשוטות :המלכת הקב“ה.
במדרש ויקרא רבה נאמר” :וכי אין אומות העולם יודעים להריע? והרי כמה קרנות יש להן,
כמה חצוצרות יש להם ,אלא ישראל שהן מכירין לפתות את בוראן בתרועה והוא עומד
מכסא הדין לכסא רחמים ומתמלא עליהם רחמים והופך להם מידת הדין למידת רחמים“.
אמר המגיד מדובנא ,משל למה הדבר דומה? לאיכר שבא מכפרו אל העיר ושוטט בהתפעלות
ברחובותיה .באותו היום פרצה שריפה גדולה בעיר ולפתע ראה האיכר כי במרכז השוק
עומדים מספר אנשים וחצוצרות בידיהם והם תוקעים בהם בעוז ,אנשים מוזרים הם בני
העיר – אמר האיכר לעצמו –כאשר פורצת דליקה הם מעמידים במרכז השוק כליזמרים?!
שוטה שכמותך – השיבו לו בני העיר בצחוק – הרי הם תוקעים בחצוצרות כדי לכבות את
השריפה! התפעל האיכר מאד מן ההמצאה הנפלאה ומשום כך מיהר וקנה לעצמו חצוצרה
ראויה לשמה ושב אל כפרו .לימים פרצה שריפה גדולה בכפר ונבהלו בני הכפר מאד” .אל
לכם להיבהל ולטרוח בכיבוי האש“ – הרגיעם האיכר ” –המצאה נפלאה הבאתי עמי מן העיר.
המתינו רגע קט ותראו“ ...רץ האיכר אל ביתו הביא את החצוצרה ,נעמד במרכז הכפר
והתחיל לתקוע בקולי קולות ...ככל שגברו תקיעותיו כן גברה האש...
שוטה שכמותך! צעקו עליו בני כפרו – הן בתקיעות בלבד לא תכבה האש כלל! אין זאת כי
מה שראית בעיר היה תקיעות כדי להזעיק את אנשי העיר ,שימהרו ויבואו לכבות את האש!
כן הוא גם הנמשל – סיים המגיד :אמת הדבר ,כי גם אומות העולם יודעים היטב לתקוע.
אולם אין התקיעה עצמה עיקר ,אלא ,שעל ידי התקיעה מתעוררים בני ישראל לפשפש
במעשיהם ולשוב אל ה''( .פניני בית הלוי' גיליון )401
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אפילו מלאך המוות מתפעל ממילה טובה!! – הרב יצחק זילברשטיין
האם אי פעם חשבתם כיצד ניתן להפוך להיות ידיד של מלאך המוות? כיצד להיות אהוב על
המלאך הנורא והקשה ביותר?
את התשובה מגלים רבותינו בתלמוד ,וממנו נוכל ללמוד כיצד לגרום להיות אהוב ומוערך
ביותר בבית על האישה והילדים.
הגמרא (סוכה לח') מספרת על רב אחא בר יעקב שכאשר היה מגיע חג הסוכות ,היה תופס את
הלולב ,מנענע בו ואומר" :זה החץ בעיניו של השטן ,שלא יוכל לנתק אותנו מעל מצוות ה' ".
הגמרא מגיבה על מעשה זה ואומרת כי אין לכל אדם לומר כך ,מפני שמתגרה הוא בשטן
אשר ישמע זאת ויעשה הכל כדי להעבירו על דתו .אם כן ,כיצד לא פחד רב אחא בר יעקב
לומר זאת ,שהרי סכנה היא להתגרות בשטן שיכול להעבירו על דתו?
את התשובה לכך מגלה לנו ה'ערוך לנר' וכה הם דבריו :לרב אחא בר יעקב היתה
פרוטקציה מיוחדת אצל מלאך המוות.
מלאך המוות היה ידידו הטוב של רב אחא בר יעקב ,כך שהשטן אינו יכול לגעת בו לרעה.
וכיצד זכה רב אחא בר יעקב להיות אהוב על מלאך המוות? מה
עשה כך שהינו חסין מיצר הרע? מה הסוד?
מגלה ה'ערוך לנר' את הסוד ואומר :מסופר בתלמוד (ב"ב טז) כי מספר שנים לפני כן ,היה
עומד רב אחא בר יעקב בישיבה ודורש דרשה בפני הציבור" :דעו לכם ,כי השטן ופנינה
(אשת אלקנה) – לשם שמיים נתכוונו"' .דעו לכם' ,אמר רב אחא ,כי השטן הינו מלאך טוב,
הוא לא רע כמו שכולם חושבים ,מפני שהוא רק עושה רצון הבורא לשם שמיים.
מיד ,אומרת הגמרא ,הגיע מלאך המוות מהשמיים ונישק את רב אחא בר יעקב על רגליו.
מלאך המוות התרגש כל כך מדבריו שכן מעולם לא היה מי ששיבח אותו ואמר עליו דברים
טובים ,על כן הוא ירד במיוחד מהשמיים וירד לנשק את רגליו באמצע הדרשה .לכן ,מסכם
ה'ערוך לנר' ,כאשר נענע רב אחא בר יעקב בלולב ,לא
היה מפחד הוא להתגרות בו ולומר" :חץ בעיניך" ,כי ידע הוא כי לאחר ששיבח את השטן,
כעת נעשה הוא אהובו ולא יפגע בו לרעה.
ראו רבותיי ,מהו כוחה של מחמאה ומילה טובה ,הערכה ומחמאה ,שחז"ל מספרים לנו
זאת כדי ללמדנו שאפילו מלאך המוות יכול להיות אהובך על ידי מחמאותיך.
סיפר הרב זילברשטיין שליט"א :כי הגיעו אליו זוג הורים וצער בפיהם .הם היו רחוקים מתורה
ומצוות ,ובתם הבכורה היתה מוכיחה אותם ומבקשת מהם שישובו בתשובה ,ישמרו מצוות,
יקבלו על עצמם שבת ,הדלקת נרות וכיסוי ראש .תמיד היא היתה מחזקת אותם .וכיום ,הם
אכן שבו בתשובה שלימה בזכותה והם מנהלים בית חרדי לכל דבר ,אך לצערם הרב ,הבת
בעצמה התרחקה מהדת והגיעה למצב שהיא אומרת דברי כפירה .אמרתי להם שכנראה הם
אלו שמרחיקים אותה ,ואם מהיום יחמיאו לה ויעריכו אותה ,היא בוודאי תתקרב בחזרה.
ההורים הקשיבו לי ובאותו יום כשהגיעו לבית באו אל הבת שדיברה בכפירה ואמרו לה
שהם מעריכים אותה והיא 'הרבי שלהם' כיוון שהיא החזירה אותם בתשובה והוסיפו
להחמיא לה ולהעריך אותה .וממש באורח פלא ,תוך יום אחד היא החלה להשתנות וחזרה
להיות חזקה בדת .מחמאה והערכה לאשה ,לרומם את הילד– ורואים פלאות!
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"ריבונו של עולם אני רוצה אח"! ('ופריו מתוק' ויקרא עמוד )35
לפנינו סיפור מרגש ומאלף ביותר ,שאירע לאחרונה במשפחה יקרה מאזור ירושלים .וממנו נלמד
עד כמה רב כוחו של המעביר על מידותיו:
לבני הזוג ,בן יחיד בלבד ,שנולד לפני תשע שנים .בעת לידת הבן ,אירע סיבוך שגרם
לסיכון חיי היולדת והעובר .בניסי-ניסים נולד וולד בריא ושלם וגם היולדת ניצלה ,אך
הרופאים הודיעו לבני הזוג ,שמעתה האישה לא תוכל להיפקד פעם נוספת ,כי ההריון
והלידה עלולים לסכן את האם ואת וולדה.
בנם של בני הזוג ,שלא היה מודע לבעיית אמו ,פנה פעמים רבות אל אמו בשאלה "מדוע
אני בן יחיד ,למה אין לי אחים?!" .בכל פעם האם היתה מתחמקת מהשאלה .את האמת
המרה ,חשבה בליבה ,אספר לבני בשלב מאוחר יותר .ויהי היום ,הגיע הילד הביתה ושאל
את אביו" :אבא ,במקרה שהיום השמיני ללידת תינוק נופל ביום חג השבועות  -האם
עושים אז את הברית?" ,האב היה מופתע מעט מהשאלה ,והגם שלא הבין את פשרה ,השיב
לבנו" :כן ,בוודאי שמלים את הבן בחג השבועות ,שכן אפילו בשבת קודש מלים את הבן אם
מדובר ביום השמיני ללידתו" .והשיחה הסתיימה.
כעבור מספר ימים ,האם עברה בדיקות שגרתיות בקופת-חולים ,ולחרדתם של בני הזוג
והרופאים ,התברר שהיא בהריון .הרופאים הודיעו לבני הזוג בצורה חד משמעית ,כי עליהם
לבצע הפלה בהקדם .הבעל מיהר להתקשר אל רבו ושאלו האם אכן יעשו את ההפלה ,והלה
פסק ,שלאור הנסיבות אכן יש לשמוע לדברי הרופאים ולהפיל את העובר .התור להפלה
נקבע כבר למחר ,אלא ,שבאותו הלילה ,כאשר האב עמד לומר עם בנו קריאת שמע שעל
המיטה ,נזכר לפתע בשאלה המוזרה אודות ברית המילה בשבועות ,וביקש לברר" :אולי תגלה
לי מה פשר שאלתך על הברית בשבועות?" ,הבן השיב בשפתו הטבעית והילדותית" :אבא,
אתה בוודאי זוכר שפעמים רבות לימדת אותי שמקובל בידינו מצדיקים וקדושים ,שקיימת
סגולה מופלאה לכל הישועות ,והיא ,שבשעה שפוגעים באדם ,ומעליבים אותו ,והוא אינו
מגיב ,ומכניס את עצמו על ידי כך לחבורת-הקודש של 'הנעלבים ואינם עולבים ,שומעים
חרפתם ואינם משיבים'  -זה הזמן הטוב ביותר לבקש ולהתחנן לפני ה' יתברך על מה
שרוצים" .ממשיך הילד ומספר ,והדברים מבהילים כל לב (רק נזכיר שוב  -מדובר בילד בן
תשע!) :באותו יום ,אירע לי דבר קשה בבית הספר .אחד הילדים העליב אותי מאוד מאוד,
הוא 'שפך' עלי קיתונות של גנאי ,וכל זה לעיני תלמידים רבים ,שחלקם החליטו להצטרף
אליו ולפגוע בי .למרות שהרגשתי שדמי נשפך ,החלטתי שלא להגיב לכינויים הפוגעניים.
רצתי לפינה נסתרת ,וזעקתי מקירות ליבי ,מתוך בכי ודמעות" :ריבונו של עולם ,ספגתי
עלבונות ובושות ,ולא הגבתי במאומה ,ואני אף מוכן למחול בלב שלם לכל המצערים אותי,
אך דבר אחד אני מבקש  -אנא רבונו של עולם תן לי אח במתנה!!!" (הילד שאינו יודע כלל
מהבדיקות של אמו ומההפלה) ,מסיים ואומר לאביו" :הרגשתי שתפילתי התקבלה במרום.
מרוב התרגשות רצתי מהר ,ולקחתי לוח שנה ,והתחלתי לספור מאותו היום תשעה חודשים,
כדי לבדוק באיזה יום ייוולד אחי הקטן ...בדקתי ומצאתי שיום לידתו נופל בדיוק שבוע
ימים לפני חג השבועות ,ולכן באותו ערב שאלתי אותך האם עושים ברית בשבועות"...
האב שנפעם מאוד מדברי בנו ,לא יכול היה להתאפק ופרץ בבכי .מיהר לספר לאשתו את
המעשה ,וכשהאישה שמעה את הדברים המרגשים ,אמרה לבעלה" :עלינו לעשות שוב
שאלת-רב בנוגע להפסקת ההריון ,כי אם זכינו להיפקד הודות לתפילה המיוחדת של הבן
שלנו  -תפילה בעת רצון ,מעומק ליבו הכואב של ילד זך וטהור  -אולי מהריון כזה לא תצא
תקלה".
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הבעל התקשר לרבו ,ותשובת הרב היתה" :זו שאלה חמורה שאיני יכול להשיב עליה .יש
להפנות את השאלה לאחד מגדולי הדור" .פנה אפוא האב ,עוד באותו הערב ,לאחד מפוסקי
הדור ,ולאחר ששמע הרב את כל פרטי המעשה ,ובחן היטב את דברי הרופאים ואחוזי
הסיכון ,השיב" :אם ההורים חדורים באמונה בה' יתברך ,יש להם רשות להמשיך את ההריון,
ולה' הישועה"( .כמובן שאין ללמוד מכאן למקרים אחרים ,אלא יש להפנות כל שאלה ושאלה
בפני עצמה להכרעת חכמי ישראל .וע"ע בזה בספר 'שיעורי תורה לרופאים' ח"ד עמוד .)65
חודשי ההריון היו רצופים בבדיקות וביקורות ,ובחודש האחרון האם שהתה בבית החולים
ל'שמירה' .טרם הלידה ,בית החולים גייס צוות של שמונה רופאים מומחים! שנכחו בחדר
הלידה .תהליך הלידה הניסי ,עבר בסייעתא דשמיא בשלום  -לבני הזוג נולד בן בריא
ושלם ,וגם האם ניצלה ולא נגרם לה שום היזק מההריון והלידה ,דבר שעורר התפעלות רבה
אצל הרופאים הבכירים( .אגב נציין ,שהברית נערכה מספר ימים לאחר חג השבועות ,אך
אין זה מגרע בכי-הוא -זה מהמעשה המאלף וקידוש השם הגדול שגרם לו אותו ילד).

זוכר כל הנשכחות –הרב משה יזדי (עלון 'אהבת ישראל')
בתפילתינו בראש השנה מנסים כולנו לרצות ולפייס את אבינו שבשמים שיסלח לנו על כל
עוונותינו ויכתבנו לחיים טובים ולשלום .בין כל הפיוסים והריצויים אומרים אנחנו בתפילה :
"כי זוכר כל הנשכחות אתה ."....מהו הפיוס הזה? מה כוונתנו באומרנו זאת? איך זה יביא
לסליחת עוונותינו? החיד"א הקדוש זיע"א מסביר זאת כך" :טבעו של אדם ,במעשהו הטוב,
נצרב מעשה זה בזיכרונו ולא ישכחהו לעולם .כשעושה הוא מעשה טוב ,מצווה ,אזי ככל
שהשקיע הוא יותר לפעמים 'מגדיל' הוא לעשות ואף מתגאה בשיחתו עם קרוביו וחבריו על
המעשה הטוב שזכה לעשות .וזוכר תמיד את מעשהו זה" .מצווה כזאת" אומר החיד"א
הקדוש "הגם שתהא גדולה ביותר ,אין לה שום ערך לפני אבינו שבשמים .כיון שגררה היא
עושיה".
ַ
גאווה סרוחה לליבו של
"לעומת זאת" ,ממשיך החיד"א הקדוש ואומר" :אדם אחר המכיר במיעוט ערכו ומבין שכל
מעשה טוב ,ול ּו הגדול ביותר שזכה הוא לעשות ,אינו אלא 'מתנת חינם' מאבינו שבשמים
שזיכה אותו לקיים מצווה חשובה שכזאת ,כיון שכך ,אינו מחזיק טובה לעצמו ובוודאי
שאינו מתרברב על שזכה הוא לעשות זאת ,ובמשך הזמן אף שוכח הוא ממצווה נפלאה זאת
שזכה הוא לקיים".
אדם איכותי שכזה ,יש בכוחו לפייס את אבינו שבשמים על ידי כך שאומר הוא בתפילה:
"כי זוכר כל הנשכחות אתה" ...דהיינו :אבינו שבשמים! גם אם במשך השנה זכיתי לעשות
מצווה שיש בה משקל רב שתכתבני בזכותה לחיים טובים ,הרי גלוי וידוע לפניך שאין דרכי
להתפאר במצווה שכזאת ,ובמשך הזמן אף שכחתיה .אך אתה הוא זה שזוכר את הנשכחות
ושמח בהן יותר מכל מצווה אחרת ,אז אנא ממך! בזכות מצוות כאלו שנשכחו ממני תכתבני
לחיים טובים ולשלום .וכל כך רב כוחו של איש זה עד שיש ביכולתו לבקש חיים טובים
לכל עם ישראל .לכך תיקנו לנו שכל עם ישראל יאמרו נוסח זה בתפילה ,ובוודאי שיש
בינינו אנשים איכותיים  ,בעלי ענווה ,שבכח תפילתם יזכו כל עמנו הנפלא לחיים טובים
ומאושרים .העולה מכל האמור :אבינו שבשמים אוהב את המצוות הטהורות ,אלה שלא גרפנו
מהם כבוד ,אלה שקיימנו ושכחנו .את המצוות האלו הוא אוסף וזוכר תמיד .וביום הדין
הגדול והנורא הוא מניח אותן על המאזניים ומביא אותן בחשבון גדול מאד ,בזכות מצוות
אלו מתגלגלים רחמיו של הקדוש ברוך הוא על עמו ישראל וסותם את פיהם של כל
המקטרגים וכותב אותנו לחיים טובים ולשלום.
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תשליך – הרב יצחק זילברשטיין שליט"א
מספר הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליט"א :סיפר לי יהודי נכבד ,מעשה מופלא
שהתרחש בארה"ב :נסעתי לארה"ב לצורך עיסוקיי ,ועיקר חנייתי היתה בעיר מיאמי
השוכנת לחוף הים .בעיר זו ,מתגורר בן-דודי ,שלא ראיתיו מזה שנים רבות ,ולמרות
שידעתי שהוא רחוק מאוד משמירת תורה ומצוות ,בכל זאת רציתי להיפגש עמו ולהתוודע
למצבו .התקשרתי אליו ושאלתי האם הוא מעוניין להיפגש ,והוא ניאות לכך בחפץ לב,
והזמין אותי לבוא אל ביתו .והנה ,מיד בראותי אותו ,נדהמתי מאוד לראות כיפה חבושה
לראשו ...חשבתי בליבי ,שמא חבש את הכיפה לכבודי ,אך בהיכנסי למעונו המפואר,
הבחנתי להפתעתי הרבה ,במזוזה מהודרת הניצבת בפתח הדלת ,דבר שלא היה אצלו בפעם
האחרונה שביקרתי במקום .מה גדלה תדהמתי ,כאשר נכנסתי לסלון ,ועיני נתקלו בפמוטות
השבת ,בסידורים וחומשים ,בספרי קודש ובעוד 'פריטים יהודיים'...לא יכולתי להתאפק ,ושאלתי אותו" :ראה נא יקירי ,אני מבחין שחל שינוי מסוים בחייך .כל
כך מרגש לראות את הכיפה חבושה לראשך ,את המזוזה שנקבעה בפתח ביתכם ,ספרי
קודש ופמוטות ...תוכל נא לספר לי ,מה עומד מאחורי השינוי המופלא שחל כאן?"...
והאיש החל לספר דבר-פלא שעבר עליו :ביום ראש -השנה האחרון ,ישבתי במרפסת ביתי,
וצפיתי במרחבי הים הגדול הנראים מול הווילה שלי .לפתע ,ראיתי נחיל גדול של אנשים
יוצא מבית הכנסת ,והולך לכיוון הים .למרות שהייתי רחוק מאוד מיהדות ,ושנים רבות לא
נכנסתי לבית כנסת ,נזכרתי שמדובר במנהג שבו משליכים היהודים את חטאיהם לים ביום
ראש השנה ' -תשליך' .המראה המפליא של נחיל היהודים הדתיים הצועד לעבר הים ,הזכיר
לי את אבי המנוח שהיה לוקח אותי בתור ילד לעשות 'תשליך' בים.
בהחלטה של רגע אמרתי לעצמי ,שגם אני אצטרף ליהודים הללו לכיוון הים ...והלכתי .והנה
אני עומד מרוגש בתוך היהודים האוחזים בידיהם סידור ומתפללים .מאן-דהוא ניגש אלי
ומסר לי סידור והצביע על הקטעים הנאמרים ,ואמרתי את התשליך בהתרגשות יחד עם
שאר היהודים .התשליך הסתיים ,ופניתי לשוב לעבר ביתי ,ואז אני מרגיש דפיקה על גבי.
הסתובבתי ,ולנגד עיניי עומד יהודי מכובד ,גבוה והדור פנים ,השואל אותי בהארת פנים:
"תאמר לי יהודי ,שופר כבר שמעת היום?"  - - -השבתי בשלילה ,ומיד הוציא מכיס בגדו
שופר קטן ,ביקש שאשמע ואתכוון לצאת ידי חובה ,ותקע בשופר כמה תקיעות .כשסיים
פנה אלי ואמר" :קוראים לי משה כץ" ,והלך לדרכו .חזרתי לביתי ,וכולי נפעם .שיתפתי את
אשתי בחוויות שהיו לי ב'תשליך' ,ואף תיארתי בפניה את האיש הדור הפנים שתקע עבורי
בשופר ,וסיימתי" :משום מה האיש החליט להיפרד ממני תוך כדי שציין את שמו  -משה
כ"ץ" .אשתי שמעה את השם ,ומיד פרצה בבכי מר ,ובתוך הבכי ביקשה שאתאר לה שוב,
באופן ברור ,את צורתו וקלסתר פניו של היהודי ההוא.
התברר שאותו 'משה כץ' ,היה אביה של אשתי ,שהיה תלמיד חכם ובעל תוקע בעיר
פרשבורג שבהונגריה ,ונרצח בשואה ,כך שמעולם לא הכרתיו .ומכיון שאשתי שינתה את
שם משפחתה ,לא ידעתי ששם משפחתה הקודם היה 'כץ' .ואכן ,סיים הבן-דוד ממיאמי,
מאותו רגע השתנו חיינו...
ספרתי את הסיפור לרבינו הגר"ח קניבסקי שליט"א ,ואמר שבהחלט יתכן שהיה זה גילוי מן
השמים לבני הזוג כדי שיפשפשו במעשיהם ,וכבר מצינו דברים כאלה בחז"ל( .ווי העמודים)
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"צעד קטן לאדם ,צעד גדול לאנושות"
לפני כמה שנים נתבשרנו על פטירתו של ניל ארמסטרונג ,האדם הראשון שכף רגלו דרכה
על אדמת הירח .בוודאי כולכם כבר שואלים את עצמכם ,מה הקשר בין 'ניל ארמסטרונג'
לראש השנה? אלא שניל אמר משפט שהוא יסוד גדול בעבודת ה':
"צעד קטן לאדם ,צעד גדול לאנושות" וכדי להסביר את הנאמר נספר לכם את המעשה
שבעקבותיו הקים רבי ישראל מסלנט זצ"ל את 'תנועת המוסר':
פעם אחת הוזמן רבי ישראל מסלנט זצ"ל לחתונה של רב העיר שהשיא את בנו לבתו של
הסנדלר של העיירה הדבר הזה היה מאוד לא מקובל ,רב גדול שישתדך עם סנדלר עני ועם
הארץ? מדוע בכל זאת התאפשר הדבר? פשוט מאד ,אותו סנדלר קנה כרטיס פיס וזכה
בזכיה הגדולה והפך בין לילה לגביר גדול.
כאשר צעד לו הסנדלר העני  -עשיר לחופה כשהוא אוחז בידי חתנו בן הרב ופניו קורנות
מאושר ומגאווה ,היה שם אדם אחד שעינו היתה צרה בסנדלר שהצליח להעפיל למעלה
למעלה עד כדי כך שזכה לקחת לחתן את בן הרב ,וקינא בו מאוד ,והחליט לבייש את
הסנדלר? ,מה עשה? ניגש עם נעל ישנה וקרועה אל אבי הכלה ואמר לו לעיני כולם :אולי
תוכל לתקן לי את הנעל? צחוק גדול פרץ מפי כל הקרואים והסנדלר נהיה חיוור כסיד ,קיבל
התקפת לב במקום ,ונפל מת .כאשר ראה זאת רבי ישראל מסלנט ,הזדעזע עד עמקי נשמתו
וחשב לעצמו :איך יתכן ויהודי שומר תורה ומצוות מסוגל כך לבייש את חברו רק בגלל הקנאה?
הרי הוא נזהר שלא לחלל את השבת ,שלא לאכול טרף ,שלא להתעסק עם אשת איש
וכדומה .אבל כאשר מגיע הדבר לבייש ולהעליב את חברו ,כאן הוא מרשה לעצמו
ובפרהסיה? אין זאת אלא משום שלא למד מוסר ,לא עבד על עצמו לשנות את מידותיו  ,לעקור
מלבו את המידות הרעות של כעס ושנאה וקנאה וכדומה.
לכן החליט רבי ישראל שצריך כל אדם להקדיש כל יום כחצי שעה או שעה ללמוד את
תורת המוסר .כדי שהאדם יעבוד על עצמו להיות איש טוב יותר כלפי זולתו .וכך הלך רבי
ישראל וגיבש תורה שלימה בענין והיה הולך מעיר לעיר ומכפר לכפר ומנסה לשכנע יהודים
ללמוד מוסר ולעבוד על מידותיהם.
רבי ישראל הזדעזע ואמר :מובטחני שגדולי הדור הקודם היושבים בגן עדן ,מובאים בגלל
המעשה הזה בדין ,על אשר לא מילאו תפקידם בשלימות ,בכך שלא חינכו אותו בהגיעו
למקרה השחתה זה!!
ושמעתי מהרב אליהו דיסקין שליט"א שהמשיך וביאר ,שרבי ישראל התכוון שהפגם במידות
לא התחיל מאותו יום ולא מאותו אדם ..אלא זה התחיל אפילו לפני  300שנה בסבא של
הסבא ,שבגלל שהיו חסרים אפילו מעט ב"בין אדם לחבירו" ,נוצר הידרדרות במוסר שעם
השנים אף ירדה בגנים ודור אחרי דור ..זה הידרדר עוד ועוד למעשה הנורא הזה .כי סטייה
קטנה של האדם במידותיו ..לבסוף יכולה לגרום לזעזוע גדול .המשיך והסביר שאפשר
ללמוד על הדברים מפרשת נח " :וַ י ְַרא ה'ִּ ,כי ַר ָּבה ָּר ַעת ָּה ָּא ָּדם ָּב ָּא ֶרץ ,וְ כָּ ל-י ֵֶצר ַמ ְח ְשבֹת לִּ ב ֹוַ ,רק
אתי ֵמ ַעל ְפנֵ י ָּהאֲ ָּד ָּמהֵ ,מ ָּא ָּדם ַעדְ -ב ֵה ָּמהַ ,עד-
שרָּ -ב ָּר ִּ
ֹאמר ה'ֶ ,א ְמ ֶחה ֶאתָּ -ה ָּא ָּדם אֲ ֶ
ַרע ָּכלַ -הי ֹום ...וַ י ֶ
עוף ַה ָּש ָּמיִּ ם" .ויש לשאול מדוע יש צורך למחוק גם את החיות? אלא בגלל
ש וְ ַעדֹ -
ֶר ֶמ ׂ
העבירות שעשו בדור המבול וההשחתה שעשו ..זה השפיעה על כל העולם והסביבה ואפילו
החיות התקלקלו ולכן היה צורך להתחיל הכל מחדש.
מכאן אנו רואים שמעשי האדם משפיעים מאוד על הסביבה ואפילו על כל העולם כולו ! וכל
מעשה קטן ..אפילו צעד קטן שאדם מתחזק ..אם זה ביותר שמירה על הלשון ,יותר להעביר על
המידות ,לכבד יותר את ההורים ,את האישה ,את הבעל ,להיות יותר רחמנים .זה משפיע על
סביבתו של האדם ,על האנשים שסובבים אותו וגם הם משתנים בעקבותיו .וכל זה גם להיפך,
חלילה אם משתנה לרעה .ולכן שאדם עושה צעד קטן שמוסיף עליו בעבודת ה' -זהו צעד גדול
לאנושות!
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המתכון לשנה טובה – הרב מנחם שטיין (טוב לחסות בה' גיליון )497
קובעת הגמרא בברכות ('הרואה')" :הרואה את חברו אחר י"ב חודש ,מברך" :מחיה המתים".
שואל המהרש"א הקדוש :רגע ,מי מת? למה לברך עליו מחיה המתים? הרי הוא היה חי ושלם
עד עכשיו?...
עונה המהרש"א הקדוש ואומר :כי כל אדם בראש השנה הינו כמו מת ,אשר פוסקים לו חיים
חדשים לחלוטין ,ללא קשר לכל מה שהיה לו בשנה החדשה .זה שהיה חי בשנה שעברה,
לא קשור כלל לחיים שקיבל בשנה הקרובה :הבריאות נקבעת מחדש ,ההצלחה ,הפרנסה,
הנחת והשמחה – הכל נקבע מחדש .לכן ,מברכים עליו מחיה המתים.
סיפר הרה"ג הרב מנחם שטיין שליט"א את המעשה המופלא הבא
"היה זה לפני מספר שנים ,כמה ימים לפני ראש השנה .מתקשרת אליי תלמידה ופונה אליי
בתחנונים" :שלום כבוד הרב ,רציתי לשאול האם אני ובעלי יכולים לעשות אצלכם את ראש
השנה?" .הכרתי אותה ,היתה זו תלמידה מהשכונה שלנו אשר תמיד מגיעה לשמוע שיעורים
ושיחות מוסר" .הרב יודע שאני ובעלי כבר שנים רבות לא זכינו בילדים ,על כן החלטנו
השנה ,לבוא אליכם על מנת להתחזק איתכם בראש השנה הקרוב ולהרגיש את רוממות
היום ,בתפילה שאולי השנה ירחם עלינו ה'" ,סיימה בצער.
"בשמחה" ,השבתי .הם הגיעו אלינו בראש השנה ,סידרנו להם חדר ,כשהם מצטרפים אלינו
לתפילות ,לסעודות ,לשירי הנשמה ולדברי ההתעוררות שנאמרו מפי בני הבית ביום הדין
הגדול .מוקדם בבוקר עם עלות השחר ,קמו כולם ברטט ורעדה ועשו את דרכם אל התפילה
בישיבת 'אור ישראל' בפ"ת .בית המדרש היה מלא מפה לפה .בחורי הישיבה שקמו מוקדם,
ישבו כבר במקומם והחלו את התפילה .אף עזרת הנשים היתה גדושה ,והכל שפכו את ליבם
בתפילה לה' שירחם עליהם בדינם ויזכה אותם בשנה טובה.
והנה ,לאחר תפילת שמונה עשרה ,נפתח ההיכל והוציאו את ספר התורה על מנת לקרוא את
קריאת היום הראשון" :וה' פקד את שרה" ,ואח"כ :את קריאת ההפטרה בה מסופר על
פקידת חנה ,אשת אלקנה .חז"ל מספרים כי שרה וחנה ,שניהם נפקדו ביום ראש השנה,
אחר ששנים רבות לא זכו בילדים .מלבד זאת ,מציינת הגמרא ,אף 'בית -ולד' לא היה להם,
כך שלא היה להם סיכוי על פי טבע לזכות בילדים .אך בראש השנה הם שכנעו את הבורא
לתת להם ילד ,על כן קוראים ביום גדול שכזה דווקא את המעשה על פקידת שרה אחר 90
שנה ,וכן על פקידת חנה לאחר שנים רבות של סבל וצער ,ללמדנו שביום ראש השנה יכול
ה' לתת לאדם את כל מבוקשו ,אף שעל פי הטבע אין לדבר סיכוי להתרחש.
החזן החל בקריאת ההפטרה ,ואז לפתע ,בעת אשר הגיע למילים" :ויאמר לה אלקנה אשה:
חנה ,למה תבכי ,ולמה לא תאכלי ,ולמה ירע לבבך ,הלא אנכי טוב לך מעשרה בנים" ,נשמעה
זעקה אדירה מעזרת הנשים .הכל נבהלו עד למאד ,ואף החזן הפסיק בקריאה .היתה זו אותה
תלמידה צעירה .היא בכתה בהיסטריה ממש כמו ילדה קטנה .כל הצער והקושי במשך שנים
רבות ,התרכזו לה לאותו רגע ששמעה את החזן קורא את המילים בהם פונה אלקנה לחנה
ואומר לה שלא תצטער על כך שאין לה ילדים .היא לא יכלה לנשום מרוב בכי.
הבנות שלי ,שישבו לידה בתפילה ,ברחו מהמקום מרוב פחד לראות אשה הבוכה מתוך צער
כה רב .היא בכתה ללא הרף במשך שבע דקות ,כאשר לא היה אדם אחד בבית המדרש
שלא הצטמרר מהמעמד .הבחורים פנו לראש הישיבה ושאלו מה לעשות ,אין זה אפשרי
להמשיך בקריאת התורה כשקולות בכי כה קשים נשמעים בבית המדרש.
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ראש הישיבה השיב להם" :תנו לה לבכות ,הרי זו אשה צעירה ששנים לא זכתה לילדים,
ומבינה היא שהיום ,ביום ראש השנה יכול ה' לפקוד כל אחת ,על כן היא שופכת את כל
ליבה בדמעות רותחות לה'" .ראש הישיבה הטה את ראשו מטה ברעדה והקשיב לבכי שלא
פסק .לא היתה עין שנשארה יבשה ,כולם הרגישו באותה העת את חרדת הדין וליבם נשבר
בקרבם .לאחר שבע דקות בדיוק היא נרגעה והחזן המשיך בקריאת ההפטרה.
התלמידה לא ויתרה כלל ובכל היומיים של ראש השנה היא לא פסקה מלומר תהילים
ולהתחנן לה' שבראש השנה הזה יתן לה חיים חדשים ויזכה אותה בילדים .ראש השנה
נגמר והתלמידה ובעלה שבו לביתם" .מעולם לא היתה בישיבה כזו התעוררות בראש השנה",
קבע ראש הישיבה" ,והכל בזכות אותה אשה שבורה שבכתה ללא הרף בעת הדין הגדול".
רבותיי היקרים ,הקשיבו לי טוב ,אחר שנים רבות שלא זכתה לילדים ,באותה שנה בחודש
תמוז ,מתקשרת אליי אותה תלמידה ואומרת לי" :הרב שטיין ,בשעה טובה נולד לנו בן זכר".
וכך שנה אחר שנה היא זכתה בילד ועוד ילד ,כשהיום היא אמא מאושרת ל  -8ילדים
נפלאים.
אנשים רבים עומדים המומים עד היום :כיצד זכתה היא ל  -8ילדים ,אחר ששנים רבות
בהן חיה בבדידות ובהבנה שאולי לא תזכה לעולם לחבוק בן?...
אך כל מי שהיה בישיבת 'אור ישראל' באותו ראש השנה יודע באופן חד משמעי –
התפילות ,הבכי הרותח מקירות הלב לה' שבכתה בזמן קריאת התורה ,קרע שערי שמיים
וזיכה אותה להפוך סדרי בראשית ולזכות בדבר מבוקשה".
אין זה משנה מה היה לך בשנה שעברה ,בראש השנה הזה אתה יכול לקבל כל שתבקש ,כי כעת
מחלק ה' :בריאות ,פרנסה ,ילדים ,זיווגים ,הצלחה וכו' -עכשיו זה הזמן ,ומי שינצל את היומיים
האלה בקדושת הדיבור ויתחנן לה' מקירות ליבו שיזכהו בכל מבוקשו – יזכה לשנה טובה
ומאושרת .שווה להשקיע יומיים ,בשביל לנוח שנה שלימה!.
כתב ה'אלף המגן' (תקפד ,מד)" :גם אדם שנכתב ונחתם בראש השנה בספרן של רשעים חס
ושלום ,מכל מקום אם יבכה ויעשה תשובה באותו יום – יקרע גזר דינו ויכתב בספר חיים טובים
בין הצדיקים" ,כותב הצדיק .ננצל את היומיים של ראש השנה להתחנן ,לבקש ולהרעיש עולמות
לפני אב הרחמן לזכות בשנה טובה!

כוחה של קבלה אחת (מתוק מדבש גיליון )97
"אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש ...למענך א-לוקים חיים"
ישנה עצה נפלאה לזכייה בדין בראש השנה מרבי אליהו לופיאן זיע"א והיא:
אדם שיקבל קבלה אחת של דבר שעד היום הוא לא עשה ויקבל על עצמו להשתדל
לקיימה במסירות יזכה לראות נסים ונפלאות וייכתב לחיים טובים .רמז לדבר אומר ר' אליהו
לופיאן בפסוק' :אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש' דהיינו בזכות קבלה 'אחת' אוכל להיות
בבחינת 'שאלתי מאת ה' אותה אבקש' דהיינו לבקש ולקבל שנה טובה ומבורכת ולראות
נסים גלויים ממש .וזהו הפשט של 'למענך א-לוקים חיים'...
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ובעניין זה סיפור מדהים ונפלא :בחודש אלול תשע"ה ,סמוך ונראה לראש השנה תשע"ו ,
התקשרה בת ישראל ששמה תהילה לרב חיים זאיד שליט"א וממש לא יכלה לדבר אלא רק
בכתה' .מה קרה?' שואל הרב 'אין לי כוחות נפש יותר' היא עונה 'היום אני בת  30שנה
ועדיין מעוכבת שידוך ,מה לא עשיתי אבל כלום ...אני מבינה שכנראה זו גזירה שלא
אתחתן'' .חלילה' אומר לה הרב 'אסור לאדם להתייאש כלל'' .אז אולי שהרב יברך אותי
שאזכה?' 'תראי' אומר הרב 'ברכה ממני אני לא יודע אם תעזור ,אולי אפילו עלולה להזיק,
מה שאני יכול לתת לך זו עצה טובה והיא גם לא שלי אלא של הגאון ר' אליהו לופיאן זצ"ל
שהבטיח' :אדם שיקבל בערב ראש השנה קבלה אחת של דבר שעד היום הוא לא עשה
ויקבל על עצמו להשתדל לקיימה במסירות יזכה לראות נסים ונפלאות'.
'עצתי אלייך היא שתקבלי על עצמך ללמוד בכל יום ספר מוסר במשך חצי שעה'.
'אני מקבלת' אמרה תהילה 'אבל איזה ספר?' ,אולי ספרי המוסר של הרב פינקוס' אמר הרב,
היא קיבלה על עצמה והרב בירך אותה בשנה טובה .לקראת פסח מתקשרת שוב תהילה
לרב זאיד ואומרת 'כבוד הרב סיימתי כבר את כל ספרי הרב פינקוס וגם את 'שערי תשובה'
אך הנסיך לא הגיע'...
הרב הבטיח להיכנס לצדיק רבי דוד אבוחצירא שליט"א .אומר לו רבי דוד 'מה היא רוצה?
היא קיבלה קבלה בערב ראש השנה תשע"ו ואני מאמין שהיא נחתמה שהשנה היא תתחתן
בע"ה אבל תגיד לה שאנחנו רק באמצע השנה בלבד ,שתמשיך עם הקבלה ולא תתייאש'.
הרב אמר לה את הדברים ושוב בירך אותה .במהלך חופשת 'בין הזמנים' בקיץ יצא הרב
זאיד לשווייץ יחד עם קבוצה של ילדים חולי ( CFל"ע) בשם 'חיים לילד' ילדים אילו הם
חולי ריאות שהאוויר בהרי האלפים מיטיב עמם ומחזק אותם.
תוך כדי הביקור הם עלו לפסגת ההר שנקרא 'צ'פל' ,שם יש מקום שאסור לשהות בו יותר
מחצי שעה כיוון שכמות החמצן באוויר נמוכה ולכן יש רכבל שמוריד את המטיילים למטה.
לאחר סיום הטיול עלו הרב והילדים למטוס חזרה לארץ.
לאחר עלייתו למטוס רואה הרב שבצמוד למקום מושבו במטוס הושיבו אישה שווייצרית
לא צנועה .הרב פונה ושואל 'האם יש מישהו שמדבר שווייצרית?' ,קם בחור יהודי ואומר 'כן
הרב מה אפשר לעזור?' 'אולי תוכל לבקש מהגברת לעבור למקום אחר במטוס?' הבחור
מדבר איתה ,היא מסכימה ,הם מחליפים מקומות והבחור יושב ליד הרב.
תוך כדי הטיסה התפתחה שיחה בין הרב לבחור 'מהיכן אתה?'' ,ממנצ'סטר שבאנגליה'
'ולאן אתה נוסע?' 'אני לומד בירושלים בישיבת מיר' 'ומה עושה הרב בשוויץ?' ,שואל הבחור
'אני מלווה קבוצת ילדים 'חיים לילד' היינו באלפים ,עלינו לצ'פל בפסגת ההר וכעת אנו
חוזרים'' .מה? הייתם בצ'פל' נזעק הבחור 'אוי ,אל תזכיר לי את המקום הזה'' .למה?' 'והבחור
מספר' :לפני תקופה קצרה הייתי באתר הזה ,שהיתי בפסגת ההר ואז אירע דבר נורא ,הייתי
טרוד בצילום בפסגת ההר ופספסתי את הרכבל האחרון שמוריד נוסעים ,לא שמו לב שאני
שם וכך נלכדתי במלכודת מוות .תוך שעה יורד החושך ,הכפור יעלה ,אין חמצן ואין לאן
לברוח ,עמדתי חסר אונים'...
'אז איך נחלצת?' שואל הרב 'לא תאמין' אומר הבחור' ,עמדתי והתחלתי לדבר עם הקב"ה
ואמרתי' :ריבונו של עולם ,בערב ראש השנה תשע"ו קיבלתי על עצמי ללמוד בכל יום חצי
שעה בספר מוסר על פי ההבטחה של רבי אליהו לופיאן זיע"א שמי שיקבל יראה נסים
גלויים.
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וברוך השם עמדתי בקבלה ואני מקיים אותה במסירות נפש ,וכבר סיימתי את כל ספריו של
הרב פינקוס זצ"ל ואת 'שערי תשובה' והנה אני עומד כאן בסכנת חיים ,ריבונו של עולם
תחלץ אותי מכאן'.
'איך שאני מסיים את תפילתי אני רואה לפתע רכבל שמגיע לפסגת ההר וממנו יוצאים שני
טכנאים עובדי האתר שעלו במקרה לתקן משהו בפסגה'' .מה אתה עושה כאן?' 'פספסתי את
הרכבל האחרון' עניתי והם הורידו אותי למטה ,שילמתי קנס של  500פרנק שוויצרי אך
זכיתי ברוך ה' לחיים.
הרב שומע את הסיפור המדהים ואומר 'סליחה אתה רווק?' 'אכן כן'' ,בן כמה אתה?' 'בן 28
'ואז הרב מספר לו על תהילה הרווקה בת ה 30-שגם היא קיבלה את אותה הקבלה ולמדה
את ספרי הרב פינקוס...
'אני מציע שתפגשו ואם זה משמים תתחילו ללמוד יחד'...
אחים יקרים! הם נפגשו במהלך חודש אלול שלוש פגישות וביום ראשון האחרון (כב' אלול
תשע"ו נסגר הווארט (שידוך) בשעה טובה לקראת החתונה בקרוב.
אחים יקרים! מי מאתנו לא רוצה שנה טובה? יש כאן עצה נפלאה והבטחה של רבי אליהו לופיאן
זיע"א ' :אדם שיקבל קבלה אחת של דבר שעד היום הוא לא עשה ויקבל על עצמו להשתדל
לקיימה במסירות יזכה לראות נסים ונפלאות וייכתב לחיים טובים' .אחת שאלתי מאת ה' אותה
אבקש כתבנו בספר חיים  -למענך א-לוקים חיים ה' יזכנו אמן! שבת שלום! כתיבה וחתימה
טובה!

יום הדין ('אפריון שלמה' גיליון )186
משנה :בראש השנה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון .שואלת הגמרא מה זה בני מרון?
 3דעות:
"כבני אימרנא" – כמו כבשים .כשעושים מעשר בהמה ,מכניסים את כל הבהמות לדיר,
ועושים פתח שרק אחד יוכל לעבור .וכך מעבירים אחד-אחד עד שמגיע העשירי ,ואותו
מסמנים .בקיצור בראש השנה כולם עוברים לפניו אחד-אחד.
כמעלות של בית מרון" – זה היה מעבר צר ,ומשני צדדיו היתה פעורה תהום .ממילא אם היתה
מגיעה שיירה משני צדי המעבר ,אי אפשר היה לעבור ביחד ,אלא היו חייבים לעבור אחד-
אחד .ובקיצור ,בראש השנה כולם עוברים אחד-אחד.
"כחילות של מלך מרון" – החיילים של דוד המלך ,לפני שיצאו למלחמה ,היו סופרים אותם,
והם היו עוברים אחד-אחד .גם כאן הכוונה היא שבראש השנה ,כולם עוברים אחד-אחד .
אז אם רוצים להגיד שבראש השנה כל באי עולם עוברים לפני הקב"ה אחד-אחד ,למה
הגמרא צריכה לעטוף את זה ב 3-עטיפות שונות?!
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אומר ר' חיים מוואלוז'ין :רוצים לספר לנו מה מתרחש בראש השנה ,רוצים להמחיש לנו איך
נראה המשפט ביום הדין! הדבר הראשון שבודקים זה את הדיבור של האדם – 'אימרנא'.
הדיבור זה האדם ,זה מה שמייחד אותו בבריאה–'רוח ממללא'" .יוצר הרים ובורא רוח ,ומגיד
לאדם מה שיחו" .מה זה "מגיד לאדם מה שיחו" – אפילו שיחה קלה יזכירו לו לאדם ביום
הדין .כל התמליל של כל מה שהוא הוציא מהפה ,אפילו השטויות ,הכל יובא לפני בית הדין ...
אבל מה הקשר לרישא של הפסוק? "יוצר הרים ובורא רוח" ,מדבר על הבריאה ,מה הקשר
עכשיו להמשך הפסוק "ומגיד לאדם מה שיחו" ,שמדבר על יום הדין?!
אומר 'הבן איש חי' :למה יש הרים בעולם? לא היה עדיף שכל העולם היה שטוח ,לא היו
צריכים להתאמץ כל כך קשה לעלות לירושלים ,גם רכבים לא היו מאבדים את הבלמים
בירידות  ...משום שיש רוחות בעולם .רוח יכולה להיות מאוד מסוכנת ,עד כדי קטלנית.
בניו יורק כשיש רוחות הוריקן וטורנדו ,מפנים  5מליון אנשים מהבתים שלהם .למה? משום
שניו יורק נמצאת על שפת האוקיינוס ,ואין לה הרים מסביב שישמרו עליה מן הרוחות
העזות ,התוצאות הרסניות ,הכל עף ,אפילו בניינים! אז למה בישראל אין הוריקן? כי כל אגן
ים התיכון מוקף בהרים שבולמים את הרוח הזו .לכן הקב"ה ברא את ההרים .נו ,אז לא הרים
ולא רוח! למה בכלל צריך את הרוח הזו?!
משום "מגיד לאדם מה שיחו" .אדם חושב שהוא יכול לדבר חופשי ,והפה שלו יורה כמו
 M-16וכשאומרים לו שהוא יכול להרוס ,לא בניינים ,אלא עולמות!!! ,הוא אומר "מה כבר
עשיתי? בסה"כ דיברתי ,רק רוח" ...אז אומרים לו :בוא ותראה מה שרוח יכולה לעשות...
עד כאן החלק הראשון של המשפט – 'אימרנא'.
החלק השני הוא 'מעלות בית מרון' – אין משפט שווה לכולם ...כל אחד נידון לפי המעלה שלו,
ולפי היתרונות והכלים שניתנו לו .יש אדם חכם ויש טיפש ,יש עשיר ויש עני ,כל אחד יבוא
למשפט לפי מה שציפו ממנו והוא קיבל ,בשביל לעבוד את הבורא יתברך!
כשהנצי"ב הוציא לאור את חיבורו 'העמק דבר' ,הוא עשה מסיבה יוצאת מן הרגיל.
וכששאלו אותו על מה ולמה השמחה היתירה? הוא סיפר שכשהוא היה ילד ,הוא היה שובב,
ולא רצה ללמוד .עד שלילה אחד הוא שמע את ההורים שלו מדברים שחבל על הכסף שהם
משקיעים במלמד הפרטי ,ושהם מחליטים לשלוח אותו להיות שוליה של נגר ,לפחות הוא
יהיה יהודי טוב ,בעל מקצוע .הוא התחנן על נפשו שיתנו לו עוד הזדמנות אחת ,ויתנו לו
ללמוד .סיים ר' נפתלי ואמר :הייתי יכול להיות יהודי טוב ,שמניח כל יום תפילין ,כל בוקר
שם חצי שקל ב"ויברך דוד" ,ומתפרנס בכבוד אבל כשהייתי מגיע למעלה ,היו מכניסים
אותי לגיהנום לנצח נצחים!!! "איפה 'העמק דבר'?!" ,היו שואלים אותי" ,איפה כל החיבורים
שהיית צריך לחבר?! ,הייתי יהודי טוב ,אבל נתנו לך כלים כאלו שאיתם היית צריך להיות
גדול הדור!!!" ,היו צווחים .ידונו את האדם בשמיים לפי המדרגה שלו – מעלות של בית מרון.
והשלב השלישי של המשפט הוא כחילות של בית דוד .אם חייל פשוט מסרב פקודה באמצע
המלחמה ,מה יהיה עונשו? כנראה ישפטו אותו וישימו אותו בכלא לשנתיים .סה"כ חייל
פשוט .אבל אם מפקד פלוגה ימרוד? אם מפקד גדוד? רמטכ"ל? מה אז?!
ככל שהדרגה תהיה גבוהה יותרה ,כך העונש יהיה חמור ...למה? כי חייל פשוט גורם לרפיון
אצל חבריו ,אבל לא עד כדי כך .אבל אם מפקד גדוד בורח באמצע המלחמה ,כל הגדוד
הלך .אם הרמטכ"ל בורח ,אפשר לסגור את הצבא – ההשפעה עצומה!
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ראיתם פעם שכשמגיעים ל'אשרי-ובא לציון' ,שאחרי עמידה של שחרית ,מישהו התחיל
לקפל את התפילין? מה קרה מיד אחר כך? עוד שלושה אנשים נזכרו שגם הם צריכים לקפל
את התפילין .האדם הוא יצור חברתי והוא משפיע ומושפע מהסביבה שלו .לא דומה אדם
שעשה עבירה בסתר ,לזמרי בן סלוא ...
בראש השנה האדם נידון על מעשיו לפי ההשפעה שהיתה לאותם המעשים .וכמו כן לטובה.
אדם שלומד – נהדר! אבל אדם שלומד בקול רם ומצליח לעורר את חבריו ללמוד איתו –
שכרו עצום! זהו .זה המשפט – "כי לא יצדק לפניך כל חי" ,אין לנו סיכוי.
יש רק  3נתיבי מילוט ,מסלולים עוקפים–ותשובה ותפילה וצדקה.

רבי ראובן קרלנשטיין זצוק"ל – מתוך 'יחי ראובן'
ֶיך ְתל ִֻּאים לְ ָּ
התורה אומרת (דברים כח ,סו)" :וְ ָּהיו ַחי ָּ
ך ִּמ ֶנגֶ ד" -אין לאף אחד "ביטוח חיים"!
תראו את כל המודעות הגדולות התלויות ברחובות וקוראות לנו לתרום צדקה לכל מיני
מקרים מזעזעים ,קורעי לבבות .תראו את המודעה של הרב צ’ולק בו הוא נראה עם ילד
קטן ,בן שנה – שנתיים ,חולה במחלה הנוראה ,והרב שטיינמן מסתכל עליו בחרדת אלוקים
נוראה .מתי קרו כל המקרים המזעזעים האלו? הם לא קרו בחודש טבת או ניסן! אולי גילו
אותם אז ,אבל באמת הם קרו בימים אלו! בראש השנה יכתבון וביום צום כיפור יחתמון.
מדובר בשאלות של חיים ,פיקוח נפש ממש! האם אפשר להמשיך את מסלול החיים כרגיל?
שנ ֹּות?
האם יש אבסורד גדול יותר מאשר להמשיך לחיות ,בימים ָה ֵרי גורל שכאלו ,בלי לְ ַ
בלי להשתנות? האם יש מחדל גדול יותר מאשר להמשיך להתפלל כרגיל ,להתנהג כרגיל,
בלי להביא בחשבון שאין לנו שום "תעודת ביטוח?".
הנה נתבונן ,לאיזו "פאניקה" נכנסו מנסחי התפילה בעשרת ימי תשובה! כל ה"שולחן ערוך"
השתנה להם ברגע אחד :ידוע ששלוש הברכות הראשונות ,שבשמונה עשרה ,הן "ברכות
השבח" ואין מבקשים בהן דבר .והנה ,רק הגיעו עשרת ימי תשובה וכבר בברכה הראשונה,
עוד בטרם סיימנו אותה ,אנחנו מבקשים "זכרנו לחיים" .מה יש? מה קרה? אי אפשר לחכות
קצת? עוד לא גמרנו “מגן אברהם” וכבר זכרנו לחיים?".
זאת ועוד ,גם בתפילות השבת אנו מבקשים "זכרנו לחיים ...וכתבנו בספר החיים" ,על אף
שידוע שבתפילות השבת לא מבקשים בקשות! מה קרה? מדוע משתנה ה"שולחן ערוך?",
אלא ,הימים הם ימים גורליים ,ימים של פיקוח נפש ,ופיקוח נפש דוחה את ה"שולחן ערוך"
הרגיל! מיד בעמדנו לפני המלך ,באמצע הברכה הראשונה ,בימי חול וגם בשבת ,אנו זועקים
"זכרנו לחיים" ומבקשים “כתבנו בספר החיים" .והנה בזכות מה אנו "משכנעים" את הקב”ה
שיזכור אותנו לחיים ויכתוב אותנו בספר החיים? בזכות "למענך אלוקים חיים" – בזכות זאת
שנקדיש את חיינו למען אלוקים! נהפוך את עצמינו להיות "עבדי ה'!".

"עסקה" עם בורא עולם
שמעתי מהרב מישקובסקי שליט”א את סיפורה של האישה הצעירה ,שהיתה בסך הכול בת
שלושים וחמש ,אימא לתשעה ילדים ,ששכבה על ערש דווי בבית החולים "הדסה עין כרם".
כל הטיפולים הכימותרפיים כבר לא עזרו .הרופאים התייאשו והרימו ידיים .המצב התדרדר
מיום ליום .כולם ידעו שזה עניין של ימים ספורים.
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דבורה’לה ,בתה הגדולה ,כבת חמש עשרה ,עמדה ליד מיטתה כשלפתע האימא פקחה מעט
את העיניים וביקשה ממנה ,בחולשה נוראה ,שתצא מהחדר .הבת הבינה את משמעות
הדבר :האימא לא רוצה שהיא תהיה נוכחת בעת יציאת נשמה .שלא תישאר לה טראומה
לכל החיים .היא הוציאה אותה מהחדר כמו שמוציאים כהן בזמן יציאת נשמה ,שלא ייטמא
באוהל המת  ...היא מיהרה לצאת מהחדר.
הן היתה זו ,ככל הנראה ,בקשתה האחרונה של ִא ּ ָמ ּה! וכפי שהכינו אותה מראש למצב שכזה
 היא ניגשה לדלפק של האחיות להזעיק את אבא" .אבא" – היא בוכה בטלפון – "בא מיד.אני גם מזכירה לך להביא את נרות הזיכרון כפי שבקשת ממני להזכיר לך" .היא חזרה לחדר.
עמדה על מפתן הדלת .כמובן שלא נכנסה.
דרך חריץ זעיר היא רואה את אימא שלה מושכת ,בכוחותיה האחרונים ,את השמיכה
ומכסה את הפה .מרימה עוד קצת ומכסה את האף .מרימה עוד קצת ומכסה את העיניים ...
לפתע היא שומעת את אימא שלה מתחילה לדבר ,לבכות" :ריבונו של עולם! אני לא טיפשה.
אני יודעת היטב את המצב שלי .אני יודעת שנשארה לי אולי שעה ,אולי שעתיים של
חיים .אבל  -אבא שבשמים – אני רוצה לשאול אותך שאלה :איזה תועלת תהיה לך מעוד
מצבה בהר המנוחות? מה יהיה לך מעוד כמה פרקי תהילים ביום היארצייט שלי?
בא ונעשה עסקה :הרי אתה כל יכול .אתה 'מלך ממית ומחיה' .עליך נאמר 'כי הוא אמר ויהי
הוא ציוה ויעמוד'' ,כי א-ל מלך רופא נאמן ורחמן אתה' .ברגע אחד אתה יכול לרפא אותי!
אני מבטיחה לך אם אצא מכאן בריאה – תהיה לך תועלת ממני! אני אהפוך לשפחה נאמנה
לתורתך הקדושה! אמנם פטורה אני מתלמוד תורה ,אבל זאת כן אעשה :אקדיש את כל
הבקרים שלי ,משמונה בבוקר ועד שתיים בצהריים ,להיות טבחית ולבשל לבני תורה את
אכלם ,חינם אין כסף".
"ריבונו של עולם! תן לי את האפשרות .תן לי את היכולת .אנא! אנא ,ברחמיך הרבים! נַ ּ ֵסה
אותי" – סיימה ונרדמה מתחת לשמיכה ,שכיסתה את פניה .כעבור רבע שעה פקחה את
עיניה וקראה" :דבורה’לה ,תביאי לי בבקשה כוס מים .אני מאד צמאה"...
חודשים שהיא כבר לא מסוגלת לשתות! חודשים שלא הכניסה דבר לפיה! אין לה וושט ,אין
לה מעיים ,הכול ָאכוּל שמה ,ולפתע פתאום היא מבקשת לשתות ...הילדה החלה לרעוד.
אוי ואבוי! היא הספיקה לשמוע שכתוב בספרים הקדושים שלפני שהצדיקים מסתלקים
מהעולם הם מבקשים כוס מים כדי לברך "שהכל" ו"בורא נפשות" ,ולבקש "להחיות בהם נפש
כל חי" בתחיית המתים...
דבורה’לה רצה להביא לה כוס מים .האחות צועקת לעברה" :מה את עושה? את רוצה שהיא
תיחנק? מה אתך?" – "אימא ביקשה ממני"...
–"אימא שלך חולה סופנית .היא לא מבינה מה שהיא מדברת" .היא נכנסה לחדר עם כוס
המים .האימא פקחה את העיניים ,אמרה את הברכה ובעזרת ִ ּב ּ ָת ּה שתתה את כל הכוס!
כשסיימה ביקשה כוס נוספת ...ממש "תחיית המתים"...
האחות היתה בהלם .היא הזעיקה את הרופאים .גם הם היו בהלם .הם ביקשו לעשות לה
בדיקת דם ,ספירת דם ,אך היא בקשה" :תעזבו אותי! זה כבר לא שייך אליכם! לפי כללי
הרפואה מקומי בהר המנוחות ,אלא שפתחתי 'ערוץ ישיר' עם בורא עולם! זה כבר לא שייך
להדסה עין כרם!" ...היא נרדמה לרבע שעה נוספת ומשהתעוררה פנתה לבתה" :דבורה’לה!
תביאי לי משהו לאכול .משהו מרוסק .אני מאד רעבה".
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הרופא נדהם" :אני רופא כבר ארבעים שנה .מעודי לא ראיתי דבר שכזה!" ...כעבור מספר
ימים היא שוחררה לביתה! לאחר שהודתה לכל הצוות  -בעלה הזמין מונית והם עזבו את
בית החולים .האישה פנתה לבעלה ואמרה לו" :אני לא חוזרת הביתה עד שאני יודעת באיזו
ישיבה אני מתחילה לבשל מחר בבוקר!".
בעלה ביקש מהנהג לנסוע לאחת הישיבות .האשה נשארה ברכב והוא עלה לדבר עם ראש
הישיבה ,וסיפר לו את כל הדברים ,כהווייתם .ראש הישיבה שמח מאד ואמר" :הגעת אלינו
ממש מן השמים! מספר הבחורים בישיבה גדל מאד .לומדים בה כיום שלוש מאות וחמישים
בחורים .המבשלת אמרה לנו כמה וכמה פעמים כי היא זקוקה לכח עזר".
מה יש להאריך בדיבורים? כבר שלושים ושבע שנים שהיא מבשלת! משמונה בבוקר עד
שתיים בצהריים! היא אמנם סבתא בת שבעים ושתיים ,שחיתנה כבר את כל ילדיה ,אך
ניצבת כמו חייל מידי יום ביומו לתפקידה .רק ב"בין הזמנים" היא הייתה "נכנסת ללחץ".
בא’ בניסן כל הישיבות נסגרות .אין בחורים .אין מטבח...
אך גם לכך נמצא פתרון :ישיבת מיר! אמנם שלושת אלפים בחורים ואברכים יוצאים
לחופשה ,ומכל מקום כחמש מאות בחורים ,תושבי חוץ לארץ ,נשארים .היא מבשלם להם!
היא יודעת היטב :יש לה "הסכם עבודה" עם בורא עולם! היא עשתה אתו "עסקה!".
ה’ נותן לה חיים  -והיא מקדישה אותם "למענך אלקים חיים!" .גם אנחנו :אי אפשר לבוא
לקדוש ברוך הוא ולבקש "זכרנו לחיים"" ,כתבנו בספר החיים" ,בלי שנקבל איזושהי "קבלה"
שתוכיח שאנו מבקשים את החיים "למענך אלקים חיים!".

ברכת המזון מתוך הסידור
אני רגיל לספר את מה ששמעתי ממרן הרב שך זצ”ל בהיותי אברך צעיר לימים .היה זה
בלוויה שיצאה מישיבת פוניבז' ,בתאריך כ"ז באלול תשמ"ט ,ימים ספורים לפני ראש השנה,
וכך הוא אמר" :הנפטר שלפנינו מכוסה בטלית ,ודבר זה לבד כבר צריך לעורר אותנו לשוב
בתשובה .ובפרט שהנה קרב ובא יום ראש השנה ,יום הדין ,שבוודאי זה מחייב אותנו ,ביתר
שאת וביתר עוז ,להתעורר ולעשות תשובה"" .אבל איך עושים תשובה?" שאג הרב שך –
"תשמעו ממני! תשמעו עצה מאדם זקן! לאדם זקן יש ניסיון!" .היינו בטוחים שהוא הולך
להגיד משהו כמו :שכל אחד יקבל על עצמו שמשעה תשע בבוקר עד אחת בצהריים הוא
לומד בלי לדבר דברים בטלים ...אבל הרב שך הפתיע" :נקבל על עצמנו לברך ברכת המזון
בכוונה!" .ואיך נעשה את זה? הרי לפעמים ,בעת הברכה ,אנחנו עייפים ,הראש לא מרוכז,
המוח לא צלול ...מה נעשה?" ,נברך ברכת המזון מתוך סידור!" ,אמר הרב שך" ,זה יעזור מאד
לכוונה! תלכו הביתה ,תגידו לנשים ולילדים שלכם ,שמהיום והלאה מברכים ברכת המזון
מתוך סידור!
אני מבטיח לכם שאם נקבל זאת על עצמנו זה יעשה רעש גדול בשמים! יכריזו עלינו
בשמים 'פלוני עשה תשובה'! 'פלונית עשתה תשובה'! אם נבוא ליום ראש השנה עם קבלה
קטנה זו  -זוהי 'תשובה'!" .הנביא אומר ‘קחו עמכם דברים ושובו אל ה'’  -סיים הרב שך את
דבריו – "עלינו לקחת עמנו דבר אחד קטן וללכת אתו הביתה ...וללכת אתו 'עד הסוף'...
ולבוא אתו בראש השנה...
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תשמעו ממני עצה‘ :קחו עמכם דברים’ -קחו עמכם את הקבלה הזו וְ ִא ּ ָת ּה תלכו הביתה"...
יש שהמליצו על כך את הפסוק במגילת אסתר (ט,כה):
"עם הספר" ,מתוך סידור ,הדבר
ש ְב ּת ֹו ָה ָר ָעה" – כאשר מתפללים ִ
ח ַ
" ָא ַמר ִעם ַה ּ ֵספֶׁ ר יָשוּב ַמ ֲ
ש ְב ּת ֹו ָה ָר ָעה"  -לבטל את כל המחשבות הטורדות את הכוונה הראויה.
ח ַ
מועיל ל"יָשוּב ַמ ֲ
אברך אחד הגיע לרבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצ"ל ימים ספורים לפני יום כיפור ואמר לו כי
כבר שנים שהוא משתדל לקיים את הקבלה הזו שהמליץ הרב שך ,והוא מעוניין להתחזק
ולקבל על עצמו קבלה נוספת שראש הישיבה יציע לו .רבי מיכל יהודה השיב לו" :האם
שמת לב איך אנחנו מברכים ברכת 'אשר יצר'? הנה אני נמצא כאן בישיבה ורואה את
הבחורים שנוטלים ידיים ביציאתם מהשירותים ,ובעודם צועדים בחזרה לכיוון בית המדרש
הם ממלמלים את הברכה ...וכי ברכת 'אשר יצר' היא 'תפילת הדרך' שאומרים אותה באמצע
הדרך? הרי בשעת ברכה אסור לעשות שום פעולה נוספת! אסור לנגב ידיים ,גם לא ללכת.
מדברים עם המלך!"" .כדאי שנקבל על עצמנו"  -סיים רבי מיכל יהודה – "לפחות פעם אחת
ביום ,לעמוד מתחילת הברכה עד סופה ,ולומר גם את הברכה הזאת מתוך סידור ,במתינות".

חודש אלול  -ימי היערכות  -הרב בנימין בוימל ('ליקוטי שמואל')
עבירות ,עבירות ושוב עבירות ...חשבון הנפש; בדיקה; פשפוש במעשים ותיקון העוונות –
זוהי המשמעות הפשוטה של חודש אלול ,לפתוח את הפצעים ,לנקות את המוגלה ולהוציא
את המורסה .מתורתו של מורי ורבי האדמו"ר מסלונים זצ"ל למדתי על פן נוסף של חודש זה
שאין רגילים לעסוק בו .זהו חודש של 'היערכות' לקראת השנה החדשה שבפתח ,העולם
החדש שנברא.
ונסביר :זה לא מכבר נפתחה לה שנת הלימודים בבתי הספר .מה דעתנו על מנהל ש'נופל' אל
יומה הראשון של שנה"ל ללא שהוא יתכונן אליה? הוא אינו נערך מראש .עסוק הוא בשנה
שחלפה ,רוצה הוא לנקות שולחן ,לסיים חשבונות' .יהיה בסדר'! הוא אומר לעצמו .ביום
הראשון של הלימודים עומד הוא במרכז ביה"ס ,מסביבו מאות ילדים ועשרות הורים ,כולם
צועקים ,ממטירים שאלות מכל עבר 30 .ילדי כיתה א' בכיים ,מחפשים את עצמם ואת
מקומם ,הוריהם מבועתים .מהומה רבתי נוצרת ,אנשי הצוות גם הם אינם טומנים ידם
בצלחת' - :אפוא כיתה ג''? " -אפוא הבן שלי לומד"? " -כבוד המנהל" – נשמע קולו הסמכותי
של אחד המורים – "באיזה כיתה אני מלמד השנה"? " -באיזה מתחשק לך? אולי כיתה ו'"? -
"אה! כבר יש שם מישהו ,אז תיכנס ל-ב"! " -איזה ספר לומדים השנה בעברית"? " -מה
דעתך על ספר זה? בעצם ,למה לא הספר ההוא"? " -חסר לי שולחן" "! -ולי חסר ארון"! -
"ולי – כיתה! פשוט אין לי לאן להיכנס עם תלמידי וללמד"! " -אוי ויי ,איך לא חשבתי על
זה"??? אכן ,איך לא חשב על זה?? נֶׁ עבא'ך...
יום כזה של תחילת שנה אינו טומן בחובו תקווה גדולה לשנה מוצלחת במיוחד .הוא גם
ייצרב בליבות התלמידים כיום שחור משחור ,יום של צעקות ובכיות ,בוקה ומבלוקה .כמה
חבל!!! לו חשב ,היה מכין את עצמו לקראת השנה החדשה כבר מפסח .בונה את תכנית
הלימודים בכל הכיתות ,מכין את מצבת התלמידים והמורים ברשימות מסודרות ,מוודא
שהכיתות ערוכות לקלוט את התלמידים שלא חסר כיסא ,שולחן ,לוח ,ארון או פח אשפה.
על דלת כל כיתה הייתה מחכה רשימה מסודרת של התלמידים הלומדים בכיתה זו ,ושלט
של 'ברוכים הבאים' היה מזמין את התלמידים וההורים לבוא בשערי ביה"ס ,לובי ביה"ס
בוודאי היה מקושט בזר של בלונים צבעוניים .קרוב יותר לתחילת שנה"ל היה מקיים עם
צוות החינוך 'ימי היערכות' בהם היו דן עמם בשינויים הנדרשים לקראת השנה החדשה,
הוא היה מגדיר לצוות המורים את מטרותיו וציפיותיו משנה זו .הֹו אז ,היה יומה הראשון
של שנה"ל צבוע בצבעים עזים של אופטימיות ותקווה ,היה זה יום חגם של התלמידים,
ההורים והמורים.
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לימדנו רבינו האריז"ל שראש השנה אינו רק בבחינת 'זיכרון ליום ראשון' – זכר לתחילת
העולם ולבריאת אדם הראשון ביום זה ,אלא שבכל שנה העולם מתחדש בפועל ממש.
הוי אומר :כשברא הקב"ה את עולמו ,לא נתן בו זכות קיום כי אם לשנה אחת .ובכל שנה
ושנה מחדש הוא את עולמו ומעניק לו עוד שנת חיים .כל יום הוא שער כניסה עבור איש
יהודי .שבוע ,חודש ,אלו שערים של התחדשות .אך השער הגדול מכולם בחייו של איש
יהודי הוא שער הכניסה שנפתח פעם בשנה לעולם חדש שנברא מבראשית .זוהי הזדמנות
פז שמעניק לנו הבורא להתחלה מחודשת.
צא ולמד כיצד פירש בעל "תולדות יעקב יוסף" את מאמר חז"ל" :שלושה ספרים נפתחים בראש
השנה ,צדיקים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים טובים וכו' " .בתחילתו של העולם
החדש פותחים בפניו של כל אחד מישראל שלושה ספרים כדי שירשום את עצמו מחדש
בספר שיבחר.
צדיקים גמורים רושמים עצמם לאלתר בספר החיים הרוחניים ,חיי עבודת ה'.
רשעים בספר חיי החומר וסיפוק התאוות חלילה – ספר המתים.
והבינונים ,אלו הנבוכים בין יצרם ליוצרם ,מכירים את קונם ופוחדים מיצרם מהאשם ,אלו
תלויים ועומדים עד אשר יאזרו חיל לקבוע בנפשם את תשובתם.
(על אלו המליץ מורי ורבי את הפסוק "אשא עיני אל ההרים ,מאין יבוא עזרי" – עומד לו
יהודי מבוהל בין שני ההרים ,מסתכל הוא מצד אחד על הר העבירות שעבר – "יצר הרע
נדמה לו כהר" והוא מתייאש .ומצד שני מתבונן הוא על "הר ה'" – ההר של עבודת ה' נראה
לו קשה עד מאוד להעפלה .עומד הוא נבוך בין שניהם ,והוא זועק' :מאין יבוא עזרי'?!
והתשובה באה" :עזרי מעם ה' עושה שמים וארץ" – לא נאמר "אשר עשה שמים וארץ" כי
אם "עושה" – בכל יום" ,המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית" .הבורא מנחמו:
יהודי יקר שלי ,בראתי לך מנגנון של התחדשות תמידית כדי שתוכל תמיד להתחיל מחדש).
ה׳מזמור׳ הראשון שנוסיף בתפילות ראש השנה ,מיד אחר ערבית מתאר את בריאת העולם:
"לה' הארץ ומלואה תבל ויושבי בה .כי הוא על ימים יסדה ועל נהרות יכוננה".
כלומר :הארץ ומלואה כולה  -לה' ,העולם שנברא זה עתה ברגעים אלו עם כל החומר
והגשמיות שבו ,נברא למטרה אחת בלבד :לעבוד בו את ה' .זוהי המטרה לשמה נכנסים אנו
עתה בשערה של השנה החדשה.
ומיד מזדקרת השאלה הנוקבת" :מי יעלה בהר ה' ומי יקום במקום קדשו"? מי הוא אשר
יזכה להעפיל ולטפס במעלה ההר – הר ה'? מי הוא אשר ימליך על עצמו ביום זה את הקדוש
ברוך הוא על כל איבר ואיבר מגופו?
והתשובה" :נקי כפיים ובר לבב אשר לא נשא וכו'" .מי שהכין עצמו להיות 'נקי כפיים ובר
לבב' ,שידיו נקיות מעבירות ,כלי המעשה טהורים ,ליבו טהור וקדוש ,נקי הוא ממעשים
רעים ומידות רעות ,איש זה יוכל לעלות ולהעפיל בשנה החדשה אל פסגת ההר – הר ה'.
זהו בדיוק תפקידו של חודש אלול – להכין את עצמנו בעמדנו אל מול שער גדול זה בו
נכנסים אנו אל שנת חיים חדשה ,לקיים היערכות רבתי איך פותחים אנו שנה זו ברגל ימין,
איך נרשום עצמנו בספרן של צדיקים גמורים לחיים טובים ולשלום .על דעת "המקום ו"על
דעת הקהל ,אנו מתירים לקבל את החזנים הללו להתפלל.
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הבית היהודי  -הרב אפרים שרבני שליט"א
"היום הרת עולם ,היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם" -אנו עומדים בפתחו של יום הדין
הגדול ,וידוע מה שכתוב בספרים הקדושים ,שעיקר העבודה של ראש השנה היא המלכת
הקב"ה עלינו" -אמרו לפני מלכויות"" ,מלכותו בכל משלה" ,וכן בנוסח התפילה משנים
ואומרים" :המלך הקדוש" ו"המלך המשפט" .אין כמעט מקום בתפילה שאיננו צועקים:
"אתה המלך!" .וצריך לדעת ,ישנם אנשים החושבים שניסיונות זה רק בעבודה ,רק
שיוצאים מהבית ,הם לא יודעים שהבית הוא מפעל הניסיונות הגדול ביותר ,ניסיונות בכל
הרמות -קטנים וגדולים ,המוכיחים מיהו האדם באמת .ניסיון בדיבור ,ניסיונות בכבוד
הבעל\האישה ,ניסיונות של כעס ,גאווה ,צרות עין ,חסד ,עצלות ,אונאת דברים ,דרך ארץ,
אנכיות והרשימה עוד ארוכה...
ואומר השי"ת ,בכל יום אני אטמין לכם מספר לא מבוטל של ניסיונות ,את תהיי בטוחה שזה
'הוא' ,אבל אם תתעמקי היטב ,אם את תלבשי משקפיים של אמונה את תביני -אין לי מה
לחפש אשמים ,אין לי על מי לכעוס ולהתלונן ,את תביני -זה הקב"ה בודק אותי עכשיו ,אני
נמצאת כרגע במבחן .עליכם לזכור היטב ,כתוב בפסוק (איוב ז,יח וראה מפרשים שם):
"לִ ְרגָ ִעים ִּת ְב ָחנֶׁ ּנוּ -"...אומר השי"ת ,שלא תחשוב שאני בודק אתכם רק בדברים הגדולים ,רק
'פעם ב ,'...אלא בכל שעה ושעה ,בכל דקה ודקה ,אני בודק כמה אתם מאמינים בי ...כל רגע
שאת\ה נמצא\ת בבית עלול להיות 'בוחן פתע' ,עלולים להיות הרבה דברים שלא ימצאו חן
בעיניך ועכשיו אני בודק כמה אתה מבין שאני המבחן בהצלחה! משקיף עליך עכשיו ורוצה
לראות שאתה לא מאכזב אותי ועובר את המבחן בהצלחה!
נתאר לעצמנו את יעקב ,איש עובד למחייתו .החל מארבע בבוקר משכים לסליחות ותפילת
שחרית ,אחר כן ממשיך ביום עבודה מפרך ולבסוף נכנס לביתו בארבע בצהריים .סוף יום
עבודה אחד ,יעקב ,כשהוא עייף מהרגיל ,תיאר לעצמו את הרגעים בהם ישים רגליו בפתח
הבית ,יטעם משהו ויניח את הראש למנוחה שעה קלה כדי שיהיה לו כוח בהמשך היום,
אמנם כשהגיע לביתו חיכתה לו הפתעה...
הוא מוצא את עצמו עומד בתוך ערימות של בלאגן ,הילדים מגיעים בדיוק מהגנים
ותלמודי התורה .ואשתו? אשתו נזכרה שיש לה אירוע משפחתי מחוץ לעיר שבשום פנים
לא יכולה לפספס ...מה שאומר ,ששינה כבר לא תהיה והשיעור הקבוע שהוא כל כך אוהב גם
כן לא יהיה .מה שכן יהיה ,הוא סידור ואירגון כל הלכלוך והבלאגן ,מקלחות לארבעה ילדים
קטנים ,השגחה עליהם ועוד.
ממשיך היום -אשתו הלכה ,הבית כולו רעש ומהומה ,ואז מגיע ה'קש ששבר את גב הגמל',
הילד משחק בכדור ושובר בקבוק שמן זית ,כאן יעקב כמעט ומתפוצץ ,אך הוא לוקח
נשימה ארוכה ומנסה לקבל פרופורציה נכונה על המצב :הוא נזכר ,מי עשה כל אלו? מי גזר
עליי שלא אוכל לישון? מי גזר שלא יהיה אוכל מוכן? מי גזר שאשתי תשכח מהאירוע ולא
אוכל להתכונן כראוי למצב? מי גזר שדווקא היום הילדים יהיו מאד לא נוחים?
מי גזר שהילד ישבור בקבוק שמן זית ושיקח לי כל כך הרבה זמן לנקותו?
ביעקב מתלבשת האמונה ,הוא מכתיר את הקב"ה למלך ,הוא לא חושב" :אשתי שכחה
מהאירוע ,כי היא לא אחראית" ,הוא גם לא חושב" :נשבר הבקבוק ,כי הילד הזה יש לו
ידיים שמאליות" ,אלא הוא עומד וצועק" :אתה המלך! אני יודע ריבונו של עולם שאתה
גזרת! ואני מקבל באהבה ובהבנה!".
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אפשר לשבת ולצייר לכם עוד הרבה מצבים שעלולים לקרות ,ובטח גם אתם נזכרים בכמה
סיטואציות שכעסתם ,שנעצבתם ,שהאשמתם ,ושכחתם לרגע קט שיש מישהו למעלה
שהוא זה שהביא את כל זה עליכם .ושכחתם גם לרגע ,את דבריו של החפץ חיים שאמר:
"כל השכר המצפה לאדם ,תלוי אך ורק בצורה בה מקבל את מאורעות החיים" .אבל לא נורא
הגיע הזמן להשתנות.
ועלינו לזכור! ניסיונות האמונה בבית הם מהניסיונות הקשים ביותר! מה הסיבה? מלבד מה
שבבית האדם אינו 'עושה הצגות' ,וכבר נתבאר ,מסתתר משהו נוסף עמוק יותר (והוא שייך
בכל הניסיונות שבין אדם לחברו) ונסביר ...כאשר אין לאדם את מי להאשים ,שאין לו על מי
להתלונן ובמי לתלות את הבעיה ,קל לו הרבה יותר להתכופף לרצון ה' ולקבל באהבה...
שמקבלים מכה ,שנשבר חפץ ,שנאבד הארנק ,קל להוציא את המילים 'שיהיה לכפרה' ,'...גם
זו לטובה.'...
אך שיש את מי להאשים במצב שאני נמצא בו ,שבעלי אמר מילה פוגעת ,שאשתי לא
מקיימת את רצוני ,שיש על מי לכעוס וה'אשם' עומד כאן מולי ,ועוד שזה נראה כל כך 'הוא'
ויש לי על מי 'לפרוק' ,וכל כך עומדים לי על הלשון משפטים כמו' :אתה אשם'' ,הכל בגללך',
'אתה רואה למה אני לא מקשיבה לך?!'' ,כמה פעמים אמרתי לך ...אתה לא אוהב להקשיב!',
ועוד משפטים כאלה וכיוצא בהם ...באופן כזה קשה מאד לקבל את רצון ה' באהבה ,באופן
כזה קשה מאד ,כי יש במי לתלות את האשמה וכאן האדם נבחן! (וניכרת אישיותו האמתית).
מספר הקדוש ר' יונתן אייבשיץ זצוק"ל ,שהיה רואה תופעת פלא .כשהייתה מגיע אליו לשאלה
בדיני איסור והיתר ,והיה עליו פעמים להטריף את הבהמה ,היה עומד ואומר" :הבהמה
טריפה ,אסור לאכלה" .הוא היה רואה איך בעל הבית מקבל את הדין באהבה" :גם זו לטובה...
כפרה על עוונותי" היה אומר .בהמה עולה כמה אלפי שקלים אבל בכל זאת ...איש אמונה!
והנה ,אותו אדם ,בעל הבהמה ,היה חוזר והפעם בא לדין עם חברו ,על סכום פעוט הרבה
יותר ,עשירית משווי הבהמה .ושפוסקים לחיוב ,הינו צועק ומשתולל...
ולפי היסוד שאמרנו ,מובן מה הסיבה ,שיש מישהו מולי ויש לי את מי להאשים בהפסד
ובעגמת נפש נעשה הניסיון הרבה יותר קשה! יהי רצון שנזכה להמליך את הקב"ה עלינו
ונכתב ונחתם לשנה טובה ,נתבשר בשורות טובות ויבוא משיח צדקנו במהרה ,אכי"ר! חג
שמח!
מסופר על הרה"ק שר שלום מבעלזא זיע"א ,שבשנה אחת בראש השנה בדרשה שלפני
התקיעות ,במקום לדבר דברי כיבושין כדרכו בקודש ,החל לספר הויכוח בין משה רבינו
לפרעה ,חזר על הפסוקים בפרשת בא ,בהם נאמר שהקב"ה שלח את משה לפרעה ושאל" ,מי
ומי ההולכים" ,ומשה השיבו" ,בנערינו ובזקנינו וגו'" ,פרעה לא הסכים ואמר "לכו נא
הגברים" ,ואח"כ "רק צאנכם ובקרכם יוצגו" ,ומשה ענה לו" ,גם מקננו ילך עמנו וגו'" "כי
ממנו נקח לעבוד את ה' אלקינו" .ומתוך דברים אלו פתח הרבי ואמר ,בעיני החסידים ,מה
ענין פסוקים "למנצח לבני קרח" .הדבר היה פלא אלו לתקיעת שופר? אך מי ירהיב עוז
בנפשו לשאול לפשר הדבר .והנה החסיד ר' אלימלך מטלוסט נהג מדי שנה לשהות בר"ה
בבעלזא ,ובין כסה לעשור נסע לפרעמישלאן .באותה שנה כאשר דרך על מפתן ביתו של
הרה"ק רבי מאיר מפרעמישלאן זיע"א ,הקדימו הרבי מאיר ואמר לו :השמיעני את דרשתו
של הרה"ק מבעלזא זיע"א לפני החסיד סיפר דברים בהווייתן ,צהבו פניו של רבי מאיר
והפטיר ,בחכמה עמוקה הבקיע הרבי מבעלזא את הרקיעים ופעל ישועות גדולות .גזירה
קשה היתה על ילדי ישראל ,אבל הרבי מבעלזא טען ,אבא ,כך כתוב בתורה ,בנערינו
ובזקנינו נלך ,רצו לגזור על בהמתם ,וטען כי ממנו ניקח לעבוד את ה' ,והעביר את רוע
הגזירה .ברם סיים רבי מאיר ,מכיון שאת העופות לא ָ ּכלַ ל בדבריו ,תפרוץ מגיפה בעופות.
ואמנם כן היה ,באותה שנה פרצה מגיפה גדולה בעופות ,אך באדם ובבהמה לא נגעה.
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ויהי קול השופר  -הרב יצחק זילברשטיין שליט"א (עלינו לשבח ,שמות)
הגאון רבי חיים ברלין זצ''ל ,בנו של הנצי''ב ,היה רבה של מוסקבה בעת שניתכו על העיר ,ועל
האזור כולו ,גזירות קשות נגד היהודים ,ששיאן התבטא בהודעה הממשלתית שעל כל
היהודים לעזוב את העיר בתוך תקופת-זמן קצרה .רק לבעלי מלאכה מיוחדים שנצרכו על
ידי הממשלה ,הותר להמשיך ולהתגורר במוסקבה ,וגם זאת לפסק-זמן קצר בלבד.
המרא דאתרא ידע שעליו להישאר במקום עד שאחרון היהודים ייצא את מוסקבה ,כפי
שרב-חובל אינו נוטש את אנייתו הטובעת בלב-ים עד שאחרון הנוסעים והמלחים יורד אל
ספינת ההצלה .מיותר יהיה לומר שכל פעולה של דבר-שבקדושה הייתה כרוכה אז במסירות
נפש אמתית .והנה ,מגיע חודש אלול והיהודים שנותרו בעיר ביקשו לתקוע בשופר.
ברם ,כשהוציאו את השופר ממקומו ,נחרדו לראות שהשטן שלח שם את ידו ,והשופר נסדק
לכל אורכו ונפסל .היה זה השופר היחידי בעיר ,וכיוון שלא הייתה כל אפשרות להביא שופר
אחר מחוץ למוסקבה ,הצטער הגר''ח ברלין צער רב ,בחששו שתהיה זו הפעם הראשונה
בחייו שלא ישמע קול שופר בראש השנה.
נעצור לרגע ונחשוב :מה עושה גאון וצדיק כמותו במצב שכזה?! הרי לכאורה נמנע ממנו
לשמוע קול שופר ,ומה יש עוד לעשות? אבל מי שליבו חפץ לעשות רצון בוראו ,אינו יושב
בחיבוק ידיים! הוא מנסה כל העת לראות במה אפשר לרצות את השם יתברך ,ולהשלים את
החסר .נכון ,את קול השופר – מונעים ממני; אבל להישאר ער בליל ראש השנה וללמוד
הלכות שופר – אני יכול ויכול! ---נשאר הגר''ח ברלין בליל ראש השנה בבית המדרש ולא
הלך לביתו לישון ,ושינן כל הלכות שופר בשלחן ערוך.
עם שחר ,יצא רבה של מוסקבה מבית המדרש בדרכו לתפילת 'הנץ' ,ולנגד עיניו מתגלה מחזה
מופלא .בקצה הרחוב עומדת עגלת-שחת ,ומקום מושבו של העגלון מקושט בקישוטים
שונים ,וביניהם כלים שונים שמשכו את ליבו של הרב .הוא מתקרב מעט אל העגלה ,ונדהם
לראות שאחד הכלים התלויים מעל העגלון הוא ...שופר .כן ,שופר ממש ...ניגש הגר''ח אל
העגלון ושואל אותו מנין לך שופר זה .השאלה גרמה לבהלה אצל העגלון הגוי ,שמיהר
להשיב 'יסלח לי כבוד הרב ,לא ידעתי שהשופר הזה הוא שלך'...
רב העיר ממשיך לתחקר את העגלון ומתעניין האם השופר נעשה בידי יהודי ,ועד מהרה
מתברר שאמנם כן! תחביב מיוחד היה לו לעגלון זה ,והוא ,איסוף חצוצרות ושופרות ,וכל
דבר המריע ...גם את עגלתו היה נוהג לקשט בכלי-תרועה אלו .שופר זה ,כך סיפר ,היה שייך
לבית הכנסת סמוך לביתו ,והוא נתן בו את עיניו משכבר השנים ,וכשהתרוקנה עתה כל
הקהילה מבתיה ,בעקבות הגירוש ,וגם בית הכנסת ננטש ונעזב על ידי מתפלליו ,התגנב
בחשאי לבית הכנסת וגנב את השופר .בראותו עתה את הגר''ח ברלין המתעניין כל כך
בשופר זה ,היה הגוי בטוח שמדובר ברב בית הכנסת ממנו גנב את השופר ,ולכן מיהר להשיב
את הגניבה כדי שלא ידווח על כך למשטרה ...שמחתו של הגר''ח ברלין על שיהא בידו
לקיים בעוד זמן קצר את מצוות השופר – פרצה עתה את כל הגבולות .שופר זה נמסר לידיו
של רבי אריה לוין זצ''ל ,אשר השתמש בו פעמים רבות.
מוסר-ההשכל העיקרי שיש לנו ללמוד מסיפור זה הוא שגם כאשר האדם נמצא במצב כזה
שלכאורה כלו כל הקיצין ,ואין יותר מה לעשות ,צריך הוא להמשיך במאמציו לקיים את
רצון השם יתברך ,וכאשר יראה הקב''ה שהוא מצדו עשה את כל מה שניתן לעשות ,ייכנס
גם הוא יתברך לתמונה ,ויסייע בית האדם למלא את שאיפתו הטהורה .היה זה לכל הדעות
נס של ממש .כדי לזכות בנס שכזה ,צריך להוכיח להקב''ה שרצוננו לעשות את המצווה הוא
כל כך גדול שאין אנו יכולים לישון באותו לילה ...ובמלים אחרות :אם באותו לילה היה הולך
הגר''ח ברלין לישון ,כבכל לילה ,לא בטוח כלל וכלל שהנס המופלא הזה היה מתרחש עימו...
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תקיעת הניצחון (תודה לבנו ,ר' אריק קרמר' ,ליקוטי שמואל')
פייביש קרמר היה בן עשר כאשר כאבי אוזניים עזים תקפו אותו .הכאבים גברו והלכו
והרופאים לא מצאו להם מזור .הרופאים המליצו על תרופות חזקות יותר – ללא הועיל .
משפחתו של פייביש התגוררה בעיר שאץ שברומניה .אביו של פייביש החליט שזה הזמן
לשלוח את הילד אל הרבי ,ה'אהבת ישראל' מוויז'ניץ .למרבה השמחה באותה עת בא הרבי
לבקר בעיירה הסמוכה ,ופייביש נשלח לבדו ,בעגלת נוסעים ,אל הרבי .זה היה בשנת תרצ"ב.
פייביש בא מצויד בפתקת בקשה מאביו ,כדי לקבל את ברכת הצדיק .בליבו חשש כיצד
יעמוד לבדו מול הרבי ומניין ישאב עוז לפצות את פיו .בלילה לן אצל קרובי משפחה,
ולמחרת יצא לבית הכנסת להתפלל שחרית במחיצת הרבי .בית הכנסת היה מלא מפה אל
פה בחסידים ובאורחים .כולם רצו את קרבת הרבי ,והצפיפות הגדולה הקשתה על פייביש
לגשת אל הרבי .בסוף התפילה זיהה פתאום הזדמנות להסתנן אל חדרו של הרבי בשעה
שהצדיק נכנס להחליף את תפילין של רש"י בתפילין של רבנו תם .ליבו הלם בפראות.
עכשיו עמד לבדו מול הרבי בחדרו .הצדיק פנה אל הילד בחיוך מרגיע" .למה אתה בוכה?",
שאל ברֹוך .פייביש הושיט ברעד את הפתקה והצליח ללחוש" :כואבות לי האוזניים".
הניח הרבי את שתי ידיו על אוזניו של פייביש ובירכו" :מעתה – לעולם לא תבכה!" .כעבור
רגע הוסיף ושאל" :מה שמך ,יקירי?"" .פייביש ",ענה הילד" .הקשב לי ,פייביש" ,הרצינו פניו
של הרבי" ,שמי ישראל בן ציפורה הגר ,ראשי התיבות של מילות הפסוק 'יענך ה' ביום צרה'.
בכל פעם שתחוש כאב או תהיה בצרה – תאמר 'ישראל בן ציפורה הגר ,יענך ה' ביום צרה' –
והכול יסתדר" .פייביש הנהן בראשו בהתרגשות ומיהר להיפרד מן הרבי .הוא שב לביתו וכאב
האוזניים חלף כלא היה.
חלפו השנים .עבים שחורים התקדרו מעל שמי אירופה .השואה האיומה התנהלה במלוא
עוצמתה .פייביש נלקח למחנה כפייה סמוך לעיר מוגילב .ייסורים רבים עברו עליו בגיהינום
הנאצי ,אך תמיד הייתה סגולתו של הרבי לנגד עיניו והגנה עליו .לא אחת היה שרוי בסכנת
חיים מידית וניצל בדרך נס .יום אחד התרחש אחד הניסים הבולטים שחווה .אחד
ממפקדי המחנה היה קצין ושמו קרייטשמר .משום מה 'זכה' פייביש להתחבב על חיית
האדם זו ,ומדי פעם בפעם היה מטיל עליו משימות אישיות .באותו יום הורה לו קרייטשמר
לזמן אליו יהודי פלוני ,כדי שהלה יטפל בניקוז בור הביוב העמוק של המחנה .היהודי נדרש
ֵ
לרדת לתחתית הבור ,שהיה מלא רפש טובעני ,ולנקז את תכולתו לבור סמוך .קרייטשמר
עצמו פיקח על המלאכה .היהודי ירד לעומק הבור באמצעות סולם נייד ,ואחז בו לבל
ישקע .כשהחל במלאכתו ,הורה הנאצי לפייביש בחיוך שטני" :משוך את הסולם" .פייביש
נחרד .משמעות הדבר הייתה מוות ודאי של היהודי האומלל בבור הביוב .באין ברירה משך
לאטו .לפתע באו שליחים מן המפקדה וזימנו בבהילות את
את הסולם .היהודי החל לשקוע ִ
קרייטשמר .פייביש ניצל את ההזדמנות ומיהר להחזיר את הסולם .היהודי ,שכבר היה
באפיסת כוחות ,ניצל.
כעבור זמן ראה קרייטשמר את היהודי מתהלך במחנה ,והבין מיד כיצד נחלץ מבור המוות.
בו-במקום ירה ביהודי ,וכעת התפנה לטפל בפייביש .בפיק ברכיים הובל פייביש אל הנאצי,
וזה הביט בו בעיניים מזרות אימה" .כרע על ברכיך" ,פקד ושלף שוב את אקדחו .פייביש
הבין שבא קיצו .הוא כרע על ברכיו אך העמיד לנגד עיניו את דמותו של ה'אהבת ישראל',
מברכו ומבטחו שלעולם לא יבכה עוד.
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הנאצי החליט להתעלל בטרפו ולשחק עמו ברולטה רוסית .הוא טען את אקדחו בכדור
יחיד ,גלגל את התוף באקראי ,וסחט את ההדק בכוונו את הקנה לעבר ראשו של פייביש.
לחיצה ראשונה – לא -כלום .לחיצה שנייה – כקודמתה .גם בפעם השלישית ובפעם הרביעית
לא נפלט כדור" .פייביש!" ,קרא הנאצי המשועשע" ,א-לוקים אוהב אותך! אתה משוחרר".
פייביש ידע עוד תלאות רבות ,אולם יד ההשגחה הצילה אותו .הוא נמלט מן המחנה ,זכה
לעלות ארצה והקים דור ישרים" .מאז ברכתו של הרבי" ,גילה לבני משפחתו" ,מעולם לא
פחדתי!".
עשרות שנים שימש תוקע בחודש אלול ובמוצאי יום הכיפורים בבית הכנסת 'ישורון'
בירושלים .לפני שלוש שנים כבר הגיע לגיל שיבה ונחלש מאוד .בנו ניסה להניעו מכוונתו
לתקוע בשופר במוצאי יום הכיפורים .פייביש ציווה על בנו לתמוך בו בדרכו לבימה .בקושי
רב טיפס במדרגות ,הצמיד את השופר לשפתיו ,ותקע בו במלוא כוחו .קול התקיעה נישא
ברמה .זו הייתה תקיעה ממושכת ,רמה ואיתנה .פייביש תקע עד שאזל האוויר בריאותיו.
כשסיים ,הסב את פניו לעבר בנו .עיניו ברקו באור חדש" .זה הניצחון שלי על הגרמנים!",
אמר בהתרגשות .כעבור חודשיים השיב את נשמתו לבוראו ,זקן ושבע ימים.

כוחה של תפילה  -הרב מנחם שטיין ('ליקוטי שמואל')
מספר הרב מנחם שטיין שליט"א" :אני מכיר אברך מפתח תקווה ,בשם דניאל אשר סובל
(ל"ע)  12שנה מכאבי גב תחתון נוראיים ביותר! אצל כל הרופאים הוא היה ,הוא אפילו
נשלח למומחים באמריקה ,ולאף אחד אין שמץ מושג מה הבעיה ומהיכן זה נובע 12 .שנה
של סבל נורא! רק לסבר את האוזן  -הוא לא מסוגל לשבת יותר מרבע שעה בכיסא .כשהוא
מתיישב מתחילים לו לחצים בגב  ,שמתגברים עד חוט השדרה הצווארי ,ואז הוא חייב
לשכב במיטה .במשך  6שנים שלמות שהוא לוקח וולטארנים כתרופות וזריקות! אין לו
ברירה ,זה תוקף אותו  ,והוא לא מצליח ללמוד גמרא עם יוני ,בנו הקטן בן ה  .12אחרי רבע
שעה הוא זועק מכאבים ונשכב במטה" .הוא לא מצליח להיות סימפטי לאשתו בגלל
הכאבים! הוא לא מצליח ללמוד כרגיל בכולל בפתח תקווה".
ממשיך הרב שטיין שליט"א" :ניגשתי אליו ושאלתי אותו' :האם אתה מאמין שבראש השנה
הקב"ה בורא כל אדם מחדש? האם אתה באמת מאמין  ,שהאדם לא ממשיך לחיות כרגיל,
אלא שבראש השנה הוא נוצר מחדש? והבאתי כדוגמא את שרה אימנו ,שזכתה להיפקד
בגיל תשעים שנה!" .המשכתי לומר לדניאל" :אתה יודע ,שאם לא ראית את חברך שאתה
אוהב מאוד שנה שלימה אתה צריך לברך עליו 'ברוך אתה ...מחיה המתים?!' .אבל תגיד לי
רגע ,מי מת? מתי הוא מת ,שצריך לברך זאת? עונה החפץ חיים בשם המהרש"א :מברכים
מחיה המתים מכיוון שעבר עליו ראש השנה ויום כיפור הוא נברא מחדש בראש השנה!
"זו לא סוללה שממשיכה משנה שעברה!" ,המשכתי ואמרתי לו" :דניאל  ,הבורא הוא כל יכול .
בקלות יכול לתת לך בראש השנה גב חדש גם לאחר  12שנה .תתבודד עם הבורא! תתחנן!
אם תאמין בכך שבראש השנה הקב"ה בורא את האדם מחדש ,וזה לא המשך משנה
שעברה תקבל גב חדש !אבל תכין תצהירים משפטיים .תגיד לא-לוקים" :אבא! אולי לי לא
מגיע גב בריא ,אבל הילד שלי יוני ,אין לו אבא שילמד אתו גמרא .הוא בוכה למה אבא שלו
מפסיק ללמוד אתו כל  10דקות?!" .תוסיף עוד טענות כבדות משקל"  -הרי לאשתי מגיע
בעל עם פרצוף מחייך ולא חמוץ!"  .תכין תצהירים על דף ותוסיף את זה למחזור שלך
בראש השנה .תעבוד ,תילחם!".

29

המשכתי לומר לו" :תראה פה את בית המדרש ,בראש השנה יהיה עמוס לחלוטין .כשיגיעו
לקריאת התורה בראש השנה ,מה יקראו? אתה יודע? על אישה זקנה שנפקדה ,שרה ,תגיד
לי למה מדברים על זה בראש השנה? אני מצפה ,שבראש השנה יקראו בתורה על עניינו של
היום ,על משפט! שהרי כולנו עומדים לפני הכרעה ,מה יהיה אתנו בשנה הבאה.
מדוע מדברים על אישה שנפקדה ...אחרי כמה דקות יוציאו ספר הפטרות ויקראו על עוד
אישה שנפקדה ,חנה! מה זה קשור למילוני יהודים בראש השנה שנמצאים בדין? אלא צריך
לדעת את המסר של רבותינו אותו הם מבקשים שנפנים  -רוצים הם ללמד את הציבור ,שזו
הזדמנות חייהם! שיש בכוח התפילה לשנות את הכול! שבזכות אותה תפילה של חנה זכתה
היא לשמואל הנביא! היא ניצלה ראש השנה אחד .כמו שאומרת הגמרא" :ג' נשים נפקדו
בראש השנה :שרה ,רחל ,חנה" .אומר רש"י" :נפקדו בתפילה" .הן נלחמו על ההזדמנות שיש
בראש השנה להיברא מחדש! ולכן משדרים לכל הציבור בקריאת התורה' :עכשיו אתה נברא
מחדש! אתה רוצה כישרון? ילדים? זיווג? בריאות? תתפלל! תתחנן! עכשיו מייצרים הכול
מחדש !".דניאל קלט את המסר ,הלך לישיבה בראש השנה ,קיבל על עצמו תענית דיבור:
רק תורה ותפילה ,סעודה ושינה והוא נלחם  48שעות .הרי כל שעה בראש השנה זה כשבוע
וחצי של השנה! יומיים שקובעים את כל השנה! דניאל כל כך בכה ,כל כך ביקש בראש
השנה! המחזור שלו היה מלא דפים שהוסיף לשכנע את בורא העולם " :ריבונו של עולם! אני
לא מבקש בשביל עצמי גב בריא ,יוני שלי בן 12לפני בר-מצווה אין מי שילמד אתו גמרא,
תוך  10דקות אבא שלו מתמוטט ונופל על המיטה .אשתי -אין לה בעל .רק עצבים וחוסר
סבלנות תעשה למענה! תן לי גב חדש למענך!" .הוא נלחם באמת ובכנות!.
עבר יום כיפור ,סוכות ושמחת תורה ...התחיל חודש חשוון והוא בא לבקש את הוולטרנים שלו
לשלושת החודשים הקרובים .אך שהבורא רוצה והגיע הקץ לחושך ,אז הוא לא צריך שום
דוקטורים להבאת הישועה .דניאל מגיע ,והנה יושב ממלא מקומו של הרופא שלו.
היה זה בחור צעיר בן , 29רופא מתחיל שסיים לא מכבר את לימודי הרפואה .הוא פונה אליו
בבקשה" :אני צריך וולטרן לשלושה חודשים .שים חלק טיפות ,חלק זריקות".
הרופא הצעיר נדהם" :מה? יותר מידי וולטרן הורס את הגוף" .דניאל הבין  ,שהרופא התמים
חדש במקצוע ,שהרי הוא כבר  6שנים לוקח פה קבוע ,אך הרופא התעקש" :אולי תעשה
אולטרא-סאונד על הכליות .לפעמים הכליות מקרינות כאב על כל הגב " .דניאל גיחך ,הרי
הוא היה אצל כל הרופאים המומחים ,ואפילו באמריקה שלא גילו מה זה ,ורופא זה ,שעדיין
אין לו ניסיון ,רוצה להצליח במקום שאחרים נכשלו?! אך הרופא הצעיר התעקש וקבע לו
תור .הלך דניאל ועשה אולטרא סאונד במקום ,שכב על הבטן ,והרופא המקומי נבהל%22 :
מהכליה שלך סתומה ,ומצב זה עושה כאבים עזים בגב !!!
דניאל שומע זאת ורץ לרופא הבכיר ,שרואה את הבדיקות ,ונבוך כולו" :אני ממש מתנצל ,על
זה לא חשבנו כל השנים! " .זה לא הרופאים! זה הבורא ,שסתם לרופאים בכל העולם את
הראש  12שנה ,כי ,כנראה ,הוא לא היה ראוי לישועה 12 .שנות סבל! עד היום ,בתאריך ד'
חשוון ,הוא עושה מסיבת הודיה לבורא עולם בביתו .כי בראש השנה ובעשרת ימי תשובה
אפשר לזעוק! ולשכנע את בורא העולם :תן לי בריאות ,כדי שאוכל להתפלל וללמוד ...תן לי
שמחה כדי שאוכל לקיים מצוותיך בשמחה וכדי לשמח את אשתי וילדיי.
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הנה הגענו של השעה הגדולה והנשגבה בשנה ,שעת הכתיבה והחתימה לכל אחד מה יעלה
בגורלו בשנה הקרובה .לעיתים ,מגיע האדם ליום הדין ,יום ראש השנה בהרגשה כי אין לי
סיכוי ,גם ככה בקושי הספקתי לעשות תשובה ,ואפילו לסליחות בקושי הצלחתי להתמיד,
על כן איני יודע מה יכתבו לי בשמיים ,שהרי גם במשך השנה לא הייתי צדיק גדול.
לאדם זה צריך לומר כי השופט והדיין הוא האבא הרחמן שלנו שרוצה שנצא זכאים בדין,
וחפץ הוא ביותר לתת לנו שנה טובה ומבורכת ,ועל כן גילה הוא לנו סוד גדול כיצד ניתן
לשנות ולהפוך הכל ביום הדין בעצמו ,גם אם לא הצליח להשתנות ולהתחזק כל השנה.
את אחד הסודות הגדולים אמר הגאון הרב מוצאפי שליט"א בשיעורו ואמר" :ואם ירצה האדם
הצלה לנפשו ,יעשה את דברי הרש"ש הקדוש בהקדמתו לספר 'נהר שלום' ,בו הבטיח
מופרשות ואמר" :כל מי שיקבל עליו ביום קבלה אחת קטנה – אני ערב לו שהקבלה הזו תהיה לו
למליץ יושר בשעת דינו!".
מספרים כי כאשר הגיעו תלמידי ישיבת 'כפר חסידים' בערב ראש השנה אל רבם הנערץ,
ר' אליהו לופיאן זצ"ל וביקשו פתח והצלה ליום הדין ,ענה להם הרב:
יש לי עצה וסגולה נפלאה בו יוכל האדם למלט נפשו בשעת המשפט ,אף אם לא הכין עצמו
כדבעי ,והוא על ידי שיקבל על עצמו בראש השנה קבלה אחת קטנה ,בה יחזיק בשנה הקרובה".
ונשאלת השאלה :הכיצד קבלה אחת קטנה יכולה להפוך את כל מה שעשיתי בשנה
האחרונה ,ולגזור עליי שפע וברכה לשנה הקרובה?...
את התשובה לכך מגלים בעלי המוסר ואומרים – אדם שעד היום ,במשך השנה האחרונה היה
נוהג ,לדוגמא ,שלא להגיע לשיעור תורה בשבת ,ועכשיו בראש השנה הוא מקבל על עצמו –
"כל שבת אני מגיע לשיעור תורה" ....או לדוגמא" :עד היום לא הקפדתי על כשרות טובה –
מהיום אני מהדר ומקפיד בכשרות המאכלים ...מהיום אני משתדלת יותר בצניעות
המלבושים"  -הרי שברגע זה הוא הפך להיות אדם אחר ,שהרי זה לא אותו אדם שלא מגיע
לשיעור ,שלא מקפיד בכשרות ,שלא מקפידה בצניעות – הרי שמעתה זה מישהו אחר ,ועל
כן ,כיוון שזה אדם אחר אין מה לדון אותו כפי שהיה עד היום ,ובכל ניצלים חייו!.
סיפר הגה"צ ר' אלימלך בידרמן שליט"א" :ישנו אברך יקר וחשוב ,אותו אני מכיר כבר שנים
על גבי שנים ,מאז שהיה נער ,אשר בא וסיפר לי את המעשה המדהים הבא:
כבר שנים רבות שאותו אברך סובל מ'חור' בעור התוף שבאוזניו .יש לו חור גדול שלא
נסתם ,והדבר גורם לו לסבל וצער רב כבר שנים רבות בכך שלא שומע טוב באוזניו ,ואף
כאבים עזים תוקפים אותו באוזניו ללא הרף ,ובעיקר על כך שאסור לו בשום פנים ואופן
שיכנסו לו מים לאוזניו ,כי אם יכנסו לו מים יוכפל סבלו פי שנים ושלוש.
והנה ,לפני כארבע שנים ,ערב יום הדין התשע"ה ,הלך הוא אל רבו בבכיות וסיפר לו על הסבל
האדיר שסובל באוזניו כבר מזה שנים רבות ואינו יכול לשאת אותו יותר .שמע זאת רבו
בכאב והורה לו כי אם הגיע לפחי נפש שכזה ,עליו לעבור ניתוח מידי ,על אף הסכנות
הטמונות בו .הוא פנה אל עסקני רפואה חשובים אשר חשו לעזרתו ותוך כמה ימים קבעו לו
ניתוח מיוחד לאוזניים ,בתקווה לפתור את בעייתו או אף להקל במעט את הסבל מאוזניו.
התור לניתוח נקבע לאחר ראש השנה.
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בינתיים ,ביומיים של ראש השנה סבל האברך סבל נוראי באוזניו וזעק לבורא מקירות ליבו
שירפאו ויושיעו במהרה .רגעי השיא הגיעו בשעת התקיעות בו הרהר האברך בתשובה
וקיבל על עצמו מקירות ליבו" :רבונו של עולם ,אני מקבל על עצמי קבלה חזקה לשנה
החדשה והיא -שלא לדבר בשעת התפילה ,ואנא ממך ,בעבור שאני מקבל על עצמי לסתום
את פי בשעת התפילה ,אנא סתום לי את החור באוזניי ורפא אותי מהסבל הנורא".
סיפר לי האברך בזה הלשון" :תמו להם ימי ראש השנה המרוממים ,והלכתי לבדיקה אצל
הרופא לפני ביצוע הניתוח .הרופא מכניס מכשירים לאוזניי ,ומבקש לערוך בדיקה נוספת.
הוא עורך את הבדיקה שוב ואומר לי בתדהמה" :אין לך שום חור בעור התוף ,אני מצטער!
החור שהיה לך בצילומים הקודמים נסתם לחלוטין .אתה בריא לגמרי!".
חתם האברך ואמר" :כל מי שמכיר אותי יודע כיצד אני סובל שנים מאוזניי ,ואף אחד לא
האמין למשמע הבשורה – אוזניי התרפאו לחלוטין ,וכיום אני שומע מצוין ללא שום סבל
וכאב ,כשאני לעצמי יודע את הסוד – הקבלה שקיבלתי בראש השנה לסתום פי מלדבר בבית
הכנסת ,היא זו שעוררה עליי רחמים בשמיים לסתום את החור באוזניי"'( .באר הפרשה').
זהו הסוד של קבלה ביום הדין ,עליה חתום הרש"ש הקדוש כי הוא ערב שזו תהיה לו למליץ יושר
והצלה במשפט .אז מה קיבלתם?...

מערכת העלון מאחלת לכם שנה טובה ומתוקה לכל עם ישראל ,שנה של
פרנסה טובה ,בריאות איתנה ,שנה של שפע של ברוחניות ובגשמיות ,כתיבה
וחתימה טובה.
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