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ט’ בתשרי תשע”ח, שבת יום הכיפורים
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מתפללים עלי”
“מאז שפירסמתם

לקראת יום חתימת הדין, יצא כתב ‘כל ישראל’ 
להתחקות על גישתם הרוחנית של ארבעה מגדולי 
המשגיחים בזמננו, ודרך המוסר שהם מנחילים  הגה”צ 
רבי בנימין פינקל, הגה”צ רבי דן סגל, הגה”צ רבי חזקיהו 
מישקובסקי והרה”צ רבי אלימלך בידרמן  על המויפת 
של ‘נעלבים ואינם עולבים’, המוסר השכל של מרן 
הגראי”ל, בגדי השבת של הסטייפלער ומשל הרכבת

כחודש לאחר שפונה במצב קשה עם אירוע מוחי, הגאון 
רבי משה נחשוני, מרבני ראשון לציון, בראיון ממיטת חוליו 
22בבית החולים ‘אסף הרופא’ בצריפין לקראת יום הכיפורים
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יום הכיפורים

איך מתגברים על מידת הגאווה?

וכפרה,  סליחה  מחילה,  של  יום  כמובן  הנו  הכיפורים  יום 
ואולם כבר בתורה משולבת הכפרה עם הטהרה, הוה אומר שיש 
כאן ענין נוסף שבא ללמד שלא רק במחילת עוונות עסקינן אלא 

גם במשהו שהוא למעלה ממנה וזו הטהרה.
צריך להסביר שאלה באמת שני דברים נפרדים משום שיכולה 
דוגמא לדבר  כוללת את הטהרה.  עוונות שאינה  להיות מחילת 
כל  על  לו  שמוחלים  חתונתו  ביום  החתן  על  שנאמר  מה  היא 
עוונותיו, ודבר זה נלמד מעשיו שנשא את "מחלת" לאשה ובכל 
דברי  את  שמביא  ט(  כח,  )בראשית  רש"י  בפירוש  ראה   , זאת 
על  רשעה  שהוסיף  ואומרים  עשו  של  נישואין  אותם  על  חז"ל 
רשעתו, כלומר שנפתח לו, אמנם דף חדש לחשבון עוונות אבל 

הוא באופן אישי נשאר כמות שהיה.
גדולה היא אם כן מעלתו של יום הכיפורים, עליו אמרה תורה 
שמלבד הכפרה על העוונות יש בו את הכח לטהר כמו שנאמר 

)ויקרא טז, ל(: "לפני ה' תיטהרו".
טהרה זו מרוממת את האדם ומביאתו למדרגה חדשה שם אין 
לזכויות  נהפכות  הזדונות  ולהיפך  אחיזה  נקודת  שום  לעוונות 
ואולי צריך לומר שלפי חשבונו של עולם המעשים היו כנראה 
צריכים להיעשות וכעת כשנתעלה האדם בדרגתו נחשבים כאילו 

היו מעשים טובים.

כולנו כמובן שואפים להגיע למעלה זו וצריך למצוא את הדרך 
אליה.

בזמן שבית המקדש קיים מתקיימים הדברים ע"י הכהן הגדול 
אשר עושה את עבודת הקודש ביום הכיפורים בשם כל ישראל, 
וכשעובר הכל בשלום יש בזה כדי להבטיח את הכפרה והטהרה 

גם יחד.
העם,  באחדות  תלוי  ההבטחה  של  שמימושה  מסתבר  אמנם 
מסביב  מאוחדים  והלבבות  למקדש  נשואות  כולם  כשעיני 
למטרה קדושה, זו היא נוסחה בדוקה להבאת הברכה המיוחדת 
למשה:  ה'  של  בתשובה  בתורה  המפורשת  הכיפורים  יום  של 

"סלחתי כדבריך".
)בסוף  עקיבא  רבי  שאמר  ממה  נלמד  האלה  הדברים  על 
יומא(: "אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרים –"ומה  מסכת 
המקוה מטהר את הטמאים, אף הקב"ה מטהר את ישראל". ועל 
כך נוסיף ונאמר שכמו שהמקוה מטהר את הטמאים רק בתנאי 
שנכנסים לתוכו עם כל הגוף, כך גם הקב"ה מטהר את ישראל רק 

כשכולם מאוחדים.
גם היום כשאין בית המקדש קיים ממשיכות העיניים של כולם 
להיות נשואות לירושלים, ואף על פי שאין השכינה שורה כאן 
בגלוי, בכל זאת, כותב מרן הרב קוק זצ"ל, כבוד השכינה נמצא 

כאן לעולם.
הנהגת  על  מוטלת  במיוחד  גדולה  שאחריות  מעתה  אמור 
תהא  שזו  באופן  ומאחדת,  מלכדת  שתהא  בירושלים  הציבור 
הבשורה היוצאת מכאן לכל העם בארץ ובעולם. על המנהיגים 
לחתור לכך שכאשר עומדים כולם ביום הכיפורים בתפילה שיש 
בה כמיהה לעבודת הקודש, זו שמכפרת ומטהרת יוכלו לראות 
כבר פתח לתקוה אשר תבוא מתוך אחדות הלבבות במקום של 
כבוד השכינה. זו בוודאי יכולה גם עכשיו להעמיד את כולנו על 
המסלול של הטהרה אליה כולם מייחלים, וצריכים לה כאוויר 

לנשימה וכמים קרים על נפש עייפה.
הנגרמים  המחסומים  על  להתגבר  להיות,  צריכה  המטרה 
תלמידי  שגם  פעמים  שלצערנו  הרע,  ומלשון  חינם  משנאת 

חכמים נכשלים בהם. 
כנגד זה כשמחזקים את תחושת האחדות בכל מקום ובעיקר 
אז  ולהיפך  המחסומים,  את  לבטל  מועיל  זה  הרי  בירושלים, 
נזכה כולנו יחד לטהרה שכאמור קיומה בא מתוך השתתפות עם 
כולם, ויהי רצון שיתקיים בנו מה שכתוב: "כי ביום הזה יכפר 

עליכם לטהר אתכם וגו'". 

אחד המסלולים בעבודה על קניית מידת הענווה בנפשו, הוא 
מעשיות  בהנהגות  שימוש  באמצעות  כלומר  המעשי.  המסלול 

אשר יסייעו לו להגיע להרגש הפנימי הנכון.
הנה תקציר מעצותיו של הרמח"ל בספרו "מסילת ישרים": 
בדרכי  בהתנהגות  חלקים:  לארבעה  תתחלק  המעשה,  "ענוות 
מן  ובבריחה  השררה  בשנאת  העלבונות,  בסבילת  הענווה, 

הכבוד.
בדיבורו,  שיהיה  ראוי  זה  הענווה:  בדרכי  בהתנהגות   •

בהליכתו, בשבתו ובכל תנועותיו.
• בדיבורו - אמרו חז"ל: "לעולם יהיה דיבורו של אדם בנחת 
עם הבריות". ומקרא מלא הוא: "ִּדְבֵרי ֲחָכִמים ְּבַנַחת ִנְׁשָמִעים".

נאמר:  וכן  ביזיון.  ולא דברי  וצריך שיהיו דבריו דברי כבוד 
"ָּבז ְלֵרֵעהּו - ֲחַסר ֵלב". ואומר: "ְּבבוֹא ָרָׁשע - ָּבא ַגם ּבּוז".

ענוותן  הבא?  העולם  בן  "איזהו  חז"ל:  אמרו   - בהליכתו   •
ושפל ברך, שייף עייל שייף נפק ]כפוף נכנס כפוף יוצא[". ולא 
ילך בקומה זקופה, ולא בכבדות גדול עקב בצד גודל, אלא כדרך 

כל הולך לעסקיו.
• בשבתו - שיהא מקומו בין השפלים ולא בין הרמים. והוא 
ְּגדִֹלים  ּוִבְמקוֹם  ֶמֶלְך,  ִלְפֵני  ִּתְתַהַּדר  "ַאל  מפורש:  מקרא  כן  גם 
אמרו  וכן  ֵמַהְׁשִּפיְלָך".  ֵהָּנה!  ֲעֵלה  ְלָך  ֲאָמר  טוֹב  ִּכי  ַּתֲעמֹד.  ַאל 
חז"ל במדרש: "הרחק ממקומך שניים ושלשה מושבות ושב עד 
שיאמרו לך עלה, ואל תעלה שיאמרו לך רד. מוטב שיאמרו לך 

עלה עלה, ולא יאמרו לך רד רד". 
• בסבילת עלבונות: הנה בפירוש אמרו חז"ל "למי נושא עוון 
]האלוקים נושא על עצמו כביכול את משא העוון, ולא מעניש 
על  ]לאדם המעביר  על פשע  למי שעובר  עובר העבירה[?  את 

פשע שאדם אחר פשע כנגדו[!" ואמרו עוד: "הנעלבים ואינם 
עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים - עליהם הכתוב אומר, 
ְואֲֹהָביו ְּכֵצאת ַהֶּׁשֶמׁש ִּבְגֻבָרתוֹ". ואמרו עוד: "לעולם יהיה אדם 

ענוותן כהלל". 
• בשנאת השררה ובבריחה מהכבוד: אמרו "כל הרודף אחר 
הכבוד, הכבוד בורח ממנו". ואמרו עוד על הפסוק: "ַאל ֵּתֵצא 
ָלִרב ַמֵהר" - "לעולם אל תהי רץ אחר השררה. למה? "ֶּפן ַמה 
גמליאל,  רבן  ותלמידי  ֵרֶעָך".  אְֹתָך  ְּבַהְכִלים  ְּבַאֲחִריָתּה,  ַּתֲעֶׂשה 
רצו  לא  עניותם,  מפני  לממון[  ]נזקקים  מוצרכים  אף שהיו  על 
לקבל עליהם שררה. הוא מה שאמרו "שלח להם ]לקוראם כדי 
ובאו. אמר להם  ולא באו. חזר ושלח להם,  לתת להם שררה[, 

כמדומים אתם ששררה אני נותן לכם? עבדות אני נותן לכם". 
ההרגל  לענווה.  האדם  את  המביאים  הם  ששניים  נמצא 
לעיל,  כמבואר  עצמו,  את  שירגיל  הוא  ההרגל  וההתבוננות. 
ללכת  הפחותים,  במקומות  לשבת  כלומר,  בענווה.  להתנהג 
בסוף החברה, וללבוש בגדים צנועים, דהיינו מכובדים אבל לא 
מפוארים. "כי בהתרגלו בדרך הזה, תלך הענווה ותיכנס בו מעט 
מעט, עד שתיקבע בו כראוי". וההתבוננות היא על ידי שיתבונן 
בחסרונותיו, ובשפלות האדם מצד היותו בשר ודם שבא מטיפה 
וסופו לעפר, ובאי הוודאות שסיבת גאוותו כגון עושר, גבורה, 

מעמד וכדומה, תישאר עמו תמיד.



ואם רואה שקשה עליו עבודת ההתגברות על מידת הגאווה, 
ַצִּדיק  ִיּפוֹל  "ֶׁשַבע  יתייאש. שהרי  אל  ברשתה,  ונופל  שב  והוא 

ָוָקם". וכשם שילד לומד ללכת דווקא על ידי הנפילות שנופל - 
משום שמתוך כך נזהר שלא לבצע פעולות שגויות ברגליו, כך 
בתחילה.  שנופל  הנפילות  מתוך  דווקא  ונבנה  מתרומם  הצדיק 
זו  שלילית  מידה  עם  ולהתמודד  להמשיך  עצמו  את  יחזק  וכך 
טרחה  שכל  עד  בה,  הטמון  הרב  בנזק  התבוננות  באמצעות 
"ּתוֲֹעַבת  נאמר:  המתגאה  על  שהרי  ממנה.  לצאת  כדי  כדאית 
ה' ָּכל ְּגַבּה ֵלב". ומי יחפוץ להיות מתועב בעיני הבורא יתברך 
אפילו רגע אחד? וזאת מלבד העובדה שהגאוה היוצרת תחושה 
לנפילה.  האדם  את  לבסוף  מביאה  התרוממות,  של  מוטעית 
ושיקול  הישר,  השכל  בקרת  מושבתת  גאוה  שבשעת  משום 
וכך טועה הגאוותן במסקנותיו  נעשה מוטעה לחלוטין.  הדעת 
ומקבל החלטות שגויות המפילות אותו. גם מלמעלה מכוונים 
להפילו ממעמדו ומגדולתו, באמצעות מהלכים שונים. ככתוב: 
"ִלְפֵני ֶׁשֶבר - ָּגאוֹן. ְוִלְפֵני ִכָּׁשלוֹן - ּגַֹבּה רּוַח". ונאמר: "ִלְפֵני ֶׁשֶבר 

- ִיְגַּבּה ֵלב ִאיׁש".
הנרמז בכתר שלשת התגים  דבר  לגדולה.  זוכה  העניו  אולם 
עניו בעולם הזה,  וכל אדם שהוא  נ'.  שעל אות הענווה, האות 
זוקפו הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא, כנרמז באות ן' הפשוטה, 
הסופית, אשר רומזת לסוף הטוב שבימי המשיח. וגם בעודו כאן 
 - ָכבוֹד  "ְוִלְפֵני  ככתוב:  וגדולה.  לכבוד  הוא  זוכה  אלה,  בחייו 
ֲעָנָוה". וזאת משום שהעניו, אהוב ורצוי ונערץ הוא בעיני בני 
אדם. גם בעיני הבורא אהוב הוא ורצוי, עד שאפילו כאשר יש 
חרון אף בעולם, אשר קשה להינצל ממנה, נחשבת היא מידת 
ככתוב:  להצילו.  המסוגלות  היחידות  הדרכים  כאחת  הענווה 
ו"הבא  ה'."  ַאף  ְּביוֹם  ִּתָּסְתרּו  אּוַלי  ֲעָנָוה,  ַּבְּקׁשּו  ֶצֶדק,  "ַּבְּקׁשּו 

להיטהר - מסייעים אותו ]מן השמים[".

הגאון רבי אריה שטרן
רבה של ירושלים

הרב זמיר כהן
הידברות

כשם שילד לומד ללכת דווקא על ידי הנפילות שנופל - משום שמתוך כך נזהר שלא לבצע 
פעולות שגויות ברגליו, כך הצדיק מתרומם ונבנה דווקא מתוך הנפילות שנופל בתחילה
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ביתר עילית: רח' הרן 6 כיכר העיר    בית שמש: רח' ערבות הנחל 9 (מתחת ל”יש”)    אשדוד: רח' ינאי במ. המסחרי (מעל בר-כל)     רכסים: רח' הכלנית 39 א' גבעה ב'  04-8268800    נתיבות: רמב”ם 13 פינת ירושלים 08-6659000

בשוברים!ללא צורך

טלפון רב קווי:

כל הכובעים
שמחירם*עד 350

190
רק

כל הכובעים
שמחירם*עד 900

490
רק

מבצעים עד ר”ח חשוון

בשוברים!ללא צורך

אתרוג, לולב

וכובע
לחג

בני ברק חנות המפעל: ר' עקיבא 52 בפסאג' | ירושלים: רח' יחזקאל 7 פינת חגי | אלעד: מרכז מסחרי נחלת יצחק, קומת המותגים, קומה 2 | מודיעין עילית: רח' רשב"י 7 )מול המעלית( | ביתר עילית: רח' הרן 
6 כיכר העיר | בית שמש: רח' ערבות הנחל 9 )מתחת ל”יש”( | אשדוד: רח' ינאי במ. המסחרי )מעל בר-כל( | רכסים: רח' הכלנית 39 א' גבעה ב' 04-8268800 | נתיבות: רמב”ם 13 פינת ירושלים 08-6659000
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להתקדם צעד

הכותב הוא מנכ"ל אגודת חסידי חב"ד בארצנו הקדושה

אריאל למברג

גוטניק שימש עשרות שנים כרב חשוב במלבורן  הרב חיים 

אוסטרליה, הוא כיהן כרב הצבא האוסטרלי והיה מכונה באופן 

לא רשמי כ"רבה הראשי של אוסטרליה". הוא היה נואם דגול 

שהיה מוזמן תדיר לדרוש במקומות רבים וגם בהתכנסויות שלא 

רגילות להזמין אליהן רב עטור זקן.

קשה  תחושה  על  מלבואוויטש  הרבי  בפני  התלונן  פעם 

מן הסתם דרש אלפי  רבים,  נואם במקומות  הוא  לו:  שמציקה 

דרשות בחייו, אך הוא מסופק אם העבודה שלו מייצרת תוצאה. 

איזו  מדהים,  רב  איזה  "וואו,  ואומרים:  מתפעלים  אנשים 

חוזרים  הם  אך  בלב",  ונוגע  מרגש  הוא  כיצד  אינטליגנציה, 

נושאות  לא  שלי  "הדרשות  כלום.   מזה  נשאר  ולא  הביתה 

פירות!".

מן  היוצאים  שדברים  מקובלנו  א.  דברים:  שני  ענה  הרבי 

הלב, נכנסים אל הלב ולכן כשאתה תדבר בכנות ובהתלהבות, 

לראות  רוצה  אתה  אם  ב.  פעולתם.  יפעלו  הדברים  סוף  סוף 

תוצאה מוחשית שתוכל להיווכח בה בעיניך, תשלב בסוף כל 

דרשה הוראה מעשית לפעולה ואפילו אם זאת תהיה רק הוראה 

קטנה ומינימאלית ביחס לערכים הגדולים עליהם דיברת.

שם,  שהיה  הראשונה  ובשבת  לאוסטרליה  חזר  גוטניק  הרב 

במאות  מלא  היה  האולם  הכנסת.  בבית  חשוב  אירוע  התקיים 

כלל.  בדרך  המקום  את  פוקדים  שאינם  כאלו  רובם  אנשים, 

לחיים  ותרומתה  השבת  מעלת  על  בפאתוס  דיבר  גוטניק  הרב 

היהודיים ואז לראשונה בחייו, הוסיף משפט. הוא אמר "אתם 

מכם  רבים  שהרי  השיחה,  מכל  לקחת  תוכלו  מה  תוהים  בטח 

מכם  לבקש  רוצה  אני  זאת,  בכל  השבת.  את  שומרים  אינם 

טובה אישית. זאת תהיה למעשה טובה גם עבורכם אישית וגם 

הקרדיולוג שלכם יסכים איתי: בשבת הבאה, אל תכניסו סיגריה 

לפה. שבת בלי עישון".

בשבת הבאה, באמצע התפילה, נכנס אדם לבית הכנסת. זה 

היה די מוזר כי הוא לא היה מרבה להופיע בתפילה. הוא היה 

הקשים  האירועים  ובעקבות  השואה  את  ששרד  מבוגר  אדם 

הכיפורים  ביום  אפילו  והמצוות.  התורה  דרך  את  נטש  שעבר, 

לא תמיד הופיע להתפלל. אולם לאחר שהוא הופיע עוד שבת 

ועוד שבת בבית הכנסת, הרב גוטניק ניגש אליו ואמר: "נהדר 

לפגוש אותך, אך אני תוהה מה גרם לך לפקוד בקביעות את בית 

הכנסת?"

הוא ענה: הייתי כאן באותה שבת בה דיברת על מצוות השבת 

להרגיש  כדי  אחד  מעשה  לעשות  שלך,  הבקשה  את  והצגת 

וכמובן  לעבוד  אל המשרד  הלכתי  הכנסת  מבית  היום.  ששבת 

לשלוח  היה  שעשיתי  הראשון  הדבר  הראש,  את  לנקות  בכדי 

את היד לעבר חפיסת הסיגריות. ואז אמרתי: רגע, הרב ביקש 

טובה אישית: לא לעשן בשבת. אז לא עישנתי. השפתיים החלו 

היום  שבת  כי  מעשן  לא  אתה  רגע,  אמרתי:  ואז  אותי  לגרות 

ואתה יושב במשרד?! החלטתי ללכת לבית הכנסת. זאת הייתה 

השבת ההיא שהופעתי באמצע התפילה. האווירה הייתה חברית 

ונהדרת, היא הזכירה לי את ימי נעוריי והחלטתי לבוא גם בשבת 

אחריה וגם בשבת שאחריה, ומי יודע, אולי יום אחד אעשה גם 

קידוש אחרי שאחזור מבית הכנסת"...

אותנו בעשרת  על מהלך עמוק שחופף  הזה מצביע  הסיפור 

ימי תשובה ומוליך אותנו אל יום הכיפורים.

מסכת יומא היא המסכת העוסקת בדיני יום הכיפורים. המילה 

והקדוש,  הגדול  הכפרה  יום  יומא",  "האי  אל  רומזת  "יומא" 

בו הקב"ה מזה עלינו מים טהורים ומטהר אותנו. מסכת יומא 

דרשה  עקיבא,  רבי  של  ידועה  בדרשה  מסיימת  )ח,ט(  במשנה 

חביבה מאוד על ישראל שזכתה לכמה וכמה לחנים והיא כמעט 

'שיר הנושא' של ההילולא הגדולה במירון בל"ג בעומר.

יומא  שמסכת  הסיבה  כי  נזכיר  הדברים  אל  שניכנס  לפני 

מסתיימת דווקא בדברי רבי עקיבא, היא לדעת כמה מפרשים – 

מעין מחווה מרגשת לתנא הגדול. רבי עקיבא שנהרג באכזריות 

על ידי הרומאים בעיצומו של היום הקדוש. הוא נלקח על ידי 

הרומאים לקיסריה בעיצומו של יום הכיפורים ושם נהרג ]מסכת 

שמחות ח,א. יש אומרים שנלקח דווקא לשם משום שבקיסריה 

פרץ המרד של בר כוכבא[ ולכן סיום מסכת יומא העוסקת ביום 

הכיפורים הוא מעין אמירת "קדיש" על הדמות הדגולה הזו.

כניסת  עם  נדרי"  "כל  הסיבות שתפילת  אחת  גם  אגב,  זאת, 

לב  ולישרי  לצדיק  זרוע  "אור  בפסוק  נפתחת  הקדוש,  היום 

ואנו  עקיבה"  "ר'  הן:  הפסוק  התיבות של  סופי  שכן  שמחה". 

מכבדים את זכרו של התנא עם הכניסה ליום היארצייט שלו.

אשריכם  עקיבא:  רבי  "אמר  עקיבא:  רבי  דרשת  אל  נעבור 

אביכם  אתכם?  מטהר  ומי  מטהרים  אתם  מי  לפני  ישראל! 

הקב"ה  אף  הטמאים,  את  מטהר  המקווה  מה   ... שבשמים! 

מטהר את ישראל".

רבי  מה  ונשאל:  נעצור  החמות,  המלים  את  שקראנו  ואחרי 

עקיבא אמר בכלל? ברמה הבסיסית והפשוטה ביותר - מה הוא 

 – מי אתם מטהרים  "לפני  ומקדם?  מאז  שידוע  על מה  חידש 

אפשר  מי  לפני  אחרת?  חשב  מישהו  וכי  שבשמים"!  אביכם 

להיטהר עוד? 

רבי עקיבא ממשיך ואומר: "מה המקווה מטהר את הטמאים, 

יודעים  איננו  וכי  אז מה?  נו,  ישראל"!  אף הקב"ה מטהר את 

זאת  לשמוע  עלינו  האם  בתשובה?!  לחזור  אפשרות  שיש 

לראשונה מרבי עקיבא?!

הגדולה  הבשורה  את  קיבלנו  האדם,  בריאת  ביום  מיד  הרי 

א'  ביום  נקבע  השנה  שראש  לכך  הסיבות  אחת  התשובה.  של 

בתשרי ולא ביום בריאת העולם בכ"ה אלול, היא לדעת הר"ן 

ועוד מפרשים, משום שביום א' בתשרי, ה' קיבל את התשובה 

ודן אותו ברחמים. לפני האכילה מחטא עץ  של אדם הראשון 

הדעת, ה' אמר לו: "ביום אכלך ממנו מות תמות", אך למעשה 

עוד  לו  והעניק  שלו  התשובה  את  קיבל  ברחמים,  אותו  דן  ה' 

אלף שנות חיים. כך שבשורת התשובה מלווה את היהדות מרגע 

הבריאה – ומה צריכים את רבי עקיבא שיאמר זאת?

כאן  מוצא  יז/180-181(  שיחות  )ליקוטי  מלבאוויטש  הרבי 

רעיון אמיץ ומהפכני אשר מעניק דחיפה אדירה לפעולה בימים 

המיוחדים בהם אנו נמצאים.

מחפשים  אנחנו  לשלמות.  לחתור  היא  כולנו  של  הנטייה 

לעשות את הכי טוב שאפשר מכל דבר. אם אתה פותח עסק, הוא 

רוצה להיות מספר אחד בעיר ובמדינה. אם אדם לומד מקצוע, 

הוא רוצה לעמוד בראש הסולם וכו'. אך לחיפוש השלמות יש 

מחיר גבוה מאוד: פרפקציוניזם גורם לחידלון ולאי-עשייה!

משפט ידוע באידיש אומר כך: "אם טוב הוא טוב, אז יותר 

טוב הוא לא יותר טוב?!" אבל עדיין החשש שלא נהיה מספיק 

טובים, גורם לכך שאנו מראש לא מנסים ולא משיגים אפילו את 

ההישג הכמעט-מוצלח שאותו כן היינו יכולים להשיג. כך הרי 

אומר משפט ידוע: "האויב הכי גדול של הטוב הוא המושלם". 

מרוב רצון לעשות דברים מושלמים – אנו לא עושים אפילו את 

הטוב!. ממש כמו הסיסמא של הצ'ארידי: "רק היום, זה הכול 

או לא כלום"...

אינו  הוא  הקב"ה  עקיבא:  רבי  של  הצעקה  בדיוק  וזאת 

לא  או  "הכול  של  בגישה  הולך  אינו  הקב"ה  פרפקציוניסט. 

כלום", אלא בוחן אותנו כמו מטפסים על סולם וכל מדרגה היא 

עולם בפני עצמו. יעקב אבינו ראה בחלומו מלאכים מטפסים על 

סולם, משום שהטיפוס מהארץ עד הרקיע הוא מאמץ משמעותי 

להעריך את מאמץ הטיפוס  יודע  ה'  רבות.  שמורכב ממדרגות 

ומקבל באהבה כל צעד של תשובה ואפילו המינימלי ביותר.

את הטמאים".  מטהר  המקווה  "מה  עקיבא:  רבי  אומר  לכן 

מקווה יכול לטהר גם אנשים שיישארו טמאים אחרי הטבילה. 

כל אדם שיורד אל בור המקווה, הוא טמא הן בטומאה חמורה 

כל  את  להוריד  בכוחו  אין  המקווה  יחסית.  קלה  בטומאה  והן 

הטומאות, יש טומאות חמורות שמקווה לא יועיל להם.

והטבילה  מתים  טמאי  של  חמורה  בטומאה  טמאים  כולנו 

אדומה(  פרה  במי  הזאה  )רק  לה  להועיל  יכולה  אינה  במקווה 

ובנוסף אנו טמאים בטומאות פחות חמורות, כמו טומאת גבר, 

טומאת אישה וכיוצא בזה.

מה  בשביל  הפרפקציוניסטית:  הגישה  את  ויטען  אדם  יבוא 

להיכנס למקווה? הרי בין כך אשאר טמא גם אחרי הטבילה!. 

את  לקבל  מוכנה  ולא  עובדת אחרת  אולם החשיבה ההלכתית 

הוא  התקדמות  של  אחד  צעד  הפרפקציוניסטית: גם  הגישה 

צעד ענק. אם אתה יכול להיפטר מטומאה קלה – קפוץ למים! 

ובשנה הבאה תתקדם עוד צעד ותיפטר גם מהטומאה החמורה.

בימים  כולנו  של  גדול  הכי  הקושי  כי  עצומה,  בשורה  וזאת 

הללו הוא הידיעה שלא נצליח כנראה להזיז דברים גדולים. סביר 

להניח כי בשנה הבאה ניפגש שוב בשבת תשובה ונתמודד עם 

אותן בעיות ואותן כישלונות. בא רבי עקיבא ונותן את המענה 

האמיץ והמהפכני:היעד של החיים הוא לא להשיג שלמות, אלא 

בו בשנה  ותתמקד  נושא אחד בחיים  לך  ליצור התקדמות. קח 

הבאה, ובודאי נזכה לגמר חתימה טובה!



בס"ד

ובנוסף קונים מוצר חשמלי מעל 1500 ₪
ומקבלים מבחר מתנות בשקל אחד בלבד!

הבית שלך למוצרי חשמל

₪ 999

₪ 2,290
₪ 999

עושים סוף 
שנה למחירים

הבעש"ט 16, ב"ב 03-5795171
פתוח רצוף 10:00-21:00 אספקה מיידית לכל הארץ

תנור
משולב

מקפיא
ענק

מכונת כביסה

מחיר
פיצוץ

גז, זכוכית
בצבע

לבן, שחור, 
כסף, חול

טוסטר אובןמעבד מזוןשואב אבק כיריים גז זכוכית

ציקלון 
עוצמת יניקה 

חזקה

19 פעולות 
במעבד אחד

45ליטר,
מצב שבת, 

טורבו

מעבד מזון + קומקום זכוכית + 
מגהץ קיטורמטחנת בשרטוסטר + מיקסר יד

מיחם 50 כוסות
+ פלטת שבת + מיקסר יד

2000Wלחץ קיטור
2.4 בר,

הספק מרבי 
2135W

499
שקל!

800
שקל!

499
שקל!

499
שקל!

599
שקל!

499
שקל!

499
שקל!

*כפוף לתקנון המבצע | לא כולל הובלה | מוגבל ל100 יחידות | לא כולל מזגנים |  ט.ל.ח | התמונות להמחשה בלבד

800
שקל!
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יום ללא מחיצות

הרב בן ציון נורדמן

טבעו  שמעצם  הכיפורים  מיום  לימים, נלחצתי  צעיר  כשהייתי 
יום הדין והמשפט. זה היה מלחיץ ואפילו מדכא. להשראה  הינו 
הקשה נלווית בדרך כלל הצום, שאף הוא מכביד על היום הקדוש.
הנפלא  ליום  מחכה  אני  היום,  משמעות  את  והבנתי  משבגרתי 
הזה, המנקה ומזכך את האדם, את האנושות, את הסביבה. "מי לא 
נפקד כהיום הזה?" כולנו עוברים בסך לפני אדון כל המכתיב לנו 
חיים מאושרים ושנה טובה ומתוקה. דווקא בגלל שאנחנו יודעים 
שאנו בנים למקום והוא יוציא אותנו בדין בזכות, אנחנו לובשים 

בגדי לבן ושרים בנעימה את תפילת יום הכיפורים.
מכל חג ומאורע ניתן לקחת משהו לחיים: פסח – חג האמונה. 
כיפור  והייחודיות שלו. יום  כל מועד  וכך  ימי השמחה,   – פורים 
של  הערבות  ההדדית,  ההתחברות  את  המסמל  יום  בהחלט  הוא 
את  לראות  ישראל".  שבטי  "יחד  את  לזה,  זה  ערבים  ישראל  כל 
את  ומעצים  משמח  זה  ולשורשיו,  למקורו  מתחבר  ישראל  עם 

השותפות הקולקטיבית שלנו כעם, כאומה, כאחים זה לזה.
לבורא  העם  קצוות  בין  ומחבר  משמח  אופטימי,  יום  זהו 
העולמים ובין כל חלקי העם. כמו שהמחיצה של ברזל המפסקת 
זה  ביום  לגמרי  ומוסרת  מורמת  שבשמים  לאביהם  ישראל  בין 
להגיע  יכול  יהודי  וכל   - אלוקיך"  ה'  עד  ישראל  "שובה  כנאמר 
קרוב לכיסא הכבוד. כך גם מחיצת הברזל בין ישראל לבין עצמם, 
בין יהודי ליהודי שבדרך כלל מבדלת בין חוגים, קהילות ועדות, 
צח  הכול  ומזוכך,  נקי  הכול  מוסר,  הכול  הקדוש,  יום  הזה,  ביום 

כשלג. כולנו אחד.
חילונים  וספרדים,  אשכנזים  הכיפורים.  ביום  שווים  כולם 
חונך  לא  כי  פחות,  מי שמתפלל  וגם  וחרדים,  דתיים  ומסורתיים, 
נעלה  , הוא  ובאמונה  כיפור,  בתקווה  יום  אחרת – היום עצמו– 
כל  במהלך  אותו  עוזבת  שלא  קדושה  האדם  על  ומשרה  ומוערך 

השנה.
זהו יום תפארתה של עם ישראל שמתאחד. יום תשובה אבל בד 
בבד יום שמחה. יום דין ויחד עם זה יום חג. "כי ביום הזה יכפר 

עליכם לטהר אתכם... לפני ה' תטהרו".
 



השנה,  ראש  בערב  הכלל  בענייני  ההנהלה  מישיבות  באחת 
אמרו  מהמשטרה",  אותך  "מבקשים  הרף.  ללא  הטלפון  מצלצל 
לי במזכירות. רצתי להרים את הטלפון ואז התבקשתי להגיע כמה 
שיותר מהר למשטרה. נלחצתי לרגע אבל עם כניסתי ראיתי את סגל 
פיקוד המשטרה ישוב על מקומותיו ומחכה לדברי הרב לקראת יום 
הדין. מפקד התחנה סנ"צ אמיר גולדשטיין הודיע שבמשמרת שלו 

אין מצב שיהיה הרמת כוסית בלי רב.
התרגשתי ואמרתי להם שאני נרגש ושמח לראות את עם ישראל 
מחובר לשורשיו, היום יותר מתמיד. עם מרוצת הדורות לפעמים 
ניתן לחשוב כי הדורות הללו חלשים יותר מהדורות שקדמו לו, וזה 
נכון כנראה, אבל עדיין יש בנו עוצמות וחזקות שאף דור שלפנינו 

לא הוכיח זאת. דווקא בגלל הריחוק ונתק בין הדורות מפציע כאור 
דבר  ללא  החדשה  לשנה  נכנסים  שלא  יהודים  של  יפעתם  מזהיר 

תורה מהרב.
יום  כניסת  של  הנעלים  ברגעים  אמרתי, כי  נוספת  בהזדמנות 
הקדוש, עם ישראל נוהר בהמוניו אל עבר בית הכנסת והחזן פותח 
הזו  התפילה  בעצם  מהו  נדרי".  "כל  של  המרגשת  התפילה  את 

ולמה היא כה מרגשת ומעוררת?
רב  אל  העיר שבא  מגזלני  עם אחד  הידוע  הסיפור  את  סיפרתי 
לו הרבי: תשמור על הפה, שלא  וביקש דרך תשובה. אמר  העיר 
לשקר ולא לכחש. התפלא האיש ושמח על ה'תשובה' הקלה שבחר 
לו הרבי. בלילה, עת יצא למלאכתו הקבועה לגזול ולחמוס, החל 
ומה  אותי,  תחקור  והמשטרה  אתפס  באם  אעשה  ומה  להרהר, 
אענה? לומר את האמת – בוודאי שלא ארצה. ולשקר? הבטחתי 
לרבי שלא אשקר. וכך נותר בביתו ולא יצא לגזול. כך הפך לאדם 

ירא ושלם בזכות העמידה על דבר אמת.



הרף.  ללא  ומבטיח.  ומבטיח  מבטיח  אדם  השנה,  ימות  בכל 

למשפחתו, לילדיו, לאנשים המקיפים אותו בעבודה, לשכנים שלו. 
אינספור הבטחות. ובעיקר הבטחות לבורא העולם: מבטיח להיות 

טוב יותר, מבטיח להשתדל, מבטיח לקיים. מבטיח, מבטיח.
טבעו של האדם שהוא שוכח, "ממהר לשמוע וממהר לאבד", 
וכך נוצר מצב שהוא הופך ללא כוונה למי שמבטיח ואינו מקיים 
וחלילה גם משמים מקיימים כך עמו, במידה שווה, מבטיחים ולא 

מקיימים.
מה תקנתו של האדם? עם היכנס יום הכיפורים, יום הקדוש, בו 
הקדוש ברוך הוא מצפה לסליחתנו הוא בא ופותח דף חדש. הוא 
ועל  לא מבטיח המון הבטחות, אלא דבר אחד: לשמור על הפה 
תשונה  ההתנהגות  כל  וממילא  שפתיי,  מוצא  על  לשמור  הלשון, 

בהתאם.
כיפורים  "מיום  מוצא שפתינו  על  כי כשאנחנו מבטיח לשמור 
זה עד יום כיפורים הבא עלינו לטובה", ממילא גם משמים ייתנו 

לנו שנה טובה

צום קל ומועיל וגמר חתימה טובה לנו ולכל בית ישראל.
 הרב בן ציון נורדמן

 
nordman@jss.org.il : לתגובות

פעם היה יום הכיפורים גורם לחשש אצל הרב בן ציון נורדמן, היום הוא רואה בו יום אופטימי, 
של שמחה והבנה שנצא זכאים בדין  וגם: השוטרים מתחברים לשורשים

הוא  ברוך  הקדוש  בו  הקדוש,  יום  הכיפורים,  יום  היכנס  עם  האדם?  של  תקנתו  מה 
מצפה לסליחתנו הוא בא ופותח דף חדש "



חטיפי אסם בהגרלה שתסדר לכם את החג:

מוצרים

זוכים בשובר בסך
₪ 300

לצעצועים 10 
מוצרים

20

50,000  ₪מוצרים 30

חייגו: 03-9411444
יש לשמור חשבונית כהוכחת זכייה

קונים 10או 20 או 30 מוצרים*
< מתקשרים לטלאול ומקישים מספר חשבונית < ונכנסים להגרלה

בחנויות צעצועים מובילות

עשרעשריםשלושים

זוכים  ב-

אחד זוכה   - ש״ח   50,000  - מוצרים   30  | זוכים   10  - חשמליים  אופניים   - מוצרים   20  | זוכים   20  - מובילות  צעצועים  בחנויות   ₪  300  - מוצרים   10  | חטיפים  מארז  או  חטיף   *מוצר= 
ניתן לעיין בתקנון המבצע באתר וההיתר הכללי לעריכת הגרלות.  | בהתאם לתקנון המבצע  ידי אסם סחר שותפות מוגבלת  נערך על  | מבצע ההגרלות   22.10.2017 -  המבצע בתוקף: 3.9.2017 
 www.osem.co.il וכן במשרדי עורכת המבצע ברחוב רימון 2, אזור התעשייה חבל מודיעין | המבצע בפיקוח עו"ד אלברטו פסח. | יש לשמור חשבונית כהוכחת זכייה | התמונות להמחשה בלבד | טל״ח

הפרס
הגדול



10 ט' בתשרי תשע"ח 29/9/17

בן המלך והעני
בתפילת נעילה יש בחינה שהאדם חוזר לשורשו 

כאדם הראשון קודם החטא

שאין  דברים  מאוד,  עד  נשגבה  שעה  היא  "נעילה"  שעת 
 – נעילה  של  זו  בשעה  השנה,  ימות  בכל  לפועלם  אפשרות 
האפשרות קיימת!  שכן כתבו המקובלים שבשעה זו של נעילה, 
מתעלים כל העולמות לספירה העליונה הנקראת "כתר", ובשעה 
זו ניתן לפעול ולבקש מה שאי אפשר לפעול בכל ימות השנה, מי 

שזקוק לישועה באיזה עניין – זה הזמן לפעול ולבקש.
משל למה הדבר דומה? לבן מלך שחלה והגיע עד שערי מוות, 
ולא מצאו הרופאים רפואה אלא שייטלו את היהלום מכתרו של 
הסירו  המלך,  בן  את  ממנו  וישקו  דק,  עד  אותו  יכתשו  המלך, 
וכשבאו   – אותו  כתשו  המלך,  של  מכתרו  היקר  היהלום  את 
להשקות ממנו את בן המלך, סגר הבן את פיו בחזקה ולא הסכים 
שחייו  לו  הסבירו  לפניו,  התחננו  ממנו,  ביקשו  ממנו,  לשתות 
ניסו בכח – וללא הועיל – אילו רק טיפה  זו,  תלויים ברפואה 
אחת הייתה נכנסת לתוך גופו, כבר היה נושע ומתרפא – אבל בן 

המלך לא מוכן לפתוח את פיו...
להטעים  ורוצה  זה  נשגב  בזמן   – לפנינו  הקב"ה  עומד  כך 
אותנו מה"כתר", הוא מתחנן לפנינו שנפתח את הפה! שנצעק 
לפניו! שנבקש! – אם רק נפתח את הפה, כבר ניוושע ונתרפא... 
אבל אנחנו עייפים... צמנו כל היום, עמדנו בתפילה, צעקנו – 

אין לנו כבר כוח להתאמץ ולעמוד בתפילה...
איננה  נעילה  תפילת  של  סגולתה  שעיקר  לדעת,  עלינו  עוד 
אומרים  אנו  –שאז  הש"ץ  בחזרת  בעיקר  אלא  הלחש  בתפילת 
שבע פעמים י"ג מידות שעליהן אמרו חז"ל )ר"ה יז ע"ב( "ברית 
ואם "ברית  ריקם",  כרותה לשלש עשרה מידות שאינן חוזרות 
וחומר שבעת  קל   – צום  בכל  כל שעה,  על  נאמרה  זו  כרותה" 

רצון כמו שעת נעילה, י"ג המידות הללו פועלות עד אין קץ.
ועל כן, למרות חולשת הגוף, צריך האדם לאזור כגבר חלציו 

ולהתאמץ בתפילה – כי אם לא עכשיו אימתי?
ונבאר בס"ד את משמעותם של הדברים הנוראים הללו כותב 

הגרש"ד פינקוס זצ"ל.
חוזר  ימי רחמים בהם העולם  כיפור, שהם  ויום  ראש השנה 
לשורשו – "היום הרת עולם", הם ימים של חסד – "עולם חסד 
 – בתשובה  ביטוי  לידי  בא  זה  וחסד  ג(,  פט,  )תהלים  יבנה" 
שהקב"ה נותן לנו את האפשרות להתחדש ולהתנתק מחטאינו, 
וכמו שכתבו הספרים שתשובה היא בחינה של "תחיית המתים".

עלינו  למקורו,  שב  שהגוף  אחרי  היא  המתים  תחיית  והנה 
להבין כי מה שאמר הקב"ה לאדם הראשון, "כי עפר אתה ואל 
עפר תשוב" )בראשית ג, יט(, לא הייתה זו קללה – אלא ברכה! 
כי הנה ניתנה לאדם האפשרות לשוב אל שורשו ולהיברא מחדש 

בתחיית המתים לעתיד לבוא.
וכך היא התשובה, שהאדם לאחר שובו בתשובה שלימה, שב 
אל בוראו, שב לשורשו – אל כסא הכבוד, וזהו שאנו מבקשים 
בסליחות לערב יום כיפור "לזכות את חטאתי כמו בן שנה נער" 

– שנהיה זכים וטהורים כמו ילד שזה עתה נולד.
אמנם גם ילד שזה עתה נולד – אמר דוד המלך )תהלים נא, 
ז( "הן בעוון חוללתי ובחטא יחמתני אמי" – יצירתו של האדם 
היא כבר מתוך פגם )עיי"ש במפרשים( כלומר גם אם האדם נולד 

ללא חטא ועוון, מכל מקום הוא נולד עם פגמים.
הדבר דומה לכלי שנשבר, שאפשר להחזירו לתנור, להתיכו 
ולצרפו שוב, אבל אם הכלי פגום במהותו – החומר של הכלי 
פגום  הוא   – לתנור  נחזירהו  אם  יעזור  לא  מלכתחילה,  פגום 

במהותו, וכזה ישאר.
הוא  לשורשו,  חוזר  האדם   – הרגילה  התשובה  אמנם  וזו 
"חוזר לתנור" ומתקן את פגמיו – הוא שב להיות "כמו בן שנה 
נער", אך הוא מתקן רק פגמים חיצוניים, פגמים מהותיים אינם 
מתוקנים – כלומר, גם לאחר התשובה, עדיין לא שב האדם אל 

שורשו הראשון ממש.

וזה מה שחידש הרמח"ל, יש לנו שעה אחת בשנה, בה האדם 
שב לשורשו הראשון ממש כאדם הראשון קודם החטא! – שעה 
זו היא שעת נעילה, שהאדם מיטהר ומתעלה עד שאין בשורשיו 

שום פגם!

התפילה בנעילה מועילה לדברים 
שמקורם בעומק שורש האדם

ומשונות  שונות  בעיות  לו  שיש  מי  יש  נפלאים!  והדברים 
זה  מצדיק  ברכה  מבקש  ימיו,  כל  ומטלטל  הולך  והוא  בחייו, 
ומצדיק זה, הוא מרבה בתפילה ובתחנונים לפני המקום – וללא 

הועיל.
יודעים פשר דבר, אבל  אנו  ואין  "הנסתרות לה' אלוקינו"... 
ישנם דברים שהם עמוק בשורש האדם, ולכן שום דבר בעולם לא 
יכול להזיז ולהשפיע עליהם, אבל לפי מה שגילה לנו הרמח"ל 
– שבזמן נעילה, האדם חוזר לשורשו הראשון ממש, עד לעומק 
השורש, כמו שהיה בתחילת בריאתו עוד בטרם היה מושג של 
אותם  על  גם  לפעול  האדם  יכול  זה  שבזמן  הרי  בעולם,  חטא 
דברים שמקורם בעומקי שורשו, כי בשעה זו יש לו נגיעה בהם.

וכי אנו באמת כאדם הראשון 
קודם החטא?!

אלא שהשאלה הבוקעת מאליה היא, וכי יעלה על הדעת לומר 
שבשעה של נעילה אנו מגיעים ממש לדרגתו של אדם הראשון 

קודם החטא?!
לביאור הדברים עלינו להקדים את משלו של החפץ חיים, על 
"כולהו  ע"א(,  כב  ו,  תיקון   – הזוהר  )תיקוני  חז"ל  מה שאמרו 
מזונא,  לנא  הב  הב  ככלבים...  דכיפורי  ביומא  בצלותין  צווחין 
ככלבים... נפש  עזי  ואינון  לחיים,  כתבנו  וחיי,  וכפרה  וסליחה 

לקודשא  שכינתיה  דיחזור  בתיובתא  ליה  דקרא  מאן  אית  ולא 
עיי"ש,  וכו'  לגביה"  למהדר  מיניה  מרחקא  דאיהי  הוא,  בריך 
גלות  על   – העיקר  ועל  צרכיו,  את  אחד  כל  שמבקשים  דהיינו 
השכינה ועל צערן של ישראל אין מבקשים! ]אמנם היו גדולים 
שאמרו, הלוואי ונהיה לפחות כמו הכלבים המבינים שיש לפנות 

להקב"ה כדי לבקש לחם...[.
בשעה זו, שאנו מתפללים על כל צרכינו, עלינו לזכור את צער 
השכינה הנמצאת בגלות – כי כל הצער והייסורים שיש לנו – 
הרי הם כאין וכאפס לעומת צער השכינה המתגוללת בעפר, וזהו 

הזמן שעלינו לבקש  על גלות השכינה.
עניין,  אותו  סביב  סובבות  הנוראים  הימים  תפילות  כל  והרי 
"ובכן תן פחדך ה' אלוקינו על כל מעשיך", "ותמלוך אתה ה' 
לבדך על כל מעשיך", "מלוך על כל העולם כולו בכבודך ...וידע 
כל פעול כי אתה פעלתו..." – עיקר התפילות בימים אלו הוא על 

מלכות שמים.
ממשיל החפץ חיים, משל למה הדבר דומה? לאדם שנשלח 
על פי המלכות לארץ גזירה, ויהי היום והגיע המלך לאותה ארץ 
נידחת, וכל תושביה יכלו לבקש בקשתם מאת המלך, ניגש אותו 
אדם למלך ובפיו בקשה – שישלח לו המלך את פרנסתו בריווח 
היית  יכול  שבעולם"!  "שוטה  המלך,  לו  ובקביעות...אומר 
לבקש שהוציאך מכאן ואשיבך לביתך, ושוב לא תהיה לך דאגת 

פרנסה כלל!
אנו מבקשים  כאותו אדם שוטה,  אנו  גם  חיים,  אומר החפץ 
שוטים  אנו   – וכו'  וכו'  חיים  בריאות,  פרנסה,  מהקב"ה 
שבעולם! עלינו לבקש שהקב"ה יוציא את עם ישראל מגלותו, 
ישיבו לארצו, כהנים לעבודתם ולויים לדוכנם, שיבוא המשיח, 

ושתשוב השכינה לשרות בישראל, ושוב לא נצטרך לבקש לא 
פרנסה ולא בריאות – הכול יהיה כבר מאליו.

אלא שגם לנוכח משלו זה של החפץ חיים מתעוררים בקרבנו 
פקפוקים – וכי אנו יכולים לבקש על מלכות שמים?! הלא כל 
התנאים והאמוראים, כל גדולי הראשונים והאחרונים התפללו 
של  דבר  אינו  הגאולה  על  לבקש  כלומר,  נענו,  ולא   – כך  על 
מה בכך, ואם על ידי תפילותיהם של אותם ענקי עולם לא בא 
המשיח, מה תועיל תפילתנו? ואם כן, שבתפילתנו לא נביא את 
המשיח, וגם על פרנסה ובריאות לא בקשנו – הנה יצאנו קרחים 

מכאן ומכאן...

נקודה קטנה של איכות עדיפה 
עשרת מונים

בכל  הנה  כי  חיים,  החפץ  של  מדבריו  גדול  יסוד  אמנם, 
קובעת  לא  הכמות  "כמות",  וישנה  "איכות"  ישנה  ודבר  דבר 
אלא  בגודלו,  נמדד  לא  זהב  גרגיר  של  איכותו   – האיכות  את 
בטהרתו, גם גרגיר טהור וזעיר ביותר הוא זהב טהור – ויש לו 

את כל התכונות שיש לזהב טהור!
ביתך  "בנה  או  פרנסה"  לנו  "תן  מהקב"ה  מבקשים  כשאנו 
כבתחילה", האיכות של שתי תפילות אלו נבדלת זו מזו כהבדל 
שמים וארץ! תפילה על פרנסה מקיפה רק את ביתו של האדם 
המבקש, ואילו תפילה על גילוי כבוד שמים בעולם, חובקת את 

כל העולמות!
אמנם, אין בכוח תפילתנו על כבוד שמים להביא את הגאולה, 
כל התכונות של  היא שיש בה את  זו  איכותה של תפילה  אבל 
תפילה על כבוד שמים, וגם אם הדבר נעשה בזעיר אנפין, הרי 
שמים  המלכות  את  לתקן  התפילה  הועילה  מסוימת  שבמידה 
מלכות  תיקון  אותו  ובכלל   – תכונתה  היא  זו  שהרי   – בעולם 

שמים, מונחים כבר ממילא הפרנסה והבריאות שאנו מבקשים.
אלא  החלושים  בכוחותינו  אין  חיים,  החפץ  שאמר  מה  וזה 
כוחותינו  את  ננצל  תפילה  לאיזו  "קטנה",  תפילה  אך  להתפלל 
תפילה  או  אישיים,  צרכים  של  ומוגבלת  קטנה  תפילה   – אלה 
לפעול  בכוחנו  אין   – נאמר  מה  ישראל?  כלל  כל  עבור  קטנה 
עבור כל כלל ישראל, נתפלל לכל הפחות על עצמנו? הלא גם 
ישראל  כלל  כל  עבור  תפילה  אנוכית,  ראייה  מתוך  נתבונן  אם 
נתפלל  אם  מאשר  יותר  הרבה  האישיים  צורכנו  עבור  תפעל 

ישירות על צרכנו האישיים!

אכן, כאדם הראשון קודם החטא

תמהנו, וכי יעלה על הדעת לומר שבנעילה אנו בדרגתו של 
אדם הראשון קודם החטא?

שאינה  תפילה,  של  בעניין  שביארנו  כפי  הוא  הדבר  פשר 
נמדדת לפי כמותה אלא לפי איכותה ומהותה - איזה סוג תפילה 
היא, האדם כולו לא נהפך להיות "אדם הראשון קודם החטא", 
של  שלימות,  של  טיפין,  טיפי   – ממש  זעירות  נקודות  אבל 
חזרה לשורש הראשון קודם החטא – מתהווים בו בשעה זו של 
נעילה, ונקודות אלו – למרות זעירותן, הרי הן חודרות עד עומק 
תפילה  ששום  ובעיות  מקומות  ולתקן  להגיע  ובכוחם  השורש, 
לא יכולה להגיע לשם ולתקן, וא"כ, כמה עלינו להתאמץ בשעה 
ועלינו  בפז,  יסולא  זמן שלא  זהו  נעילה,  זו של תפילת  נשגבה 
שבשמים,  לאבינו  ובתחנונים  בתפילה  רקיעים  ולבקוע  לנצלו 

ובס"ד, נזכה לגמר חתימה טובה.

בברכת גמר חתימה טובה ושנה טובה ומבורכת
צוריאל

הכותב הוא סגן ראש העיר אלעד

צוריאל קריספל
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בין אדם לחברו

יום הכיפורים מאחד את עם ישראל. המושג 

בני  המוני  את  מוביל  מכפר״  יום  של  ״עיצומו 

ישראל לבתי הכנסת המסודרים והיכלי תפילה 

מאולתרים הצרים מכדי לקלוט את ההמונים. בתי 

כנסת שבכל ימות השנה מחפשים עשירי למניין! מתמלאים 

אדם ועדנה. ישנם יהודים של 3 תפילות ביום במניין, ישנם 

יהודים של שבת וחג! ישנם יהודים של יזכור! ישנם יהודים 

של יום כיפור! הצד השווה, כולם יהודים.  

הכיפורים.  ביום  מתמקד  התשובה  ימי  עשרת  של  שיאם 

״כי ביום הזה יכפר עליכם מכל חטאיכם״. ההכנות מרובות. 

סליחות, כפרות, צדקות, חומרות מיוחדות לימים אלו, חיפוש 

זכויות ומעשים טובים. ישנם שמהדרים להתחמש בד׳ מינים 

ולבנות סוכה, עוד לפני יום כיפור, כדי לצבור זכויות נוספות. 

קדחת של סליחה ומחילה באוויר, התחלה חדשה ומבטיחה. 

האוויר רווי מעשים טובים ואחדות הלבבות. כולם מקווים, 

מתפללים ומצפים ״שתגזור עלינו גזרות טובות״. 

הציבוריות החרדית עברה טלטלות רבות בשנה שחלפה. 

מחלוקות שלא כולם לשם שמים, פירוד הלבבות ושנאת אחים 

ואלימות שבעבר כמעט  וטובה. קטטות  ולא תמיד לתועלת 

וטובים, ש״בטוחים״  רבים  ישנם  ישראל.  בכרם  הכרנו  ולא 

שהם עושים רצון שמים ומקיימים מצוות וחובת ״הוכחה״ 

ומצווים למסור את הנפש. לדעתם הם עושים רצון רבותיהם, 

לפחות הם ״מאמינים״ שהם עושים ציווי רבותיהם. הבעיה 

בלבלרים  למיניהם.  במסתפחים  בשוליים,  נעוצה  תמיד 

שמחממים את האווירה, מוזילים אותה לכדי פגיעה בגדולי 

ישראל שבכל המחנות. 

״נהרא נהרא ופשטיה״, זה כלל חובה שאנו הולכים ונוהגים 

לפיו במשך השנים. ״כך חונכנו״ כך לימדונו רבותינו וכך הם 

שיטת  דומה  אינה  והיו.  ציבורי,  ועניין  מחלוקות  בכל  נהגו 

בית-בריסק והנהגותיהם הציבוריות, לשיטת ראשי הישיבות 

ומדינה.  ציבור  בענייני  והנהגותיהם  דישראל  שבארעא 

בהנהגת  ציבוריות,  שאלות  בשלל  החסידי  הציבור  הנהגות 

אדמו"ריו שונות מהנהגות ראשי הישיבות הליטאיות. שיטת 

בתכלית  שונה  החרדית,  והעדה  נספחיה  סאטמר,  חסידות 

עובדיה  הרב  מרן  בהנהגת  התורה  חכמי  מועצת  ובמהות. 

החרדית  בציבוריות  חדשים  הנהגה  כללי  ״הטמיעה״  יוסף 

פי  על  תורה  דעת  המזרח,  עדות  ונוסח  באורח  הספרדית, 

השקפתם. 

״נהרא נהרא ופשטיה״ כולם אהובים, כולם ברורים, כולם 

נוגעת  מלכות  ואין  שבשמים.  אביהם  רצון  לעשות  חפצים 

בחברתה כמלוא נימא. גדולי ישראל ידעו לשמור על כבודם 

של כל גדולי ישראל. כך נהג גם הציבור הסר למרותם. 

דרך  ל״כפיית  ניסיון  בשינוי.  התבלטה  האחרונה  השנה 

והנהגה״ בכוח. מחלוקות אמוניות והשקפתיות, הפכו להיות 

בפשקווילים.  רק  ולא  בחוצות  מתגוללות  כופות,  אלימות, 

גרימת סבל,  וירושלים,  ״מצוות הוכחה״ ברחובות בני ברק 

משכבר  ולחברים  לשכנים  הבית.  לבני  וייסורים  עיכובים 

הימים.

אורחותיו  לכפות  המנסה  החילוני  השלטון  נגד  ההתרעה 

ובקול  רבים  בת  בשער  ולהתרות  להתריע  צריך  ובהחלט 

גדול. זכות ההפגנה הינה זכות דמוקרטית הראשונה במעלה! 

עפ״י פסיקת הבג״ץ החילוני, אולם במקומות המיועדים לכך 

ובמקומות שההתרעה תשמע, תהדהד ותפכח עיניים. 

הפגנת חצי המיליון ההיסטורית נגד פסיקות בית המשפט 

העליון בשבתו כבג״ץ, הדהדה מקצה ארץ וזעזעה את בית 

המשפט העליון וחבר שופטיו דאז. הנשיא אהרון ברק ״לא 

האמין״ איזו אופוזיציה עומדת מולו. האם חל שינוי? כנראה 

שכן. מינורי, אך משמעותי. זו התרעה שהועילה. 

מתריעים  מפגינים,  בהם  מקומות  ויש  דרכים  זמנים,  יש 

ומעבירים מסר. חסימת שכונת גאולה וככר השבת, ציר בר 

ורחוב  ברטנורה  ככר  בירושלים,  ישראל  מלכי  ורחוב  אילן 

לתושבי  והכבדה  סבל  גורמים  ברק.  בבני  השומר-אנילביץ 

האזור, אך לא משדרים כל מסר מוכוון לגורמי השלטון או 

המשפט. זו אלימות לצרכי פנים, ניצול תמימותם של נערים 

צעירים, ומתן אפשרות לפריקת פורקן לבני נוער שמתרגלים 

לאלימות ומתרגלים שנאה. זה לא נגמר בצומת הרחובות, זה 

מחלחל לעתיד וצורת החיים עצמם.  

ועצום.  גדול  שבטיו,  גווניו,  על  היום  החרדי  הציבור 

עם  מתמודדים  אנו  כמותית.  גדלים  השוליים  הטבע  בדרך 

בעיות חינוכיות קשות של נוער, ומתבגרים. אנו חייבים להם 

תשובות, לשאלות שלא תמיד נשאלות, אך מציקות. הדוגמא 

עושים  אנו  האמנם  ביותר.  הטוב  החינוך  היא  האישית 

המיטב והרצוי? פרצי האלימות וההתפרעויות, משרתות את 

המטרה?   

״הלו  מהמפריד.  שיעור  לאין  רב  המחנות  בין  המאחד 

רחוקה  השנאה  נהיה.  וכך  היינו  כך  אנחנו״,  אחים  אנשים 

מאתנו כמטווחי קשת. גם היום זה פרץ אידיאולוגי וחילוקי 

כולם.  על  המוסכמת  התוצאה  במהות  ולא  דרך!  של  דעות 

אפשרות ללימוד תורה לכל מי שרוצה, חפץ ומעוניין, בכל 

כפייה  ו-או  כל מגבלה  וזמן. ללא  גיל מקום  נתון, בכל  זמן 

ודרישה.

הנדרשת  לתוצאה  להגיע  ואיך  כיצד  חולקים  ואנו  ייתכן 

המלחמה  בדרכי  חלוקים  בהחלט  אנו  כולנו.  על  המוסכמת 

וצורת המאבק, אך לא בנקודת המטרה והתוצאה המקווה. 

יביאו  השונות,  השיטות  הדרכים,  שמגוון  בהחלט,  ייתכן 

את התוצאה המקווה. מאידך העמידה על קוצו של יוד, עד 

כדי נכונות להיאסר ולתת את הנפש, הוכחה חותכת למגבלות 

הכוח של השלטון וקוצר היד של הצבא. מצד שני הידברות 

ומציאת הקונצנזוס לחקיקה חדשה, שתאפשר המשך החיים 

ההיסטוריה  שר  רק  סבא.  ישראל  כמנהג  בישראל  החרדיים 

ידע מי צדק? מי צודק? ואולי, רק השילוב ניצח.     

אנו למודים על ״אלו ואלו דברי אלוקים חיים״. יחד שבטי 

ישראל. הצד השווה, ובלבד שיכוון ליבו לשמים.  

אנו  ״בין אדם לחברו״! לכן  יום הכיפורים לא מכפר על 

דורש, מבקש, רחוק כקרוב.  ומחילות לכל  מפזרים סליחות 

הקדוש  ביום  לעמוד  ורוצים  לכולם  מוחלים  אנו  למעשה 

״נקיים״ מעוונות ש״בין אדם לחברו״. להתפנות לתפילה על 

המצוות שבין אדם לקונו. חלק מהתשובה זה קבלה לעתיד. 

בפרוס היום הקדוש, נאחל לכולנו, ולעצמנו. שהתפילות 

ולהיזהר  לכבד  שנדע  ישמרו,  שקיבלנו  הקבלות  יתקבלו, 

איש  כולם,  הדור  ומאורי  גדולי  בכבוד  ק״ו  חברינו.  בכבוד 

כפי מעלתו וגדלותו. צום קל וחג שמח.        

עו"ד יצחק שינפלד

תמיד ידענו ללכת לפי הכלל של 'נהרא נהרא ופשטיה', אבל נדמה כי 
בשנה האחרונה נפרץ הגדר ונעשו ניסיונות לכפות הנהגה  עו"ד יצחק 
יום  אין  לחברו  אדם  "בין  כי  ומזכיר  להתאחד  לכולנו  קורא  שיינפלד 

הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו"

ההתרעה נגד השלטון החילוני המנסה לכפות אורחותיו ובהחלט צריך להתריע 
ולהתרות בשער בת רבים ובקול גדול. זכות ההפגנה הינה זכות דמוקרטית 
הראשונה במעלה! עפ״י פסיקת הבג״ץ החילוני, אולם במקומות המיועדים 

לכך ובמקומות שההתרעה תשמע, תהדהד ותפכח עיניים. 
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כבוד חברך

במשנה הידועה במסכת יומא נאמר )פה, ב(: 
הכיפורים  יום  אין  לחברו  אדם  שבין  "עבירות 
מכפר עד שירצה את חברו". יום הכיפור מכפר 
אך  קונו,  ציווי  על  עבר  שהאדם  עבירה  כל  על 
שום  תפילה,  שום  תעזור  לא  לחברו  אדם  בין  של  העוון 
באמת  האם  חברו.  את  שירצה  עד  רק  עינוי,  שום  צום, 
במשך  באדם  פגענו  האם  רגעים  למספר  אפילו  התבוננו 
מחילה  שאין  המשמעות  את  מבינים  אנחנו  האם  השנה, 

לכך, עד שירצה את חברו.
יותר  בצרה  ישראל  מפני מה שרויין  יקר',  ב'כלי  כתוב 
מכל האומות כו' וזו עיקר הסיבה לישראל להיות בגלות, 
האומות,  מכל  יותר  שביניהם,  והקנאה  השנאה  מצד 
שהסנה מבעיר אש הצרות, כי מתוך שישראל נמשלו לסנה 
זה שכל אחד לחברו קוץ מכאיב, ומשמיע קולו בחירופים 

וגידופים.
זי"ע  מפרמישלאן  מאיר  רבי  הרה"ק  מספר  היה  וכך 
וינער,  שמשון  שרבי  השבועות,  חג  מדי  ושנה  שנה  בכל 
לבד מגדולתו בתורה ובצדקתו, זכה שהתאחדו על שלחנו 
תורה וגדולה ונשא חן בעיני המלך, הקיסר של אוסטריה, 
יום אחד פנה אליו  ויוצא בארמונות המלוכה.  והיה נכנס 
המלך ואמר לו: רצוני לשאלך שאלה, אך בקשתי שתשיב 
שישתדל  לקיסר  שמשון  רבי  השיב  לאמיתה.  האמת  לי 
אחיך  סובלים  מה  מפני  המלך:  שאל  בקשתו.  את  למלא 
גלות  ואחרי שנות  רבות בשנים  כ"כ  רב  סבל  ישראל  בני 
ארוכות עדיין נעים ונדים מגלות אחת לשנייה ואינם זוכים 

להיגאל גאולת עולם. 
לכך שישראל  היחידה  רבי שמשון, שהסיבה  לו  השיב 
סובלים גלות ארוכה כ"כ היא מחמת שנאת החינם השורה 
ביניהם, שאינם מסתכלים בעין טובה איש על רעהו. דבריו 
של רבי שמשון לא הניחו דעתו של המלך, והמלך חשב 
בדעתו שרבי שמשון ממאן לגלות לו מה הסיבה האמיתית 
לגלות, ונכנס עמו בדין ודברים וטען, שאף אם יש בין בני 
האומות  משאר  יותר  הם  גרועים  כלום  אך  קנאה  ישראל 
תחת  ותחרות,  איש  בארצם  ובבטחה  בהשקט  היושבים 
למקום  ממקום  גולים  ישראל  ואילו  תאנתו,  ותחת  גפנו 
זה אלפי שנים, ומדוכאים תחת העול והשעבוד של מלכי 

אומות העולם. 
דבריו,  אזני המלך בצדקת  רבי שמשון לסבר את  החל 
אולם ככל שהסביר לו כנות דבריו לא נכנסו הדברים באזני 
המלך ומאן לקבלם, עד שבחמתו פנה אליו המלך והזהירו 
שעליו לגלות לו מה הסיבה האמיתית לגלותם של ישראל, 
צו  המלך  יוציא  כן,  יעשה  לא  ואם  ימים,  שלשה  תוך 
גירוש לכל היהודים ממדינתו, ויגרשם ממלכת אוסטריה. 
כששמע רבי שמשון את דברי המלך, חפו פניו ולא יכול 
היה למצוא מנוח לנפשו, איך למנוע את גירוש היהודים, 
עד שבאין ברירה אחרת השתמש בכוח קדושתו וטהרתו 
ושאל מן השמים שיגלו לו את הסוד. השיבו מן השמים 
לרבי שמשון שאכן כנים דבריו וזו היא הסיבה האמיתית 

לגלות ישראל, וטוב עשה שהשיב כן למלך, ואף אם ממאן 
בצדקת  יוכיחוהו  השמים  מן  הדבר,  טעם  להבין  המלך 

הדברים ובכנותם.
המלכים  כדרך  ביערות,  לציד  המלך  יצא  ההם  בימים 
לצאת עם הפמליא, וברדפו אחר החיות נכנס המלך ליער 
שהוא  המלך  הבחין  להחשיך  וכשהחל  שם,  ותעה  לבדו, 
ואנשי  כשהחשיך,  פמלייתו.  מאנשי  הרחק  בדרכו,  תעה 
החצר הבינו שמסתמא חזר כבר המלך לארמון, חזרו אף 
הם העירה לבתיהם, וכך נותר המלך לבדו ביער, בחשיכה, 
כששלג מתחיל לרדת וקור ופחד אופפים אותו. החל המלך 
לצעוד ביער ולחפש מקור אור, אפשר שיגיע למקום ישוב 

וילון שם לינת לילה ותינצל נפשו. 
צעד המלך שעה ארוכה עד שראה אור מתנוצץ מרחוק. 
כשהתקרב למקור האור, הבחין שיש נהר גדול חוצץ בין 
היער לאותו מקום ישוב. בלית ברירה, מאחר שהיה לבוש 
במלבושי מלכות חמים ועבים של עור ופרווה שמחמתם 
מלבושיו  את  המלך  פשט  בנהר,  לשקוע  עלול  היה 
דקה  כתונת  רק  כשלגופו  בנהר  שחה  והחמים,  העליונים 

וכמעט שקפא במימי הנהר.
יסכימו  המקום  שתושבי  המלך  קיווה  לכפר  בבואו 
להלינו בביתם. הקיש המלך בדלת הבית הראשון שראה, 
אולם בעל הבית נבהל בראותו איש לבוש בלבוש דק ולבן 
בקור כזה, מיהר וסגר עליו את הדלת. ניסה המלך להקיש 
על דלת בית אחר, ואף שם מיאנו להכניסו בביתם, וכך עבר 
מבית לבית עד שהגיע לביתו של יהודי. כשדפק המלך על 
דלת ביתו של היהודי, ריחם בעל הבית על האיש המוזר 
הלבישו  לביתו,  והכניסו  עמד  דק,  בבגד  מקור  הקופא 
ונקיים, הגיש לפניו מאכל ומשקה, הסיק  יבשים  בבגדים 

לפניו את התנור, ואף הכין לו משכב לישון.
בעניין  הבית  בעל  אצל  המלך  התעניין  היום,  כשהאיר 
היהודי  לו  לעיר המלוכה. השיב  עד  המרחק שיש מביתו 
מילין.  ט"ז  הבירה  עיר  עד  מביתו  שהמרחק  הבית  בעל 
ביקש המלך ממארחו לשכור עבורו עגלון שיסיעו העירה 
הבית  בעל  נענה  הנסיעה.  תשלום  את  לידו  ימסור  ושם 
לאורח שהוא מסכים להסיעו בעגלתו העירה, ואף מסר לו 

מלבוש עליון עד בואו העירה.
בהגיעם העירה, ביקש ממנו המלך שיסיעו אל הארמון. 
נבהל היהודי וחשש שמא יקנסוהו כשייסע עם סוס ועגלה 
יאונה  שלא  והבטיחו  המלך  הרגיעו  המלך.  ארמון  ליד 
המלך.  שער  ליד  להסיעו  נתרצה  שלבסוף  עד  רע,  כל  לו 
בזריזות  מהעגלה  המלך  ירד  הארמון,  לשערי  כשהגיעו 
ונכנס לארמונו, שם שמחו לקראתו בני ביתו אשר דאגו כל 

אותו הלילה לשלומו, ולא ידעו מה היה לו.
לבש המלך את בגדי מלכותו והורה לאחד מאנשי ביתו 
לקרוא אליו את היהודי הממתין בשערי הארמון. כששמע 
היהודי שהוא נקרא אל המלך פנימה, נפל עליו פחד גדול, 
כל  לו  יאונה  שלא  לו  והסבירו  השומרים  שהרגיעוהו  עד 
רע. אך נכנס היהודי לבית המלך, שאל אותו המלך: האם 

מכיר אתה אותי? השיב היהודי: לא. כי באמת לא הכיר 
מלכות.  במלבושי  כעת  לבוש  בהיותו  המלך,  מראה  את 
תמה המלך: היאך לא תכירני, ואתה הצלת את חיי ממוות 
כשכמעט וקפאתי מקור! מסר לו המלך סימנים מובהקים 
האיש  הוא  המלך  שאכן  האיש  שהשתכנע  עד  מביתו, 

ששהה בביתו ללינת הלילה. 
ממוות,  נפשי  את  שהצלת  מכיוון   : המלך  לו  אמר 
ככל  וזהב  כסף  מהם  טול  אוצרותיי,  כל  לפניך  פתוחים 
צרכי  כל  לי  יש  השם  ברוך  היהודי:  השיב   ! שתחפוץ 
את  שהצלתי  בכך  לי  די  למאומה,  צריך  ואינני  ופרנסתי, 
המלך ממוות. אולם המלך בשלו. כשראה המלך שהיהודי 
בסירובו ליטול מאומה, אמר ליהודי: אם כך, אמור נא לי 

מה בקשתך ואמלאנה!
הסמוך  בכפר  אחד  יהודי  שישנו  למלך  היהודי  סיפר 
למכור  שבועות  לכמה  אחת  לכפרו  מגיע  אשר  לכפרו, 
לפני  שטוחה  בקשתו  כן  על  לפרנסתו,  ומפריע  עורות 
המלך, שיוציא פקודת מלכות שאותו יהודי מהכפר הסמוך 
– לא תדרוך כף רגלו בכפר שלו. שמע המלך את הבקשה 
והיהודי  רב,  עושר  להעשירו  ביקש  עתה  זה  הרי  ונדהם: 
סירב, ואת הפרוטות המועטות שאותו יהודי מהכפר סמוך 
מרוויח – אין הוא רואה בעין טובה ומבקש למנעו, ושזה 
יהיה שכרו בעבור הצלת המלך. נוכח המלך שנכונים היו 
דברי רבי שמשון וינער, שסיבת גלות ישראל היא הקנאה 

והשנאה שביניהם.
מסיים  זי"ע  מפרמישלאן  מאיר  רבי  הרה"ק  היה  מכאן 
את סיפורו מדי שנה בשנה בחג השבועות, שעל כל אחד 
ואחד מאתנו לידע זאת ולהיזהר בזה, ושכולנו נקבל עלינו 
לתקן מדה מגונה זאת, ולראות בעין טובה האחד בטובתו 

של חברו.
אחד הצדיקים, הרה"ק רבי אברהמ'לה מפוריסוב זי"ע, 
ישב פעם בבית המדרש ולמד במשך כל הלילה. לא הבינו 
מה יום מיומיים, ולמחרת שאלוהו: מה ראה הרבי ללמוד 
אחד  שזקן  להם,  השיב  כולו?  הלילה  כל  המדרש  בבית 
לגופו  וקצה מעילו היה מתחת  נרדם בשכבו על הספסל, 
של אותו זקן, ולא רצה להעיר את אותו זקן כשימשוך את 

קצה מעילו, על כן נשאר שם ולמד במשך כל הלילה.
הרה"ק רבי יחזקאל בעל 'דברי יחזקאל' משינאווא זי"ע 
נסע פעם למעיינות מרפא, ושהה שם בשבת. הגיעו אליו 
חסידיו לשהות במחיצתו בשבת, ובסעודת ליל שבת החלו 
הורה  הזמירות,  אמירת  באמצע  והנה,  זמירות.  לשורר 
אותו צדיק להפסיק לזמר, והסביר: מכיוון שנמצאים כאן 
ולישון  לנוח  רוצים  שהם  ואפשר  וזקנים,  חולים  אנשים 
כן  על  אותם.  לצער  ולא  להעירם  שלא  להיזהר  יש  כבר, 

הורה להפסיק את הזמירות ולא לשורר עוד.
לקראת השנה החדשה הקבלה שבטוח תעניק לנו שנה 
והלאה  על עצמינו מעכשיו  היא שנקבל  ומבורכת,  טובה 

להיזהר בכבוד חברינו.
machon.rot@gmail.com : לתגובות

הרב מרדכי רוט

הכותב הוא יועץ ומטפל רגשי 

גדולי ישראל החמירו בבין אדם לחברו אפילו כמלוא נימה, ואף תלו בכך 
את הגלות הארוכה  לקראת יום כיפור, הבה נתחזק בנושא זה
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הפכנו להיות חלק מהמדינה

בערד  גור  חסידי  בין  הנדל"ן  סכסוך  סיפור 
חלק  הוא  שם,  המקומיים  השכנים  לבין 
סובל  ממנה  אשר  הנדל"ן  מצוקת  מסיפור 
אין  כך  על  דיור,  מצוקת  ישנה  החרדי.  הציבור 
חולק, מה שלא ברור זה איך היא תיפתר. אבל כל סיפור 
את  מספר  אשר  מיקרו-קוסמוס  מהווה  הדיור  מצוקת 
הסיפור של החברה החרדית בישראל, ולכן אפילו סיפור 

שולי כמו בערד יכול ליצור עניין. 
לפני כעשור, מצוקת הדיור הייתה עניין חרדי פנימי, 
בציבור הכללי לא היו הדים לדבר. עיתונים חרדיים כתבו 
ההורים,  ומצוקת  הצעירים  הזוגות  מצוקת  על  והאריכו 
אך  בקביעות,  בנושא  וכתבו  כפרויקט  שלקחו  אף  היו 
למרות הניסיון להציף את הבעיה - פתרונות ברורים לא 
היו על הפרק. כך, החלה מגמת ההתחרדות של שכונות 
מעורבות או שכונות שגובלות בשכונות חרדיות. זה לא 
היה פתרון מודע, אלא בעיקר אלתור של צעירים בעלי 
עניין  היה  הנושא  אבל  אלטרנטיבות,  והיעדר  תושייה 

חרדי, עד שהגיעה המחאה הגדולה של שנת 2011. 
ואכן  הדיור,  יוקר  על  בעיקר  הייתה  הגדולה  המחאה 
יקר לגור באזור המרכז בישראל. למעשה, יקר לגור גם 
בפריפריה, אם משקללים את היעדר מקומות התעסוקה 
פרנסה.  למצוא  כדי  רבות  בנסיעות  והצורך  הזמינים, 
צעירים מכל המגזרים, החוגים והעדות, מתקשים לממן 
המגזר  של  נחלתו  אז  עד  שהייתה  הבעיה  דירה.  שכר 
החרדי בלבד, הפכה להיות בעיה כלל ישראלית. לכולם 
קשה למצוא דיור ראוי, כולם מתקשים לרכוש או לשכור 
המגזרים  שאר  וכל  ערבים,  חרדים,  חילונים,   – דירה 

והמיעוטים הקיימים בישראל. 
שינוי תפסתי זה לא היה פרי עבודה של פוליטיקאים, 

זו  מישהו,  של  פוליטי  הישג  נחשב  לא  גם  זה  וממילא 
פשוט בעיה שקיימת בשוק הדיור בישראל והמודעות לה 
למשל  כמו  סיבות,  ממספר  נובעת  הבעיה  ועלתה.  צפה 
הליכי תכנון ובינוי מורכבים אשר מקשים מאד על בניית 
האוכלוסייה,  של  הגידול  לקצב  בהתאם  חדשות  דירות 
וכמו גם ריביות נמוכות אשר הפנו את המשקיעים משוק 
ההון לשוק הנדל"ן, משבר כלכלי עולמי שיצר זעזועים 

ועוד. 
מה שיותר מעניין, זה שפתאום הנהגת החברה החרדית 
כללית  בעיה  זו  אלא  חרדית,  איננה  שהבעיה  הבינה 
"דרישות  להעלות  צריך  לא  בה  לטפל  וכדי  במדינה, 
נכונות  ביוזמות  לתמוך  פשוט  אלא  בנושא,  חרדיות" 
לטפל  כדי  הממשלה  של  שגויות(  בכאלה  גם  )ולצערי 
גם  זה  ובכלל  לכולם,  יסייע  הבעיה  פתרון  בבעיה. 
סרח  ולא  ישראל,  ממדינת  חלק  הם  החרדים  לחרדים. 

עודף עם דרישות משלו. 
גדול,  חילוני  רוב  בתוך  שחי  מתגונן  ממיעוט  גדלנו, 
מספר  של  סביבה  בתוך  חי  אשר  גדול  למיעוט  הפכנו 
מיעוטים גדולים יותר. זה כבר לא "אנחנו מול הם" אלא 
לטפל  איך  של  מחשבה  מתפיסת  מהם".   חלק  "אנחנו 
לחשיבה  עבור  החרדים  הכנסת  חברי  שלנו",  "בציבור 
בבעיות  לטפל  "איך  של  ישראלית  וכלל  ממלכתית 
חלק  הם  שהרי  מכך,  ייהנו  ממילא  החרדים  המדינה". 

מהמדינה. 
ואכן, את שינוי התפיסה הזה רואים בפעילות הפוליטית 
של חברי הכנסת והשרים החרדים, שר הבריאות ליצמן 
איננו שר מגזרי, הוא שר בריאות מוערך ופופולארי בקרב 
הכספים,  ועדת  יו"ר  גפני,  משה  ח"כ  גם  הציבור,  כלל 
זו  ומפעילות  כלל,  חרדיים  בעניינים שאינם  רבות  עוסק 

נהנים אזרחי ישראל כולם, וכך גם שרים וחכים נוספים. 

שהם  גם  ופעמים  ומוצלחת  נכונה  פעילותם  פעמים 

הצורך  הוא  אותם  שמנחה  מה  אך  כולם(,  )כמו  טועים 

לבצע בהצלחה את תפקידם כלפי כלל הציבור, ולא רק 

עבור הבוחר החרדי. כי החרדים כבר אינם מיעוט קטן, 

הם חלק משמעותי במדינה. 

הדיור,  למצוקת  ראויים  פתרונות  לקדם  צריך  אכן 

באמצעות  ההיצע,  הגדלת  הוא  היחיד  העומק  ופתרון 

הפשרת קרקעות מסיבית וקיצור דרסטי של הליכי התכנון 

)ולא הגרלות ומבצעים, כמו שמציע כחלון, אשר עולים 

אני  מועטה(.  לאזרחים  ותועלתם  הציבורית  לקופה  הון 

מקווה שבטווח הארוך גם כחלון חותר לפתרון זה, ולא 

יסתפק במה שהציע עד כה. 

אבל, סוגיית הדיור מצריכה חשיבה חרדית מעודכנת 

חרדיות  ערים  בהקמת  מעוניינים  החרדים  האם  בנושא, 

בערים  נפרדות(  )בשכונות  בהשתלבות  או  חדשות, 

כלכלית,  יציבות  אין  חרדית  לעיר  גיסא,  מחד  כלליות? 

ומאידך גיסא עירוב אוכלוסיות יוצר חיכוכים לא נעימים, 

וערד זו דוגמה עצובה )ולא יחידה( לכך. 

אינני יודע על תשובה "נכונה" לשאלה זו, אך בהחלט 

בו  למצב  הגענו  איך  עצמנו,  את  שנשאל  ונכון  ראוי 

יהודים  בקרבת  לגור  מעוניינות  אינן  רבות  אוכלוסיות 

חינוכית,  עבודה  מאתנו  תדרוש  לכך  התשובה  חרדים. 

פעילותן  אשר  בתוכנו,  קולניות  קבוצות  כלפי  ובמיוחד 

מזיקה לכולן, אך ראוי שננסה לענות וליישב את הדברים, 

כי ככל שאנחנו גדלים – ואנו גדלים מהר – גם הבעיות 

שלנו הופכות להיות בעיה של מדינת ישראל. 

דוד רוזנטל

הסוגיות שמעיקות על המגזר החרדי מציקות לכלל אזרחי ישראל, והפתרון הנדרש הוא 
גלובלי  במקביל, עלינו לעשות חושבים מדוע איננו רצויים 'לכתחילה' בערים רבות

הכותב הוא אסטרטג, יועץ תקשורת ופובלציסט העוסק בנושאי כלכלה וחברה
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מרכז התתי“ם
הת“ת המרכזי

לקראת ימי החגים הבעל“ט 
הצלחנו בס“ד לארגן מכירה מסובסדת לבחורי ישיבות ולאברכי הכוללים

המכירה תתקיים מעתה ועד ערב חג סוכות בסניפי הרשת

חליפה יוקרתית קלאסית                    
חליפה יוקרתית פרימיום                         
מכנס קלאסי                                                   

מכנס פרימיום                                           
חולצות                                                 

חולצות                                               
עניבות קולקציה חדשה            

Capitol
OHHA

₪280
₪350
₪80
₪100
2 ב ₪120

2 ב ₪130

3 ב ₪100

חליפות פרימיום שחור / כחול                     
מכנסיים דוגמאות                                            

חליפות ילד מעוצבות *                           
חגורות                                             
חפתים                                             

עניבות                                      
נעל עור                                         

גרביים                                       
Vitalio
Bross

₪200
₪60
₪220
₪35
₪25
2 ב ₪20
₪160

3 ב ₪10
320
25

500
450
100
120
160
150
130

320
100
350

50
50
80

אלעד
חוני המעגל 26

03-7160640
שעות פתיחה:

א‘-ה‘: 17:00-22:00
ו‘: 10:00-13:45

נתיבות 
ירושלים 15

08-9248023
שעות פתיחה:

א‘-ה‘:10:00-20:00 
ו‘: 10:00-14:00

בני - ברק
רבי עקיבא 80

קומה א‘

03-5523340
שעות פתיחה:

א‘-ה‘: 10:00-22:00 
ו‘: 10:00-14:00

ירושלים
מלכי ישראל 41

קומה א‘

02-6501071
שעות פתיחה:

א‘-ה‘: 10:30-21:00
ו‘: 10:00-14:00

**
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לקראת יום חתימת הדין, יצא כתב 'כל ישראל' להתחקות על גישתם 
הרוחנית של ארבעה מגדולי המשגיחים בזמננו, ודרך המוסר שהם 
מנחילים  הגה"צ רבי בנימין פינקל, הגה"צ רבי דן סגל, הגה"צ רבי 
חזקיהו מישקובסקי והרה"צ רבי אלימלך בידרמן  על המויפת של 
'נעלבים ואינם עולבים', המוסר השכל של מרן הגראי"ל, בגדי השבת 

של הסטייפלער ומשל הרכבת

אבי רבינא

השיבנו ה'אליך



19  ט' בתשרי תשע"ח 29/9/17

עשרת ימי תשובה הם ללא ספק ה'זמן' של המשגיחים 
המידות  עבודת  השנה  ברוב  בעוד  הישיבות,  בעולם 
נתחמת לסדר מוסר בלבד, הרי שבימים אלה היא בראש 
סדר העדיפויות ואווירת הישיבה סובבת סביב ציר המוסר 
שונים  שפרצופיהם  כשם  המשגיח.  הוא  הלא  בישיבה, 
כך דעותיהם שונות. לא תמצא משגיח אחד שמסכים עם 
עמיתו באופן מוחלט, אולם המגמה היא משותפת לכולם. 
מתח  הכיפורים  יום  לאחר  ועד  אלול  חודש  מראש  החל 
התשובה עולה בהדרגה עד לשעות השיא ברגעי הנעילה 

באמירת פסוקי 'ה' הוא האלוקים'. 
לפתח  המשגיחים  ראשוני  החלו  עת  דנא,  מקדמת  עוד 
המוסר  עולם  נחלק  המידות,  ותיקון  המוסר  תורת  את 
דגלו  מהמשגיחים  אחדים  שונות.  מוסריות  לאסכולות 
בעבודת ה' מתוך גדלות האדם, בעוד שבישיבות אחרות 
עמלו דווקא על הכניעה, הענווה והפשטות, כשניואנסים 
בין  עצמה  השיטה  בתוך  גם  מבדילים  ואחרים  כאלה 

משגיח למשגיח. 
פחות  הישנות  המוסר  שיטות  בין  החלוקה  כיום 
רלוונטית ונוגעת בתככי הישיבות, החלוקה בין המשגיחים 
רגש  מתוך  ה'  לעבודת  יותר  שייכת  והישיבות  השונים 
ושמחה מתפרצים אל מול עבודת ה' מתוך חשיבה קפדנית 
ומחמירה. דוגמא לכך: אחד המשגיחים בישיבה ירושלמית 
וותיקה, אינו מרשה לחזנים לבכות בעת שהם ניגשים לפני 
להתרומם  הבחורים  שעל  בכך  דוגל  הוא  שכן  העמוד, 
מעצם התפילה והבנתה, ולא מאמצעים חיצוניים שהחזן 

מוסיף בתפילתו.
המשגיח, הגה"צ ר' חצ'קל לווינשטיין זצ"ל, ראה באלול 
זמן של חרדת הדין וכתב בשם רבי ישראל סלנטר: "בזמננו 
להתעוררות  להגיע  אין אפשרות  שהורגלנו בתקיעת שופר 
לימוד  היא  עבורנו  עצה  ולכן  שופר  קול  שמיעת  ידי  על 
המוסר מתוך התבוננות והתפעלות". משגיחים רבים בדורנו 
עוברת  בדין  זכאים  לצאת  שהדרך  זו  גישה  עם  מסכימים 
דרך סדר המוסר, עבודת המידות וחשבון נפש פנימי ולכן 
פנימית  להתבוננות  הישיבות  בעולם  האלול  ימי  מוקדשים 

עמוקה ותיקון המידות כל אחד לפי דרגתו.
זה  בחודש  גדולות  בישיבות  המשגיחים  של  שיחותיהם 
למדנית.  בסוגיה  כללי"  "שיעור  כמו  מחשבת,  מלאכת  הן 
המשגיח פותח בפרשת השבוע אך עניינה של השיחה תמיד 
מוליכה אל תיקון המידות, לימוד תורה, מוסר ותפילה. את 
ימי  בעשרת  לשבוע.  אחת  המשגיחים  נותנים  ה"שיחה" 
תשובה, מגיעים מאות בחורי ישיבה נוספים ואברכים בוגרי 

הישיבה להאזין לשיחות המשגיח. 
"זמן אלול" הוא התקופה המרגשת והתובענית בישיבות. 
התקופה הזאת מעלה תחושות מעורבבות של יראה, רעדה, 
אני  מי  אני,  מי  השאלות  מול  חרדה  והתרוממות.  שמחה 
מדגישים  הזאת  בתקופה  בעולם.  חובתי  מה  להיות,  רוצה 
מוסר  לימוד  כאחד  והחסידי  הליטאי  הישיבות  בעולם 
ותשובה. אבל מתוך ריבוי הספרים והרעיונות, קשה לדעת 
את  להביא  אנסה  הבאות  בשורות  תשובה.  מבצעים  איך 
על  זמנינו, המלמדים  בני  גדולי המשגיחים  גישותיהם של 
משנתם בעבודת התשובה אותם הם מנחילים לתלמידיהם 

בתקופה זו.

ר' בנימין הצדיק
המשגיח, הגאון הצדיק רבי בנימין פינקל, המכונה בפי 
כל ר' בנימין הצדיק – הוא סמל בולט בעולם הישיבות בימי 
התשובה. את ימי האלול מעביר ר' בנימין בעשרות ישיבות, 
לחזק  יבוא  כי  שמבקשים  תורה  תלמודי  ואפילו  כוללים 
ר'  נמצא  יום  יום  כך,  הצפון.  עד  מהדרום  במוסדותיהם. 
בנימין בעיר אחרת, שם מרגיש צורך לחזק, זאת בהתנדבות 
לעוד  לסייע  הצורך  עבור  מזמנו  ארוכות  שעות  ובהקדשת 

בני אדם המבקשים להתקרב לקב"ה בימים אלו. 
אנשים המכירים מקרוב את המשגיח רבי בנימין מספרים 
ישיבה  או  למוסד  "לא"  המילה  את  להגיד  מסוגל  אינו  כי 
גדולות רבות מקובל  יבוא לחזקם. בישיבות  כי  המבקשים 
המשגיח  של  השבועי  לועד  הישיבה  ראש  של  שיחתו  בין 

להזמין את ר' בנימין לדבר בפני התלמידים.
מגדולי  רבות  במעשיות  בנימין  ר'  מתבל  שיחותיו  את 
הדורות. אך בעיקר דואג לשלב בין הצורך להרבות בידיעת 
התורה לצד 'מידות טובות'. בשיחותיו ניתן לשמוע כי הוא 
מטיף מוסר גם לעצמו ומבטל עצמו בפני תלמידי הישיבות 
השוקדים על תלמודם: "את הדברים האלו אני אומר לעצמי 
ואלי מישהו נוסף יתחזק בעקבות כך", נוהג ר' בנימין לומר. 
לתלמידים  בנימין  ר'  קורא  גדולות  בישיבות  בשיחותיו 
'לברוח מחבר רע כמו מאש', לרצות בטובת חברו ולהיות 
סלחן. את שיחותיו הוא מסיים: "אני מודה לראש הישיבה 
האפשרות  את  לי  נותן  זה  אותי,  והזמין  אורחים  שהכניס 
האפשרות  את  לי  שנתתם  לכם  מודה  מאוד  אני  להתחזק, 
נאמרים  אלו  משפטים  תשובה".  ימי  בעשרת  להתחזק 

בכנות ומתוך השפלה אמיתית בפני רבני הישיבה. אומרים 
מקורבים לר' בנימין.

נותן  הוא  שונה:  שפה  עם  אחר  עולם  מציג  פינקל  הרב 
פני כל  נרחב בשיחותיו לבין אדם לחברו. כמו לקבל  יחס 
אדם בשמחה, לצד בקשתו מהתלמידים לראות את התפילה 
הקב"ה  לפני  לבו  את  שופך  האדם  שבה  אישית,  כבקשה 
אפילו בדברים הקטנים והטריוויאליים ביותר. התפילה היא 
לנו  וזכות שיש  וזכות. פלא שהקב"ה מתייחס אלינו,  פלא 
כי   פינקל מסביר  הרב  דיבור.  דרך  אליו  הזדמנות להתקרב 
התפילה והווידוי מובילים אותנו להידבק ולעשות כמעשי 

ה' וחסדיו.

המשגיח רבי דן 
סגל

פרישות, הצטמצמות על גבול הסגפנות וים של קדושה, 
הם מהמאפיינים הבולטים של עולמו האישי של המשגיח 
הנודע הגאון הצדיק רבי דן סגל. בחודש אלול נוהג המשגיח 
בתענית דיבור מוחלטת, כך שאפילו את ביקורו בבית מרן 
שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי בשבוע האחרון העביר 

בהתכתבות עם שר התורה ולא בדיבור. 
בשל  אך  רבים,  למוסדות  מוזמן  סגל  דן  רבי  המשגיח 
 80 גוש  בשכונת  בראשותו  לקהילה  קודמת  מחויבות 
יחד  הארץ.  ברחבי  להסתובב  המשגיח  ממעט  בירושלים, 
את  המשגיח  פקד  כשנה  לפני  ארצה  שובו  מאז  זאת,  עם 
הישיבות הגדולות חברון, מיר, תפרח, מיר ברכפלד והיכלי 

הכוללים.
ביקש  קהילה,  רב  להיות  שרצה  אחד  המשגיח:  סיפר 
'איך להתנהג עם  זצ"ל,  אייגר  רבי עקיבא  הכוונה מהגאון 
אף  אבל  הים  את  עברו  הרבה  רע"א,  לו  אמר  הקהילה'? 
לא  בים  עוברת  שספינה  לאחר  נתיב,  דרך  סלל  לא  אחד 
רבנים  היו  "הרבה  לכן.  קודם  שם  שהייתה  סימנים  רואים 
בקהילות אבל אף אחד לא התווה דרך כיצד להתנהל, כשם 
כראי  זה  ראי  ולא  שונות  דעותיהם  כך  שונים  שפרצופיהם 

זה". 
לים,  שנמשלה  תשובה  "גדולה  דן:  ר'  המשגיח  אמר 
את הים אפשר לעבור למרות שאין דרך סלולה, כך שערי 
תשובה - מה הים אתה יכול לעבור אותו אפילו שאין דרך 
ברורה, כך תשובה אפילו אם אתה לא עושה את כל ה'רבינו 
על  חרטה  זה  התשובה  עיקר  לעבור!  יכול  גם  אתה  יונה' 

העבר, קבלה לעתיד ווידוי".  
שיחותיו של המשגיח מאופיינות בשקט מוחלט ובאולם 
בית המדרש המלא מפה לפה, ניתן לראות על פניו את חרדת 
הנוכחים  בפני  בבכי  לפרוץ  דן  ר'  מרבה  בשיחותיו  הדין. 
ולבכות על מצב הדור הירוד לצד בקשה על הגאולה. "כל 
עשרת ימי תשובה זה בחינה של יום טוב, זה ימים של חג, 
הפרוכת  כנסיות שאת  בתי  נוהגים  מזה?  גדול  דבר  לך  יש 
הלבנה אותה שמים בערב ראש השנה לא מורידים עד אחרי 
אותה  מורידים  שלא  הסיבה  כי  חושבים  אנשים  סוכות, 

 הגאון הצדיק רבי בנימין פינקל
צילום ברוך אוביץ

 המשגיח רבי דן סגל
צילום משה גולדשטיין
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אחרי ראש השנה כי יש את יום כיפור, אז חבל להוריד 
ולהחזיר", אומר המשגיח: "לא! אצל כלל ישראל אין 
דבר בלי סיבה – הסטייפלער היה מוריד את בגדי השבת 
המיוחדים  בגדים  היו  שאלו  כיוון  השבת,  בצאת  מיד 
משאירים  כי  הסיבה  הלבנה,  הפרוכת  גם  כך  לשבת. 
אותה גם בימי עשרת ימי תשובה כי אלו ימים של חג. זה 
בבחינת חול המועד, ימים קדושים שצריך לנצל אותם".

"שמעתי מר' שלום שבדרון". פתח השבוע ר' דן את 
ישיבת  משגיח  של  האחרונה  "בשנה  משיחותיו,  אחת 
כיפור  יום  של  מניין  עשו  זצ"ל  חסמן  לייב  ר'  חברון 
תפילת  את  שסיימו  לאחר  בחורים.  קבוצת  עם  בביתו 
החלו  הבחורים  מעריב,  תפילת  עד  זמן  נותר  נעילה, 
ר' לייב: רק כעת קראנו את  לשוחח ביניהם. אמר להם 
זה  מה  הים',  אל  והטילוני  'שאוני  שאמר  יונה  מפטיר 
'שאוני'? אתם לא יודעים איך לזרוק לים? הטילוני! הרי 
ידע  הנביא  יונה  לייב:  ר'  אמר  ממנו.  להיפטר  רצו  הם 
שבשלו היה הסער הזה והוא זה שהעמיד אותם בסכנה 
גדולה, הוא ביקש מהם תעשו לי טובה ותתנו לי עוד רגע 
יפה  כי   – חיים  רגע של  לעוד  אזכה  ואז  'שאוני'  חיים. 
שעה אחת בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. אמר ר' לייב 
לתלמידיו: אם יש עוד רגע יום כיפור בחיים, איך אתם 
מבזבזים את הרגעים הנשגבים הללו לשיחה בטילה?!"

פוניבז'  בישיבת  בחורתו  משנות  נדירים  גילויים 
סיפר ר' דן לקראת יום הכיפורים: "המשגיח ר' חצ'קל 
אחת  של  כיפור  ביום  בטוב  חש  לא  זצ"ל  לווינשטיין 
הוא  שם  הישיבה  בפרוזדור  מיטה  לו  הכינו  השנים, 
יצא לנוח, ניגש אחד מראשי הישיבה לשאול אותו איך 
הוא מרגיש, השיב לו ר' חצ'קל: 'ברוך ה', אבל תחזור 

לעבודה, אל תפסיד רגע אחד של יום הכיפורים'".
מתפלל  הייתי  "אני  המשגיח:  סיפר  הנושא  ובאותו 
בישיבה בצד מערב, המשגיח היה בצד מזרח, לא ראיתי 
ראיתי את המשגיח בשמונה  את המשגיח בעבודה, לא 
עשרה, אבל אמרו לי שהוא בוכה מאוד. מה כן ראיתי? 
הייתה הפסקה ביום כיפור וישבנו אברכים ב'אוהל' של 
לחדר,  נכנס  והמשגיח  חדרים  היו  שם  מפוניבז'.  הרב 
אחרי כמה דקות שמענו מישהו שר עם קצב, היה נראה 
שזה הוא. המשגיח יצא אחרי כמה זמן מחדרו והמשיך 
הוא בכה,  - פה  לא סתירה  "זה  דן:  ר'  והסביר  לשיר", 
שם הוא שר כי הייתה לו שמחה גדולה מהיום הקדוש". 

 הגה"צ רבי חזקיהו 
מישקובסקי

חזקיהו  רבי  הגה"צ  תורה',  'אורחות  ישיבת  משגיח 
מישקובסקי, מבוקש בימים אלו למסירת שיחות בישיבות 
מרבה  המשגיח  תורה'.  'אורחות  ישיבתו,  מלבד  רבות 
בשיחותיו  מדגיש  אך  התורה,  ביגיעת  הצורך  על  לדבר 
את 'הבן אדם לחברו'. ומדגיש כי אחת הזכויות להינצל 
בדין היא להיות "מעביר על מידותיו". תלמידים מספרים 
בשמו של הגר"ח מישקובסקי סיפור מדהים אותו נוהג 
חכם  תלמיד  אברך  אלו:  בימים  רבות  המשגיח  לספר 
קיימא, למרות שנקט כבר  זכה להיפקד בזרע של  שלא 
ובתחנונים,  בתפילה  והרבה  והסגולות,  הפעולות  בכל 
ואף פקד קברי צדיקים, והתדפק על דלתותיהם של צדיקי 

הדור החיים עמנו, עד מאה ועשרים, לא נושע מצרתו.
הגר"ח  אצל  פעמים  כמה  גם  היה  חכם  התלמיד 
קנייבסקי, אלא שבפעם האחרונה הרבה לבכות ולהתחנן 
בכיות  של  ארוכות  דקות  לאחר  הגונה.  עצה  שיביא 
נוראיות, אמר לו הגר"ח שיחפש אדם העונה לתואר של 
'הנעלבין ואינן עולבין', ויבקש ברכה ממנו, ובעזרת ה' 
ייוושע. שמע התלמיד חכם את העצה והתעודד ביותר. 
הוא יצא מבית הגר"ח והחל לחפש אחרי יהודי העונה 

לתואר המכובד הנ"ל…
בתחילה, היה בטוח שזו משימה קלה, אבל מיד לאחר 
מכן התברר לו שהחיפוש ייקח זמן רב… שכן לא כ"כ 
כל  מסובב  סובב  והנה,  שכזה…  אדם  למצוא  פשוט 
הסיבות, וממש באותם ימים התעורר ויכוח סוער בין שני 
שכנים המתגוררים בשכונה מסוימת בבני ברק. גם לאחר 
שהיטלטלו כבר בין כמה בתי דין, וביקרו בבתיהם של 

כמעט כל הרבנים בעיר, לא הגיעו לידי הסכמה.
ויהי היום, והאברך הנ"ל, ששמע את העצה מהגר"ח, 
מגיע לחתונה של קרובי משפחתו, וכאשר כל המסובים 
ופתח בצעקות  פלוני,  איש  לאולם  נכנס  ישבו לסעודה, 

אחר  אדם  נגד  בוטות,  ובהעלבות  בגידופין  ובחרפות, 
בוטים עד שכל  כך  כל  היו  שכבר הסב לסעודה. דבריו 
פלא,  זה  וראה  אזניהם.  למשמע  המומים  היו  הנוכחים 
האדם שהעליבו אותו לא הגיב במאומה לדברי הגידופין 
שהדברים  כמו  להתנהג  המשיך  הוא  עליו.  שהומטרו 
לא  המעליב  האיש  גם  אבל  אליו…  קשורים  אינם 

התייאש, והמשיך להמטיר עליו עוד ועוד חרפות.
ישב  בו  לשולחן  מאד  סמוך  התרחש  האירוע  כל 
האברך שהיה זקוק לישועה. והוא, שהבין לפתע שהנה 
ואינן  פז למצוא אדם מהנעלבין  הזדמנות  לו  התגלגלה 
רגליו  על  נעמד  המראה,  לנוכח  מאד  התרגש  עולבין, 
יענה  והביט באדם שפגעו בו, כדי 'להשגיח' שאכן לא 

לדברי הביזיונות שהוטחו בו.
להשמיע  החל  המעליב  האיש  כאשר  מסוים,  בשלב 
של  חמתו  עלתה  סובלתם,  הדעת  אין  שממש  דברים 
הנפגע, והא עשה סימנים כמי שמתכונן להשיב מלחמה 
שהמתין  חכם  התלמיד  אליו  זינק  זה,  ברגע  שערה. 
ואל  לי טובה  גדול: "עשה  וזעק באזניו בקול  לישועה, 
תענה ולו במילה אחת…" כשהאיש הביט בו בתימהון, 
כרוצה לשאול מה הוא קשור לאירוע, השיב לו: "אענה 
לך אחר כך, אבל עשה עמדי חסד, ואל תשיב לפגיעות 
שהלה פוגע בך…" והאירוע חוזר על עצמו כמה פעמים. 
של  חמתו  גברה  כך  הפגיעות,  והוחמרו  שהתרבו  ככל 
השני, שרצה להשיב, אבל התלמיד חכם המשיך להתחנן 

לפניו שלא יגיב…
כך במשך שעה ארוכה, עד שהמעליב ההוא התייאש, 
ועזבו לנפש. אז קם התלמיד חכם וסיפר לנפגע את העצה 
ששמע בבית הגר"ח וביקש שיברכנו, הנעלב ההוא נבוך 
בו- ברך  אבל  השתאות,  מרב  נפשו  את  ידע  ולא  מאד, 

במקום את התלמיד חכם שיזכה לזרע של קיימא. ולאחר 
תשעה חודשים, נערכה הברית. עד כאן סיפור המעשה.

ר' חזקיהו: "באחת הפעמים שהייתי  מספר המשגיח 
בארצות הברית סיפרתי את הסיפור הזה לפני קהל גדול. 
כשסיימתי  ניגש אליי יהודי ואמר שיש לו שלוש שאלות 

בעניין:
גדול  סכסוך  ישנו  משפחתי  בני  בין  ראשונה:  שאלה 
זמן רב, אף אחד לא מדבר עם השני. אם  שנמשך כבר 
לכך  ואביא  סליחה  אבקש  לכולם,  טלפון  ארים  עכשיו 
שייושבו ההדורים, האם גם זה בכלל 'בולם פיו בשעת 

המשגיח מרבה 
לדבר על הצורך 
ביגיעת התורה, 
מדגיש  אך 
את  בשיחותיו 
אדם  'הבן 
לחברו'. ומדגיש 
כי אחת הזכויות 
בדין  להינצל 
להיות  היא 
על  "מעביר 

מידותיו"
הגה"צ רבי חזקיהו מישקובסקי
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בשיא  איננה  המריבה  כרגע  סוף,  כל  סוף  הרי  מריבה?' 
שכדי  או  קרה',  'מלחמה  שנקרא  מה  אלא  עוצמתה, 
ורק  הגזרה'…  את  'לחמם  קודם  צריך  תפעל  שהסגולה 
אזכה  פי,  את  אבלום  אם  בוערת,  המחלוקת  כשאש  אז, 

לסגולה זו?
שאלה שניה: האם גם במריבה בתוך הבית, בין איש 
לאחיו או בין אישה לבעלה, תופסת סגולה זו, או שמא 

רק כשהמריבה מחוץ לבית, בין שני אנשים זרים?
- כך אמר – הרי לא מעניינים  שאלה שלישית: אותי 
באמת אחי או גיסי. באמת אינני רוצה כלל לדבר איתם 
ואף לא לראותם, ורק עבור הסגולה אני הולך להתפייס 
עמם. האם כשבולמים את הפה בשעת מריבה רק למען 

הסגולה, הסגולה תופסת או לא?"
הללו  השאלות  את  שאל  כי  מספר  מישקובסקי  הרב 
ענו  ושניהם  קרליץ  והגר"נ  שטיינמן  הגראי"ל  מרן  את 
שברור  אמרו,  הראשונה  השאלה  על  סגנון.  באותו 
נעשית ממש בשעת המריבה, כשאש  שאם בלימת הפה 
 – שותק  האדם  ואז  עוצמתה,  בשיא  מלהטת  המחלוקת 
הסגולה פועלת במאת האחוזים. ואם זה לא נעשה בשעת 
המריבה, רק במצב של מה שנקרא 'מלחמה קרה' – אמנם 
או  תשעים  אבל  סגולה,  של  אחוז  מאה  בזה  יהיה  לא 

תשעים וחמישה אחוז מהסגולה יהיה בזה.
לגבי השאלה השנייה, אם גם בין איש לאשתו שייך ענין 
ואדרבה,  חיובית,  ספק שהתשובה  זה, אמרו שאין שום 

לפעמים הסגולה חזקה אף יותר ממריבה שמחוץ לבית.
עבור  רק  זאת  עושה  שהוא  השלישית,  השאלה  לגבי 
השנה  ראש  במסכת  מפורשת  גמרא  שזו  ענו  הסגולה, 
ובשביל  בני,  שיחיה  בשביל  לצדקה  זו  סלע  "האומר 
גמור".  צדיק  זה  הרי   – הבא  העולם  לחיי  בה  שאזכה 
הרי לנו, שאדם שעושה סגולה עבור מטרה אישית – זה 
תופס, והוא הדין לענייננו, אין שום חיסרון בכך שעושה 
זאת למען הסגולה. את הסגולה הזו מספר המשגיח הרב 
הדין  יום  את  לעבור  כסגולה  רבות  פעמים  מישקובסקי 

ולזכות בו.

הרה"צ רבי 
אלימלך בידרמן

המשפיע, הרה"צ ר' אלימלך בידרמן, כבש את העולם 
החסידי, אך מזה זמן רב חדר אף לעולם הליטאי וסוחף 
שמחה  התלהבות,  מתוך  העבודה  בדרך  המונים  אחריו 
מופלג  ת"ח  אברך  לי  סח  המשפיע:  סיפר  בה'.  ודבקות 
הרבה  שנים  לו  זה  כי  נערותו,  משנות  מכירו  הנני  אשר 
שסבל מרורות מ'חור' באזניו )בעור התוף(, והיו ייסוריו 

עליו  נאסר  הללו  השנים  שבכל  גם  מה  ומרים,  קשים 
לטבול במקוה כי המים מסוכנים למי שחור לו באזניו… 
והנה ביום הושענא רבה )תשע"ה( היה אצל רבו שהורה 

לו כי הגיע זמנו לעבור ניתוח באזניו. 
לו  הושג  ובמהרה  לעזרתו  חשו  רפואה  עסקני  כמה 
זמן ועת לנתחו, כאן אירע האות והפלא, כי בבואו לפני 
ואין  ושלם  בריא  הכול  כי  הרופא  ראה  הגדול  הרופא 
כי  סתומה  כחידה  הדבר  ויהי  לחור…  זכר  כל  באוזנו 
באוזניו…  קשות  סובל  הלה  כי  ידעו  ומכיריו  רואיו  כל 
עד שהאברך נזכר שבר"ה הבעל"ט קיבל על עצמו שלא 
לדבר בשעת התפילה, ומן הנראה שזכה בזכות שסתם פיו 

נסתם חור אחד כנגדו.
חסמן  לייב  רבי  הגה"צ  מתלמידי  אחד  שאל  פעם 
קבלה  איזו  והסליחות,  הרחמים  בימי  רבו  את  זצוק"ל 
"צא  הרב:  ענהו  בעת המשפט,  כסניגור  עצמו  על  יקבל 
התבונן בעצמך באיזה דבר קל הנך בטוח שתוכל עמוד 
בקבלה זו למשך כל השנה, ויעש התלמיד כן, משחזר אל 
רבו והעלה לפניו את מסקנתו, אמר לו רבו עתה חצה נא 
על  כי  רק מחצית אחת.  וקבל ע"ע  את הקבלה לשניים, 

האדם להיות החכם הרואה את הנולד".
אחד  ביהודי  מעשה  המשל  חכמי  סיפרו  זה,  בעניין 
מ'בני הכפר' שלא היה 'חכם' גדול, ואף 'טיפש' קטן לא 
לחזור  זמנו  הגיע  וכבר  מרוחק  למקום  נקלע  פ"א  היה. 
בחייו את התענוג  לראשונה  לנסות  לביתו, החליט הלה 
המכונה 'רכבת הברזל', לנסוע באותה עגלת ברזל שאיננה 
צריכה לעזרת הסוסים. בבואו למוכר הטיקעטס )כרטיסי 
ברכבת.  ישנם  קרונות  ג'  כי  המוכר  לו  הסביר  הנסיעה( 
כיד  מסעודות  היושבים  נהנים  שם  תבל  לעשירי  א' 
לפשוטים  ג'  יותר.  לפשוטים  ב'  לרוב.  ומשרתים  המלך 
וקשי יום. כל קרון יורד במעלה מהקרון האחר הן מצד 

הסערוויס )שרות( והן מצד המחיר…
'בן הכפר' החליט שאם כבר עומד הוא בפתח תענוגי 
הרכבת ייקח לעצמו טיקעט במחלקה הראשונה, אבל מה 
במחלקה  טיקעט  לקנות  מעות  די  לו  כשאין  הבן  יעשה 
הראשונה עד ביתו? חשב לעצמו: אקנה ואסע עם הרכבת 
יד  אל  יד  נדבות  ואקבץ  ארד  שם   - פלוני  מקום  עד  רק 
וחוזר  תחנות,  כמה  עוד  לנסוע  מעות  עוד  לי  שיהיו  עד 

חלילה.
אך  רגע,  מכל  ונהנה  הרכבת  על  מאושר  היהודי  עלה 
כעבור שעה קלה נכנס הממונה והודיעו כי במקום פלוני 
עליו לרדת אחר כבוד מן הרכבת. מה חשכו עיניו ברדתו 
ממי  לו  ואין  שממה,  מקום  המקום  כי  וירא  מהרכבת 
לבקש עזר וסיוע בממון, ואין ביכולתו לאסוף ממון ושם 
יישאר לאורך ימים… טפח האיש על ראשו וצעק, אוי לי 
כי פתי הייתי, הרי באותן מעות שהיו ברשותי הייתי יכול 
זול למחלקה השלישית, ובזה כבר הייתי  לקנות טיקעט 
שהילכתי  הייתי  סכל  כמה  מנוחות,  מי  על  בביתי  יושב 

בגדולות ובנפלאות ממני, ועתה נשארתי ללא מאומה.

אף לדידן ייאמר: הבא לקבל על עצמו קבלות טובות 
וחיזוקים לקראת הימים הנוראים הבאים לקראתנו, יראה 
להיות ה'חכם עינו בראשו', יקבל ע"ע מעתה קבלה שלפי 
אומד דעתו יוכל לעמוד בה למשך זמן ארוך מבלי ליפול. 
עצמו  על  ומקבל  ממנו  ובנפלאות  בגדולות  המהלך  כי 
קבלותיו  מכל  ליפול  סופו  יכולתו,  מכפי  יותר  טובות 
הטובות ולמצוא את עצמו באמצע מדבר שממה רוחני… 
אמנם אם יקבל כפי כוחו יעלה ויבוא ממדרגה למדרגה 
אותם  מהסגולות  מעט  אלו  הטוב.  דרך  על  שיעמוד  עד 
לזכות  ניתן  דרכם  שומעיו,  קהל  בפני  המשפיע  מפרט 

ביום הדין.
סיפר הרב שמואל בלום הי"ו, סגן נשיא אגודת-ישראל 
יהודי  הגיע  אלול,  בחודש  שנים  מספר  לפני  בארה"ב: 
בצר  שטיינמן.  הגראי"ל  הישיבה  ראש  מרן  של  לביתו 
בלילה  בחלומו  ראש-הישיבה:  בפני  צרתו  את  תינה  לו 
האחרון הגיע אליו אביו, ואמר לו שהוא זקוק לזכות. הוא 

אינו יודע מה לעשות.
הגראי"ל נתן לו כמה עצות. ואולם בעוד האורח הנסער 
מתחיל  הגראי"ל  את  בני-הבית  שמעו  החדר,  מן  יוצא 
התחיל  שהוא  להבין  יכלו  דבריו  ומתוך  לעצמו,  לדבר 
לנתח לעצמו: מדוע הגיע אליו שאלה שכזו בחודש אלול 

בדיוק לפני הימים הנוראים?
מוסר  לעצמו  'להטיף'  לעצמו,  לדבר  החל  והגראי"ל 
דו  וועסט  באלט  לייב,  אהרן  לייב  "אהרן  בזה-הלשון: 
ווערן א שנורר" )תיכף תהיה קבצן(, אתה כבר לא צעיר 
ובקרוב כאשר תהיה זקוק לזכויות תצטרך לבוא למישהו 
אריין!  חאפ  אז  זכות".  לי  תן  "אנא,  לו:  ולומר  בחלום 

חאפ אריין!" )חטוף! חטוף! תורה ומצוות!(.

אחד  שאל  פעם 
הגה"צ  מתלמידי 
חסמן  לייב  רבי 
רבו  את  זצוק"ל 
הרחמים  בימי 
איזו  והסליחות, 
על  יקבל  קבלה 
כסניגור  עצמו 
המשפט,  בעת 
"צא  הרב:  ענהו 
בעצמך  התבונן 
קל  דבר  באיזה 
הנך בטוח שתוכל 
זו  בקבלה  עמוד 
למשך כל השנה

 הרה"צ ר' אלימלך בידרמן
צילום יעקב לדרמן
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 "מאז שפרסמתם 

רבי משה  הגאון  מוחי,  אירוע  עם  במצב קשה  לאחר שפונה  כחודש 
נחשוני, מרבני ראשון לציון, בראיון ממיטת חוליו בבית החולים 'אסף 
של  לתפילות  זקוק  "אני    הכיפורים  יום  לקראת  בצריפין  הרופא' 
כדי  השמים  מן  עלי  באה  ההתמוטטות  שלימה,  לרפואה  הקוראים 
 על מערך הכשרות שבראשותו בארץ ובחו"ל:  שאחזור בתשובה" 
על  גם  "תתפללו  מבקש:    ממצבי"  כתוצאה  ייפגע  לא  דבר  "שום 

מחותני הרב גרוסמן"

יענקי קצבורג

מתפללים 
עליי"
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מתפללים 

הגאון רבי משה נחשוני, רב הקהילה החרדית בראשון 
בנץ  להתפלל  לקום  בשנים  עשרות  מזה  מקפיד  לציון, 
החמה בבית מדרשו "שער אפרים" הסמוך לביתו בראשון 
לציון, ביום חמישי ט' אלול, הרב קם בבוקר כהרגלו לא 
החולים  לבית  ופונה  התמוטט  הוא  בהמשך   – בטוב  חש 
אירוע  אחרי  קשה  במצב  בצריפין  אשר  הרופא"  "אסף 
מוחי, שם הוא עדיין מאושפז ובנס מצבו השתפר, אך הוא 

עדיין זקוק לרחמי שמים מרובים.
ממיטת  ישראל'  'כל  עם  לשוחח  נעתר  נחשוני  הגר"מ 
לימים  ההכנות  הרפואי,  מצבו  על  החולים,  בבית  חוליו 
הנוראים בבית החולים, וכמו גם על תפקידיו הרבים אותם 
נאלץ לבצע מחדרו בבית החולים, נושא כשרות המלונות 
מרן  הלוי'  'שבט  בעל  בראשם   - ישראל  לגדולי  וקרבתו 

הגר"ש הלוי וואזנר זצוק"ל.
ובהגיעו  תשי"א,  בשנת  ברק  בבני  נולד  נחשוני  הגר"מ 
לפרקו נישא בשנת התשל"א לרעייתו הרבנית שתחי', בת 
הרה"ג יהודה הרצוג זצ"ל, שהיה אחד המוהלים הידועים 

שאף החזון איש זי"ע היה מסתמך עליו.
אביו היה הרב יהודה נחשוני זצ"ל, מי שהקים מוסדות 
"הגות  הידוע  הספר  ומחבר  השואה  אחרי  ליתומים 
יצחק  הוותיק  העיתונאי  הוא  אחיו  התורה",  בפרשיות 

נחשוני.
לפני קרוב לארבעים שנה הגיע הגר"מ נחשוני לראשון 
כיום  בעיר.  הכשרות  מערכת  כל  את  וניהל  הקים  לציון, 
הרב משמש כרב הקהילה החרדית בעיר, הרב הפוסק של 
ארגון  ורב  הרבנות,  לשכת  חבר  בעיר,  הכשרות  מחלקת 

שמעניק  כמי  לרוב  מפורסם  שמו  בנוסף  בעיר,  הצלה 
כשרות לנופשים רבים בארץ ובחו"ל, ולוקח על עצמו את 
מלון  בבתי  הנופשים  יוכלו  למען  והאחריות  הגדול  העול 
הלא פשוטה  למרות המורכבות  לאכול מכשרות מהדרין, 

בניהול כשרותי שכזה.
מקום  הוא  לציון  בראשון  אפרים'  'שער  מדרשו  בית 
הבוקר  משעות  כולו,  היום  במשך  ותפילה  לתורה 
המוקדמות  ועד שעות הקטנות של הלילה, בכל העת הוא 

מלא מפה לפה בלומדי תורה מכל החוגים והעדות.
הגר"מ נסמך לרבנות ע"י מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, 
וכן אצל בעל המנחת יצחק זי"ע, ועשה 'שימוש' אצל מורו 

ורבו מרן הגרש"ה וואזנר זצוק"ל.
ראש ישיבת פוניבז' וחבר מועצת גדולי התורה הגרב"ד 
פוברסקי, שיגר בימים האחרונים מכתב לרב נחשוני, ובו 
דברים נרגשים ותקווה להחלמתו. "בצער רב שמעתי אודות 
מחלתו הי"ו ומקיים אנכי חובת כל האדם מישראל להיות 
שעה  בכל  ומתפלל  בסבלו  נושא  והנני  עליו  עצמו  נחלה 
בפרט  תפלתנו  ישמע  והשי"ת  במהרה,  השלמה  לרפואתו 

בחדש הרחמים ויחיש רפואה בתוך שאר חולי ישראל..."
כמו כן, גאב"ד זכרון מאיר הגאון רבי חיים מאיר הלוי 
על  עולם  לבורא  מתחננים  "אנו  הוא:  אף  כתב  ואזנר, 
רפואתו וישועתו של ידידי הרב הצדיק משה נחשוני כולם 
בצער על חולשתו... המתפלל עם כל בני התורה  לישועת 
ה' יתברך ויתעלה", למכתב הצטרף גם חבר מועצת חכמי 

התורה של ש"ס הגר"ש בעדני.
גדולי הרבנים לבקרו בבית החולים  הגיעו  מאז אושפז 

'אסף הרופא' בצריפין, בראשם הראש"ל הגר"י יוסף, וכן 
התקשרו לשאול בשלומו, בין השאר - האדמו"ר מויז'ניץ, 
הרב הראשי לישראל הגר"ד לאו, הגרי"ד גרוסמן רבה של 

מגדל העמק ועוד.

"זה בא לעורר 
אותי"

פעילות  על  לנו  מספר  ל.  יחיאל  הרב  ממקורביו,  אחד 
לבקר  אבלים,  לנחם  תמיד מקפיד  "הרב  הרב:  החסד של 
חולים ולשמח בשמחות, ומאוד משתתף בצערו של השני, 
ומצד שני גם בשמחה של השני, כל בעיה שמגיעה לפתחו 
הוא עושה כל מאמץ, יותר מדרך הטבע, לסייע בכל דרך 

שהוא יכול. 
"יום אחד סיכמתי עם הרב שנפגש ונדבר על איזה עניין 
דחוף מצרכי העיר, והרב מודיע לי שלא יגיע וזאת ברגע 
האחרון, 'נודע לי שישנה בת ישראל מהעיר ראשון לציון 
שיושבת בבית כשבוע לאחר תחילת הלימודים  ואני חייב 
לנסוע לפגוש את מנהל הסמינר', סיפר לי וכמובן באותו 
יום ב"ה הבת התקבלה, וכך גם היה בעוד עשרות מקרים 
הרבנים  ועד  על  בשנים  עשרות  אחראי  הרב  לי.  שזכורים 

לענייני צדקה בעיר ראשון לציון ומתמסר לכך רבות".
'אסף  החולים  בבית  הרב  של  לחדרו  נכנסים  אנחנו 

בית מדרשו בראשון לציון מלא וגדוש

נושא דברים בבית מדרשו
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בבכירי  מדובר  רבים,  מבקרים  ישנם  בחדר  הרופא', 
בתים  בעלי  תלמידים  לצד  לציון,  מראשון  משטרה 
המשתתפים דרך קבע בשיעוריו של הרב, שהגיעו לבקר 
במצבו  וגם  רבים,  ספרים  הרב  למיטת  סמוך  רבם.  את 
את  מזהה  אני  מלימוד.  לרגע  פוסק  אינו  הוא  הקשה 
ספרו של המגיד הנודע רבי יענקלה גלינסקי זצ"ל סמוך 
למיטתו, אני מנסה שוב ושוב להתחיל בשיחה עם הרב, 
אבל במשך שעה זרם המבקרים לא פוסק, שיחות הטלפון 
רודפות זו את זו ורוב המתקשרים כלל לא מודעים לכך 
בנושא  להתייעץ  מתקשרים  הם  החולים,  בבית  שהרב 
הרב  כי  לשמוע  ומופתעים  אחרים,  עניינים  או  כשרות 
מאושפז. אך האמת היא שבקולו של הרב נשמע היטב 

המאמץ.
איך הרב מרגיש?

שבזכות  לי  מספרים  אנשים  לכם,  רבה  "תודה 
שפרסמתם מתפללים עליי, תודה רבה לכם מקרב לב, אני 
מרגיש יותר טוב, רפואה כבר יש, אבל יהודי צריך רפואה 
שלימה ולא רק רפואה, אני עומד לעבור למחלקת שיקום 

ראש בביה"ח שיבא בתל השומר", פותח הרב. 
מצות  השם,  ברוך  אותי  לבקר  הפסקה  בלי  "מגיעים 
ביקור חולים, שעליה אמרו חז"ל המקימה אוכל פירותיה 
בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא. לאחר שאברהם 
אבינו מל את עצמו על פי ציווי ה', בא הקב"ה לבקרו, 
וזהו שכתוב "וירא אליו ה' באלוני ממרא" אומר רש"י: 
יום שלישי  חנינא  בר  רבי חמא  אמר  החולה.  את  לבקר 
למילתו היה, ובא הקב"ה ושאל בשלומו", לא שוכח הרב 

להודות ל  שולחנו שעוסק בענייני כשרות".
בעקבות  למלונות,  כשרות  במתן  עכשיו  פגיעה  יש 

מצב הרב?
"אין פגיעה, יש מי שדואג להכל ברוך השם, תתפללו 
עליי, אנשים מברכים וזה טוב, יהודי מברך עם כל הלב, 
כתוב במשלי "טוב עין הוא יבורך" – "אל תקרי יבורך 

אלה יברך" אתה מברך מכל הלב וזה אי"ה יתקיים".
אחרת  הרגשה  זאת  חולים,  בבית  הנוראים  הימים 

לגמרי לעומת הימים הרגילים בבית ובבית הכנסת של 
הרב...

שמים  בידי  הכול  תניא   - אומרת  בכתובות  "הגמרא 
חוץ מצינים פחים שנא' צינים פחים בדרך עיקש שומר 
נפשו ירחק מהם, מסביר רש"י צינים פחים - קור וחום 
בידי שמים, אם באים פורענויות על האדם, גזירת המלך 
בפשיעה,  שבאים  שפעמים   – ופחים  מצינים  חוץ  הוא, 
בידי אדם נינהו – שלא מגזירת המלך. תוספות מוסיפים 
שמשאר עונשים לא יכול אדם לשמור עצמו, אבל צינים 
פחים לעולם לא יבואו על אדם באונס אם רוצה להיזהר. 
אמרתי שמה שקרה לי זה ממש נפל עלי מהשמיים, לא 
היה אפשר לצפות את זה, וזה ודאי בא לעורר אותי לחזור 

בתשובה".
ראינו שגדולי הרבנים הגיעו לבקר וכתבו מכתב.

טרח  יוסף  הגר"י  הראשי  שהרב  התרגשתי  "מאוד 
ישיבת  ראש  של  והמכתב  כאן,  לבקר  להגיע  במיוחד 
פוניבז' הגאון רבי בערל שיחי' והרב וואזנר והרב בעדני, 
הוא  ברוך  והקדוש  גוזר  'צדיק  נאמר  וכבר  מאוד  מרגש 
מקיים. וגם - כל שיש לו חולה בתוך ביתו, ילך אצל חכם 

ויבקש עליו רחמים".
הרב מוסיף לצטט מספר החינוך בחשיבות הברכה של 
הצדיקים, "ועל כן ידענו ונראה תמיד כי לפי חשיבות נפש 
והחסידים,  הצדיקים  כנפש  בעליונים  ודבקותה  האדם 
דבר  וזה  עליו,  שידברו  מה  בכל  לפעול  דבריהם  ימהרו 

ידוע ומפורסם בין יודעי דעת ומביני מדע".
הרב גרוסמן רצה להגיע אבל גם הוא נפל לאחרונה..

 "גם מחותני הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן חולה וזקוק 
שחלה,  חכם  שתלמיד  כתוב  להתפלל,  צריך  לשיקום, 
פתחו שיעסקו  על  חכמים  תלמידי  ישיבה של  מושיבים 
בתורה, ולא יהא רשות למלאך המוות להיכנס לשם, אך 
אין כן הלכה, שלא יתגרה בשטן, אבל להתפלל צריך על 
תלמיד חכם כמו הרב גרוסמן שהוא מזכה הרבים כידוע, 
ורבים  לרבים,  צערו  להודיע  שצריך  בחז"ל  כתוב  וכן 

צריך  דבר,  בו  שאירע  מי  'וכל  רחמים.  עליו  מבקשים 
להודיע לרבים, ורבים מבקשים עליו רחמים'".

אני מאחל לרב החלמה מהירה ונקרא מכאן לציבור 
משה  רבי  הגאון  עבור  כיפור  ביום  להתפלל  הקוראים 

בן שאשא.
בזכות  לך,  מודה  מאוד  אני  מאוד,  רבה  "תודה 
הפרסומים שלך רבים מתפללים עליי, אני מודה לך מקרב 
ובהצלחה  הקוראים,  לכל  טובה  וחתימה  כתיבה  לב, 

רבה".
יצאתי מחוזק מחדרו של הרב בתקוה שיחזור לאיתנו 
מכלל  ונבקש  משאלתו  את  נמלא  וכמובן  במהרה, 
הקוראים להעתיר בתפילות היום הקדוש לרפואת הגאון 

רבי משה בן שאשא.

תודה רבה לכם, אנשים מספרים לי שבזכות שפרסמתם 
מתפללים עליי, תודה רבה לכם מקרב לב, אני מרגיש 
רפואה  צריך  יהודי  אבל  יש,  כבר  רפואה  טוב,  יותר 

שלימה ולא רק רפואה

 בסיום מסכת לצד הראשל"צהרב הראשי הגאון רבי יצחק יוסף בביקור בחדרו

בהקמת מוסדות גור בראשל"צ לפני עשרות שנים
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משל ושנינה // אליהו פכטר

מידי.  יותר  זה  ימים  שלושה 
אני מדמיין את אלפי הרווקים 
והרווקות מחפשים בפאניקה לא 
מוסווית מקום להיות בו. רק לא 
בבית רק לא איפה שהמבטים יזכירו, איפה 
שאף אחד לא קונה את מעטה הציניות. 
 החגים אינם ימים טובים לאנשים בודדים.
לא אחד לא שניים, שלושה אחרי צהריים 

שמשיים וארוכים ארוכים. 

רגע  וכל  לחשוב  זמן  לנו  שיש  הבעיה 
אכזרי  באופן  בפניך  מציב  שמגיע  ורגע 
תעשה? מה  ועכשיו   - השאלה  את   וחד 

שעת התה הארוכה והאפילה של הנפש, 
כך כינה את השעות האלו דאגלס אדמס. 
אותן שעות ששברו את רוחו של היצור 
החי לנצח. רווקים נאחזים בשגרה שבנו 
לעצמם בכל הכוח. כשהשגרה הזאת מופרת 
הם לא יודעים מה לעשות עם עצמם. זה 
החגים. ובתקופת  לשבוע  אחת   קורה 

בשעות האלו מצטברים בראש בערבוביה 
קקפונית מחשבות, תקוות, ייאוש וזיכרונות 
ילדות עד שהכול מתערבב לכדי צרחת אימה 
קול של  להיות  רוצה  לא  אני  מתמשכת. 
 דור, אני רוצה להיות צרחת האימה שלו.

אני רוצה לברך אתכם אנשים בודדים שלי. 
ימים. באריכות  אתכם  לברך  רוצה   אני 

אני לא זוכר איפה ראיתי את זה אבל אחד 
המפרשים כותב שבברכת אריכות ימים אין 
הכוונה לחיים ארוכים אלא שלחיים תהיה 
משמעות. שלימים שלכם תהיה משמעות. 
לא בכדי העולם הבא מכונה "עולם שכולו 
 ארוך". אז אני מברך אתכם באריכות ימים.

אני רוצה לברך אתכם שתפסיקו להיות בכיינים. 
הדבר הבסיסי ביותר, הפשוט ביותר שראש 
השנה מלמד אותנו הוא שלמעשים שלנו יש 

משמעות. אנחנו לא מרחפים בריק למרות 
 שלעתים, לעתים קרובות מדי קל להרגיש כך.

רק  לחשוב  שתפסיקו  אתכם  מברך  אני 
היה   - האדם"  כל  זה  "כי  עצמכם.  על 
זצ"ל  מוולאז'ין  חיים  ר'  חוזר  ואומר 
להועיל  רק  נברא  לעצמו  "לא   - לבנו 
 לאחריני ככל אשר יימצא בכוחו לעשות".

אנחנו דור שעסוק בעיקר בעצמו וכמו שכבר 
"את   - סולזניצ'ין  אלכסנדר  זאת  הגדיר 
כישלון חיינו אנו מפרשים כמפולת כללית 
של היקום". תשתחררו מהכלא הזה שנקרא 
"אני" מהצרות הקטנוניות שלכם. מהחוסרים 

תוצרי השפע חסר התקדים שלכם.
לאנשים בודדים קל לחשוב שהם מיוחדים, 
כמעט מתבקש, הרי הם בודדים. אתם לא 

מיוחדים.
אתם לא מיוחדים רק מעצם זה שאתם קיימים. 
אתם חסרי משמעות. רק כך תהיו מסוגלים 
ומנטלית לעסוק בתורה, בחכמה  נפשית 
ובמעשים טובים. רק כך תהיו אזרחי העולמות 
 הנשגבים שנמצאים שם בחוץ, אזרחי הנצח.

חרדה,  מוכי  זומבים  אתכם  מברך  אני 
זנקס  של  נרקוטית  שלווה  בעלי 
 וואליום, שתשתחררו מהפחד המצמית.
היראה",  מן  חופשי  להיות  אפשר  "אי 
כותב ר' נחמן מברסלב זצ"ל, "ולכן כאשר 
מוכרח  אזי  האחד  מן  ירא  אינו  האדם 
ראש  רבים",  מדברים  ירא  להיות  הוא 
השנה עניינו המלכת הקב"ה עלינו. פחד 
קטנים. פחדים  הרבה  מבטל  גדול   אחד 

אני מברך אתכם שתתייגעו. האדם לעמל יולד 
 זה לא רק קללה או אמרת כנף, זה גורל, זה חוק.
. ו א צ מ ת ש ם  כ ת א ך  ר ב מ י  נ  א
. ו נ י מ א ת ש ם  כ ת א ך  ר ב מ י  נ  א

שנה טובה.

אימת הרווקים

הכותבת היא בעלת "הבחירה שלי", מנחת אירועים, מרצה ושדרנית רדיו 

כשהייתה כלתו של הרבי הצמח 
צדק צעירה, פקדה אותה מחלה 
והרופא אמר לה לאכול מיד כאשר 
היא קמה מהשינה. "התחכמה" הכלה 
הצעירה, השכימה לקום ולהתפלל, ומייד לאחר 
מכן התיישבה לאכול. וכך יצא שגם התפללה 

בקומה וגם אכלה השכם בבוקר...
תרמה  לא  הזו  הבוקר  שהשכמת  התברר 
לבריאותה והתחכמותה הגיעה לידיעת חמיה, 
הצמח צדק, שאמר לה: "התורה אומרת וחי בהם, 
פירושו של דבר שצריך לקיים מצוות מתוך חיות 
ובשמחה. ומסיבה זאת את צריכה להיות בריאה". 
את דבריו חתם הרבי במילים: "מוטב לאכול כדי 

להתפלל, מאשר להתפלל כדי לאכול".



עשר שנים הייתה חנה נשואה לאלקנה ולא 
ילדה לו ילדים. בצר להם בחרה להכניס אישה 
נוספת הביתה, את פנינה, צרתה. במשך תשע 
וחצי שנים ילדה פנינה לאלקנה עשרה ילדים... 
תשע-עשרה וחצי שנים מרות וכאובות, בערב 
ראש השנה, עולה המשפחה למשכן בשילה. 
פנינה יושבת עם ילדיה לאכול ומציקה לחנה. 
חנה שנותרת בצד לבדה מסרבת לאכול ופורצת 
בבכי, עד שאלקנה בא לנחמה במילים: "חנה, 
למה תבכי... הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים".

המילים הללו גורמות לחנה להבין שאלקנה 
התייאש מיכולתה ללדת ילדים ועכשיו הדבר 
תלוי רק בה! היא נעמדת במשכן להתפלל "רק 
שפתיה נעות וקולה לא יישמע", ואחרי עשרים 
שנות נישואים נענית תפילתה והיא יולדת בן...
את תפילת חנה אנו קוראים בראש השנה 
והיא השראה לתפילות הנשים כולן. חנה מביאה 
לשיא את כוחה של התפילה ומגלה כיצד לא 
וכזו  אותה למשמעותית  ולהפוך  להתייאש 
שנענית מהשמים. בספרים מובא שחנה זכתה 
לכך בזכות "ואשפוך נפשי לפני ה'". היא הביאה 

את הלב איתה לתפילתה!



בבית מדרשו של רבי יוחנן הייתה מתפללת 
אלמנה אחת. פעם שאל אותה רבי יוחנן, הלא יש 
בית כנסת בשכנותך, מדוע את עושה את הדרך 
הארוכה לבית המדרש שלי? ענתה לו האלמנה: 
והלא יש שכר פסיעות? ממנה למד רבי יוחנן עד 
כמה צריך האדם להתאמץ על מנת לקבל שכר.



מנת  על  הסיפור הבא מספר המדרש  את 
להמחיש את קפיצת הדרך לה זכו בני ישראל בזמן 
הבית. המדרש מספר על בנות לוד שהיו קמות 
בבוקר, לשות עיסתן, עולות ומתפללות בבית 

המקדש ויורדות חזרה ללוד עד שלא הספיקו 
העיסה להחמיץ. ולוד קרובה לירושלים מהלך 
יום אחד... אבל בנות ציפורי שהתגוררו בגליל 
הרחוק, מרחק הליכה של שבוע ימים כמעט, 
היו קמות בבוקר, עולות ומתפללות בירושלים 
ומספיקות לחזור לציפורי בגליל ולא היה אדם 
מספיק להגיע לעצי התאנה לקטוף פרי לפניהן.



הדרך להודות לה' נלמדת מאישה, מלאה 
אמנו. "אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר 
יוחאי: מיום שברא הקב"ה את עולמו לא היה 
אדם שהודה לקב"ה עד שבאה לאה והודתה, 
שנאמר: "הפעם אודה את ה'". ורש"י הקדוש 
מסביר: כיון שילדה בן רביעי הודתה על חלקה 
שעלה יותר מן החשבון המגיע לה לדעתה - רק 
שלשה ילדים. ברגע שנולד הבן הרביעי – יהודה, 
אמרה "הפעם אודה את ה'" ומה המיוחד בהודאה 
זו שלא הייתה מיום בריאת העולם, הרי הרבה 

לפניה הודו לאלוקים? 
יש הודאה ויש הודאה. כל מי שמצליח בעסקיו 
אומר: "עשיתי וה' עזר לי", זאת לא הודאה 
שלמה. לאה הודתה "הודאה שלמה" בלי לחשוב 
"מגיע לי ואני בטובי אומרת תודה". אלא, הודאה 
מתוך מחשבה שלא מגיע לי וקיבלתי. בזכותה 
זכו כל בניה לדעת להודות לה': "לאה תפשה 
בהודיה, עמד זרעה בהודיה אחריה. היא אמרה 
"הפעם אודה את ה'", יהודה בנה אחריה: "יהודה 
אתה יודוך אחיך"; דוד: "הודו לה' כי טוב"; 

דניאל מצלי ומודי. 
עם השנים נוספה לשבט "יהודה" גם משמעות 
של "מודה על האמת" מודה בטעות. כאשר יהודה 
עומד להפסיד את כל מעמדו הציבורי במעשה 
תמר, יש לו יכולת לשמור על "כבודו" אם יעשה 
ח"ו שקר בנפשו וישתוק. הוא לא מהסס להודות: 
"ַוַּיֵּכר ְיהּוָדה ַוּיֹאֶמר ָצְדָקה ִמֶּמִּני" היסוס קל שלו 
היה עלול לעלות בחייהם של תמר ושני תאומיה. 
שני הבנים מהם יצא בסופו של דבר דוד המלך, 

וגם... המלך המשיח. 



אם רק נביא איתנו את הלב לתפילות יום 
הכיפורים, נוכל לבקש ולקבל הכל מה' יתברך. 
בכוחה של התפילה לקרוע רקיעים, לשנות גזרות 
איומות ונוראות ולבקש עבור כולנו, שנה טובה 

ומתוקה, שנה של גאולה.



הכותבת היא בעלת "הבחירה שלי" - אימון 
וייעוץ לנערות ונשים, מרצה, מנחה ושדרנית 
/http://www.miri-mychoice.co.il | רדיו

הביאו את הלב 
לתפילות היום הקדוש
מאפיינת  שפתנו"  פרים  "ונשלמה  של  ההזדמנות 
זו  החגים.  חודש  ימי  הללו,  הימים  את  במיוחד 
ההזדמנות למהר ולהתפלל מכל הלב ולבקש עבור 

כולנו שנה טובה, שנה מתוקה, שנה של גאולה

מירי שניאורסון

צילום: יששכר דמגי
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יותר. הנה שלושה  ליציאה לדרך בריאה  נהדרת  תחילת השנה החדשה היא הזדמנות 
כיווני חשיבה שכדאי לאמץ, אם רוצים ליהנות בשנה הקרובה מבריאות ומערכת חיסונית 

חזקה ותקינה:
הרמוניה -  חשוב להיות בהקשבה והתאמה לסביבה. בימים אלה הטמפרטורות יורדות 
ונכנסות רוחות סתיו שיילכו ויתגברו. חשוב אם כך לשנות את התזונה כך שתחזק את הגוף 
לקראת העונה הקרה. המלצה: איכלו שורשים מתוקים שייחזקו את המערכת החיסונית. 
טובה.  לבריאות  השורש  היא  שורשים  אכילת  פטרוזיליה.  ושורש  סלק  בטטה,  למשל: 
כעת  עז, שנמצאים  צבע  עם  ופירות  ירקות  ובכלל  הזו  לעונה  כתומים מתאימים  מזונות 

בשיא העונה. למשל רימון.
טבעי - זיכרו, תרופות תעשייתיות מעמיסות על הכבד עבודה רבה של פירוק רעלים וכך 
ניתן  גופנית,  בעיה  כשיש  הגוף.  על  בהגנה  המרכזיים  תפקידיו  את  למלא  ממנו  מונעות 
המגיעים  ומפוקחים,  בדוקים  מרפא  צמחי  של  מרוכזות  תמציות  בעזרת  גם  בה  לטפל 
לנטילת  במקביל  להתנהל  יכול  הצמחי  הטיפול  לעתים  כמוסות.  או  קרם  נוזלי,  במיצוי 

תרופות מרשם ולפעמים הוא יחזק את הגוף לקראת נטילת תרופות חזקות. 
ראייה רחבה - כשיש לכם בעיה נקודתית, כמו למשל פטריה בציפורן או רמות גבוהות של 
שומנים בדם, חשוב לזכור שכל איבר בגוף הוא חלק ממערכת איברים וכדאי תמיד לטפל 

בבעיה באופן מערכתי, כדי לפתור אותה לטווח הארוך.
 איך עושים את זה? אם רוצים לטפל בפסוריאזיס, לא הגיוני לקחת תרופות שידכאו את 
המערכת החיסונית ויחלישו את הגוף. אם רוצים לטפל בדלקת בשריר, חבל לקחת תרופה 
הצמחים  רפואת  וכואב.  מכווץ  לגוף  ותגרום  העיכול  במערכת  לוואי,  כתופעת  שתפגע, 
מטפלת במחלה בצורה רחבה ומחזקת. השורה התחתונה: כדאי להתייעץ עם נטורופת או 

הרבליסט ולשקול דרכי טיפול חדשות וטבעיות בשנה החדשה.

מה יחזק אתכם?
אין דרך חזרה. הגוף  ומשחות חזקות, כבר  כדורים  אומרים שכאשר מתחילים לקחת 

נהיה עצל ומתרגל להיתמך במקום לפעול בצורה עצמאית. לפעמים יש ממש התמכרות 

פיזית לכדורים חזקים.

בגוף.  טיפול  של  חדשה  דרך  לסלול  למטרה  לה  שמה   TTM בשם  ישראלית  חברה 

השיטה שהיא מציעה, מורכבת ממענה של צמחי מרפא מובחרים, שמטרתם להפוך את 

הגוף לחזק ועצמאי ללא תלות בתרופות. 

פטרת  בדם,  גבוהות  שומנים  רמות  טחורים,  בעצירות,  זה  בשלב  מתמקדת  החברה 

הציפורנים, כאבי שרירים, פסוריאזיס ובעיות חניכיים.

יועצי החברה מנהלים שיחת טלפון ראשונית כדי להבין את הרקע הרפואי ואת התלונה 

לתחבורה  להמתין  מהבית,  לצאת  צורך  שיהיה  מבלי  ללקוח,  המענה  את  ומתאימים 

היא  השיטה  הרופא.  אצל  ההמתנה  בחדר  מכרים  ולפגוש  חנייה  לחפש  או  ציבורית 

דיסקרטית וחסכונית בזמן.

משלוח  עלות  ללא  הבית  עד  מגיעים  המוצרים  מתאים,  צמחי  מענה  שהותאם  אחרי 

והיועץ מלווה את הטיפול וזמין לשאלות בטלפון, באופן שוטף.

בעלת  ומטפלת  בכירה  מרצה  ונטורופתית,  קלינית  הרבליסטית   ,M.SC זקס,  אלינה 
כי  כ-15 שנה, שהרכיבה את הפורמולות של מוצרי החברה, מספרת  טיפולי של  ניסיון 

"לקוחות מופתעים הרבה פעמים מהתוצאות הטובות והמהירות של צמחי המרפא. אנחנו 

מזונות  יש  ההחלמה.  את  שתקדם  מתאימה,  לתזונה  עצות  עם  לקוח  בכל  תומכים  גם 

שיחריפו מצבי דלקת למשל וחשוב להיות מודעים לכך".

אפשר  הצלחה,   96% שמשיגה  ומוכחת,  טבעית  משיטה  החדשה  בשנה  ליהנות  כדי 

לטלפן לשיחת ייעוץ חינם ל- 0723922670.

בברכת בריאות טובה!

הזדמנות לשלושה  הם  והשנה החדשה  הסתיו  כניסת 
שינויים פשוטים שיבטיחו בריאות טובה

אל תתחילו 

בלעדיהם!
את השנה החדשה
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נשאר במשפחה הניה גולדברג

או  ַררתי,  שָבּ נשואות. לא בגלל  רבות כמוני לא   .29 אני בת 
השתהיתי, או חיפשתי את המושלם. דווקא עשיתי הכל. פניתי 
לשדכנים וביקשתי מבני משפחה ויצאתי לאינספור פגישות. 
מלאים,  שותפים  היו  ההורים  בתחילה  סוף.  בלי  השתדלתי 
אחר כך עם השנים בהדרגה התחלתי אני לקחת אחריות על 
שהשטח  גם  מה  עובדה.  הולך.  לא  לשידוך?  להגיע  עצמי. 

נהיה יותר קשה במציאות של היום והגיל לא עוזר כאן.
הקושי שלי הוא לא רק שאני לא נשואה. זה הרבה יותר. אני 

פשוט לא שם.
יכולתי לומר שאני במסלול אחר. יש אלפי בנות כמוני. אני 
כולן  בית.  להקים  מעוניינות  כולן  מקום.  בכל  אותן  פוגשת 
האישי  והרקע  אחת  כל  היא.  וסיבותיה  אחת  כל  מתקשות. 
שלה. האם זה נקרא שאני במסלול שלהן במקום ברגיל? האם 

יש בחיים מסלול אחר לרווקות? היתכן?
חברתית  לקהילה  להשתייך  קריירה,  לעשות  עלי  נגזר  האם 
ומנגד  זהו?  ו...  ומרגשים,  נפלאים  לדברים  להגיע  כלשהי, 

שאצפה בבתים המוקמים בכליון עיניים אך מרחוק?
הכותרת  יום.  יום  אותי  רגשי אשמה שאוכלים  נכנסים  וכאן 

"הייתי צריכה".
שהרגשתי  מדי?  פשוטים  בחורים  לקחת  צריכה  הייתי  האם 
שאין לי שפה משותפת אתם ושהיה נראה שהם הולכים עם 

ראש בקיר?
אני ליטאית, האם הייתי צריכה לקחת בחור חסידי שכל השיח 
שלו היה רק סביב האדמו"ר שלו? זה אולי משהו חיובי, אך 

לי עצמי לא היה לי שום חיבור לכך?
הייתי  האם  ללימוד,  מחובר  לפחות  או  לומד  מישהו  רציתי 

צריכה ללכת על עובד בלי קשר לתורה?
חיפשתי שותף, אכפתי לוקח אחריות. האם הבחור שניסה כל 
הזמן לרצות אותי ונתן לי הרגשה של ילד ששומע בקול אמא, 

היה בשבילי?
מרגישה שבדוגמאות האלו ועוד אחרות, כן ניסיתי להרחיב 
את המעגל. כן רציתי מאד ועדיין, להיות נשואה. אך הדבר 
החשוב שבו חיפשתי מישהו שיראה אותי ולא רק את עצמו, 

לא התקיים. האם זה נכון שהייתי צריכה לנהוג אחרת?
הייתי  בסדר.  העתיד?  לגבי  האלו  המחשבות  יעזרו  ומה 
צריכה. הייתי בסדר או לא הייתי בסדר, זה מה שיביא אותי 

עכשיו ליעד?
ואולי כל העניין של "לבחור מישהו" אינו נכון? אולי צודקים 
ההורים ההם ש"בוחרים בשביל" בתם ונגמר. האם כל הצרות 
שלי סובבות סביב עצם זה ש"ניסיתי לבחור" וש"חיפשתי את 

המתאים" ובעצם גרמו לי שלא בחרתי ולא התחתנתי?
ולמה כל כך קשה לי שאני לא במסלול החיים הרגילים? כי 

אני במסלול הלא נכון?
ואחת  הכנסת  לבית  מגיעה  כשאני  נוראים  בימים  עכשיו 
לחיים",  "כתבנו  היא  השנה  ראש  של  המרכזיות  התפילות 
כלל  בדרך  משלי.  חדש  פרוש  האלו  למילים  לתת  התחלתי 
לחיות. פשוט  ומבקשים מה'  לחיים עצמם  אנחנו מתכוונים 
טובה  הכי  בדרך  החיים  את  ולהמשיך  ה'  את  לעבוד  לחיות 

שאנו מכירים. עכשיו נוסף לי מימד חדש. 
האם אנחנו מבקשים מהקב"ה שיעזור לנו להישאר במסלול? 
במסלול החיים הרגילים? כי אפשר לחיות כך או אחרת, אך 
אביט  לנצח  האם  החיים?  בצידי  רק  לחיות  עלי  נגזר  האם 
זאת שהן  בעיניים כלות על הכלות החדשות ואצטרך לקבל 

חיות את החיים וממצות אותם ואני רק משקיפה עליהן?
ישמע  האם  הזה.  השנה  בראש  בשאלתי  נפשי  ברצינות.  אז 
ויתן לי  ה' את תפילתי שבה אני  אבקש ממנו שיזכור אותי 
שבו  הרגיל,  כולן,  של  במסלול  החיים  את  לחיות  אפשרות 

מקימים בתים, ולא בשום מסלול אחר?

הכותבת היא פסיכותרפיסטית לענייני משפחה ושידוכים. 
 yeutztov@gmail.com  026424049 :להרצאות, או לפגישה אישית

טעים במטבח

רכיבים:
10 שוקי עוף

200 גר זיתי טאסוס מגולענים
2 גזרים פרוסים לעיגולים

100 גרם צימוקים שחורים
100 גר משמש מיובש

100 גר שזיף מיובש שחור
100 גר אננס מיובש חתוך לקוביות

1 פארסה נקייה ופרוסה לעיגולים
1 ליטר ציר עוף

2 כפות רסק עגבניות
שמן זית

שמן קנולה
מלח ופלפל גרוס

1 בצל גדול פרוס לחצי עיגולים
1 כף שום כתוש

פטרוזליה לקישוט

פפריקה מתוקה
אופן ההכנה:

 מטגנים את שוקי העוף במעט שמן קנולה עד להשחמה ומוציאים לנייר 
סופג

 בסיר חדש מטגנים בשמן זית את הבצל עד להשחמה
 מוסיפים את הגזר להמשך טיגון של 3 דקות

 מוסיפים את הפארסה להמשך טיגון של 3 דקות
 מוסיפים את השום, מלח , פלפל , פפריקה ורסק עגבניות

 מערבבים היטב, מוסיפים את שוקי העוף המטוגנים, 
 מוסיפים את הזיתים והפירות היבשים

 מוסיפים את ציר העוף ומביאים לרתיחה
 מורידים לאש הכי קטנה ומבשלים למשך שעה וחצי עד לצמצום 

הנוזלים לרוטב סמיך.
 טועמים ומתקנים תיבול במידת הצורך

 מקשטים בפטרוזיליה
באדיבות השף אלון כהן

תבשיל שוקי עוף , זיתי טאסוס ופירות יבשים

רכיבים:
דג בורי פרוס לפרוסות

ראש שום
שבע עגבניות

2 גמבות אדומות
פלפל חריף אחד

צרור כוסברה 
פפריקה מתוקה ,פלפל 

שחור, מלח ,וכמון
כוס וחצי מים חמים

אופן ההכנה:
 מטגנים בשמן זית את 

השום, העגבניות שקוצצים 
דק, הגמבה והפלפל החריף 

עד למצב רך
 מתבלים, מוסיפים כוס 

וחצי מים חמים
 מסדרים את פרוסות הדג 
מעל הירקות ומבשלים רבע 

שעה 

רכיבים:
 6 מלפפונים מקולפים 

 1 לימון סחוט 
 ¼ כוס צנוברים

 4 כוסות מים 
1 כוס יוגורט

 ¼ כוס עלי נענע טריים
 1 כפית מלח ים

 3 כפות שמן זית

אופן ההכנה:
 ערבלו את כל המרכיבים 

בבלנדר חוץ מעלי הנענע עד 
שתיווצר תערובת חלקה

 הוסיפו את הנענע וערבלו 
למשך 10 שניות

 הגישו קר

באדיבות השף אלון כהן

כתבנו לחיים

החגים בפתח, ודגים הם חלק בלתי נפרד מהסעודה, קחו חלה טריה 
ותטבלו אותה ברוטב דג עסיסי ותקבלו עונג חג אמיתי  השף דוד 
מאיר עם הכלים החדשים של רשת סולתם רדד רקח לכם מנת דג 

משגעת

מרק מלפפונים ונענע קרדג בורי ברוטב חריף
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 , לפנינו  כיפור  יום  צום 
החתימה לפנינו. רגע לפני 
עברתי  שהסתיימה השנה, 
מבחן גדול בחיים, המבחן 
דמעות  עם  אותך,  שתוקף 
ריסוק  עם  שאלות,  עם 
חוויתי  ולא  בנפש.  פנימי 
הייתי  כי  חג  תחושת 
תחושה  מן  מנוטרלת, 
עד  לי  שהיו  החיים  של 
שאחריו.  והחיים  הפציעה 
הכל נעצר בערב חג כולם 
אני  אנה  ואני  מתרוצצים 

באה?
ובחג ירדו דמעות, דמעות 
גיליתי  שאז  אלא  תסכול, 
ואיך  חוזרת.  האמונה  את 

האמונה חוזרת?
בדיוק  שלנו  הגב  מאחורי  ככה  בערמומיות,  וצלצולים  רעש  בלי 
יחדיו.... ההיסטוריה  כמו שהיא הסתלקה, מול ספר הילכו שניהם 
בי  ההיסטוריה שהחדירה  האגדתית,  חברון  ישיבת  המדהימה של 

שוב את העובדות של העם היהודי.
אז מה למדתי מהנפילה שלי?

למדתי להעריך הליכה לברז והכנת כוס קפה לבד, הפציעה הזאת 
פתחה לי צוהר אל עולם שלא הכרתי, שאסור היה לי לחכות לחיים 
זה חסד אמיתי בלי מסכות בלי שקרים,  שיעירו אותי, למדתי מה 
אלא פשוט חסד. אפשר ממש למנות על האצבעות את מה שלמדתי 
. הנה כבר עכשיו אני גרסא הרבה יותר עדינה מלאה חמלה, ובעיקר 

לא מזויפת ולא עסוקה.
אני מסתכלת על היומן הריק שלי זה שבועות, היומן העמוס שגרם 
לי להגיד לכולם שהיי, אני מידי עסוקה בשביל לקפוץ לאחל מזל 
טוב.... אני מידי עסוקה בשביל ביקור חולים, או ביקור יולדת... אני 

מידי עסוקה נקודה.
ברגע אחד אני עסוקה בדבר אחד, לחזור לחיים, לחזור לשגרה. אני 
מתגעגעת, כל כך מתגעגעת לאישה החזקה שהייתי, והכל היה רק 
ואת מגלה שאת בסך הכל מסכה  נפילה אחת קטנה  כי  דימיונות, 

מהלכת.
אז הנה אני מגלה לכם סוד: ללא עזרתו יתברך, אנחנו לא נצליח 

לפסוע פסיעה אחת.
נפלא  לרופא  ולהודות  כיפור את הבמה  יום  ערב  לנצל  רוצה  ואני 
כשחיפשתי  אותו  שכינו  כפי  או  אמיתי  מלאך  טוב,  שליח  שהיה 
אלישוב  עופר  ד"ר  מהלכת  רפואה  מכונת   : אורתופד  מומחה 
הוכיח  הוא  וצלצולים  רעש  בלי  בירושלים,  הדסה  החולים  מבית 
את הכינוי שהעניקו לו. רופא אמיתי. והיי הוא לא עונה בוואצאפ. 
מסיבה פשוטה הוא לא שם , הוא עונה בטלפון!!!! מענה אנושי 

בימינו אנו..... מספיק משכנע נכון?
 

טיפים לצום 
 

המומחים של שערי צדק מעניקים לנו טיפים לצום קל, כיצד תעברו 
את הצום בשלום
 לקראת הצום:

לפני  יומיים שלושה  כבר  הקופאין  כמויות  את  להפחית  מומלץ 
הרגילים  לאנשים  מחסר  הנובעים  ראש  כאבי  למנוע  כדי  הצום 

לצריכה קבועה וגבוהה
ארוחות  גדולות.  כמויות  לאכול  שלא  מומלץ  הצום  תחילת  ביום 
להכביד.  יכולות  הוא-  נהפוך  הצום,  על  מקלות  אינן  מדי  גדולות 
הופך  והעודף  פחמימות  של  מוגבלת  כמות  לאחסן  יכול  גופנו 
לשומן אשר אין לו תרומה להקלת הצום אלא דווקא לעודף משקל.

רצוי לחלק את הארוחות ל 3-4 במהלך יום זה.
רצוי לא להרבות בתבלינים.

פחמימות  לאכול  מומלץ  המפסקת  בארוחה  ובעיקר  היום  במשך 
מורכבות כדוגמת פסטה, אורז מלא, כוסמת, קטניות ו/או בטטה. 
הרעב  ותחושת  האינסולין  הפרשת  את  מקטינות  אלו  פחמימות 

העלולה להופיע בעקבות ארוחות עתירות פחמימות פשוטות.
אחת  בכל  מוגבלת  בכמות  ושומן  כלשהו  חלבון  לכלול  חשוב 

מהארוחות.
מומלץ להימנע מאלכוהול

 שבירת הצום: חשוב שיעשה בהדרגה ומתינות
בשלב ראשון- חשוב לשתות נוזלים עם פחמימות זמינות כדוגמת 

שתייה ממותקת עם פרי ו/או כעכים / ביסקוויטים וכדומה.
בהמשך רצוי לאכול ארוחה קלה כדוגמת ארוחת בוקר.

לספק  צריכות  אינן  הצום  הפסקת  של  וזו  המפסקת   - הארוחות 
את כמויות האנרגיה ורכיבי המזון שנגרעו במהלך הצום. כאמור, 
עודף  הפוכות-  הן  ותוצאותיהן  בריאות  אינן  גדולות  ארוחות 

האנרגיה הופך לשומן ומכביד עלינו.

שרה פכטר     אמא מחליפה עריכה: הילה פאלח

saratikshoret@gmail.com :לתגובות

שנה חדשה טעים במטבח
התחילה

רכיבים:
2 יח’ סטייק סלמון של 250 גרם

כוס שומשום שחור ולבן
מעט טריאקי

1/4 כרוב לבן חתוך לרצועות דקות
1 פלפל אדום חתוך לרצועות

חופן שעועית ירוקה
6 פטריות חתוכות לרבעים

חופן עלי פטרוזיליה ושני שיני שום קצוצים היטב
מעט שמן קנולה

מעט מלח ופלפל

אופן ההכנה:
  יש לצפות היטב את הסלמון בשני צבעי השומשום

  תוך כדי מחממים שתי מחבתות אחת עמוקה מעט-להקפצת 

הירקות, והמחבת השנייה שטוחה יותר כדי לטגן-לצלות את הסלמון
  במחבת השטוחה נשים מעט שמן ונניח את סטייק הסלמון המצופה 

כ- 2-3 דקות מכל צד)לשים לב שהשומשום לא נשרף(
  במחבת השנייה העמוקה יותר, נשים את הכרוב, הפלפל, הפטריות 

והשעועית הירוקה ונקפיץ קלות 
  נוסיף מלח ופלפל ולקראת סוף הבישול נוסיף את השום הקצוץ 

והפטרוזיליה
הגשה:

יש להניח את הירקות המוקפצים על צלחת ועליהם להניח את 
הסלמון. נקשט עם מעט רוטב טריאקי על הסלמון

חומרים: 
צרור פטרוזיליה

צרור כוסברה
צרור נענע

צרור שמיר
כוס תערובת פיצוחים )אגוזי מלך, שקדים פרוסים גרעיני חמנייה 

ועוד(
חצי כוס חמוציות מיובשות

חצי כוס בורגול גס מושרה/ מבושל במים מראש
שמן זית

לימון
מלח ופלפל

חצי כוס טחינה ירוקה - להגשה

הכנה: 
  משרים את כל עשבי התיבול במים, מנקים היטב ומייבשים היטב.

  קוצצים היטב את כל עשבי התיבול בעזרת סלייסר ומעבירים 

לקערה.
  סוחטים לימון ישירות לקערה עם עשבי התיבול הקצוצים.

  בקערה גדולה, שמים את הבורגול המוכן, עשבי התיבול הקצוצים. 

ומוסיפים את אגוזי המלך, החמוציות, גרעיני החמנייה וכל תוספת 
שאתם אוהבים. 

 מתבלים במלח, פלפל ושמן זית. מערבבים היטב.

  מגישים עם טחינה ירוקה בצד או מעל הסלט.

 
באדיבות חברת כרמל דיירקט יבואנית ומשווקת מאסטר סלייסר 

המקורי בישראל

סלמון שומשום וירקות מוקפצים

נדב מרום, השף הראשי בקפה גרג, מנדב מתכון קל לעשייה, חגיגי ומלא בריאות

סלט טאבולה
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לומדים
עם: לצייר
דבורה 
בנדיקט

ממבחר ספרי דבורה בנדיקט:

"הפופיטים"

הרפתקאות 
באי הבריאות

חדש!

להשיג בחנויות הספרים 
המובחרות 

או בטל: 052-4033344 

טיפ

67910 8

5

15

3

13

1

11

2

12

4

14

הכיפורים נצייר  יום  לכבוד 
ילד תוקע בשופר.

לצד  הילד  מבט  לב!  שימו 
נצייר  לכן  פרופיל,  חצי   –
צד  לכיוון  הפנים  תווי  את 
ימין, מה  שהופך את הציור 

לקשה יותר. 

נסיים 
עם 

האצבעות 
ונצייר את 

תחילת 
המכנס 

נעבור לציור 
השופר 

חצי עיגול 
ראשון 

עד גובה 
הראש

חצי 
עיגול 

נוסף
רחב 
יותר

ובקצה 
נצייר  
מעויין 
ונוסיף 

את 
העניבה

כעת 
מחקו 

את הקווים 
המיותרים 

לפני 
הצביעה

נתחיל 
עם 

הגולגולת 
וסימון 

קו אמצע 
וקו עיניים

נעבור 
ללסת

נצייר 
על קו 

העיניים 
את 

העיניים 
והגבות

נוסיף 
אישונים, 

אף 
מתחת 
העיניים 

ואת הפה

כעת נצייר 
את הלחי 

הנפוחה 
בחצי עיגול, 

נוסיף אוזן, 
שיער וכיפה

נצייר 
את 

הצוואר 
וצווארון 
החולצה

נעבור 
לציור 
הידיים

נצייר 
את 

החולצה

נעבור 
לציור 

האצבעות, 
ציירו 

כל אצבע 
בנפרד

כעת 
לשרוולים 

בקצה

תקיעת שופר
רמת קושי - בינוני עד קשה

ציורי כפות הידיים הם החלק הקשה בציור בני 
הציור  את  הופכות  התנועה  האצבעות,  אדם. 
יותר מוצלחות  יותר. ככל שכפות הידיים  למורכב 

זה מראה על מקצועיות הציור. 
כפות  את  צלמו  זה,  על  להתאמן  אתם  גם  נסו 
ידיכם בתנוחות שונות וציירו אותם, כך תהיו יותר 

מיומנים ומקצוענים. 
בהצלחה!!



www.kolhazman.co.il

מקצועי
חדשני

מעודכן
מרתק
מגוון

מעניין















 דונולו 13 בני ברק
טל: 03-6164242

zoreftami@gmail.com 
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שדה חמד 1 ק“ס
טל:08-9739030

פקס:08-9739040

  יונה 17 ירושלים
טל: 02-5382823

פקס: 02-5388622

 

מתנהמתנה
כבר בחרתם?

 
 ₪599

20

®

 
 ₪599

 
 ₪599

 
 ₪599

מטחנת בשר  
2000W

 
 ₪699

 
 ₪799

 
 ₪599

 
 ₪790

 
 ₪599

 
 ₪599

 
 ₪590

 
 ₪500

 
 ₪ 799

 
 ₪599

4.2
2135w

 
- SABAF

1000w

מעבד מזון
קערה 2 ליטר , 750 וואט

תוצרת צרפת

מיקרוגל
מראה , כסוף 23 ליטר 

כיתוב בעברית

מעבד מזון
טוסטר לחיצה ענק
כד זכוכית 1.8 ליטר

רמקול נייד
usb ,  כניסות בלוטוס
עוצמה גבוהה במיוחד

כיריים גז
זכוכית

כסוף, לבן, שחור, חול

מערכת מיקרו
 USB

 MP3   CD  תמיכה ב 

מיקסר מקצועי
קערת נירוסטה

נפח 4.5 ליטר

טוסר אובן
    ליטר                     

מצב שבת אפיית טורבו

מעבד מזון מיקסר מקצועי
 

 ₪ 799

 
 ₪599

מיחם 50 כוסות
פלטת שבת גדולה 

מיקסר יד 

כיריים גז
נירוסטה
להבות 4

45

כבר בחרתם?
אזל מהמלאי קונים מוצר מעל ₪1500 ומקבלים מוצר שני בשקל
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