
                                                                                                                                      
                                                                                                                                  
                                                                                                                                      
                                                                                                                                      
                                                                                                                                  
                                                                                                                                        
                                                                                                                                              
                                                                                                                                                   

                                                                                                                                        
                                                                                                                                    

                                                                                         
                                                                                                                            
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          

                                                                                                                         
                                                                                                                                  
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                    
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        

                                                                                                   
                                                                                                                                  
                                                                                                                                          
                                                                                                                                      

                                                   
                                                                                                                                    
                                                                                                                                          
                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                

                                                                 

א רבי משה בן עישה, עישה בת חנינה, חדווה בת מיכל מסעודה, מרן רבנו עובדיה יוסף בן גורג'יה, ר' “מולע"נ: 
יצחק בן שושנה חמשנה, ישראל אפללו בן איז'ה, יאיר עידן בן יעקוטא תחי', מקיקס בן שקלילה, הרב אברהם 

 אליהו איטח בן עזיזה‘ ביתאן בן ברקא, אמנון בן יחיא פנחס, ר

אילה יסכה לזב"ק: 
בת יפה, איילת עליה 

  בת אסתר. 

שירה , נועה להצלחת:  
ויהונתן אביחי בני שני,  

טליה ותאיר בת רחל, תאיר 
   ינה.  ‘ערביה בת דינה ז 

להצלחה בריאות 
מ “א‘: ופרנסה טו

  ‘. יפה בת וורדה תחי

 ‘.העלון להצלחת מר תומר סגרון ורעייתו תחי
ניתן להצטרף לרשימת התפוצה במייל. שלחו מילת 

  -ל“ הצטרפות”
 250-4578757לתגובות תרומות הארות והערות: 

 7775842-28ניתן לשלוח גם בפקס: 

 ם  úפי עותקים בארץ ובעוúון מופץ באúהע
 úז" עישהבן משה אלפסי ע"נ מור אבי רבי úמוקדש 
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 לפי אופק נתיבות
 שבת שלום ומבורך

 העלון נתרם לעילוי נשמת:
 לבית לוי -חנינה בת נעימה

 לבית כהן -וסביחה בת נעימה 
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 האם מותר לעשות 
 שילוח הקן 

 בחצר חבירו
 

: מצות שילוח הקן היא מצוה נדירה שאלה לדיון 
אצלינו המתגוררים בעיר, והרבה אנשים משתדלים לקיים 
מצוה זו, וכשהם רואים צפורים מקננות בחצר שלהם, הרי 
הם מתכונים שלא תשכה להם החצר בקן ובביצים 
ובאפרוחים כדי שיוכלו לקיים את המצוה ולא יהיה בגדר 
'מזומן' שאין בו מצות שילוח. והנה אירע שעבר אחד בצד 
חצר חבירו וראה את האם רובצת על הביצים בחצר 
חבירו, והוא רוצה להקדים את בעל החצר ולקיים את 
המצוה בעצמו, ואין חשש גזל בדבר שהרי בעל החצר 
נתכוין שלא לזכות בביצים. ]ובאופן שאינו צריך להיכנס 
בחצר חבירו, אלא עומד בשפת החצר ומשלח את האם, 
דלהיכנס לחצר חבירו שלא ברשות אסור בודאי[. האם 

 מותר וראוי לנהוג כן או לאו?
מצאתי בספר שלח תשלח שהביא בשם הגאון :  תשובה 

הגדול רבי חיים קניבסקי שליט"א שענה שמסתבר שאין 
ראוי לעשות כן. והגאונים רבי יצחק זילברשטיין ורבי מרדכי 
גרוס שליט"א אמרו שיש בזה איסור משום עני מהפך 
בחררה ובא אחר ונטלה דנקרא רשע כדאמרינן בקידושין 
נט, א. דמכיון שבעל החצר נתן עינו ולבו לקיים המצוה בקן 
שבחצירו ולכן לא זכה בביצים, אסור ליטול ממנו המצוה. 
והגר"מ גרוס ציין לדברי הגמ' בחולין פז, א: מעשה באחד 
ששחט וקדם חבירו וכסה וחייבו רבן גמליאל ליתן לו י' 

 זהובים. הרי שאסור לגזול מצוה מחבירו.

וכן הורו מבית דינו של בעל שבט הלוי. והוסיפו, דהני 
מילי בכהאי גונא שידע בעל החצר על הקן וחשב לקיים את 
המצוה בעצמו ובא זה והקדימו, אבל אם בעל החצר אינו 
יודע כלל על הצפורים המקננים בחצירו, וכגון שלא נעשה 
הקן מזומן, משום שהיא חצר שאינה משתמרת ואינה קונה 
שלא לדעת הבעלים, דבכהאי גונא מותר לרואה לקיים את 
המצוה קודם שיזכה בה בעה"ב, דכל זמן שלא ידע מזה 
בעה"ב ולא נתכוין לקיים את המצוה שבאה לרשותו, אין זה 

 בגדר עני המהפך בחררה, ומותר לכל אחד לזכות במצוה.

ואילו הגאונים רבי מנדל שפרן ורבי שמאי גרוס שליט"א 
אמרו שבכל גונא מותר לרואה להקדים את בעל החצר 
ולקיים את המצוה, ואין זה בגדר עני המהפך בחררה, דכבר 
כתבו התוס' בקידושין שם ד"ה עני שבדבר הפקר לא שייך 
איסור זה וז"ל: ואומר ר"ת, דאיסור דמהפך דנקט הכא לא 
שייך אלא דוקא כשרוצה העני להרויח בשכירות או 
כשרוצה לקנות דבר אחד וחבירו מקדים וקונה, והוי דומיא 
דרב גידל, ומש"ה קאמר דנקרא רשע, כי למה מחזר על זאת 
שטרח בה חבירו, ילך וישתכר במקום אחר. אבל אם היתה 
החררה דהפקר ליכא איסור, שאם לא זכה בזאת לא ימצא 
אחרת, ע"כ. ואין זה דומה לגוזל מצוה מחבירו, דשם לא 
היה העוף של הפקר, והלך זה וכיסה את הדם של העוף של 
חבירו, אבל כאן הקן והביצים הם הפקר, דבלאו הכי ה"ל 
מזומן ולא שייכא ביה מצוה כלל, ובהפקר אין כל איסור 

 לחבירו לזכות במצוה.

                     
איך יתכן שיהיה מותר ליהודי בריא לאכול ביום הכיפורים 

 פ שאם לא יאכל לא יגיעה לידי סכנת נפשות?“אע

אריכות ימים ובריאות 
ר רבי “ר עט“ק האדמו“כאיתנה: 

  א“ברוך בן הרבנית מרים שליט

 “: נצבים”פתרון החידה מפרשת 
 : היכן מצינו עוד יום בשנה שנהגו להזכיר בו 'המלך הקדש' ו'המלך המשפט' חוץ מעשי"ת?החידה

ם “כתב שם שהמהר‘(, ז, אות מ“ט‘ א, סי“ברכות פ‘ ש )מס“על הרא‘ תפארת שמואל‘: בהגהות הפתרון
 ‘.המלך המשפט‘ו‘ המלך הקדוש’מרוטנבורג נהג לומר גם בהושענא רבה 

 אפשרויות לשליחת פתרונות:
ל עד “)יש לשלוח את הפתרונות עד יום שלישי )לתושבי חו

 חובה לציין את כל הפרטים כדי להשתתף בהגרלה(‘(, יום ד
 gmail.com@7665190 –א. במייל
 80-7781098 –ב. בפקס

 במספר טלפון: ‘ אור השבת’ג. בקו 
 *2, שלוחה 897-078-89-08
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 לקוראים היקרים והחשובים, 
לעלון השבוע מצורפים שני עמודים שבהם מובאים סיפורים 

 ועובדות מרתקות על גדולי ישראל, בעניין יום הכיפורים



‘ ’

יום יום מבקשים אנו מלפניו יתברך שיחוס 
וירחם עלינו וישלח לנו גואל צדק במהרה 
בימינו. כשל כח הסבל אנו משועים ונפשנו 
קצרה בעמל הגלות! אם לא יקום הוא ברחמיו 

 ויגאלנו הרי נאבד, חס וחלילה, בעניינו ! 
ודאי שהוא יתברך מוכן ומזמן להתרצות 
לנו ולהענות לבקשתנו, כי מרבים אנו בתחנה 
ובתפלה ומבטיחים לחזר בתשובה שלמה. אמנם 

גלוי וידוע לפניו יתברך, שעל אף 
הבטחותינו נשוב ונחטא, אולם אף 
על פי כן, אין הוא, שרחום וחנון 
יכול להשיב פנינו ריקם,   , שמו
ואפשר שאף היה נעתר לנו ושולח 
לנו באמת גואל צדק להעלותנו 

 מבור גלותנו. 
ן  ברם, כאן באה מדת הדי
ומעכבת בידו, כביכול, וטוענת 
שאנו ''בנים לא אמון בם'' מבטיחים  
אנו לחזר בתשובה שלמה, אך 
מעולם לא עמדנו בדבורינו ולא 
קימנו הבטחותינו, לפיכך אין דרך 
אחרת לפנינו, אלא לעשות כאותו 
חנוני. אם אין בכחנו לקנות כמות 
גדולה של סחורה ולחזר בתשובה 
שלמה האין טוב לנו לקנות מעט 
מעט ובמזמנים? הבה נתחיל ונחזר 
בתשובה על עונות קלים שבידינו: 
לשון הרע, שקר ורכילות, קמעא 
קמעא נסלק את חובותינו עד אשר 

נעמד על רגלינו כבני אדם מהגנים, ודבור שלנו 
 יהא נאמן עליו יתברך.

הגאון רבי יעקב קמינצקי זצ"ל נהג לבאר 
את סגולתם של ימים אלו, על פי באור חדש 
במעשה סדום ועמורה. נאמר בתורה בפרשת 
וירא )יח, כא(, שהקב"ה אמר על אנשי סדום: 
"ארדה נא ואראה הכצעקתה הבאה אלי עשו 
כלה ואם לא אדעה". ויש לעיין היכן למעשה 
נתקיימה ירידה זו, שהרי מיד לאחר מכן באו 
המלאכים לסדום! ושאלה נוספת, רש"י שם 
מביא שבאותו היום מנו תושבי סדום את לוט 
לשופט עליהם, ואם כך מסתבר שהוא היה ידוע 
כאדם השומר ומקפיד על כל הלכות סדום, קלה 
. אם כן, איך יתכן שכאשר באו  . כבחמורה.
המלאכים לעיר חרף את נפשו בעבורם, והזמינם 

 לביתו למרות שהדבר נגד את חקי המדינה? 
ותרץ רבי יעקב קמינצקי, שעצם ביאת 
המלאכים, היא היתה ה"בדיקה" שעשה הקב"ה 
לאנשי סדום. כאשר באו לעיר שפלה כסדום 
מלאכי עליון, קדושים וטהורים, הביאו עמם רוח 
של קדשה וטהרה. על לוט השפיע הדבר מידית, 
ים מצות הכנסת  והוא מיד השתוקק לקי
אורחים, למרות הסיכון הגדול שבדבר. אך אנשי 
ו כה משחתים, שאפילו ההארה  סדום הי
המייחדת ששלח להם הקב"ה לא השפיעה 
עליהם, והם נותרו אדישים וקשי עורף! על כן 
נחתם גזר דינם למיתה, כי הקב"ה ראה שאין 

 עוד סיכוי שיחזרו בתשובה.
אותה הבדיקה בדיוק, באר רבי יעקב, 

חוזרת ומתרחשת מדי שנה בשנה בעשרת ימי 
תשובה. הקב"ה מתקרב אל ברואיו, "דרשו ה' 
בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב". מי שהשפעה 
אדירה זו של קדשה משפיעה עליו לטובה, והוא 
מנסה להתחיל לתקן את דרכיו, אות הוא שעדין 
נותרה בו לחלוחית של טוב, והוא זוכה ונכתב 
לחיים. אך אם, חלילה, האדם נותר אדיש, 
וקרבת ה' איננה פועלת בלבו מאומה, זהו סימן 
שבתוכו פנימה הוא כבר מנתק 

, ועליו נאמר "לא זכו    -לגמרי
 נכתבים למיתה".

וכדומה לכך בעניין הכפרות אירע 
 המעשה המדהים הבא:

יהודי אמריקני תרם שני מליון 
דולר למוסד תורני ידוע, וכאשר 
חתן את בנו תקופה קצרה לאחר 
, ביקש הרב מישקובסקי  מכן
תו  מ תרו על  בה  טו לו  ר  להכי
הנכבדת, באמצעות מכתב בכתב 
ידו של הגראי"ל שטיינמן זיע"א, 
ובו תודה בשם הארגון על פעלו 

 הרב. 
הרב שטיינמן שהעריך את פועלו 
של אותו ארגון, הסכים להתגייס 
לעזרה, והחל להעתיק את הנוסח 
שרשם לו הרב מישקובסקי מלה 
במלה. לפתע נעצר, הוא התבונן 

 במשפט שהיה רשום לפניו: 
"וכידוע, כל מי שדואג לילדים של 

 ידאג הקב"ה לילדים שלו". –הקב"ה 
"את המשפט הזה אינני כותב", הבהיר לרב 

 מישקובסקי.
 "מדוע ולמה?" שאל.

"מהו המקור למשפט הזה?" בקש הרב 
 לדעת.

"הרב מבריסק אמר כך", הגיעה התשובה. 
"ובכל זאת, לגבי אותו עשיר, איני מסגל לכתוב 
דברי חנפה ושקר כאלו. כל חיי אני מתרחק מן 

 החנפה...", נענה הרב ואמר.
"מדוע יש בכך שקר וחנפה?", תמה הרב 

 מישקובסקי שוב.
"כמה הרויח אותו יהודי בשנה האחרונה?" 

 שאל הרב שטיינמן במקום תשובה.
"עשרות מליוני דולרים" ענה לו. "ומה 
לדעתך עושה בכספו אדם שהרוויח תוך שנה 
עשרות מליוני דולרים?... שני מליון מתוכם הוא 
נתן למוסד הנוכחי, חצי מליון נוסף נתן לעוד 

.. ובסך הכל   -מוסד, ולאחר   עוד רבע מליון.
הוא תרם  הכל  ך  מתו לר  דו ן  ו י שלשה מל
למוסדות. אין ספק שזוהי תרומה יפה, אך היא 
מהוה בסך הכל אחוז אחד או שנים, לכל היותר, 

 מרכושו האגדי...".
"אתם רוצים שאכתב שהוא דואג לילדיו 

נותן את  -של הקב"ה... אכן, אלו היה נוהג ההפך 
כל עשרות המליונים שיש לו לבניו של הקב"ה, 
הזוקים נואשות לכך, כשלעצמו הוא מותיר את 

אז היה באמת   -שלשת המליונים הנותרים  
 ובתמים דואג להם...".

ביקש הרב 
מישקובסקי 

להכיר לו טובה 
על תרומתו 
הנכבדת, 
באמצעות 

מכתב בכתב 
ידו של 
הגראי"ל 

 שטיינמן זיע"א

שאלה: ידוע הדבר שיש חיוב לברך מאה  א“הרב שלמה לוינשטיין שליט
ברכות בכל יום. השאלה כיצד אפשר 

 לעשות כן ביום כיפור?

תשובה: השו"ע פוסק (סימן מו ס"ג) שבכל 
יום חייב אדם לברך לפחות מאה ברכות. 
אלא, שביום הכיפורים קשה מאוד להשלים 

ברכות ביום   66מאה ברכות, כיוון שיש רק  
 43עם כל התפילות והברכות, וחסרות עוד  

ברכות. וגם אם יברך על בשמים, עדיין לא 
יגיע למניין הברכות, שהרי אסור לברך 
פעמים רבות על הבשמים משום ברכה 
שאינה צריכה. אומנם השו"ע פוסק )סימן 
רפד ס"ג( שאם שומע את ברכת העולים 

ברכות אלו   –לתורה ועונה אחריהם אמן  
עולות למניין מאה ברכות, אפילו שעונה 
'ברוך הוא וברוך שמו'. ולכן צריך להאזין 
לברכות העולים לתורה ולברכות ההפטרה, 
וכך יוכל להשלים מאה ברכות )משנ"ב 
בסימן מו ס"ק יד(. וכל זה דווקא בברכות 
כלליות השייכות לציבור, כגון עלייה לתורה 
ולהפטרה, ברכת מעין שבע וכדומה, אבל 
השומע ברכת 'אשר יצר' מחבירו, אפילו 

אין הברכה עולה למניין   –שכיוון וענה אמן  
מאה ברכות, כיוון שאינה ברכה כללית 

 השייכת לציבור.

שאלה: איזה רופא צריך לשאול אם אני 
 צריך לצום ביום כיפור?

תשובה: מבואר בבה"ל )סימן תריח ס"א 
ד"ה חולה שצריך לאכול( שלגבי צום יום 
הכיפורים צריך לשאול רופאים שומרי תורה 
ומצוות, משום שלצערנו יש הרבה רופאים 
שאינם שומרים תורה ומצוות, אינם צמים 
ביום הכיפורים ואף מזלזלים ביום זה, ולכן 
הם מתירים לחולה לאכול אפילו על דברים 
קטנים, בעוד שלפי האמת אין החולה זקוק 
לאכול, ויכול לצום כרגיל. ולכן אם יש 
אפשרות צריך להתייעץ עם רופא ירא 

 שמיים.

אבל אם לא מוצאים רופא ירא שמיים, 
אלא רק רופא שאינו שומר תורה ומצוות, 
ואומר הרופא שאין לחולה לצום ביום 
הכיפורים, צריך לסמוך עליו לכל הפחות 
מדין ספק )תורת היולדת פ"נ הערה א בשם 
מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, וסובר שדינו 
א  ל ו לה  י לכתח א  אל ו  נ י א ל  הבה" של 

 בדיעבד(.

ולגבי אופן הצגת השאלה לרופא: צריך 
לשאול את הרופא אם החולה חייב לאכול 
ולשתות כרגיל או יכול לאכול ולשתות 
לשיעורים. ובדרך כלל ברוב ככל המקרים 

 אכילה ושתייה לשיעורים מספיקות.

 שו"ת
כיפור

שאלות ובירורים אקטואליים 
בעניין היום הקדוש. מפי הגאון רבי 

 א”אופיר יצחק מלכה שליט



רעם הקול בהיכל ”  סמר מפחדך בשרי...  ” 
רטט ”  הישיבה בוולאז'ין ''וממשפטיך יראתי...  

 של חרדה חלף על פני השומעים. 
פתח הגאון רבי ”  סמר מפחדך בשרי...  ” 

ין את דרשתו והבשר נעשה  חיים מוולאז'
חיל ורעדה יאחזון, הנה יום ” חדודין חדודין  

 ”...! הדין
בקש הגאון רבי חיים לומר מספר דברי 

ופתח ”,  כל נדרי ” התעוררות קדם  
ק   ו ס פ י ” ב ר ש ב ך  ד ח פ מ ר  מ ס

ברטט ובזיע ”.  וממשפטיך יראתי 
ובהתרגשות עצומה קרא הגאון ר' 
חיים את הפסוק, ובהטעמה מלה 
במלה, עד שפרץ כל הקהל בבכיה 
עצומה. שעה ארכה המתין עד 

סמר ” שהצבור נרגע, ושוב החל  
  . . . י ר ש ב ך  ד ח פ ת ”  מ י ב לל  ח ו

המדרש נתמלא מפנה לפנה בפחד 
נורא מיום הדין הקדוש, ושוב 
נתקפו כל השומעים חיל ורעדה, 
ושוב געו בבכי קולני. כך חלפו 
ועברו הרגעים, עד שקם השליח 
צבור והעיר כי תכף יאחרו זמן ''כל 
נדרי'', ונסתימה הדרשה במקום 

זאת ”  התעוררות ” שהחלה. לא כן ה 
המשיכה את רשומה וביתר שאת 
לארך ימים ושנים. מי שנכח ברגע 
מרטיט זה בתוך קהל השומעים, 

הוסיפו הקולות להדהד באזניו ולהרעיד את 
 נימי לבבו עוד שנים ארכות. 

דרשה אחרת נשא הגאון ר' חיים בבית 
ין ביום א' דסליחות שנת  המדרש דוולאז'

ב. דברים נוקבים עד התהום ומרוממים ” תקע 
עד שיאי פסגות. שפע שפעתים ממעינו הטהור 
כבש את לבות בני הישיבה, וזעזע את נימי 
הנפש של קהל אנשי וולאז'ין, גאונים, תלמידי 
חכמים ובעלי בתים. כל הנכנסים לבית המדרש 
יצאו מלאי דבר, כאשר כל אחד קלט לפי דרכו 

 צ על דרושי אביו בבית הכנסת. ”העיד בנו הגרי
את הסיפור המצמרר הבא סיפר מגיד 

א, עד “ המשרים רבי שלמה לוינשטין שליט 
 כמה שמתאים לזמן בו אנו אוחזים. 

 פלא פלאים.
ידידי רבי מאיר בן שושן, למד איתי ” 

בכולל בית הלל וזכה לגדול בתורה ואף חיבר 
 ספרים.

בבחרותו למד אצל רבי שמואל אויערבאך 
ל, בישיבת מעלות התורה בירושלים. “ זצוק 

 הוריו התגוררו בדימונה, בדרום הארץ.
אביו של הרב מאיר בן שושן, היה יהודי 
הנראה פשוט לכאורה, הוא התגורר בדימונה, 
ולאחר שהזדקן, עבר להתגורר יחד עם בנו 

 בבאר שבע. 
כאשר נפטר האב, היה זה ביום ששי. בני 
המשפחה התלבטו היכן לקבור אותו: האם 

עיר מגוריו, שם כל מכריו יוכלו   –בדימונה  
להשתתף בהלויה, או בבאר שבע מקום מגוריו 

הנוכחי. כיון שהזמן היה מגבל, והשבת קרבה 
לבוא, חששו שלא יספיקו לנסוע עד דימונה 

 ולכן יש לקברו בבאר שבע.
ג  נה מ י  פ כ ו  ג נה ר  פט נ ה ם של  י נ ב ה
ירושלים, ולא יצאו להשתתף בהלויה, אלא לוו 
מן הבית, ולאחר מכן יצאה ההלויה לבית 
הכנסת ואנשי ה'חברה קדישא' סימו את 

 הקבורה.
בתום ימי השבעה, עלו הבנים 
לקבר, ונדהמו למראה עיניהם. 
חלקת הקבר של אביהם היקר, 
נכרתה בתוך בית קברות של 
ספק יהודים, ובודאי לא כפי 

 הראוי לו בחלקת שומרי שבת!
 , מתוך זעזוע עמוק, הלך הבן
הרב מאיר בן שושן אל רבי נסים 
, והוא  קרליץ, לשאול לדעתו
הורה לו מידית, לפתוח את 
הקבר ולהוציא את הנפטר. הבן 
י  רב  , רבו ו רו  מו גם אל  נגש 
שמואל שאמר לו גם כן, להעביר 

 מיד את האב.
אולם במשרד הבריאות הביעו 
התנגדות למעשה ולא אפשרו 

 בשום אפן לבצע את הפסק.  
לאחר שכנועים ושדולים מרבים, 
הסכימו בסופו של דבר לאשר 
זאת, אולם בתנאי, שהדבר יעשה 
בעוד שנה. הם נמקו את החלטתם בטענה, כי 
בשלב זה, שבוע לאחר הפטירה, פתיחת הקבר 
תהיה כרוכה באי נעימות רבה, כתוצאה 
מתולעים וריחות רעים, אבל לאחר שנה, 
יתאפשר הדבר, אז נתן יהיה לפתוח את הקבר 

 ולהוציא את העצמות.
כמובן שהמשפחה התנגדה נחרצות, 
ולאחר ששאלו שוב את דעת הרבנים, וקבלו 
תשובה חד משמעית כי יש לפנות את גופת 
האב ללא שהיות, הסכימו במשרד הבריאות 
 לתת את האשור המיוחד המאפשר לפתוח את

 הקבר מידית.
הם פתחו את הקבר בנוכחות רופאים, 
ומצאו גופה שלמה, בלי תולעת אחת וללא ריח 
כלל! השמועה פשטה בין אנשי דימונה, וכולם 
הגיעו להשתתף בהלויה, שיצאה מבאר שבע 

 לעירם.
.. אלא  הספור הזה לא בן אלפים שנה.

 מלפני כמה שנים!
כשנודע הענין, הלכו לברר ולחקור אודות 
הנפטר, ושמעו עליו שבחים גדולים. במיוחד 
בלטו שני דברים: האחד, שבהיותו בבית 
הכנסת, בזמן פתיחת ההיכל בין בשבת ובין 
ביום חול היה תמיד הראשון לנשק את ספר 
התורה. והשבח השני שאמרו עליו, שהיה שומר 

 פיו מלדבר דבורים אסורים.
לנו רק נותר להראות אהבה לבורא עולם 

כמים ’ ה יראה לנו גם אהבה,  “ ובדוק!! הקב 
 ט!“כוח‘, פנים אל פנים, כן לב האדם לאדם

‘ ’

וקבלו 
תשובה חד 
משמעית כי 
יש לפנות 
את גופת 
האב ללא 

 שהיות

 א“הרב שלמה לוינשטיין שליט

ם  כ י ת ו ר ש פ א ב
לזכות את הרבים 

 ללא כל מאמץ!
אם אירע אתכם 

או מכיריכם 
 סיפור מחזק

שלחו אלינו בית 
 ‘אור השבת’

נתיבות   3311\4חזני ‘ רח
אור ’ולציין עבור 

 ‘השבת
 או בפקס: 

80-7743098 

 ל:“צ ניסים יגן זצ“הרה



למה מבקשים באבינו מלכינו על יצר 
הרע בתוך בקשותינו על חולאים 

 ומחלות?
בתפילות הימים הנוראים אנו מבקשים ומחלים 
פני אדוננו המלך "אבינו מלכנו כלה דבר וחרב 
ורעה ושבי וביזה ומשחית ומגפה ויצר הרע 
וחלאים רעים מבני בריתך", וצריך ביאור מה 
ההקשר בין יצר הרע למחלות וחולאים וכל 

 משחית ומגפה?
 

גם מי שיצר הרע שולט בו זהו בכלל 
 חולי

נראה לבאר על פי הגמרא במסכת מגילה )יז:( למה תיקנו 
בברכת שמונה עשרה לבקש בברכת "ראה נא" על גאולה 
לאחר ברכת "סלח לנו", הלא לכאורה צריך היה לבקש על 
רפואה אחרי סליחה דכתיב )ישעיהו ו'( "ושב ורפא לו"? 
ומתרצת הגמ' שאין כוונת הכתוב בזה לרפואה של תחלואים 
ומחלות, אלא לרפואה של סליחה, ומבואר שהאדם החוטא 
הרי הוא כבעל חולי. ולפי זה מיושב הטעם שאנו מבקשים 
על יצר הרע בין בקשותינו להינצל ממשחית ומגפה וחולאים 
רעים, כי אדרבה אין לך חולי גדול ממי שיצר הרע שולט בו, 
ועל כן כוללים כל הבקשות יחד, שכולם ממטבע אחד של 
חולי! ומצאתי במדרש (ויק"ר פרק ט"ז ח') שדרשו את מאמר 
הכתוב "והסיר ה' ממך כל חולי", מה החולי? רבי אבין אמר 
זה יצר הרע שתחילתו מתוק וסופו מר, וכן אנו מוצאים 

 במסכת קידושין )ל:( שהמשילו את יצר הרע למכה
 גדולה בגוף האדם, ע"ש.

וכן היה מרגלא בפיו של הסבא מקלם זצ"ל שמי שאין לו 
כנפיים כעוף לא יקרא חולה, כי אין באדם תכלית זו, אבל מי 
שאינו יכול לילך ברגליו, ובפיו אינו יכול לדבר, זה נקרא 
חולי, כי האבר אינו משתמש למה שהוטבע אליו, והרי כבר 
הסכימו כל החכמים שהאדם תכלית הבריאה, וכולם נועדו 
לשמשו )ברכות נח.(, שתכליתו של האדם לקיים תורה 
ומצוות, ואם אינו משתמש בדבר שהוטבע בו עליו על אחת 
כמה וכמה שנקרא חולה גדול מאד. והנה לפי שידוע 
שהחטא עושה פגם ורושם באדם, על ידי התשובה מרפא 

 להסיר אותו הרושם שנחקק בו.
ובפרט בתשובה מאהבה שאפילו זדונות נעשין כזכויות 
)יומא פו:(, ומתנקה אותו הכתם לגמרי. וכבר כתב הרמב"ם 
)תשובה פ"ב ה"ד( שעל ידי התשובה נעשה לאדם וכאילו 

 אינו אותו האיש שעשה אותן המעשים.

 
על ידי שהאדם מתפתה ליצר הרע באים  

 עליו כל מי חולאים ומחלות 
עוד יש לבאר בטעם שתיקנו חז"ל לבקש על יצר הרע בתוך 
בקשותינו על חולאים ומחלות, על פי מה שכתב התשב"ץ 
בספרו מגן אבות )פ"ב דאבות( על המשנה "רבי יהושע אומר 
עין הרע ויצר הרע ושנאת הבריות מוציאין את האדם מן 
העולם", וביאר שיצר הרע הוא ריבוי התאוות במאכל 
ומשתה ותשמיש, שכל הממלא תאוותו כאשר יסית אותו 
יצר הרע ימות מהרה, שיביא עליו חולאים רעים ורבים מרוב 
אכילה, ויתיש גופו מרוב תשמיש ויוטרד מן העולם. והן הן 
הדברים כי על ידי יצר הרע בא לאדם כל מיני חולאים 
ומחלות כאמור, ועוד שעל ידי שחוטא האדם בא לו כל מיני 
חלאים באותו אבר שחטא בו, וממילא מבקשים על יצר הרע 
בין בקשותינו ותפילותינו על החולאים, שיכלה הקב"ה דבר 
וחרב ורעה ושבי וביזה ומשחית ומגפה ויצר הרע וחלאים 

 רעים מבני בריתך.
 

ה יחתימכם “ ר שהקב “ לכל הקוראים היקרים, יה 
בספר חיים טובים ולשלום, ותזכו לנצל את היום 

 ק. “הקדוש כמו שהנהיגה אותנו התה

מרגלא בפומיה של הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן זצ"ל מפוניבז' משמו של ה"חפץ חיים" זצ"ל: 
מסופר במדרש )ריש קהלת רבה( רבי חנינא בן דוסא ראה בני עירו מעלין נדרים ונדבות 
לירושלים, אמר הכל מעלין לירושלים ואני איני מעלה דבר? יצא למדברה של עירו, וראה שם 
אבן אחת, ושבבה וסיתתה ומירקה, ביקש לשכור לו פועלים )להעלותה( אמרו תן לנו חמשה 
סלעים. ולא נמצא בידו דבר. לשעה, זימן לו הקב"ה חמשה מלאכים, והסכימו להעלותו ואמרו 
לו "ובלבד שתתן ידך ואצבעך עמנו", נתן ידו ואצבעו עמהם )וברגע עפו ופרח( ונמצאו עומדים 

 בירושלים.
לכאורה, שאל ה"חפץ חיים", תמוה הדבר: מפני מה עיכב הקב"ה עד שחיפש לשכור אנשים, 
ולא שלח לו המלאכים תיכף בתחילת העניין? ומה פשר התנאי שהעמידו המלאכים לרבי חנינא 
בן דוסא "ובלבד שתתן ידך ואצבעך עמנו"? "אין זאת" המשיך "אלא ללמדנו שהאדם מחויב 
לפעול בכל מצב שהוא, ולעשות מצדו את כל מה שניתן לעשות אפילו אם בדרך הטבע 
המשימה שלו נראית כבלתי אפשרית, ולא מסתבר כלל שיספיק לבצע מחשבתו רק אז שולח 

 לו הקב"ה עזרתו מקודש בדרך נס.
 רק אחרי שעשית מצדך את כל מה שיכולים לעשות יבוא הסיוע ממעל".

"סייעתא לדברינו", הוסיף הח"ח, "מוצאים אנו בפרשת נצבים: "לא בשמים היא" ובפירש"י 
"שאילו היתה בשמים היית צריך לעלות אחריה וללמדה" ואיך אמר "היית צריך לעלות" הרי 
אפילו אם נעשה אלף סולמות לא נגיע לשמים? משמע אם כן, שאנחנו מצדנו חייבים לעשות 
ממש כל מה שביכולתנו לעשות, אפילו אם ברור מראש שאין בכח עשייתנו להשיג את המטרה, 
כי אז הקב"ה עוזר לנו מחוץ לדרך הטבע". )"מאוצרותיהם של צדיקים" בשם ספר "הרב 

 מפוניבז'"(
ומן העניין לציין בזה למובא בס' "תולדות החפץ חיים" לבנו הג"ר לייב ז"ל, כי החפץ חיים היה 
נאנח ואומר כי אילו היו יוצאים להילחם נגד מפירי ברית רשעי ישראל שברוסיה בחרב ובחנית 
כחשמונאים בשעתם מבלי הבט על היות הלוחמים למען קדשי ישראל המעטים והחלשים ודאי 

 שהיו מנצחים עיי"ש. ה' יגמור בעדי... מעשי ידך אל תרף )תהלים קלח ח(.
 

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

 ויאמר לו כי אני שר צבא ה' עתה באתי".
ומדוע בא המלאך עם חרב שלופה ליהושע ומה היה המשא ומתן ביניהם? מסבירה הגמרא 
)מגילה ג ע"א( שהמלאך האשים אותם בשני דברים: ראשית, אתמול ביטלתם קרבן תמיד של 

 בין הערביים. ושנית, עכשיו בלילה אתם לא נלחמים, והיה לכם א"כ לעסוק בתורה.
 -על העוון של עכשיו  -שאל אותו יהושע: ועל איזה מהם באת כעת? ענה המלאך: "עתה באתי" 

ביטול תורה. וקשה, איך משמע בפסוקים עצמם כל ה'משא ומתן' הזה שהגמרא למדה? ומסביר 
היא קיצור הפסוק "תורה צווה לנו". וזה ששאלו המלאך: האם באת   -התוספות: המילה "לנו"  

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

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

ושאל הרב מפוניבז׳ זי״ע: אם בשאלה רמז המלאך את 'לימוד התורה' בפסוק: "תורה צווה לנו", 
למה א"כ בתשובה, רמז המלאך את לימוד התורה בפסוק אחר, "ועתה כתבו לכם"? אלא ענה 
ותירץ תירוץ נפלא: המלאך ענה ליהושע לא רק שבאתי לרמז לכם על ביטול תורה, אלא באתי 

 –לרמז לכם איך הגעתם לכך, למצב הזה: נכון שאם אתם מסתכלים על התורה בתור "ציווי"  
"תורה צווה", אז יכול להיות שיש לכם קשיים ותירוצים של מלחמה, אבל אם הייתם מסתכלים 

"ועתה כתבו לכם את השירה הזאת", כשזה שירה ועונג לא מבטלים   –על התורה כמו "שירה"  
 מהתורה! אין שום קשיים, הכל תענוג!!

‘ ’

 “אשכול יוסף”ניתן להשיג את הספר 
 450-7004448 -בפלאפון

 “מלשון כפרה -כיפור”
שולחת בזה את סליחתה לכל מי שחס ושלום ‘, אור השבת’מערכת 

נפגע, בין ממה שנכתב מהעלון ובין מה שהוצאנו בספרים ובשאר זיכוי 
 ‘. הרבים, וכי אין לנו בזה כדי כוונת פגיעה, אלא בלא שימת לב וכו

וכן מאחלים לכל קוראינו היקרים בארץ ובגולה גמר חתימה טובה, 
ה להמשיך “ונזכה להחתם בספרם של צדיקים וחסידים, ואנו, נזכה אי

 להפיץ את אור התורה ואת אור החיזוק בכל העולם כולו, אמן ואמן.
 בברכה מרובה, והערכה עצומה.  

 ‘אור השבת’מערכת 



רבי ישראל מספר כיצד הצליח הגאון  ”  המאורות הגדולים ” בספר  
 ל לשכנע את אחד ממקרביו למחל ולהתפשר עם הזולת: ”זצמסלנט 

יום אחד נכנס אל רבי ישראל סלנטר אדם ובפיו תלונה על אחד 
ממקרביו שהיה לו עמו דין ודברים בעניני ממונות, והלה התעקש שלא 
להתפשר אתו, אלא להעמיד את הדברים על דין תורה בפני בית דין. 
המתלונן חשש שהוא עלול לצאת נקי מכל נכסיו, לכן נפשו בשאלתו, 
שהגאון רבי ישראל ישתדל לשכנע את מקרבו שיסכים להתפשר עמו. ר' 

 ישראל ברר את הענין, והבטיח לטפל בזה. 

דרכו של אותו מקרב היתה לבא ולהסתופף בימי חדש אלול והימים 
הנוראים בצל קורתו של ר' ישראל. כאשר הגיע האיש באותה שנה 
לשהות במחצת הגאון ר' ישראל, הבליג ר' ישראל ולא אמר לו מאומה 
בענין הסכסוך הממוני. ביום הכפורים היה אותו אדם נוהג לעבר לפני 
התבה בתפלת נעילה. באותה שנה מהר ר' ישראל לסים את תפלת הלחש 
שלו, פסע לאחוריו שלש פסיעות, וכון את צעדיו באפן שיגיע עד העמוד 
של השליח צבור. שם עמד והאזין לתפלת הלחש של השליח צבור, כדי 

 לדעת היכן הוא נמצא, וצפה לשעת הכשר. 

ולחש את ”  אתה הבדלת אנוש מראש ” כאשר הגיע הש''ץ לתפלת  
” נו?”המלים ''למען נחדל מעשק ידינו'', תפסו ר' ישראל בידו ולחש באזנו: 

כלומר, מדוע אתה אומר ואינך מקים?! ]כונת ר' ישראל היתה, שהלה, לפי 
מדרגתו הרוחנית, צריך לנהג לפנים משורת הדין, לותר ולהתפשר, ולא 
להעמיד את דבריו על דין תורה שעליו חרבה ירושלים, ובפרט במקרה 

 מיחד זה שהמתלונן עליו עלול להפסיד את כל נכסיו[. 

ץ שלא הבין את הרמז הפתע, ורמז שאינו מבין במה המדבר. אז ”הש
גלה לו ר' ישראל את כונתו, ובקשו שלא ימשיך בתפלתו עד שיקבל בלבו 
להתפשר עם פלוני ולבא לקראתו. הלה נענע בראשו לאות הסכמה, ואז 

 הניח לו ר' ישראל לסים את התפלה. 

 

ל, היה מדקדק ” זצ הגאון רבי נתן צבי פינקל  ”,  סבא מסלבודקה ” ה 
מאד בהנהגתו עם אנשי ביתו. היה משתדל למנע מאשתו צער וטרחה, 
מושיט לה עזרה בעבודתה, ועוד. על אף יחסו המיחד, חשש תמיד שמא 

 לא יצא ידי חובתו כלפיה, והיה מרבה לבקש ממנה מחילה. 

בעקר היתה מזעזעת פרדתו ממנה בערב יום הכפורים לפני צאתו 
את הבית להתפלל בישיבה. עם כל יחסו האדיב כלפיה, חשש שמא לא 
נהג עמה כשורה לפי ערכה וכבודה, והיה מתחנן לפניה שתסלח לו. אם 
היה נדמה לו שהיא כאלו מהססת, היה נרעד כלו ולא היה זז משם עד 

 שהיתה אומרת בפה מלא שהיא סולחת לו בכל לבה. 

 

ז, בעת שהתגורר ברוסיה בעיר סימיאטיץ, ”ביום הכפורים בשנת תרע
את תלמידיו לפני תפלת נעילה ודבר בפניהם על ”  חפץ חיים ” אסף ה 

אסור גזל. וכך אמר: ''הרי עומדים אנו לפני גמר הדין, ובודאי על עברות 
שבין אדם למקום כבר חזר כל אחד מכם בתשובה, אבל על עברות שבין 
אדם לחברו אין יום הכפורים מכפר עד שירצה את חברו, ויתכן שכל אחד 
מאתנו לוה כסף ושכח לשלם מה נעשה כעת וכיצד נאמר בתפלת נעילה: 

 'למען נחדל מעשק ידינו?' 

לכן נפלה במחי עצה, שכל אחד יקבע לו כעת יום שבו הוא מקבל ” 
על עצמו לבדק את כל פנקסיו, ואם יוכח שהוא חיב למי שהוא יפרענו 

 ” מיד. אם קבלה זו תהא בלב שלם, היא תחשב כאלו כבר קימנוה. 

סים את דרשתו וצוה להתפלל תפלת נעילה. )מורשת ”  חפץ חיים ” ה 
 אבות( 

 

ר' שלום שבדרון )ח''א עמ' נ( מספר הגאון  ” שאל אביך ויגדך”בספר 
ל:  רבי אליעזר שולביץ, שהיה מצעירי התלמידים של רבי ישראל ” זצ 

סלנטר, ספר עבדה מאלפת הנוגעת להקפדתו של רבי ישראל בענינים 
 שבין אדם לחברו. 

כידוע, היה ר' ישראל באחרית ימיו הולך ובא באפן קבוע לגרמניה, 
ופעל שם גדולות ונצורות בקרב הצבור היהודי, שמגפת ההשכלה 

 והרפורמה פגעה בו בצורה אנושה. 

פעם אחת הגיע לעיר ברלין, ושם עשו את יום הכפורים. שניהם הלכו 
להתפלל באחד מבתי הכנסת הגדולים. לבית כנסת זה היו דלתות רחבות, 
אשר נשארו פתוחות לתוך הגן שהקיף את כל הבנין, כדי שאויר צונן יחדר 

 לבית הכנסת, ובזה היו מקלים על המתענים. 

לפני תפלת מנחה נעילה הצרך ר' אליעזר לצאת, וכאשר חזר, כבר 
מצא את הצבור עומד בתפלת העמידה. הוא לא רצה להדחק בתוך הקהל 
באמצע התפלה, לפיכך נשאר לעמד בפתח, והתחיל את תפלת הלחש 
שלו. והנה, בעמדו כך בעינים עצומות בתפלתו, הוא שומע לפתע כיצד ר' 

גזלן ! בעצומו של יום הכפורים הנך עומד וגוזל ” ישראל לוחש לו באזנו:  
את הרבים בכך שאתה מונע מהם את האויר. הלא כל מה שהדלתות 

 ”פתוחות הוא כדי שיכנס אויר, ואתה עומד ומסתיר!

ר' אליעזר הבין מתוך דבריו של ר' ישראל שאסור לו לעמד על עמדו 
עד שיגמר את תפלתו, ולכן נאלץ לזוז ממקומו באמצע תפלת העמידה 

 לאחת מפנות בית הכנסת, ושם המשיך בתפלתו. 

עד כדי כך הגיע גדל דקדוקו של רבי ישראל בענין שבין אדם 
 לחברו ! 

 

)עמ' רצא( ילמדנו ”  שאל אביך ויגדך ” ספור זה המובא גם כן בספר  
 עד היכן יכול להגיע ה''עשה טוב'' בענינים האלה. 

רבי יששכר דב ר  ” אחד מחשובי חסידי בעלז ספר מעשה באדמו 
ל, שביום הכפורים אחר הצהרים, בנטות צללי ערב, רגיל היה להתהלך ”זצ

בין קהל המתפללים בבית המדרש הגדול שהיה מלא ודחוס בחסידיו עד 
אפס מקום והיה סוקר את כלם ומתבונן בעיני כל אחד ואחד, עד שהיה 
הדבר לחידה ולפלא. היו שפרשו זאת בכך, שהרבי מבקש לעורר את כלם 
על ידי התבוננותו בעיניהם לשוב בתשובה שלמה. ואמנם, ההתעוררות 

 של כל מי שנפל עליו מבטו של הרבי היתה גדולה ונפלאה מאד מאד. 

מאחר יותר התברר, שהעלה להנהגה זו של הרבי היתה שונה 
לחלוטין. הרבי חלף ליד זקן אחד שאחזו בולמוס, ולפי הדין הרי זה סכנת 
נפשות. מיד שלף הרבי פרוסת עוגה מכיסו ותחבו לתוך פיו של הזקן. בכך 

מי שאחזו בולמוס מאכילין אותו ” קים את מאמר המשנה )יומא פג, א(:  
 ”. וכו' עד שיאורו עיניו

עתה ידעו הכל שזו היתה הסבה להתבוננות הרבי בעיני כל אחד 
מהמתפללים, כי רצה לראות אם ישנו מישהו שאחזו בולמוס והוא מצוי 

 בסכנה. לצרך זה החזיק בכיסו דברי מאכל, להחיות נפשות. 

ל: כאשר שמעתי את ספור המעשה “הוסיף הגאון ר' שלום שבדרון זצ
מאותו חסיד, אמרתי לו, שלהנהגה זו יש מקור במסכת תענית )כא.(, שם 
מספר על התנא נחום איש גמזו, שאמר לעני שבקש ממנו אכל, שימתין 
קמעה עד שיפרק את חמורו ויתן לו. עד שהוא ירד מהחמור על מנת 
להאכיל את העני מת העני מרעב. ונחום איש גמזו קבל אז על עצמו 
יסורים נוראים, ואמר: עיני שלא חסו על עיניך יסמו, ידי שלא חסו על 

 ידיך יתגדמו, רגלי שלא חסו על רגליך יקטעו וכו', וכן היה. 

זצ''ל, מדוע היה נחום איש גמזו אשם, הרי ”  סבא מקלם ” והקשה ה 
היה מוכן להאכיל את העני, ואף אמר לו שימתין עד שיפרק את חמורו? 

שנחום איש גמזו האשים ויסר את עצמו על כך שלא חשב ”, סבא”ובאר ה
מראש על מקרה כזה. הוא תבע מעצמו מדוע לא הכין את עצמו לקראת 
אפשרות שיפגש עני רעב על סף מיתה. אלו היה חושב על כך, היה מצטיד 
 באכל באפן שיהיה מזמן בידו לתנו מיד לרעב, ולהציל בכך נפש מישראל. 

ר מבעלז את מנהגו ” כפי הנראה, זה היה המקור שממנו שאב האדמו 
החשוב, ולכן החזיק בכיסו בעצם יום הכפורים פרוסות עוגה להחיות בהם 

 נפש רעבה. 

 הנה כונו שני גדולי הדור לדבר אחד. 

 סיפורים עובדות והנהגות מרתקות מגדולי ישראל על מעלת השלום
 ל”לעילוי נשמת מור אבי רבי משה בן עישה זצ



נטית האדם בהתעוררו לשוב בתשובה היא, לקבל על עצמו קבלות 
גדולות בכמות ובאיכות. גדולי ישראל הזהירו מפני תופעה זו, שהיא 
בסופו של דבר בעכריו של האדם, שכן הורונו חז''ל: ''תפשת מרבה לא 
תפשת''. עיון בפנקסי הקבלות של גדולי הדורות מלמדנו, שאף לגבי 
עצמם נהגו במדה זו לא הלכו בגדולות. להלן מובא משל מ''משלי החפץ 

 חיים'' )משלי קג(, העוסק בנדון זה. 

מעשה בחנוני מעירה קטנה שבא כדי לקנות סחורה. נכנס לסיטונאי 
שהיה רגיל לקנות אצלו, והזמין את כל הסחורה שהיה זקוק לה, אלא 
שבקש לתת לו הכל בהקפה, מחמת שלא היו לו מעות, ואף הבטיח לשלם 

 את כל החוב מיד לכשיחזר ויבא לביתו. 

השיב לו הסיטונאי: ''לא ! איני יכול לתת לך בהקפה, שכן בדקתי 
בפנקסי ומצאתי שכמה וכמה פעמים כבר לקחת אצלי סחורה בהקפה, 
הבטחת לסלק את החוב מיד לכשתחזר ותבא לביתך, ברם, מעולם לא 

 קימת הבטחתך, לכן שוב אינך נאמן עלי ''. 

התחיל אותו חנוני בוכה ומתחנן, ואמר כי אינו אשם כלל במה שלא 
עמד בדבורו עד כה לפרע את חובותיו בזמן; סבות שונות גרמו לכך, ולא 
היה בכחו לעשות כלום כדי לשנותן, וכידוע ''אנס רחמנא פטריה''. אולם 

עתה, הרי הוא מבטיח בהן צדקו 
, ומיד לכשיחזר  שיעמד בדבורו
לביתו, יסלק את כל החוב. הוא 
בקש מאת הסוחר שיחוס וירחם 
עליו ועל אנשי ביתו, שכן אם לא 
יקבל עתה את הסחורה, עלול 
להרס כל מעמדו ויהיו הוא ובני 

 ביתו צפויים לרעב ממש. 

לא יכל הסוחר הסיטונאי לעמד 
בפני הפצרותיו ותחנוניו של החנוני, 

 והסכים למלא בקשתו. 

ברם, מששמעו זאת הזבנים 
ושאר הפקידים העובדים בבית 
המסחר של אותו סיטונאי, נתקבצו 
וטענו לפני הסוחר, כי בשום פנים 
אין למכר לאותו חנוני בהקפה. 

 מכירים אנו את טיבו של זה 

ר  ו ב ד ו  נ י א ו  ר ו ב ד ו  ר מ א
והבטחתו אינה הבטחה. פעמים 
הרבה שלחנו לו חבילות סחורה, 
ואפלו דמי משלוח לא סלק, ואין 

צריך לומר שלא שלם בזמן את המגיע ממנו בעד הסחורה עצמה, 
והשתמט מן התשלום בדרכים שונות, לכן אין לחזר ולהקיף לו בשום 

 פנים. 

בעוד הם עומדים ומתוכחים, נכנס לחנות מוכר אחר, ולאחר שעמד 
על טיב הענין הנדון, פנה ואמר לחנוני מן העירה הקטנה: ''שמע בקולי, 
אני אומר כאן דבר שיניח את דעתם של כל הצדדים: וכי לשם מה צריך 
אתה לקנות עכשו כמות גדולה כל כך של סחורה בסיטונות ולהתחיב 
לסוחר דנן ממון הרבה שלא יהא בכחך לסלקו במזמנים מיד? אמנם מכיר 
אני בסוחר זה שסיטונאי הוא ואינו מוכר כמיות קטנות, ברם, בטוחני בו 
שיבין למצבך ויתרצה למכר לך אפלו כמות קטנה במחיר סיטונאי, וכך 

 תוכל להרויח יפה בסחורה זו. '' 

שמעו הללו בקולו של בעל העצה. החנוני מן העירה קנה קצת 
סחורה בכסף מזמן שהביא אתו, חזר לביתו ומכרה; ושוב קנה במזמנים 
 ומכר, וכך עשה פעמים אחדות עד שהרויח סכום הגון שהעמידו על רגליו. 

 

זצ''ל נשא משלו בדרשה לפני תפלת   הרב הקדוש ה''ישמח משה'' 
 נעילה, ואמר: 

מעשה בבעל מפעל שהצרך לעקר לארץ אחרת, והשכיר את המפעל 
לשנה. בעל המפעל עצמו שמר על סדרי עבודה תקינים, שכן אם יעביד 
את הפועלים למעלה מכחם, הלא יקרסו ויתמוטטו, ושכרו יצא בהפסדו. 
אבל השוכר לא חשב חשבונות אלו, שכן בקש להפיק את הרוחים 
הגדולים ביותר לאותה שנה, ותו לא. מהיותו אכזר ובעל לב קשה, העביד 
את הפועלים עד כלות כחם, הרע את תנאי עבודתם וצמצם את שכרם. 

 הללו נאנקו תחת עלו של העריץ ויחלו ליום שבו תסתים שכירותו. 

השנה עמדה להסתים, וחוזה השכירות עמד לפוג. ואז עברה 
השמועה, שבעל המפעל רק יבקר בו במלאת השנה, ובמעמד בקורו יאריך  

את משך חוזה השכירות.  נועצו הפועלים לבא לפניו בבכי ובתחנונים, 
ולבקשו בדמעות שליש: אל תמסרנו ביד הצורר המעיק, רחם עלינו ואל 

 תשחיתנו. שוב להנהיג אותנו ולעמד בראשנו. 

דבר ההתארגנות נודע לשוכר, והוא פעל לסכל את עצתם. מה עשה? 
עמד והטיל עליהם עבודות שונות במפעל ומחוצה לו, וטרד את דעתם כל 
יום הבקור כלו. הם עצמם לא התקוממו ולא טכסו עצה, כי אמרו: עוד 

 היום ארך, ונספיק גם לבצע את המטל עלינו וגם לשוחח עם אדוננו. 

אבל הטרדות נמשכו כל היום, ובינתים הסתים בקורו של בעל 
המפעל, והוא יצא החוצה בלוית השוכר כדי לנסע אל האכסניא ולחתם 
שם על הארכת השכירות. כאשר ראו זאת הפועלים, חשכו עיניהם. הם 

 ידעו, כי בעוד כמה דקות תצא השירה לדרכה, והכל אבוד. 

או אז נטשו את הכל, את המכונות ואת הסדנאות. עזבו את הכל 
ונהרו החוצה. השתטחו לפני המכונית וצעקו בקול נוקב: ''אדוננו ! ביד מי 

 מסרת אותנו? ביד מי הפקדת אותנו? אל תעזבנו ואל תטשנו ! ''... 

והנמשל: הקדוש ברוך. הוא לקחנו לו לעם והנחנו כאב רחמן, אבל 
בעונותינו אמר: ''אלכה ואשובה אל מקומי'', ונתננו בידי לא נוכל קום, ביד 

 הצר הצורר, הוא השטן, הוא היצר הרע, הוא מלאך המות )ב''ב טז.(. 

והנה, בעשרת ימי תשובה, בא 
הקדוש ברוך הוא כביכול לפקד 
אותנו, כאמור: ''דרשו ה' בהמצאו 
אלו עשרת ימי תשובה''. מה עושה 
השטן? מטרידנו בטרדות שונות 
ומבלבל את דעתנו. אבל כעת כבר 
פנה היום, בעל הבית עומד לנסע, 
וכבר עומדים לנעל את השער אם, 
חס וחלילה, יצליח הצורר לשכר את 
יהא  נוספת מה  המפעל לשנה 

 עלינו, כמה יתעלל בנו ! 

על כן, הבה ננהר אל השער ונפיל 
ך  מ ע חת  אל תש  : ו נ נת ח ת את 
ונחלתך, אל תתננו ביד זרים, משל 

 בנו אתה בחסד ורחמים! 

י ה'  'מכל חטאתיכם לפנ ' וזהו 
תטהרו''. אימתי תוכלו להטהר? 
בעוד אתם עומדים לפני ה', בעודו 
מצוי לכם. אבל אם השערים ינעלו 
והוא יפליג לדרכו תהיו, חלילה, מן 

 הצועקים ואינם נענים ! 

וסים ה''ישמח משה'' את דרשתו: ''על כן, אחינו בני ישראל, כעת היא 
החתימה ! והנה, מי שנכתב לטוב יבקש שתגמר החתימה בעדו לטובה. 
ומי שנכתב ונגזר דינו, חס וחלילה, לרע כעת עדין ביכלתו להחזיר הדבר. 
לכן, אחינו בני ישראל, אל תתעצלו ואל תמעיטו בכי ותפלה וודוי ותשובה, 
כי אם לא עכשו אימתי. וכשנשוב, מבטחים אנחנו, כי ה' הנותן יד 
לפושעים ולא יחפץ בהשחתת עולם, ירחם עלינו ויביא לציון גואל במהרה 

 בימינו, אמן כן יהי רצון''. )מספר ''שערי ארמון'', מובא בלקח טוב(. 

 

זצ''ל נשא את משלו ואמר: מעשה בציד אחד שתעה המגיד מלובלין 
בנבכי היער. הוא פלס את דרכו בחרדה, כשקשתו נכונה בידו לקדם פני 
כל רעה. והנה, משהו מתנועע בין העצים. אולי זה אריה, אולי נמר. הוא 
שגר לעברו חץ, אך הדבר לא זז. הוא התקרב אליו, ונוכח לדעת כי היה זה 
שיח יבש. אך הנה מאחריו ! הוא סב על עקבותיו במהירות הבזק ושגר חץ 
נוסף. החץ אבד בעלות העצים. היה זה כנראה רשרוש עלים ברוח. ומה זה 
שם? הוא נראה כנמר. הוא ירה לשם חץ והתקרב. התברר, שהיה זה סלע 
אפרפר. לפתע נוכח לדעת שלא נותר בידו אלא חץ אחד. ואז נשמעה 

 שאגה מקפיאת דם. 

 אריה נמצא בסביבתו... 

לבו החיש את פעימותיו. הוא החזיק את הקשת, אחז בידו את החץ, 
 וידע כמה עליו להזהר בו. ידע, עד כמה חייו תלויים בחץ היחיד שבידו ! 

והנמשל: הלא בימים אלו ספרי חיים וספרי מתים פתוחים, והסכנה 
אורבת ''בינונים תלויים ועומדים''. כבר ירינו חץ ושנים ושלשה, התפללנו 
ושוענו, העתרנו והתחננו, ואין אנו יודעים אם פגענו, אם פעלנו. עתה, לא 
נותר בידינו אלא חץ אחד. לא נותרה בידינו אלא תפלת נעילה כמה חיים 

 תלויים בה, כמה יש לנו לכון בה !

 תפילת נעילה נועלת את השנה לקראת השנה הבאה
ג( מובאים דברי התעוררות “ )בסימן תרכג סק ”  משנה ברורה ” ב 

 מהמחבר. לקראת תפלת נעילה, ואלו דבריו: 

בעשרת ימי ” שמונה עשרה”בכל המקומות שהזכר בהם בתפלת 
תשובה ענין הכתיבה, אומרים בנעילה לשון חתימה חתמנו, 
וחתם, ונחתם. כי שעת נעילה היא זמן חתימת גזר הדין שנכתב 

 בראש השנה על בני האדם לטוב או לרע. 

ויזדרז האדם מאד בתפלה זו, כי תכלית כל עשרת ימי תשובה 
הוא יום הכפורים, ותכלית יום הכפורים הוא תפלת נעילה, 

 שהכל הולך אחר החתום, ואם לא עכשו אימתי?! 

ולכן, אף אם חלש הוא מחמת התענית, מכל מקום יאזר כגבר 
חלציו להתפלל במחשבה זכה וברורה, ולקבל על עצמו גדרי 
התשובה באמת. והבא לטהר מסיעין אותו, ויחתם בספר חיים 

 טובים. 


