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 תפילהשעת הנא לא לקרוא ב א 

 ליוןיג
  

   

 ויאמץ לבבכם חזקו

 המערכת
 

 האילן והפירות

 

 

 התבוננות לאור התקופה
 חבר יקר!

  שלום וברכה
האמת שהרבה פעמים אני כותב לך, אך ברצוני לקחת 

'דברים היוצאים מן הלב  ומרחיזוק לעצמי, צדיקים א
 ללב האומר אותם. -נכנסים אל הלב' 

 כמו שצריך נשאל את עצמנו, האם אנחנו מתבוננים
 במתנות הנפלאות שאנו מקבלים משמים מזמן לזמן.

שוב ושוב מתעוררים אצלנו זמנים מיוחדים לחיזוק 
ביראת שמים ובעבודת ה', זמנים בהם יכולים אנו 

לקפוץ על העגלה לעלות אל הדרך  ,להיתפס ולהיאחז
 הנכונה והישרה.

כנראה שאתה מבין, כוונתי לימי השובבי"ם הקדושים 
 שאנו כעת בעיצומם.

קוראים בתורה את פרשיות יציאת אנו בתקופה זו 
מצרים המלווים בעשר מכות גדולות ונפלאות, בהם 

והשגחתו על הברואים, ש "יתת הבורא לוראינו גד
יסודות איתנים באמונת אלוקי עולם, לומדים אנו על 

שהצילם מיד  ,אהבתו הרבה לבניו עמו בני ישראל
פרעה ומיד מצרים והבדילם לטובה מכל המחלה אשר 

ם במצרים והבטיח לנו כי כאשר נשמע למצוותיו לא ש
 ישימם עלינו כי הוא רופאנו.

קריעת ים סוף, מלבד הצלת ישראל וטביעת המצרים, 
נבקעו כל מימות שבעולם, התבונן מעט בזה, הלא אין 
הקב"ה עושה ניסים לחינם, על מה ולמה נעשה נס 
גדול זה שיבקעו כל המים בעולם, אחת הסיבות לכך 

ות לכל אומות העולם את חיבת הקב"ה לישראל להרא
 וכדי שתיפול עליהם אימתה ופחד.

q .לאור הדברים, יש לשים לב כנקודה למחשבה 
 כשהתגלה הקב"ה בפעם הראשונה למשה רבינו בסנה

דּון ֶאת ָהֱאלֹ אמר:  ַעבְּ ַרִים ּתַ צְּ הֹוִציֲאָך ֶאת ָהָעם ִמּמִ ים ִק ּבְּ
ה ר סיני וקבלת התורה, , והכוונה למעמד הַעל ָהָהר ַהּזֶ

הקב"ה מודיע מראש למשה שליציאת מצרים ישנה 
 'קבלת התורה'. –מטרה 

והשאלה הנשאלת, הלא עצם עשרת המכות וניסי 
הם לכאורה מטרה לא פחות  יציאת מצרים וקרי"ס

חשובה, הם מלמדים אותנו יסודות האמונה לדורות 
]וידועים דברי הרמב"ן ז"ל בסוף פר' בא[, הם הביאו את 

אּו ָהָעם ֶאת   -ישראל ליראה  ירְּ ה', לשירת הים הבאה ַוּיִ
'ראתה שפחה על  -מתוך אהבת ה' וגילויים נוראים 

אה הים', אם כן מדוע מודגש עוד בטרם היצי
 שהתכלית היא קבלת התורה.

נלמד מזה יסוד גדול, ככל שאדם מתפעל ורואה דברים 
גדולים וחשובים וערכיים מאוד, אם אינו פועל איתם 
פעולה מעשית, אין מותירים הדברים בלבו רושם 

לפעול, רגשות  ל עצמועלאורך זמן, אם לא יקבל 
 ההתפעלות יפוגו במשך הזמן ולא נותר בידו מאומה.

הֹוִציֲאָך ֶאת ָהָעם מר הקב"ה למשה רבינו, על כן א ּבְּ
ַרִים צְּ ויראו את כל הניסים והנפלאות הגדולות  ִמּמִ

שאעשה להם, יתעוררו באמונה, ביראה ובאהבה, 
דּון  -אולם איך יתקיימו הדברים בלבם לאורך זמן  ַעבְּ ּתַ

 שיקבלו עליהם עול תורה ומצוות. יםִק ֶאת ָהֱאלֹ 
ל עצמך עבודת האלקים זכור נא את הדברים קבל ע

שהיא התפילה בקבלת עול מלכות שמים באימה 
וביראה ושמירה על כבוד התפילה וכבוד בית ה', כך 
יעמדו בלבך חיזוקי האמונה, היראה ואהבת ה' לאורך 

 ימים.
 עלה והצלח

 מאחל בכל לב
 ידידך ומוקירך

 

יהודי, גביר נכבד, חשב לקדם את בניו בחייהם 
ללמוד באוניברסיטה, לפי שכלו והבנתו  םושלח

היה זה המקום הראוי והנכון לחינוך צאצאיו 
שישתלמו בלימוד מקצוע הגון לפרנסתם, יהודי 
זה התקרב אל האדמו"ר הרה"ק בעל 'אהבת 
ישראל' מויזניץ זי"ע, כשסיפרו לרבי אודות 

הרבי מהדברים והמשיך  האיש ומעשיו התעלם
 לקרבו.

כאשר ה'אהבת ישראל' נסע לעיירות מרפא 
הצטרף גם אותו יהודי, חשקו היה להיות 
בקרבתו של הרבי, באחד הימים בעת שטייל 
הרבי לבריאותו הצטרף האיש להליכה בצוותא 

 עם הרבי ומלוויו.
בעת הטיול שוחח האדמו"ר עם מלוויו ואמר, 

בילדותי למדתי  - שמעוני ואספר לכם ספור
בני הדיין, בני  ,שונים ידיםשם למדו תלמ ,בחדר

ועוד. פעם אמר לנו ע, סוחרים ובעלי מקצו
יני יתלמידי, צריך לדעת קצת מענ'המלמד: 

כי ביניכם ישנם כאלה שאביהם  העולם, בפרט
פרדס  נוסעים לתפוצות וקוניםהסוחרי פירות 

עליו להכיר את  ,עצי פרי בעת הנץ הפרחים
המלמד הדגים לנו ', הפרי על פי צורת עלי העץ

והסביר לפי צורת העלה איזה פרי יגדל על כל 
הוא סימן את העצים  ו,רותיייחנטו פ עץ כאשר

ורשם שמם וכעבור זמן, כשחנטו הפירות 
בסוג הפרי, ראו כי אכן צדקו דברי  והבחינו

הכרתי  כאשר ראיתי את הפירות,, המלמד. אזי
 י הפרי.פל -את העץ  גם

ראשו אל  הרבי אתבסיימו את דבריו, הפנה 
 'הבנת את דברי?'הגביר ושאלו: 

 .אישהשיב ה ,כן -
את בניו  יהודיבשובו לביתו, הוציא ה

וגדלו בדרך  מהאוניברסיטה והכניסם לישיבות
 ידות.התורה והחס

q  בחמשה עשר בשבט ראש השנה לאילן, טעם
עולה השרף הדבר אמרו חז"ל שבזמן זה 

באילנות וכעת היא תחילת הצמיחה, מנהג 
 ישראל תורה לאכול פירות האילן ביום זה.

כשאנו רואים את הפירות הגמורים לפנינו, 
יודעים אנחנו למפרע כיצד היו האילנות שבהם 
צמחו הפירות, מבינים אנו כיצד היתה צמיחתם 
וגידולם, בעת שאנו אוכלים הפירות עולה 

 להתפלל בעדם שיצמחו כהוגןזיכרונם לפנינו 
 פירות מתוקים מלאים וטובים. ויוציאו

מלבד בניו וצאצאיו, גם  –'כי האדם עץ השדה' 
מעשי האדם ומצוותיו נחשבים כפירות, פירות 
אלו תלויים גם המה באילנות, מאילן טוב יוצאים 
פירות טובים, מאדם כשר וטוב יוצאים מעשים 

 טובים כפירות מתוקים וטובים.

q נוסף מראש השנה לאילנות, בזמן  לקח טוב
שנקבע ראש השנה לא ניכר על פני האילן כל 
שינוי, האילן נראה ריקם מכל פרי, כל עליו נשרו 
ואינם, הרואה חושב שאבדה תקוותו ולא יצמיח 
מאומה, אולם האמת שלעת הזאת עולה השרף 
שהוא מקור חיותו וצמיחתו, בהמשך הזמן נראה 

הפירות הטובים,  את תוצאותיו הברוכים, את
 הנחמדים למראה והמתוקים לחיך.

כשהאדם נמצא בתחושת יאוש מה כבר יוכל 
לצאת ממנו, אינו רואה בו כל תקווה לצמיחה, 

שרף  -אולם אם יכניס בקרבו חיות פנימית 
באילנות, במשך הזמן יצמח ויפרח ויראה פירות 

 מתוקים.
זמן מיוחד להבעיר את השרף של קדושה 

ית הרוחנית, בפרט בשעה שעומד והחיות הפנימ
בתפילה מתוך כובד ראש ויראת שמים וכ"ש 
שאינו מזלזל ומשוחח ח"ו, מתוך כך יעלה השרף 
הפנימי הבוער בלב יהודי לאביו שבשמים, יצמיח 

 ויוציא פירות רוחניים מתוקים ומאירים.
 

 ה וכבוד ביהמ"דבעניני תפיל חיזוק והתעוררותחודשי לגליון 
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 מצפים לישועה
הרות מדיבור בשעת ואזאמרות טהורות בענייני תפילה סיפורים ועובדות, 

 התפילה מאת 

 זי"ע יהושע מבעלזאכ"ק אדמו"ר הרה"ק רבי 
  תרנ"ד - כ"ג שבט -ליומא דהילולא 

 , ראשי גולת אריאל, 'ברומו של עולם',  ועוד)שע"י מכון 'אור הצפון'( מקורות: 'ולעבדו בכל לבבכם'

 

 להשתיק את המשוחחים בעת התפילה
שמש ביהכנ"ס  -כ"ק מרן מהר"י מבעלזא זי"ע ל'נחמן שמש'  פעם קרא

, ואמר לו: 'בא ואלמדך הלכות שמשות: דבר ראשון אם אחד בעיר בעלזא
מדבר בעת התפילה, עליך להשתיק אותו, ואף אם יש לו זקן ארוך כמו 

ווי מיין  רדשיש לי, בכל זאת תשתיק אותו!' )אפי' ער האט אזא לאנגע בא
 בארד, זאלסט אים שטיל מאכן!(...

 קדושת תפילתו
שה בבעלזא היתה  כאשר אחת משעות השיא בתחושת החרדה והקדו

מרן ניגש להתפלל כשליח ציבור. הוא היה יורד לפני התיבה והתפלל 
אש כשאגת ארי, בתפילתו היה  תבלבת אש קודש ובקול חוצב להבו

מעורר כל  שומעיו ליראת שמים ומעלה אותם ממדרגתם עד שחשו כי 
מרחפים הם טפח ממעל לאדמה. הרה"ג רבי אלעזר דייטש זצ"ל 

תבואות השדה' אמר בהספידו את רבינו כי כל מי ששמע את בעמח"ס '
קול תפילתו והיה מתפלל בבית מדרשו, היה נדמה לו כאילו עומד הוא 

 במקום המקדש בירושלים.
דביקותו הגדולה בעת התפילה הגיע עד כדי התפשטות הגשמיות 
וכלות הנפש ממש, ובפרט בימים הנוראים הגיע לשיאים והיה צורך 

וררו מדביקותו כדי שישוב ממה שנראה ככלות כוחותיו להקיצו ולע
ממש. מרן מהרי"ד אמר שהוא מחזיק טובה לאחיו הרה"ק רבי אריה 
לייבוש ממאגרוב, כי פעם בעת תפילת מוסף דיוה"כ הבחין כי נפשו של 
אביו הק' יצאה בדברו, הוא היה במצב של התעלפות וכלות הנפש 

ליתו עד שמרן רמז לו בידיו שכבר בפועל, הוא ניגש אליו ונענע בקצה ט
 חזר אל עצמו.

 אמירת ברכות השחר
בהיות הגה"ק מטארנאפאל זצ"ל בעל חבצלת השרון אברך צעיר, ראהו 
איש אחד כשהוא עומד בדחילו ורחימו ומאזין לברכות השחר היוצאים 
מפי הרה"ק מהר"י זי"ע, הדבר לא מצא חן בעיני האיש ההוא שהחליט 

וניגש אליו ושאל אותו: 'יוגערמאן, ממה אתה לקררו מהתלהבותו 
 מתפעל כל כך?'

 נענה הרב מטארנאפאל בהתלהבות: 'וכי לא שמעת את הברכות?'
הקניטו החסיד בתנועת ביטול:' מברכות אלו אתה מתפעל כל כך, לו 
שמעת את הברכות מפי אביו הרה"ק מהר"ש זי"ע, היית שומע ברכות 

זי"ע כשהיה שומע את הברכות מפה מה הן, הרה"ק ר' שלום מקאמינקא 
קדשו היה מתלהב כל כך עד שברח מבית הכנסת מרוב התלהבות ופחד, 

 ואתה מתפעל כל כך מברכות אלו?'
אולם, הרב מטארנאפאל לא התפעל מחיציו השנונים של האיש והשיבו 
בשאלה: האם זכית בעצמך לשמוע הברכות מפי אביו ז"ל? והלה שלא 

 שכן.ירד לסוף דעתו השיבו 
המשיך הרב מטארנאפאל ושאל אותו: האם גם אתה ברחת מפניו 
באימה ובפחד, והלה השיב כמתנצל 'וכי הרב מקאמינקא אני?! אני 

 עמדתי והקשבתי כמו כולם, רק הקאמינקער רב נרתע לאחוריו'.
הפטיר הרב מטארנאפאל ואמר לו בפסקנות: 'אם כן כבר מובן לי הכל! 

ם כעת, ואילו היה הרב מקאמינקא בין כפי שעמדת אז, אתה עומד ג
 החיים בודאי היה גם עתה בורח מרוב פחד'.

 כלפיד אש
כ"ק אבי ז"ל היה דרכו בימות החול שהיה יושב בשעת התפילה ובעת 
קריאת שמע והיה נראה כאבן דומם, וכמעט שלא ראו שפתותיו נעות, 
עד כדי כך שכמה פעמים הייתי מתיירא שלא ירגיש בזה איש פשוט 

 הקשר שאין לו אמונה, אולם בו  בזמן הייתי רואה בערפו מול צווארו מקום

 , שהיה בוער באש יקוד 'אזוי ווי א פלאם פייער'.של תפילין
 מהר"ם מבילגורייא זצ"ל בשם אביו האדמו"ר הרה"ק מהרי"ד מבעלזא זי"ע

 כח המעצור
איש חסיד אחד שגר בירושלים, שנסע להרה"ק ה'דברי חיים' מצאנז 
זי"ע ואחר ההסתלקות של הרה"ק נסע לבעלז להרה"ק מהר"י, ומצאנז 

ות בהתלהבות ורצה לשמוע איך שהרה"ק היה רגיל לשמוע תפיל
מבעלזא מתפלל, בשבת קודש התפלל הרה"ק מוסף לפני העמוד, ולא 
שמע אותו התלהבות ששמע בצאנז, אמנם אחר התפילה כשהלך לומר 
להרה"ק שבתא טבא, ראה איך מהשרוולים של הרה"ק נוזל מים של 

רבי, אם  זיעה, שהיה אפשר למלאות שני בלעכין עם מים, חשב, זה הוא
 יכול לעצור עצמו כל כך.

 לימוד קודם התפילה
הנה עיקר ההכנה לתפילה היא לימוד התורה, כי על ידי עסק התורה 
קודם התפילה יכול האדם להתפלל כראוי לפני השי"ת, והוא דכתיב 
)משלי כח, ט( 'מסיר אזנו משמוע תורה גם תפילתו תועבה', ולכן התורה 

ותלויות זו בזו, וכאשר התורה אינה רצויה והתפילה כרוכות יחדיו 
 ומקובלת לפני השי"ת, גם התפילה אינה רצויה ומקובלת.

 והאר עינינו בתורתך
הנה אנו מבקשים 'והאר עינינו בתורתך', ואנו מבקשים בזה מהשי"ת 
שנזכה לאור התורה, ולכאורה איך אפשר לזכות לזה, והלא אור התורה 

מכלי הגוף והיאך אפשר להשיג  הוא למעלה מהשכל האנושי שהוא
בשכל האנושי דבר שהוא למעלה מהשכל האנושי, אך כשאיש ישראל 
מקיים מצוות השי"ת במעשה, ואיתא בספרים עד היכן שמצוות השי"ת 
נוגעות, ועל ידי שמקיים את מצוות השי"ת הוא מקדש ומטהר את גופו 

מבקשים 'והאר במצוותיו יתברך, ואז יכול לזכות לאור התורה, וזה שאנו 
שעל ידי  -עינינו בתורתך' והיאך זוכים לזה, על ידי 'ודבק לבנו במצוותיך' 

 שנקיים מצוות השי"ת במעשה נוכל לזכות לאור התורה.
 ותן חלקנו בתורתך

הנה כל נשמה מישראל יש לה שורש וחלק בתורה, וכל אחד קיבל את 
סוק 'וידבר חלקו בתורה מסיני, כדאיתא במדרש )שמו"ר כח, ו( על הפ

אלקים את כל הדברים האלה לאמר': 'החכמים העומדים בכל דור ודור, 
כל אחד ואחד קיבל את שלו מסיני, וזה שאנו מתפללים: 'ותן חלקנו 
בתורתך', דהיינו שנזכה להשיג את חלקנו ושורשנו בתורה שקבלנו 

 מסיני.
 עצה טובה לקבלת התפילות

ל עליון גואלם', דהנה -ת לא'ועונה עמו ישראל בעת שועם אליו תהילו
אם איש ישראל עומד להתפלל לפני הקב"ה, מורא עולה על ראשו אם 
יסתכלו בו היטב ויבדקו בחשבון הנפש שלו וימצאו שאינו ראוי ח"ו לקבל 
תפילתו, ומי האיש אשר ידמה בנפשו שהוא ראוי לערוך תחינה ובקשה 

ה שיזמר להקב"ה לפני יוצר כל הרואה כל מעשיו ומחשבותיו, והעצה לז
שירות ותשבחות על העבר, ובזה יודו כל המקטרגים שהקב"ה ראוי 
לשבח הלזה, ובזה יסתתרו תפילותיו גם על העתיד שכמו שענית 

 לאבותינו, כן עתה עננו.
אע"פ שאינם ראויים  -אליו'  ישראל בעת שועם ולזה אמר , 'ועונה לעמו

ל עליון -'תהילות לא -להיות נענים בתפילה, אבל בתפילה כזו שהיא 
גואלם', היינו שהם מהללים ומשבחים להשי"ת שהוא 'גואלם', תפילה 

 כזו המוסתרת במעטה 'תהילות ישראל', נענים בתפילתם.

 רננו
 צדיקים
עבודת התפילה אצל 

 צדיקי הדורות זי"ע



 

 ג

 

  

ההודעה בלוח המודעות בישרה לתלמידי הישיבה על אסיפה מיוחדת 
הנערץ הרה"ג ר' עזריאל הלפמן שליט"א,  שתתקיים בערב בראשות הר"מ

שמועות התהלכו שיסופר שם אודות מסע ההתרמה לישיבה שר' עזריאל 
שב הימנה בתחילת השבוע, ההודעה אתגרה וריתקה את הציבור, היות 
ובדרך כלל לא נוהג ר' עזריאל לשתף את תלמידי הישיבה במסעותיו 

מעניינם של הבחורים, ובתוצאותיהן, לכל השואלים הוא משיב שאין זה 
שיערו הבחורים, לא נותר  -כנראה שהפעם עבר מסע זה בהצלחה יתירה 

 להם אלא להמתין עד הערב ולשמוע דברים ברורים.

q 
הישיבה המפורסמת 'מתיקות התורה' ששמה הולך לפניה בתלמידים 
מצוינים וצוות מעולה, מתקשה כבר כמה שנים בחלק הפיננסי, קשיים 

נערמים עליה, ריבוי ההוצאות לעומת מיעוט ההכנסות  כספיים גדולים
אילץ את הנהלת הישיבה לקצץ משמעותית במשכורות צוות ההנהלה, 
בתחילה ניסו בהנהלה לעשות ככל יכולתם שלא ירגישו זאת תלמידי 
הישיבה, אך עם הדוחק הגובר גם הבחורים החלו לחוש מחסור בכמה 

 ת השובע שקדמו להם.מישורים, הצעירים כבר לא ידעו את שנו
ר' עזריאל הלפמן, ר"מ בישיבת 'מתיקות התורה' במשך עשרות שנים, 
שיעוריו העמוקים והסברתו הברורה שלובים יחד זה בזה, עד שגם תלמיד 
החלש בכישרונותיו מסוגל להבין את החידושים המאירים והמבהירים 

ה רבה עומקה ובירורה של סוגיה, ר' עזריאל משקיע מאמץ עצום ויגיע
להגיע לצורה הברורה עד מסירת הדברים לפי שכלם והבנתם של 

 התלמידים החביבים עליו כנפשו.
מידי פעם מכנס ר' עזריאל את תלמידיו ומוסר בפניהם שיחות בעבודת 
ה' בדרכי החסידות משולבים בסיפורים צדיקים המלהיבים את האדם 

ולעורר אותם  לתורה ועבודה, בזמן זה מנצל את ההזדמנות להטיף להם
לעניינים שונים הדרושים תיקון בתוכחת מגולה מאהבה מסותרת, 
הבחורים שותים בצמא ובשקיקה את הדברים היוצאים מן הלב ושואבים 
חיזוק רב משיחות אלה, התוצאות ברוכות וטובות ומשפיעות עליהם בצורה 

 ניכרת.
ואג לצד השקעתו בהענקת דרכי הלימוד והעיון והדרכה בעבודת ה', ד

גם ר' עזריאל לחלק הגשמי של תלמידיו, הלא 'אם אין קמח אין תורה', 
מאוד נוגע ללבו הגירעון והמחסור שהם מנת חלקם של תלמידי הישיבה 
ומנסה בכל כוחו ומאודו למנוע או לפחות להרחיב מעט את התקציב 

 השוטף המיועד למזונותיהם ורווחתם של הבחורים.
לרתום עצמו ולצאת מפעם לפעם למסעות היות וכך, החליט ר' עזריאל 

התרמה בחו"ל לטובת הישיבה ולהתדפק בבתי נדיבי עם, לדבר על ליבם 
ולהסביר להם את נחיצות העניין ואת גודל המעלה והחשיבות בהחזקת 
תורה, ר' עזריאל בכושר הסברה מעולה עושה זאת בצורה טובה ביותר, לא 

ודש זו נצרך לקחת בידו שני קלה היא המלאכה, יודע היטב כי לעבודת ק
הכסף המזומן וההמחאות אותם יקבל,  -כיסים, כיס אחד עבור הנדבות 

כיס שני עבור הביזיונות ועגמות הנפש והאכזבות אותם נוחל לעיתים לא 
רחוקות, לצערו הרב פעמים רבות תופח הכיס השני וגדל לעומת הכיס 

וש עשייה כר' עזריאל הראשון שנותר מצומק ודל, אך לא יהודי מאמין ונח
יתייאש, עושה הוא את מיטב השתדלותו ככל יכולתו 'וה' יעשה הטוב 

 בעיניו'.
בעת ששב ר' עזריאל לראשונה ממסע ההתרמה, התעניינו הבחורים 
האם הצליח כפי הציפיות, ר' עזריאל השיב בהנהון רגיל שהצליח בע"ה אך 

עסק בעניינים אלה, לא נידב פרטים נוספים באמרו שאין על הבחורים להת
התפילה ותיקון המעשים, עבודת  ,ו יותר בלימוד התורה הק'ככל שישקיע

אלה יתנו כוחות להגביר ולהרחיב את ההצלחה במישור הגשמי, כך הבינו 
כולם שאת ר' עזריאל ניתן רק לשאול בהבנת סוגיה עמוקה, בפיצוח רמב"ם 

נה ומועילה בעבודת תמוה ויישוב רשב"א מוקשה וכדו', או במתן עצה נכו
 ה', את הצרכים הגשמיים ישאירו להנהלה לעסוק בהם.

כיון שכך, כאשר עברה באותו יום השמועה מפה לאוזן שבאסיפה 
הנועדה לערב, ישוחח ר' עזריאל עם התלמידים אודות מסע ההתרמה 
ממנה שב לאחר כמה שבועות בחו"ל, גברה מאוד סקרנותם של הבחורים, 

של ר' עזריאל מרתקת, אך הפעם ציפו יותר לערב  אמנם בכל פעם שיחה
 זה וחיכו לשמוע את אמרי פיו.

פתח  -אתם יודעים, חזרתי השבוע מארה"ב לאחר מסע התרמה מפרך 
ר' עזריאל בדבריו, לא אלאה אתכם בפרטי הדברים, אך דעו שמלאכה לא 
קלה היא, צוברת מאחוריה הרבה עגמות נפש ואכזבות, הבטחות חוזרות 

ות שאינם מתקיימות, טריקות דלת, הרגשת עליונות מצד בעלי ההון ונשנ
'עשיר יענה עזות', ועוד ועוד, החיזוק היחיד שיש לי, שאנחנו משתדלים  -

לעשות את המוטל עלינו, אולם לא על כך רציתי לשוחח אתכם היום, רציתי 
לשתף אתכם הערב בתובנה חשובה וערכית מאוד, שעל אף שהייתה ברורה 

 קודם לכן, התחדדה אצלי במשנה תוקף. אצלי
ערב אחד לאחר יום פעילות והתרוצצויות קשה ומייגע, הלכתי למכולת 
לקניית דבר מה להשיב את רוחי, כנהוג בהרבה חנויות שם, עומד על יד 
הקופה לשרות הלקוחות פועל המסייע להכניס את המוצרים אל השקיות, 

 מתין עבורך בצורה מסודרת,כך שבגמר עשיית החשבון, כל מה שקנית מ

בדרך כלל נבחרים לכך שחומי 
העור, תארו לעצמכם שלתפקיד 
"נכבד" זה אין צורך בהכשרה או 

 השכלה מיוחדת.
סיימתי את הקנייה והודיתי 
לפועל הלז באנגלית מגומגמת 
ופניתי ליציאה, אולם אותו שרת 
פונה אלי שאני יכול לדבר אליו 
באידיש, אין צורך לשבור את 
השיניים באנגלית, ברגע הראשון 
 לא ייחסתי לכך חשיבות יתר,
 כנראה לאחר כמה שנים בחנות של

במחשבה שנייה זה היה נשמע לי מידי  אולםיהודים למד קצת אידיש, 
'אידיש ירושלמית עסיסית', הבטתי לעברו והבחנתי שהוא נועץ  -אותנטי 

מה כבר 'הגוי' המגושם הזה רוצה ממני? אך  -בי זוג עיניים, נבהלתי מעט 
ר' עזריאל הלפמן? נדהמתי כולי, מה לו ולי, היכן  -לאחר רגע הוא שואל 

א נתן לי זמן רב למחשבות וזרק פצצה לאוויר נפגשנו, מה הוא זומם? הוא ל
 'מאיר וואלף קופשטיק'..., קפאתי על מקומי. -

q 
יעקב בער קופשטיק חבר טוב מילדות של ר' עזריאל, למדו יחד 
בישיבה, לאחר נישואיהם קבעו לימוד בחברותא, במשך שנים הספיקו 

 האישיים.ללמוד הרבה בצוותא, בד בבד התייעצו זה עם זה גם בענייניהם 
סיפור עצוב מאוד ליווה את יעקב בער שלאחר שנים רבות מנישואיו 
סוף סוף זכה לבן יחיד, בן כשרוני מאוד, הייתה זו נחמה ליעקב בער 
שלאחר המתנה ממושכת כ"כ זכה לראות קצת נחת, אך כשהתבגר ה'בן 
יקיר' נשבו בו רוחות זרות עד שברבות הזמן ירד לגמרי ועזב את הכל, מאז 

א נודעו עקבותיו, אין אפשרות לתאר את צערו העמוק של יעקב בער ל
בראותו את ה'קדיש'ל' שלו בשפלות כזאת, את כל לבו השיח בפני ידידו 
הקרוב ר' עזריאל שניסה בכל כוחו לעודד אותו ולנחמו, אולם היות ואין 
גזרה על החי שישתכח מהלב, ר' יעקב בער נשא על לבו את הכאב והיגון, 

ריאל המשיך והרעיף עליו טללי נוחם ונתן תקווה שיום יבוא ומאיר ר' עז
וואלף ישוב לצור מחצבתו ועוד ירווה ממנו נחת, אולם גם ר' עזריאל בעצמו 

 לאחר שנים כה רבות לא חשב על כך באמת.

q  חמש עשרה שנים עברו מאז שבנו של  -ר' עזריאל המשיך בסיפורו
ופתאום ללא הכנה מוקדמת הוא יעקב בער ברח לדרכו אל הלא נודע, 

מתוודע אלי בשמו, הייתי המום ומופתע, מה עוד שנדהמתי ממראה עיני, 
לאן הגיע הילד המוכשר והנבון, לתפקיד פחות ונבזה משוליא דנגרי, כאן 
בדיוק הוא מצא את "אושרו", עומס הלקוחות בחנות לא נתן לי אפשרות 

ן שלי בבקשה ובתקווה להמשיך אתו בשיחה, מסרתי לו את מס' הטלפו
 שיצור אתי קשר.

לאחר כמה ימים התקשר, הזמנתי אותו לארוחת ערב וקבענו להיפגש, 
לא לפני שהזהיר אותי לבל אנסה להחזירו בתשובה, הוא חי את החיים שלו 

 ואין על מה לדבר.
במשך שעה ארוכה הוא סיפר לי על מעשיו ועל גלגוליו מפה לשם, 

ה ניכרת בפניו, לא היה נראה מרוצה כלל עצבות פנימית עמוקה היית
ממצבו, ממורמר וכועס, מלא טענות כרימון על דא ועל הא, אולם לצד כל 

 אלה היה בטוח באורחות חייו "הנכונים" לדבריו.
השיחה הנינוחה קירבה את הלבבות, כשראיתי לפי העניין שכעת ניתן 

ת צעד נועז להשחיל את השאלה, שאלתי אותו מה הביא אותו בעיקר לעשו
כל כך להשליך את הכל מאחורי גבו ולבעוט בגסות ובעזות מצח במורשת 

 אביו עליה גדל וחונך.
בתחילה ניסה לטעון טיעונים שונים ושאלות בענייני אמונה, הסברתי 
לו היטב שאין אלו שאלות אלא תירוצים דלים להתנהגותו המופקרת, לאחר 

 ת מוחו ומה הביאו לנפילה.חקירות ודרישות הגעתי להבנה מה הטריד א
'מה שהיה קשה לי מאוד ביהדות, שעל כל תזוזה ופעולה בחיי האדם 
ישנם הגבלות ואיסורים, איסור כזה ואיסור כזה, אסור לעשות כך, אסור 

אבסורד של ממש, איך זה יתכן  -להסתכל שם, יש אפילו איסור לחשוב 
לצוות על אדם איסורים רבים כל כך באכילה ובשתייה, בעבודה ומסחר, 

וחגים, ועוד ועוד, פירוש המילה  ותבוש, מי מדבר על שבתבהליכה, בל
'איסור' מלשון 'קשור', הרגשתי על כל צעד ושעל שידי כבולות וקשורות 

'לא עוד', 'מה לי ולצרה הזאת',  –מבלי יכולת לזוז ולנוע כחפצי, החלטתי 
עד שפרקתי עול לגמרי, אמור לי ר' עזריאל, אני לא צודק, וכי הגזמתי 

 תי דברים לא נכונים?'במשהו, אמר
ריחמתי עליו מאוד, 'מסכן', 'נעבעך', זה כל המבט וההבנה שלו על 
'אידישקייט', נשאתי תפילה בלבי שאצליח לומר לו את המילים הנכונות, 
נזכרתי עד כמה מוכשר היה בצעירותו, שאלתי אותו האם זוכר קצת מהעבר 

 מלימודו בישיבה, האם למד מס' קידושין.
שאני זוכר, למדתי מסכת זו בישיבה קטנה ואח"כ גם בישיבה  'כן, בטח -

 גדולה'.

יו ֹותָׁ ִמצְּ נּו ּבְּ ָׁ ש  ר ִקּדְּ ֶׁ  ֲאש 
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 'שומרי משמרת הקודש'יו"ל ע"י מערכת 
 שמירת הדיבור בשעת התפילה לחיזוק והתעוררות בענין

 דוא"ל:  •  פקס:

 

 (יומא דהילולא כ"א שבט -הרה"ק ר' יחיאל יהושע מביאלא זי"ע ) מאוד היה מקפיד 
שלא ידברו בביהמ"ד בשעת התפילה וחזרת הש"ץ, ואף מינה משגיחים מיוחדים 

ש דחסידי ביאלא שיקפידו על קיום התקנה. ועדיין חקוק היטב בזכרון אנ"ש מקרב אנ"
אותם שבתות בתקופות הסוערות )בחירות(, שהסתובב בעצמו בין המתפללים 

 .והשגיח שלא ישוחחו, אף שבאותו פרק סבל יסורי איוב רח"ל ברגלו
 ביאלא לימות החול, עמ' ר"כ-סידור חלקת יהושע

רּוְך  - יתרופרשת  ר  ה'ַוּיֹּאֶמר ִיְתרוֹּ ּבָּ ֶ ֲאש 
ד ִמְצַרִים יל ֶאְתֶכם ִמּיַ  .ִהּצִ

 'בבוקר, החלוקה החלה, ר 11שי, השעה ייום ש
שמעלקא עומד ומפקח על המלאכה בשיא 

 המרץ.
שמעלקא, בעל מאפייה מפורסמת, איש חסד  'ר

שי יידוע, מחלק חלות טריות לנצרכים בכל יום ש
 בבוקר.

שמעלקא עומד ומחלק ברוח  'התור ארוך, ר
 נדיבה ונפש חפצה בסבר פנים יפות לכל דורש.

שמעלקא שואל ומתעניין  'ממתינים, אט אט מתקדם התור, ר אנשים רבים
על כמות הסועדים בבית, לכמה חלות ולחמניות נצרכת המשפחה, הממונים 

שמעלקא מאחל בלבביות שיהיה לבריאות ולעונג  'אורזים ונותנים למבקש, ר
 שבת ובברכת א גוטן שבת, ופונה ליהודי הבא בתור.

 'את ר' אנשיל, ר ן ציבור הממתיניםשמעלקא ורואה בי 'לפתע מבחין ר
שמעלקא מסמן לר' אנשיל להתקדם לקדמת התור, שואל ומצווה לעוזרו לתת 

שמעלקא ופונה בשמחה  'את הכמות הנדרשת, ר' אנשיל מודה בכל לב לר
 לדרכו עם שקיות מלאות וגדושות בחלות חמות וריחניות.

א איננו חייב להם מאומה, שמעלקא, הל 'הקהל הממתין אינו בא בטרוניה לר
 אך המעשה מעורר תמיהה, מדוע הוקדם ר' אנשיל לפני כולם.

שמעלקא בשאלה: אנחנו מכירים  'עם כל זאת ניגש אחד מבין הקהל ופונה לר
אותך כאדם ישר, בטח יש בידך סיבה מוצדקת, אולי תואיל בטובך להסביר לנו 

 מדוע הקדמת את ר' אנשיל על פני כולם.
משיב: ר' אנשיל אינו בא לבקש עבור עצמו ומשפחתו בלבד, ר'  שמעלקא 'ר

אנשיל הוא איש חסד ומסייע לרבים, הוא מגיע לקבל את החלות עבור כל 
 הנצרכים בשכונה שהוא מתגורר.

* * * 
כל המבקש רחמים על חבירו והוא צריך לאותו כולנו מכירים את מאמר חז"ל '

 כדרך וכאפשרות להיוושע.רק זאת לה', אולם רבים רואים דבר הוא נענה תחי
 נייחד בס"ד במאמרינו משמעות עמוקה יותר לעניין זה.

ויאמר יתרו ברוך ה' אשר הציל ' שואל על הפסוק 'תפארת שלמה' בספה"ק
מדוע מדגישה לנו התורה בפירוט את נוסח ההודאה  וכו'',אתכם מיד מצרים 

ו', הרי ללא ספק אמרו שהודה יתרו על ניסי ה' ביציאת מצרים וקריעת ים סוף וכ
בני ישראל אלפי תודות על כל הניסים ולא מסופר בתורה איך וכיצד הודו ושבחו 
)שירת הים נחשבת להודאה ושירה כללית שנאמרה ברוה"ק ע"י משה ובנ"י, 

 השאלה על הודאה פרטית מאדם מסויים(.
'ערב' מלשון . 'השמיעני את קולך כי קולך ערבומבאר ע"פ הפסוק בשה"ש '

)ערב  על הלוואה(, שעיקר מעלת התפילה כשהאדם מתפלל על  -'ערבות' 
כי אם האדם אינו משגיח ומתפלל רק על עצמו חבירו וזולתו, ומוסיף בזה"ל: '

אבל דרך הצדיקים והישרים  ,רק בטובת עצמו הנה זה מגונה מאד ושמח הוא
והנה זהו בחינת  הוא לחלות ולצפות על טובת חבירו ולהתחייב א"ע עבור חבירו

הערבות של בנ"י שכל ישראל ערבים זה בזה כמו הערב שמחייב א"ע לשלם 
גם אנכי ' בהמשך דבריו מביא שכך אמר שמואל הנביא לישראל .'תחת הלוה

. שמניעת התפלה בעד זולתו 'חלילה לי מחטוא לה' מחדול להתפלל בעדכם
לה יותר הוא אבל עיקר התפלה הנשמעת למעעוד שם: ' לחטא יחשב כנ"ל.

 '.כשמתפלל בעד חבירו
על פי האמור, מיישב את השאלה, בוודאי אמרו בני ישראל כמה וכמה דברי 
הודאה ושבח להשי"ת אבל כל אלה היו שהודו בעד טובת עצמם, שבחים אלו 
עדיין אינם ראויים שתכתוב התורה אודותם, אולם כאן בא יתרו והודה לה' 'ברוך 

שלא היה מזרע ישראל ושש ושמח בטובתם  ה' אשר הציל אתכם', יתרו
ובישועתם והודה בעד טובת זולתו, את זה ראוי שהתורה הק' תציין במיוחד, 

 יעויין שם במתק לשונו.
ויאמר יתרו ברוך ה' .( צד) ע"פ דבריו הק' ניתן לבאר בדברי חז"ל במס' סנהדרין

שלא  אשר הציל אתכם תנא משום רבי פפייס גנאי הוא למשה וששים ריבוא
, שלכאורה הרי אמרו הרבה דברי שבח אמרו ברוך עד שבא יתרו ואמר ברוך ה'

בשירת הים וגם כל אחד בפרטות, אך מכל מקום לא היה בקרבם בחינה זו 
להודות ולשמוח בטובת חבירו, עד שאומרים לנו חז"ל הק' 'גנאי' וכו', כדברי 

 וד'.הרה"ק הנ"ל שאם מתפלל רק בעד טובת עצמו הוא 'מגונה מא
על כן, כשאדם מתפלל בעד טובת זולתו, תפילה זו חביבה וחשובה מאוד לפני 

 המקום, ראשונה היא להתקבל ולכן נענה תחילה.
אך למדנו כאן נדבך נוסף, לא רק התפילה בעד חבירו כשזקוק לישועה, אלא 
כשחבירו נושע, כמה גדולה וחשובה בערך נשגב ביותר השמחה וההודאה על 

 ירו, יעזרנו ה' ונתחזק בזה.ישועתו של חב

 לאור

 יע" נתרםזה  גיליון
 שליט"א נחמן יוסף וילהלם הגה"ח הרב

 ישיבה לצעירים 'חזון נחום'במנהל רוחני 

 ז"ל חיים דודבן הרה"ח ר'  יהודה דב זרחיהר'  לע"נ אביו הרה"ח
 נלב"ע ה' שבט תשע"ב

 ת.  נ. צ. ב. ה.

 'האם זוכר אתה מדוע אירוסין נקראים בשם קידושין?' -
'כן כן! בתחילת המסכת הגמ' אומרת 'דאסר לה אכולי עלמא  -

 קידושין מלשון מקודשת ומזומנת לבעלה'. -כהקדש', טעם נוסף 
ני כי הפסק שנים רבות לא 'נפלא ביותר, אמרת במדויק, רואה א -

 השכיחו ממך לגמרי את העבר', הוא חייך.
כעת מאיר וואלף יקירי, הסבר לי בבקשה, בוודאי השתתפת בחתונה 

מלכה, מאושרים ושמחים מאוד, הלא זה  –מלך והכלה  -מימיך, החתן 
היום הגדול בחייהם, אולי תוכל להסביר לי על מה השמחה הגדולה, עד 

לה הייתה מותרת לכולם ללא שום הגבלה ואיסור, ללא רגע הנישואין הכ
שום עול ושעבוד לאף אחד, באותו רגע שהכלה קבלה את טבעת 
הקידושין והחתן אמר 'הרי את מקודשת לי' נאסרה על כולם, מוגבלת 
ומשועבדת לבעלה, הלזה שמחה יקרא, זה היה אמור להיות היום העצוב 

לחיי הגבלה ואיסור עול ביותר בחייה שהפכו מחיי חופש ושחרור 
 ושעבוד.

הוא היה מופתע מהשאלה, אולם לאחר רגע קצר דיבר בשטף, מה 
אתה מדבר, בוודאי שזה יום שמח עבורה, הרי לכך ייחלה, לזה ציפתה, 
לחיות את חייה האמיתיים, רק כך היא קשורה לבעלה העתידי ותוכל 

ל מחסורה, יש לבנות אתו חיים משותפים, יודעת היא כי יש מי שדואג לכ
לה על מי להישען, מה איכפת לה כלל מכל העולם החיצוני, מה יתן לה 

 ומה יוסיף לה, לעומת חיים טובים ומאושרים.
ומה תאמר על כלה שתהיה בצער ודאגה עקב ההגבלות והאיסורים  -

 שהתווספו לה ביום חופתה?
בטוח שחסר לה שכל והבנה בסיסית בדברים פשוטים ומובנים,  -

 אינני רואה כל הצלחה בהמשך דרכה בחיים?
כן מאיר וואלף! כמה היטבת להגדיר, ישמעו אוזניך מה שפיך  -

מדבר, הקב"ה אבינו אב הרחמן בחר בנו עם ישראל בניו אהוביו, רצה 
שנהיה קשורים ודבוקים אליו, אך ורק אליו ולא לשום דבר אחר המוציא 

ה אותנו בכל האיסורים אותנו ומרחיק אותנו מאתו יתברך, לכן ציו
וההגבלות, הרחיק אותנו מהדברים אשר אותם תיעב וריחק, כל זה עשה 
ה' איתנו לא ח"ו כדי לצער אותנו ולהכביד עלינו כמעמסה חלילה, אלא 
רק באופן זה נוכל להיות קשורים ודבוקים אליו, צדקת מאוד במה 

לכבול שאמרת ש'איסורים' מלשון 'קשורים', אך לא כהבנתך לקשור ו
אותנו ללא סיבה ומטרה ח"ו, אלא 'קשורים' אליו יתברך, כשתתבונן קצת 
בכל זה גם אתה תהיה שמח ומאושר בכל אלה ולא תיכלל באותה הגדרה 

 שאתה עצמך קבעת כחסרת שכל ותבונה.
שעה ארוכה ישבנו ושוחחנו, הבאתי לו המחשות מעניינות לכל 

וד עניין אותו ונתן לו האמור, אט אט הבחנתי שלבו נפתח, הנושא מא
 חשיבה חדשה על כל מה שהרגיש עד היום.

לפתע פתאום ללא שהייתי מוכן לכך, הסכר נפתח והוא פרץ בבכי 
מר, הדמעות ניגרו מעיניו ללא הרף, דמעות של חרטה, דמעות של צער 
עמוק, תוך תחושות פספוס והפסד, האשמה עצמית, בכיה על שנות חיים 

נרגע מעט בירר אם עדיין לא אפסה תקוותו של חוסר חיים, לאחר ש
לאחר כל מה שעולל במשך שנים רבות כ"כ, לאביו שבשמים, לאביו 
מולידו, לו עצמו, עודדתי אותו שלעולם אין מאוחר, סיכמנו לשמור על 
קשר, תקוותי איתנה שהוא ישוב במהרה לדרך הנכונה ובקרוב אוכל 

  לבשר לידידי ר' יעקב בער בשורה משמחת.
למידי החביבים בני היקרים, סיפור מרגש ומטלטל זה הביא אותי ת

לכמה תובנות חשובות בחיים, אך הלימוד והתובנה העיקרית מה שיש 
לנו להוציא למעשה, להחדיר ללבנו פנימה את המשמעות בכל מצוות 
ואיסורי תורה המקיפים אותנו, לדעת היטב כי כל מצווה שאנו מקיימים, 

נו נמנעים הימנה, לא נראה זאת כעול בלתי רצוי כל איסור והגבלה שא
ח"ו, מעמסה שאינה נסבלת, הרגשת דחייה ומיאוס חלילה, הס מלהזכיר, 
כל אלה עשויים לטובתנו בלבד, כל מניעה מעבור על דבר ה' מקדשת 

 אותנו, מקרבת אותנו וקושרת אותנו בקשר בל ינתק לאבינו שבשמים.
מניעה משיחה בשעת  -לדוגמא כשאנו מעוררים על כל קבלה טובה, 

התפילה, בל נביט על כך במבט מעוות שזה בא להקשות עלינו, אוסרת 
ומצירה את דרכינו, הלא זו הדרך לחבר אותנו אל בורא עולם, מלבד 
החיבור והקשר הנפשי לעצם מהות התפילה, מקדשת אותנו קבלת עול 

ממנה  זו ומקשרת אותנו להשי"ת, ננצור בלבנו תמיד הבנה זו אשר
תוצאות חיים, ידיעה זו תלווה אותנו לעד לחוש זאת היטב, נודה לבוראנו 

נּו, ... מעומק הלב:  ִציתָּ בָּ נּו ְורָּ ַעִמים, ָאַהְבתָּ אֹותָּ ל הָּ נּו ִמכָּ ה ְבַחְרתָּ 'ַאתָּ
' נּו ְבִמְצֹוֶתיךָּ  .ְוִקַדְשתָּ
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