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ניצבים וילך

כבדהו וחשדהו!
ממורנו הרב שליט"א
בס"ד ער"ה תשע"ה | כידוע ,אהבת ישראל היא יסוד גדול בתורה ,והדרגה הגבוהה
ביותר היא לוותר ,לסלוח ,ולאהוב גם אנשים קשים ,אפילו פגעו בו! להיות בבחינת
"מעביר על מידותיו" ובזה מתקיים בו "מעבירין ממנו כל פשעיו" גם מה שעשה במזיד
ובמרד נגד השי"ת (משנ"ב בשעה"צ סימן תרו ס"ק ט') מידה כנגד מידה.
מאיפה הכח להגיע לדרגה כזו? מהאמונה! להתחזק באמונה שהכל מהשמים
לטובתו ,ואין עוד מלבדו .ובמחשבה כזאת מקבל האדם כח לקיים את הפסוק "לא
תקום ולא תטור" ו"לא תלך רכיל" "ואהבת לרעך" "בצדק תשפוט" וכיוון שכך ציווה
אותנו ה' יתברך בתורה ,בוודאי יש לנו כח לקיים את זה .ועל ידי זה נגיע למעלה גדולה
שכשנאמר בתפילה "וכתוב לחיים טובים כל ביני בריתך" נכוון בפשיטות על כלל
ישראל ונברך את כולם לשנה טובה וחיים טובים! ובוודאי זה עושה רעש גדול בשמיים.
כיצד אם כן עושים כך באופן מעשי? פשוט מאוד! לקבל קבלה בראש השנה לא
להאמין לאנשים .נכון ,יש נאמנות לכל יהודי להעיד באופן חיובי על מאכל שהוא כשר
ומהודר ,וכן על איש מסויים שהוא ירא שמיים ועובד ה' .אבל באופן שלילי ,לפסול
כשרויות ,אינו נאמן! לפסול אנשים ,אינו נאמן! לספר לשון הרע ורכילות ,אינו נאמן!
ועל אחת כמה וכמה אם זה גורם מחלוקת ,קנאה ושנאה ,וחלול השם! במשפחה,
בקהילה ,בציבור ,ובבית הכנסת ,אסור להאמין כלל! וצריך פסק של בית דין כדי
להאמין לדבר כזה!
ואם בזמן חכמינו הקדושים זכרונם לברכה כולם נכשלין באבק לשון הרע (ב"ב קסה).
מה נאמר היום בעוונותנו הרבים?
ויש להתייחס לכל יהודי כאילו זה הבן שלי או אחי ,ובוודאי היה בודק לעומק ,או מסיח
דעתו לכף זכות .ועל ידי זה מקדשים שם שמים ומרבים אהבה ואחווה שלום ורעות.
וכמו שחלק מאהבת ה' יתברך זה לשנוא את שונאי ה' ,כך חלק משלמות האמונה בה'
זה שמאמין שהכל אך ורק מהשמים ולטובה ,ולא מאמין לאנשים כאשר נכשלים
ומסיתים ומדברים נגד אחרים ,אשר פיהם דיבר שוא וימינם ימין שקר.
כבדהו וחשדהו! אין סתירה בין הדברים .כאשר חברך זקוק לעזרה ,כבדהו ותסייע לו.
וכאשר הוא מדבר על אחרים ,תחשוד בו שהוא בעל לשון הרע ,ולא תשמע לו! ולא
תקבל ממנו! ובזה תקדש שם שמים ותקבל ברכה בכפליים.
אין צורך להתחבר לאנשים קשים ,ואין צורך לשבת ולדבר עם אנשים בעיתיים ,או
אנשים עם דעות והנהגות שונות ומשונות מאיתנו! אבל יש צורך לשבח את כולם,
ולאהוב את כולם ,ולהתפלל על כולם לשנה טובה ברוחניות וגשמיות! ולשמוח
בשמחתם תמיד גם שלא נפגשים ולא רואים אחד את השני ,ויש בזה קידוש השם גדול.
זכיתי לכתוב ספר על אהבת ישראל ,וזכיתי שלא להקפיד על אף אדם בעולם ,וראוי
לכל אחד ואחד מאיתנו לומר כן לפני ה' יתברך בזמן פתיחת ההיכל בימים הנוראים:
"אני אוהב כל יהודי ואיני מקפיד על אף יהודי ,ואני מבקש ומתחנן מה' יתברך שכל
שונאי יהיה להם כל טוב שבעולם ויכתבו בספר החיים אמן" .ומי שקשה לו לומר כן,
יכין ויעשה שעורי בית וילמד בספרי מוסר שיזכה לכך ,ומי שגורם בעקיפין ברמזים,
בסגנון של אבק לשון הרע ,יעשה תשובה ויקדש שם שמים ,ואשריו.
שכונת תל גיבורים בעירנו חולון ,היא קודש קדשים! (וכמובן שיש עוד שכונות כאלה)
וכל עירנו חולון ,תלמודי תורה ,בתי כנסיות ,בתי מדרשות ,אברכים יקרים ,חסידים
ואנשי מעשה ,מדרשיות מצויינות לנשים ,כולם אהובים! כולם קדושים! כולם צדיקים!
יש לגעור ולזעוק ולצעוק על בעלי מחלוקת ,ובעלי לשון הרע.
ויהי רצון שנזכה להרבות תמיד אהבה ואחוה שלום ורעות ,יחד עם כל בית ישראל וחיילי
ישראל ,לשנה טובה ומבורכת ,חיים טובים וארוכים ,ברוחניות ובגשמיות ,אמן ואמן.

חידה :הוא לא רב ,וסכנה
לדבר עליו ,מיהו?
מאת :הרב אליהו רבי
ישנה עבירה אחת שהגמרא במסכת מועד קטן (טז ע"א) אומרת שמי שעובר
עליה מגיע לו את העונשים דלהלן :מספרים עליו את המעשה שעשה ואין בזה
משום לשון הרע ,מנדים אותו ,מחרימים ומקללים בארור את כל מי שאוכל
ושותה עימו ונמצא בארבע אמותיו ,מפרטים את חטאיו בציבור לאמור שמשום
אותה עבירה זכה לנידוי ,מפקירים את נכסיו לכל דורש ,רבים איתו ,מקללים
אותו ,מכים אותו ,תולשים את שערו ,קושרים את ידיו ואת רגליו ,קושרים אותו
על העמוד להלקותו ,ומנדים אותו שוב ושוב ,אוי אוי אוי...
כמה עונשים לאדם אחד ,ועוד על עבירה אחת!
מהי העבירה החמורה כל כך שגורמת לעונשים רבים גדולים וחמורים כל כך?
אומרת הגמרא שכל הכבודה הזו מגיעה לאדם שביזה "שליח בית דין" .כלומר,
בית הדין מינו אדם שיהיה עושה דבריהם ,והנה ה'חוצפן הקטן' הזה מבזה אותו,
מדבר אליו לא יפה ,מתנהג אליו בחוסר כבוד .מה העונש? כל מה שהובא
בתחילת מאמרנו ,ה' ירחם.
הרי לא מדובר כאן בתלמיד חכם ,ובפרט שהגמרא לאחר מכן מדברת על 'מבזה
תלמיד חכם' ומחריפה את עונשו עוד יותר .אם כן לפנינו מדובר באדם שיכל
להיות 'יהודי פשוט' ,מישהו שאינו יודע במיוחד להבין סוגיא תלמודית על
בוריה ,מישהו שאולי אפילו לא יודע קרוא וכתוב במיוחד ,ועם כל זה מי שמבזה
אותו מקבל קיתון של עונשים חמורים כל כך ,על מה ולמה?
מה התשובה?
"כח המשלח בשליח" ,כחם של חכמי ישראל ששלחו את השליח הפשוט
והנבוב הזה ,נמצא בתוכו .מה שאומר ,שאם ביזית את שליחו של הרב הרי
שביזית את הרב בכבודו ובעצמו.
ואם אמרת 'רק' שלחצו על הרב לקבל את המינוי הזה? ואם אמרת 'רק'
שהרב לא היה בדיוק בעניינים בשעה שהחליט שהבחור הזה יהיה נציגו
במפלגה? ואם 'רק' אמרת שהנציג הזה בכלל לא שומע ו/או לא נכנע ו/או
לא מתייעץ עם דעת התורה והמועצת? הסתבכת עם גדולי ישראל
שליט"א ,והסתבכת עם חכמי ישראל זיע"א .ובמקביל ,סבכת את העתיד
שלך ,את החיים שלך ,וסיכנת את ילדיך...
ומדוע זה חמור כל כך? מדוע הקדוש ברוך הוא החמיר לא רק בדיבור נגד חכמי
ישראל אלא גם נגד שלוחיהם ,נגד שליחי בית הדין הפרטיים שלהם?
התשובה פשוטה לחלוטין .אומר לך הקדוש ברוך הוא :אתה נולדת לעולם מאד
מורכב ,מלא במהמורות ,מלא בנסיונות  ,ומלא בדברים טובים שנראים רעים
ודברים רעים שנראים טובים .מה הכח היחיד שיכול לפקוח את עיניך ולהאיר לך
את הדרך ,זהו 'כח התורה' של גדולי ישראל" .אפילו אומר לך על שמאל שהוא
ימין ועל ימין שהוא שמאל" .אל תכביד על עצמך יותר מדאי ,אין לך את כחות
הנפש והגוף לעמוד בכאלה דילמות ,תן לכבוד הרב להחליט ,ותעשה על פי מה
שיאמר.

המשך בעמוד הבא
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בשמו בכל אותם מוסדות ורשויות .ואם כן ,מה קורה כשמגיע איזשהו 'עז פנים
קטנטן וחצוף' ומורד בכישוריו והחלטותיו של שליח הרב? הוא בעצם פוגע

המשך מהעמוד הקודם
ואם כבוד הרב יצטרך גם להחליט וגם
לבצע ,גם ללמוד וללמד לשמור ולעשות
וגם להסתובב במסדרוני הכנסת והעירייה,
גם לדרוש ברבים וגם לנהל את הקהילה,
הישיבה ,הכולל בית הספר וגני הילדים ,הרי
ברור שהוא לא יוכל לעמוד במטלה הזו .אם
כן ,התנאי ההכרחי לתפקודו של הרב הוא
מינוי האנשים הנבונים והנכונים שיעשו את
הפעילות הדרושה בשמו בכל אותם
מוסדות ורשויות .ואם כן ,מה קורה כשמגיע
איזשהו 'עז פנים קטנטן וחצוף' ומורד
בכישוריו והחלטותיו של שליח הרב? הוא
בעצם פוגע ביכולותיו של הרב לפסוק
ולקבל את ההחלטה בשביל כולנו .אם כן
במי הוא בעצם פגע? ראשית -הוא פגע
בבא כחו של הרב ,שנית -הוא פגע בכבוד הרב בעצמו ,שלישית -הוא
פגע בעם ישראל ,בציבור שהיה אמור לנהוג על פי דרכיו ואורחותיו של
הרב ,ורביעית -והחמור ביותר ,הוא פגע בה' יתברך שברא את העולם
בצורה מסודרת כזו בה כבוד הרב הוא מקבל ההחלטות ומורה הדרך
על ידי האנשים אותם החליט להעמיד בעמדות מפתח.
בכנסת,פגע בעם
שלישית -הוא
הרב בעצמו,
מה שאומר ,שאם כבוד הרב
בעירייה,
העמיד נציגים
שלעל פי
לנהוג
שהיה אמור
בציבור
ישראל,
הרב
כבכבודו
בכבודם
חייבים
במוסדות ובארגונים ,כולנו
ורביעית-
לימינם ,אוהרב,
ואורחותיו של
הרים
גרוע יותר
דרכיומי מאיתנו
ממש .ואם חלילה לא עמד אי
משהשברא
בתורתיתברך
פגע בה'
ביותר ,הוא
רבינו.
מרים יד
והחמור להיות
ראש כנגדם ,הרי שהוא זוכה מיד
בהפיכבוד
מסודרת
בצורה
העולם
הוא מערער את הזכות את
דעת
כזועל
לנהוג
הקהילה
העם או
והיכולת של
קוראהדרך על
ההחלטותכלומורה
הוא
תורה ,וכבר זכה לכל מנותהרב
בתחילת
מקבלהמחרידים
והסבל
הכאב
ידי האנשים אותם החליט להעמיד בעמדות
המאמר.
מפתח.
בגלל שחשש שיפתח מפלגה מתחרה",
"אבל לדעתי הרב עשה זאת
העמיד
הרב
באמתכבוד
שאומר,לאשאם
הזה
הנציג
מבין מה
מהלו"" ,הרב
"הרב חשב שהוא יהיה נאמן
במוסדות
בכנסת,
נציגים
דין',
בעירייה,שליח בית
לכלל דין 'מבזה
נכנסת
מעולל" ...הכל טוב וי פה ,עכשיו
ובארגונים ,כולנו חייבים בכבודם כבכבודו
וחייך בסכנה.
"כי
כ"ט):
כ"ז-
(דברים
בפרשת
משה רבינו אומר לעם ישראל
אי מי
עמד
ל"א,לא
חלילה
וילך ואם
ממש.
של הרב
היום
עימכם ראש
יותר הרים
בעודני חי
או גרוע
לימינם ,הן
ערפך הקשה,
אנוכי ידעתי את מרייך ואתמאיתנו
זקני
מרים יד
להיות כל
אלי את
הקהילומיד
שהוא זוכה
הרימותי.
אחרי
כנגדם,
ממרים הייתם עם ה' ואף כי
בם
הזכות
ואעידה
מערער את
הדברים האלה,
רבינו .הוא
משהאת
באזניהם
בתורת
שבטיכם ושוטריכם ,ואדברה
וסרתם
לנהוג על פי
תשחתון
הקהילה
העםכיאוהשחת
שלמותי
אחרי
והיכולת
את השמים ואת הארץ .כי ידעתי
כי
הכאב
הימים,
מנות
באחרית
זכה לכל
וכברהרעה
אתכם
תורה,
וקראת
דעת
מן הדרך אשר צויתי אתכם
ידיכם".כל קורא בתחילת
המחרידים
והסבל במעשה
תעשו את הרע בעיני ה' להכעיסו
המאמר.חז"ל בלשונו" :לא מצינו שהשחיתו
ומביא רבינו בחיי במקום את דברי
כל
שחשש
בגללאת ה'
זאתהעם
ויעבדו
עשה
הרבלא)
(יהושע כד,
"אבל לדעתי
ישראל כל ימי יהושע ,שכן כתוב
מכאן
אלא חשב
"הרב
יהושע,
מתחרה",
ימים אחרי
מפלגה
האריכו
שיפתח
ימי יהושע וכל ימי הזקנים אשר
באמת מבין
"הרב
שללו",
נאמן
שהוא יהיה
כגופו,
לא עליו
חביב
אדם
שתלמידו
דרשו רבותינו זכרונם לברכה
הכל טוב ויפה,
הנציג הזה
וכל זמן שהיה יהושע חי מה
מעולל"...חי".
למשה כאלו הוא
נראה לו
שליח בית
דין 'מבזה
אתלכלל
נכנסת
עכשיו
יתברך,
בהוראת ה'
ישראל
להנהיג
יהושע מתמנה על ידי משה
דין' ,וחייך בסכנה.
משה רבינו אומר לעם ישראל בפרשת וילך
"כי אנוכי ידעתי את
לראש-כ"ט):
החדשים ל"א ,כ"ז
(דברים
השנה
מהשטרות
מרייך ואת ערפך הקשה ,הן בעודני חי
מאת :רבי ניר ברי
עימכם היום ממרים הייתם עם ה' ואף כי
אחרי מותי .הקהילו אלי את כל זקני
יקדים,
שלא אני
החדשים ,למי
השטרות
בטח ראיתם או שמעתם על
באזניהם את
ואדברה
ושוטריכם,
שבטיכם
[מצ"ב
חדשים
השבוע
השיקו
בנק ישראל מחלקת המטבעות
השמים ואת
שטרותאת
ואעידה בם
האלה,
הדברים
לפני
השנה?מותי כי השחת
ראש אחרי
ידעתי
לשבוע כי
דוגמא] ,מה זה קשור אלינוהארץ.
השטרות אתכם
ששניאשר צויתי
חופףהדרך
וסרתם מן
[הישן
תשחתוןיש זמן
אז ככה :כששטר חדש יוצא לאור
הימים ,כי
הרעהאתבאחרית
אתכם
וקראת
[הוא
השטר הישן
להחליף
שניתן
והחדש] תקפים ,אח"כ יש זמן
במעשה
להכעיסו
בבנק ה'
בהחלפה בעיני
תעשו את הרע
מגיע
ואח"כ
ישראל],
כבר לא תקף בקניה בחנויות ,רק
ידיכם".
בעלמא ואין אפשרות אפילו להחליף
זמן שהשטר [הישן] שווה לנייר
ומביא רבינו בחיי במקום את דברי חז"ל
אותו!
בלשונו" :לא מצינו שהשחיתו ישראל כל ימי
חודש אלול הוא הזמן בו ניתן להשתמש בשני השטרות ,אפשר
יהושע ,שכן כתוב (יהושע כד ,לא) ויעבדו
להתפלל אפשר לשנות את גזר הדין! עשרת ימי תשובה זה זמן
העם את ה' כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים
יום
אחרי
אחרילא
הדין ,רק
אשרכבר
שאפשר להחליף רק בבנקים!
מכאן
נחתם!אלא
יהושע,
נגזר ימים
האריכו
כלום!
כיפור ,כמעט וא"א לעשות דרשו רבותינו זכרונם לברכה שתלמידו של
כשהמנוף
קרוואן לבית
וכמו המשל הידוע על קהילה
הכנסת,זמן שהיה
כגופו ,וכל
שהזמינוב עליו
אדם חבי
ושמאלה,
להזיז אותו
בקלות
הרים את הקרוואן באוויר היה
ימינה הוא חי".
למשה כאלו
נראה לו
ניתן חי
יהושע
יהושע מתמנה על ידי משה להנהיג את
להיכשל.
ומשה רבינו
יתן לך
יתברך,
הוא שלא
בהוראת ה'
הקדוש ברוך
ישראל
יש לך את הזכות לסמוך על
צדיקים
בחיים בגופו
על ידם,
נשאר
תקלה
הוא
מביא
שכביכול
ברוך הוא
מרגיש
"בהמתן של צדיקים אין הקדוש
והמחליט
מת! כי אם
היודע
והמבין לא
משה רבינו
יהושע,החכם
שלאם אתה
עצמם לא כל שכן?" .אולם
יודע
אתהבעם
ועושה
פועל אם
ברוך הוא:
הקדושדרכו
וממשיך
תלמידו לך
שיש לו דעה משלו ,אז קודם אומר

ומשה רבינו מרגיש שכביכול הוא נשאר בחיים בגופו של יהושע,
משה רבינו לא מת! כי אם תלמידו וממשיך דרכו פועל ועושה בעם
ישראל כהכוונתו וכדרכו ,הרי שרוחו מפעמת בקרבו ,משה רבינו חי
וקיים!
מורי ורבותי! אחים אהובים!
אנחנו נמצאים בתקופה של הסתר פנים עצומה .בתקופה בה תלמידי
חכמים חשובים חולקים בדברים יסודיים כל כך ועיקריים כל כך .לכל
אחד יש את 'הזכות' להביע דעה ,אולם לכל אחד יש גם את 'החובה'
לסכן את חייו על ידי אותה הבעת דעה .חשבונותיהם של תלמידי
החכמים אינם חשופים לפנינו ,ואין לנו את היכולת להבין או להביע
דעה על מעשיהם.
אולם ,אם אתה סומך על גדולי ישראל ועל מי שעומד בראשם ,שידעו
את מי למנות ולנשא ,ואינך מביע דעה אישית בגדלותו
ובכושרו של כל נציג /פוליטיקאי /שר /ח"כ /חבר עירייה ,יש לך את
הזכות לסמוך על הקדוש ברוך הוא שלא יתן לך להיכשל" .בהמתן של
צדיקים אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידם ,צדיקים עצמם לא
כל שכן?" .אולם אם אתה החכם והמבין היודע והמחליט שיש לו דעה
משלו ,אז קודם אומר לך הקדוש ברוך הוא :אם אתה יודע לבד מי רע
ומי טוב ,מה צריך לעשות וממה צריך לחדול .תסתדר גם עם יתר
הדברים לבד ,עם הבריאות ,עם הפרנסה ,עם הילדים ועם כל מה
שביניהם .ומעבר לכך חייך בסכנה...
אולם אם אתה סומך עלי ועל שליחי גדולי ישראל ,ורואה בהחלטתם
החלטה נכונה וברורה ,ולא מנסה אפילו להרהר אחריהם או אחרי
שלוחיהם ,הרי שאתה נמצא באחריותי ותחת תעודת הביטוח שלי.
ותעודת הביטוח של רבונו של עולם ,כוללת :בריאות איתנה ,פרנסה
בשפע ,ילדים מחונכים ,שלום בית ומילוי כל המשאלות לעבודת ה'
יתברך.
כולנו ,כל בני 'עטרת' אבינו רוענו מורנו הרב חיים רבי שליט"א,
נאמנים לדרכו ולאורחותיו .מקבלים על עצמנו בזה שלא להרהר
אחרי גדולי ישראל מאורי הדור זיע"א ושליט"א ,ולקבל את
נציגיהם כשלוחיהם וכשלוחי דרחמנא ממש .להאמין בדרכם ,לא
לערער על החלטותיהם ,ולעמוד לימינם במסירות נפש בכל
המתבקש ,כאילו היו אלה גדולי ישראל עצמם שפנו אלינו
לפעולות אלו.
ואל אחינו שלוחי דרבנן מכל הקצוות נפנה בהזדמנות זו בקריאה
נואשת של חיבה :אחים יקרים! גם בלעדי הויכוחים הפומביים שלכם
והביקורות הבוטות ,יש לאחינו כל בית ישראל קשיים גדולים ועצומים
באמונת חכמים ,אנא! אל תוסיפו על קושי זה בדבוריכם החכמים
ובביקורותיכם על כל במה גבוהה ותחת כל מקרופון רענן .תנו לאחינו
בית ישראל לראות לפחות כלפי חוץ תמימות דעים ,והקלו עליהם את
מלאכת הקודש .בימים אלה זכות הרבים יכולה להיות תלויה בכם ,ויחד
איתנו ועם כל בית ישראל תזכו לנחת שלוה ומילוי כל המשאלות,
וקבלת פני משיח צדקנו במהרה בימינו ,ומלכנו מרן זיע"א בראשנו
שמח ורווה נחת משלוחיו הנאמנים ,המשכילים לציית לדעת תורה
בהנהגתו ובהשראתו ,ולהרבות שלום בעולם ,אמן.
בסוף הניחו את הקרוואן והמנוף נסע ,כשהם נכנסו לבית הכנסת חשכו
עיניהם! הם מגלים שקרוואן הונח בצורה שהארון קודש בצד צפון
במקום בצד מזרח ,הכו הגבאים על מצחם וממש התעצבו! היה שם ילד
קטן ושאל ,מה הבעיה? בואו נזיז את הקרוואן הרי כשהוא היה באויר
היה אפשר להזיז אותו בקלות אז הוא בכלל לא כבד?!
הסבירו לו הגבאים שרק כשהוא באוויר ניתן להזיז אותו לאן שרוצים
אבל אחרי שהונח זה ממש בלתי אפשרי!
גזר הדין שלנו עדיין באוויר ,עוד לא פג התוקף של השטרות הישנים,
נתחזק ,נתעלה נתפלל ,ובעזרת ה' נזכה לגדר דין לטובה לנו ולכל
ישראל ,אמן.

הנהגות לימים הנוראים – ד'
ממורנו הרב שליט"א
"T
פד .שמיעת שופר ברה"ש מ"ע מהתורה" .יוֹ ם ְּּתרו ָּעה יִ ְּהיֶ ה ָל ֶכם",
וזה העיקר לקיים מצוות ה' יתברך ,אבל רמז יש בו "עורו ישנים
משנתכם" ומבואר בספר החינוך (מצוה תה) שקול זעקה ,קול
שופר קול בכי ,מעורר הנפש .ולדעת האר"י ז"ל קבלה קדושה
לכל השנה :בזמן התקיעות מעלתה גדולה מאד ,גם כשזה
בהרהור הלב.
להים" ,כלומר ה'  -זה אדון הכל .אלקים  -זה
פה" .ה' הוּא ָה ֱא ִ
תקיף .כח עליון עצום המשגיח על הכל .ובאמירת שבח זה
בסליחות ,יש לכוון כך :ה'  -שהוא אדון הכל ,היה ,הווה ויהיה,
הוא האלוקים ,כלומר הוא המשגיח על הכל בהשגחה פרטית.
וכן אלקי אברהם וכו' ,הכוונה משגיח על אברהם ועל יצחק ועל
יעקב ועל זרעם אחריהם מכל הבעיות שבעולם .ומי שמתאמץ
לכוון בכוונת ואזכרת שם שמים ,עליו נאמר כי בי חשק ואפלטהו
אשגבהו כי ידע שמי (זוה"ק).
עשרת ימי תשובה
פו .עבודת ה' יתברך בעשרת ימי תשובה יש לזה משקל לכל
השנה כולה.
פז .עשרת ימי תשובה יש להרגיש שהוא עומד תמיד לפני ה',
יתי" (פלא יועץ ערך תשובה).
בבחינת " ִש ִּו ִ
פח .בעשרת ימי תשובה בכלל ובר"ה ויום הכיפורים בפרט .לנצל
כל דקה וכל שניה לתפילות ועבודת ה' יתברך.
פט .בעשרת ימי תשובה מצוה להחמיר ולהדר ולהיות חסידים
קדישא עד כמה שאפשר.
צ .בעשרת ימי תשובה יש שבעה ימים בין ר"ה ליום הכיפורים,
יכוון כל היום לתקן מה שפגמנו באותו יום כל השנה סגולה
גדולה לשנה טובה ברו"ג ,להתחזק מאד באהבת ישראל עם כל
אדם בעולם ולהתפלל על אנשים קשים שיזכו לשנה טובה
כשאומר וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך.
צא .לדקדק מאד בעשרת ימי תשובה ,על עניית אמן בקו"ר ויהא
שמיה רבא בכוונה גדולה וכמובן בהזכרת ש"ש בברכות
ובתפילות.
צב .יש לדקדק היטב באמירת קרבנות שבתפילה בוקר וערב,
ובאמירת שירת הים כל בוקר בשמחה שעליהם נאמר :הקורא
בכוונה מוחלין לו על כל עוונותיו ,ואם אמרו שיש לדקדק בזה
בכל השנה ,על אחת כמה וכמה בעשרת ימי תשובה (מגילה לא:
ומשנ"ב ס"ס נא).
צג .רבינו יונה בשע"ת (שער ג אות טו) מעורר ,מי שלא מוסיף
ביראת שמים כל השנה נקרא רשע.
צד .כשם שצריך להתבטל לה' יתברך כך צריך להתבטל לכל
יהודי בענווה ובדרך ארץ ,בחינת המלכת את חברך בנחת ועל ידי
זה זוכים להמתקת הדינים (נתיבות שלום על ר"ה) .וכך היה
מתנהג משה רבינו וזכה להיות עניו מכל האדם.
צה .שני פסוקים המלמדים אותנו כיצד לעשות תשובה הפסוק
עזב יְּ רֻ ָחם" (משלי כח ,יג) מדובר בעוון חד פעמי שלא
"וּמוֹ ֶדה וְּ ֵ
נשתרש בחטא .ואין זה דרך חטאים אצלו .ואז ניתן לומר וידוי מיד
ואח"כ לעזוב דרך זו ולקבל על העתיד .ומדויק בפסוק "וּמוֹ ֶדה"
עזב" ,דהיינו קבלה לעתיד שעוזב
דהיינו וידוי וחרטה ואח"כ "וְּ ֵ
מעשה שעשה ובוחר במעשים טובים ,אבל עוון שהשתרש בו,
והולך בדרך עוונות לא יעזור וידוי וחרטה ,אלא צריך קודם עזיבת
החטא ,וקבלה טובה שמנתק עצמו לגמרי מדבר זה .גם במצבים
קשים ,עד כדי מסרקות של ברזל .זו קבלה אמיתית של עזיבת
חטא .ורק אח"כ יאמר וידוי וחרטה .וזה מדובר בפסוק (ישעיה
נה ,ז) "יַ ֲעזב ָר ָשע ַ ּד ְּרכּ וֹ " ורק אח"כ "וְּ יָ שב ֶאל-ה'" (רבינו יונה
בשע"ת שער א אות יא).
צו .עזיבת החטא זה כולל ניתוק גמור מחברה לא טובה .וכן
ניתוק מספר טלפון קודם המפורסם ליצר הרע.
צז .מסתבר למי שעושה עבירה פעמיים וכ"ש כמה פעמים,
דקי"ל שנעשית לו כהיתר( .יומא פו ,):שהוא ממילא נשתרש
בחטא ויש כאן רק חטאים ולא מועיל וידוי וחרטה ,אלא צריך
קודם שינוי גמור של עזיבת החטא והבן.
צח .משמע מהרמב"ם (רפ"ק מהלכות תשובה) החובל בחבירו
או מזיק ממונו ,לאחר שפייסו וביקש סליחתו ושילם ניזקו ,חייב

להתוודות לפני ה' ,שזה רק על עבירה אחת ,אבל כשהושרש
בחטא צריך קודם עזיבה ,ואח"כ וידוי ,כדי לעקור גם המחשבה
הרעה וכמש"כ ר"י בשע"ת שם.
צט .בתיקוני הזוהר (דף כב ,ב) כתוב שיש אנשים צווחים ביום
הכיפורים בתפילה כמו כלבים ואומרים הב הב לנא מזונא
וסליחה וכפרה וחיים .והם עזי נפש ככלבים .ע"ש והדברים
נוראים .ומשמע מכאן שגם הסליחה והכפרה לא נכונה ולמה?
מפני שעושים וידוי וחרטה ,אבל חסר עזיבת החטא שזה העיקר,
אחרת הוידוי אינו אמיתי וכנ"ל (דרשת מהר"ח מוו'לוז'ין זיע"א
בספר "רוח חיים").
ק .התשובה האמיתית הוא שמקבל האדם ע"ע עזיבת החטא
לגמרי בלב ונפש ,דהיינו גם אם ישלם על כך בחייו ,שימות ברגע
זה מהשמים ,לתיקון עוונותיו ,מוכן לכך (ועיין ע"ז יז .ומהרש"א
בח"א שם).
קא .יש לבקש "יסורים טובים" בימים הנוראים דהיינו שמירת
הלשון והעיניים .והשכמת ביהכ"נ .ודקדוק באהבת ישראל וכיוצא
בזה .וכל זה דקדוק במצוות של יסורים טובים וזה מונע יסורים
רעים של מחלות ועניות וביזיונות ועצבות וכיוצא בזה.
קב .ארבעה מחוסרי כפרה (יומא פו ,).ועון שיש בו כרת יום
הכיפורים לא מכפר וצריך יסורים .ע"ש .ואם עושה תשובה
מאהבת ה' ,אז יום הכיפורים מכפר על הכל (מרן שליט"א
בחזו"ע ימים נוראים דף ריז).
ית ָך" – וכשאומר זאת יש לכוון
קג" .ו ְּּכתֹב ְּל ַח ִי ּים טוֹ ִבים ָ ּכל ְּ ּבנֵ י ְּב ִר ֶ
על שונאיו ואויביו ,וסתם אנשים שאינו סובלם שיזכו לשנה טובה
וחיים טובים ,וזה יעזור בשבילו ביום הדין הגדול והנורא.
קד .עבר עבירה ושנה בה ,נעשית לו כהיתר (יומא פו .):וגדולה
מידה טובה פי חמש מאות (תוספתא סוטה רפ"ד) ולכן כשעושה
מצוה פעמיים ושלוש בשמחה ואהבה ויראה ,אז בודאי שיזכה
לס"ד עצומה.
קה .שאול באחת ועלתה לו לרעה ,כי לא הודה ולא אמר חטאתי,
דוד בשתים ולא עלתה לו לרעה ,כי אמר מיד חטאתי לה' .וזכה
לענוה ומצא חן בעיני ה'( .יומא כב :ור"ח שם) ומכאן
שההתנצלות ושערי התירוצים קשה מן החטא ,כי כשאדם יודע
שהוא נכשל בחטא ,יש כוחות לסבול ,וכוחות נוספים לעבוד את
ה' ,כי יודע שחייב לעשות כן.
קו .עבודת ה' בעשרת ימי תשובה יש לזה משקל לכל השנה.
(הגר"א באד"א פרשת משפטים).
קז .משפט של ה' יתברך זה אמת .ואמת צריך לאהוב .לאהוב את
ר"ה ,עשרת ימי תשובה ,ויום הכיפורים" .וְּ ַאלָּ -תבוֹ א ְּב ִמ ְּש ּ ָפט"
וכו' .והכוונה שיהיה רחמים בדין ,אבל עצם המשפט זה האמת,
וצריך לאהוב משפט אמת .וה' אלקים אמת וגם כשיש עונש צריך
לקבלו באהבה.
קח" .וְּ ַה ֲח ִז ֵירנוּ ִ ּב ְּתשו ָּבה ְּש ֵל ָמה ְּל ָפ ֶנ ָ
יך" ,כלומר ,אל תנעל
מאיתנו דרכי התשובה ,כמו שנענש פרעה ונהיה ראויים לעמוד
לפניך .והברכה שאחריה ,מבקשים סליחה ומחילה ממש מה'
יתברך שתתקבל התשובה מאהבה .והאומר וידוי בכוונת הלב
באמת אין עליו קטרוגים מהשמים( .זוה"ק בא מא.).
קט .בעשרת ימי תשובה השם יתברך קרוב אלינו מאוד כמו אבא
ויותר מאבא ,ואפשר לבקש מאבא כזה
גדול וקרוב ואוהב ,מה שרוצים פשוטו
כמשמעו ,ולפי זה מובן כיצד ניתן
"אבינו
תשובה
ואפשרימי
מאבא,ועשרת
לבקש בר"ה
כזה גדול וקרוב ואוהב ,מה
מאבא
לבקש
ויותר
וחסידים",
צדיקים
פשוטובספר
שרוציםכותבנו
מלכנו
מובן כיצד ניתן לבקש בר"ה
ולפי זה
כמשמעו,
"אבינווהבן.
תשובה כזאת,
אנחנו בדרגה
הרי אין
מלכנו כותבנו בספר צדיקים
ועשרת ימי
תשובה יש
הריימי
בעשרת
קי.
להחמיר והבן.
בדרגה כזאת,
אין אנחנו
וחסידים",
שיותר,
ולהתחסד כמה
ולהדר,
והוא ולהדר ,ולהתחסד כמה
להחמיר
תשובה יש
בעשרת ימי
קי.
לדעת הלכה
האוסרים בעיני
לדעת
לחוש
בכדי
האוסרים בעיני הלכה ובדיני
בכדי לחוש
והוא
שיותר,
(אור"ח סי
וצניעותוצניעות
קדושהקדושה
ובדיני
תרג),מןויתרון עשרת ימי תשובה
(אור"ח סימן
תשובה מכל
אורימי
עשרת
(פלא יועץ).
מן החושך
ויתרוןכיתרון
תרג),השנה
מכל
(פלא
החושך
הכיפורים
השנה כיתרון אור מן יום
יועץ).עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכיפורים מכפר .ולפי זה
קיא.
הכיפורים
יכול להיות יום
לעולם הבא שעשה מצוות בלי סוף ועמל
שיגיע אדם
אין יום
לחבירו
שבין אדם
קיא.
ובגלל זה הוא לא ינצל מהדין
חבירו
מסוכסך עם
עבירותהיה
בתורה אבל
לא יכול
אם זה
כפרהולפי
מכפר.
להיותחבירו אפי אם היה באומן
ריצה את
הכיפורים זה
כי אין על
לעולם
בראש אדם
שיגיע
מצוות עבריין גדול שהיה נעים
שעשה להגיע
הבאשני יכול
ומצד
השנה...
בתורה
סוף
בלי
היהבגהינם ואחר כך יכנס לגן
אבלעונשו
ירצה את
ועמל והוא
עם כולם
הליכות
מסוכסך עם חבירו ובגלל זה הוא לא
עדן.
בעמוד
מהדין המשך
ינצל
הבא עוזר שמידת הדין תבקש רחמים
מידותיו,
ומעביר על
קיב .ויתור
ותעשה לפנים משורת הדין.
קיג .המקבל על עצמו תשובה שלימה ואהבת ישראל בשמים
עבריין
ומצדמישני
לו (חוה"ל פרק י').
להגיעימחל
יכולפגע בו
שהוא
השנה ...שכל
מגלגלים

המשך מהעמוד הקודם
כי אין על זה כפרה אם לא ריצה את חבירו אפי אם היה באומן
בראש השנה ...ומצד שני יכול להגיע עבריין גדול שהיה נעים
הליכות עם כולם והוא ירצה את עונשו בגהינם ואחר כך יכנס לגן
עדן.
קיב .ויתור ומעביר על מידותיו ,עוזר שמידת הדין תבקש רחמים
ותעשה לפנים משורת הדין.
קיג .המקבל על עצמו תשובה שלימה ואהבת ישראל בשמים
מגלגלים שכל מי שהוא פגע בו ימחל לו (חוה"ל פרק י').
קיד .כאשר קשה למשפחה לעשות כפרות בעופות ,אפשר
לעשות בכסף ,דהיינו שהמעות ילכו לצדקה ,והמשפחה תעשה
הרהורי תשובה.
קטו .אין ענין לאכול הרבה קודם התענית ,הן מבחינת הבריאות,
והן בכדי שיכנס בהכנעה ליום הקדוש ,העיקר לשתות הרבה
ביומיים שלפני התענית ולאכול כרגיל ויש להקפיד לאכול לאט
לאט וללעוס הרבה ,ולסיים במאכל מתוק ,ובכך יקבל כח ליום
הקדוש ,ומרן שליט"א הוסיף שמותר לקחת גלולה של ויטמין
מסוים קודם התענית ,המיקל עליו ביום הקודש .והעיקר
להשקיע בתפילות ועבודת ה'.
קטז .מי שעושה לאחר ערבית של ליל יום הכיפורים שיעור
במוסר ויראת שמים ,זה נפלא מאוד ,וטוב לשלב עם יחד עם
שירי נשמה ודבקות בה' ,כמו ידיד נפש ,יה רבון עולם וכיוצא בזה.
קיז .כדאי ללבוש ביום הכיפורים הקדוש בגדים קלים ,ואין צריך
להתעטף בבגד עליון מאחר והוא עטוף בטלית גדול כל היום
כולו .ויזהר מלהזיע ,שלא לאבד נוזלים וכוחות מיותרים.
קיח .כל רגע ורגע שמרגיש צער וקושי ויובש ביום הכיפורים
שיכוון בזה שמקיים מצות עינוי בגופו לכבוד ה' יתברך ,כאשר
ציונו בתוה"ק.
קיט .יש מעדיפים לומר ברכת הלבנה קודם יום הכיפורים בכדי
להוסיף זכויות ביום הקדוש,וגם לאומרו בישוב הדעת וכוונה
גדולה מבלי למהר או להלחץ חס ושלום ,ומי שמרגיש בזה
עבודת ה' עדיף שיעשה כן.
קכ .בזמן פתיחת ההיכל ביום הכיפורים רצוי מאוד לעשות עם
הציבור הקדוש ,קבלות וגילוי דעת לכל השנה כולה ויש בזה
סניגוריא גדולה בשמים .וזה כעין קבלת התורה מאהבה .למשל,
קבלה של אהבת ישראל ללא יוצא מן הכלל .ביטול כעס וגאוה
וקפידות וקללות וכיוצא בזה .שזה רק מן השפה ולחוץ .והוא
בטל ומבוטל ,גילוי דעת לאזכרת ש"ש לכל השנה .גילוי דעת
לטלטל נר שבת אחרי שכבה .ועוד קבלות חשובות כפי הענין יש
בזה זיכוי הרבים וקידוש השם.
קכא .עשרים וארבעה דברים מעכבין את התשובה ,ואחד מהם,
הרואה בנו יוצא לתרבות רעה ואינו מוחה בידו (רמב"ם תשובה
פ"ד ה"א) ,ומכאן שמי שבניו בבי"ס ממלכתי חילוני ויכול להעביר
אותם לבי"ס תורני ואינו עושה כן ,יוהכ"פ לא מכפר והוא בסכנת
חיים ,והורים שזכו לבנים שלומדים בתלמוד תורה עם יראת
שמים טהורה יזכו לשנים רבות נעימות וטובות.
קכב .בפיוטים בראש השנה ויום הכיפורים ,כשכל אחד קורא קטע
מסוים ,אם מאן דהוא מתחיל צריך לותר לכבודו ,כדי שישמח ויקבל
הרגשה טובה.
תחל שנה וברכותיה | שכונת תל גיבורים בעירנו חולון מתקדמת משנה לשנה בעבודת ה',
כבוד שמים ,אהבה ואחווה ,וחיזוק היהדות בדרכי נועם .וחובה לכולנו לשמור ולהוסיף
ברוחניות כמו שנאמר :אלופינו מסובלים אין פרץ ואין יוצא ואין צוחה ברחובותינו (תהילים
קמד) אמן ואמן .ויה"ר שנזכה לחזור בתשובה שלימה ויתקבלו כל תפילותינו ברצון...

הודעה ואזהרה!!!
השבוע גילה אחד מתורמי המוסדות ,שהתרומה שלו במשך 1
שנים!!! הועברה למוסד אחר ,במרמה!!! אנו מבקשים מכל אחד
שיודע שיש לו הוראת קבע למוסדות מורנו הרב חיים רבי שליט"א
שיבדוק שכתוב לו בשורה בבנק או בכרטיס האשראי כך" :עטרת
חכמים" או "מוסדות הרב רבי" שום שם אחר אינו של הרב שליט"א
לפרטים ובירורים21-92-111-92 :

עצרת סליחות
התרת נדרים
פדיון נפש וכפרות
במעמד מורנו הרב חיים רבי
שליט"א
ובהשתתפות הרבנים שליט"א
בליל ערב יום הכיפורים ,יום
חמישי ח' תשרי תשע"ה
( ,)0/12/1/בבית המדרש "עטרת
חכמים" רח' החי'ם  /תל-גיבורים
חולון ,בשעה 12:22 :בלילה
"כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר
אתכם ,מכל חטאותיכם לפני ה'
תטהרו"
"אבינו מלכנו פתח שערי שמים
לתפלתנו"
במקום יתקיים גם פדיון נפש ע"י
תלמידי חכמים על פי הוראת
מורנו הרב שליט"א
פחות מ 0/-שעות לפני היום
הגדול ,מגיעים להתכונן
ולהתקדש!
ברוכים הבאים בשם ה'
עזרת נשים פתוחה

