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 המאזן השנתי
 

רבנו חיים ויטאל דרש  - יח( .לשבטיך )טזתן לך וטרים תתן לך בכל שעריך אשר ה' אלקיך נופטים ושוש
משום , " בלשון יחידשעריךבכל  לךלא נאמר אלא "תתן  "תתנו לכם בכל שעריכם: "בספר הליקוטים זצ"ל
 שופטים ושוטריםלהעמיד  -בה נקראת הפרשה  ובפרט בתקופה זו ,פונה בקריאה לכל יחיד ויחיד תורהשה

דיבור השמיעה, שערי השערי הראיה, שערי  –בונה את אישיותו המידע המיים אשר דרכם עובר יהפנבכל שעריו 
רואה מה  הואאם ה ,שומע מה שצריך לשמוע האם הואמדבר זה מה שצריך לדבר,  הואבדוק האם מה שול ',וכו

וסיים  השופט הוא הבדיקה, והשוטר הוא הקנס, שאם לא ישמע לקול היצר הטוב, יקנוס עצמו... שצריך לראות...
 , ויתקיים בויפתחו בפניו שערי גן העדן -מדה כנגד מדה  ו באמרו שאם האדם ישמור את שעריו כיאות,דברי

 )ישעיה כו, ב(." א גוי צדיקופתחו שערים ויב"
חודש אלול.  -אין זמן מתאים יותר לעבודת התשובה ולעריכת חשבון נפש, מאשר החודש האחרון של השנה 

אנו עוצרים את מרוץ החיים השגרתי, בוחנים את הישגינו בשנה החולפת, מתייצבים  ,חודש התשובה והרחמיםב
בודקים כמה 'הרווחנו' בשנה החולפת וכמה חלילה הפסדנו, במה השתפרנו  נו ומגרעותינו,יביושר מול כשלונות

 להוסיף.ומחליטים לתקן, לשפר הכי חשוב, ו ובמה חלילה התדרדרנו,
זמן תשובה לכל, ויזהר  הוא דש אלולוחש" ג(", סעיף רמ'סימן ח) "מורה באצבע" בספרו החיד"אוכבר כתב מרן 

דש אלול עד יום הכפורים, כי היה צריך לעשות כן כל ימיו בכל ווכן יעשה מראש ח ...לפשפש במעשיו טוב וישר
]של יותר טוב בימים אלו : "הרב טור ברקתבשם  ('אות ו )סי' תקפ"א "ברכי יוסףוגדולה מזו כתב בספרו ". "לילה

וכן ראיתי לקצת רבנים שתמיד היו עסוקים בגופי . דולהרבות סליחות ותחנונים עם הצבור מללמחודש אלול[ 
 ."הלכות ובחבורים, ובחדש אלול היו מניחין קצת מסדרם ללמוד גרסא ותחנונים

* 
פח בעקבותיו נשרך ו ,אשפהכשהוא חמוש במטאטא בכף  מנקה רחובותיהודי פשוט פגש בש מעשה ברב אחד

בחריצות בדיוק כפי שאתה ו: "אמור לי יקירי, הן אמש ניקית את הרחובות במסירות ותהה בפניו הרב עמד גדול.
מנקה היום. כלום הועלת משהו בנקיון של אמש? הרי היום עברו כאן שוב אלפי אנשים ובחוסר משים לכלכו 

 כירו את נקיון היום, מה בצע בנקיון כזה?!"...שוב את כל שעמלת עליו. מחר יעברו שוב ולא י
יעבור  : "דע לך רבי, שאילו לא ננקה מדי יום, הרי שהלכלוךוענה לפי תומוהמנקה התייחס לשאלה ברצינות 

נאנח הרב ואמר: "כמה צודק  ,כשהמשיכו הרב ומלוויו בדרכם ..., וכאן החוה בידו מעל לראשואת הראש"
, אף כי נדע שנכשל לאחר מכן שוב, את חטאינו ננקה מדי יוםם חשבונו של עולם ונחשב מדי יוהפועל. אילו לא 

 , הרי שהנקיון יעבור את הראש"...ושוב ננקה, ושוב נלכלך
 

 דרכי הפרד"ס  עצה טובה
 אופנים בפירוש התורה

לעקוב אחר להורים , יש מקום של שנת הלימודים ים הראשוניםבימ
המקום שתפס, על התלמיד  קליטת הילד בכיתה, להביט פיזית על

דת שביעות רצונו. ימים אלה הם קריטיים, משום שיושב לצדו ועל מ
שהם קובעים את יחס הילד למחנך ולהפך. כשמאתרים בזמן תקלה או 

יה הדבר הרבה יותר קשה. אותם. לאחר מכן, יה לפתורניתן  -סיבוך 
 )הרב חיים ולדר הי"ו(.

 

 מלות קישורהוספת 
ר שונות ושימלות ק הוספת
)כגון: אז, בגלל, מתי?, בפסוק 

וכדומה(, ובכך משתנה פירוש 
 הפסוק.

 מגיד דבריו / פנינה מתורתו של הגאון רבי בוגיד סעדון זצ"ל
 

שאם הוא אוהב  ,הוא ע"י אהבת התורה ,רבותינו ז"ל כי האות והבחינה האמתית אם אדם אוהב את השי"ת ואמר"
 זה לאות ,ידם שיתמידו על התורהבומחזיק אוהבם ומהנה אותם מנכסיו התורה ומכבדה ומכבד הלומדים אותה ו

 (ה)"מגיד חדשות" ח"ט עמ' קמ" ."כי הוא אוהב את השי"ת בכל לבוומופת 
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 פנינים ופרפראות
 

ליהם זכות. ע"ש. ולכאורה תמוה, אמר ר' יהודה, שיהיו שופטים ומלמדים ע במדרש: - שופטים ושוטרים תתן לך
כות שמלמדין עליהם לפני הקב"ה, ודאי יצא אחד רשע ואחד זכאי, אם כן מהי הז ,בין איש לרעהו אם שופטים הרי
( . ואפשר לבאר בס"ד על פי מה שאמרו במדרש רבה )בראשית פרשה ח' אות ה'חייב מהם יצא שאחדמוכרח הרי 

שהוא עושה צדקות. , חסד אמר יברא, שהוא גומל חסדים. צדק אמר יברא, הקב"ה לברוא את אדם הראשון שכשרצה
. מה עשה הקב"ה? כולו קטטה. היו שם מחצה על מחצהשכולו שקרים. שלום אמר אל יברא, ש, אמת אמר אל יברא

הטיל אמת ארצה ונשאר רובו לזכות. ע"ש. ובספר גלילי זהב כתב לבאר הטעם שזרק הקב"ה את האמת ארצה ולא 
על האמת בלבד אר, לא יכול היה העולם להתקיים, שאם היה זורק את השלום והיה האמת נשכיון שאת השלום, 

ים ומלמדים עליהם זכות, שרצונו ו דברי המדרש שיהיו שופטיובנ ן העולם יכול להתקיים. ע"ש. ולפי זהבלי פשרות אי
האמת  זכות לפני הקב"ה שצדק שלא שמע למדת]הכוונה על עצמם[ שדנים דין אמת מלמדים עליהם  לומר שעל ידי

 שטענה שכל האדם כוזב. 
ים ודיינים ופטאע"פ שיש שצדק צדק תרדוף", ש -הפסוקים "ושפטו את העם משפט צדק  סמיכות יובן גם כן בזהו

ה רוב צריכים לרדוף לעשות  צדק, , מ"מ כדי שיהיזה נפרכת טענת האמת שאמרה אל יברא הדנים דין אמת ועל ידי
]ויומתק עוד לפי מה  ע"י עשיית צדקות ולו עושה צדקות, ויש לנו לאשר דבריוכי כ אמר יבראצדק שהיינו לסייע ל

וגם על ידי זה מלמדים  ק צדק תרדוף הכוונה לצדקה. ע"ש[.שכתב מרן החיד"א ז"ל בספרו חומת אנך אות א' שצד
יבואר כמין חומר מה שאמרו חז"ל )שבת דף יו"ד ע"א(  ה שצדק ששמע לצדק ולא לאמת. ולפי זהזכות לפני הקב"

צא שמצדיק ן אמת נמשדן די ב"ה במעשה בראשית. ע"ש. שעל ידיכל דיין שדן דין אמת לאמתו נעשה שותף לק
את עולמו אע"פ שהאמת אמרה אל יברא שכולו שקרים, וע"י שהדיינים דנים דין אמת מבטלים  את הקב"ה שברא

נעשים כביכול שותפים ומסייעים לקב"ה במעשה  האמת, ואזאת יקים את הקב"ה שהשליך את טענת האמת ומצד
 בראשית.

כח המשפט, שבזמן שהמשפט  וזה לשונו: גדול )בפרשתנו( שכתבפי מדרש זה אמרתי לבאר דברי רבנו בחיי ז"ל  ועל
נעשה בארץ, אין הקדוש ברוך הוא יושב עמהם בדין, ודן אותם במדת הרחמים. וכשאין המשפט בארץ, דן אותם 
במדת הדין. וכן מצינו במדרש תהלים, בזמן שאין הדין בארץ, הדין בשמים, והקדוש ברוך הוא יושב עמהם בדין 

וש ברוך הוא יושב עמהם בדין, שהרי דין אומנותו של הקדוש ברוך ופורע מהם. אבל בזמן שהדין בארץ, אין הקד
הוא, דכתיב "כי אלהי משפט ה'", וכשנוטלין אומנותו ועושין את הדין בארץ, הקדוש ברוך הוא דן אותם ברחמים. 

ק והנה כשבארץ אין דנים דין אמת, הרי שהצדד כאן. הדא הוא דכתיב "אם בחוקותי תלכו ונתתי גשמיכם בעתם". ע
וח"ו הקב"ה יושב בדין על העולם. אבל כשדנים  ,שאומר צדקות עושה נאלם דום, ושוב נשארו השלום והחסד שקולים

באמת לא צריך כי , סא החסד והרחמים. וכל זה דרך בני אדםדין אמת הרי שנשאר רוב לזכות ויושב הקב"ה על כ
)מכת"י הגאון רבי משה לוי  חר מעשיו ית"ש.הקב"ה את הדיינים דודאי כל מעשיו טובים הם ואין כלל להרהר א

 "ל(.זצ
 

 

 עובדיה חןנקּודת חן / 
 
 
 
 
 

 כפלת כחמ   -אחדות 
 
 
 
 

חוסר האחדות היה הסיבה לכל הגלויות וההשמדות, 
את הנאמר  שפת אמתכמו שפירש בהלצה הרב 

 ,"ותינולכל עלינו עמד בלבד אחד שלא"בהגדה: 
 עמד"ש הוא, האחדות חסרון - "בלבד אחד-לא"ה

 .צרותינו לכל תמיד גרםו", לכלותינו עלינו
 

זצ"ל בספרו "עוד יוסף חי"  רבנו יוסף חייםהגאון 
מכפלת הכח שמביאה  את)סוף פרשת חוקת( לומד 

, 1אם נכתוב את הספרה ממלאכת החשבון:  האחדות
, 1דו עוד . נוסיף לי11המספר  נקבל את, 1ולידה עוד 
 1. אם נכתוב עשר פעמים את הספרה 111ויהיה זה 
ממיליארד! אבל אם נכתוב את  למעל נגיעזו ליד זו, 

עשרת המספרים הללו בעשרה דפים נפרדים, לא 
נלמד מכך שכאשר יהיה בידינו אלא עשר יחידות! 

 כפל עשרתומ כוחם, זה לצד זה וינצבים יחדיחידים 
  כאשר כל אחד פועל בנפרד, אין לו אלאאילו מונים, ו

 את כוחו המוגבל. 
 

עשרת המספרים  ועוד יש ללמוד מכך, שגם אם
, אבל לא זה ליד זה, אלא האחד מעל נרשמים ברצף

גם אז לא יקראום כמספר אחד גדול ומוכפל,  -חברו 
אלא כמספרים בודדים ותלושים. כח הרבים הוא רב 

 יוןוועצום, רק כאשר הם פועלים בתחושת אחוה ושו
. כי כשברא הקב"ה את עולמו, ולא אחד מעל השני

ו איש אל רעהו בשוה, למרות חסירצה, שבריותיו יתי
ו. ומשום כך ראשי חברשיש לאחד מעלות יתרות על 

 -בות של המלים: "ברוך שאמר והיה העולם" יהת
 ."בשוה"

 
 : "על כן יאמרו המושלים",על מוסר השכל זה נאמר

או ואו חשבון", בואלו הצדיקים המושלים ביצרם, "ב
 ות בה.ונלמד ממלאכת החשבון ומההתבוננ

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 ספור לשלחן השבת/  לבניהם ויספרו
 

 הבקשה האחרונה

 

  !זה לא צחוק 
 וכל אחד מהם סיפר את המופתים שרבו מחולל בכח התורה.  ,ברכבת נסעהקבוצת חסידים 

 ה"חפץ חיים". בעל עד שהגיעה השיחה אל רבי אריה לייב, בנו של רבי ישראל מאיר מראדין, 
 -צדיק גוזר והקב"ה מקיים, ואילו אצל אבא  -ענה הבן: "אצל צדיקים רבים בתשובה לשאלתם אלו מופתים מחולל אביו, נ

 הקב"ה גוזר ואבא מקיים"...

 ...צחוק צחוק אבל   
 שיהודי מקיים רצון ה'... -המופת הגדול ביותר 

 

 בבית הרפואה וולפסוןאושפז חכם אחד -תלמיד
. לחדרו ל"א לאחר שנפצע בתאונת דרכים שבחולון

וסף: אדם בגיל העמידה, בעל חנות הוכנס חולה נ
, התחלפו בתורנות ו במסירותהבניו סעדו בגדים.

היו, נעימי  שומרי מצוותממיטתו.  וממש לא משו
ציין אותם  ואותו תלמיד חכםהליכות ואצילי מדות, 

״בנים לתפארת״, אמר לו, ״זכות  -לשבח באזני אביהם 
נהרו פניו של החולה, ואמר: ״אכן כן, . גדולה היא!״

מי שיער שכך יהיה?! מבית חילוני אני, נולדתי 
בחין הש, והחולה הרבהשתאה  .בקיבוץ חילוני!״

אבל בבית חולים יש , פור ארוך הואי״ס הגיב בתמיהתו
 פנאי למכביר...״.

 
התחשק לי "פתח וסיפר את סיפורו  "״בהיותי בקיבוץ

שבת אחת לנסוע לירושלים. לקחתי טנדר מהקיבוץ, 
ונקלעתי אל ״ככר  -ונסעתי. ירדתי ברחוב שטראוס 

השבת״. לפתע הותקפתי בילדים שהתגרו בי וצעקו 
׳שבת׳. עצרתי את המכונית והתחלתי לרדוף ׳שבת׳, 

אחריהם. הם נעלמו בסמטאות, ואני שבתי אל הרכב, 
רוטן וזועם. והנה הם מגיעים אחרי, לועגים וצועקים. 
התרגזתי והתחלתי לקלל. בעומדי כך, ניגש אלי יהודי 
לבוש שחורים, ואמר לי בנועם ובסבר פנים יפות: 

אני יהודי ואתה א אתה מגדף את כל הדתיים, הל ״למה
יהודי. הילדים מתגרים, למה לך להיגרר אחריהם?! 
הנח להם והירגע, מהיכן אתה?״. נקבתי בשם הקיבוץ, 
והוא אמר: ״דרך ארוכה עשית. בוא לביתי, תנוח מעט, 
תשתה דבר מה״. התלויתי אליו, הוא גר בקרבת מקום. 

דדנו. בינתיים ירד ישוחחנו מעט, אפשר לומר שהתי
 רתי לקיבוץ״.הערב, וחז

 
כעבור ימים מספר הגיע אותו יהודי לקיבוץ, לבקרני. 
הצגתי אותו בפני רעייתי, שוחחנו מעט, ואז היה עלי 

קשתי מהאורח לבוא פעם ילשוב לעבודה. התנצלתי וב
אחרת בשעות הערב, אז נוכל לשוחח בנחת. ואכן, 

אני, אשתי  -ישבנו  .כעבור שבועות מספר, הוא הגיע
לשוחח עמו. כך התהדקו הקשרים,  -ושלושת ילדינו 
ואם דתיים.  להיות : ״מתאים לכםלי עד שפעם אמר

, קיבוץ להיות חברי מה שמונע אתכם זה שאתם רוצים
 .דתיים...״ יש גם קיבוצים מה בכך, הלא

הרעיון חלחל ונקלט, ויום אחד עברנו לקיבוץ דתי 
מכן  ושינינו את אורחות חיינו. כמה שנים לאחר

קבלנו שילומים מגרמניה בגלל אשתי שהיתה פליטת 
שואה, ואז עברנו להתגורר בירושלים, כדי להתחזק 
יותר בשמירת הדת. ובאמת, זכינו לילדים לתפארת, 

 .דתיים ומסורים עד מאוד...״
 

שקע במחשבות.  והרבהחולה סיים את סיפורו, 
 לאחר רגע ארוך אמר: ״מקרה מופלא הוא. אני רואה

חלטת לערוך נם הת יד ההשגחה העליונה. לא לחבו א
נם נקלעת לככר השבת. טיול לירושלים, לא לח

והילדים שהתגרו, והאיש שהגיע בדיוק באותה שעה, 
והציע אירוח, ושמר על קשר כה הדוק וממושך... לא, 
אין זה מקרה! שמורה לכם איזו זכות בשמים, 

 ותלי, איזו זכ אמור נאשבזכותה אירע כל העניין. 
ה זכית לכזו ינעומדת לך, איזו מצוה עשית, שבג

 .השגחה?״
 

״קלעת למטרה!״, אמר, ״אכן זכות גדולה עמדה לנו. 
אשתי ניצולת שואה, הגיעה לקיבוץ כנערה צעירה 

יש 'אמרה:  ,קשתי שתינשא לייב כאשר. ושם הכרנו
. היא סיפרה שהיתה 'לי סוד גדול, ועלי לגלותו לך
באו ולקחו את אמה בת שבע שנים כשהנאצים 

חיבקה אותה  שנפרדו לנצח,האחרונה. לפני  כהלדר
בתי, אביך כבר איננו. אני ', נשקה לה ואמרה: האמ

הולכת, ואת תישארי לבד, לא תדעי דבר. אך זאת 
זכרי, בתי. זכרי שבקשתה האחרונה של אמך היתה, 

 .'שתשמרי על טהרת המשפחה!
 
האם ו ,היא שאלה בקול חנוק 'מה זה, אמא?"'

כשתתבגרי, תלכי לרב, הוא יסביר לך. 'אמרה: 
תשמרי על כך במסירות נפש, כי זה יסוד המשפחה 

. ואז נשקה לה שוב, והלכה לבלי שוב. 'היהודית
ועתה, אם 'בלה הסבר. יכעבור שנים פגשה ברב, וק

עכשיו הייתי אני זקוק אמרה לי.  - 'תינשא לי ,תסכים
, וכעבור כמה להסבר. אמרתי שעלי לחשוב על כך

ו ימים הודעתי על הסכמתי. בכל חודש מצאנו איז
ונסענו לתל אביב, כדי שתוכל לטבול. אני אמתלה 

 חושב, שזו הזכות״...



 

 אור המאיר  
 רה"י הגאון רבי מאיר מאזוז שליט"אשאלות ותשובות שענה לשואליו בקצרה מרן 

 (שעתיד בע"ה לראות אורח"ג )מתוך ספר "מקור נאמן" 
 

לטיפולים, אולי תעלה ארוכה  רץ ישראלבחו"ל, והביאוהו לא אחלה במחלה קשה ל" אחד מקרוביישאלה: 
השיבו לחו"ל קרוביו רוצים לכעת גברה מחלתו ונפטר לבית עולמו.  ,למחלתו. אך למעשה מיד כשהובא הנה

 ?הדבר רים שם. האם מותרמתגורכי כולם  ולקברו שם,
בשו"ת יביע אומר חלק ששי )חיו"ד סימן ל"א אות ג( שהדבר  (שליט"א)כתב הגאון ר' עובדיה יוסף תשובה: 

שעדיין לא נקבר, ובאו לשאול אם יותר נכון לקוברו אצל אבותיו בחו"ל בחו"ל ברור בסברא, שאם יש נפטר 
? בודאי שיש להורות שיש לקוברו בא"י, שהיא מזבח כפרה לכל עונותיו, וגם רץ ישראללקוברו באאו עדיף 

ניצול מצער גלגול מחילות, וזוכה להסתופף בצל כנפי השכינה, ובזה יש נחת רוח גדולה לנפטר הרבה יותר 
ו אצל אבותיו, שאפילו הנפטר ציוה בחייו לקבר תבממה שערב לו לנוח אצל אבותיו. ע"ש באורך. )ושם כ

, שאין מוציאים אותו לחו"ל, בא"ישנפטר  דון דידןאם היה רק גילוי דעת בעלמא אין שומעים לו(. וכל שכן בנ
ויש לו זכות גדולה בזה, כמו שאמרו )בסוכה  .ואדרבא מן השמים סייעוהו לנפטר דנן להגיע לא"י להקבר בה

מובילים אותו )והביא זה הרב נר"ו שם בסוף הסימן(. ( שרגליו של אדם הם ֲעָרִבים לו, לאן שצריך ע"א ג"נ
ואע"פ שכל בני המשפחה גרים כרגע בחו"ל, מכל מקום יכולים לבקר פעם בשנה בא"י, וכל ישראל עתידים 

 להשתקע בארץ הקדש. ולכן אין להוציאו כלל לחו"ל, ומקומו זכה לו בא"י. וכפר אדמתו עמו.
 

, והגוי לוקח מחיר נמוך בהרבה מהיהודי, האם ים הצעת מחירגיששמיהודי וגוי שני בעלי מקצוע שאלה: 
 ?בכל מקרה יש להעדיף את היהודי

(, יש להעדיף את 2/3)כלומר שליש ואמר שאם ההפרש ביניהם  ,פעם נשאל הרוגאצ'ובי על זהתשובה: 
 היהודי שמבקש שלש מאות מהאינו יהודי שמסתפק במאתים.

 
בגלל קשיים במנין לאמירת סליחות באשמורת הבוקר, עברנו לחצות לילה. אנחנו ישנים משעה  שאלה:
לתפלת שחרית.  5.30לאחר מכן אנו חוזרים לישון עד  , וקמים לאמירת סליחות ותיקון חצות.23.30עד  22.00

. לומר ברכות התורה, ביקיצה לפני 3. לומר ברכות השחר. 2. ליטול ידים בברכה. 1שאלתי, מתי עלינו: 
 חצות או בבוקר?

 . פעמיים.3. בבוקר. 2. בבוקר. 1תשובה: 
 

 האם אפשר לקיים מנין לסליחות מהשעה בה מתחילה תפלת הותיקין? שאלה: 
אין לבטל מנין  -אין הכי נמי. ואם לא  -לעשות שני מניינים ושלא יפריעו אחד לשני אם אפשר תשובה: 

 ותיקין מפני סליחות שלא בזמנן!
 

 מתי עדיף לומר סליחות, מוקדם בבוקר אך אחרי הנץ או בחצות הלילה? שאלה:
 בחצות או באשמורת. תשובה:

 
 מנו מצומצם וקם בבוקר לסליחות ומפני כן מפסיד אמירת הקרבנות, האם טוב עושה?אדם שז שאלה:

 ישלים הקרבנות אחרי התפלה ולא יפסיד הסליחות. תשובה:
 

 הקטעים בארמית?כשאין מנין בתחילת הסליחות, האם אפשר לקרוא את  שאלה:
מנהגנו לומר גם ביחיד. וראה מה שהארכתי בזה בהקדמתי לספר "סדר הסליחות" להרה"ג אבירן תשובה: 

 יצחק שליט"א )בני ברק התש"ן(.
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