
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

   53עלון , ד"בס
 יום הכיפורים

ד"התשע  

 

  כ לשון ,ב פרט בימ ים הל לו,  ו אחד ל פי מצב ו  האישיאחדבכל דור ו דור ח ייב  האדם לה וכיח א ת עצמו  ולה תעורר  מח דש כל 

 , "ִמ ַּתְרְּדַמְתֶכם ָה ִקיצּו ּוְ ִנְרָּדִמין  ִמְּׁש ַנְתֶכם ְיֵׁש ִנים  עּורּו", )’ד’ ג הל "פ (ם בהלכ ות תשוב ה "הרמב 
 )לבוש י ו סף. (  ל ישניםנרד מיםכי  יש הבדל  בין ,  כפל את לש ונ ו

 
ט וב  ללכת  לבית  האבל  מאשר ל לכת לבי ת   ": לה תעורר  לתשוב ה יש   להרהר  על  יום  המית ה שכב ר אמר שלמ ה המ לךכדי

 ". המשתה ו החי  יתן  אל לב ו
 

מלך  מוחל וס ול ח   ’ ברוך את ה ה"כ ובברכות  הה פטרה " י וה בתפילתומר ים אנו א: ל"זצ ין’ י שראל  מרוזרביר " האדמושאל
 עולם   בוראו ל א יסל ח "והר י  יש חשש שמא ח, ’אי ך אנו  חותמ י ם ברכה זו עם שם ה:  צ ריך ביאורול כאורה. ’וכ ו" לעוו נות ינ ו
 ? כ  נמצא שבר כנו ברכה  לבטל ה"וא,  על הע וו נות

 

והי ה ביד  האב  תפוח  גדו ל   ,   לו  בן  חביב  עלי ו  מאוד  ויש ל אב תע נוג  להשת עשע עם  הבןש ישלאב ? הא למ ה הדבר  דומ ה,   והשיב
כ כה  עשה  האב כמ ה   .   ידוומש יבחוזר  בו  האב ,  וכשהי ה הב ן מ ושיט  ידו  לקחת  את  התפ וח,   ו היה  מצי ע את  התפ וח   לבןויפה 

ואז הי ה האב מ וכרח לתת   ! ! י העץ פרבור א ’וכו’  את הברוך: אך הבן שהי ה פיקח קם ו בירך. כדי להשת עשע עם בנו, פעמים
  .  ברכתו לב טלהתה י הכדי של א , לו את  התפו ח

 
כדי   ,  שהשם יתב רך ודאי שימחו ל לנ ו על עו ונו תינוכדי, ’וכו " מלך מו חל וסול ח’ ברוך אתה ה"כ " כמו כן אנח נו מברכים בי וה

   )ה לו קט מסיד ור א י ש מצליח" של’ ט עמי  המנה גים  עמ(                                                                ... שלא יה יה חשש ברכ ה לבט ל ה
 

  חיים  מובא  ב שם החפ ץ ח יים  משל  נפל א  להמחיש  את   החפ ץתלמיד  ,   ע ל רב י שלמ ה ב לוךשנכתב  " שלמה’  הצדיק  ר" פרבס
גזר ו  . י הש וטרים"  שאירע  בעת מ לחמת  העו לם  הראשונ ה בבח ור יש יבה ש נ תפס עאמית י המשל ה וא ע ל מעש ה  . פחד י ום הד ין

וב משך רבע   ,  ה ירי הבמכונ תא יר עה תק לה  , ם מ נסים  ליר ות  על יווב עוד  ה, השוטר ים כ י וונ ו כ נגדו  מכו נת  ירי ה.    מותע ונשעליו  
,   ו מרוב הפחד שהי ה לו באות ה  שעה,  ולהצ יל את נפשומהם בינתי ים הצליח הב חור לבר וח  . שעה ניס ו לירות בו  ולא הצל יחו

 . שער ותי והלבינ ו 
 

להמ חיש  בחוש  כיצד  יה יה  ירא   ו,   מי ום  הדי ןלפ חוד  על  כך  הח פץ  חי ים שס י פור ז ה  הוא  משל  נפ לא  עד כ מה צריך  האדם  אמר
 ) מ ורש ת אבות (                                                                             . ל פר טיהםומ חשבות יווחרד בי ום בו  יפרט ו לפ ני ו א ת כל מעשי ו 

 

 לנדודי שנה
 

:   וְ ֵכן ְּכֶׁשאֹוֵמר,  "ַהַּמִּפי ל ֶחְב ֵלי ֵׁש ָנה  ַעל עֵ יַני  ּוְת נּוָמה  ַעל  ַעְפעַ ָּפי" ְיַכֵּון  ְמ אֹד ִּבְקִריַאת  ְׁשַמע ֶׁשעַ ל ַהִּמָּט ה ְּבִבְרַּכת ,  ְלַהּסֹוֵבל  ִמְּנד ּוֵדי ֵׁש ָנה
ִּבְלַבד ְלַה ִּפיל ֶחְב ֵלי ֵׁשנָ ה  ּוְתנּוָמ ה ַעל  ' ְוַיֲאִמי ן ֶׁשִענְ ַין ַהֵּׁש ָנה ָמסּור ִּב י ֵדי ה. ְּבֵׁשָנה ֲעֵרבָ ה' ְיכַ ּוֵ ן ֶׁשַּיְׁשִּכיֵבה ּו ה" יֵבנ ּו ָאִבי נּו ְלָׁשל ֹוםַהְׁשִּכ"

ִענְ ַין ַהֵּׁש ָנה ה ּוא ֶאָחד ִמ ִּנְפְלא ֹות ַהּבֹורֵ א ֶׁשֵאינ ֹו מּובָ ן ְּב ֶדֶרְך ַהֶּטַבע  ) ו ת לחא (ֶׁשֵּכן ָּכָא מּור ְל ֵעיל , אֹו ָחִל יָלה  ְלַיְּסר ֹו ִּבְנד ּו ֵדי ֵׁשָנה, ָהָאָדם
ֶׁשֵּכן ְּבכ ַֹח   , ה ִל יׁשּו ָעהִיְזּכֶ ' ֶׁשּיַ ִּפ יל עַ ל עֵ יָני ו ֵׁשנָ ה ְּכֵדי  ֶׁשִּיְת ַחֵּזק ּגּופ ֹו ַּבֲעב ֹוַדת ה ' ּוְבכֹ ַח ֱאמ ּוָנה  זֹו ֶׁש ִּיְתַחּזֵ ק ִּביִדי ָעה ז ֹו וְ ִיְתַּפּלֵ ל לַ ה. ְּכָלל

ֶזה ֶׁשְּמַסֵּלק  ָהָאָדם ַה ִּסּבֹות  ִטְבִעּיֹות  ְות ֹוֶלה  ַהּכֹל  ְּבַהְׁשָּגָח ה ֶזה  ַעְצמֹו ַה ְּסֻגָּלה  ַהּנִ ְפָלָא ה ְּביֹו ֵתר ִמּכֹ ל ְלָגֵרׁש  ַהִּמְקִר ים ְוַהְּטבָ ִעי ם   
 . ּוְלַהְמִּת יק ַהִּד ינִ ים

 

 :  ִּבְלַבד'  ָּלן וִ יַחֵּזק  ֱאמּוָנת ֹו ִע ְנָין  ֶזה ֶׁשַהֵּׁשנָ ה וְ ַהַּת ְרֵּדָמה ִהָּנם ְּב ַיד הְוִיְקָרא  ְּפסּוִק ים ִּדְלַה 
 

ר ָלַקח ִמן   ֱאל ִֹהים ֶאת  ַהֵּצָלע אֲ ֶׁש' וַ ִּיֶבן ה. ֱאלֹ ִהים ַּתְרֵּדָמ ה ַעל  ָהָאָדם ַוִּייָׁש ן ַוּיִ ַּקח ַאַחת ִמּצַ ְלעָֹתי ו ַוּיִ ְסּגֹר ָּבָׂשר ַּתְחֶּת ָּנה' ַוַּיּפֵ ל ה"
 ).כב-פס וקים כא , בראשית ב" (ָהָאָדם ְלִאָּׁשה  ַוְיִבֶא ָה ֶאל ָה ָאדָ ם

 

ִּבְׁשִבי ל ְנבּו ַאת ְּבִרית ֵּבי ן   ' ֶׁשִהְרִּדימֹו  ה" (ַוְיִה י ַהֶּׁשֶמׁש ָלב ֹוא וְ ַתְרֵּדָמ ה ָנְפלָ ה ַעל ַאְבָרם  ְוִה ֵּנה ֵאי ָמה ֲחֵׁשָכה ְגדֹ ָלה  נֶֹפֶלת  ָעָלי ו "
 ). יב, בראשית  טו) (ַהְּבָתִרים

 

 ). כד, משל י ג" (ְרָבה ְׁש ָנֶתָךִאם ִּתְׁשַּכב לֹא ִת ְפָחד  ְוָׁשַכְבָּת  ְוָע"
 

 ) .ו, תהל ים ג"  (ִיְסְמכֵ ִני' ֲאִני ָׁשַכְבִּת י ָוִא יָׁשנָ ה ֱהִק יצֹוִת י ִּכי ה "
 

 ).ו-ה ,  ת הלים קמט" (ֹות ְּב ָיָדםר ֹוְממֹות  ֵאל ִּב ְגרֹוָנם  ְוֶחֶרב ִּפ יִפּי . ז ּו ֲחִס יִדים ְּבָכב ֹוד ְירַ ְּננ ּו  ַעל ִמְׁשְּכבֹוָתםַיְעְל"
 

"  ב ְמ ֻלְּמֵדי  ִמ ְלָחָמה  ִאיׁש  ַחְרּבֹו  ַעל  ְיֵרכֹו  ִמּפַ ַחד ַּבֵּלי לֹות ֻּכָלם אֲ ֻחֵזי  ֶחֶר. ִהֵּנה  ִמָּטת ֹו ֶׁשִּלְׁשלֹ מֹה ִׁשִּׁש ים  ִּגּבִֹרים  ָסִביב  ָלּה  ִמִּגּבֵֹרי  ִיְׂשרָ ֵאל"
 ).ח-ז , שיר השירים  ג(
 

 ) א' 'הרב  יעקב  ישראל ל וגאס י שליט(                                                    . ִמְזמֹור צא ִּבְת ִהִּל י ם"  יֹוֵׁשב ְּבֵס ֶתר ֶעְלי ֹון" ְועֹוד  יֹאַמר ִמְזמ ֹור 

 אמת                                                          

 .ָּבעֹוָלם ִיחּודֹו ִנְתַּגֶּלה ֱאֶמת ְיֵדי-ַעל.ב



 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לשרת את   האורחים 

אמ ר   כנגד מי ,  אמר רבי  לוי". טֹוב ֲאֻרַח ת ָיָרק ְוַאֲהבָ ה ָׁשם ִמּׁשֹור ָאבּו ס ְוִׂשְנָאה ב ֹו: " על  הפסוק) טו א ות יז'  פ(כתוב במדרש משלי 
פג עו ב ו שני ב ני אדם   , בשעה שי רד  ממלכות ו וה יה מ חזר על  הפ תחים בשבי ל פרנס ה. כ נגד שנ י בנ י אדם שפגע וה ו, שלמה פס וק זה

 .  אם רצונך  ת אכל עמי  הי ום, אדונ י המ לך: ואמ ר ל ו, בא  אחד  מהם ונשת טח ל פני ו, שהיו מכ ירים א ותו
זכּור  אתה  :  ואמר  לו,  והת חיל  מש מיע  לו  דברי  מלכ ותו,  מים  רביםוהב יא  לפנ יו   מטע,  וה עלה ו  לעל י יה  וזבח  שור,  מיד ה לך  עמו

עד   , וכ ן כל או תה סעודה, הת חיל ש למה בוכה וג ועה, מיד כי ון שהזכ יר לו ימי מלכ ותו. שעשית כך וכך ביום פלו ני  שהיית מלך
 .  שעמד משם ׂשֵבע מבכי יתו
שמ א אתה מבקש : רצונך שתג לגל עמי ה יום אמר לו, אדונ י המלך: ואמר  לו, התחיל משתטח ל פני ו, למחרת פגש אות ו חביר ו

בא ותה   . ג לגל עמ י ה יום ב מעט  ירק שי ש לי,  אם  רצונך, איש ע ני א ני, אדו ני  המל ך: לעשות  לי כמ ו שעשה  חבירך  אתמול  אמר ל ו
  נשב ע   שבועה,  אדו ני  המלך: ואמר  ל ו, והת חיל  אות ו הא יש ל נח מו, והבי א ל ו מע ט יר ק,  שעה הל ך לב יתו  ורח ץ ל ו יד יו  ורגל יו

כי   "שנא מר ,  מוכי ח וח וזר ומ וכי ח-א לא  כך היא דרכ ו של הקד וש בר וך הוא  , הקדוש ברוך  הוא  לאביך שא ינו  פוסק מ לוכ ה מזרעו
 .  א בל הקדוש בר וך ה וא מחז ירך  למלכותך, "י וכי ח' את אשר יאהב  ה

 

' בר אבא אמר רחייא'  אמר ר.ועמד  משם שבע, ושמח ב אותה סעוד ה של ירק, מיד נ תקררה דעתו על יו, כיון ששמע שלמה כך
משור אבוס   ", שאכלתי אצל הע נ י" טוב ארוח ת ירק וא הבה שם: "כתב בחכמתו, כיון שח זר שלמה למלכות ו; אבון בשם רבי יוס י

 ) ברהם ישראלא ' ר (                                                                                                        .שהא כיל ני א ותו  עשיר שהזכיר  לי צע רי" ושנאה ב ו
 

  הניצוץ שנשמר 

עדיין הוא קיים ואפשר , נראה-וגם אם הוא חבוי ובלתי, גם אם הניצוץ קטן מאוד. בתוך כל נפש יהודית טמון ניצוץ אלוקי
 .ללבותו

אבא ספג . נפש-תהוא היה שוחט ומוהל מומחה ובעל מסירו. עורר נשמות רבות לתשובה, ל"הנדל גלפרין ז-חנוך' החסיד ר, אבא
הנה סיפורו ". כי עליך הורגנו כל היום"וקיים בכל נפשו ומאודו את הפסוק , ד בחסידיהם"רי חב"את החינוך שהשרישו אדמו

 .של ניצוץ יהודי אחד מני רבים שזכה להדליק
 רעייתו של החסיד באשה הייתה-חיה. וביקשה ממנו למול את נכדה, באשה שמה-חיה, יום אחד פנתה אליו אישה מבוגרת מעירו

 .נמשך אחר רוחות הזמן וכבר בנעוריו התחבר לנוער הקומוניסטי, אברשה, בנם. שכבר הלך לעולמו, אברהם יפה' ר
הוא היה חבר . עם חלוף השנים התקדם אברשה וטיפס במעלות המפלגה הקומוניסטית עד שנעשה אישיות מוכרת וחיונית בה

 .מרכזית של המפלגה בכל האזורבכמה ועדות חשובות ושימש ראש הלשכה ה
. היו שהוסיפו לשמור קשר מסויים עם עברם. מקצתם ניתקו כליל מגע עם יהדותם. מעט בכירים במפלגה היו יהודים-לא

 .הכנסת-נהג לפקוד לזמן קצר את בית, הכיפורים-ביום, מדי שנה. אברשה היה אחד מהם
אך אימו לחצה עליו מאוד , מילה- אברשה אפילו לא חשב לערוך ברית.נולד בן, יהודייה גם היא, ויהי היום ולאברשה ואשתו

 .יודח מיד מתפקידו והשקעה של שנים תרד לטמיון, אברשה פחד שאם יתגלה הדבר. למול את התינוק
לקיים , תנאי אחד: שני תנאים התנה. נכנע בנה, באשה שאם לא יובא הרך בברית תאבד עצמה לדעת-אולם כאשר איימה חיה

יוכל לטעון כי הדבר נעשה ביוזמת , כך שאם יתגלה הדבר,  שהברית תתבצע בהיעדרו-תנאי שני . רית בחשאיות גמורהאת הב
 .אמו ושלא על דעתו

בדרכו לברית אסף . באשה מסרה לו את כתובת מגוריה והם סיכמו ביניהם על שעה-חיה. אבא שמח לקבל עליו את המשימה
 .יהיה סנדק והשני יסייע לו במלאכתוכדי שאחד מהם , אבא עוד שני חסידים

שאותו נהג ללבוש גם , אבא הוציא מסלו קיטל לבן. מוכן לעריכת הברית, כשהגיעו לכתובת מצאו כי התינוק כבר מחותל כראוי
 .מילה-שהיה חובש בעת שערך ברית, ומצנפת צחורה, כיפור-ביום

-ורק הסבתא חיה,  שהתה אימו של התינוק בחדר סמוךכל אותה שעה. בתוך שעה קלה הובא הרך בבריתו של אברהם אבינו
 .באשה טרחה סביב החסידים והנימול ודאגה לכל הדרוש
כשמו של , קראו לו, "ישראל. "בחרו לו החסידים שם על דעת עצמם, מכיוון שהורי התינוק לא התכוונו להעניק לו שם יהודי

 .הבה לכל יהודי וחינך למסור את הנפש למען הזולתט הוא שהחדיר את רגש הא"הבעש: ונימוקם עמם, טוב-שם-הבעל
. 'לחיים'באשה הביאה בקבוק וודקה והחבורה ישבה לומר -חיה. לאחר הברית הוציאו החסידים מיני מזונות שהביאו עמם

 .כוסית ועוד כוסית ובינתיים ירד הערב
. כעבור רגע ניצב בדלת אברשה. ת שירתםהחסידים הפסיקו א. באשה התכווץ מפחד-ליבה של חיה. לפתע נשמעו נקישות בדלת

' לחיים'בוא ותגיד עמנו , אבי הבן, נו. "עצות הוא ואינו יודע מה עליו לעשות-ניכר היה עליו כי אובד. עיניו התרוצצו כה וכה
 .הפר אבא את השתיקה, !"לכבוד הרך הנימול

ל את כוסית הוודקה שהוגשה לו והתכוון הוא נט. בצעדים מהוססים ובלב חרד התקרב אברשה לשולחן והצטרף לחסידים
 ".שהכול נהיה בדברו"כשאבא הניח כיפה על ראשו והזכיר לו לברך , לשתות

את התפילה שלו ואת הדרת , אברהם יפה' התזכור את החסיד ר", קטע אבא את הניגון, "אברשה. "החסידים פצחו בניגון
 ".?פניו

 . אביושלא שכח את,  אברשה ענה, "זוכר אני היטב, כן"
הוא נזכר . 'חדר'הוא החל להעלות זיכרונות משנות לימודיו ב. נפתחו ליבו ופיו של אברשה' לחיים'לאחר עוד כמה כוסיות 

לפתע עצם את עיניו והחל לשחזר בדבקות קטעים מתפילת . שנמשכו עד חצות היום, גילו ונזכר גם בתפילות אביו-בידידיו בני
 .עיניו העצומות זלגו דמעות"... הבט משמים וראה כי היינו לעג וקלס ""...והוא רחום יכפר עוון: "אביו

, נו. "אבא וחבריו החסידים לא רצו שההתעוררות שאחזה באברשה תחלוף בלא תוצאות. הדקות היו לשעות והשחר החל לעלות
היה מנוחה כל עוד לא תשנה אך דע כי לנשמתו הגדולה לא ת, אברהם יפה' אנחנו איננו מגיעים לקרסוליו של החסיד ר, אברשה

 ...".להחליף את כלי המטבח ולהקפיד על כשרות, לשמור שבת, מהיום והלאה עליך להתחיל להניח תפילין. אתה את דרכך

הוא קם ממקומו . בשלב מסויים הפכה התרגשותו הפנימית להתלהבות של ממש. אברשה קיבל עליו את כל מה שאמר לו אבא
 ".י ויהודי אשאריהודי נולדת: "והחל לרקוד

כך היה יכול להתחיל להגשים את ההחלטות שקיבל עליו . אברשה הצליח להשתחרר מעבודתו הבכירה במפלגה הקומוניסטית
 ...החזירה את אברהם לחיקו של עם ישראל, הכנסתו של ישראל בבריתו של אברהם אבינו. בברית של בנו


