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בס"ד

אין לקרוא בזמן התפילה ובזמן קריאת התורה
העלון מוקדש להצלחת וישועת הרב הגאון יאשיהו יוסף פינטו בן הרבנית זהרי.
ולרפואת הרב אפרים בן מחבובה ,אבשלום בן תריה ,אמנון בן עליזה ,עומר בן שושנה ,יהודה בן שרה,
אורנית בת שושנה ,זר חיה בת ניצה.

נהנתם מהעלון? רוצים שגם אחרים יהנו? לזיכוי הרבים באיזור מגוריכם ולהקדשות פנו ל:
 mahamardaniel@walla.co.ilאו למס' 0523458725

מאמר דניאל לפרשת "שופטים"

המילה "שופטים" מזכירה לנו את המשפט הקרב ובא בעוד פחות מחודש ,המשפט שיהיה לכולנו,
עם השופט הגדול ביותר של העולם ,ה' יתברך .בראש השנה ,נקבע לאדם כל מה שיהיה לו בשנה
הבאה כפי שהגמרא בביצה אומרת דף ט"ז "כל מזונותיו של האדם קצובים לו מראש השנה ,חוץ
כ1ום טוב והוצאת בניו לתלמוד תורה .ורמז לדבר ,כל פרנסתו של האדם נקבעת מהוצאות שבתות,
מתשרי ועד תשרי ,חוץ מתשר"י – תורה ,שבת ,ראש חודש וימים טובים .ולכן נשתדל כולנו בהכנה
של חודש אלול ,שהוא חודש הרחמים והסליחות ,כדי שנגיע למשפט בצורה הטובה ביותר .וכמו שיש
לאדם משפט הוא מביא עורך דין טוב ,אז אין לך עורך דין יותר טוב מהתורה והמצוות והמעשים
הטובים .המצוות והמעשים הטובים הם יסנגרו עליך ויהיו מליץ יושר עבורך ועבור אנשי ביתך ועבור
כל עם ישראל .עצה גדולה שאפשר לראות בפרשת השבוע ,ועצה זו תציל אותנו בעזרת ה' ותעזור
לנו מול היצר הרע שכל הזמן מנסה להפיל אותנו גם באמונה וגם בעבודת ה' .והעצה היא "שפטים
ושטרים תתן לך בכל שעריך" .וכבר פירשו בעלי המוסר ,שהשערים שבהם צריך לתת שופטים
ושוטרים הם איבריו של האדם .כל אדם צריך לשים לעצמו שופטים ושוטרים על הדיבור ,מה לדבר
ומה לא ,העיניים במה להסתכל ובמה לא ,בפה ,מה לאכול ומה לא ..ודבר זה גם נרמז במילה
"שעריך" שכן המילה הזאת היא ראשי תיבות של האיברים" .שעריך" :שיניים ,עיניים ,ראש ,רגל,
ידיים ,כרס ( הכוונה למאכלים שאוכל ,שיהיו כשרים וכמובן שיברך לפני כל דבר).
ישנה עוד עצה גדולה ביותר בפרשת השבוע והיא " :תמים תהיה עם ה' אלקיך" ,כל מה שה' לטובה
הוא עושה ,לך עם ה' בתמימות ואמונה (ראה עמוד הבא) ,פירוש שני ,גם כשאתה לבד ורק ה' רואה
אותך ,תהיה צדיק ותמים ,ולא רק כלפי חוץ .שיהיה מורא שמיים עליך כמורא בשר ודם .כפי שמוזכר
לנו בגמרא בברכות עם רבי יוחנן בן זכאי ותלמידיו ,וכפי שאנו מכירים בסיפור בגמרא בקידושין עם
רבי עמרם .ועוד אפשר לפרש ,הרי ידוע ששמו של ה' הוא מלשון רחמים ,ואלוקים זה מידת דין ,וכך
אפשר לפרש את הפסוק "תמים תהיה עם ה' אלקיך" כלומר גם אם הוא מתנהג עימך במידת הדין
(אלוקים) וגם במידת הרחמים (ה') תקבל את הכל באהבה ואל תהרהר אחריו חס ושלום...
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העלון מוקדש לעילוי נשמת  :אורלי בת סעידה ,נוריה בת נעימה ,חנה בת נוריה ,רחל שירה בת תמו ,קוקב בת אביגיל,
אינס בת מרים ,חדווה בת מסעודה .שלמה בן נוארה ,גרשון בן רחמה ,עזרא בן אסתר ,אהרון בן חזלה ,שלום בן חנדן ,חי
בן ירדנה ,אליהו בן מרים ,אליהו בן רחל ,חנניה בן אסתר ,שמעון בן עיישה  ,זכריה בן ורדה ,חיים בן אסתר ,יוחנן בן ביסקי,
נתנאל בן אור לי ,אברהם בן חנה ,יהודה בן אסתר ,יהושוע בן תמו.

להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות" – בבוקר ,שהכל בהיר ורואים את ישועת ה' אז קל לנו
להודות לה' ואנו שמחים שראינו את הישועה וזה מה שנאמר "להגיד בבוקר חסדך" כמה
טוב ה' על החסד שאתה עושה איתנו ,אך בלילה ,שהכל חשוך ,ויש ניסיונות ,אנו לא רואים
עדיין את הישועה ,אנו לא מבינים איך זה בדיוק לטובה ,אז יש לנו ניסיון ,ולכן אדם צריך
אמונה להאמין ולהבין באמת ,שכל מה שקורה לטובה הוא קורה" ,כל מאן דעביד רחמנא
לטב עביד" ופירוש הדברים ,כל מה עושה ה' לטובה הוא עושה .ועל כן נאמר "ואמונתך
בלילות" .וכדרך אגב ,עוד פירוש מה זה ואמונתך בלילות ,בלילה ,כאשר האדם הולך לישון,
הוא עושה קריאת שמע שעל המיטה ומפקיד את נשמתו בידי בורא עולם .ובבוקר הוא קם,
ואומר "מודה אני לפניך ,מלך חי וקיים ,שהחזרת בי נשמתי במחלה ,רבה אמונתך" .לעיתים
לא עלינו ולא על אף אחד מישראל ,יש אנשים שלפתע פתאום ,לא מתעוררים בבוקר ,הם
הלכו לישון ,ומסרו את נשמתם לבורא עולם .אך כאשר כל אחד מאיתנו עולה לישון ,הוא
עושה קריאת שמע ,ובנתיים מה שנשאר לו עד למחרת בבוקר ,זה האמונה ,שבורא עולם
יחזיר את נשמתו ויקום לעוד יום חדש .ועל כן הוא בכל בוקר אומר ,מודה אני לפניך...
שהחזרת את נשמתי "..כי באמת אסור לאדם לקחת את הדברים כמובן מאליו ,כי אף אחד
לא יודע באמת מה בדיוק מתכננים לו מהשמיים ,ולכן לא יקח את הדברים כמובן מאליו
ויגיד ,בעתיד אחזור בתשובה ,כל עוד יש לך את ההזדמנות לתקן ולהתקרב לה' תעשה
זאת .תעשה צעד קטן לבורא עולם ,עכשיו זאת הזדמנות מצויינת ,חודש אלול ,חודש הרחמים
והסליחות ,לעשות הכנה ליום הדין ,שהוא ראש השנה .ונחזור לחידוש מלמעלה" ,להגיד בבוקר
חסדך ואמונתך בלילות" .אנו אומרים בסיום קריאת שמע "ה' אלוקיכם אמת" .אז בבוקר אומרים מיד
"אמת ויציב ונכון וכו' ..ואילו בלילה אנו אומרים "אמת ..ואמונה "...למה? זה מה שאמרנו בפירוש ,כי
בחושך יש ניסיונות ,חשוך ,לא מבינים כלום ,אז יש אמונה לפחות ,אבל ביום ,שהכל בהיר לנו ,ורואים
את ההשגחה הפרטית ,אז אומרים אמת ויציב ונכון"....

הליכותיו והנהגותיו בקודש של סידנא בבא סאלי:
מספרים ,שכאשר הבבא סאלי היה רואה שבנו מאחר לתפילה ,היה חולץ את
התפילין והולך להעיר את בנו ,ואחר כך יורד לטבול במקווה ,מחשש שמא כעס
על בנו ,ואחר כך חוזר ומניח תפילין .כשראה זאת הרב מסעוד מלול זצ"ל ,שהיה
רבו של בנו ,אמר לבבא סאלי שהוא מקבל על עצמו להעיר את הבן כל בוקר כדי
שהבבא סאלי לא יטרח .ומאז ,מיראת רבו ,בנו של הבבא סאלי היה מופיע
לתפילה באופן קבוע בזמן ,דבר זה גרם לנחת רוח גדולה לבבא סאלי.
כשהיה הבבא סאלי בן  17בערה בקרבו אש ההשתוקקות להניח גם תפילין דרבינו תם .הוא
המתיק סוד עם סופר צדיק חסיד וירא שמיים ,שיכין לו תפילין מבלי שאף אחד ידע .ביום
שקיבל הבבא סאלי את התפילין והניחם ,קרא לו אביו רבי מסעוד ,באופן פתאומי ,ואמר לו
"בני הלילה נגלה אלי בחלום מור אבי ר' יעקב ואמר לי "בנך ר' ישראל כבר ראוי להניח
תפילין דרבנו תם ".הבבא סאלי שמע וענה בענווה "הם כבר אצלי והנחתי אותם הבוקר
מבלי לספר לאיש" .שמח רבי מסעוד על החלום ופתרנו וערך סעודת מצווה לבנו על הנחת
התפילין דרבנו תם.

מתורתו של הרב יורם מיכאל אברג'ל זיע"א
צריך כל אדם להשגיח היטב על פיו לבל יוציא ממנו דברי נבלה ושקר .ושאר
דיבורים אסורים ,אלא רק דברי תורה ותפילה ושאר דברי קדושה .ואם חס
ושלום ,ילכלך ויטמא האדם את פיו בדיבורים אסורים ,בוודאי לא יתקבלו דברי
תורתו ותפילתו לפני ה' .הדבר דומה למי שמגיש למלך מאכל ערב בכלי מאוס
ומטונף שבוודאי יסלק המלך מאכל זה מלפניו ,ואף יעניש בעונש חמור את
המשרת שהגישו לפניו בצורה כזאת .אך כשיזכה האדם לקדש את פיו כראוי ,אז
ממילא דברי התורה והתפילה שיוציא יתקבלו ברצון לפני ה' .והדבר דומה למי שמגיש בפני
המלך מאכל ערב בכלי זהב נאה ומהודר ,שבוודאי ישמח בו המלך שמחה גדולה ,ושכרו על
כך יהיה גדול מאוד.
אמר האדמור הזקן בעל התניא ,שמלימוד הזכות של ר' לוי יצחק מברדיטשוב ,נברא היכל
חדש בשמיים הנקרא "היכל הזכות" וכל יהודי המלמד זכות על חברו ללא כל התייחסות
למצבו הרוחני ,עולה המלצתו להיכל זכות זה ,וכל אחד מהם נעזר בכל המצטרך לו .על כן
אשריו ואשרי חלקו של כל מי שיזכה להיות מן המעוררים זכויות ומליצים טוב בעד כלל
ישראל אשר אין קץ לשכרם( ,ראה גם בליקוטי מוהרן רפב על מעלת לימוד זכות).

הבעל שם טוב הקדוש
חודש אלול ,הריח של הימים הנוראים כבר נישא באוויר ,אנשים כתתו
רגליהם בדוכני השוק כדי לקנות דברים בשביל ראש השנה .אחד צבע את
ביתו ,השני קנה בגדים לאשתו ולילדים ,וכך כל אחד התכונן לפי עניינו
לראש השנה הקרב ובא .גם בישיבתו של הבעל שם טוב התכוננו לחג
הגדול ,אלא שאצל החסידים לא היו רק הכנות גשמיות אלא גם הכנות רוחניות .הם עסקו בכיבוס
הנפש וחיכו בהתרגשות גדולה לחג עם רבם הנערץ הבעל שם טוב הקדוש .אך כעת הכינו עצמם
החסידים לתפילת ערבית של יום רגיל ,הבעל שם טוב נכנס לבית המדרש ,אבל במקום להתיישב
במקומו הקבוע ,פנה הבעל שם טוב לארון הספרים .הוא הוציא ספר מסוים והחל לעיין בו בדבקות
עצומה .אף אחד לא העז להפריע לו או לרמוז שזמן ערבית הגיע וצריכים להתחיל תפילה .ניראה
היה כי כל דקה שעוברת הבעל שם טוב נכנס יותר לריכוז בספר .על פני הבעל שם טוב ניכרה
התרגשות קלה ,ניראה היה כי העיכוב בתפילה לא מקרי אלא מכוון מהשמיים .חלפה שעה ,ואז
כאילו התעורר הבעל שם טוב מתוך עולם אחר ,הניח את הספר חזרה ופנה למקומו .התפילה של
הבעל שם טוב באותו ערב לא הייתה אותה תפילה ,הוא התפלל בדביקות ובתלהבות שונה ממה
שהיה מתפלל כבדרך כלל ,כולם הבינו שמשהו התרחש .תפילת ערבית הסתיימה ,אך הצדיק לא
חיכה לשאלות ,אלא פתח את פיו וסיפר" ,באחת הערים ,חי לו אדם שגדל והתחנך בבית יהודי ,אך
כשהתבגר נטש את דרך ה' והחל להתקרב לשכניו הגויים .לאט לאט הפך להיות אחד מהם .חלפו
שנים ,במהלכן הספיק האיש לעבור את כל העבירות שבתורה .הוא נטש את עיר מגוריו ועבר
להתגורר בסביבה שבה לא היו יהודים .בגלל עסקיו נאלץ בימים אלה לנסוע לעיירה הקרובה
לעיירתו עיירה בה נמצאים הרבה יהודים .היום לפני הערב כשהגיע לעיירה הבחין בהמולה מיוחדת
והדבר סיקרן אותו .הוא פנה לאחד מהיהודים ושאל לפשר ההמולה" .אלה הן הכנות שנעשות אצלנו

היהודים ,לקראת החג שנקרא ראש השנה" השיב לו היהודי בתמימות והוסיף "זהו היום הראשון
בשנה בו נקבע לאדם את כל השנה כולה" .דבריו הכו הלם באיש שעזב את יהדותו ושכח מה זה
בכלל ראש השנה" ,אולי בגלל המילים "אצלנו היהודים" או אולי בגלל שזכר את ראש השנה
המתקרב וגזר דינו עומד להיקבע לשנה הבאה" אמר הבעל שם טוב .לאחר שיצא האיש מההלם
המשיך להסתובב בעיירה ולפתע החלו לצוף במוחו זיכרונות ילדות שלו בתור יהודי קטן .הוא היה
אחוז בהתרגשות ,והמשיך ללכת מבלי לשים לב שרגליו מושכות אותו לבית הכנסת .כשהתעורר
ויצא מההתרגשות הוא מצא עצמו בתוך בית הכנסת ,לרגע הוא נבהל ,הוא לא הבין מה לו ולמקום
הזה ,לצאת הוא התבייש ,להישאר הוא גם התבייש ,לכן החליט להסתתר מהר מבלי שיקלטו אותו
בעזרת הנשים שהייתה ריקה .לפתע שמע את המילים "והוא רחום יכפר עוון" עברה בגופו
התרגשות ,כל גופו רעד ,הוא רצה להצטרף אל האנשים בתפילה ,אך מילות התפילה לא עלו במוחו.
עיניו זלגו דמעות .כאשר עזב אחרון המתפללים את בית הכנסת ,מיד רץ האיש ,נטל את הסידור
והחל לשחזר את מילות התפילה מתור הסידור .שעה ארוכה עמד מול הסידור והתפלל בכוונה
עצומה .בתפילתו שילב האיש דברים שיצאו מהלב הנסער שלו והחל גם לנהל דו שיח עם ה' " :יודע
אני ריבונו של עולם ,שנכשלתי בכל החטאים שרק ישנם ".וכאן החל לפרט את חטאיו בתפילה,
לאחר שסיים לפרט את חטאיו המשיך האיש לדבר עם ה' "האמן לי ,כי בכל ליבי מתחרט אני
עליהם .אתה ה' שאומרים עליך שאתה רחום ,סלח לי נא ומרגע זה ואילך לא אוסיף לחטוא .מעתה
אשנה דרכי ואשובה אליך" .כך הוסיף האיש וביקש שוב מעמקי נשמתו לשוב בתשובה תוך שהוא
זועק לה' יתברך מעומק הלב שיסלח לו ..עד שלפתע התמוטט האיש ונפל" "..ואני" סיים הבעל שם
טוב את הסיפור" ,עקבתי כל אותו זמן בהתרגשות עצומה אחרי תהפוכות הנפש של האיש הזה.
ראיתי את נשמת היהודי בתפארתה ,נפעמתי לדעת עד כמה אפשר לעלות מבירא עמיקתא מהמקום
הכי נמוך לאיגרא רמא למקום הכי גבוה ...וכך סיים הבעל שם טוב את הסיפור " :התעכבתי
בתפילתי ,כי רציתי שתפילתי תצטרף ותתלווה עם תפילתו של אותו יהודי וכך גם התפילה שלי תגיע
באופן ישיר לכיסא הכבוד"...

כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו !
אנו מעוניינים להפיץ את העלון לעוד מקומות בארץ ,כל מי שקורא את העלון ונהנה
מהסיפורים ,ורוצה שהעלון ימשיך להגיע אליו בכל שבוע ,מוזמן לפנות אלינו במייל או
בטלפון הכתוב מטה ,ואנו בעזרת ה' נדאג שהעלון ישלח אליכם בכל שבוע.
וזה הזמן לברך את כל הקוראים המתמידים ,שה' ישפיע עליכם שפע ,ברכה והצלחה בכל
מעשה ידיכם .וברצוני להודות גם לכל מי שמסייע בהפצת העלונים ,זכות התורה תגן
בעדיכם .שנתבשר בבשורות טובות ,ושה' ישלח משיח צדקנו ,ויבנה בית המקדש במהרה
בימינו אמן ואמן.
להפצת העלון ,ולהקדשות לעילוי נשמת או לרפואה ,ולזיכוי הרבים פנו למייל:
 mahamardaniel@walla.co.ilאו למספר0523458725 :
" כל יהודי אהוב אצל הקדוש ברוך הוא ,כמו בן זקונים שנולד להורים בעת זקנותם".
(הבעל שם טוב הקדוש)
שבת שלום ומבורך

