


יה זה בשעת ערב אביבית ונאה, בכניסה 
מעשירי  אחד  של  המפואר  לטרקלינו 
נקש  הכניסה  בדלת  שבקנדה.  טורונטו  העיר 
שליט"א,  קרימלובסקי  מרדכי  ר'  הרה"ח 
גביר בשליחות אישית מהגאון  שנשלח לאותו 
למען  להתרימו  זצ"ל,  גניחובסקי  אברהם  רבי 
לבו.  בכל  למענו  התמסר  אברהם  שרבי  מוסד 
אלא שמיד כששמע הגביר את מטרת בואו של 
מהרגלו  חרג  המשלח,  של  שמו  ואת  השליח 

והתחמק מלתת תרומה, ולו קטנה...
פשר  את  להבין  חקר  קרימלובסקי  הרב 
את  לגלות  הגביר  הסכים  בקלות  לא  הסירוב. 
וסיפר  פיו  את  פתח   - לבסוף  אך  לבו,  מצפוני 
רעם.  הלום  אותו  שהותיר  סיפור  מרדכי  לר' 
דקות ארוכות היה ר' מרדכי שרוי בהלם, משהו 
בסיפור של הגביר נראה לו לא הגיוני, זה פשוט 
כך  כי  בדעתו  איתן  היה  הגביר  אך  יתכן.  לא 
וכך היה המעשה, ור' מרדכי ההמום והמבולבל 
הבטיח לעצמו כי בשובו לארץ יבדוק את העניין 
לעומק, כי פשוט לא יתכן שהסיפור הזה קרה 

במציאות!
רץ  התעופה,  משדה  היישר  ארצה,  בהגיעו 
את  ופרש  אברהם,  רבי  של  לביתו  מרדכי  ר' 
ששמען  כפי  והמשונות  התמוהות  העובדות 
מהגביר. הוא היה בטוח שר' אברהם יפזר מיד 
מה  להסביר  ישמח  מהתעלומה,  הערפל  את 
למרות  אך  האבוד.  כבודו  את  ולהשיב  קרה 
כה  באור  אברהם  רבי  את  העמיד  שהסיפור 
שלילי ולמרות שהתעניין בפרטיו - קפץ את פיו 

והחליט לשתוק, לא הגיב אף במילה!
ר' מרדכי החליט מיד, כי את התעלומה הזו 
הוא חייב לפתור. הוא ימתין לשעת כושר, חייב 
להבין מה עומד מאחורי הסיפור המוזר. ואכן, 
ביום מן הימים הגיעה ההזדמנות, ור' מרדכי שב 
וסיפר לרבי אברהם על המפגש עם אותו גביר 

בטורונטו, שסיפר לו סיפור לא הגיוני...
פלוני  יהודי  כי  וסיפר  לתרום,  סירב  הגביר 
סך  על  ענק  הלוואת  ממנו  וביקש  אליו,  הגיע 
אישית של  ערבות  מציג  כשהוא   ,300,000$
רבי אברהם על החוב. החוב מעולם לא הוחזר, 
והגביר סיפר שמחל על הכסף משום כבודו של 
רבי אברהם, אך אחרי שויתר לו על הון כה רב 

- הוא לא רוצה לתרום עוד כסף למטרותיו...
לא  שזה  מיד  מבין  הסיפור,  את  השומע  כל 
בצורה  הוביל  גניחובסקי  אברהם  רבי  יתכן. 
כלשהי לנזק ליהודי אחר?! איך זה יתכן?! והלא 
כל ימיו נודע כזהיר ודקדקן בכל פרטי ההלכה, 
ואף בזהירותו המופלגת בממון חברו, בפרוטה 
אך  להיות!  יכול  לא  פשוט  זה  מאה.  כבדין 

סיפורו של הגביר נראה כאמיתי, ומצד שני - 
לא יתכן שהתרחש. אז מה קורה פה? 

רבי  בפני  מרדכי  ר'  פרש  הזו  התמיהה  את 
אברהם כבר אז, כשחזר ארצה. אלא שאז שתק 
לו  סיפר  הפעם,  מילה.  הגיב  לא  אברהם,  רבי 

רבי אברהם את העובדות לאשורן:
ערבות  אותה  את  האמת:  את  לך  'אומר 
יהודי  לאותו  חתמתי  לא  נתתי.  לא  מעולם   -
כנראה  הלווה,  את  מכיר  אני  מעולם!,  ערבות 
היה בטוח שיחזיר, וברגע פזיז זייף את חתימתי 
והפכני לערב עבורו. אך מעולם לא חתמתי, לא 

מיניה ולא מקצתיה!'
'אם  וניתר ממקומו,  'ככה?' - נחרד מקורבו 
יתקשר  שהרב  בשקט?!  יושב  הרב  מדוע  כן 

העובדות  את  לו  ויספר  גביר  לאותו 
לאשורן, שאותו לווה פלוני אינו רק 

גנב, הוא גם זייפן מדופלם, שזייף 
את חתימת הרב! מדוע הרב לא 
עושה סדר בענין אחת ולתמיד, 

ומטהר את שמו?!'
רבי אברהם הקשיב לשאלה 
המבעבעת מפיו של כל דורש 

זה  'כי  בשלווה:  והשיב  צדק, 
לומר לשון הרע על  דורש ממני 

אותו פלוני, לספר שהוא זייפן. אם 
הגביר לא היה מוחל את חובו - חובתי 

היתה לספר לו כדי למנוע ממנו נזק. אך כיוון 
החוב  את  כבר  שמחל  בעצמו  אמר  שהגביר 
הוא  שהלווה  אספר  אם  תצמח  תועלת  מה   -

זייפן? מה זה יתן - לשון הרע מזוקק?!
עלי  יחשוב  חרפתי,  את  לבלוע  מעדיף  אני 
לשון  אספר  שלא  ובלבד  שיחשוב,  מה  הגביר 
הרע. חוש הצדק הטבעי שלי אומר בדיוק כמו 
שאומר חוש הצדק שלך - שצריך להודיע לגביר 
כי הלה זייפן, ואין ידי במעל הגדול. אך אני שם 
את החושים שלי בצד ומציית להוראות ההלכה 
כי  שזייף,  לספר  לי  קובעת שאסור  וההלכה   -
אין מכך כל תועלת! לפיכך לא אספר לגביר את 
מעללי אותו לווה נוכל וזייפן, כי אלו ההוראות 

של הלכות לשון הרע!'
בתוכו  משהו  נרגע.  לא  עדיין  מרדכי  ר'  אך 
זעק שיש להבהיר את האמת, והוא שב וטען כי 
האיש עלול לעשות כך שנית ולגרום נזק נוסף. 
כי  והסביר  הדברים  את  דחה  אברהם  רבי  אך 
חומרת  על  והעמידו  לווה  אותו  עם  דיבר  כבר 
מעשיו, ולכן - אין כל תועלת מסיפור הדברים 

לגביר, והדבר אסור, נקודה!
ר'  של  דעתו  את  הניח  לא  הזה  ההסבר  גם 

סיפור האמת  'והרי  והקשה:  והוא שב  מרדכי, 
- יכול להציל תרומה הגונה למוסד שהרב חפץ 
ביקרו! לו יידע הגביר את האמת - בוודאי ישוב 
ויתרום למטרה כה חשובה! אולי ראוי לספר לו 

את האמת כדי שישוב ויתרום?'
אברהם,  רבי  הרהר  חדשה',  שאלה  'זו 
אך  ולכאן,  לכאן  הצדדים  את  בדעתו  ושקל 
לא  עד עתה  לכלל החלטה.  להגיע  לא הצליח 
נראתה כל תועלת מסיפור האמת, אך יש כאן 
טענה חדשה: האפשרות להשיג תרומה הגונה 
באמצעות סיפור האמת. רגע, זה מתיר לספר?

משלא הצליח להכריע, החליט לבקש תשובה 
הלכתית. הוא ביקש ממקורבו ר' מרדכי כי ישלח 
את השאלה אל הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן 
שליט"א, אשר יכריע האם מותר לספר על 
צדקתו של רבי אברהם ונוכלותו של 
את  שמע  שטיינמן  הרב  הגנב... 
השאלה והרהר בה ארוכות, ואז 
ונוקבת:  חדה  תשובה  השיב 
'לא מצאתי היתר לספר לשון 

הרע כדי לקבל תרומה!'
בספר  המופיע  זה,  סיפור 
'אגן הסהר', מסמר שיער ממש. 
מישהו זייף את חתימתו של רבי 
 - הנפשע  מעשהו  ודרך  אברהם, 
העמיד את רבי אברהם באור שלילי, 
למטרותיו.  לתרום  שמסרבים  לכך  גרם  וגם 
ואינו  מתבלבל  לא  אברהם  רבי  זאת,  ולמרות 
צייתן  הוא  להבהיר את האמת,  בדעתו  מעלה 
מוחלט ל'חפץ חיים' שפסק שאסור, אז אסור. 

נקודה. גם אם חושיו מתקוממים! 
ואם עולה טענה חדשה על תועלת אפשרית 
שחוזרת  חדשה  שאלה  זו  אז   - תרומה  בדבר 
 - הם  ורק   - והם  הדור,  גדולי  של  לשולחנם 
 - לשלילה  שהכריעו  ומשעה  בה,  שיכריעו 
לתרום  לסרב  הגביר  ימשיך  התחכמויות:  אין 
אברהם,  רבי  של  ללבו  היקרות  מטרות  עבור 
להוראות,  לציית  ימשיך  אברהם  שרבי  ובלבד 
בדייקנות, בקפדנות, בלי חכמות ובלי ויכוחים!

כמה כדאי להפנים את הסיפור הזה, לקחתו 
לתשומת הלב. הציות דורש לפעמים תעצומות 
נפש, קבלת המרות של פסיקת ההלכה והכרעת 
הרבנים דורשת הקרבה. יהודי שמח על כך - כי 
לפעול  ושמח  ההלכה  לדעת  לציית  רוצה  הוא 

כהכרעת רבותיו!
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מנהג הספרדים ועדות המזרח לקום באשמורת הבוקר ולומר סליחות מיום ראש חודש  אלול 
עד יום הכיפורים, ויום ראש חודש עצמו אין לומר סליחות.

הטעם שמתחילים מראש חודש אלול סליחות, משום שמסורת בידינו שמשה רבנו אחרי 
חטא העגל עלה לשמים להביא את לוחות הברית השניות בראש חודש אלול וירד עם הלוחות 
יום התפלל לה' יתברך שימחל על עוון העגל וביום הכיפורים  ביום הכיפורים, וכל הארבעים 
ה' יתברך אמר למשה רבנו "סלחתי כדברך", ולכן כל הארבעים יום הם ימי רחמים ורצון לכל 
עם ישראל וביום כיפור שה' יתברך הודיע שמחל לעם ישראל נקבע ליום מחילה וסליחה לכל 

העוונות והחטאים שלנו.
דורשי רשומות דרשו "אלול" ראשי תיבות אני לדודי ודודי לי, וכן על הפסוק "ומל ה' אלוהיך 

את לבבך ואת לבבך זרעך".
"לשנה טובה תכתבו  כותב בתחילת המכתב  נוהגים שהכותב מכתב לחברו בחודש אלול 

ותחתמו".  
סגולה לתשובה

בזמן רבנו האריז"ל הקדוש בא אליו רבי משה האלשיך (שמכונה "האלשיך הקדוש" וכתב 
פירוש על חמישה חומשי תורה ועל המגילות) וסיפר לו שיצא לו בן לתרבות רעה ואמר לו 
האריז"ל הקדוש שיתפלל עליו בתפילת שמונה עשרה בברכת "השיבנו אבינו לתורתך" שיחזור 
בתשובה שלמה, ורבי משה אלשיך התפלל עליו ובפתאומיות חזר בנו בתשובה שלמה. ולכן 
נכון מאוד לכוון בתפילת שמונה עשרה בברכת "השיבנו  ימי תשובה  ובעשרת  בחודש אלול 
אבינו לתורתך" להזכיר כמה משמותם של אלו שנטו מדרכי ה' ותורתו, ובפרט אם הם קרובים 

שיתפלל עליהם מעומק הלב.
אמירת מזמור 'לדוד ה' אורי'

בספר קצה המטה כתב שהאומר "מזמור לדוד ה' אורי וישעי ממי אירא" (תהילים פרק כ"ז) 
מראש חודש אלול ואילך מובטח לו שיוציא ימיו ושנותיו בטוב ובנעימים, ויצא במשפטו זכאי, 
ויצא לחיים טובים ולשלום, עד כאן לשונו. ובספר שער תפילה לרבי יעקב רוקח הביא בשם 
מהר"ח הכהן שכתב בספרו שערי רחמים שכל האומר "מזמור לדוד ה' אורי וישעי" מראש 
חודש אלול ועד שמחת תורה אפילו אם נגזרה רעה חס ושלום על האדם, אמירת מזמור זה 
יכולה לבטל הגזירה, ומבטלים מעליו כל גזירות קשות ורעות, ומעביר מעליו כל המקטרגים 

והמשטינים, וטוב לאומרו בכל ימות השנה אחר תפילת שחרית, עד כאו לשונו.
 אמירת סליחות

הזמן הראוי ביותר לאמירת הסליחות הוא משעת חצות לילה ואילך, אולם אם הציבור אינם 
יכולים לומר הסליחות אחר חצות לילה יכולים לומר הסליחות גם בשעות בוקר המוקדמות לפני 
תפילת שחרית, וכן אפשר לומר הסליחות גם לפני תפילת מנחה. אולם לפני חצות לילה אסור 
לומר הסליחות, ולכן יחיד שנמצא בבית הכנסת שאומרים שם סליחות וי"ג מדות לפני חצות 

לילה לא יענה איתם ויותר טוב שיצא משם.
אמירת  לפני  התורה  ברכות  לברך  צריך  הסליחות  לומר  ורוצה  מהשינה  בבוקר  שקם  מי 

הסליחות.
אמירת הסליחות נועדה לעורר את האדם ולבקש סליחה על החטאים שעשה, והאדם יתן אל 
ליבו שעוד מעט מתקרבים ליום הדין, ולכן יפשפש במעשיו ויחזור בתשובה ויוסיף כמה שיותר 
מצוות ומעשים טובים, ולכן עיקר אמירת הסליחות צריכה להיות בנחת ובמיתון ובהכנעה יתירה 
וכמו שכתוב במשלי (פרק יח' פסוק כג') "בתחנונים ידבר רש" (המילה רש פירושו עני שאין לו 

כלום) ויבין את מה שמוציא מפיו ויפנים הדברים ללב כמה שיותר.
חוץ  ביחיד,  הסליחות  נוסח  כל  את  לומר  לו  מותר  הציבור  עם  סליחות  יכול  היחיד שאינו 
מהקטעים שאומרים אותם בארמית (כגון דעניי לעניי) משום שרק ציבור יכולים לאומרם, וכן 
י"ג מידות אין היחיד רשאי לאומרו משום שזה נחשב לדבר שבקדושה וכל דבר שבקדושה (כגון 
קדיש קדושה וברכו) צריך עשרה אנשים כדי לאומרם, אולם אם היחיד אומר את הי"ג מידות 

בטעמי התורה מותר מפני שזה נחשב כקורא בתורה.
והגיע חצות  לפני עלות השחר, או שנשאר ער  בוקר  לילה או באשמורת  מי שקם בחצות 
לילה ואין לו זמן לומר גם סליחות וגם "תיקון חצות" עדיף לומר "תיקון חצות" שמעלתו יותר 

מן הסליחות.
כשאומר י"ג מידות, בתיבות ה' ה' לא יאמר אותם ביחד, אלא יאמר ה' ויפסיק מעט ואז יאמר 
שוב ה' וימשיך לומר את הי"ג מידות. ובזמן שאומר ה' ה' יכופף את קומתו בשחיה ולא יכרע 
לגמרי אלא קצת, ואין צריך להרים את העקבים של הרגלים מהקרקע (כמו שעושים בקדושה) 

אלא יישר את רגליו ויאמר הי"ג מידות בכוונה.

במיוחד  בפרוטרוט,  מראש  המטרה  הגדרת  אי 
אנו  שכן  הרסנית.  להיות  עלולה  הילדים,  בחינוך 
שאינם  באמצעים  נוקטים  עצמנו  למצוא  עלולים 
נכונים. ככל שהמטרה מוגדרת יותר, כך נוכל לבחור 
למטרה  הגעתנו  את  שיבחנו  יותר,  נכונים  אמצעים 

הנכספת ברמה גבוהה יותר של סבירות.
במאמרים הבאים בחינוך הילדים נמקד יותר את 
מטרת החינוך, ונוכל לבחון ביתר אמינות כל מעשה 
המטרה  וצרכי  הגדרות  על  עונה  הוא  האם  ומעשה 

הסופית. 
בשער  לעמוד  אנו  מצווים  ספק  שללא  למרות 
מעשים  יעשו  ולא  קווים  יחצו  לא  שילדינו  ולהיזהר 
כביכול  שזו  למחשבה  שניתפס  אסור  מסויימים, 

מטרת החינוך.
מכך.  יותר  להרבה  להגיע  עלינו  מוטל  כהורים, 
ולהרגילו  הילד  מעשי  על  לפקח  רק  לא  תפקידנו, 
של  תפקידן  זהו  בלבד.  מסוימים  מעשים  לבצע 
מערכת אכיפה, לא של מערכת החינוך. מי שרוצה 
מבלי  שיטור,  בפעולות  להסתפק  יכול  לא  לחנך, 
מחשבותיו  ברצונותיו,  הילד,  של  בנפשו  להתחשב 
לנסות  מתפקידו  זה  שאין  לשוטר,  בניגוד  ונטיותיו. 
לרדת לסוף דעתו של האזרח אלא לאכוף את ביצוע 
להתחייס  שחייבים  רק  לא  שהורים  הרי  החוק, 
צריכים  שהם  אלא   – הפנימיים  הנפשיים  לרבדים 
לתת דעתם על החלקים האלו, אולי אף יותר מאשר 
נהג שנסע  הילד. שוטר העוצר  גוף המעשה של  על 
באין כניסה או שחצה רמזור באור אדום, אינו בודק 
את  המגלים  הורים  ברם,  גופו.  המעשה  את  אלא 
בנם צועד בנתיב אסור או חוצה קווים אדומים, בל 
ימהרו לחרוץ דין על מעשיו, בטרם יבררו וילבנו את 
הצדדים הנפשיים העומדים מאחורי התנהגותו. רצוי 

שיזכרו כל העת כי:
גם כשהרצון שלנו – ולמי אין רצון כזה? לגדל את 
ילדינו בדרכים ישרות עלינו לזכור כי איננו מאלפים  
עיקר  שכאלו,  ובתור  ילדים.  מחנכים  אלא  רובוטים 
את  יאהב   שבו  למצב  הילד  את  להביא  חובותינו, 
אשר אנו מלמדים אותו לעשות. הוי אומר: להביא 
אלא  מספקת,  אינה  בפועל,  ביצוע  לידי  הילד  את 
להניעו לקיימן מתוך חשק ורצון פנימי. הורה שיצליח 
להביא את ילדו לעשות פעולה מתוך כפייה או מתוך 
פחד – אחר שאיימו עליו בעונש הרי שמטרת החינוך 
לא הושגה. יתכן שידמה להורים או לעומדים מן הצד 
זו  עובדה  לעבר המטרה, אך  יפה  כי הם מתקדמים 

עלולה להתגלות כעניין של טעות אופטית בלבד...
שלאורה  הסופית  והמטרה  החינוך  של  תפקידו 
יבחנו כל פעולותיו המעשיות, הם איפוא לטעת בילד 
המצוות  קיום  את  לאהוב  ולהביאו  הבורא  אהבת 
חינוך  את  לעשות  וכן  וחשק,  רצון  מתוך  ולעשותן 
ההורה בשאר הדברים באהבה ורצון ולא רק לקיימן 
רוח  נחת  ולגרום  לספק  רצון  או מתוך  כפייה  מתוך 

לאחרים.
לא  אך  זו,  עליונה  למטרה  מודעים  רבים  הורים 
הילדים,  בחינוך  דרכם  על  להשגיח  יודעים  כולם 

שתתן מענה דווקא לזווית זו, הכין טמונה הטעות.
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