
מבקשים ומתפללים להקב"ה שהוא עצמו ילמד עלינו סנגוריה
אמרו במדרש תנחומא )ויקרא כב( שסדר התשובה הוא שבערב 
ימי תשובה נמחל  ראש השנה נמחלים שליש מהעוונות, בעשרת 

שליש נוסף וביום הכיפורים נמחל השליש השלישי.
 וביאר הט"ז )אורח חיים סי' תקפא(, שסדר המחילה הזה הוא כך 
בחשבון נפלא של העברת רוב העבירות עוד קודם יום הכיפורים, 
שהוא  כל  קיטרוג  יוכל  ולא  הכיפורים  ביום  בנקל  שיתכפרו  כדי 
לשוב ולהשטין. ברם, אין זו כפרה גמורה, אלא רק העברת עוונות 
יום  קודם  עוד  שאם  משום  לפניו,  עלתה  וכך  ה'.  מלפני  וסילוקין 
כיפורים כבר יתכפרו שני שליש מהעוונות, אם כן לא ירא אף אדם 
מיום הדין, שכיון שהעולם נידון אחר רובו וכבר נתכפרו להם שני 
שליש מהעבירות. וכיון שה' רב חסד וחפץ בתשובת עמו לא מחל 
לגמרי את עוונתיהם כדי שיראו מיום הדין וישובו בו לפניו בתשובה 

שלימה, ואז מעביר אף את השליש האחרון.
ֲעוֹנֹת  ָלנּו  ר  ְזכָּ תִּ ַאל  ח-ט(,  עט,  )תהלים  המשורר  שביקש  והוא 
להעבירם  רק  ולא  לגמרי  שתמחלם  אנו  ומבקשים   - ִראׁשִֹנים 
במעשים  ְמאֹד  ַדּלוֹנּו  י  כִּ כן  לעשות  ַרֲחֶמיָך  מּונּו  ְיַקדְּ וַמֵהר  מלפניך, 
טובים וחוששים אנו פן יגבר המקטרג להשטין, וכיון שלא נמחקו 
העבירות לגמרי בראש השנה ויום הכיפורים יוכל להיתפס בהן. ואף 
ֵענּו  שאין אנו כדאים לכך מכל מקום הרינו מבקשים ָעְזֵרנּו ֱאלֵֹקי ִישְׁ
ר ַעל כל ַחּטֹאֵתינּו כפרה גמורה ולא  יֵלנּו ְוַכפֵּ ֶמָך ְוַהצִּ בוֹד שְׁ ַבר כְּ ַעל דְּ

ֶמָך. רק שתעבירם מנגד עיניך, ועשה כן ְלַמַען שְׁ
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מחסדי ה' - ששומע תפילת כל פה
עולה  ראשון  במושכל  הרי  התפילה  ענין  על  מתבוננים  כאשר 
תמיהה גדולה, היאך יעז אדם דל ושפל לעמוד ולבקש ממלך א-ל 
רם ונישא את צרכיו כאדם העומד ומדבר עם חבירו, וכי חברותא 
יש כאן. ולכך אם מתבוננים בענין זה מכח הסברא נראה שיש בזה 
חוצפה גדולה שאדם דל ושפל שמעפר יסודו יעמוד בתפילה, שהרי 

נראה הוא כהלך המסתובב בלבוש שק הנעמד בהיכל המלך. 
ה - שכן מכח הסברא אין מקום לתפילה אלא  והיינו ְלָך ֻדִמיָּה ְתִהלָּ
שרוצה  במופת  מוכח  הרי  ה  ִפלָּ תְּ ׁשֵֹמַע  שהקב"ה  כיון  אך  לדומיה. 
הוא בתפילות עמו על אף הסתירה הנראית לכך מכח הסברא. וכיון 
ר ָיבֹאּו - יש לומר  שָׂ ל בָּ שהקב"ה רוצה בתפילות עמו הרי שָעֶדיָך כָּ
להיפך שעל כל בשר מוטלת החובה לעמוד לפני ה' ולהתפלל אליו.
 - י  ֶמנִּ ְברּו  גָּ ֲעוֹנֹת  ְבֵרי  דִּ הרי  ה'  לפני  לעמוד  יכול  אדם  שכל  וכיון 
עוונותינו עלו והכבידו למעלה לראש. שכן הובאו כבר דברי בעל 
העקידה שדווקא כח התשובה הוא שמעמיד תביעה כנגד החוטאים 
שמה  לומר  החוטא  היה  יכול  התשובה  אלמלא  שהלא  ה'.  לפני 
אבל  התיקון.  דרכי  ממנו  שנסתמו  משום  לחטוא  והוסיף  שחטא 
עוד  העוונות  גדלים  כן  אם  בתשובה,  ה'  לפני  לעמוד  שניתן  עתה 
יותר שהרי יכול היה כל אדם לשוב בתשובה אף עם הרבה לפשוע 
ה  ֵעינּו הם העוונות הנעשים במרד כדי להכעיס, ַאתָּ שָׁ שהרי אפילו פְּ

ֵרם.  ְתַכפְּ
ֲחֵצֶריָך - שאתה  ּכֹן  ִישְׁ ּוְתָקֵרב  ְבַחר  ֵרי תִּ ַאשְׁ ושב דוד המלך ואומר 
המלך הגדול, אתה הוא שבוחר ומקרב באדם השפל והדל שישכון 

יֶתָך ְקדֹׁש ֵהיָכֶלָך.  טּוב בֵּ ָעה בְּ בְּ בחצירך ויעמוד לפניך. וכדי שִנשְׂ

יום הכיפורים מגיע  )ילקוט תהילים, לב( שבהגיע  אמרו במדרש 
השטן ומקטרג "ישראל גנבים הם". והרי הוא פורט את עוונותיהם 
והקב"ה את זכויותיהם. ומביא הקב"ה מאזניים לשקול מה מכריע 
את מה, אך שתי הכפות שוות ולכך הולך השטן לחפש עוד עבירות. 
אלא שבעת שהולך השטן נוטל הקב"ה את העבירות המונחות על 
- לבוש המלכות( שלו,   ( ומטמינם תחת הפורפירא  כף המאזניים 
ולעת ששב השטן ומחפש את העבירות שערם ואינו מוצאם, הרי 

הוא אומר נשאת עוון עמך כיסית כל חטאתם סלה.
ויש להבין את הנהגתו הזו של בורא עולם, שכך מטמין באחת את 
עוונותיהם של ישראל, והלא אמרו חז"ל )בבא קמא נ, א( כל האומר 

הקב"ה ותרן יוותרו מעיו.
אמנם יש להבין את לשונו של השטן "ישראל גנבים הם". והענין 
מתבהל  מישראל  אדם  כל  של  ליבו  הרי  הדין,  ימי  בהגיע  כי  הוא 
ומתפחד מיראת ה' ומהדר גאון עוזו. ובאותה העת הרי כולם שבים 
אלא שלב  עוד.  לחטוא  על עצמם שלא  ומקבלים  בתשובה שלימה 
שבים  רבים  רבים  והרחמים,  הדין  ימי  שכעבור  נפשו  מרת  יודע 
לכסלה. והוא שאומר השטן "ישראל גנבים הם" - נוהגים הם כגנבים 

הם  משליכים  הרי  המוכס  את  רואים  כאשר  שאלו  המכס  שעל 
את החפצים המוברחים באחד הבורות שעל יד הגבול עד שיעלם 
השומר מעיניהם ואז מבריחים עימם את הגבול. וכך חלילה נוהגים 

ישראל שבעבור ימי הדין שבים לעוונותיהם.
אך הקב"ה מחסדו הגדול עימנו אינו בוחן את אשר יעשו ישראל 
בהמשך השנה, וכיון שבימי הדין כוונתם אמיתית ושבים בתשובה 
החטאים  את  ים  למצולות  משליך  הוא  הרי  וכוונתם,  כוחם  בכל 

העתידים להיעשות ואינו מתחשב בהם.
והיינו שבא השטן ועורם את עוונותיהם של ישראל, היינו העוונות 
ומעלימם  מטמינם  הקב"ה  אך  השנה,  במשך  לחטוא  שעתידים 
ששבים  כעת,  ליבם  כוונת  לפי  אלא  שופטם  ואינו  עיניו  מכנגד 
אָת  בתשובה ואינם רוצים לשוב לחטוא עוד. והוא שאומר השטן, ָנשָׂ
אָתם ֶסָלה - אין בידי להוסיף ולקטרג, שהרי  יָת ָכל ַחטָּ סִּ ָך כִּ ֲעוֹן ַעמֶּ
חטאיהם  את  עיניך  מנגד  ומכסה  מעתה  עוונותיהם  נושא  אתה 

שעתידים לחטוא במשך השנה, ואינך דן אלא לפי מעשיהם כעת. 
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כשישראל שבים בתשובה הקב"ה מטמין את עונותיהם של ישראל



להשתתפות בהדפסת הספרים לקיום 
צוואתו של הגאון זי"ע ולזכות בהבטחתו

פניני ישועות 
הנמק שהתרפא!

רק קולו של החזן נשמע בבית הכנסת, כשקולו הנעים והרגשני מרגש כל לב, כשלפתע קריאות "הצילו" "הצלה" מנסרות את 
חלל בית הכנסת באמצע תפילת יום הכיפורים.

מיד זינקו ממקומם חברי ההצלה המתפללים בבית הכנסת לעבר מקום הקריאה, שם רואים הם שילדו של הרב ח.י. רייכמן - 
ממתפללי בית הכנסת - מוכה וחבול בכף ידו. בירור קצר העלה כי נטרקה עליו דלת פלדלת בעצמה רבה ושני ראשי אצבעותיו 

נקטעו מעוצמת הטריקה.
את  הם  יתפרו  כי  להוריו,  אומרים  כשהם  הרופאים,  טובי  אליו  הוזעקו  שם  החולים,  לבית  היישר  באמבולנס  הובל  הילד 
הילד  יישאר  ובכך  בחזרה,  לכרותן  ייאלצו   - ייקלטו  לא  ואם  טוב,  האצבעות  ייקלטו  יומיים  תוך  ובאם  בחזרה,  האצבעות 

כשאצבעותיו קטועים.
ובכן נתפרו האצבעות למקומם הטבעי, כשההורים לא גומרים להתפלל ולהתחנן שייקלטו האצבעות במקומם, על צד היותר 

טוב.
כעבור יומיים גילו הרופאים, כי אצבע אחת אכן נקלטה מצוין, אך חברתה לא נקלטה ונמק החל להתפשט במקום. משנודע 

זאת להורים החלו להתחזק באמונה שהכול יסתדר - אף שלדברי הרופאים כמעט ואין כל סיכוי לכך.
בעוד הם מתפללים נזכר הרב ח.י. רייכמן על הסגולה הגדולה בהדפסת ספרי מהרא"ל צינץ, ובאותו שנייה קיבל על עצמו 
לתרום ולהיות "חבר זהב" במכון מהרא"ל צינץ כדי שידפיסו את ספרי רבינו, ואף לפרסם את הישועה שתבוא בעזרת השם, 

ובד בבד התחזק אף באמונה כי ה' יכול לעשות ניסים מעל לדרך הטבע.
כעבור כמה שעות בביקורת נוספת שערכו הרופאים, גילו כי הנמק מתחיל להתקטן, עד שעם הזמן נעלם לגמרי ואצבעו של 

הילד נקלטה היטב, כפי שעד היום אצבעו בריאה לחלוטין ברוך ה'.
הרופאים שראו את האצבע עם הנמק, לא נותר להם לומר, רק ש"נס רפואי" התרחש למול עיניהם, אחרי שבמקרה כזה אין 

אפשרות טבעית שהנמק ייעלם.
מיד לאחר המקרה שלח הרב רייכמן מכתב מרגש לחברי המכון, ובו מספר הוא על הנס הגלוי שהתרחש למול עיניו בזכות 

התרומה להדפסת ספרי מהרא"ל צינץ, ובקשה מיוחדת, שיפרסמו את הסיפור הנפלא - כפי שהבטיח.

ג' מעלות טובות במי שמקדים לתת צדקה 
שנינו במסכת אבות )פ"ג, מ"ז( תן לו משלו שאתה ושלך 

שלו. 
התנא מזהיר את האדם, כי מן הראוי שיתן צדקה בשמחה 
ובטוב לבב, כי אם לא הרי בין כך ובין כך הכל של ה' יתברך, 

וכבר נגזר עליו כמה ירוויח וכמה יפסיד בשנה זו.
כך מסופר בגמרא על אחייניו של רבי יוחנן בן זכאי, שהוא 
חלם עליהם במוצאי יום הכיפורים כי יפסידו בשנה זו שבע 
מאות דינרים. כל אותה שנה היה נוטל מהם כסף לצדקה. 
ואכן  נטל,  שלא  זהובים  עשר  שבעה  נשארו  השנה  לסוף 
יום הכיפורים של השנה הבאה באו שלוחי המלך  בערב 

וקנסום בשבעה עשר זהובים.
נמצא שאת מה שירוויח האדם או יפסיד במשך השנה – 

כבר נגזר עליו, השאלה רק ְלַמה יזכה לתת.
וההבדל בין הנותן צדקה מרצון לבין זה שנוטלים ממנו 

בעל כרחו הוא: 
ולא  שירצה,  מתי  הנותן  הוא  מרצון,  צדקה  שהנותן  א. 
לוקחים ממנו בכח ועלולים אף להכותו ומבלי לחכות עד 

שיתן.

ב. זה שלוקחים ממנו בעל כרחו, אינו יודע כמה לוקחים 
ממנו, והוא מבוהל כולו שלא ישאירו אצלו מאומה. 

נתינתו,  בזכות  להתברך  זוכה  צדקה  שהנותן  בעוד  ג. 
ושאר  המלך  למס  כרחו  בעל  ממנו  שלוקחים  שזה  הרי 
נזקים, אין לו ברכה בממונו. לכן הזהיר התנא כי ראוי לתת 

בשמחה. 

הנותן צדקה מקבל חזרה בכפליים
נותן צדקה, הרי שהיא נקראת הלואה לה' כפי  כשאדם 
ל', ובגמרא  דָּ 'ַמְלֵוה ה' חוֵֹנן  יז(  יט,  שכתוב בפסוק )משלי 

נאמר שכביכול נאמר על ה' 'ְוֶעֶבד לֶֹוה ְלִאיׁש ַמְלֶוה.
יכול אדם לחשוש, אם הצדקה היא כהלואה, אולי אקבל 
לשלם  צריך  הלווה  שהרי  יותר  ולא  שנתתי  מה  את  רק 
בדיוק את שקיבל ואף פרוטה לא יותר כדי שלא יהא זה 

ריבית!
שאתה  לכן אמר התנא באבות )פ"ג, מ"ז( תן לו משלו - 
ושלך שלו כלומר אין לך לחשוש שלא תקבל יותר, שהרי 
ריבית שייכת במלוה דבר שהוא שלו, אבל הנותן לאדוניו 
את שלו, אין בזה משום ריבית. שהרי כל אשר לנו שייך לה' 

יתברך.

ְצָדָקה


