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 :בלחיצה( )מהווה גם קישוריות למאמרים, תוכן העניינים

 ז .............................. ח"תשע השנה לראש אספקלריא

 ז ................................................ל"המו, קלאר אברהם ישראל/  לחג אספקלריא

 ז ...................................... השנה לראש הגות פרקי -" אתה בני אלי אמר' ה"

' מועד אהל' 'דשטרות מילי' ס"מח, אייזנשטיין יהודה הרב/  תורה של באהלה

 כב ............................................................................................. 'אבות אהל'ו

 כב ........................................................ "השנה בראש פרטיות בקשות" בענין

 כז ...... "השלם ציבור שליח" ס"ומח הלכה כולל ראש, וידר שאול הרב/  שם באהלי

 כז ............................ התיבה לפני לעבור קודם מי, שלושים ובן יארצייט בעל

 לא ........................................................... רוטשטיין חיים הרב/  והנדרש הדרש

 לא ............................................ הדרך בשינוי אם כי המעשים בתיקון די אין

 על חלקים ג"כ יעקב מאור ס"מח, רבינוביץ אלחנן רפאל הרב/  בפרשה הלכה

 לד ..................................................................... השנה וחדשי המועדים הלכות

 לד .............. למעומד דמיושב תקיעות בין' אספקלריא' החוברת לימוד בענין

 הליכות' 'כהלכתה תפילה' 'הכשרות' ס"מח, פוקס יעקב יצחק הרב/  החג הלכות

 לז ............................................................................................... 'ישראל בת

 לז .............................................................. שובה ושבת השנה לראש הלכות

 אלישיב ש"להגרי מובהק תלמיד, אייזנשטיין נחום הרב/  לשבת רבתי הלכתא

 מז ....................... ק"עיה בירושלים צ"ומו דיין', דפנה מעלות' דאתרא מרא, ל"זצ

 מז ................................................................. "טוב ביום לנכרי אמירה" בענין

 ס"מח, אלעד - התורה אור ישיבת מראשי, גנוט ברוך שמואל הרב/  שמואל ויאמר

 מט .............................................................................. ס"ושא' שמואל ויאמר'

 מט .............................................................................. החטא מחשבת הסרת

 מלכים שלחן, יוסף ויען ס"ומח אלעד בעיר צ"ומו רב, צברי יוסף הרב/  יוסף ויצבור

 נד ........................................................................................................ ועוד

 נד ................................................. התורה ללימוד השנה בראש ההתעוררות

, חבשוש איתמר הרב/  השבוע בפרשת הראשונים עשרה מעלת – ימצאונני ומשחרי

 תורה ומרביץ, הראשונים עשרה במעלת בו-כל כ"ב' ימצאונני ומשחרי' ס"מח

 נט .................................................................................................... באלעד

 וכותבים הראשונים עשרה על המשגיחים בשרפים ה"הקב מביט, הדין ביום

 נט ........................................................ העולם כל על ומרחם, למעלה אותם
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 דעת מכון וראש מיר בישיבת ש"מג, רבינוביץ שרגא יהושפט הרב/  בפרשה חקירה

 סא ................................................................................................... סופרים

 סא ......................... השנה ראש בערב תוקעין אין מדוע א"הגר דעת בביאור

 סד .......................................... המועדים לב ס"מח, לב יהודה הרב/  המועדים לב

 סד ..................................................................................... השנה ראש ענייני

 סח ...... ומועדים התורה על', לבנו וטהר' ס"מח, ריינר יוחנן הרב/  לי ברא טהור לב

 סח .......................... !השופר קולות – ולדורות בעקידה אמנו שרה של חלקה

 ע......... (סטר'מנצ' )תשובה שערי לקוטי' ס"מח, היילפרין נתן חיים הרב/  ן"ח לוית

!חדשות פנים ח"תשע השנה ראש תפילות מקבלות הנוראות הגזירות לאור

 ע ................................................................................................................... 

 אפיקי'ו', דרך מאיר', 'דרך מֹוסר' ס"מח, גולדבאום צבי מנחם הרב/  שעשועי ֵמאֹור

 עג ....................................................................................................... 'חיים

 עג ..................................................................................................... !תשובה

 עו ................. חלקים ג"י' דעת הרחב' ס"מח, הורביץ אליהו הרב/  השבת מהלכות

 עו ........................................................................... ט"וביו בשבת רחיצה דיני

 פא ................. (ירושלים' )חפצו' ה תורת' כולל, אברהם יצחק הרב/  הלכה מעמקי

 פא ............................................ צדקה קופות משני מעות אצלו שנתערבו מי

 פרדס', 'אודך אני גם' ספרי מחבר, רבינוביץ הכהן גמליאל הרב/  הכהונה מפרדס

 פד ................................................................................ ועוד, כ"ג' החדש יוסף

 פד ............................................................................. כרימון זכויותינו שירבו

 ספרי מחבר, א"שליט רבינוביץ הכהן גמליאל הרב/  מיוחד מדור – הכהונה מפרדס

 פו.................................................. ועוד, כ"ג' החדש יוסף פרדס', 'אודך אני גם'

 פו .......... השנה ראש ענייני על א"שליט קניבסקי ח"הגר ממרן תשובות פניני

 קה................... מ"חו על צדקך משפטי ח"בעמ, טננהויז יהודה הרב/  צדקך משפטי

 קה ............................................... השנה בראש קטן עבור לתקוע מותר האם

 קט ................................ 'הארי לב' ס"מח גולדשטוף לייב אריה הרב/  לחכי מתוק

 קט ...................................................... 'כרימון זכויותינו שירבו' אמירת בענין

 מרן ספרי עורך, אשדוד – יוסף דעת כולל ראש, נוביק הלוי יחיאל הרב/  נחשבה

 קיא .............................................................................. ל"זצ רוזובסקי ש"הגר

 קיא .................................................................. האריגים בשוק הירקות מוכר
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 מים בענין' 'ת"דר תפילין בענין' ח"בעהמ, שיינמן שלמה הרב/  הלכה פניני

 קיג .......................................................................................... ועוד' אחרונים

 קיג ...................................................כ"ויוה ה"ר בערב הקברות לבית הליכה

 קיז .................................................. בלומנטל חיים ישראל הרב/  לתורה פרחים

 קיז........................................................................... דין ביום מחשבות ליודע

 קיט....... 'חכמה דעת'ו' אורייתא' ח"בעמ, אלבוים חיים יוסף הרב/  אורייתא פתגמי

 קיט ......................................................................................סודך למען עשה

 קכא.................. (לס'אנג לוס' )כצבי רץ' ספרי מחבר, רייזמאן צבי הרב/  כצבי רץ

 קכא .......................................... תשרי חודש ומועדי מצוות קוטב – התשובה

 קכז ...................................................................... דרקסלר נחמן הרב/  תובנות

 קכז ............................................................................... לכם יהיה תרועה יום

 

 קכט ... ח"תשע שובה שבת – האזינו לפרשת אספקלריא

' מועד אהל' 'דשטרות מילי' ס"מח, אייזנשטיין יהודה הרב/  תורה של באהלה

 קכט ........................................................................................... 'אבות אהל'ו

 קכט................................. "למצרים שידרו נפש שבעים כנגד אומות שבעים"

 על חלקים ג"כ' יעקב מאור' ס"מח, רבינוביץ אלחנן רפאל הרב/  בפרשה הלכה

 קלא................................................................... השנה וחדשי המועדים הלכות

 קלא ...................................................................... שופר בתקיעת אמן עניית

 אלישיב ש"להגרי מובהק תלמיד, אייזנשטיין נחום הרב/  לשבת רבתי הלכתא

 קלד ..................... ק"עיה בירושלים צ"ומו דיין', דפנה מעלות' דאתרא מרא, ל"זצ

 קלד ............................................................................. "תשובה שבת דרשת"

, חבשוש איתמר הרב/  השבוע בפרשת הראשונים עשרה מעלת – ימצאונני ומשחרי

 תורה ומרביץ, הראשונים עשרה במעלת בו-כל כ"ב' ימצאונני ומשחרי' ס"מח

 קלח .................................................................................................. באלעד

 משכים ממילא, כראוי בהם ומשתמש ה"הקב לו שנתן בכוחות המתבונן

 קלח ........................................... הראשונים' מי להיות נ"לביהכ בזריזות הוא

 קמא ....................................... המועדים לב ס"מח, לב יהודה הרב/  המועדים לב

 קמא .................................................................................. תשובה ימי עשרת
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 קמד..... ומועדים התורה על', לבנו וטהר' ס"מח, ריינר יוחנן הרב/  לי ברא טהור לב

 קמד . ?וחשבון דין לתת עתיד אתה כורחך על מדוע אז – חי אתה כורחך על

 מוסדות וראש נשיא, אלעד לעיר הראשי הרב, מלכא מרדכי הרב/  מלך מעדני

 קמו ....................... ועוד מרדכי אמרי, המלך דרך ת"שו ספרי מחבר", המלך אור"

 קמו ..................................... "פשעיו כל על לו מעבירין מידותיו על המעביר"

 קמט ............... (ירושלים' )חפצו' ה תורת' כולל, אברהם יצחק הרב/  הלכה מעמקי

 קמט ......................... היערות אל ההשמדה ממחנות לברוח היה מותר האם

 פרדס', 'אודך אני גם' ספרי מחבר, רבינוביץ הכהן גמליאל הרב/  הכהונה מפרדס

 קנא .............................................................................. ועוד, כ"ג' החדש יוסף

 קנא .......................................................................... לגיהנום שברופאים טוב

 קנה .............................. 'הארי לב' ס"מח גולדשטוף לייב אריה הרב/  לחכי מתוק

 קנה ................................................................... וטל למטר התורה בין הקשר

 קנז .................................................. בלומנטל חיים ישראל הרב/  לתורה פרחים

 קנז ................................................................................ !מכפר התורה לימוד

 קנט ...... 'חכמה דעת'ו' אורייתא' ח"בעמ, אלבוים חיים יוסף הרב/  אורייתא פתגמי

 קנט .................................................................................... עמו אדמתו וכפר

 

 קסא סףיו ילקוט בעל צ"הראשל מרן מאת ההלכה פינת

 הדין בית נשיא, א"שליט יוסף יצחק רבי הגאון לציון הראשון מרן/  ההלכה פינת

 קסא ................................................................. יוסף ילקוט ובעל הגדול הרבני

 קסא ........................................................................ מהמסורת המבטא שינוי

 קסה ........................................................................................הדין ליום עצה

 

 קסז ................................................................ שירה

 קסז .... 'ירושלים ציון אמונת' ת"בת מפקח, עהרליך יוסף משה הרב/  בפרשה שירה

 קסז .......................................................................................... ברינה הקוצר
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 קע ................................................................. חינוך

 קע .. חינוכי ומרצה, ת"ת מנהל, מחנך', מונדרוביץ מיכל יחיאל הרב/  בפרשה חינוך

 קע ............................................................................. בי אלא תלוי הדבר אין

 

 קעג ............................................................... חידות

 ס"מח, לוי יהודה צבי בנימין הרב/  השבוע בפרשת לחידודא שאלות – חדוותא

 קעג ........................................................ פ"הגש על משוררים וליל י"רש לקוטי

 קעג ............................................................................האזינו בפרשת שאלות

 קעג ...................................................................... !דאפטרתא חדוותא!! חדש

 קעד ...................................................................... נצבים' חדוותא'ל בותתשו

 קעה ........................................................................ וילך' חדוותא'ל תשובות

הלברשטט מתתיהו הרב/  י"רש פירוש עם הפרשה על חידות – ו"תי ועד ף"מאל

 קעח ............................................................................................................ 

 קעח .............................................................השבוע לפרשת באותיות חידות

 קפד ........................................................................ ו"תי ועד ף"מאל תשובות

 

 קפו ................................................................ סיפור

 קפו ................................................ ויינשטוק חיים חנוך הרב של מאוצרו/  סיפור

 קפו....................................................................................... שופר של גלגולו

 חנוך הרב/  ל"זצ שרייבר פ"הגר של חייו ממסכת יהודית גבורה פרקי – חת ללא

 קפט ......................................................................................... ויינשטוק חיים

 האברכים במניין, השנה ראש ערב סליחות באמירת המיוחד מה –' ד פרק

 קפט............................................................................................. '?פוניבז של
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 ח"תשע לראש השנהאספקלריא 

  ל"מוה, / ישראל אברהם קלאר ספקלריא לחגא

 פרקי הגות לראש השנה - "אמר אלי בני אתה 'ה"

ג פסוקים או תפילות שבכולם "ד י"הקדמה; במאמר דלהלן יבואו על יישובם בס

  .א, וביאור ענין החוק הנזכר בהם אומר דרשני"חוק"רת המלה נזכ

נים אשר ווזכרתי להם ברית ראש מו;-מד ויקרא כו, .אואלו הם הפסוקים; 

 קיםוחאלה ה ,'ים אני הקת להם לאלוהוצאתי אתם מארץ מצרים לעיני הגוים להי

 .ב .בינו ובין בני ישראל בהר סיני ביד משה 'ת אשר נתן הווהמשפטים והתור

 'ה חוקז; אספרה אל  תהלים ב, .ג .ומשפט ושם נסהו חוקשמות טו,כה; שם שם לו 

ה; תקעו בחודש שופר -ד תהלים פא, .ד .אמר אלי בני אתה אני היום ילדתיך

איוב יד,יג ואותי  .ה .לישראל הוא משפט לאלקי יעקב חוקבכסה ליום חגנו כי 

כ; "ה ויו"בתפילת ר .ו .ותזכרני חוקתשית לי  'מי יתן וגו 'תביא במשפט עמך וגו

ומשפט וצדקנו במשפט המלך  חוקבאין מליץ יושר מול מגיד פשע תגיד ליעקב דבר 

ש; אמת ואמונה "בברכות ק .ח .זכרון להפקד כל רוח ונפש חוקכי תביא  .ז .המשפט

בברית מילה,  .ט .'אלקינו ואלקי אבותינו וכו 'ולא יעבור, אמת שאתה הוא ה חוק

 'שופטנו ה 'כב; כי ה ישעיה לג, .י .'בשארו שם וכו חוקשבת קלז,ב; וומקורו ב

ותהי ליום  קהוחכתבה על לוח אתם ועל ספר  .יא .מלכנו הוא יושיענו 'מחוקקנו, ה

לגבי יום הכיפורים, ויקרא  .יב .כי עם מרי הוא בנים כחשים, אחרון לעד עד עולם

שראל מכל חטאתם אחת עולם לכפר על בני י חקתוהיתה זאת לכם לטז,לד; 

בתורתו, אשר כרת את אברהם  חקוקכ; יקיים עלינו אמרתו כ"במוסף ליו .יג .בשנה

, סולח לחטא ָלחוקחוק, יראיו לחיים ל  אמרו לאלקים, יועץ מישרים  .ושבועתו

 .חוקלמחוק, כנשמע לרועה מרחוק, ויעמידה ליעקב ל

* 

 "אמר אלי בני אתה 'ה"

אשר בחר בנו מכל עם, ורוממנו מכל לשון, ורוצה  ברוך .ברוך המקום ברוך הוא

  .ואומר לברכנו בכל עת ובכל שעה

לעת הפקידה של ראש השנה מתוודעים אנו ביתר שאת ויתר עז לאהבה הגדולה 

 'וזה לשון ר ., באשר חופף ומסוכך עלינו מפני כל המקטרגים'אשר אוהבנו ה

                                                
 ע גם בשמות טו,כה, ויהושע כד,כה."ויל א
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 ', על פי מזמור בדרוש ה()חלק ב  'יערות דבש'יהונתן אייבשיץ בספרו הקדוש 

 מתהלים; 

 שהם, ישראל על מקטרגים מלאכים שכללראש השנה  ההוא ליום והוחק"

 עליו מקטרגים כאילו נראה צר לו בצרתנו אשר ה"להקב הוא וכביכול, אדם תכלית

 רלא( ג"ח ק")זוה ודרשינן 'היום ויהי' א( )איוב כתיב ולכך טובתנו, חפץ הוא כי )!(

 על הקטרוג כי דייקא, 'ה על ,'ה על להתייצב אלקים בני בואווי .השנה ראש

  ."צר לו ובצרתנו טובתינו חפץ כי ,'ה על כביכול ממש ישראל

, למה רגשו 'למה רגשו גוים'יהונתן אייבשיץ לפרש בזה את מזמור  'ומוסיף ר

 המקטרגים; 

 על הוז ,'גוים רגשו למה' ב( )תהלים זה יום על תהלים בריש דוד מאמר וזהו"

 שהם ישראל על היינו 'משיחו ועל 'ה על יחד נוסדו' והם ,'למעלה וכו שרים

 מגמתם וכל ,''ה על להתייצב' כדכתיב ''ה על'ו קודש, משחת בשמן 'מה משוחים

 הלכנו לא אשר למען ,באתנו כרת אשר ן"האמ הקשר ויבטל בריתו יפר 'שה לקטרג

 הברית להפר מדנים מעוררת אהושנ קטרוגים יתר וכהנה בריתו, והפרנו בתורתו

 מוסרותימו את ננתקה' וזהו ה,"הקב לבין בינינו ואמיץ החזק הקשר ולנתק ולבטל

 וזהו ה,"להקב ישראל בין שיש והקשר הברית היינו 'עבותימו ממנו ונשליכה

 ."מעלה ומלאכי השרים כל מחשבת

ריק הם למה ולשם מה הם רוגשים, כלום סבורים הם שיועילו להם קטרוגיהם?! 

  הוגים! וכפי שמנמק שם;

 רוע והסירו חלוצים עמדו ,בראש השנה הבא מלחמה ביום ואחיי בניי ולכן"

 )תהלים ל"הנ רגשו למה במזמור דוד וכמאמר .לנו ילחם הוא כי 'בה ובטחו לבכם,

 הוא: שעושה? ומהו קטרוג! בכל משגיח אין כי 'למו ילעג 'ה ישחק בשמים יושב' ב(

 'ה באש'ו עליהם, דין שמעורר הרצון ...'יבהלמו ובחרונו באפו מואלי אז ידבר'

 ננתקה' ולומר לרגוש יוסיפו ולא 'אפו וכו מחרון נבהלו כן ידי ועל ,'נשפט

 ."עוד לקטרג כח עצרו ולא נבהלו אשר ,'יבהלמו בחרונו' וזהו ''וכו מוסרותימו

שאננות עקב ו ל"ואולם ממשיך שם ביערות דבש ומלמדנו, שאל לנו להיגרר ח

כך, רק אדרבה ואדרבה! נקח קל וחומר בנפשותינו; אם מלאכי מעלה יחפזון וחיל 

ורעדה יאחזון, שמדבר אלימו באפו ובחרונו יבהלמו, כל שכן וקל וחומר אנו, קרוצי 

 ;...חומר

                                                
א, והוא היחוד שם "ן, שהוא גימטריא צ"ת אמ"ר 'ננתקה את מוסרותימו'ניץ ש'ראה בתהלות ישראל להמגיד מקוז ב

 ת, שעולה כך בגימטריא. "באדנו ה"הוי
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 כנסת ובאמת 'ה מאף נגור לא איך מדין יראים מעלה מלאכי אם נראה וממנו"

 למאוד קלורין והוא הדין, יום בוא לפני צדקה רוב תןלי וזהירים זריזים ישראל

  ."אף יכפה בסתר ומתן

ובפרט בימינו אנו, שכל מלכי מזרח ומערב מנבחין הב הב, ואומרים לא יזכר שם 

ישראל עוד, עלינו לאחוז ביתר אומץ בחיזוק זה, כפי שכתב בהמשך דבריו 

  המזוקקים;

 קמים מאסיה ואפריקה-א "אפריקו ן"מאזיע שרים שאיזה אלו בימים אנו לכך"

 אנו זכרם, ו"ח להשבית מקטרגים וכולם ביצתם, לקעקע ו"ח ומבקשים עלינו

 כלה ו"ח לעשות אפשר ואיך עם, בלי מלך ואין !"מלך" הזה: התואר אומרים

 ."בישראל?!

 בשופר;  'וממשיך המזמור מענין המלכת ה

 כי לקטרג פה פתחון יהיה אל ובזה עליכם המליכוני טז( ה")ר ה"הקב אמר ולכך"

 דוד: מאמר וזהו מלכויות ומזכירים בשופר ממליכים אנו ולכך .עולם צורך הם

 בשופר תוקע שאני ,'קדשי הר ציון )הר( על מלכי נסכתי' – ישראל כנסת – 'ואני'

 ."עם בלי מלך אין כי הגוים, רגשת בטלה בזה ואם כן בציון, 'לה מלך להמליך

חוק  כי' פא( )תהלים בו שנאמר השנה, ראש היינו 'חוק אל אספרה' ואמר"

 ."קדם יצורי כל בו לפקוד חוק, קבעו הוא-בריך-וקודשא ,'לישראל הוא

 .וממשיך שם לבאר במתק לשונו את מהות היום על פי המזמור כולו

מרמז לראש השנה, שאז  "אני היום ילדתיך"ש )לצמח צדק(וראה גם ביהל אור 

חוק "מרמז לראש השנה שנקרא  "אספרה אל חוק"נברא אדם הראשון, וכן ש

א על "ניץ זיע'להמגיד הקדוש מקוז 'תהלות ישראל'ומבואר הענין גם ב ."לישראל

 .ל"המזמור הנ

 למה רגשו המקטרגים

שמביאים  .אלו המקטרגים –הוי אומר כי זה דבר המזמור; למה רגשו גוים 

, הם חפצים לנתק את '"ננתקה את מוסרותימו וגו"חבילות של עוונות ואומרים 

לועג להם ומדבר אליהם באפו, ודוחה  'הקשר בינינו לבין אבינו שבשמים, אולם ה

ומבואר  ."בני אתה אני היום ילדתיך"את הקטרוג על ידי שאומר על עם ישראל 

  .דמתעוררת בחינת היותם בנים – גבחינת התשובה – "היום" ביהל אור; שעל ידי

                                                
 ראה להלן שעל ידי השופר. ג

אתה זכאי )נקי מעוונות( כאילו היום בראתיך, ובדומה  – "אני היום ילדתיך"שמא יבואר העניין על פי התרגום  ד

ו. ומבואר הפסוק בהרבה ספרים שאפילו אם חטאתי מכל מקום אחרי שחזרתי בתשובה "בעץ הדעת טוב למהרח

 ח מלמד(, שערי הישר, שער בת רבים ועוד. ")להר 'ונקי כאילו היום נולדתי בלא חטא, ראה תהלת ה הריני זך
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ם, שלא זו בלבד שבני ", כדברי המלבי"יום ילדתיךבני אתה אני ה"וזה שאמר 

, אתה לי כבן מלידה "אני היום ילדתיך"אתה, שאני אומן אותך כבן, אלא גם 

, המתייחס כלפי ישראל, ולא כרצון "אלקי ישראל"ה מתגלה שהוא "שבר .הממש

ת ילעג למו ועונה להם "והיינו שהמקטרגים באו לנתק את הקשר והשי .והמקטרגים

קשר שאין שייכת בו שום מציאות של ניתוק, וכפי שקשר של הורות האב שזהו 

 .לבנו אין שייך בו ניתוק

 'בני אתה'ש 'חוק'ה

אספרה אל "; ביאור זל, במדרש שוחר טוב"ומבואר במצודות, ויסודתו בדברי חז

, כלומר אספר את הדבר שכתוב בתורה, דהיינו '"אמר אלי בני אתה וגו 'חוק, ה

  ."בני בכורי ישראל"שמות ד,כב( שכתוב בתורה )

 "חוק"הוא מלשון חקיקה וכתיבה, והנה מצאנו  "חוק"והנה לדברי המצודות 

כלל בהנהגת טבע העולם שהוא ביסוד הבריאה עצמה ולכך אין שייך בו  חשעניינו

, ושמא יש לומר שגם מלת חוק "חוקות שמים וארץ לא שמתי" שום שינוי, וכמאמר

זרת מכך שחוק טבע זה הינו חוק הכתוב בתורה, וכדאיתא בנוגע לחוקי הטבע נג

שכל חוקי הטבע והנהגת העולם מושתתים ש( ")שמות תרומה קסא,א, עיק "בזוה

על חוקי התורה, שהתורה היא שיצרה את חוקים אלו, שהתורה קדמה לעולם ולא 

, וכמו כן לאידך גיסא, גם חוק במשמעות "אסתכל באורייתא וברא עלמא"להפך, 

  .של מצוה וכדומה עצם מהותו היינו דבר שאין שייך בו שינוי, חוק ולא יעבור

בשביל ישראל שנקראו  – "בראשית"ל "וכל עצמה של הבריאה היתה כמאמר חז

, ד( ר בראשית פרשה א,")בר ראשית, ומחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר

, "בחוקו מוסדי ארץ 'קנני ראשית דרכו קדם מפעליו מאז וגו 'ה" )ח(וכנזכר במשלי 

כמאמר  "בנו בכורו של מקום"הקבוע בתורה שישראל הם  "חוק"דהיינו שאת ה

ה אחר כך בעולם המעשה בשעת בריאת "החיל הקב "בני בכורי ישראל"הכתוב 

העולם, שנברא העולם באופן זה שמחוקי הנהגת הטבע והבריאה הוא שישראל 

                                                
יהל אור )צמח  'ק השלם, ועי"בן, ראה רד "כמו"ממש כמובן, רק על דרך המשלה,  "בן" 'ואמנם אין שייך אצלו ית ה

פ ראשונים(; בן חסותי, ובמאירי; "ד ')בפיג "ט; כעבד שאומר לו רבו אני מחבב אותך כבני, וברס"צדק(. ובמדרש שוח

א מבאר; הכוונה כדרך "בכך שנזהר לכבדו כבן לאביו. והחיד "אבי אתה" 'הכוונה למושלם בצדקות שאומר לה

, באופן "כאילו היום ילדתיך"שהתלמידים קרוים בנים, אולם יותר מזה, שבתלמידים זה יכול להשתנות אבל כאן 

שהוא בדומה לאימוץ בן,  "היום תאמצנו"ינוי. ויש לרמוז דבר זה במה שמתפללים שאין שייך בזה מציאות של ש

 רק שהוא באופן שאין משתנה. 
, שנחקק ומתגלה "כי חוק לישראל הוא", על שם "אספרה אל חוק"ניץ שם, שזהו 'כך כתב המגיד הקדוש מקוז ו

 בראש השנה שהוא אלקי ישראל.
 . '"ישראל וכו בכורי בני תורה של בחוקה כתוב, 'וכו תורה של קהבחו הןן מסופריכבר "לשון המדרש;  ז

מלבד לשון כתיבה כדברי המצודות. ושמא הם קשורים זה בזה ואינם שנים, שהחקיקה בספר התורה וקביעת  ח

 המצוות יוצרת כפועל יוצא שכך יהיה חוק הנהגת טבע העולם.
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שברא את העולם באופן שתהיה  הם בנו בכורו והוא אלקיהם, שחפץ הטוב להטיב

 .טבו ההטבה של ההנהגה עם ישראל באופן של בנים למקום

וכרתי את בית ישראל ואת  'הנה ימים באים נאם ה" לו(-)לא,לדוכך אמר ירמיה 

 'כה אמר ה 'והייתי להם לאלקים והמה יהיו לי לעם וגו 'בית יהודה ברית חדשה וגו

קים האלה ושו החואם ימ 'ם לאור לילה וגות ירח וכוכביוקונתן שמש לאור יומם ח

 '".תו מהיות גוי לפני כל הימים וגווגם זרע ישראל ישב 'ם הומלפני נא

 שורת הדין של בנים

למקטרגים; אתם מביאים עמכם צרורות של  'ומעתה יובן שזו עצמה תשובת ה

ו על חוקי תורתי, הנה אף גם זה חוק הוא בתורתי, "קטרוגים לאמור שעברו ח

 'ה י, ואם כאדם עברו ברית"בני בכורי ישראל"אר חוקי תורתי, שכתוב בה כש

מביט לברית, שההנהגה עם ישראל הינה בבחינה זאת, כבנים שרחמי האב 

ואהבתו העזה כלפיהם, ומסתתמים כל טענותיהם וקטרוגיהם, שעל כל פשעים 

 .יאתכסה אהבה )משלי י,יב(

אחד,  בלב אחד כאיש "אין איינעםמיט אידן "ולשם כך עלינו לגשת לראש השנה 

וכפי שמאריך היערות דבש שם, ראה דבריו הנמלצים, שזו התשובה לשאלה 

שכאשר אנו יחד מתעוררת בחינת  ."בהאיך אנפין יקומון קמי מלכא"הנוקבת 

 .יב"ישראל-כלל", שחלה על "בנים"

 "בנים"השופר מעורר בחינת 

מתעוררת על ידי תקיעת השופר,  "בנים", שבחינה זו של יגוזהו עניינו של השופר

ק, שעניין קול השופר הוא קריאת הבן לאביו בקול "וכמובא בכמה סגנונות בספה

רצוף געגועים ואהבת בן לאביו, ומעורר אהבת אביו אליו ביותר ועל ידי כך 

לא הביט און ביעקב ולא " מתבטלים כל הקטרוגים וכלא היו, וזהו )במדבר כג,כא(

מתעוררת  יד, שעל ידי התרועה"אלקיו עמו ותרועת מלך בו 'ראה עמל בישראל ה

, שהוא אלקי ישראל ואנו בניו, ואז אינו מביט און ביעקב "אלקיו עמו 'ה"בחינת 

לשון ריעות, כביכול המלך  "תרועת מלך"ולא רואה עמל בישראל, ונרמז במלת 

                                                
וחי בהם, שממנה  'שית, בשביל ההטבה שבתורה, בבחיבשביל התורה שנקראת רא – "בראשית"ל "וזהו גם מאחז ט

 דירה בתחתונים.  ', וההטבה הזו שתהיה לו ית'נשפעת חיות רוחנית לעולם וכדו
 לשון הושע ו,ז. י

 ."סלח לנו מחל לנו כפר לנו, כי אנו עמך ואתה אלקינו, אנו בניך ואתה אבינו"ועל דרך;  יא
ב(; 'ולא יצדק התואר הזה )תואר 'בן'( ב'עצם', זולתי על הכללות, רמ"ע מפאנו )מאמר חקור דין חלק ד, פרק  יב

כטעם בני בכורי ישראל )שמות ד, כב('. ואף מה שאמר דוד המלך 'ה' אמר אלי בני אתה' ללמד על הכלל כולו יצא, 

 עי"ש ומבארים מפרשיו, שזאת כיון שלדוד היתה נשמה כללית, נשמת אדם הראשון.
 בין יתר העניינים. יג

 ואמנם תרועה ותקיעה שני אופני ביטוי חלוקים הם, אולם לפי האמור שניהם שייכים להיותנו בנים.  יד
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הובו בעצמו מתרועע עמנו, ושחוק ולעג הוא לאלו המקטרגים שבאים לקטרג על א

  .טושל מלך, בנו וממליכו

ת עלינו, ", שבתקיעת שופר כלול גם עניין המלכת השי"מלך"וזה ענין תרועת 

מלכנו, ונרמז הכל  'ושני ענינים אלו מתאחדים יחד, היותנו בנים והיותו ית

בתקיעת השופר שיבת בן המלך האובד אל אביו המלך, שעל ידי שממליך עליו 

, שהמלך עצמו מתיחס אליו בעצם, ממילא "ישראל אלקי"מחדש את אביו, וקורא 

מאז ומעולם, ועד עולם, וכברכת  "בני אתה"סרות כל המחיצות הדמיוניות והלוא 

, ואלו ממש דברי "מעולם ועד עולם טזאלקי ישראל אבינו 'ברוך ה"ה "דוד המלך ע

שאמירת מלכויות זכרונות ושופרות היא שתמליכוני  ה טז,א לד,ב(")רהגמרא 

לעורר –, ושיעלה זכרונכם לפני לטובה 'הפעולה מצידנו להמליך את ה–ם עליכ

, ובמה בשופר, שעל ידי השופר נפעלים שני ', הבן יקיר לי אפרים וגו"בנים"בחינת 

וענין היותנו  ', ענין המלכת היזהדברים, שהם בעצם דבר אחד, שקשורים זה בזה

                                                
יום תרועה,  –)מאמרי חודש תשרי, מאמר ג  "בני יששכר"ד אפשר לולי דמיסתפינא; אעתיק לשון ה"השוואה ע טו

ן, המרחם על "יעברון לפניו כבני מרות עולם, אשר כל באי עולם "והנה ביום הקדוש והנורא הזה, יום הר"דרוש ה(; 

ם להנאתכם ולטובתכם, כאשר "ה לכ"ה יהי"ם תרוע"ר, יו"א עצה למיתקע בשופ"בניו ילודי שעשועים יהב עיט

ל, כביכול, "ן קודם לדיבור כמש"ר הוא משיכת הרצו"ל בלא דיבו"ל קו"יתעוררו נראה שהוא כמו; יעוררו ישרא

ה "ו במחשב"ל על"לעילא, ויסתמו פיות המקטרגים, בהתעורר הענין אשר ישרא באיתערותא דלתתא איתער עובדא

בריאת כל העולמות, ואין מקום למציאת נראה שהוא  'ן, ועל ידי שהם היו במחשבה ורצון העליון, כביכול, הי"ורצו

ציאות כמו; למציאות כל בריה בזולת ישראל, ממילא מי הוא מהנבראים אשר יפצה פה לקטרג על עיקר המ

ו אין מקום לשום נברא, ואיך יקטרג הטפל על עיקר מציאותו, ואז קול שופר כי "מהנבראים, הנה בזולת העיקר ח

ל עלו ברצונו. וזהו "ן העליון הקדום אשר ישרא"ל עיקר המציאות בהתעורר הרצו"יעל מתעוררים רחמים על ישרא

ן "המחשבה הוא הדעת אשר הוא התגלות הרצוה, על ידי תרועתם מתעורר בחינת "י תרוע"ם יודע"י הע"אשר

ת את "ם לרצו"ל יודעי"ה )ויראתי להרחיב דיבור מזה מבלי קבלה( וזה שפירשו חכמינו ז"י תרוע"ש יודע"כביכול, וז

ן בוראם הוא הרצון הקדום כביכול, אשר ישראל עלו ברצונו "ה מתעורר רצו"ה, על ידי התרוע"בוראם בתרוע

 ל.", עכ"גוי אשרי העם שככה לו כביכול, לא עשה כן לכל

ושעל זה רומז השופר להיות מבוקש כל אחד לחזור העולם לתיקונו להתקיים כמו "ב(; "ה תרמ"ראה שפת אמת )ר

. ואולי כדי שיוכל הקטרוג להידחות על ידי התעוררות בחינת המחשבה "שעלה לפניו יתברך במחשבה הקדומה

יים כמו שעלה לפניו יתברך במחשבה הקדומה, ושנסכים להמליכו על הקדומה צריך שנגלה בדעתנו שרצוננו שיתק

 כל איברינו.

 אין ההוא ומצאנו שבעולם, ישראל לכללות , ששייכת'מיט אידן אין איינעם'אכן דורשת להיות  זו שבחינה ומצאנו

 והנשמות, הנשמות נמשכו הזאת המחשבה ומגילוי, דברים בפרשת הידועים' אלימלך נועם'ה כדברי, קטרוג שום

 וכדוגמת, ממעל אלוק חלק הינם שבני ישראל(, לך סב,ב-ק בראשית לך"זוה) אתם בנים ש"כמ בנים בחינת נקראו

 עמוד בא פרשת ת"אוה( רסח'א ת משפטים"אוה) וקטרוג פגם שום שייך אין זה ובעולם. האב ממוח הנמשך הבן

 השנה בראש מאיר ל"י זו ובחינה(, הקדומה מחשבהה) קדמון אדם' בחי דבריאה אדם מבחינת הגילוי שהוא; "רדע

 הנשמות וכל. רע פגע שום אין שם ולכן", ישראל כל" הנקרא העולם היא זו שבחינה'". וכו הראשון אדם ברוא יום

 מתעוררת הראשון אדם בריאת ביום כן ואם", אדם קרוים אתם" נאמר ישראל ועל, הראשון באדם כלולות

 בחינת שזה, ישראל בשביל העולם שנברא בגילוי הוא ששם, הקדומה המחשבה תבחינ", ישראל של מחשבתן"

ד הצעה "ואמנם אין לנו שום קצה השגה בבחינה קדושה זו, והשוואת הדברים היא ע .המחשבה מן הנמשכים, בנים

 בעלמא.
 .'ישראל אבינו', 'ישראל'בפסוק זה עולה על  'אבינו'אמנם ישנו צד שמלת  טז

לא ניתן להפריד בין המלכתו את אביו לבין הכרתו בעובדת היותו בנו, שבן המלך שב אל  "המלך בן"ל שאצל "שי יז

 אביו המלך. 

, '"המלכת ה"ועוד, שמכאן נראה שכאשר מתעורר ביהודי רגש אהבה וקרבת בן כלפי גבוה, היסוד לכך צריך להיות 

ין עמה נאמנות לנאהב יש לחשוש שאינה , ואילו אהבה כזו שא'שיקבל על עצמו את העול המתוק של מלכותו ית

 'להאכיל'אותו, והאוהב את בנו רוצה  'לאכול'נחשבת כל כך, שיש שני מיני אהבה, אדם האוהב דבר מאכל רוצה 

 א(. "ר שליט"ש )מפי ידידי ריי"אותו, ועל האדם לבחון לאיזה מין אהבה שייכת אהבתו את הבוית
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, "מלכנו הוא יושיענו 'מחוקקנו, ה 'שופטנו ה 'כי ה")לג,כב( בנים, וכנבואת ישעיה 

, "מחוקקנו"שופט אותנו ומצדיקנו במדת הדין, וזאת על ידי שהוא  'כלומר שה

בן  –, אנו "מלכנו הוא יושיענו 'ה"ששם אותנו לחוק שאנו בנים לו, ועל ידי כך 

מתנשא עלינו למלך וקורא את  'שבים לאבינו מלכנו, המלך, ובכך שה –המלך 

משפט "ממילא הוא יושיענו מן המקטרגים, כי הוא  "קי ישראלאל"שמו עלינו 

עצמו ומי יהין לקטרג, וכיון שאנו בנים ממילא שורת הדין שלנו  "לאלקי יעקב

  .שונה לגמרי ואנו יוצאים בדימוס

להמגיד  "דורש ציון"שנזכר לעיל, וכיון לדבריו ב 'יערות דבש'ובהמשך דברי ה

זה  – "אספרה אל חוק"זה מלכויות,  – "מלכיואני נסכתי "משקלוב בזה הלשון; 

, רמז לומר בראש השנה פסוקי מלכויות "חוק לישראל"ראש השנה, שנקרא 

וזה עצמו ביאור הפסוקים לפי דבריו; אני  ., עד כאןה בעולמיו"להמליך את הקב

אמר  'ה ביום חידוש המלוכה ומנגד מעורר את החוק שה"ממליך את המלך הקב

 .ילעג למו 'ה מתערבבים כל טענות המשטינים והמקטרגים והאלי בני אתה, ובז

 בכל מצב "בנים"

ואמנם כן, בחינה זו שאנו בנים אין שייך בה שום שינוי ותמורה, היא עצמית 

ומכל מקום כדי שתתעורר הנהגה כזו מלמעלה צריך שישראל יעוררו  .ומוחלטת

מצדו אומר )ויקרא כו, ה ", ובכל המצבים הקב"צלך 'ה"בחינה זו מלמטה, ועל דרך 

, "לא מאסתים ולא געלתים לכלותם להפר בריתי אתם 'ואף גם זאת וגו"מו( -מד

שזו מציאות בלתי משתנה, חוק ולא יעבור,  "אלקיהם 'כי אני ה"והטעם מצורף; 

נים אשר הוצאתי אתם מארץ ווזכרתי להם ברית ראש"וכפי שממשיך הפסוק; 

ת וקים והמשפטים והתורואלה הח ,'ים אני הקת להם לאלומצרים לעיני הגוים להי

שבכך מבואר מהו פשר  ."בינו ובין בני ישראל בהר סיני ביד משה 'אשר נתן ה

שלא נאמרו שם כפשוטו שום חוקים, אלא שהם  "אלה החוקים והמשפטים"הסיום 

 .ל", וכנ"חוקים בינו ובין בני ישראל"

הפך הנהגה זו של בנים אז , שמעוררים את "מפרים ברית"ו "ורק אם ישראל ח

כה( -גם מלמעלה ההנהגה עמם כבנים, ונדמה ככתוב )יחזקאל כ,כד "מסתתרת"

קים לא טובים ווגם אני נתתי להם ח 'וגויען משפטי לא עשו וחקותי מאסו "

 'לא כברית אשר כרתי את אבותם וגו", וכנבואת ירמיה "ומשפטים לא יחיו בהם

, שנראה לבאר הכוונה '"עלתי בם נאום האשר המה הפרו את בריתי, ואנכי ב

, שכאשר הפרו ישראל את ההנהגה עמם כבנים ממילא "ואנכי בעלתי בם"באומרו 

הייתי להם כבעלים ואדון בעלמא והסתרתי את היותי אביהם, אף  "בעלתי בם"

כי אנכי  'שובו בנים שובבים נאם ה"שבפועל נשארו בנים, וכן שם בפסוק )ג,יז(; 
                                                                                                                                                                         

מתעוררת בחינת  'י התעוררות בחינת המלכת ה"נוסף אודות כך שעאכן לפי ההשוואות האפשריות ישנו כיוון 

 ."בנים אתם"
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בנים אתם לי, אני אני הוא אביכם, אני הוא שכביכול בעלתי בכם, ; "בעלתי בכם

 ואיך לא תכירוני בני?!

 "בנים": התעוררות הנהגת "ברית"

או שניתן לה ביטוי נרחב יותר,  –של בנים  –ובכל פעם שמתעוררת שוב הנהגה זו 

, אף שלפי האמת "משפט"וה "חוק"נחשב הדבר לכריתת ברית מחודשת, חידוש ה

הוא,  "חוק", אבל בפועל אנו כבנים בכל מצב, שהרי "הנהגה"הוא רק בהשינוי 

תם ורותי את בריתי ביני ובינך ובין זרעך אחריך לדומיוהק"וכמו בבראשית יז,ז 

, וכיוצא בו בעוד מקומות, "ים ולזרעך אחריךקלברית עולם להיות לך לאל

)קדושין מ "הבריתות עם האבות וביציאת מצרים ובחורב, וזאת הגם שהלכה כר

שבין כך ובין כך קרוים בנים, שהם בנים בעצם, ואין שייך ש הפסוקים( "לו,א, עי

 .בלבד "הנהגה"בזה כל שינוי, ואם נראה שינוי הרי שהוא שינוי ב

עתה  'וגו הוי בנים סוררים"; )בפרק ל(ושמא יש להמליץ בזה את נבואת ישעיה 

כי עם מרי , חרון לעד עד עולםקה ותהי ליום אובוא כתבה על לוח אתם ועל ספר ח

כלומר דבר זה ראוי ליכתב על  – '"הוא בנים כחשים בנים לא אבו שמוע תורת ה

ספר חוקה שבכל מצב שהוא הם בנים, גם כאשר הם מכחישים את עובדת היותם 

בנים, וגם כל מציאותם לכאורה מכחישה ומפריכה את העובדה שהם בנים, 

השביתו מפנינו את  'וגואים לא תראו ומרו לראשר א"ובהמשך  .שמתנכרים לגמרי

 "קדוש ישראל"כלומר שמבקשים להתעלם מעובדת היותי  – "קדוש ישראל

 .המתייחס כלפיהם, ואינם ממליכים אותי עליהם, ולכן מסתתרת הנהגה זו מהם

אך ממשיך עוד; בעצם הנכם תמיד בנים וגם אני מייחס שמי עליכם להיקרות אלקי 

ולא יכנף עוד מוריך והיו עיניך  ,'וגו אשרי כל חוכי לו 'משפט הי קכי אל"ישראל 

 ."אות את מוריךור

 לישראל הוא "חוק"תקעו, כי "

תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו "ה( -ובזה יבואר מאמר הכתוב )תהלים פא,ד

, כלומר; תקעו, ועל ידי תקיעת השופר "כי חוק לישראל הוא משפט לאלקי יעקב

ליום חגנו, כי קול  – יחהיינו הקטרוגים וההסתר, שירח מתכסה – "כסה"יתהפך ה

                                                
י שם "הוא סימן לקידוש החודש, ופירש רש 'דוד מלך ישראל חי וקיים'ה כה,א ש"ה ח,ב ועוד. ועיין ר"כדאיתא בר יח

ש שזה הסימן "יוע 'דוד מלך ישראל. נמשל כלבנה, שנאמר בו )תהלים פט,לז( כסאו כשמש נגדי כירח יכון עולם'

ט, "חייא שישלח לו כשיקדש את הלבנה החדשה בעין טב, מאחר שנראתה הלבנה הקודמת ביום כ 'שביקש רבי מר

י שלחו לעין טב דוקא והיינו שאמר לו שלא יקדשה במקומו מפני חשש שירננו אחריו "ולפירוש ראשון ברש

ראוה כולם, הרי זה אמת שהתחדשה הלבנה, כשיקדשה, ואולי ביקש את רמז זה דווקא, להורות שאף שאם לא י

וכעין דוד המלך שנחשב חי וקיים תמיד, גם לפני שנראית התחדשות מלכותו לעין כל. ובאמת הוא אף יותר מכך, 

 שגם כשהלבנה באמת מכוסה אין זה שאינה קיימת בפועל רק שאינה נראית. 

ונוהגים לומר דוד מלך 'ח תכו, ב( "א )או"וכתב הרמ 'דוד מלך ישראל חי וקיים'והנה נוהגים לומר אף בקידוש לבנה 

ק; דוד המלך מרכבה למידת "יא וכנסת ישראלישראל חי וקים שמלכותו נמשל ללבנה ועתיד להתחדש כמותה, 

. וכתב 'ה דוגמת הלבנה המתחדשת עם החמה וכו"המלכות, כנסת ישראל תחזור להתדבק בבעלה שהוא הקב

 ל."ה הנ"ה ונוהגין( שסמך למנהג זה מהגמרא בר"אור הלכה שם דהפרי חדש )הובאו דבריו בבי
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בני בכורי "ת בתורתו, החוק שאמר "השופר מעורר את החוק והמשפט שקבע השי

)כביאור המצודות(,  "אמר אלי בני אתה אני היום ילדתיך 'ה", החוק ש"ישראל

פינו ונקרא כל 'זה מיד מתייחס הוא ית "חוק", שעל ידי "משפט לאלקי יעקב"והיינו 

 .ניץ(')כדברי המגיד מקוז "אלקי ישראל"

, שמדת "אלוקי יעקב"ולולי דמסתפינא הוה אמינא שנאמר כאן דוקא הלשון 

, אף זה חוק מחוקי, שבני "כן שורת הדין בתורה"אלקים היא מדת הדין, כלומר; 

הם, ואף דבר זה מחושב בדין, וממילא כאשר הם מעוררים בחינה זו מיד מתבטלים 

, "רחמים"שמדתו תפארת, מדת ה "ישראל"ו "יעקב"ונזכר כאן  .כל הקטרוגים

ה ברחמיו "הכולל חסד ודין, כלומר בחינה זו שבתוך שורת הדין עצמה כולל הקב

עלינו את מה שאנו בניו, וקובע בתורתו ששורת הדין היא שירחם עלינו, וזהו 

, שבזכות "ק דיננוובזכות התם יוציא איום היום לצד"שאומרים בתפלת היום; 

 .יטיעקב אבינו נזכה בדינא דצדק

 תגיד ליעקב דבר חוק ומשפט

באין מליץ יושר מול מגיד "ובזה יבואר עוד מאמר מתפילות היום שאומר דרשני; 

תגיד ליעקב דבר ", שלכאורה "פשע, תגיד ליעקב דבר חוק ומשפט, וצדקנו במשפט

שכך אנו מתפללים; אם  מיבעי ליה, ומעתה הוא מתוק מאוד, "חסד ורחמים

מעשים אין בידינו שיהא לנו מליץ יושר מול המקטרג המגיד פשע, מבקשים אנו; 

אנא תגיד ליעקב דבר חוק ומשפט, את החוק והמשפט הנרמז בתקיעת השופר 

, ומהו החוק "כי חוק לישראל הוא משפט לאלקי יעקב 'תקעו בחודש שופר וגו"

, "אמר אלי בני אתה אני היום ילדתיך 'ה אספרה אל חוק"והמשפט המכוון, הוא; 

, שהוא אלוקי "בני בכורי ישראל"וכביאור המצודות שהכוונה לחוק הכתוב בתורה 

יעקב ואנו בניו, באין מליץ יושר מצד מעשינו, תגיד על יעקב את חוק זה, שגם זה 

 .חוק הוא אצלך, וכך נזכה בדין

                                                                                                                                                                         
היינו כלפי הלבנה  'חק', ש'חק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם'וראה בכל בו שלכן אומרים בקידוש לבנה 

היינו לשמש שבאה בזמנים קבועים על פי  'זמן'שאין לה זמנים קבועים, שפעמים בא בארוכה ופעמים בא בקצרה, ו

 ה שם, משנה ברייתא וגמרא. "ר

, שאף כשהירח מכוסה מכל מקום 'לישראל הוא חוקליום חגנו כי  בכסהתקעו בחודש שופר 'ונבין זאת על פי הפסוק 

הוא שתמיד קיים  'חוק', תמיד הקשר של כנסת ישראל עם דודה חי וקיים, וכשם שהירח 'דוד מלך ישראל חי וקיים'

נה באמת מכוסה אין זה שאינה קיימת בפועל, וגם אין זה שאין השמש מאירה אף שפעמים מתכסה, ואפילו כשהלב

לישראל הוא שהקשר תמיד קיים  'חוק'כלפיה, אלא שמאירה את צדה השני שאינו נראה ליושבי כדור הארץ, כך 

 'כוחק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם ו'אף כשאין יושבי תבל מבחינים בכך. וזהו שאומרים בברכת החודש 

שהם עתידים כמותה ולפאר ליוצרם  לעמוסי בטןפועל אמת שפעולתו אמר וללבנה אמר שתתחדש עטרת תפארת 

, שאף ישראל הם עתידים להתחדש כמותה ולפאר ליוצרם, כי הקשר שלהם עם יוצרם הוא תמידי מצד שהם ''וכו

 , דהיינו כבנים שהקשר של בנים הוא קשר נצחי. 'עמוסי בטן'
 , ראה להלן."באין מליץ יושר מול מגיד פשע, תגיד ליעקב דבר חוק ומשפט, וצדקנו במשפט"אומרים כ "ומיד אח יט
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ה "שאנו מבקשים שיאמר הקב הוא תמיד לשון דיבור קשה, היינו כ"תגיד"ולשון 

באותה  –זה שאנו בניו, וההנהגה עמנו היא אך ברחמים  "חוק ומשפט"את  –זאת 

כמו שאר החוקים והמשפטים שבתורה  "חוק ומשפט"של  "הגדה"נימה וארשת 

 "דינא דצדק"ב "צדקנו במשפט"שאותם מראים המקטרגים לטעון כלפינו, ובכך 

 ., וכך נצא זכאים בדין כקטן שנולד"חוק ומשפט"כשורת הדין, ועל ידי 

 'מי יתן וגו"; "ואותי תביא במשפט עמך"בתוך דבריו לגבי  )יד(וזו כוונת איוב 

 )כלומר; לנבראיך( תקרא ואנוכי אענך למעשה ידיך 'תשית לי חוק ותזכרני וגו

 'ה"ש "חוק", היינו שתגן עלי מן המקטרגים על ידי ה"תשית לי חוק", שזהו "תכסוף

וכן אנו אומרים; כי תביא  ."למעשה ידיך תכסוף"ו "תזכרני", ש"לי בני אתהאמר א

 .זכרון להפקד כל רוח ונפש חוק

 חותם של בנים .וחוק בשארו שם

אשר קידש ידיד "ובדברים הללו מבואר לנו מה שמשבחים בברכות ברית מילה 

הזה  "חוק", דהיינו שאת ה"מבטן וחוק בשארו שם וצאצאיו חתם באות ברית קודש

הנזכר בתורתו שאנו בניו והוא אלקינו, לא די בכך שמודיענו זאת אלא אף שם 

וחתם את חוק זה בבשרנו ממש, בברית המילה שהיא עדות למציאות זו, וכנזכר 

דהאי אתקרי  'שימני כחותם דא אות ברית מילה וכו"; )תקונא כב(בתקוני זהר 

, "כביהו לברא דמלכאהאי רשימו א"ובהמשך שם  כא"חותמא דגושפנקא דמלכא

שכשם שמלך מיד עם היולד בנו אהובו מעטרים אותו באותות כבוד ויקר 

, כך ממש שם "בן המלך"המציינים שהוא הוא בן המלך, שכבר מינקותו הרי הוא 

 .את חוק היותנו בניו והוא אלקינו בבשרנו ממש לגאון ולתפארת 'ה

, "ידיד"תה קוראו המקום הכוונה לרך הנימול, שכבר מע "ידיד"ולפי זה יתכן ש

אנו אומרים בפה מלא בתוך כדי  "חוק"בבשרו, וביאור מהות ה "חוק"ושם את ה

חתם באות ברית קודש שתעיד  –של כביכול, בניו אהוביו  – "וצאצאיו"דיבור; 

שהם הם בני המלך, וכמו שלהבדיל מלך בשר ודם חותם את צאצאיו באותות 

 .המציינים את יחוסם אליו

 דמלכא גושפנקא 

והנושא חותם כזה מי יהין לפגוע בו, שהרי על ידי חותם זה נודע לכל שאנו בניו, 

וראו כל עמי הארץ כי "; )תרגום(ק שם ", וכנזכר בזוה"בן המלך"ומי יהין לפגוע ב

שם של ברית מילה, ואות וה ודאי, זהו אותו הר"הוינקרא עליך, שם  ה"הוישם 

                                                
מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו "מקורו מתהלים קמז,יט  "תגיד ליעקב דבר חק ומשפט"אכן נראה פשוט שהלשון  כ

טיו שהוא אלקינו ואנו בניו ולא עשה מגיד ליעקב ולישראל את חוקיו ומשפ ', ואף פסוק זה כך יתבאר, שה"לישראל

 כן לכל גוי. 'ה
 .יהו''ה -מיל"ה, וסופי האותיות  –בות ימ'י י'עלה ל'נו ה'שמימה, ראשי תראה שם;  כא
 , ודא איהו אם כבנים אם כעבדים.'ושם; אבל לעבדא דמלכא רשימו דיליה וכו כב
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אספרה "וכן הנושא חותם זה מתקיים בו  ."כגםהתפלין, ואות של שבת וימים טובי

, "אמר אלי בני אתה אני היום ילדתיך שאל ממני ואתנה גוים נחלתך 'אל חוק ה

ה, "ת מיל", ס'"ם נחלתך וגו'ה גוי'י ואתנ'ל ממנ'שא" כדכמרומז בסופי תיבות

בפסוק זה שהואיל והוא כבן ממילא הוא  "נחלתך"ם על לשון "וכדברי המלבי

 .הארץ ומלואה וברא כרעא דאבוה 'אביו, שלהמנכסי  "נוחל"

 המעמד מחייב

ומאידך אכן הנושא חותם זה נדרשת ממנו הנהגה מיוחדת שאינה נדרשת מהמון 

בני  'מוסר ה" )משלי ג,יא(פ "עה ע("ק מסלונים זי")לס כההעם, וכנזכר בבאר אברהם

בן המלך, : בני! הלוא בני אתה! "מוסר מתוק"ליהודי הינו  'מוסר ה – "אל תמאס

 כוק", וזה מה שנאמר בזוהואיך תמאס את עצמך בדברים שאינם ראוים לבן המלך?!

שכשקיימו ישראל מצות  – "שם שם לו חק ומשפט ושם נסהו" )שמות טו,כה(פ "עה

ושם נסהו, בהאי את קדישא, דאתגלייא  ,שם שם לו חק ומשפט דייקא" פריעה

 ."בהו

 במצוות המילה "שמחה"ה

ל לגבי מצוות ", כדברי חז"שמחה"ה באופן מיוחד את עניין הוהנה מצאנו במיל

 דכתיב מילה כגון בשמחה עליהם שקיבלו מצוה כל אומר ג''רשב תניא"מילה 

 אותה עושין עדיין רב, שלל כמוצא אמרתך על אנכי שש קיט,קסב( )תהלים

 )אסתר ח,טז( על הפסוק)טז,ב( , וכן מצאנו במגילה ('י ותוס")ראה רש "בשמחה

 ל, "זו מילה, מהפסוק הנ "ששון"ש "וששון 'יהודים היתה וגול"

שהיא שקולה כנגד כל ן שם( ")בנדרים לא,ב על פי הרומצאנו עוד בעניין המילה 

 הוא, שמחה מילה מצוות שמקיימין ויום" ;(תקג סימן) ויטרי המצוות, וכתב במחזור

 כל כנגד להושקו לבדה שנאמרה אמירה היא ואיזו אמרתך, על אנכי שש דכתיב

 לפי ברית, בה וכתוב אבינו, לאברהם לבדה שנאמרה מילה, זו אומר הוי המצוות,

 והיא בגימטריא ת"ברי כמנין מצות, ג"תרי שהם המצות, כל כנגד שקולה שהיא

  ."אחת עצמה

, על כך שהברית שקולה כנגד "על אמרתך"הוא  "ששון"ונראה לבאר דבריו, שה

שאף אם עברו  "שקולה כנגד כל המצוות"עניין  כל המצוות, דהיינו, שיש לפרש

ב מצוות, אף על פי כן אם אך יש בידם את "שעברו חס ושלום על כל תרי –ת "ברי

מביט "ה "שאנו בנים למקום, ושמחים בה כמוצא שלל רב, אזי הקב "ברית"ה

                                                
ולטים עליו כל המקטרגים העליונים "ומי שמשקר בו למטה, נעברת חקיקתו מלמעלה, ובאותו זמן ששם;  כג

 .והתחתונים"
 ר(."עד 'רוזנבוים, במדבר עמ-ל ליטש")רמא 'הסופי תיבות נזכרו באמרות ה כד

 בלקוטי אמרים. כה
 ק שמות )בשלח( ס,ב, ראה שם."שמות משפטים קכה,ב, ובדומה לעיל מיניה, בזוה כו
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באין מליץ יושר מול מגיד פשע תגיד ליעקב ", ואין מקום לשום קטרוג, כי "לברית

, שזה חוק החקוק בתורתו שאנו בניו, ושורת הדין שלנו שונה "וק ומשפטדבר ח

אוי לי שאעמוד ערום בלא "על דוד המלך שאמר  )מג,ב(וכן מצאנו במנחות  .לגמרי

  .כזל", ואפשר לבאר הדבר כנוכיון שנזכר במילה שבבשרו נתיישבה דעתו "מצוה

ל שישוש בה ", וכנואולם לשם כך צריך שעל כל פנים בברית עצמה יחזיק בעוז

, שהגם שהברית היא כאמור ברית כחכמוצא שלל רב, וישמור עליה כעל בבת עינו

 "הנהגה"נצחית, שלעולם אין יכול לחול בה שום שינוי, מכל מקום כדי שגם ה

, "צלך 'ה"עצמה תהיה באופן של בנים ישנו צורך שנכיר במציאות זו ונשמח בה, ו

וזה ביאור מה שמצאנו  .ינה זו מלמעלהככל שנכיר ונחיה זאת כך נעורר בח

במיוחד את עניין השמחה לגבי ברית, שהשמחה בקיום הברית היא המעוררת 

, "משקרים בברית"ו מן ה"תהיה שייכת הברית, שלא להיות ח "הנהגה"שגם ב

 .שנושאים את חותם הברית אך הם צבועים ולבם בל עמם

יה הברית שקולה כנגד כל , שכדי שתה"והיא עצמה אחת"וזהו ביאור מה שכתב 

את הברית,  "יקיים"המצוות ותסתום פיות המקטרגים, לשם כך צריך שהאדם 

, כלומר, שאם יחסרו "ב"תרי", אלא בגימטריא "ג"תרי"אינה בגימטריא  "ברית"ש

ב מצוות ויהיה בידו רק מצוה אחת, את מצוות הברית, שיחזיק בה בכך "לאדם תרי

ב "מלך, אזי תהיה הברית שקולה כנגד כל התרישישמח על כך שזכה להיות בן ה

  .כטויצא בדימוס

בראש השנה ולבטוח בכך  'שמחים'וזה עצמו הטעם לכך שצריכים אנו להיות 

שנזכה בדין, ששורש בטחון זה הינו שינצח רחימותא דבנוי לרחימותא דדינא, 

 שמחווים בהם "חוקים"היותנו בניו, ויזכנו בדין למרות שאר ה "חוק"שינצח 

ל "המקטרגים, ואת זה עצמו אנו מעוררים על ידי שמחה זו בהיותנו בניו, וכנ

 .שבראש השנה כלי הביטוי לכך הוא השופר
                                                

ק )שמות יתרו פט,א( גם בעניין רעוא דרעוין של "והד אפשר לולי דמיסתפינא; בסגנון זה מצאנו בז"השוואה ע כז

 'מפני'שבת קודש, שמה ששקולה שבת כנגד כל התורה כולה והשומר שבת כאילו שמר כל התורה כולה, זאת 

אבל ביומא דשבתא כד מטא עידן "ק שם; "ל הזוה"ל. ז"שהוא עת רצון והדינים אינם שולטים בו, ואולי ביאורו כנ

)וממשיך אודות  '"וא דרעוין אשתכח, ועתיקא קדישא גליא רצון דיליה, וכל דינין מתכפיין וכודצלותא דמנחה, רע

 ."בגיני כך שקיל שבתא לקבל אורייתא, וכל דנטיר שבתא כאילו נטיר אורייתא כלא"א( ובהמשך; "העונג הנמשך מז
 נתינת כל מדת האהבה שתחול בקשר זה דיקא. – "שמירת הברית" כח
"ועל דא אמר אדם קדמאה קמי קודשא בריך ז )תקון לז, דף עח,ב(; "אפשר לולי דמיסתפינא; בתקו ד"השוואה ע כט

ל 'ם מע'י היו'הן גרשת אות". )ואמרו סמך לזה; '"וכו הוא, מי מציל בני מחרב המתהפכת, אמר ליה חרבא דמילה

סופי  "י'ל פנ'ם מע'י היו'אות"טו( -ד)בראשית ד,י "לקין אות 'וישם ה 'והיה כל מוצאי יהרגני וגו 'י האדמה וגו'פנ

 הנזכר כאן הכוונה לאות ברית מילה( "אות"ז )תקון סט, דף קיז,א( ש"ה, וכן מבואר בתקו"תיבות מיל

, שיהא כט'גילוי'מלשון  'מל'וגם "כ,א(;  'ק; בלקוטי תורה )תזריע, עמ"והעניין מבואר שעניין המילה שייך עם גילוי א

ע מצות מילה להסיר ההעלמות והסתרים ")חלק א, אות קפה(; וז "ב"תער –ה שהקדימו בשע". וב"ק"גילוי בחינת א

 'עלתה'מבואר בו שהוא חלק המחשבה הקדומה שלשם  "ק"פנימיות א"ק )"בכדי שיהיה גילוי בחינת פנימיות א

ת הוא חלק המחשבה על בריאת העולמו "ק"חיצוניות א"ק(, ו"ס שבא"אוא 'המחשבה על נשמות ישראל )בחי

ק צריך להיות מילה להסיר הערלה, "בכללות(. ובדרך מצוותיך )מילה, חלק ב( מבואר גם כן שבשביל גילוי בחינת א

ק בבן ישראל הנולד, כי "מאיר הארת א 'לזאת כשכורתים הערלה ומעבירים הקליפות וכו"ש, ובתוך דבריו; "עי

 ש. ובדומה בספרים נוספים"יע "ק"א 'נעשה גופו טהור וקדוש להאיר תוספת עילוי בנפשו מבחי
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 אני היום ילדתיך 

עמנו בכך שקבע את הדין ליום ראש השנה דיקא, שכן  'והנה, חסד גדול עשה ה

יל , עוד יותר מכל השנה, הוא"בני אתה"בראש השנה ישנה בחינה מיוחדת של 

 "יהל אור", שאז נברא האדם )כדברי ה"אני היום ילדתיך"וראש השנה הוא זמן של 

אמר רבי תחליפא קיסרא, בכל " ט יב(;"ר פכ")ויק לש(, והוא כדברי המדרש"עי

, הא כיצד, "ועשיתם אשה"כתיב )לגבי ראש השנה(  וכאן "והקרבתם"מוספין כתיב 

ה אני עליכם כאלו היום נעשיתם מעל ,לאבני"אמר להן הקדוש ברוך הוא לישראל, 

, הדא הוא דכתיב )ישעיה סו,כב(: כי "לפני, כאלו היום בראתי אתכם בריה חדשה

וכן מובא ביערות דבש  .כ המדרש(")ע "כאשר השמים החדשים והארץ החדשה

היום היה הרת "ל שאין אומרים "י ז"לחודש אלול( בשם כתבי האר ')דרוש ה

כי היום מתחדש העולם והרי אנו כקטן  "הרת עולם היום"אלא בלשון הווה  "עולם

  .שנולד

מתעוררת ביתר שאת  "כאילו היום בראתי אתכם בריה חדשה"ומכח דבר זה ש

, והיינו שבכל ראש השנה "אני היום ילדתיך –בני אתה "בחינת בנים, כמשמעות 

שמתחדשת בריאת העולם הרי ששוב מתחדש עניין זה של בריאתו בשביל ישראל 

ראו ראשית, ופעולת הבריאה כוללת איפוא נתינת ביטוי מחודשת לכך שנק

בני בכורי "שישראל הם בנים למקום, בריאה מחודשת הכוללת את החוק של 

, שאסתכל באורייתא וברא עלמא, וחקק את חוקי הטבע מתוך חוקי "ישראל

  .לב"בני אתה אני היום ילדתיך"התורה, וזהו 

 היום הרת עולם

אף שהוא יום ששי לבריאה, שמעתה  "הרת עולם"ה ל"ע נחשב רובזה מבואר מדו

לומר שהיום  "היום הרת עולם"יש לומר שכוונתנו בהזכירנו אחר התקיעות 

, ויש לומר שזה מכח יום זה שבו "אני היום ילדתיך", ש"בנים"מתעוררת בחינת 

שיש לומר שכל חוק מחוקי הטבע  .נברא האדם דיקא, וכדאיתא ביהל אור

ה עצמה אין ניכר רישומו בבריאה אלא משעה שנברא אותו נברא שכלפיו שבבריא

אני היום "היותנו בנים למקום התעוררותו על ידי  "חוק"הוא החוק, ואם כן אף 

, שבאופן וצורת בריאתו הושת "האדם"שייכת בעיקר ביום שבו נברא  "ילדתיך

  .החוק הזה אשר חקק המקום בתורתו מקדם

                                                
ה, -ולא בזה את תפלתם תכתב זאת לדור אחרון ועם נברא יהלל י 'ומדרש נוסף בילקוט תהלים תתנה; פנה וגו ל

רבנן אמרין אלו הדורות שהם כמתים במעשיהם ובאים ומתפללים לפניך בראש השנה וביום הכפורים ואתה בורא 

  אותם בריה חדשה.
 דיקא. "בני"אמר לשון לפי הנזכר דק במה ש לא
אמת ואמונה חוק ולא ". וכפי שאנו אומרים בתפילה; "עננו אלקינו עננו, עננו אבינו עננו, עננו בוראנו עננו"וזהו;  לב

 .'"ובכורך ישראל גאלת וכו"ובהמשך  '"יוצרנו וכו 'אלקינו וכו 'יעבור אמת שאתה הוא ה
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, שאנו מצידנו ממליכים אותו וקוראים "מלוכה"ידוש הוכל זאת בד בבד עם ח

, שגם זה מתעורר ביתר תוקף בראש השנה "בנים"לאבינו, והוא מצדו קוראנו 

ה טז,א לד,ב( ")רדיקא, יום חידוש המלוכה, והכל נפעל בכח השופר, כדברי הגמרא 

בביאור מלכויות זכרונות ושופרות, שתמליכוני עליכם ושיעלה זכרונכם לפני 

 .לטובה, ובמה בשופר

והתעוררות חוק היותנו בנים אנו  'ואחר כל זאת לא זו בלבד שעל ידי המלכת ה

שאל ממני ואתנה גוים נחלתך "יוצאים זכאים בדין, אלא אף כהמשך המזמור; 

 .ר"ה כל משאלות לבנו לטובה, אכי", שכבנים ימלא הקב"ואחוזתך אפסי ארץ

 חוק הכפרה ביום הכיפורים

נא לעבר מפתן היום הקדוש, יום הכיפורים, ונבין שגם קבע המקום  ומעתה נציץ

בתורתו באופן שלא יהיה שום פתחון פה  "חוק"ברוך הוא את הכפרה עצמה ל

והיתה זאת לכם לחקת עולם " (ויקרא טז,לד) לגבי יום הכיפוריםלמקטרג, שנאמר 

 , שמסתבר שעולה על הכפרה"לכפר על בני ישראל מכל חטאתם אחת בשנה

מיוחד בחוקי  "חוק"הזוקף את הדין לזכותם,  "חוק"עצמה, שתהיה עבור ישראל ל

  .התורה והבריאה

, שמזכירים ראשית "אמרו לאלקים"ם הכיפורים, בפיוט במוסף ליו וזהו שאומרים

, ("בנים") , טפי נחלתו)מדת הדין( אמרו לאלקים"; את הברית התמידית שאנו בנים

בתורה, שאנו בנים,  'חקוק')שכך  מרתו כחקוק בתורתוטלאי ירושתו, יקיים עלינו א

 .", אשר כרת את אברהם ושבועתול("כנ

אמרו לאלקים, " ומיד מזכירים את החוק המיוחד של הכפרה ביום הכיפורים;

, יראיו לחוק בתוך תורתו( ')שאת הלצת היושר קובע תמיד ה יועץ מישרים ְלחוק

, ("סלחתי כדבריך") רועה מרחוקחוק, סולח לחטא למחוק, כנשמע ללחיים לָ 

 ."ל(")כנ ויעמידה ליעקב לחוק

, כאיש אחד בלב "מיט אידן אין איינעם"ולשם כך גם ליום הקדוש עלינו לגשת 

, "בנים", שכאשר אנו יחד מתעוררת בחינת "יום שימת אהבה וריעות"אחד, שהוא 

  ."ישראל-כלל"שחלה על 

ולים, כמו חג הפורים, ועוד ימים ועניינים קרובים מצאנו גם בעוד זמנים גד

, והכל אחד, כי בחינה זו היא בחינה נצחית, שאנו בנים למקום והוא לגנשגבים

  .אבינו ואלוקינו, ואין עוד מלבדו

                                                
 קודשא בריך הוא חדי בבנוי: –ענין חג הסוכות  לג

ק ויקרא אמור קא,א( אחר "ה חדי בבנוי בשעה שניצל מן המקטרגים )זוה"ו גם עניין השמחה בחג הסוכות, שקובזה

שנצח רחימו דבנוי לרחימו דדינא, שיעקב יוצא בשרביט המלך שהוא הלולב, וגם כאן בא הדבר על ידי ארבעת 

עלינו, ואנו יושבים בצילא דמהימנותא  נקרא 'המינים אשר מרומז בהם השם הקדוש, לומר שאנו בני המלך ושם ה

ה שמח בנו בניו, ועל ידי כך אנו מקבלים השפעת טובה בלי גבול "שבסוכה, כבני המלך היושבים בבית המלך וקוב
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היינו חסדים והשפעות טובות, ועל ידי נטילת הלולב גם אנו מונעים כל דבר שאינו  "מים"שבחג נידונים על המים ו

סעודה קטנה כדי שאהנה ממך, ושמחת תורה  ', עד למדרגה הגבוהה של שמיני עצרת בחי'וטוב, טללים רעים וכד

שאנו שמחים בו יתברך, והכל אחד, כי בחינה זו היא בחינה נצחית, שאנו בנים למקום והוא אבינו ואלוקינו, ואין 

 עוד מלבדו.

 בחודש אדר: "שמחה"ה

כי כתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום  'כטוב בעיניכם וגו כתבו על היהודים"ובזה יבואר גם עניין הפורים, זה 

 'כלומר, כך אמר מלכו של עולם; למרות שהיו אגרות ראשונות להשמיד וגו)אסתר ח,ח(  "בטבעת המלך אין להשיב

שכתבתי  – "כי כתב אשר נכתב בשם המלך"ו שנחתמו בחותמי, אגרות אלו אינן תקיפות כלל, כי הם בניי, וזהו "ח

 כדברי, המלך בשם כתב; וולמרק-הכהן צ"רב) ה, שם החסד והרחמים!"בשם המלך הוא שם הוי "רי ישראלבני בכו"

(, עטרה היא דא, המלך בטבעת ונחתם, לבאר ויתכן ,המלך בשם נכתב וזהו, ה"הוי משם היא הברית שאות הזוהר

ים בכל מצב שהוא, ומה שחתמתי כך בבשרם בגושפנקא דמלכא, אין להשיב, שהם בנ –ונחתום בטבעת המלך 

 אהוַבי.ַני תוקף יש לכל החתימות האחרות כאשר עולה זכרונם לפני, שהם ב

שקיימת ועומדת לעד,  "גילוי מציאות ישנה"אלא על  "מצב חדש"ולפי זה עולה שהשמחה בפורים אינה על שנוצר 

נוטה מעט למשמעות  "נהפוךו"ש "ונהפוך הוא"אלא  "ויהפך הדבר"המציאות שאנו בנים למקום, ולכן לא נאמר 

 "הפוך הוא", אבל במציאות "הנהגה"כלומר שאכן היתה כאן התהפכות בחלק ה "הפוך"ל "נהפך"ממוצעת בין 

מכבר, שמעולם ועד עולם אנו בניו, ואין מקום לשום מקטרג לבוא ולקטרג, ושום גזירה רעה אין לה תוקף כאשר 

 מתעוררת הנהגה זו.

על שם ההסתר עצמו,  "מגילת אסתר"היא על עצם ההסתר, שהמגילה נקראת  ולכן מצאנו בפורים שהשמחה

, וכן קבלו עליהם לקיים את )דברים לא,יח> חולין קלט,ב( '"ואנוכי הסתר אסתיר וגו" –שאסתר מן התורה מנין 

יומם אלקי אקרא ", ואף קריאת המגילה שצריכה להיות ביום ובלילה נלמד מ)אסתר ט,לא( "דברי הצומות וזעקתם"

על שם  "פורים", ואף שם החג (ולילה יום צרתן בימי זועקין שהיו לנס זכר; שם י"רש ולשון)מגילה ד,א  "ולא תענה ולילה ולא דומיה לי

 )תהלים כב( "למנצח על אילת השחר", שזה שייך לעצם הצרה. וכן בתפלת אסתר )אסתר ט,כו(הפור שהטיל המן 

 ר הגדול, ורק החלק השני הוא על הישועה. , ובסמוך מתואר שם ההסת"מזמור"נאמר 

טמון  "הסתר אסתיר", על כך שבתוך ה"על אופן ההסתר"אלא  "על ההסתר"והביאור לכל זה, שהשמחה אינה 

ה מצידו "אבינו האוהב החפץ בטובת בנו בכורו, ובכל מצב שהוא הקב "לי-לי ק-ק"טמון  "עזבתני", בתוך ה"ואנוכי"

 "בית אברהם"חד, והשינוי הוא רק מחמת המקבלים, ואנחנו התרחקנו, וכדברי מרן הא 'לא חל בו כל שינוי, וה

בחר להסתיר פניו, אבל לפי  'נדמה לנו שה "צלך 'ה"ורק מחמת  "לי לאחר החטא-לי קודם החטא ק-ק"א "זיע

גילוי זה האמת כל המחיצות אינן אלא אחיזת עיניים, ואם אך נקראנו באמת מיד יהיה הוא קרוב אלינו. וכאשר 

מופיע מי יכילנו. ולכן חייבים לבסומי בפוריא כי אין בכוחנו להכיל את גודל הגילוי הנפלא הזה, לקלוט ולהשיג את 

 , שהם חלק אלוק ממעל."בני בכורי ישראל"גודל האהבה שלה אנו זוכים משמים, שאין שייך שום קטרוג כלפי 

, "אנוכי", ובתוכה טמון "תחפושת"תר וריחוק, הכל מתברר כועל כך אנו שמחים, שכל הצרות, שהיו נדמות לנו כהס

ולכן נוהגים להתחפש בפורים, ואז ימלא שחוק פינו, כי זה עיצומו של חג, עד שההסתר והריחוק עצמם מעוררים 

אותנו לשחוק של בדיחות הדעת, אחר שמתגלה לנו מיהו האוהב המסתתר בתוך התחפושת המאיימת, אחר שנודע 

 הסוד. 

שששון זו מילה, דהיינו שנתעוררה כלפי ישראל   "וששון 'ליהודים היתה וגו" )כנזכר(ל "יאור מה שדרשו חזוזה ב

 הברית קשר של זה לעניין לשייכם יש הפסוק בזה הנרמזות המצוות שאר ואףאותה הברית שאנו בניו של מקום 

 .'"ונהפוך הוא וגו", ועל ידי כך היה מ"ואכ, עצמו

, ראה ספורנו שמפרש שהכוונה שישראל בגלות הינם כאילה שברחה "ילת השחר מזמור לדודלמנצח על א"וזהו 

ולא "ו "עזבתני", שגם כשנדמה לנו ש"מזמור", וזה עצמו הכ(")עומצפה מתי תשוב  "משחר"מבעלה אך בעלה עדיין 

ה "תעורר אצלו ב – '"גול אל ה", גם אז האמת היא להפך, שאני זאת שברחתי ואתה מצפה לשובי, ואם רק "תענה

, 'כי אתה גוחי מבטן וגו". שהרי קשר בנים הוא נצחי, "יפלטהו יצילהו כי חפץ בו" –את בחינה זו של בנים, ומיד 

כדברי המפרשים, בכל זמן אתה אלקינו,  "בלתי משתנה"מורה על  "יושב" – '"תהלות ישראל וגו 'יושב'ואתה קדוש 

ותפלטמו כך בכל דור, להודיע שכל קוויך לא יבושו ולא יכלמו לנצח כל  גם בזמני הסתר, וכפי שאבותינו בטחו בך

השוואה  מצפה לבואנו אליו, ומייחל לכך מאוד מאוד מרוב אהבתו אותנו. 'החוסים בך, שבכל מצב שהוא ה

ד, "שהמחשבה הקדומה קרויה יו 'ד"מגלה יו'אותיות  'מגילה'ה זה יתנו(; "אפשרית; קדושת לוי )כי תשא, ד

כ. ובכלל זאת מתעורר שמחשבתן של ישראל קדמה "אולה בנס פורים היתה על ידי גילוי המחשבה הקדומה. עשהג

לכל דבר, לכן הזמן הוא עת רצון כה גדול, ששום מחיצה אינה חוצצת בין ישראל לאביהם שבשמים, שהרי שום 

 מחיצה אינה חוצצת בעת ההתגלות, כשמתוודע האב עם בנו אהובו.

, שאף שעדיין לא באו ימי הפורים מכל מקום כבר )תענית כט,א( "משנכנס אדר"ה גם השמחה של ושמא זו עצמ

ו בטבעת "מתחלת החודש אנו מעוררים בעצמנו את השמחה בכך שאנו בני מלכו של עולם, ואם נכתב ונחתם ח

גושפנקא "תמת של ה, הלוא קדמה החו)עיין חולין קלט,ב(ו הסתר בתוך הסתר ", וישנו ח)אסתר ג,יב( 'המלך וגו

לדבר סרה בפני מלך מלכי המלכים על  אסתר ז,ה( ')עי, שאנו בניו, ומי הוא זה ואי זה הוא שימלאנו לבו "דמלכא

, שעניינו להתאבל על )שם(בנו בכורו אהובו של המלך. וכפי שבחודש אב מיד משנכנס החודש ממעטין בשמחה 

שמחה משנכנס אדר עניינה לשמוח בכך שאנו בניו, וכך בבוא החורבן ובכך להמשיך את הגאולה, כך בחודש אדר ה
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ס "באהלה של תורה / הרב יהודה אייזנשטיין, מח

 'אהל אבות'ו 'אהל מועד' 'מילי דשטרות'

  "בקשות פרטיות בראש השנה"בענין 

 )תהלים כז, ד(ָכל ְיֵמי ַחַיי  'אֹוָתּה ֲאַבֵקש ַשְבַתי ְבֵבית ה 'ְלַתי ֵמֵאת הַאַחת ָשאַ 

סדר היום של ראש השנה אין שום עסק עם החטאים, ולא זו בלבד שאין בו א ב

כ החיי "וכמש .עסק עם החטאים, אבל גם יש קפידא שלא להזכיר את החטאים

אבינו מלכנו חטאנו "ה ידלג ולא יאמר "ברא ש"ב תקפד, ג(, שי"אדם )קלט, ח> משנ

וגם  .ה כדי שלא ליתן פתחון פה למקטרג", לפי שאסור לומר וידוי בר"לפניך

בגימטריא  "אגוז"כי ה, "א )תקפג, ב( מביא, שיש מדקדקים לא לאכול אגוז בר"הרמ

 ".חטא"

 ל, והביטה וראה איך"ה( וז"א תפילת ר"וכבר תמה על זה המגיד צדק )סידור הגר

ה שנתקנה רק על בקשת כבוד השכינה, שיתגלה "ל תפילת ר"תקנו לנו קדמונינו ז

כבודו ותראה מלכותו, כי הלא לנו להקהל ולעמוד על נפשנו ביום הדין הגדול 

 .והנורא הזה לבקש סליחה ומחילה וחיים ומזון ובנים, כי מי לא נפקד כהיום הזה

ה שלא לעורר את הדין, "רל שלא להזכיר שום חטא ועון ב"ומה זה שאמרו חז

ועוד, וכי אם לא נזכיר  ".מודה ועוזב ירוחם"ולכאורה הוא בהיפך, שהרי אמר 

 .אנחנו אין למי להזכיר, והלא כמה מקטרגים ומסטינים יש מכל עבירה ועבירה

כולה מיוסדת על הדרת כבוד  "ובכן תן פחדך"ומבאר מדוע באמת תפילת 

ע, הרבה יש לנו לבקש על נפשינו ועל "מר רבשל, והוא כאדם שאו", וז'אלוקינו כו

                                                                                                                                                                         
ימי הפורים יושפעו עלינו כל ההשפעות והישועות הנשפעות אז, וכמו בימים ההם בזמן הזה שבא הגילוי הגדול של 

 'לא מאסתים ולא געלתים לכלותם להפר בריתי אתם כי אני ה", שבכל מצב שהוא "בני בכורי ישראל" 'הכרזתו ית

 .)ויקרא כו,מד( "םאלקיה

בזעקך "כאיש אחד בלב אחד, שהגאולה באה על ידי  "מיט אידן אין איינעם"ולשם כך גם לפורים עלינו לגשת 

, ולכן )אסתר ג,ח( "מפוזר ומפורד", הפך )אסתר ד,טז( "לך כנוס את כל היהודים", )ישעיה נז,יג( "יצילוך קיבוצייך

יונים שעיקרו שימת אהבה וריעות, שכאשר אנו יחד מתעורר בחינת חשוב כל כך עניין משלוח מנות ומתנות לאב

כל "השוואה אפשרית; נועם אלימלך )פרשת דברים(; כי יש עולם הנקרא  ."ישראל-כלל", שחלה על "בנים"

, ואף שהפרטים חוטאים לפעמים אבל הכללות הם תמיד קיימים ', והעולם ההוא שלם בלי שום פגם וכו"ישראל

ן שטן ואין פגע רע בהם חלילה, ותמיד צורתם חקוקה למעלה, והוא הנקרא בספרי קודש אדם קדמון בקדושתם, ואי

 ל", ועולם זה יש לו גילוי בפורים כנל.(")בחינת המחשבה הקדומה הנ
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נגעי לבב כל איש ואיש, כי כל לב יודע מרת נפשו כי צרכי עמך מרובים, רק כל זה 

  '.איננו שוה לנו, בזכרנו את כבוד שמך המחולל והדר גאון עוזך כי נתמעטה כו

נה על הכונה אשר אמרנו, וישליך בעת ובעו 'ומוסיף, שבזה יבטח כל איש ואיש כו

הזאת את נפשו מנגד ויעבור עליו מה שיעבור, שבודאי חטאיו לא יזכרו עוד ולא 

אני לדודי ודודי "ומסיים, שזהו מה שאמרו דורשי רשומות  '.יעלו על לב לעולם כו

 .ד"כשלא יהיה בבקשתי כל מגמתי רק לדודי אז דודי לי עכ ', פי"לי

 משל המגיד מדובנא

יקה שנפלה בעיר, שאם אנשי העיר יהיו ב והמגיד מדובנא המשיל זאת לדל

באחדות, ולא יפנה כל אחד להציל את רכושו רק לכבות את הדליקה, אז בנקל 

לא כן אם כל אחד פונה להציל את ביתו, שאז הדליקה  .יוכלו לכבות אותה

 .מתרחבת ומתפשטת לחבל ולהשחית ואין מידה מציל

ל, כי "דרשה לסליחות( וזל )ב"ין זצ'ח מוואלז"ויש לצרף את דבריו של מוהר

ישראל קדושים הם, בראותם כי קרוב יום הדין הנורא הבא עליהם, דא יומא 

צבאות  'דראש השנה, המה מתאספים בבתי כנסיות לבקש ולהתחנן לפני המלך ה

 .נפשם בשאלתם

ואם היה כל עיקר כונתינו בתפילתנו רק על גלות השכינה כביכול, ובאמת ולב 

אך אין אנו משימים זאת על ליבנו  .סירים את האבן נגף לגמרישלם, בודאי היינו מ

כלל, וכל מגמתינו בתפילת הימים נוראים רק על דאגת הפרנסות ושארי צרות 

לכן אין אנו גוללים את האבן, רק מעט הנוגע לעצמינו,  .הדחופות עלינו בכל יום

 .ד"ומה עכלמק "והשיבו את האבן על פי הבאר"קדשים  "להשקות את הצאן"היינו 

 ככלבים דצווחין הב הב

ז תיקון ו כב, א( שם אמרו; ווי לון לבני נשא "ג ומקור הדברים בזוהר )תיקו

 '.ה אסיר עמהון בגלותא ושכינתא אסירת עמהון כו"דקודשא ב

)ומפרש( אלו עשרת ימי תשובה )אבל  "מציץ מן החרכים")דהיינו(  "ויפן כה וכה"

משגח מן "כ( "ומפרש( עוד )מש .תעורר בתשובה)שי "וירא כי אין איש"גם אז( 
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ה משגיח על מהות התפילות העולות "אלין חלונות דבי כנישתא )שהקב "החלונות

אליו דרך החלונות לראוץ על מה מתפללים, אם לצורך עצמם או עלצער השכינה( 

)שיעסוק בתיקון השכינה( אלא איש דרכו  "ויפן כה וכה וירא כי אין איש"אבל  '.כו

ו )לתועלת עצמם( בעסקין דילהון )בעסק שלהם(, באורחין דילהון )בכל פנ

דרכיהם(, איש לבצעו )כל אחד עוסק לאסוף לו ממון( מקצהו )מן הקצה אל 

ז(, "הקצה(, בבצעא דהאי עלמא לירתא האי עלמא )לרכוש לו נכסים כדי לירש עוה

נשי אמת שונאי ם א"אנשי חיל יראי אלקי"ולאו אינון מסטרא דאלין דאתמר בהון 

 ".בצע

ל מתחיל "ככלבים )כי הפסוק הנ לדאלא כלהו צווחין בצלותין ביומא דכפורי

, לכן דורש שאותם המתפללים רק לצורך "והכלבים עזי נפש לא ידעו שבעה"

, להעצמם הם ככלבים שאים להם דעת יותר( הב, הב לנא מזונא, וסליחו וכפרה

ים )שאינם שבעים מכל ממון שיש להם( וחיי, כתבנו לחיים, ואינון עזי נפש ככלב

ז( דצווחי לגביה )שצועקים בתפילתם "דאינון אומין דעלמא )שהם עזים כעובדי ע

לבקש על צורכם( ולית לון בשת אנפין )לכן נקראים עזי נפש(, דלא אית מאן דקרא 

ה דאיהי מרחקא "ליה בתיובתא )שבכח תשובתו( דיחזור שכינתיה לקודשא ב

ויתערבו בגוים וילמדו "ביה, ואדמיין לכלבים דאיתמר בהון מיניה למהדר לג

 .כ"ואינון ערב רב דכל חסד דעבדין לגרמייהו עבדין ע "מעשיהם

ל להזכיר שום חטא ועון, כדי "ל, ולכן אסרו לנו חז"ז מבאר המגיד צדק וז"ועפ

שלא נפנה איש אחרי שרירות לבו לבקש לנפשו סליחה וכפרה על אשר סר מני 

לא נפנה איש אחרי נגעי לבבו לבקש בני חיי ומזוני להיות חצווין ככלבי,  וכן .דרך

רק נשליך את כל הדברים הנוגעים לנו אחרי גו ויעבור עלינו  .דבזה נעורר את הדין

                                                
לשון הזוהר כאן קאי על יום הכפורים, ולכאורה אין מכאן מקור מפורש גם לראש השנה וצ"ע. והמגיד צדק מחבר  לד

דברי הזוהר במקו"א )במדבר רלא, א( שם אמרו עה"פ )איוב א, ו( "ויהי היום" דא הוא ראש השנה, "ויבואו לזה את 

בני האלוקים להתייצב על ה'" וכי על ה' קיימי? אלא בשעתא דאלין קיימי על דינא, דינא קדמאה דכלא ביה מאן 

יקרא דשמא קדישא דלא יתחלל בארעא הוא דלא יוקיר לשמא דקודשא ב"ה כו' אוף הכי מאן הוא דלא חייש על 

כו'. וראה בארחות רבינו )ח"ב עמ' קפא( שמובא בשם החזו"א, "מותר לבקש בראש השנה בתפילה כל הבקשות 

 הפרטיות, שכל היום הוקבע לבקשות".
מוהר"ח מוואלז'ין )דרשה לסליחות( מעיר שלכאורה "הב סליחה" היא בקשה נכונה. ומבאר שרמז בלשונו שאמר  לה

צווחין ככלבא" ור"ל שהוא מקיים רק וידוי וצעקה ואינו גומר בלבו לעזוב החטא לנצח, והוי ככלב שב על קיאו "

 שונה באולתו.
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מה יהיה מה שיהיה, רק נתמרמר כולנו במרירות לבנו ועינינו תרד דמעה ועפעפינו 

ר נוטל כבוד מבית חיינו ותפארת יזלו מים על הדר כבוד אלוקינו אשר גלה ואש

 .מלכנו

ה שום בקשה על סליחה וכפרה ומזוני, "ל לומר בתפילת ר"ולכן לא תקנו לנו חז

מלך חפץ "ש "רק תפילה קצרה על בקשת החיים וגם זה לפי שרצונו בכך וזמ

כ לא היינו מעיזים את פנינו לבקש ממך גם על חיים רק שחפצת "דאל "בחיים

 .ד"עכ 'וסדת על הדרת כבוד אלוקינו כובחיים, רק עולה מי

 "אותה אבקש 'אחת שאלתי מאת ה"

 ואלו דבריו; .ל"ס זצ"ד אולם עלינו לציין מה שעורר בזה מרן הגרי

כ להתבונן בעצמו, אם פיו וליבו שוין ושלא יהיו מעשיו סותרים "צריך האדם ג

התפלל רק את דבריו, ולא יתעה בדמיון כוזב, לומר כבר עליתי למעלה הרמה ל

אמנם בחיפוש באמתחת מעשיו ימצא מזויף  .בעד הכלל ולא בעד צרכי עצמי

ב( או "כ התעצל לתת לטובת הכלל )להרמת קרן התורה וכיוצ"מתוכו כי גם חצי רו

ואם הוא איש  .התעצל לאפרושי מאיסורא את זולתו במקום שהיה יכולת בידו

יתי ולא מדומה שמשליך עשיר יתכן כי פעל ועשה הרבה, אך אם היה הציור אמ

, והיה משתדל בכל יכולתו 'את כל צרכי עצמו וכבודו אחרי גיוו למען כבוד ה

להרים קרן התורה וישראל, אז היו כל מעשיו ופעולותיו והשתדלותו באופן אחר, 

  לו.הן על ידי עצמו הן על ידי אחרים, ומה יענה ביום שידובר בו

ו, כלומר "יהיה כגונב דעת המקום ח ואת כל זה צריך שישים האדם אל לבו לבל

 'שאינו מכיר את עצמו שוגה ומשגה, רק באמת יבטל כל מיני רצונותיו נגד רצון ה

במחשבה והמעשה, ולא רק בדמיון וציור בלתי אמיתי, ועל זה אנו מתפללים 

 .ד"עכ "וטהר לבנו לעבדך באמת"

                                                
וראה בכתבי הסבא מקלם )עמ' קיח( מש"כ עפ"ד הגרי"ס שמי שמתפלל בר"ה על כבוד השי"ת ואינו בוכה על  לו

 חייו ומזונו יכול זה להיות ח"ו רק קטרוג ע"ש.
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ם נוראים( ס )תורת משה לימי"והעצה לזה, יש לציין דבר נפלא שכותב החת

שלכאורה יש כאן כפל  – "אותה אבקש 'אחת שאלתי מאת ה"לבאר את הפסוק 

 .לשון

ללשון  "שאלה"ם )אסתר ה, ו( מבאר שההבדל בין לשון "אלא שהנה המלבי

והתכלית הנרצה לשואל  "שאלה"הוא, שבכל בקשה מה ששואל נקרא  "בקשה"

דם נחלת שדה וכרם, כמו אדם שמבקש אלף זהובים כדי לקנות בע ".בקשה"נקרא 

  .זה השדה והכרם "בקשה"זה אלף זהובים, אבל ה "שאלה"שה

ל, שהאדם יכול לבקש על פרסנה וחיים רק כדי "ד הזוהר הנ"ס עפ"ומבאר החת

נמצא שכל השאלות שאנו שואלין זה לא הבקשה, ו '.ז יהיה פנוי לעבודת ה"שעי

ל יש שאלה אחת אב .ת"כי תכלית הבקשה היא כדי שנהיה פנוי לעבדות השי

 ".כל ימי חיי 'שבתי בבית ה"שהשאלה עצמה היא גם הבקשה, והוא 

 okmail.co.il@5322906לתגובות; 
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 ראש כולל הלכה ,שאול וידרבאהלי שם / הרב 

 "שליח ציבור השלם" ס"ומח

 בעל יארצייט ובן שלושים, מי קודם לעבור לפני התיבה

יש שני אבלים, והאחד הוא בעל ברצוני להעיר בדבר מה שראיתי שיש שנהגו כש

בכל  יארצייט, והשני הוא בן שלושים, נותנים לבעל היארצייט לעבור לפני התיבה

התפילות, ולדעתי הנהגה זו אינה נכונה, ואשמח לשמוע תגובת תלמידי החכמים 

 .בנידון זה

ו( שהביא את סדר הקדימה של הקדישים כמנהג "שע סימן סוף ד"א )יו"יעוין רמ

והקדום באשכנז שאין כל האבלים אומרים קדיש אלא רק אחד מן המקורי 

  .האבלים

ל לפי מדת הדין המתוחה על הנפטר להגן על הנפטר "טעם סדר הקדימה יסדו חז

מדת הדין מתוחה ביותר וצריך  שבעה ימים הראשוניםממדת הדין בזמן ההוא, 

ין מתוחה יותר מידת הד שלושים יום .יותר רחמים וזכות, ולכך הוא קודם לכולם

  .משנים עשר חודש לכך הוא קודם לשנים עשר חודש

 ך"השוכשיש שני אבלים, כאשר אחד הוא בעל יארצייט והשני בן שלושים, כתב 

י( שלענין קדיש זוכה בן השלושים בכל הקדישים, מלבד קדיש אחד "סק )שם

  .שזוכה בו בעל היארצייט כיון שזמנו עובר

)סימן קלב( שהקדיש הראשון )בתפילת ערבית(  שיןבבאור הלכה מאמר קדיוכתב 

הוא של בעל היארצייט משום שזמנו עובר, ואולי לא יוכל לומר מחר קדיש, ואם 

 .לא בא היארצייט בערבית, יאמר בעל היארצייט את הקדיש הראשון של שחרית

הכוונה לקדיש יתום  'ולפי זה זכאי בעל היארצייט רק בקדיש אחד בלבד )לכא

דיש שאחר עלינו, ולשאר הקדישים, יתכן שיחלוק עם בן השלושים, שהוא הק

 ע בזה( "ויל

והביאור שזכותו של בן השלושים באמת גדולה יותר מבעל היארצייט, והטעם 

שזוכה בעל היארצייט בקדיש אחד הוא משום שטעם הקדיש של בעל היארצייט 



 

 כח 'עמ -אספקלריא 

 

משום כך די הוא רק משום דאיתרע מזליה של האֵבל, ולא משום כבוד המת, ו

בקדיש אחד, ואין שאר האבלים יכולים לדחותו מקדיש זה, אף שהם אומרים מפני 

 .כיון שאם לא יאמר היום, עבר זמנוכבוד המת, ועדיפים ממנו, 

כ לכאורה גם לענין לעבור לפני התיבה הרי ברור שזכותו של בן השלושים "וא

וכשיש כמה  .התיבהגדולה מזכותו של בעל היארצייט, והוא זה שיעבור לפני 

  אנשים שיש להם יארצייט, כיון שזמנם עובר, עדיפים הם מבן השלושים

אך אין סברא זו מוכרחת, ויש מקום לדון בזה, שמצד אחד יתכן שכשם שלענין 

הקדיש זכאי הוא בקדיש אחד משום שזמנו עובר, ולא ראוי לבטל ממנו אמירת 

להם יארצייט, דוחים הם את הבן  הקדיש לגמרי )עד כדי שכשיש כמה אנשים שיש

שלושים לגמרי( כן יש לומר גם לענין לעבור לפני התיבה, הואיל ויש מעלה 

סימן )יורה דעה הלכות אבילות  א"מיוחדת לעבור לפני התיבה, וכמו שכתב הרמ

קדיש יתום שלא אמירת מ ה יותרמועיל שתפילת האבל לפני התיבה (;שעו סעיף ד

כיון שזמנו של בעל היארצייט עובר, יש לאפשר לו לקיים  כ"וא .נתקן אלא לקטנים

 מצווה זו לעבור לפני התיבה, וידחה את הבן שלושים, 

או יש לומר צד שני כיון שבעיקרו זכות בן השלושים גדולה מזכותו של בעל 

היארצייט, די לו לבעל היארצייט במה שמקבל קדיש אחד, ולפי זה בן השלושים 

 .לות לפני התיבהיוכל לעבור בכל התפי

שגם אם נרצה לומר כמו הצד הראשון שיש לתת  וכאן נדגיש בהדגשה בולטת

זכות לבעל היארצייט גם לענין לעבור לפני התיבה, אך כשם שלענין קדיש יתום 

אינו מקבל אלא רק קדיש יתום אחד ביום, אין לתת לו זכות זו לעבור לפני התיבה 

בעל היארצייט לעבור לפני התיבה  אלא רק לתפילה אחת בלבד, ולכן יוכל

אבל שאר התפילות יעבור בן השלושים, ואם לא עבר בעל  בתפילת ערבית,

היארצייט בתפילת ערבית יעבור בתפילת שחרית )או שיחלקו ביניהם, עד אשרי, 

ואחרי אשרי( אלא אם יש כמה בעלי יארצייט יוכלו לדחות את בן השלושים 

ן לצד הראשון בלבד שזה שזמנו עובר הוא זכות לגמרי מלעבור לפני התיבה)כמוב

 גם לענין לעבור לפני התיבה(
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ס( וכתב  סימן ד )חלק דעה יורה משה אגרות ת"מ שהתייחס לנידון זה בשו"שו

שלעניין לעבור לפני התיבה, בן שלושים קודם לבעל יארצייט, ובתפילת שחרית 

ון יתפלל בעל יתפלל בן השלושים עד אשרי ובא לציון, ומאשרי ובא לצי

 .ובתפילת ערבית ומנחה יתפלל בן השלושים .היארצייט

י( שלענין "סק )שם ך"ובש ו("שע סימן סוף ד"א )יו"דבריו מבוססין על דברי הרמ

קדיש זוכה בן השלושים בכל הקדישים, מלבד קדיש אחד שזוכה בו בעל היארצייט 

מבעל היארצייט,  נמצא שזכותו של בן השלושים גדולה יותר .כיון שזמנו עובר

ואמנם כשיש הרבה בעלי יארצייט נדחה הבן שלושים לגמרי מאמירת קדיש, אך 

כל זה דוקא כשרבים בעלי היארצייט ובני השלושים, שבעל כרחך אף ללא בעלי 

היארצייט ידחו חלק מבני השלושים, וכל אחד מבני השלושים הוא ספק אם יזכה 

היארצייט, משום שזמנו עובר, אָבל אם  לאמירת קדיש, ולכך כבר יש עדיפות לבעל

יש רק בן שלושים אחד, לא ידחה בן השלושים שזכותו גדולה יותר, ומכאן הכריח 

מ שכשיש אבל אחד שהוא בעל יארצייט ואֵבל אחד בן שלושים,זכותו של "האגר

ובתפילת שחרית, בן  .בן השלושים לעבור לפני התיבה, וידחה בעל היארצייט

מ נותן "עיקר התפילה שזה מתחילת שחרית ועד אשרי, ומ השלושים מקבל את

 .לבעל היארצייט לכל הפחות מאשרי והלאה

אולם מדברי הבאור הלכה )מאמר קדישין סימן קלב( נראה שלא חילק לענין 

קדיש, אם יש רק בן שלושים אחד או שרבים בני השלושים, ולעולם כשרבים בעלי 

יון שזמנו של בעל היארצייט עובר, היארצייט ידחה בן השלושים, נמצא שמכ

לעולם הוא עדיף לענין קדיש, ולפי זה יתכן שגם לענין לעבור לפני התיבה, אולי 

 ל בדברי הבאור הלכה, "כ חוזרין לדיון הנ"יהיה זכאי בעל היארצייט, וא

ל, אם בכלל זכאי "ולסיכום, לדברי הבאור הלכה יש לדון כשיש שני אבלים כנ

ר לפני התיבה או בן השלושים קודם לו לגמרי, אך גם אם זכאי בעל היארצייט לעבו

בעל היארצייט לכך, אינו זכאי יותר מאשר תפילה אחת בלבד, ויעבור לפני התיבה 

 .בתפילת ערבית, ושאר התפילות יעבור בן השלושים
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ולדברי האגרות משה כשיש שני אבלים, בן השלושים קודם לבעל היארצייט, 

  ., ובתפילת שחרית יחלקולתפילת ערבית ומנחה

ולכך נראה לי שאין מקום לנוהגים שבעל היארצייט דוחה את בן השלושים מכל 

 .תפילות היום

ב סימן קלב מאמר קדישין( כתב ששני האבלים שוים "וראיתי בפסקי תשובות )ח

ויחלקו בתפילות, דהיינו לענין מנחה ערבית, בן שלושים  לענין לעבור לפני התיבה,

ילה אחת, והבעל יארצייט תפילה שניה, ובתפילת שחרית אחד יתפלל יתפלל תפ

ד אין שום בסיס לדברים "ולענ .עד אשרי ובא לציון והשני יתפלל מאשרי והלאה

  .אלו
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 רוטשטיין חיים הרב/  והנדרש הדרש

 אין די בתיקון המעשים כי אם בשינוי הדרך

פט אדון כל הארץ, כי בימים אלו טרם עמדנו למש -חזקה על כל איש ישראל 

כי עוסק  -כי גורלנו וגורל בני ביתנו וכל אשר לנו מתנודד במאזני המשפט  ווביודענ

 .הוא בחשבון נפשו, והיאך להיטיב את דרכיו

ברי הוא, כי לעת אשר כזאת אין צריכין כלל לדילי ולדכוותי, אך אזכיר את 

 .הפשוט שבפשוטים, אשר לעיתים מרוב פשטותו היעלמו

בונן האדם במעשיו, וחוקר אורחותיו ודרכיו, עיניו תחזינה באשר עליו כאשר מת

והנה, ישנם אשר יקבלו על עצמם לשנות  .לחזק בדקי ביתו, ולשנות ארחותיו

דרכיהם, וישנם אשר אף יעשו זאת, אולם אלו כאלו עיתים אשר לשנה הבאה יגלו 

 .נכוחה כי במקומם אשר מכבר הם עומדים

 -הלא חפצו הם לשנות דרכיהם, ואף החלו בכך  -את ושאלת השאלות אשר בז

 ומה הוא אשר יארע ששבו לדרכם הראשונה והנלוזה?

לשם כך על האדם להתבונן מעט ולהפוך בדעתו, כי הנה לעיתים אף מתחילה 

לא חפץ הוא להגיע לדרך זו כלל, והיאך התחיל בדרך זו כלל?! אלא שהיצר גבר 

אלא, שעתה בימים הנוראים,  .היצר -ויבו הגדול בו והסיתו, והוא כרע נפל לפני א

אשר אימת הדין חופה על נפשו ובוקעת חדרי ליבו, לא זו שאינו מעלה על דעתו 

אך  .לנהוג כן, אף שגומר בדעתו לנהוג כן תמיד, ושב הוא בתשובה על מעשיו

לזאת לא עלה על דעתו, שבעבור הימים הנוראים שוב הוא במצבו אשר מתחילה, 

לשוב ולתקפו  -ליצרו הרע  -הדין סרה מעל ליבו, ופירצה קוראת לגנב היא ואימת 

 .כבראשונה, ואף לנצחו חלילה

 על האדם לצעוד בדרך בה לא ינצחו יצרו

לשנות דרכיו באופן אשר גם בעת אשר  -ולכך על האדם בבואו לשנות מעשיו 

 .האינו שרוי בעת הימים הנוראים, יהיה מצבו שלא כפי אשר היה עד עת

 אלא שהיאך עושים זאת?
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וכאשר יאחר לשוב בבא החטא לידו יפול בשערי תשובה )שער א, ד( כתב; 

כי  '.ותעלה רעתו לפני ה ,ויגדל עוונו האחרון מאוד ,במוקשו כנפול בתחלה

אך אחרי אשר ראה דלות  ,מראשית לא חשב כי פתאום יבא היצר השודד עליו

 ,הוא ממנו היה עליו לראות כי פרוע הואכחו ואשר גברה יד יצרו עליו וכי עצום 

ולהצילה ממארב , ולהפיל פחדו עליה ,'ולשית עצות בנפשו להוסיף בה יראת ה

 .יצרו ולהשתמר מעונו

כמו שאמרו  ,ידאג בעל תשובה פן יתגבר עליו יצרוכתב )שער א, יז(; ועוד ועוד 

כי ראוי  ,רכל שכן האיש אשר נצחו לבו כב ,ל אל תאמין בעצמך עד יום מותך"ז

ותהיה לו  ,יום יום 'ולהוסיף בנפשו יראת ה ,להשמר מן היצר האורב בכל עת

 .למעוז בעבור עליו כל משברי היצר המתחדש לעתיד

 ,וישמר ממנו בכל עת ,גם יפחד אולי יתחדש עליו יצרוועוד כתב )שער א, כ(; 

 ,ויתפלל תמיד אל השם לעזרו אל התשובה .ויוסיף יראת השם בנפשו תמיד

האומר בלבו השלמתי חוק תשובתי ואיננו  ,ומקשה לבו יפול ברעה .ולהצילו מיצרו

כי הוא  .יענש על זה ,משתדל תמיד להשיג מדרגות התשובה ולהוסיף בנפשו יראה

ואם איננו מכיר גודל חיובו להכשיר דרכיו  .ואיננו מכיר מגרעת נפשו ,רם לבב

על כן יפול ביד  ,האורב לו תמיד גם איננו נשמר מיצרו ,ביתרון הכשר לפני השם

 .יצרו

כי אין די על האדם להחליט  -א "ברור מיללו שפתותיו של רבינו יונה זיעוכי

יום יום, בכדי  'כי אם להשית עצות בנפשו ולהוסיף בלבו יראת ד -לשנות מעשיו 

שלהבא לא יהיה במצב זה שבו הכהו היצר בתחילה, אלא בדרגה בה יראתו תגן 

 .'שברי היצר המתחדשים לעתידכל מ'עליו מ

ט( לשון קצרה שהיא "י )פי"א בספרו מס"ל זיעוכי"וכלשונו הזהב של רבינו הרמח

לעולם יהא אדם ערום ביראה, דהיינו שיבקש תחבולות נגד הטבע 'דרך ארוכה; 

כי טבעו של האדם מכה בו, וגורם לנפשו הבהמית להתחזק,  .'ונטייתו עד שינצחם

כי בתחבלות תעשה לך 'פשו מאמר החכם מכל האדם אך על האדם לקיים בנ

 .)משלי כד, ו(, לטכס עצות היאך ישנה את מסלול חייו 'מלחמה
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כי ידע כל אדם נכוחה, כי מאליו דבר לא יתרחש! בלא עבודה פנימית ודרך 

 .ברורה על פי מה שהורונו רבותינו דבר לא ישתנה לטובה, וחלילה אף ההיפך

דרך העליה, לימוד המוסר, וקנית היראה, איש כפי  חובה היא איפוא למצוא את

אשר קיבל מרבותיו, בדרכים אשר מלאים בהם ספרי היראה מזן אל זן, דרכים 

 .המוליכות את האדם ליראה המגינה עליו מפני יצרו הרע

למצוא את דרך הזהב, לשנות ארחות חיינו לדרך העליה והטוב, ונזכה  'יזכנו ד

פרן של צדיקים גמורים, בתוך כל עמו בית ישראל, להיכתב ולהיחתם לאלתר בס

 אמן!
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הלכה בפרשה / הרב רפאל אלחנן רבינוביץ, 

ג חלקים על הלכות המועדים "ס מאור יעקב כ"מח

 וחדשי השנה

בין תקיעות דמיושב  'אספקלריא'בענין לימוד החוברת 

 למעומד 

שנה בין על ראש ה 'אספקלריא'נשאלתי אם מותר ללמוד החוברת הנפלאה בשם 

תקיעות דמעומד לתקיעות דמיושב, כיון שהרב פעמים החזן מאריך בניגונים או 

ץ, וברצונו לנצל את הזמן ביום קדוש זה "ע לפני חזרת הש"שהוא כבר סיים שמו

 .ולעיין באיזה ספר של דברי תורה בעניני דיומא

בשם יב( בפרק האחרון של ראש השנה  'ש )סי"( והרא.ף )יא"כתבו הרי תשובה :

ריש מתיבתא שיש לגעור במי ששח בין תקיעות דמיושב לתקיעות דמעומד, וכן 

ם "ובבית יוסף שם הביא כן גם בשם הרמב .לזג("תקצב ס 'הביא הטור להלכה )סי

זה שתקע כשהן יושבין הוא שתוקע על סדר הברכות "א(; "ש ה"ג מתק"שכתב )בפ

שמעומד ואם שח ביניהם  כשהן עומדין ואינו מדבר בין תקיעות שמיושב לתקיעות

  .3"אך על פי שעבר אינו חוזר ומברך

תקלה( שבעניני התקיעות מותר להשיח  'ה )סי"ובבית יוסף הביא בשם הראבי

ל שאף לדבר "ובדרכי משה שם הביא בשם מהרי .(.דדמי לטול ברוך )ברכות מ

 .א שם"בעניני תפילות לא הוי הפסקה, וכן פסק ברמ

                                                
א הטעם כיון שמברך קודם התקיעות קאי גם כן על תקיעות דמעומד, והובא דבריהם במשנה "ז והגר"ו הטוכתב לז

 ח(."ברורה )סק
ה "שתמה על דברי הריש מתיבתא וכתב שכבר השיג עליו הרז"ן "ועיין בבית יוסף שהביא אחר כך את דברי הר 3

דבריו שכיון שאינו גורם ברכה למה יהא אסור הרי וכתב שאין אנו זקוקים בזה לגערה ולנזיפה והאריך בדבר וסוף 

לא שמענו בשום מקום שמי שבירך על המצוה והתחיל שלא יהא רשאי לדבר עד שיגמור ואטו מי שיתחיל לבדוק 

כ בא נאמר שאף מי שמברך המוציא יהא אסור לדבר עד שיגמור "חמצו כלום אסור לו לדבר עד שיגמור ביעורו א

ין הנידון דומה לראיה כלל, ומיהו הואיל ונפיק מפומיה דדריש מתיבתא ראוי שלא ידבר סעודתו וליתא ולפיכך א

ל. גם הרב המגיד כתב מן האחרונים שיש שכתבו שאפילו התוקע אין צריך שלא ישוח "עכ "בהן שלא לצורך

ואכן השלחן ל. "עכ "והאריכו בזה והנכון למנוע האיש התוקע מלשוח אבל הציבור אם לא נמנעו אין גוערין בהם

ג( הביא דין זה שלא ישיח לא התוקע ולא הציבור בין תקיעות שמיושב לתקיעות שמעומד ולא "תקצב ס 'ערוך )סי

 אריכתא כמצוה להו שחשיב כיון מתיבתא הריש של טעמו ליישב שכתב ח"במהרל כתב שגוערין במי ששח. ועיין

 .שם עיין חמץ לבדיקת דמי ולא מעומד שתוקעים מה
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ה אות כא( שאין להסיח את הדעת עד סוף תקיעות "ר 'ומובא מהלקט יושר )הל

ולא נתבאר אם מה שהתיר  .דמעומד ואפילו לא ללמוד תורה, חוץ מעניני התקיעה

ללמוד בעניני התקיעה מותר גם בפיו או שמא רק בהרהור, שהרי מסתבר שכל 

ה, אבל אם "ההיתר ללמוד עניני תקיעה הוא דדמי לטול ברוך כמו שכתב הראבי

 .בהרהור למה נתיר לו עשות הפסקה בפיו אפשר לו

 'ל )מקראי קודש ימים נוראים סי"פ פראנק זצ"ושוב ראיתי שנשאל על כך הגרצ

( ופסק שאסור ללמוד בפיו בין תקיעות דמיושב למעומד, אולם בהרהור כתב 'ל

ח ", וכן דעת הגר4א("סח ס 'א )סי"שמותר דאין כאן לתא דהפסק כלל כמבואר ברמ

  .תשסב( שמותר ללמוד בהרהור 'א )אשי ישראל עמ"טקניבסקי שלי

א שללמוד בפיו "נ קרליץ שליט"פג( הובא בשם הגר 'ה עמ"אמנם בחוט שני )ר

 .הלכות תקיעת שופר מותר, ודברים אחרים בהרהור מותר, אך בפיו צריך עיון

והנה לפי הלקט יושר שהבאנו לעיל אסור ללמוד שום דבר אפילו בהרהור חוץ 

תקיעה כיון שאין להסיח דעת, ואין לומר שהלקט יושר דיבר בלימוד בפיו מעניני ה

שהרי טעמו הוא משום היסח הדעת ולא משום הפסק, והיסח דעת שייך גם 

  .ל לא ראו דברי הלקט יושר"בהרהור, וכנראה שפוסקי הזמן הנ

נ קרליץ ההיתר הזה שמותר ללמוד בפיו בעוד "וגם צריך עיון מהיכן לקח הגר

ומה גם שהיתר זה אינו אלא לשיטתו ולדעה הרווחת  .יכול ללמוד בהרהורשהוא 

בפוסקים שדין הפסק בין תקיעות דמיושב לתקיעות דמעומד כדין הפסק בין ברוך 

שאמר לישתבח, ומטעם זה פסקו גם שמותר לברך אשר יצר כמבואר במשנה 

תקצב( י "ור הלכה )שם(, אבל בדעת תורה )סוסח( ובביא"נה סק 'ברורה )סי

ה( הביאו להלכה את דברי הפני יהושע "תקצב סק 'ספינקא, סיואורחות חיים )

לד;( שכתב שכיון שתקיעות דראש השנה מעכבות זו את זו כולה חדא מצוה  ה")ר

, ולפי זה כי היכא דבהלל ומגילה אין רשאי 'חשיב ליה, כמו הלל ומגילה וכו

מיר שלא להפסיק בין להפסיק אלא מפני היראה והכבוד, כל שכן שיש להח

                                                
א שסובר שמברכים ברכת התורה על לימוד בהרהור מכל מקום לא אמרינן "שם שהוסיף שאף לדעת הגר ועיין 4

( בדעת 'ו 'מז דה המהרהר( ודלא כהבנין עולם )סי 'הרהור כדיבור דמי אף בדברי תורה כמבואר בביאור הלכה )סי

 א, עיין שם שהאריך בזה."הגר
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ולדבריו גם  .התקיעות כלל אפילו בשאילת שלום אם לא מפני היראה והכבוד

ג( לענין ברכות "סו סקכ 'אשר יצר יהיה אסור לברך כמו שפסק המשנה ברורה )סי

 .ולדבריו פשוט שאסור ללמוד בפיו בין תקיעות דמיושב למעומד .קריאת שמע

חרים יש להחמיר כדעת הלקט יושר שללמוד דברים א ולהלכה למעשה נראה,

בהרהור, והמיקל ללמד בהרהור יש לו על מי  'ולא להסיח דעת ולא ללמוד אפי

אבל ללמוד מאמרים הלכתיים מעניני התקיעה  .לסמוך, אך בפיו אין היתר כלל

בלבד ואין בכלל זה מאמרים בעניני ראש השנה שלא נוגעים לעניני התקיעות 

פ פראנק "להוציא בשפתיו לדעת הפני יהושע והגרצ בהרהור פשוט שמותר, אך

ולכן יש להמנע מלהוציא בשפתיו, ורק אם  .נ קרליץ מותר"אסור, ולדעת הגר

ומסתבר שבכלל היתר זה הוא גם לקרוא  .מוכרח ולמד בפיו יש לו על מי לסמוך

ק יש להסתפק אם מותר ללמוד "מאמרים מוסריים בעניני התקיעות ולדעת הגרנ

  .רים מוסריים אבל אין היתר בשאר המאמרים שאינם מעניני התקיעותבפיו דב
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ס "פוקס, מח יעקב יצחק הרב/  החג הלכות

 'הליכות בת ישראל' 'תפילה כהלכתה' 'הכשרות'

 הלכות לראש השנה ושבת שובה

 בגד הראוי ליום הדין

אין ללבוש בראש השנה בגדי רקמה ומשי כבשאר יום טוב כדי שיהא מורא הדין 

עליו, יש ללבוש בגדים לבנים ונאים )כיום, נהוג יותר ללבוש בגדי לבן ביום 

ח( "ה וכה"א, כ"ב תקפ"פ, יש ללבוש בגדים פחות חשובים )משנ"הכיפורים( עכ

מפני שחיצוניות מעוררת הפנימיות והבגד משפיע על לובשו ועל הסביבה, ויוצר 

ה, ואדרבה, יש "ראת האורה הנדרשת ליום הדין, ומותר ללבוש בגד חדש ב

 .ובלילה השני לובשים בגד חדש לברכת שהחיינו בהדלקת הנר או בקידוש

 מחזור התפילות סידור ותהילים

ראוי לעבור לפני כניסת החג על מחזור או ספר תהילים חדשים ולהפריד את 

מכה "הדפים שעדיין מחוברים, משום שהפרדתם בשבת או ביום טוב, נחשבת כ

יש המניחות בין דפי המחזור או ספר תהלים, ממחטות  .מ(ש 'ע סי")שו "בפטיש

פעמיות לעת הצורך, אך ספק אם ספר תפילה מתאים לאחסון זה, ויש -חד

 .להשתדל למצוא מקום אחר למטפחות הניר, אלא אם כן משמשות כסימניה

מי שאינו בוכה בימים אלו נפשו אינה מתוקנת כראוי  ל"האריז; שלדעת יש לציין

ד, ג( והמרגיש לפתע, שעיניו מוצפות, בידוע שבאותה שעה הוא "ט תקפ")באה

ה, כדברי הנביאים ")במעשה רב( אין לבכות בימי ר א"הגרמאידך, לדעת  ...נידון

לכו אכלו משמנים  .....אל תתאבלו ואל תבכו ....היום קדוש הוא"לעם ישראל; 

אמנם  .י(-ח, ט)נחמיה  "היא מעוזכם 'ואל תעצבו כי חדות ד ....ושתו ממתקים 

בשעת התפילה והתקיעות לכל הדעות מותר לבכות בראש השנה כנאמר 

, ולפחות לעשות קול שלבכי, אבל רק בכי של "והיא בוכה" "ודמעתה על לחייה"

 .ח("ד, כ"א תקפ"רוממות וכיסופין, אבל לא בכי של חרטה צער ועצב )מט
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 הכנת הנרות

להסתפק בהדלקת שני נרות, ויש ט "לפנינו שלש הדלקות הנר אף הנוהגות ביו

ט צמוד "אמנם, המלצת הפוסקים שכאשר יו .המשנות בסדר הברכה וההדלקה

 ט("ראוי שלא לשנות )שלא לזלזל בכבוד יו –לשבת 

ממש, תדבקנה הנרות גם לימים הבאים, שאסור להמיס נר  נרותהמדליקות ב

פעמי -נין חדט )ב", אף שיש מתירים להשחילו ביופתיל צףט, המדליקות ב"ביו

 .ההולך לאיבוד( לכתחילה, עדיף להכין מראש

מותר לנקות שאריות נרות וכל הנדבק בנריות, לקראת ההדלקה הבאה, אולם, 

 נרוניםהמדליקות ב .לא בעזרת מים רותחים אלא בעזרת כלי שאינו מוקצה

המונחים בכוסות זכוכית, יש לטפטף מעט שמן או מים לפני הנחת הנרית כדי שלא 

דבק עיגול המתכת לתחתית הכוסית, מכל מקום אפשרי להוציאו בכלי, אך לא יי

מותר להחליף הפתילה אך  – פתילותל המדליקות בשמן וב"כנ בעזרת מים חמים

ב, אם לא הבהבו וכיבו את הפתילה לפני החג "וכהכרעת המשנ .ט"לא לחתכה ביו

ט ראשון הכין "והראשון אין להדליק בפתילה זו בלילה השני )כיון שהתברר שי

 .לשני( אלא יש להפכה לצידה השני או להחליפה

 83כמקור אש )במידה ולא משאירים אש בכיריים( ורצוי של  –יש להכין נר נשמה 

שעות ספק אם מותר להעביר ממנו בטרם כבה  35לא היה אלא של  .שעות

 .ולהדליק נר נשמה אחר רק כדי שיהא מקור אש

 לקראת כניסת החג

כה להיות זריזה ולהחליף הבגדים מבעוד יום ולהכין הנרות ולסדר האישה צרי"

מקום הסעודה מבעוד יום כדי שיימצא הכול מוכן ומתוקן בכניסת הלילה והוא 

 ג(")כף החיים תקפ "לסימן טוב לכל השנה

 כניסת החג

מן הדין אפשרי להעביר אש ולהדליק  .10:03 – ה"הדלקת הנר בליל ראשון של ר

ט בעדות החסידים, אמנם לדעת "מבית הכנסת, וכן נוהגים בכל יוהנרות כששבים 
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ל מנהג זה בא "ע יוסף זצ"ל בספר ארץ ישראל וכן דעת הגר"מ טיקוצינסקי זצ"הגרי

ט שני אסור להקדים ולהדליק לפני הלילה )כמו גם אצלנו "ל שם תמיד ביו"מחו

ן מדליקים כדלהלן( ולכן הנהיגו שגם בליל היום הראשו –ה "בליל שני של ר

בלילה, כששבים מבית הכנסת, כדי שלא לטעות בין שני הימים, אולם בארץ 

ט ועלולים, בעיקר הקטנים, לבוא לידי "ישראל, יש בכך כדי להטעות שעדיין אין יו

  .חילול יום טוב, ולמעשה, כל אחת תנהג כמנהג עדתה ומשפחתה

להדליק נר  –הרב  ע")מנהג שו "נר של יום טוב"בהדלקת הנר מברכים להדליק 

מברכות גם כן  .י הבן איש חי ועוד"( בנות אשכנז ובנות ספרד עפ"של יום הזיכרון"

ל לא תברך אישה שהחיינו "ע יוסף זצ"אמנם לדעת הגר .ברכת שהחיינו על הנר

רק  "שהחיינו"תאמר  -ואישה המקדשת לעצמה  .בהדלקה אלא תצא בקידוש

 .בקידוש

 לשנה טובה תכתבו

לשנה טובה תכתב)י( ותחתם)י( לאלתר "מברכים זה את זה בברכת  לאחר ערבית

ל ברך לכל מי שפגש בדרכו מבית "ומרן הסטייפלער זצ "לחיים טובים ולשלום

מברכים ברכה זו לכל היותר עד חצות היום  .הכנסת לביתו, כולל קטנים וקטנות

ך עד סוף ולדעת הלבוש, ברכה זו יש לבר .מגן אברהם –( 43;23ה )"הראשון של ר

שהצדיקים והצדיקות נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים  .( בלבד:3;:שעה שלישית )

עלול להיפגע, כביכול, חושבים אותו  "תיכתב"טובים והמתברך לאחר מכן בנוסח 

 .לאחר מכן אפשר לברך בכל ברכה מבלי להזכיר כתיבה .ו גרוע מזה"לבינוני, או ח

 סעודת ליל החג

 "שהחיינו"ל להזהיר לנשים שברכו "ז אויערבך זצ"לפני הקידוש, נהג הגרש

אינו הפסק  -ובדיעבד, אם ענו  .שבקידוש "שהחיינו"שלא תענינה אמן על ה בנרות,

 .)מנחת שלמה תניינא, ס(
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אוכלים ושותים ושמחים, שאף שהוא יום הדין מכל מקום יש בו גם מצות "

על  'אש ותהי יראת דאמנם לא יאכלו כל שובעם למען לא יקלו ר "ושמחת בחגיך"

 .ב("ע תקפג ומשנ")שו "פניהם

 .לצאת מספק דין עיקר וטפל בהטבלת תפוח בדבש –מטבילים המוציא בדבש 

י הדבורה "ד(, שהדבש נלקט ע")א, קכ "לקט יושר")יתכן שהדבש העיקר לברכה( וב

בני  .ה יהפוך לנו הדין לרחמים"ומעז יוצא מתוק, וגם אנו מקוים שהקב –העוקצת 

ל "ח זוננפלד זצ"רד מטבילים בסוכר ,ויש שלאחר מכן הטביל גם במלח )הגריספ

מגן מפני "ובכל אופן, שיהא גם מלח על השולחן ש .ו("ח שכ"שלמת חיים או

 ".הפורענות

חובה על גברים לאכול בשר לפחות באחת משתי הסעודות בכל יום, ולדעת 

אין די לזה בבשר עוף,  א"מ שטרנבוך שליט"ח הגר"ל ויבדל"צ אבא שאול זצ"הגרב

אלא בשר בקר דומיא דשלמי חגיגה, נשים, אינן חייבות דווקא בבשר, ששמחת יום 

( 'ט פרק ו"ם יו")רמב "בגדי צבעונין ותכשיטים כפי ממונו של הבעל"טוב שלהן ב

 .יש לקנות לאשה בגד או תכשיט ולקטנים ממתקים "יום חגינו"ואכן לקראת 

 "סימנא טבא"

יהי רצון "אומרים את ה .לאחר המוציא "הסימנים"אוכלים את בלילה הראשון 

לפני הטעימה(  -ז "לאחר טעימה קצת, ובהרהור תשובה )ומנהג אדמוה '"וכו

ר מלפני אבינו "יה"מנהג ירושלים לומר;  .בשם ומלכות -ב "ולדעת המשנ

 'ר שנהיה לראש וכו"באכילת ראש כבש או דג, כשאומרים יה " 'שבשמיים וכו

 .בשמיםשבינו אצון רעשות ל – ש"לראים מכוונ

אם הוא  רימון)מכוונים לפטור כל פרי העץ(,  תמר; סדר אכילת הסימנים

 תפוח .ומוציאים אותו מהשולחן "יהי רצון"בליל שני, אומרים ה "שהחיינו"ה

כרתי, )לוביא או חילבה(  רוביה )דלעת(, קראמתוק ואדום )מחזור ויטרי( בדבש, 

ז אויערבך "למרן הגרש פרי האדמה:ב, ה( על ")משנדגים ו .סלק( )תרד אוסילקא 

ל עדיף לאוכלו עם מעט "ע יוסף זצ"לגר .ל מברכים, שאין זה מחמת הסעודה"זצ

 .ל, ברך תחילה על בננה או בוטן"ש אלישיב זצ"והגרי .פת בלא ברכה
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על הסימנים, גם בלא לאכול מהם, כגון,  "יהי רצון"אפשר לומר את ה הערה:

ל אזי, אומרים את "א זצ"ולדעת הגריש .כמנהג הגאונים -שחוששים לתולעים כ

פירוט בדיקת הסימנים מתולעים, ראה בספרנו  .בלי שם ומלכות "יהי רצון"ה

 .ג"בפרק י "הכשרות"

א( בכלל זה פירות בוסר "ש ומט"ע ערוה")קיצוש מר אין אוכלים בראש השנה:

כולל חמוצים, חמוץ,  .לת במתיקותואולי אף לא חסה מרור, אם אינה מטוב

ובכלל זה לימון, אלא כטיבול מעט לנתינת טעם , סלטים וירקות המטובלים בחומץ

מכל אגוזים,  .ש(")תשובת הגאונים( ויש שהתיר )ערוה חריף .א("ח בשם החיד")כה

ע הרב(, אגוז טחון בעוגה או "א ושו"הסוגים, בכלל זה פיסטוק ובוטנים )רמ

 ענבים .ז("ת באר משה ג, צ"מותר )שו -ראה ורק טעמו מורגש בתבשיל שאינו נ

לכף החיים אין לאכול ענבים שחורים  .פ הקבלה("א, ע")מעשה רב מנהגי הגר

 .ב("ו ע"פ ברכות נ"דווקא )ע

יעלה "בכל סעודות ימי ראש השנה אומרים בברכת המזון  - "יעלה ויבוא"

 "ביום הזיכרון הזה ....ויבוא

ש בשם פסקי "י ובקצוה"חוזר )תהילה לדוד, ישועו – בלילה; "ואיעלה ויב" השוכח

 .אינו חוזר –אם חתם כבר בונה ירושלים  –ביום  ח(("הסידור ובמנחת שלמה ב, נ

אינה חוזרת )פסקי  -בסעודות חג פרט לליל הסדר  "יעלה ויבא"אישה ששכחה 

 .א, א("הגרע

קר הדין בשלש שעות נוהגים להשכים לבית הכנסת בראש השנה, שעי שחרית:

 .ד"ח ומטה אפרים, תקפ"מטה משה, תתקנ -ראשונות 

 תקיעת שופר

ילדים קטנים שטרם הגיעו לחינוך, מוטב שיעמדו ליד אימותיהן בעזרת הנשים 

כיוון  .בשעת התקיעות ולא יפריעו לאבותיהם ואחיהם לשמוע את התקיעות כדין

קפז, ב( עם זאת, גם הנשים ב ת"שהנשים אינן חייבות במצווה מעיקר הדין )משנ

אסורות להפסיק בדבור באמצע שמיעת התקיעות, לפחות במשך תקיעות 
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א בהשמטות א "ת רע"ויש סוברים שקיבלו על עצמן מצוה זו כנדר, בשו ".דמיושב"

 "רוב נשים דידן מחמירות לעצמן וזהירות לקיים שופר והוה כקיבלו עליהן"כתב; 

וב הנשים קבעו מצוה זו עליהן בתורת חיוב ובאות אך ר"ז; "ובבן איש חי ניצבים י

ביטל מצות  –ומכל מקום, איש שאינו שומע כדין  ".ס לשמוע קול שופר"לביהכנ

 .היום

ס או אפילו בביתן ושומעות התקיעות ומכוונות "נשים העומדות בסמוך לביהכנ

יו ס מכוון להוציא כל השומע תקיעות"יוצאות ידי חובה, שהתוקע בביהכנ –לצאת 

ס הנמצא בתוך מרתף והחלונות "ז( והשומעת מביהכנ"ב ט"ע תקפט, ט ומ")שו

ס כי בחוץ שומעים קול "ספק אם יוצאת, ועדיף שתכנס לביהכנ –בסמוך לקרקע 

 .ז("כהד, ולא קול תקיעה )באור הלכה תקפ "הברה"

המתפללים בביתם ביחידות אין תוקעים להם על סדר הברכות שבתפילת מוסף 

 .ב("ע תקצב, ב ומשנ"הראשונות )שו "דמיושב"יעות אלא רק תק

; אסור לאכול ולשתות לפני תקיעת שופר, כלפני כל אכילה ושתיה לפני התקיעות

מצווה שזמנה ביום, ומי שאין דעתו מיושבת עליו לשמוע התקיעות ולהתפלל עד 

שיטעם, יעשה קידוש ויאכל כזית מזונות וישתה מעט קפה או תה, בצינעה )מטה 

אישה חלשה, יכולה לאכול לפני שמיעת התקיעות לכתחילה )קיצור  .רים(אפ

 'ט( והיינו אפילו בחלישות כל שהיא )קצור הלכות המועדים עמ"שולחן ערוך, קכ

ע רכו, ג "ל )שו"אסור לאכול לפני קידוש, כנ –ו( ופשוט שלאחר תפילת שחרית "מ

 .ב("ומ

לפי שספרי "ד, א( "ע תקפ"שואין אומרים הלל בראש השנה ויום כפורים ) הלל:

חיים ומתים פתוחים ואיך נאמר שירה, אף שאנו בטוחים שנצא זכאים, מכל מקום 

 .ב שם(")משנ "צריך להיות ירא וחרד מאימת הדין

 

 בקשת צרכים פרטיים
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מותר לבקש בתפילות הימים הנוראים כל בקשה פרטית וכללית, ומותר וראוי 

)מטה  "ט הוא או שבת היא מלזעוק"יו"הוסיף ל ואין צורך ל"להתפלל על חולים ר

ודעת  .ל("החזון איש זצ בשם א,"קפ 'ב עמ"אורחות רבנו ח ה"ד, כ"אפרים תקפ

ד ובעמידה יש להוסיף הבקשות לפני יהיו "אלול תשע "מוריה"ל ב"א זצ"הגריש

 .)השני(  'לרצון וגו

קודש ; מנהג העולם לעמוד, כשפותחים את ארון העמידה בעת פתיחת הארון

במהלך התפילות, אולם אין זה חיוב מן הדין, שהרי ספרי התורה במקומם, שמקום 

טפחים, כרשות אחרת, ועושים כן דרך כבוד, שחובת עמידה,  21שהוא למעלה מ 

 .ג("ד, י"ד רמ"ז יו"דווקא כשמוליכים את הספר )ט

 תפילת מוסף

מכל  .ום טובאף שנחלקו הפוסקים אם חייבות הנשים בתפילת מוסף של שבת וי

ת "מקום, בתפילות מוסף של ראש השנה ויום הכיפורים ודאי חייבות )שו

אין  .ת יביע אומר ב, ו( שאינן אלא בקשות רחמים"ו ושו"התעוררות תשובה ג, ס

 .(41;:שעות ראשונות של היום ) 4ה לפני תום "להתפלל מוסף בר

ות או התפילות, במהלך תפילת מוסף דיבורים שאינם בעניין התקיע אסור לדבר

ולכן, אין לומר אז  "תקיעות דמעומד"לבין  "כדי שלא להפסיק בין תקיעות דמיושב

 '.אבל המתפנה, מברך אשר יצר וכו .תהילים או השלמות מתפילת שחרית

 שינה

מאן "י דברי הירושלמי "ה עפ"נהגו שלא לישון במשך היום ביום הראשון של ר

ולכן, המתעורר בבוקר מוקדם, לא ישוב  "דמיך מזליה –דדמיך )ישן( בריש שתא 

כפר "ונוהגים לסיים בימי ראש השנה פעמיים את ספר תהלים, ורמז לדבר;  .לישון

העייף מן התפילות ואינו מסוגל  .פרקים 411בגימטרייה  כפר" - "לעמך ישראל

שכך נהג  43;23לומר תהילים ואינו מסוגל ללמוד, מותר לישון אחרי חצות היום 

ל "הלוואי ונתקן בהקיץ מה שתיקן האריז"ואף שבמטה אפרים כתב;  .ל"ז י"האר

 .כישן דמי -מכל מקום הולך בטל  "..."בשינה
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 תשליך

כף החיים או ליד אוצר  -נהגו לאומרו ליד ים, נחל או מעין אפילו יבשו מימיו 

לדעת  -שאינו קבוע בקיר או בקרקע  "אקווריום"ואמירתו ליד  .טהרה של מקווה

, שהנשים תלכנה לומר ראוי בכל קהילה ".דברים בטלים"ל "ש אלישיב זצ"גריה

וכתבו הפוסקים, שבמקום שהולכים יחד או  .תפילת התשליך בנפרד מן האנשים

ש תקפג,ד(ובמטה אפרים "אומרים בתערובת עדיף שלא יאמרו תשליך כלל )ערוה

י באים על ידי ויש לבטל המנהג שהנשים הולכות לתשליך כ"ח באלף המגן; "תקצ

זה לערבוביה, ואוי לעיניים שכך רואים ביום הקדוש הזה, ודבר זה תלוי על פרנסי 

ויש לשבח מקומות בהם קבעו זמן מיוחד לגברים  ".העיר ומנהיגיה להשגיח על זה

  וזמן שונה לנשים

 ה"לקראת ליל שני של ר

ום הראשון ולא להכין דבר מהי 10:00 –יש להמתין בסבלנות עד לצאת הכוכבים 

ליום השני, לא לקצוץ סלט, לא להדיח כלים, לערוך השולחן ואף לא להחליף 

יש אומרים שאף אין להוציא חלות או מאכלים  .בגדים אם כבר סמוך ללילה

מהקפאה ולהניחם לחימום, ועל כן יש להוציאם לקראת סעודת היום וממילא 

  .יישארו לערב

נר, ולפני הקידוש, נהגו להניח פרי לפני הדלקת הנרות למברכות שהחיינו ב

טריים, הנמכרים  - תמריםחדש אם יש, האפשרויות לפרי חדש בעונה זו; 

 -רימון  .ממש ממתק( באשכולות, בצבע צהוב )אפשרי להקפיאם, ונעשים

במידה וטרם אכלו ממנו בעונה זו, ורק הניחוהו על השולחן בלילה הראשון, לצורך 

 - מנדרינות ".שהחיינו"הוציאוהו, ולא עמד שם כשברכו ומיד  "יהי רצון"אמירת ה

, מכל אין פרי או בגד חדש .מבושל - חבוש .כשהן כבר בשלות ואינן חמצמצות

ויש לדעת, שכשיש פרי חדש יש לכוון  .שהחיינו בנרות ובקידוש אומריםמקום, 

י, על הפררק ( ולא "שתי קדושות הן", בעיקר על קדושת היום השני )ש"שהחיינו"ב

  .כיוונו מחוסר ידיעה, רק על הפרי, בדיעבד, יצאו ידי חובה )מנחת שלמה א, כ(
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טועמים מן הפרי החדש, בברכה, לפני נטילת ידיים ואוכלים  מיד לאחר הקידוש

 משנה ברורה – "שהחיינו", כדי להסמיך את אכילתו לברכת ה"כזית"ממנו פחות מ

 .ומטה אפרים

 "סימנים"השני ובן איש חי נהג לאכול ה גם בלילה "סימנים"יש שאוכלים ה

ל לאוכלם בשני הלילות "ש אלישיב זצ"וכן נהג הגרי .גם בסעודות היום –כשהיו לו 

 ".ובשני הימים, שביום עיקר הדין, וצריך לסימנא טבא

 - על הסימנים גם בלי לאכול מהם, כמנהג הגאונים "יהי רצון"אפשר לומר את ה

  .בליל ראשון ראה לעיל

 יום שישי –של ראש השנה  'ביום 

נ יותר מוקדם כדי לאפשר להיערך "נוהגים לקצר ולסיים התפילה בביהכ

עירובי תבשילין מאפשר לבשל רק מיום שישי לשבת  .ולהתכונן לקראת שבת קדש

המתבשל לשבת צריך שיהא ראוי לאכילה כבר בצהרי יום  .ולא מיום חמישי

הואיל ואם "וד היתר עירובי תבשילין השישי כיון שלדעת רבא, בגמרא ביצה, יס

או שבני הבית ירצו לאכול ביום טוב עוד, יוכלו לאכול מהמאכלים  "יקלעו אורחים

ועל כן, אין לשים את החמין )בלתי מבושל( רק בסמוך לשבת,  .שבישלו לשבת

אלא בזמן שתהיה אפשרות שיתבשל כבר, באופן שניתן יהיה לאכול ממנו, עוד 

 .ביום טוב

! יש לסיים או בשעת הדחק, להתחיל את סעודת היום, לכתחילה, לפני לבשימו 

 "שובה"כדי לאכול סעודת ליל שבת קודש  15:20 –שעה עשירית של היום 

 .לתיאבון

 ניקוי הבית

ט אף לא בשפיכת מים וחומר נוזלי "אסור להדיח ריצפת חדר שלם בשבת ויו

מותר לנקות באותו  –מקומי  אכן, אם ישנו כתם .)בלא סמרטוט( וגריפתם במגב

ובור ניקוז שברצפה שיש לו מכסה אין לפתחו אלא כשיש לו  .ל"מקום בלבד כנ

 .גורפים כרגיל -וכשיש בפתח הבור, רשת .ע שח, י(")שו .בית אחיזה
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 רחיצה לשבת )ובכל יום טוב(

ט ניתן להשתמש במכשירים לחימום מים הפועלים מעצמם )בוילר "אף שביו

י "מהיר ע-מחמם "יונקרס"בשעון שבת, דוד שמש( פרט למכשיר חשמלי מופעל 

ט חובה "להבת גז, המופעל עם פתיחת ברז המים החמים, שלפני כל שבת ויו

מכל מקום, גם ביום טוב אין לרחוץ את רוב הגוף בבת אחת )ובשימוש  .לנתקו

( ל"מ פיינשטיין זצ"דעת הגר –במקלחת, נחשב תמיד כמיעוט הגוף  "טוש"בידית ה

היינו, שמותר  .וכמובן, שאין להשתמש אלא בסבון נוזלי ולהיזהר מסחיטת שיער

, דהיינו, להצמיד את המגבת לשיער, והמים היוצאים, נספגים מיד "טפח"רק ל

ובכל  ., יש לכרוך את המגבת סביב השער כטורבן"בן איש חי"במגבת, ולדברי 

רים להיזהר בכך גם כן, אופן, אין למשוך את המים מן השער כלפי חוץ יש לגב

ויש להיזהר שלא לבוא לידי סחיטת  .ט"בשיער הזקן והפאות, בכל שבת ויו

 .המגבת, או תלייתה לייבוש במקום ובדרך שתולים ביום חול

יש להרתיח את המים שמוסיפים  הערה חשובה: הוספת מים למיחם השבת:

)שבמצב שבת(, בטרם יוכנסו למיחם שבת  רתיחה גמורהלמיחם לשבת, עד לכדי 

מצב שבת, אין פעולת הרתחה, ורק נשמר חום המים, ואם כן המים "שאם לא כן, ב

שהוסיפו לא יגיעו לידי רתיחה לפני שבת, ואסור יהיה להוציא בשבת אף לא כוס 

וכל  .ממהרת להתבשל -אחת, כי כתוצאה מהוצאת מים, כמות השארית שקטנה 

עו לכדי רתיחה ממש, לפני שבת, פעולה הגורמת לחימום יתר למים שטרם הגי

 62;28 הדלקת נרות שבת שובה; .איסור בישול בשבתהרי היא בגדר 

ה התפללו במקום "נ, ובימי ר"; מתפללים שיש להם מקומות קבועים בביהכהערה

כשבאים בשבת לתפילה זכותם על מקומם הקבוע  .ר"אחר כגון אצל רבם או אדמו

דעת גדולי  –כ( בלבד "ה ויוה"ם )רקודם למי שקנה מקומות לימים הנוראי

 .מטר( כמו ישיבה במקום 3:.2אמות למקום ) 'ותוך ד .הפוסקים



 

 מז 'עמ -אספקלריא 

 

הלכתא רבתי לשבת / הרב נחום אייזנשטיין, 

ל, מרא "זצ אלישיב ש"תלמיד מובהק להגרי

צ בירושלים ", דיין ומו'מעלות דפנה'דאתרא 

 ק"עיה

 "אמירה לנכרי ביום טוב"בענין 

 , בין שבת ליום טוב?'ם"אמירה לעכו'איזה הבדל בדיני  האם יששאלה: האם 

 'אכן הדלקת נר יותר קל ביום טוב, מאחר שהתורה התירה בישול וכדותשובה: 

ולכן לצורך גדול, או בצירוף סניף אחר, יש להתיר לבקש מגוי להדליק  .ביום טוב

 .אור

 .אולם הדברים אמורים רק כלפי הדלקת הנר, ולא כלפי כיבוי הנר

* 

 ד ב ר: ה ר ח ב

 ט"הבערת אש חדשה ביו

ט "ט, אבל אסור להוליד אש חדש ביו"הגם שמותר להדליק אש ביוא הנה 

הואיל ואפשר להמציא אש ב שם, "והטעם מבאר המשנ .ע )תקב, א("כמבואר בשו

דלא עדיף משארי  ,לא הותר להוליד ביום טוב ,ט שיהיה מוכן לו ביום טוב"יורב מע

 .י דאסור"ושותן מבעמכשירין שאפשר לע

 .בדיעבד אם עבר והוציא מותר להשתמש בהםב )שם, ד( ש"אולם כותב המשנ

והטעם, כי אינו נהנה מעצם הנולד, שהרי האש מתחדש כל הזמן, וגם שיתכן שזה 

 .ה המבשל("ל שיח, א ד"ביה 'רק איסור דרבנן )עי

א "הגרישט שידליק את האור, שמעתי ממרן "ד לבקש מגוי ביו"וממילא בנידו

ל אינו "הנ 'נולד'ע )שז, ה(> ו"פ המבואר בשו"ל שיש להקל כשיש צורך גדול )ע"זצ

 .שבות שקרוב למלאכה(
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 ט"כיבוי הנר ביו

בכיבוי  'מתוך'ב אולם בנוגע לבקש מגוי לכבות את האור, יש לדון האם נאמר 

שהרי זה  ש ביצה אות נו(, והגם שכיבוי זה רק דרבנן"תקיד וקוב 'ע סי"שו 'הנר )עי

מ הוה קרוב מאוד לאיסור תורה, ולא מקילים בזה "מלאכה שאין צריכה לגופה, מ

 .ה מותר("ל רעח, א ד"ביה ')עי

 ט או בשבת"עדיפות שימוש ביו – 'מצבר שבת'

שיכול להחזיק רק ליום אחד,  'וכדו 'מצבר שבת'ג ומעתה יש לדון במי שיש לו 

י גוי סמוך לשבת, וישתמש "את המצבר עט לפני שבת, שאולי עדיף שידליק "וחל יו

 .ויש לעשות בזה שאלת רב .ט"בחשמל רגיל ביו

 dvarhalacha613@gmail.comלתגובות; 
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 מראשי, גנוט ברוך שמואל הרב/  שמואל ויאמר

 'שמואל ויאמר' ס"מח, אלעד - התורה אור ישיבת

 ס"ושא

 החטא מחשבת הסרת

 חטאו החוטא שיעזוב הוא שובה?הת היא ומה"; ב("ה ב"ם )תשובה פ"כתב הרמב

, '"וגו דרכו רשע יעזוב שנאמר עוד יעשהו שלא בלבו ויגמור ממחשבתו ויסירו

 להתנער גם עליו, בפועל החטא את שיעזוב דמלבד משמע ם"הרמב מלשון .ל"עכ

 .במחשבתו ממנו

 רק מועיל לא ואמאי ממחשבתו החטא להסיר בתשובה השב צריך אמאי ע"ויל

 מ"הר כוונת באמת ואולי .בפועל לעשותו שלא ע"ע ויקבל עשהבמ החטא שיעזוב

 אך, במחשבתו בחטא להדבק הוא שיכול והיינו, המעשה לענין ממחשבתו שיסירו

 .ובמעשה בפועל לעשותו ישוב שלא ובדעתו במחשבתו לו ברור שיהיה

 ם"שהרמב(, ח,נה) בישעיה המפורש מפסוק הוא מ"הר 'ד שמקור ספק אין ואולם

 גם היא כוונתו בודאי אך .החטא עזיבת לגבי, ראשיתו את עצמה זו הלכהב מזכיר

ּכוֹ  ָרָשע ַיֲעֹזב"; להמשכו ַאיש ַדר  ֹבָתיו ָאֶון ו  ש  ָיֹשב ַמח  ֶאל ַויַרֲחֵמהו 'ה ֶאל ו   ַּכי ֱאֹלֵקינו ו 

ֶבה לֹוחַ  ַיר  , מחשבותיו יעזוב שהחוטא גם היא התשובה מחובת שחלק לנו הרי ".ַלס 

 אשר, 'וכדו עברה הרהורי מחשבת על הכוונה ואולי) .בפועל החטא את רק אול

 .(עברה היא המחשבה עצם

 מזה למעלה זה חלקים בתשובת אמת, 'ל כתב שישנם ג"ם ז"מ הרי לנו שהרמב"מ

 ב( .בפועל ובמעשה, היינו לא לחטוא בפועל א( עזיבת החטא .החטא עזיבת בחיוב

 ומהחלום מהחטא רגשית עצמו את נתקשי את החטא ממחשבתו, בכך להסיר

 שיתחדש מצב בכל לעולם לחטא ישוב שלא קבלה ג( גם .החטא על והדמיון

 וגורמים המביאים הדרכים שהם החטא 'דרך' עזיבת על הפסוק את והביא .בעתיד

 .החטא ורעיונות התוכניות שהם 'אוון מחשבות'ו .לחטא
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כזו, משום שאם מחובר  רגהלד להגיע צריך שהשב בתשובה הסיבה, ככל הנראה,

 .הוא עדיין בלבו לטעם החטא, אזי עדיין הוא מחובר לחטא

* 

  החוטא שעושה בשינויים התשובה דרכי

 לפני תמיד צועק השב להיות התשובה מדרכי"; ד("ה ב"ם )תשובה פ"כתב הרמב

 בו שחטא הדבר מן הרבה ומתרחק כחו כפי צדקה ועושה ובתחנונים בבכי השם

 ומשנה המעשים אותן שעשה האיש אותו ואיני אחר אני לומרכ שמו ומשנה

 שגורמת מפני עון מכפרת שגלות, ממקומו וגולה ישרה ולדרך לטובה כולן מעשיו

  .ל", עכ"רוח ושפל עניו ולהיות להכנע לו

 ארבעה יצחק 'ר אמר;( ז"ט דף) ה"דר ק"פ '.וכו התשובה מדרכי; מ"הכס וכתב

 ויש מעשה ושנוי השם שנוי צעקה צדקה הן ואלו םאד של דינו גזר מקרעין דברים

 כ"וכ .ל"עכ, אלה בדבריו רבינו רמז אלו דברים 'ה ואל, מקום שנוי אף אומרים

 כלל שם 'בגמ דהא הקשה יעקב משנת 'בס ל"זצ רוזנטל י"שהגר וראיתי .מ"הלח

 לשרה הועיל השם דשינוי יצחק רב אמר דשם, תשובה גבי זה ענין הוזכר לא

 'דה ם"הרמב כ"מש ע"צ כ"וא, לתשובה כלל כן ש"ול, לאברהם הועיל מקום ושינוי

 ספרים כמה בשם שכתבו המפתח 'בס וראיתי .התשובה מדרכי הן הללו דברים

 .תשובתו בעוצם מיירי אלא, ז"י ה"בר שהוזכרו לשינויים מ"הר כוונת אין דאכן

 מ"והלח מ"סהכ הלא ואולם .בדבריהם התכוונו מה לידע י"תח הללו 'הס ואין

 .ע"וצ, יצחק 'דר מהא מ"הר 'ד מקור הערו

 אינן יצחק רב שאמר אלו שדברים הוא נכון דאכן אפשר בדרך בזה והנראה

 .התשובה מדרכי ז"הרי, שחטא בגלל אותם העושה אך, לתשובה במישרין קשורים

, חטאו בגלל לו הצפוי עונשו וגודל חטאו הכרת הוא בתשובה ראשון כלל דהנה

 ושלם ונקם עונש יש כי לבו אל וישיב'; החרטה בעיקר הנודעים יונה רבנו וכדברי

 עונות חמה כי חרב מפני לכם גורו" ונאמר, "ושלם נקם לי" שנאמר כענין, העון על

 פחד היה לא איך? עשיתי מה; בלבבו ויאמר, הרעים מעשיו על ויתחרט ".חרב

 רבים כי, הרעים פטיםהש ומן עון על מתוכחות יגורתי ולא, עיני לנגד אלקים
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 רגע הנאת מפני משחתו עליו עיני חסה ולא, גופי על חמלתי לא? לרשע מכאובים

 שתו ואחרי אכלו אחרי כי ויודע, וישבע ויאכל ויחמוס שיגזול לאיש ונמשלתי, אחד

 אל הוא מבין, חטאו בגודל המכיר אדם וממילא .ל"עכ, 'שניו בחצץ השופט יגרס

 דברים 'דד, יצחק רב א"כמש הוא רע ד"גז ותיקון, כ"עי לו צפוי רע דין שגזר נכון

 .מעשה ושינוי השם שינוי, וצעקה צדקה, אדם של דינו גזר מקרעין

 בחטאו שהכיר הוא מוכיח, הללו הדברים בעצמו משנה החוטא כאשר ז"ולפי

 הוא מנסה כ"ומשו, קשה ד"גז לו וצפוי עוונו על ושילם ונקם עונש שיש ובכך

 .התשובה מדרכי הוא כ"וע, זה ד"גז ומעצמ להרחיק

 הללו, המקרעין דברים 'הד א הוסיף בזה דהנה כל"ז וויס שליט"ג רי"וידידי הרה

 הרי ממילא, החטא על והריצוי הניתוק עוצם מצד אדם, הם תיקונים של דינו גזר

ם לא הזכיר עוד עניינים המועילים לקריעת גזר "הרמב ולכן .תשובה מדרכי הם

א על "מעבירין ממנו כל פשעו, או מש ל דהמעביר על מידותיו"א חז"שדין, כמו מ

  .מעלת שמירת שבת כהלכתה ועוד

* 

 הרבים במחטיא התשובה מניעת

 מהן ארבעה, התשובה את מעכבין דברים ד"כ; א("ה ד"ם )תשובה פ"כתב הרמב

 גודל לפי תשובה לעשות בידו מספיק ה"הקב אין מהן אחד והעושה גדול עון

 מלעשות הרבים את המעכב זה עון ובכלל הרבים את המחטיא; הן ואלו .חטאו

 יוצא בנו הרואה ,ומדיח מסית כגון לרעה טובה מדרך חבירו את והמטה ,מצוה

 פורש היה בו מיחה אילו ברשותו ובנו הואיל, בידו ממחה ואינו רעה לתרבות

 רבים בין חידי בין באחרים למחות בידו שאפשר כל זה עון ובכלל, כמחטיאו ונמצא

 אחטא האומר זה ובכלל ואשוב אחטא והאומר, בכשלונם יניחם אלא מיחה ולא

  .ל", עכ"מכפר הכפורים ויום

 בריותיו עם התחסד ש"ית ה"דהקב, שפיר מובן ואשוב אחטא ענין ביאור הנה

 מתנת את הנוטל אך .חטאיהם את בכך ולמחוק בתשובה לשוב אפשרות להם ונתן
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 את עצמו על להביא כדי התרופה שנטל בכך פשע עשה, לחטוא בכדי התשובה

; כך כתב ע"הרד ובהגהות) .התשובה מתנת לו ניתנה לא ג"ובכה, המחלה

 מניעה ז"אי ולדבריו ".ברשעו וימות, מכפר פ"ויוהכ אחטא וכן, ז"ע יסמוך שלעולם"

 לא, בעתיד לשוב ויתכוין יחטא אם כ"שבד מציאותי ענין אלא, תשובתו בעצם

 .(בתשובה לשוב יצליח

 בנו את או חבירו את המטה או הרבים את המחטיא אמאי לן ברירא לא ואולם

 לשוב רוצה וכעת, והחטיא חטא כה עד דהא .בתשובה לשוב יכול לא, רעה לדרך

 על ולא, אישית שלו חטאיו על רק בתשובה לשוב לו שיתאפשר ומדוע, בתשובה

 ?האחרים את שהחטיא כך

 אלו י"ע בעולם ממשיכים החטא שפירות כיון קשה דתשובתו ל"י ובפשטות

 על בא חטא אין הרבים את המזכה כל; כך( ב,פז) ביומא מצינו ואולם, שהחטיאם

 נפשי תעזב לא כי' שנאמר עדן בגן ותלמידיו בגיהנם הוא יהא שלא כדי ט"מ, ידו

 בידו מספיקין אין הרבים את המחטיא וכל, 'שחת לראות חסידך תתן לא לשאול

 בדם עשק אדם' שנאמר, בגיהנם ותלמידיו עדן בגן הוא יהא שלא, תשובה שותלע

 ש"הית גזירת כעין דעניינו 'וחזי .ס"הש ל"עכ, 'בו יתמכו אל ינוס בור עד נפש

 א"א כך, העדן בגן יישבו ותלמידיו בגהינום ישב הרבים שמזכה ראוי שאין דכשם

 .גהינום ירשו ותלמידיו עדן בגן יישב הרבים שמחטיא

, מריבה מי פרשת בביאור) העקידה דהנה, בזה חדש רעיון חשבתי, ל"הנ כל ולולי

 בעולם אדם שיהיה המציאות שמחוייב שכתב החכם דעת הביא( 'כ פרק במדבר

 א"וא, לחטוא שמחויב אדם ברא ה"שהקב נמצא כ"דאל, וכלל כלל יחטא שלא

 המציאות שמחויב אחר, חטאיו על אדם מענישים הכיצד כ"וא, החטא בלתי

 מחובר בהיותו, האדם עצם, שאכן 'וכ עליו פליג העקידה בעל ורבנו .שיחטא

 רוחני הוא הרי, כלל יחטא לא ואם, בחייו אחת פעם לפחות לחטוא מחויב, לגשם

 שהאדם דכיון, בתשובה לשוב שאפשר ה"הקב חידש ולכן .כביכול, ה"כהקב

 פ"וז .ולהתכפר מחטאו לשוב ש"הית לו איפשר כ"ע, לחטוא טבעו מעצם מחוייב

 .נפלאה בארוכה ע"עיש, 'יחטא ולא טוב יעשה אשר בארץ צדיק אין' הכתוב
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 כח לו ניתן כ"ע, לחטוא מהותו מעצם מתחייב דהאדם דכיון, שפיר ל"י ז"ולפי

 מחוייבת דהגם כיון .אחרים החטיא כאשר לו ניתן לא זה כח אך .התשובה

 יזכה לא ולזה, אחרים להחטיא ועצמיות ממחויבות אין אך, לחטוא מציאותו

 .התשובה להארת
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צ בעיר "ויצבור יוסף / הרב יוסף צברי, רב ומו

 ס ויען יוסף, שלחן מלכים ועוד"אלעד ומח

 ההתעוררות בראש השנה ללימוד התורה

רבינו סעדיה גאון, כותב עשרה טעמים מדוע תוקעים אנו בשופר ביום ראש 

אנו תוקעים הוא זכר לשופר שהיה ביום  אחד הטעמים הוא, כי השופר בו .השנה

ויהי קול השופר הולך וחזק מאוד, משה ידבר והאלהים ", שנאמר שם; "מתן תורה"

 ., יחד עם פסוקי השופרותאש השנה, פסוק הנאמר בתפילת המוסף דר"יעננו בקול

, הלא כעת "מתן תורה"ויש להבין, מדוע יש עלינו לזכור ולהזכיר כעת את יום 

בסיון, בלימוד תורה  'דין, ואת יום מתן תורה כבר הזכרנו וחגגנו בוזהו יום ה

ותפלות מיוחדות, ומה עלינו לעוררו שוב כעת, בעיצומו של יום הדין בתקיעת 

 .השופר

  משל נפלא בטעם זכרון מתן תורה

ליישב ולבאר זאת, נוכל בהקדים משל נפלא, שמביא הגאון רבי לוי יצחק 

 לוי; ב, בספרו קדושת 'ומברדיצ

 .מלך גדול וחשוב, היה נוהג לבלות את זמנו הפנוי, במסעות ציד ביערות העד

במשעולי היער, היו נוהגים הוא ועבדיו לתור אחר חיות יער, צבאים ודובים, 

יום אחד, בהיותם בשיאו של מסע ציד ארוך, סטו הם  .וליהנות מפרי מעשיהם

מחשש  .ולם לא היו בהםממסלולם הקבוע, והחלו נעים ביער בשבילים אשר מע

אך דא עקא,  .שמא יתעו ביער הגדול, הזדרזו והאיצו בסוסים למהר ולחזור לדרכם

הם  .כל מהירותם לא הניבה פרי, אלא אדרבה, הביאה את התוצאה ההפוכה

הלכו והעמיקו בתוך יערות העד, כאשר התברר להם לבסוף כי במקום לצאת 

שר המרחק ביניהם לעיר המלוכה רק גדל מהיער, הם הלכו בדיוק לכיון ההפוך, כא

  .והסתבך

בשלב מסוים החליטו לנסות ולהפסיק לחפש פתרון מהיר ולצאת מהיער, אלא 

שם  .לנסות לנווט היכן הם נמצאים, ולהגיע לנקודת הישוב הקרובה ביותר אליהם
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סברו, יכירו אותם התושבים, ויגישו להם את העזרה הנזקקת, בכדי לשוב לעיר 

עמדו עבדי המלך המתמחים בתחום, ושיערו כי בנקודה מסויימת ממקום  .המלוכה

מאותו רגע  .מקום נידח, אבל לפחות מקום עם אנשים .עמידתם, נמצא מקום ישוב

אחר  .התעוררה בהם התקוה, והם החלו במסע מחודש לעבר אותה נקודת יישוב

יוגש למלך  המלך סבר, כי עתה .נסיעה ארוכה ומתישה, נראו בתי הישוב באופק

  .ולפמלייתו מקום לאכול ולנוח, לאגור כוחות ולחזור לארמון

כאשר הגיעו לבתי הישוב והסתובבו בין אנשיו, היתה תדהמתם רבה; האנשים 

חדירת האנשים  .את המלך ופמלייתו, ואפילו לא הכירו את שפתם לא הכירו

לל עם המלך הזרים לפרטיותם הנידחת, היתה להם לזרא, והם לא שיתפו פעולה כ

המלך היה כבר על  .לא מקום לנוח, ולא לאכול, לא כבוד, ולא הצלה .ובני לוייתו

  .במר לבו כבר חשב כי כאן במקום נידח זה, יהא סופו .סף יאוש

סחבות כמותם, אבל הוא ידע  ילפתע הגיח מבין האנשים אדם שהיה לבוש בבלוי

, ומיד קרא לו בכבוד מיד כשראה את המלך, הכיר הוא בו .לדבר בשפת המלך

המלך ופמלייתו נענו מיד להזמנה, שהיתה  .ויקר לבוא ולהתארח בביתו הדל

תוך כדי שהאורח מכין את  .עבורם קרש הצלה יחיד, ובאו לביתו של ההלך הדל

הארוחה למלך ועבדיו, התגלה הוא גם כאיש חכם, פיקח ונבון, המבין בהוויות 

לאחר  .תושבי הכפר הנידח בו הוא חי העולם, ואופיו אינו מתאים כלל לשאר

שאכלו, פנו המלך ועבדיו לחלץ את עצמותיהם, לאחר זמן רב שלא טעמו טעם 

  .שינה

לאחר שנחו ממסעם, הסבירו למארחם כי הם נתקעו בדרך, וכי עליהם לדעת 

מארחם הודיע להם; יודע אני את כל דרכי היער  .כיצד יחזרו לארמון המלוכה

ן נולדתי וגדלתי, ואם אצטרף לנסיעתכם אוכל להדריך אתכם הארוך והמפותל, כא

המלך פנה אליו מיד והודיע; אם תצילני  .כיצד לצאת ממנו ולהגיע עד עיר הבירה

ותוציאני ממקום נידח זה, אמנה אותך תיכף ומיד לשר בארמוני, כי מצאת חן 

  .בעיני, ונהנתי מחכמתך ופיקחותך
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המעטים, ועלה עם בני משפחתו  כששמע זאת המארח, ארז את מטלטליו

לאחר מסע של יום תמים, הצליחו הם לצלוח את כל  .לכרכרת המלך הגדולה

היער הגדול לאורכו, דרך שבילים מפותלים וארוכים, כאשר כל הנסיעה יושב 

אין לתאר את  .אותו תושב כפרי ליד העגלון, ומנווט את דרכו לבל יתעה שנית

הנוסעים בראותם אתת עצמם ניצבים בפאתי השמחה וההקלה הגדולה שחשו כל 

  .עיר הבירה, לאחר זמן רב שחשבו כי לא יראוה שנית

מיד כאשר הגיעו לארמון, קיים המלך את הבטחתו, ומינה את הכפרי לדרגת שר, 

כאשר הוא ובני משפחתו עברו לדור בארמון, כאשר כל כלכלתם היא על חשבון 

איש נבון וחכם, ומצא חן בעיני כל כ ואכן, התגלה השר הכפרי .ארמון המלוכה

  .רואיו

עברו שנים, ובאחד הימים, עשה אותו שר טעות מסויימת, וחטא חטא חמור 

משפטו הובא מיד לפני המלך, והשרים שקינאו בו  .שהביע זלזול בכבודו של המלך

בעומדו לפני המלך, פתח השר, הכפרי לשעבר את  .דאגו ללבות את השנאה סביבו

אל המלך, וכה אמר; אדוני המלך, יודע אני היטב כי חטאתי לך, ואת  דבריו ופנה

אין אני מתיימר להיות מעל  .העונש המגיע למי שחוטא חטא כזה בארמון המלך

החוק, רק זאת אבקש, כי טרם חריצת גזר דיני, תואיל ברוב טובך לבוא עמי למסע 

 .קצר בכרכרת המלך

והשר יחד בכרכרה, כביכול עורכים המלך נעתר לבקשתו, ועד מהרה ישבו המלך 

לפתע פשט השר את בגדי המלוכה בהם היה לבוש,  .הם מסע ציד קצר ביער

הלך השר, התיישב ליד העגלון המוליך את  .ותחתיהם התגלו בגדי כפרי פשוט

באותו רגע צפו ועלו זכרונות המלך,  .הכרכרה, והחל לנווט אותו בין שבילי היער

ל, ובאותו רגע מר וגורלי הופיע לפתע מטיבו האלמוני כיצד תעה הוא ביער הגדו

בסיום  .לבוש בבגדי כפרי פשוט, ניווט אותו בין שבילי היער והחזיר אותו לארמונו

המסע, פנה המלך אל השר ואמר לו; אין דרכי להיטיב את החוטאים כלפי, אך 

ותי כמלך, לאחר שעוררת בי זכרונות עזים, איני יכול להענישך, ואני מנצל את זכוי



 

 נז 'עמ -אספקלריא 

 

בכדי לגמול עמך חסד ורחמים לפנים משורת הדין, ולהוציאך זכאי במשפט, ללא 

 כל עונש! 

 חביבות ישראל בהסכמתם לקבל התורה –הנמשל 

 .ממשל נפלא זה, יכולים אנו להבין אף את מעשינו בתקיעת השופר, ביום הדין

אחד לא רצה  הקדוש ברוך הוא, הלך וסיבב את התורה בין כל אומות העולם, ואף

רק עם  .לקבל את התורה, לא רצה להתחבר אל המלך, ולהיות עמו המיוחד

, קיבלו עליהם את עול המלך, ונהיו עמו "נעשה ונשמע"ישראל, באמירתם 

 , וקיבלו הם את התורה במעמד גדול ונשגב,"היום הזה נהיית לעם"המיוחד, 

  .שכלל קול שופר חזק, שקולו הלך ורעם בכל העולם

ינו ביום הדין, לובשים אנו כביכול את בגדי הכפרי מציל המלך, לוקחים אנו בעמד

בתקיעות אלה, אנו  .את השופר ומשמיעים בו קול תרועה, קול המלכת המלך

ה כי רק אנו, עם ישראל, בחרנו בו מכל העמים ורצינו להיות "מזכירים לפני הקב

ומצוותיה, וזכות זו, יכולה רק אנו בחרנו מרצון להחיל עלינו את חוקי התורה  .עמו

  .לעורר עלינו רחמים ביום הדין

לפיכך, אין יותר מתאים לעורר, להזכיר ולהזהיר, לפני התקיעות, על ענין לימוד 

 ".אם כבנים", "אבינו"ה בתואר "בתפילת ראש השנה אנו פונים אל הקב .התורה

ורה, ודבקים כיצד אנו נקראים בנים? מסביר המדרש; רק על ידי שאנו עמלים בת

  .בה

ש הקדוש, למרות היותו בעל דרגות נשגבות ביותר, לא מצא בדרשתו "גם הרש

 "בית אל"המפורסמת לפני התקיעות, שהיתה נאמר בישיבת המקובלים העתיקה 

דרשה זו, נקבעה על ידי תלמידיו וממשיכי  .לעורר, אלא על ענין לימוד התורה

גם על רבים מגדולי  .בראש השנה דרכו, להיות נאמרת בכל עת קודם התקיעות

ישראל מסופר, כי את הכנותיהם ליום הדין וקודם התקיעות, היו עושים בלימוד 

  .או סוגיא בגמרא "קצות החושן"עיוני של 
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 קול הנשמה –קול השופר 

נראה להוסיף כי אף קול השופר, קול פנימי הוא שיוצא מן הנשמה, כקולו של 

ללמדנו כי  יםבא "תרועה"וה "שברים"אף ה .מהלימוד התורה, המעורר את הנש

את עיקר ההארה בנשמה, לא נשיג אלא על ידי לימוד תורה בעיון, מתוך שבירת 

  "., כתתו עצמכם על דברי תורה"הסכת ושמע ישראל"התאוות, 

צמינו להוסיף כל אחד ואחד לפי ל עאין מזרזין אלא למזורזין, ובעת הזאת נקבל ע

התורה, בעמלה, בעיונה, בכתיבתה, בהוספת שעות, מסכתות, דרגתו חיזוק בלימוד 

עלינו  'סדרים וחברותות, וכך נוכל להגיע מוכנים ליום הדין, ולעורר את רחמי ה

  .שיכתבנו בספרם של צדיקים גמורים
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מעלת עשרה הראשונים  –ומשחרי ימצאונני 

ס "בפרשת השבוע / הרב איתמר חבשוש, מח

בו במעלת עשרה -כ כל"ב 'ומשחרי ימצאונני'

 הראשונים, ומרביץ תורה באלעד

ה בשרפים המשגיחים על עשרה "ביום הדין, מביט הקב

 הראשונים וכותבים אותם למעלה, ומרחם על כל העולם

ק פרשת "כ בזוה"ראוי להיזהר בראש השנה להיות מעשרה הראשונים, לפי מש

קאים בדינא על כד קודשא בריך הוא  ,ביומא דראש השנהל: "פקודי )רנ, ב( וז

כדין מתכנפי כל הני וקיימן קמי קודשא  ,עלמא וההוא סטרא בישא אתי לאסטאה

בריך הוא וכדין מתעטרן כלהו וקיימן קמי קודשא בריך הוא, בההוא זמנא מה 

, מציץ כמאן דאשגח מאתר דקיק "משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים"כתיב 

מן החלונות אתר אשגחותא יתיר דחמי ולא חמי כל מה דאצטריך ולבתר משגיח 

אסתכל  ,וכד קודשא בריך הוא אשגח על עלמאדפתח פתחין לרחמא על כלא, 

 .ל"עכ, באלין חלונות ובאלין חרכים וחייס על כלא

כאשר הקדוש ברוך הוא עומד  ביום ראש השנה,: לחוזה תרגומו ללשון הקודש

כל אלה ]שהוזכרו  בדין על העולם, וההוא סיטרא בישא בא להשטין, אז מתאספים

ב שרפים, המשגיחים על בעלי צער בישראל שהגוים ", היינו ילטלעיל בזוהר שם

ושרפים אלה  .ועל המקדימים לתפילה להיות מעשרה ראשוניםמציקים להם, 

אראלים המשגיחים על אלה שעושים מעשים טובים  'ועוד ד ."חלונות"נקראים 

ואז מתעטרים כולם  .ה"לפני הקב [ ועומדים"חרכים"אראלים אלה נקראים  .'וכו

משגיח מן החלונות מציץ מן "בעת ההיא מה כתוב,  .ה"ועומדים לפני הקב

ואחר  .מציץ, כמי שמביט דרך מקום דק, שרואה, ואינו רואה מה שצריך ."החרכים

                                                
 ב(.''קע 'עמ 'על שיר השירים )פרק ב 'שלמהאיפה 'ל, בספרו "ש ברעוודא זצ"כפי שכתב הגר לח
שנים עשר גלגלים מסובבים  :[תרגום ללשון הקודשהראשונים ]ב 'ל הזוהר בקטע הקודם, המדבר על מעלת י"ז לט

אלו עומדים להשגיח על כל אלו בעלי צער שמצערין אותם שאר עמים בתוך היכל זה, והם הנקראים שרפים וכו', 

והם ]השרפים[ עומדים  ,מן החלונות" )שה"ש ב, ט( "משגיח, וזהו שכתוב "ונותחל"ודוחקים להם ונקראים 

להסתכל על כל אלו שמתפללים תפילתם, שמקדימים לבית הכנסת ונמנים מאלו עשרה ראשונים, אזי עולים 

]השרפים[ וכותבים אותם למעלה, משום שאלו ]עשרת הראשונים[ נקראים חברים אליהם, זהו שכתוב )שם ח, יג( 

 .'תולעת יעקב'כ בזה מספר ", מש'אות ד 'ע לעיל ענין ג"ל שם. וע", עכ"חברים מקשיבים לקולך השמיעיני"
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שפותח פתחים לרחם על , שהוא מקום השגחה יותר, "משגיח מן החלונות"כך 

לם, מסתכל באלה החלונות ובאלה חרכים ומרחם ה משגיח על העו"וכשהקב .הכל

 .ש", עיי'וכו על הכל

בראש השנה יש ענין מיוחד להיות מעשרה הראשונים  ד נראה, דמטעם זה"ולפי

 .ה מרחם על העולם"ז נעשה חבר לשרפי מעלה, שבזכותם הקב"נ, דעי"בביהכ

 'בן'כת יחשיב אותו בדין "הראשונים, יזכה שהשי 'י שישכים בראש השנה מי"ע

ד טעם נוסף, שראוי וכדאי בראש השנה לדקדק ולהקדים להיות "ונראה בס

אם כבנים, "בחינות  'דהנה בדין דראש השנה ישנם ב .נ"מעשרה הראשונים בביהכ

ספורנו  'כ הספרים )עי"וכפי שאנו אומרים בתפילה, והנה ידוע מש "אם כעבדים

 'בן'( שההבדל בין 'י מדות וכוה והנה שנ"האזינו ד 'פ 'מראה יחזקאל'שמות ד, כב; 

כל מעשיו הם רק מיראת העונש ולכן עושה רק מה שאומרים  'עבד'הוא, ש 'עבד'ל

מעשיו נובעים מאהבתו לאביו, ולכן עושה גם דברים שיודע שיהא  'בן'לו, ואילו 

 .כ במפורש"בהם נחת לאביו, ואפילו שלא ציוה לו ע

 'מעלת עשרה הראשונים' ')שער ו "ומשחרי ימצאונני"והנה כבר נתבאר בספרנו 

הראשונים, מראה בזה שהוא  'נ מי"יא( שהמקדים לבוא לביהכ-אותיות י 'ענין ג

אני אוהבי אוהב ומשחרי "וכדכתיב )משלי ח, יז(  ', וגם נקרא אהוב לה'אוהב את ה

ז חיוב, והוא רק "וטעם הדבר, דמכיון שלהיות מעשרה הראשונים אי ."ימצאונני

 .'כ בזה מוכיח שהוא אוהב את ה"ובכל זאת הוא זהיר בכך, א ממעלה גדולה

הראשונים, מראה בזה שהוא  'נ בראש השנה מי"ז נמצא דהמשכים לביהכ"ולפי

לאביו שאוהב לעשות לו גם דברים שאינו מחויב בהם, ולכן יזכה  בןבבחינת 

  .כרחם אב על בנים -ה בדין "שירחם עליו הקב

                                                
 , ובעוד מקומות.'א 'א בירור סעי"פ 'שער ב "ומשחרי ימצאונני"וכפי שנתבאר באורך בספרנו  מ
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רגא רבינוביץ, חקירה בפרשה / הרב יהושפט ש

 ש בישיבת מיר וראש מכון דעת סופרים"מג

 א מדוע אין תוקעין בערב ראש השנה"בביאור דעת הגר

ובטעם לכך  .ואין תוקעין בערב ראש השנהל( ; "ג וז תקפא ח"ע )או"שוכתב ה

  .נאמרו כמה טעמים ראה שם

כך לש ביאור חדש וכתב, בזה כתב (ג ג) א בפירושו לספר יונה"ואדונינו הגר

(; מסופר שטיטוס ב"עגיטין נו ) רב ראש השנה, שבגמראמפסיקין לתקוע בשופר בע

על פתחו של  חלףחד ום אי, מוחו שבע שניםאת יתוש בחוטמו ונקר המלך נכנס 

  .נפח ושמע היתוש את הברזל המכה ונשתתק

חשב טיטוס שהנה יש רפואה למכתו והביאו לפניו אנשים שיכו בקורנס לשתק 

שלושים יום  שעד שלושים יום עזר הדבר, אמנם אחר שם בגמרא נאמרו .את כאבו

משהרגיל היתוש ולמד בקול " –כיון דדש דש ל "י וז"וכתב שם ברש .כיון דדש דש

הוא שיעור זמן שאחר  שלושים יוםשומבואר  ".הקורנס הכיר בו ולא הניח ניקורו

  .לנקר היתוש לא פחד זמן זה יש בו התרגלות ולכך שוב

את האדם שיחזור בתשובה,  לעורר א שהואיל ומטרת השופר"אדונינו הגרוכתב 

של תקיעת  לכך יש להפסיק בתקיעה בערב ראש שנה כדי שלא יעברו שלושים יום

 ודבריו .שופר ושוב יתרגל האדם ולא יתעורר מתקיעת השופר בראש השנה

תקיעת  ושוב אין שלושים יום רצופים של שבת אין תוקעיםצריכים ביאור שהרי ב

 .שופיר ושוב לא התרגל האדם בתקיעת השופר

בעשרת ק א( נאמר; "ס תקפב ח")או ע"בשו שהנה ,לשיטתוהולך  א"הגרש וביארו,

ואם טעה או שהוא מסופק אם  .ימי תשובה אומר; המלך הקדוש המלך המשפט

  .הוא בהמלך הקדוש, חוזר לראש

 ב"עברכות יב )רכות בב פותהוא מתוס דין זה מקורש א שם"הגרוכתב בביאור 

יה מתפלל ואינו יודע אם הזכיר טל ומטר ואם לאו ה ;ל "וז ה והלכתא( שכתבו"ד

 וכתבו התוספות שלאחר שלושים יום הוא .כל שלשים יום בחזקת שלא למוד
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הקדוש הואיל  התוספות שזה המסתפק אם הזכיר המלך וכתבו .בחזקת שהזכיר

ין הדבר רגיל על הלשונו ולכך צריך ואין שלושים יום שמזכירים המלך הקדוש א

מהו  (;לזק "ב ס"משנקיד ע ")שו בנידון זה הובאה מחלוקת הפוסקיםו .הוא לחזור

אם הוא  .אמר ותן טל ומטר אינו צריך לחזור שיעור הזמן שלאחריו המתספק אם

, "ותן טל ומטר"או שיעור הזמן הוא תשעים תפילות שבהם אמר  ,דין בשלשים יום

  .כים יותר משלושים יום שהרי בשבת אינו מזכירולשם כך צרי

שיטתו ו .ללא תשעים תפילות בשלושים יום די שם שלעולם א"הגראמנם דעת 

זמן של  אין הזכרת טל ומטר שלשים יום ומהו לושים יוםביאור שהרי בש צריכה

  .שאין צריך לחזור שלושים שלכך מועיל

הרציפה משך זמן  זכרהן ההאי א"להגר יסוד דין שלושים יוםש בדבריו והנראה

הם  של שלושים יוםששיעור זמן  אלא .יום היא היוצרת את ההרגללושים של ש

בזמן זה של של שלושים יום  קביעותבפעולה  אדםעושה בו מסגרת זמן שבו אם 

  .היא זאת שיוצרת את ההרגל

 ביוםשוב ה, "א, שאם יתקעו בשופר אף בערב ר"ולפי זה יבוארו היטב דברי הגר

בשמיעת קול השופר, ולכך  הרגל שלמחרת הוא יום השלושים, ראש השנה נוצר

 של שלושים יום כדי רציפות ראש השנה כדי שלא יהא בערב יש להפסיק

  .בראש השנה לבו לתקיעת השופר שיתעורר

זר עומה  כ"הרגל א תשלושים יוצרמסגרת הזמן של  אמנם עדין קשה שאם

ה שוב יש "כיון שתוקעים בר ריה ראש השנה,שאין תוקעים בשופר בערב  ההפסק

 נוצר ההרגל  שתוקעים בשופר ושוב יום שלושים מסגרת זמן

זה לא נאמר  דין הרגל, את יוצרים שלושים יוםש הביאור בזה פשוט, שדין אמנם

ולפי  ,וצר ההרגלשחוזר בקביעות, נ ותוקע שוב כל לתקוע אלא ביום שאפשר

בו,  אין תוקעיםהשנה ו תשע הוא ערב ראששהיה שייך לתקוע ביום העשרים ו

ושוב אין ביום ראש השנה  נשבר הרציפות של הימים שאפשר לתקוע בו, שוב

 .שופר וממילא בטל ההרגל בשמיעת כל השופר שלושים ימים של תקיעת
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היו  ,היה יוצא בשבת עשרים ותשעו יצויר שיום הלהוסיף שלפי זה של ויש

שכאמור רק ביום ששיך לתקוע בו ואין  ונהושמצריכים להפסיק ביום העשרים 

  מונע את ההרגלהוא וקעים בו, ת
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 ס לב המועדים"לב המועדים / הרב יהודה לב, מח

 ראש השנהענייני 

ה אחד של רשעים "יוחנן שלשה ספרים נפתחים בר 'כרוספדאי אמר ראמר רב 

בים צדיקים גמורים נכת ,גמורים ואחד של צדיקים גמורים ואחד של בינונים

ונחתמים לאלתר לחיים טובים רשעים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר למיתה, 

כ, זכו נכתבים לחיים, לא זכו נכתבים "ה עד יו"מדים מרובינוניים תלויים וע

 .(ב ,ראש השנה טז) "למיתה

* 

 ימים שבהם לא יכול ראש השנה: 

 .ו ראש"אדושישי, וסימנך לא ראשון, רביעי  ;בימים חולראש השנה לא יכול ל

  .לפני שבת ולא אחרי שבת חולכ לא י"כדי שיו :'ו 'דבימים  חלהטעם שלא 

  'ולא ביום א 'כ לא ביום ו"והטעם שלא רצו לקבוע את יו

האסורים בכל מלאכה לרבות  ימי שבתון רצף של שני שלא יהיה כדי

 .אוכל נפש מלאכת

ידי גוי ועלולים ימים את הנפטרים אפילו על  'א לקבור בב"לפי שא טעם אחר:

 .להסריח

שלא יתעפשו הירקות שנלקטו לצורך האכילה לפי שלא יוכלו לבשלם,  טעם אחר:

 .ימים )לבוש תכח א( 'שהרי אסור לבשלם ב

  'והטעם שלא חל ביום א

שאין לקיימו אם  הושענה רבה לא יצא בשבת ויתבטל מנהג חיבוט ערבותכדי ש

ברצף ועלולים לשכוח מנהג זה הלכך שנים  ', ולפעמים יקרה ביום זה חל בשבת

 .ליום ב 'דחו חכמים מיום א

בתשרי נברא העולם ונקרא יום הדין שרצה יתברך לזכות את ברואיו ולקבוע 

להם יום אחד בכל שנה לפקוד מעשיהם כדי שלא יתרבו העונות ויהיה מקום 



 

 סה 'עמ -אספקלריא 

 

 לכפרה, ויפרע מהם ראשון ראשון כמי מי שבא לפרוע מאוהבו שנפרע ממנו מעט

מעט ואם הוא ראוי מעביר ראשון ראשון למעלה כלפי חסד נמצא היום הזה קיומו 

 .של כל העולם )אוצר המדרשים(

יוחנן שלשה ספרים  'ר כרוספדאי אמר ר"א" , ב(ראש השנה טז) 'בגמ אאית

ה אחד של רשעים גמורים ואחד של צדיקים גמורים ואחד של "נפתחים בר

רשעים גמורים  ,ונחתמים לאלתר לחיים טובים צדיקים גמורים נכתבים .בינוניים

כ, זכו "ה עד יו"נכתבים ונחתמים לאלתר למיתה, בינוניים תלויים ועמודים מר

לחיים הכוונה לחיים רוחניים והראייה שיש הרבה אנשים צדיקים  נכתבים לחיים

, לא זכו נכתבים ה("ה מסכת ר")של שמתים במשך השנה ורשעים שחיים

  ".למיתה

  ולא בסוף השנהתשרי שהוא תחילת השנה  'נקבע בא הדין שיום הטעם

שעה ראשונה; עלה כמבואר בפסיקתא )כג(,  לפי שזה היום שנברא אדם הראשון

השרת, שעה שלישית; כנס עפר,  במחשבה, שעה שנייה; נתייעץ עם מלאכי

ני; ברביעי; גבלו, בחמישי; רקמו, בשישי; עשאו גולם, בשביעי; זרק בו נשמה, בשמי

אכל מעץ  –סרח  ;הכניסו לגן עדן, בתשיעי; נצטווה לא לאכול מעץ הדעת, בעשירי

הדעת, באחד עשרה; נידון, בשעה השנים עשר; יצא בדימוס ולפי שאדם הראשון 

עתידים בניך לעמוד לפני  'יצא ביום זה בדימוס פסק דין של הצלה וחסד, אמר ה

 .ם תפלת ראש השנה()אבודרה בדין ביום זה ויוצאים בדימוס זכאים

לפי שמזלו של חודש תשרי הוא מאזנים וכתיב )תהילים סב, י(  טעם אחר:

 .לומר שנשקלים מעשיהם של כל אחד מישראל )אבודרהם שם( "במאזנים לעלות"

ה, בשר ודם דן את "ם שלא כמידת בשר ודם מדת הקב"כתב הרמב טעם אחר:

ה דן את כל העולם בשעת "אוהבו בשעת רצונו, ואת אויבו בשעת כעסו, והקב

רצונו בחודש תשרי, שיש בו מועדים ומצוות הרבה, שופר, יום כיפור, סוכה, לולב, 

 .ה פרק א, ב("ט ר"ארבעת המינים )אבודרהם שם, תויו
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 הטעם שראש השנה בחודש השביעי

 .לפי שכל השביעים חביבים )ויקרא רבה פרק כט, יא(

כ בתוכו, סוכה "ה בתוכו, יו"צוות, רחדש שהוא משבע לשון שבע במ טעם אחר:

מינים הרי זה  'מועדים וד 'בתוכו, לולב בתוכו, הדס בתוכו, ערבה בתוכו, דהיינו ג

 .שבע )ויקרא רבה פרק כט, ח מכתב יד(

חודש שהוא משבע מלשון שבע בכל, גתות בתוכו,  "בחודש השביעי"; טעם אחר

 .גרנות בתוכו, כל מיני מגדים בתוכו)שם(

 ה הוא יום המשפט ויום הדין לכל באי עולם"שלא הוזכר בתורה שרהטעם 

כדי שלא ילך אדם בשרירות ליבו בכל ימות השנה וירגיל עצמו בעבירה ויחשוב 

בליבו שלקראת יום הדין ישנה את דרכו ויחזור בתשובה, אלא צריך אדם לדמות 

וכל ימיו עליו ה יושב על כסאו למשפט ודן את ברואיו, "בעצמו בכל יום ויום שהקב

לראות את עצמו תלוי בין טוב לרע ונמצא שכל ימיו בתשובה )כלי יקר פרשת 

 .אמור(

א )סט( שמבאר את הסיבה שיונה הנביא ברח מלפני "על פי פרקי דר טעם אחר:

ולא הלך לומר את נבואתו בנינוה, לפי שחשש שאף הגוים יעשו תשובה ואז  'ה

לפי זה אפשר לומר שאם היה כתוב  ה היה שולח את רוגזו על ישראל,"הקב

ה הוא יום הדין היו אף הגוים חוזרים בתשובה ובכך היה קטרוג גדול "בתורה שר

על ישראל שהרי רוב אומות העולם מאמינים בתורה שבכתב ומודים כי מפי 

ת בתורה את מהות של יום ראש השנה וגילה "ה נאמרה לפיכך העלים השי"הקב

 .יונתן איבשיץ יערות דבש( 'שבעל פה )ר זאת רק לבניו על ידי תורה

 י"ימים גם בא 'הטעם שראש השנה ב

כיצד היו מודיעים בימים ההם על זמן תחילת החודש בראשונה היו משיאים 

כך  משואות על ראשי ההרים כדי להודיע לגולה אימתי נקבע ראש חודש, ועל ידי

החודש ולא היו עושים  היו יודעים כל בני הגלויות הקרובים והרחוקים את קביעות

משקלקלו הכותים והדליקו אף הם  .אלא יום טוב אחד בכל מקום, כדין תורה
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משואות שלא בזמן החודש כדי להטעות את ישראל, ביטלו את המשואות והתקינו 

שיהיו שלוחים יוצאים לגולה להודיע שם את זמן קביעות החודש, ובני המקומות 

עד יום טוב, היו עושים שני ימים טובים  הרחוקים שלא הגיעו אליהם השלוחים

מפני הספק, לפי שלא היו יודעים באיזה יום קבעו בית דין את החודש, ונקראו שני 

ימים טובים של גלויות, לפי שאין עושים אותם אלא בני הגלויות הרחוקים מבית 

 .()אנציקלופדיה תלמודית כרך כג ".דין

יע במהירות על קידוש החודש, אולם בארץ ישראל, כיוון שאפשר היה להוד

הדבר נכון לגבי כל  .קיימו את החגים רק במשך יום אחד כפי שנאמר בתורה

החגים החלים באמצע החודש, אולם שונה בראש השנה מפני שהוא חל ביום 

מפני שבית דין הגדול  הראשון של החודש, ואין זמן להודיע מתי קידשו את החודש

ים שראו מולד הלבנה, וקבלו עליהם קדושת יום היו מקדשין את החודש על פי עד

ט אלול ַמספק שמא יבואו עדים למחר "טוב מיד עם כניסת הערב שאחרי יום כ

באו עדי הֹחודש, היה אותו היום קֹודש ולמחר חול ואם לא  .ויקדשו אותו היום

, באו באותו היום, נתקדש יום מחר ונתברר הדבר למפרע שיום אתמול היה חול

יבואו העם לזלזל בקדושת יום ראשון שיש בה ספק עד שבאים עדי  וכדי שלא

ראַית מולד הלבנה עמדו נביאים ראשונים ותקנו קדושת ראש השנה קבועה וקֶימת 

ושני ימים  '.שני ימים בכל שנה באיסור מלאכה בתקיעת שופר ובתפילות היום וכו

וך של שני מעת אלה של ראש השנה נקראים יחד יומא אריכתא, כלומר, יום אר

 .וקדושת שניהם קדושה של ודאי היא ולא קדושה מספק מעת לעת יממהלעת 

 .(ספר התודעה פרק ראשוןק ו, אלף המגן שם יא, "מטה אפרים תכא ס)
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וטהר 'ס "/ הרב יוחנן ריינר, מח לב טהור ברא לי

  ומועדים התורה על, 'לבנו

 ר!קולות השופ –חלקה של שרה אמנו בעקידה ולדורות 

י בשורת העקידה שנזדמן "י נסמכה מיתת שרה לעקידת יצחק לפי שע"כתב רש

והנה כתוב במדרש , בנה לשחיטה וכמעט שלא נשחט פרחה נשמתה ממנה, ומתה

ששרה אמרה; וי על בן הדויה )השיכורה(! אילולי מלאך מן  כ("ויקרא רבה פ)

וי כנגד שש השמים כבר היית שחוט?? באותה שעה צווחה שרה ששה קולות ו

ב "אליעזר ל 'תקיעות יש גם תרועה(, או כדברי הפרקי דר 3תקיעות )שבתוך כל 

 -שבכתה שלוש בכיות כנגד שלוש תקיעות, שלוש יבבות כנגד שלוש יבבות 

 .תרועות, ומתה

מדרש רבתי דעת רבנן שבכתה כי שמעה שמת, והתחילה לסופדו ומתוך במביא ו

לזכור מיתתה בעקדת יצחק, כדי שירחם בכייתה יצאה נשמתה, ולכך תוקעים 

, שהרי בכי זה הוא כביכול נגד העקידה, ואיך מאהמקום על בניה, וקשה הדבר

 נשתמש בו לתקיעת שופר שמזכיר זכות עשיית העקידה?

י כותב שכל חייה היתה בלי חטא, ולכן גם "ונראה לחדש יסוד עצום, שכאמור רש

מתה מצער על בנה שכמעט מת, פטירתה לא נחשב לה לחטא למרות המפרשים ש

ה לא דורש מבן אדם מעל לכוחות הנפש "וכפי שראיתי גדולי עולם שכתבו שהקב

 .שבו, וצער כזה היה מעל כוחות הנפש של שרה ולכן אין בה אשמה כלל

מצד אחד אמנם  ;בתקיעת שופר ת"פני השיואת זה באים להראות ולהזכיר ל

לשחוט ולהישחט על קידוש שמך, אברהם ויצחק ששו בשמחה לקיים מצוותך ו

 !ששרה לא עמדה בזה כי זה מעל כוחותיה אבינו אב הרחמןאבל מצד שני זכור נא 

זכור נא לבניך האהובים שגם הם יש בהם שכשלו כי כוחותיהם אזלו מחמת 

טרדות הפרנסה ופגעי הזמן, והיצר רימה אותם שאין להם את הכוחות לנצח, 

                                                
 עצר המלאך יכ, יישחט שבנה זכתה שלא עצמה את והאשימה שחששה מצער שבכתה שמעתה אי אפשר לפרש מא

 כביכול שהיא עצמה את רק האשימה זו וצדקת, קרבן מלהיות שנפסל ראוי לא שיצחק טען וכביכול, השחיטה את

 רצון ומתוך' ה אהבת של ממקור שבא שלה שהבכי היה מובן כן שאם בנה. את היטב חינכה שלא שיכורה כמו

 .התקיעות סודלי שישמש מתאים בודאי שזה, תמימה לעולה יחידה בנה נפש למסור
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יודע שהם אוהבים אותך  יוצר הכלאבל אתה , למרות שבאמת היה להם את הכוח

חוסה נא  .קשהלה היה ועם זאת  ,באמת ובתמים, וכמו ששרה אימנו אהבה אותך

וקבל את הכנעתם ביום הדין, ובושים הם בניך שלא עמדו בניסיון, למרות שבאמת 

ונכשלו יכלו לעמוד בו, בכל אופן הם טעו וחשבו שהם לא מסוגלים לעמוד בזה, 

  .לשה וייאושחו מתוך

ואולי בגלל זה השטן מתבלבל, כי הוא חושב שבעצם באנו לקטרג והוא לא מבין 

 שיש כאן מליצות יושר עצומה! 

אז אנא כפר לנו וסלח לנו, ותן לכל יהודי ויהודי סליחה ומחילה וכפרה ושנה 

קל יותר לעשות רצונך בלבב  לו שיהיה ,טובה, עם הרבה כוחות הנפש ובלי טרדות

 .אמן כן יהי רצון ,שלם
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לקוטי 'ס "ן / הרב חיים נתן היילפרין, מח"לוית ח

 סטר(')מנצ 'שערי תשובה

לאור הגזירות הנוראות מקבלות תפילות ראש השנה 

 ח פנים חדשות!"תשע

כאשר מתקרבים לקראת ראש השנה, ומתבוננים במהות היום, הרי נמצאים אנו 

אשר כל באי  .שנה ראש השנה טז)א( מה שמבואר במ .שני עינינים נפרדים 'לכאו

האדם נידון בראש השנה, והצדיקים נכתבים  .עולם עוברים לפניו כבני מרון

)ב( מצד שני כאשר פותחים אנו  .ונחתמין לאלתר לחיים בספרן של צדיקים גמורים

המחזור ורואים בנוסח השמונה עשרה, הרי מוצאים אנו תפילות ובקשות רבים 

והאיך מתאימים  .ת גילוי מלכותו יתברך על כל העולםהסובבים כמעט כולם אודו

זכרנו "השני דברים יחד? הרי בנוסח התפילות מוסיפים אנו איזה מילים אודות 

 ."..לחיים

 ם הלכות תשובה"יסוד גדול ברמב

מהלכות תשובה, אשר  'ם בריש פרק ט"והנה יסוד גדול ונורא ייסד לנו הרמב

ז לטובת האדם הם לעזור אותו "בעוהשכר בהאי עלמא ליכא וכל המאורעות 

וכאשר אנו מקיים כראוי תורה ומצות, יגיעו אלינו אותם  .לקיים התורה והמצות

ש שמאריך בזה, "ע .הטובות, ויסיר ממנו המניעות, בכדי שנוכל לעבוד אותו כראוי

והבטיחנו בתורה שאם נעשה אותה בשמחה ובטובת נפש "ל בתוך הדברים "וז

ד שיסיר ממנו כל הדברים המונעים אותנו מלעשותה כגון ונהגה בחכמתה תמי

חולי ומלחמה ורעב וכיוצא בהן וישפיע לנו כל הטובות המחזיקות את ידינו 

לעשות התורה כגון שובע ושלום ורבוי כסף וזהב כדי שלא נעסוק כל ימינו בדברים 

חיי שהגוף צריך להן אלא נשב פנויים ללמוד בחכמה ולעשות המצוה כדי שנזכה ל

 "!!העולם הבא

ולאור דבריו הקדושים יכולים להבין להפליא האיך שעיקר ויסוד התפילות של 

עד  .כל השאר רק תוצאות מזה .ראש השנה הוא רק אודות גילוי מלכותו יתברך
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כמה שהאדם מקבל על עצמו באמת ובלב שלם עול מלכותו יתברך, וצועק 

הרי ממילא מגיע לו כל  –יתברך ומתפלל על כבודו  "לעשות רצונך אלקי חפצתי!"

רק היכי  "שכר"ואין זה שייך ל .ההיכי תמצאות שיוכל לעבדו במנוחה ושלוה

 .יסוד גדול .תמצא

 דברי היושר דברי אמת

עניני הנהגת הגוף "ד( "ל )אות נ"כ היושר דבר אמת וז"ויש לציין בהאי ענינא למש

לעניני דביקות הנפש של האדם ואשתו ובניו ומזונו וכל מאורעיו הכל טפלים 

ומי ת, כפי מעשיו יקרבוהו וירחקוהו, והכל במשפט אמת, והשגחה פרטיות, "בהשי

ת "שהוא חכם עושה העיקר עיקר לבקש בכל לב על דביקות הנפש, שיעזרנו השי

 ש, שלזה נברא העולם,"על זה, ויגלה כבוד מלכותו ואדנותו עלינו, שהוא יראתו ית

ויראוך כל המעשים, שאנו  'בכן תן פחדך וכוולפיכך אומרים בראש השנה ו

, כמו בעת 'מבקשים על העיקר שיסיר כל המניעים, ויתגלה כבוד מלכותו כו

ת יש לו נחת גדול מזה כשאנו חכמים לעשות העיקר "הבריאה קודם החטא, והשי

ו להיפוך כשאין אנחנו מתאווים לדביקותו כלל, רק "עיקר והטפל טפל, אבל אם ח

ו המון עם, ואנו מבקשים קיום הגופניות, הוא היפוך הכוונה הרצויה, לגופניות כמ

כי קיום הגופניות הוא קלקול הבריאה, כמו שאמר הכתוב )דברים לב טו( וישמן 

 .ישורון ויבעט

וענין זה הוא מובן לכל, אבל אין אחד מהם מבינו לאמיתו איך שיהיה בקשת 

בזה וסוברים שהם מבקשים  המזונות ובנים לשם שמים באמת, כי כולם סכלים

לשם שמים, ובאמת אין להשטות את עצמו בזה, כי זעירין אינון בעלמא דידעין רזין 

דמהימנותא, שהוא ענין האמת והאמונה, כמו שכתבתי לעיל באריכות בדפים 

 .ד הקדושים", עכהקודמים

ח התפילות צריכים להיות לגמרי "לפי המבואר, כאשר באים לראש השנה תשע

כי לאור הגזירות הנוראות  –והדברים פשוטים  –מכל השנים עד הנה אחרת 

שעברו על כלל ישראל כנגד תורתו הקדושה ולומדיה!! בריש גלי לחלל שמו 
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יתברך, הרי נשמתינו חנוקים ובאים מים עד נפש ועד בכלל!! ומעצמינו צועקים 

 מלוך על כל העולם כולו בכבודך!!!"ומתחננים 

 צרכי בני אדם? מהו הצרה הגדולה מכל

תפלה שבימי  'ב מהלכ"ם בריש פ"וראוי לציין בזה הדברים המלהיבים של הרמב

א בגייטסהעד "מתתיהו שלמון שליט 'צ ר"בחורי שמעתי אותה ממרן המשגיח הרה

ג רבו האפיקורוסין בישראל והיו מצירים לישראל "בימי ר "ו והדגיש אותם "יצ

 )!( שזו גדולה מכל צרכי בני אדםראה ומסיתין אותן לשוב מאחרי השם וכיון ש

עמד הוא ובית דינו והתקין ברכה אחת שתהיה בה שאלה מלפני השם לאבד 

האפיקורוסין וקבע אותה בתפלה כדי שתהיה ערוכה בפי הכל נמצאו כל הברכות 

הרי שריבוי האפיקורסין והצרות שהם גורמים  – "שבתפלה תשע עשרה ברכות

 !..םהוא גדולה מכל צרכי בני אד

ולכן התפילות עבור גילוי כבוד מלכותו יתברך, וכמו כן כל ברכת ולמשלינים 

שבעשרת ימי תשובה, וכמו כן כל אמן יהא שמיה רבה וכל הקדישים שיתגדל 

 .ויתקדש שמיה רבה, מקבלים פנים חדשות לגמרי לאור הגזירות הנוראות

 "למענינו! –אם לא  –עשה למענך "

ֲעֹשֵה "ע בזה שאנו אומרים "ין זי'ק מרוז"נורא של הרהויש לסיים בזה בפירושו ה

 .עשה למען שמך יתברך - "עשה למענך"אנו מבקשים  – "ְלַמַעְנָך ַאם ֹלא ְלַמֲעֵננּו

ואם אתה כביכול עוד סובל חילול שמך הגדול, ועוד לא הגיע העת  – "אם לא"

לסבול גודל  עשה אותה למענינו, כי אין אנו יכולים עוד – "למענינו"לעשות, 

 אמן!!! .החילול השם! יתגדל ויתקדש שמיה רבה



 

 עג 'עמ -אספקלריא 

 

ס "ֵמאֹור שעשועי / הרב מנחם צבי גולדבאום, מח

 'אפיקי חיים', ו'מאיר דרך', 'מֹוסר דרך'

 !תשובה

עבירות שהתודה עליהם ביום הכפורים "ח(; "ה ב"הלכות תשובה פ)ם "רמבכתב ה

 ,על פי שהוא עומד בתשובתואף  - זה חוזר ומתודה עליהן ביום הכפורים אחר

ל, "ח קמיל זצ"ר הגר"ותמה מו .'"כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד'שנאמר 

ואל ידמה אדם בעל תשובה שהוא מרוחק "ד( "ז ה"ם עצמו פסק )פ"שהרי הרמב

אלא אהוב ונחמד  ,ממעלת הצדיקים מפני העונות והחטאות שעשה, אין הדבר כן

מעולם, ולא עוד אלא ששכרו הרבה שהרי טעם  הוא לפני הבורא כאילו לא חטא

טעם החטא ופירש ממנו וכבש יצרו, אמרו חכמים מקום שבעלי תשובה עומדין אין 

צדיקים גמורין יכולין לעמוד בו, כלומר מעלתן גדולה ממעלת אלו שלא חטאו 

, ואם כן מדוע ועל מה חוזר ומתוודה? "מעולם מפני שהן כובשים יצרם יותר מהם

 -ל יגע רבות ליישב תמיהה זו )עיין אמרי חיים מאמר מעלת התשובה "צר ז"ומו

טז -תטהרו אות יד 'חידוש הנהגה למעלה מדרכי הטבע, שפתי חיים מאמר לפני ה

כ אנכי בעניי באפיקי חיים חלק המועדים מאמר חוזר ומתודה או "ועוד, ועיין מש

 .אהוב ונחמד(

 ?"חוזר ומתודה"או  "לםאהוב ונחמד כאילו לא חטא מעו"בעל תשובה: 

עזיבת  -ט "יהעיקר ה"א(; "ואולי אפשר לומר בהקדם דברי השערי תשובה )ש

ואמרו רבותינו זכרונם לברכה: איזהו בעל  .חטאו בהזדמן לו והוא בתוקף תאותו

תשובה אשר תשובתו מגעת עד כסא הכבוד? כאשר נבחן ויצא נקי באותו פרק 

, כי הזדמן החטא לידו והוא בתוקף יצרו רצה לומר .ובאותו מקום ובאותה אשה

מיראת  -ואונו בשרירי בטנו כעת הראשונה אשר חטא, וכבש יצרו ונמלט מעון 

 ."השם וגאון פחדו

ומי שלא הזדמן לידו כענין הזה, יוסיף בנפשו יראת "מוסיף השערי תשובה )שם(; 

בכח הזה וכאשר יחליף כח היראה די כבוש  .השם דבר יום ביומו, ככה כל הימים
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את יצרו ומסת משלו בעוצם התאוה, הלוא בוחן לבות הוא יבין ונוצר נפשו הוא 

 .ידע, כי אם יבוא לידי נסיון ויגיע לידו כענין הראשון, יציל את נפשו מיד יצרו

 ."במדרגה העליונה מן התשובה 'והנה הוא לפני ה

 "הזדמן לידו"ללא  "הזדמן לידו"חילוק בין 

, "כאשר נבחן!"הוא  "אשר תשובתו מגעת עד כסא הכבודבעל תשובה "מבואר, ש

 ."...וכבש יצרו ...הזדמן החטא לידו" כלומר

יוסיף בנפשו יראת "אך מה יעשה אדם שלא הזדמן החטא לידו? גם לו יש עצה; 

בוחן לבות הוא יבין ונוצר נפשו הוא ", עד כי "!השם דבר יום ביומו, ככה כל הימים

 ."יון ויגיע לידו כענין הראשון, יציל את נפשו מיד יצרוידע, כי אם יבוא לידי נס

 זהו דבר המסור לבוחן לבבות בלבד!

ומעתה אולי אפשר לומר שבעל תשובה שהזדמן החטא לידו וכבש את יצרו 

אך מי  .באמת איננו צריך להתודות, כי הוא אהוב ונחמד כאילו לא חטא מעולם

ד עד שיעיד עליו יודע תעלומות, ועל הרי כל ימיו הוא תלוי ועומ -שלא נבחן בזה 

 ."חוזר ומתודה"כן 

בתוקף "ובאמת נראה שגם מי שהזדמן החטא לידו, אך מי יודע אם באמת היה 

מיראת ", ושכבש את יצרו רק "יצרו ואונו בשרירי בטנו כעת הראשונה אשר חטא

 ? אשר על כן נראה שבכל מצב יחזור ויתודה, כי רק כלפי שמיאהשם וגאון פחדו

 .גליא אם הוא בעל תשובה גמורה

דכיון דיש  ,שאלנו..."ל; "אולם מצאתי בספר אור אברהם הלכות תשובה וז

בכחה של התשובה לבטל החטא למפרע והוי כאילו לא חטא כשעשה תשובה 

וזה אין לומר דהא דחייב  ?ועל מה יחול הוידוי ,שוב אין כאן חטא כ הרי"א ,גמורה

ומשום דאילו  ,ק דשמא לא שב כראוי בפעם ראשונהלהתודות שוב הוא משום הספ

וודאי  )יומא פו:(, י"ק על ראב"היה לו חשש כזה הרי ודאי דלא הוה פליגי בזה הת

כ דפליגי אפילו "אלא ע ,ג הרי הוא ראוי שיחזור וישוב ויתודה"ע דבכה"דלכו

דהיינו  ,פ שהוא עומד בתשובתו"ם כאן אע"כ הרמב"וכמוש ,באופן דשב כראוי
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ובכל זאת נאמר בזה הענין לחזור  ,ין שום חסרון מצד התשובה שכבר עשהדא

 .כ לתרץ"ש מש", ועיי'וכו "ולהתודות

 goldm@enativ.com לתגובות;
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ס "ת / הרב אליהו הורביץ, מחבשההלכות מ

 ג חלקים"י 'הרחב דעת'

 ט"דיני רחיצה בשבת וביו

ט "ר להתרחץ ביוהשנה חל ראש השנה סמוך לשבת, ורבים השואלים באם מות

  .מבאו בשבת, ונביא את קיצורי הדינים בזה

 איסור רחיצה בחמין

, והותר לרחוץ מגש"ל גזרו על רחיצה בחמין בשבת גם במים שהוחמו מער"חז

באם  מהא"ע והרמ"ט נחלקו השו", וביומדאבר אבר כל עוד רחץ רק את מיעוט אבריו

ט את כל גופו, "עיוע התיר לרחוץ בחמין שהוחמו מ"ט כבשבת, השו"גזרו ביו

 .ט"א אין חילוק בין שבת ליו"ולרמ

ע, הוא "ט לשיטת שו"ביו וכל היתר רחיצת אבר אבר במיעוט אבריו או כל גופו

ש, אך במים שהוחמו בשבת אפילו באופן המותר, אסור "רק במים שהוחמו מער

ט הותר לחמם מים "ז בשבת, אך ביו", וכמולרחוץ בהם אפילו אצבע קטנה

, משום שזה נחשב כאוכל נפש, אך אסור לחמם מזלצורך פניו ידיו ורגליו לכתחילה

ט אפילו בהיתר "לצורך רחיצת שאר גופו, וגם אסור להשתמש במים שהוחמו ביו

 .מחלצורך רחיצת שאר גופו

 נלהתיר בזה, וכן דעת האגלי טל מטא"ובמים שהוחמו מאליהם בשבת, דעת הרעק

ש, "וב מים קרים וחמים שהוחמו מערי עיר"להתיר במקרה שהמים התחממו ע

                                                
וזאת למודעי, כי אין לסמוך על הדברים להלכה למעשה אלא רק לעורר את לב המעיין לבדוק את הדברים  מב

 במקורם.
 שבת דף מ. 'גמ מג

 א"ו ס"שכ 'ע בסי"נפסק בשו מד
 ב"א ס"תק 'בסי מה

 ק יז"א ס"שכ 'ב סי"משנ מו
 ב"א ס"ע תק"שו מז

 שם מח
 ד"ו סק"שכ 'א בסי"על המג מט

 ו"ק ס"אופה ס נ
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הביאו  נבובספר אורחות שבת נאכ"ב לא הזכיר את ההיתרים הללו, אך בשש"ובמשנ

 .להלכה להתיר בזה

באם דינם  נגש נחלקו האחרונים"ז במים חמים, אך בפושרים שהוחמו מער"וכ

מ כתב ", והמנהג להקל, ובאגנדב יש בזה סתירה"כמים חמים או כצוננים, ובמשנ

 .ים הוא שיעור שאין הרגילות להתרחץ כךשפושר

ל, אך מסתבר "ט אפילו בהיתר אסור בכל אופן וכנ"ופושרים שהוחמו בשבת וביו

 .י עירוב מים, יש להקל לכתחילה"שבפושרים שהוחמו מאליהם או ע

כתב שהכוונה  נזכ", ובששנול"כתב שבמצטער לא גזרו כלל, והובא בביה נהא"הרעק

 לחום גדול וזיעה מרובה, 

א לתינוק התירו לרחצו אפילו בחמין "ט, בכ"א שהחמיר ביו"גם לדעת הרמ

ט אם רגיל להתרחץ כל יום, אך לא הותר לחמם להדיא מים לצורך "שהוחמו ביו

 .נחזה, ורק כשמחמם לצורך שתיה מותר להרבות בשבילו

ט משום שכיום "היו שרצו לחדש שמותר כיום לחמם מים לרחיצת גופו ביו

א מתרחצים כל יום, אך קשה להקל "ווה לכל נפש, שרוב בנהרחיצה נחשב כש

בזה, שהרי גם בזמנם התרחצו לכל הפחות פעם בשבוע, ובהלכות גדרי שווה לכל 

ז "א משום מה לא החשיבו א"נפש זה צריך להיות מוגדר כשווה לכל נפש, ובכ

ז "הביא שהגרש נטכ"כ לכאורה גם כיום זה לא השתנה ובשש"כשווה בכל נפש, א

 .סע"סתפק במקום שהתלכלך מאוד באם זה נחשב שווה לכל נפש, ולמעשה צה

 דין רחיצה בצוננים

                                                
 ג"ב וס"ד ס"פי נא
 'ו וז"א ס"פכ נב

 ו אסר"ו סק"שכ 'א סי"ד התירו רחיצה בפושרים, והמג"ח כ"י תנינא או"א והנוב"י 'צ סי"חכ נג
 ט נראה שאסר"צ סק"ז נראה שהתיר, ובשעה"ו סק"שכ 'בסי נד

 א"ו ס"שכ 'ה וסי"ז ס"ש 'ע בסי"על השו נה
 ה במים."א בד"ו ס"שכ 'סי נו
 א"ד ס"פי נז

 ב"א ס"קית 'א סי"רמ נח
 ה"ד הערה כ"פי נט

 א."ו ס"ט פט"עיין בחוט השני הלכות יו ס
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ל כתב שנהגו שלא "ז בחמין, אך במים קרים מעיקר הדין מותר, אלא שהמהרי"כ

, סאלרחוץ גם במים קרים מחשש סחיטה וטלטול המים, ודבריו נפסקו להלכה

התיר  סגמ"זה אסור, אך האגא שסבר שגם ב"כתב בשם החזו סבק"ולהתקלח, הגרח

 .ע"פ אבר אבר במיעוט הגוף אין לאסור לכו"בזה, ועכ

, ויש לדון באם האמבטיות שבבתים סדעוד מצאנו שגזרו שלא להיכנס כלל למרחץ

נחשבים כמרחץ, ויותר נראה שאין דינם כמרחץ ובפרט במקרים שלא רוחצים 

ראה שאם מכניס רק , ונסהת אור לציון הקל"בהם כלל אלא רק מתקלחים, ובשו

את ראשו לאמבטיה או רק יושב על שפת האמבטיה, ורוב גופו בחוץ, בזה אין 

 .ע"להחמיר לכו

מבואר להדיא שהותר לרחוץ פניו כולל זקנו  סוב"ולגבי סחיטת השער, במשנ

ושערותיו ולא חששו שמא יסחוט, וגם נפסק שמותר לחפוף בחומרים שאינם 

ו בזה לסחיטה, אך ודאי שאסור לסחוט משירים את השער, ומוכח שלא חשש

 .מקום קיבוץ שער

שרק יניח את המגבת  סחהתיר בזה, אך יש שהחמירו סזז"ולגבי ניגוב במגבת, הגרש

 .שנהגו להחמיר שלא לנגב כלל סטעל השער ולא ינגב להדיא, ויש

 היוצא למעשה

ה גם במים פושרים "במים חמים שהוחמו בשבת אסור לרחוץ בכל אופן, וה

ו בשבת, אך יש שמקילים בפושרים שהוחמו מאליהם או כשערבו מים שהוחמ

 קרים בחמים, 

                                                
 ח"ק כ"ב ס"ח ובמשנ"ו סק"שכ 'א סי"מג סא
 ו"ו ס"שונה הלכות שכ סב

 'ה אות א"ע 'ד סי"ח סג
 ב"א ס"ע תקי"שו סד

 א."א ס"ג פכ"ח סה
 ה"ק כ"ו ס"שכ 'סי סו
 ב ובהערה שם"ד סעיף כ"כ פי"שש  סז

 ש אלישיב"ט בשם הגרי"ג הערה פ"רחות שבת פיד, או"ב פקודי פ"בן איש חי ש סח
 א."ב והחזו"מובא שכן נהגו המשנ סט
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ש "ש מותר לרחוץ אבר אבר כשזה מיעוט הגוף, וכ"במים חמים שהוחמו מער

פ אבר אבר "במים פושרים, ובמים קרים יש שהתירו להתקלח ויש שאסרו, ועכ

 .במיעוט הגוף וודאי מותר

ט, "ט, וכן מצאנו שהתירו לרחוץ תינוק ביו"וכן הותר למצטער לרחוץ בשבת ויו

 .י שמרבים במים כשמחממים לשתיה"ואפילו לחמם מים ע

ולגבי איסור רחיצה במרחץ, יש לעיין באם זה שייך גם באמבטיות שבבתים כיום, 

ולגבי סחיטה, בזמן הרחיצה אין חשש, אך אסור לסחוט מים ממקום קיבוץ שער, 

 .ניח את המגבת ולא מנגב להדיא אין חששולגבי ניגוב במגבת יש להקל כשמ

 שימוש במחממי מים

אלא שכיום שהרגילות להשתמש ברחיצה במים שהוחמו במערכות חימום, 

כ יש לדון מצד "והמציאות היא שכשמוציאים מהם מים נכנסים מים אחרים, וא

השימוש בהם, ובמים המתחממים בתנור גז יונקרס ודאי שאסור להשתמש בהם, 

י "הברז מדליק ומכבה אש, ובשבת יש לאסור להשתמש גם בבוילר, שע שבפתיחת

 עהוצאת המים נכנסים מים קרים ומתבשלים שם, וגם לגבי דוד שמש רוב הפוסקים

ט "נקטו שאין להשתמש בו בשבת, וממילא גם מצטער שירצה לרחוץ, או ביו

עדיין אין שרוצה לרחוץ פניו ידיו ורגליו, או שרוצה לרחוץ תינוק במים חמים, 

 .היתר להשתמש במחממי המים הללו

ט, בזה יש לעיין באם חימום המים שנכנסו לדוד "ולגבי שימוש בדוד שמש ביו

הובא  עאא"נחשב כצורך אוכל נפש, שהרי אינו משתמש במים הללו, ומהגריש

א להשתמש בדוד "סבר שגם זה נחשב אוכל נפש, משום שא עבא"שאסר, אך הגרשז

נכנס ומתחמם כלול באוכל נפש, אך יתכן שיש צד להתיר רק כך, לכן גם מה ש

כ במים שהתחממו לצורך דבר המותר, וכך גם הביאו "מחמת שיוכל להשתמש אח

                                                
 א כתב שטוב להמנע."א סנ"כ פ"ב, ובשש"א סעיף ק"אורחות שבת פ ע

 א"שבות יצחק פי עא
 ד"ב הערה כ"כ פ"שש עב
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להתיר להשתמש בדוד שמש משום שיצטרך  עגש ואזנר ומחוט השני"מהגר

  .ט אסור כי לא יוכל להשתמש שוב במים"ט, אלא שבסוף יו"להשתמש שוב ביו

                                                
 ד"ט פ"חוט שני יו עג
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 'ה תורת' כולל, אברהם יצחק רבה/  הלכה מעמקי

 (ירושלים) 'חפצו

 מי שנתערבו אצלו מעות משני קופות צדקה

 וצדקה דכתיב ,'צדקה וכו הן, אלו, אדם של דינו גזר מקרעין דברים ארבעה"

 ה טז;(")ר "ממות תציל

בפרוס יום הדין הקרב ובא, נתעוררה שאלה בדיני צדקה, והוא במעשה שהיה 

מצויים אצלו קופות צדקה לרוב, מכמה וכמה ארגוני חסד  ביהודי אחד, אשר היו

והנה ביום מן הימים מגלה אותו יהודי כי בניו הקטנים נהנהים לשחק  .שונים

ומעתה נתעוררה אצלו  ...ולהשתעשע עם מעות קופות הצדקה, ולערבבם זו עם זו

ו השאלה, הכיצד יוכל להשיב לארגוני הצדקה את הכסף שנתרם בעבורם, הרי אינ

 .יודע את הסכום המדוייק שהיה בכל קופה וקופה

 'איסורא'לחומרא, דהוי ספק  'צדקה'א[ להחמיר, משום דספק 

(, 'ג 'ח סעי"רנ 'ד סי")יוע "שוולכאורה נראה לפשוט את השאלה ממה שמצינו ב

 ."נתכוונתי כך לכל לא שיאמר, עד ליתן מרבה .נדר כמה יודע ואינו צדקה הנודר"

ל "קיי 'ממון', דבספק ב'דיני ממונות'חמורים משאר  'דיני צדקה'ומבואר מזה, ש

הרי שנכנסים בזה  'צדקה'דהמוציא מחבירו עליו הראיה, אך כשעוסקים בספק ב

 .ל ספק איסורא ולחומרא", ועל כן הו'נדרים'לשאלה של 

, אלא שרק הניח את המעות בתוך הקופות 'בפיו'ד לא מיירי שנדר "ואם כי בנ

ד ")יוא "רמ, וכפי שמצינו ב'נדרים'ראה דעדיין עומד בחומר איסור אולם נ .בסתם

 מחשבתו לקיים חייב, לצדקה דבר איזה ליתן 'בלבו' אם חשב"ג(, "י 'ח סעי"רנ 'סי

, בפיו הוציא לא דאם א"וי .לקיים אותו מחייבין אמר, דאם אלא, אמירה צריך ואין

ב "רי 'מ סי")חוע "שוק גם בוכן נפס .ל", עכ"הראשונה כסברא והעיקר .כלום אינו

 תשמור שפתיך מוצא")כו;(,  שבועותב 'ומקור דין זה, הוא מהגמ .ש"( ע'ח 'סעי

 .כ", ע"לב נדיב כל ל"ת מנין, בלבו גמר, בשפתיו שהוציא אלא לי אין ועשית,
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והכניס מעות אל תוך הקופות צדקה, הרי שלא  'מעשה'ועל כן נראה דמי שעשה 

, ושעל כן יש לחייב את 'נדר'ל להחמיר בזה כ"זה קיי, שב'מחשבה'גרע מנדר ב

ל לשלם לכל הקופות צדקה את ערך המעות הגבוה שיכל להיות "היהודי הנ

 .בתוכם

 ב[ להקל, משום שלא קיבל עליו חיוב שמירה 

נראה לדון דמאחר ואותו יהודי הכניס את המעות לתוך הקופות,  'אלא שלכאו

, ובאופן זה 'פקדון'מונחים בנתיים בביתו כהרי שזכו העניים במעות, אלא שהם 

 .לקרוע ולא לשמור, .לאבד ולא לשמור,"( .)צג ק"בהרי מצינו בדברי הברייתא ב

 .לשמור 'וגו יתן כי" לאבד(, ולא ה לשמור")די "רשופ ."לעניים לחלק ולא לשמור,

 מ"ע או לאבד, מ"ע אצלו כשהפקידו ולא .בפשיעה חייב לשמור, אצלו דהפקידו

 דמפקיד לא תו חלקהו, ליה דאמר דכיון לשמור, ביה קרינא דלא לעניים, קלחל

 לדידך לאו אמר, מצי וחד חד דלכל תבעי, מצו לא ועניים .קתבע ומאן .נינהו

  .כ", ע"לאחריני אלא יהיבנא,

שנשאל ממש בשאלתן, וכתב,  (ט"קמ 'סי ה"ח) תשובות ת קובץ"שואמנם ראיתי ב

 שבנו במקום המעטפות ד שהשאיר"וזאת מפני שבנ .ל"ק הנ"דלא דמי לסוגיא דב

ולא הבנתי  .ש", ע'פשיעה' בגדר ז"ה, שולטת שידו ובמקום, שם מסתובב הקטן

 .ע"ל, וצ"י הנ"כוונתו בזה, הרי על פשיעה גופא קאי הדרשה, וכדפרש

כ, יש עוד מקום לצדד לקולא, דיש לדון ולומר, דמה שהסכים אותו "אך גם א

 ה להכניס אצלו את קופת הצדקה שלו, אין זה אלא כאומריהודי לגבאי הצדק

( דבאומר 'ב 'א סעי"רצ 'מ סי")חוע "שוונפסק בזה ב .)פא;( מ"ב ', עי"הנח סתם"

 .הנח סתם, אפילו שומר חנם לא הוי

  'נדר'ג[ להחמיר, דיתכן ואין הקופות קונים את המעות לעניים, ועדיין הוי 

קנין ", האם יש לעניים "קופות צדקה"ן האמנם כבר דנו האחרונים רבות בעני

על המעות שהונחו באותם קופות, או שמא מאחר והם מונחות ברשות  "חצר

ב, הרי שנכנסים לפלוגתא האם כליו של לוקח ברשות מוכר קונים ללוקח, "בעה
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 'מ סי")חוטור ב 'עי ."לך וקנה בכלי זה"באופן שהרשה להכניסם, אך לא אמר לו 

 'ר 'מ סי")חוע "שווכן במחלוקת בין ה .ר יוסף הלוי"ה לה"הרמ ( במחלוקת שבין'ר

  .א שם"( לרמ'ג 'סעי

, שהרי עדיין 'נדרים'הדרינן לחומרת  'ועל הצד שהמעות אינם של העניים, לכאו

 .ע"ויל 'ל באות א"כ לכאורה יש להחמיר עליו וכנ"ב, וא"הממון ברשות בעה
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, רבינוביץ הכהן גמליאל הרב/  הכהונה מפרדס

 'החדש יוסף פרדס', 'אודך אני גם' מחבר ספרי

 ועוד, כ"ג

 כרימון זכויותינו שירבו

 ואומרים רימונים אוכלים ויש" א"הרמ כתב( 'א סעיף ג"תקפ סימן) ח"או ע"בשו

 .כ"ע, "כרימון זכויות נרבה

 הרימון כפלח"( א"ע ז"נ דף) בברכות דאמרינן מהא( שם) חדש בפרי והקשה

 מצוות מלאים שבישראל ריקנין אפילו, רקתך מאי( 'ג, 'ד השירים שיר) רקתך

 ?הכא,  רבותיה מאי ואם כן, "כרימון

 ושנה שנה בכל מתפלל הכא ואילו, קאמר חייו בכל דהתם, חדש הפרי ותירץ( א

 .ד"עכ, טפי להו פשו אם כן, כרימון זכיותיו שירבו

 שם ע"שו על( ל"זצ העקשיר אפרים לרבי) "פז אדני" בספר תירץ זה וכעין( ב

, כבר לנו שיש זכיות על נוסף כרימון, זכיות עוד שנרבה מבקשים דאנו( 'א סעיף)

, שלהם מזכיות יותר עוונות מלאים הם דגם ל"י מ"מ, מצוות מלאים דריקנים דאף

 .ד"עכ, גמורים צדיקים בכלל הם זכיות רובן דאם, ריקנים נקראים האיך כ"דאל

 מאי, רקתך הרימון כפלח"; איתא שם בגמרא דהנה, ד"בס לתרץ נראה ד"ולענ( ג

 דהריקנין ומבואר .כ"ע "כרימון מצוות מלאים שבישראל ריקנין אפילו, רקתך

, "רקתך הרימון כפלח" הקרא כלשון, "הרימון כפלח" רק מצוות מלאים שבישראל

, "כרימון" זכויותינו שירבו מבקשים אנו השנה ראש ובליל, שלם כרימון לא אבל

 ."הרימון כפלח" רק ולא, "שלם מוןכרי" היינו

 ".מצוה מכבה עבירה"( א"ע א"כ דף סוטה) הגמרא פ"ע ד"בס לתרץ נראה עוד( ד

 מצוותיהם מאבדים פעם כל אבל, כרימון מצוות מלאים שבישראל הריקנין והנה

 השנה ראש בליל מבקשים אנו אבל, מצוה מכבה דעבירה, שלהם עבירות י"ע

 .והבן, העבירות י"ע נאבדם ולא, כרימון מצוות מלאים תמיד שנשאר
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 מבקשים אנו אבל, כרימון מצוות מלאים שבישראל דריקנין, ד"בס ל"נ עוד( ה

 את רואה אדם שלפעמים שהכוונה לבאר נראה וזכיות, כרימון זכיותינו שירבו

 שעושה זו ומצוה, מצוה לעשות התעוררות גם כן לו גורם וזה, מצוה עושה חבירו

 זכיות גם כן לו שיש, המצוה שעשה הראשון של לזכותו גם נזקף, השני האדם זה

 "מצוות" מלאים שבישראל דריקנין, היטב שפיר אתי ולפי זה .מצוה השני שעשה

 .ק"ודו, מצוות רק ולא, כרימון "זכיות" גם שנרבה מבקשים אנו אבל, כרימון
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מדור מיוחד / הרב גמליאל  –מפרדס הכהונה 

גם אני ', מחבר ספרי א"הכהן רבינוביץ שליט

 כ, ועוד"ג 'פרדס יוסף החדש', 'אודך

ענייני ראש א על "ח קניבסקי שליט"פניני תשובות ממרן הגר

 השנה

הרואה אור בימים אלו עם אלפי מראה  'ח חלק ב"מתוך הספר הנפלא מועדי הגר

 א"ר מתתיהו גבאי שליט"מקומות מאת הג

 שופר או מזוזה

 שאלה;

 .ר או מזוזה, מה עדיףמי שיכול לקיים או שופ

 תשובה;

 .הראשון

ומה  .ו"קכ 'ת מחזה אברהם ס"ע בשו"וע .ד"ה ל"חשוקי חמד ר 'כ בזה בס"ועמש

 .ש"ה לענין מזוזה או לולב עי"תקצ 'שהשיב מרן בתשו

* 

 פעמים 'אמר המלך צ

* 

 שאלה;

ת אם "המלך הקדוש בלא שם, ונסתפק בעשי 'וכו 'פעמים ברוך אתה ה 'אמר צ

 .אמר המלך

 תשובה;

 .לחומרא

 .ז"צ 'ד ס"ת דברי שלום ח"ל בשו"ז זצ"כ בזה מוח"ועמש
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* 

 מקום לתפילה מכספי מעשר

 שאלה;

 .ה מכספי מעשר"אם אפשר לקנות מקום לתפילה בר

 תשובה;

 .לא

ת "בשו 'ג ועי"ל 'ח ס"ת משנת יוסף ח"ח ובשו"נ 'ו ס"ת אז נדברו ח"כ בשו"וכ

 '.ד אות ד"קע 'ט ס"משנה הלכות חי

* 

 ה"בישת פראק ברל

 שאלה;

ט אברכים לובשים כיון שהם ימי דין, "ה אף שביו"יש שאינם לובשים פראק בר

 .אם יש לחוש

 תשובה;

 .לא שמענו

 .נ קרליץ דשרי ללבוש פראק"ימי הרחמים משמיה דמרן הגר 'וכן הביא בס

* 

 נשים בתשליך

 שאלה;

 .אם נכון המנהג שנשים הולכות לאמירת תשליך

 תשובה;

 .והגותרבות נ
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 .ז"ח סק"תקצ 'כ באלף למגן ס"וכ .ג שיש לבטל המנהג"תקפ 'ובערוך השלחן ס

ועיין  .א הרבה נשים נהגו לצאת לתשליך"קע 'א עמ"שער ציון ח 'וכן השיב מרן בס

 .ט"כ 'רץ כצבי עניני נשים ס 'כ בס"ומש .ז"ח סק"תקצ 'קצה המטה ס 'בס

* 

 חינוך קטן לתשליך

 שאלה;

 .ה כיון שאין לו חטא"תשליך בראם צריך לחנך קטן ל

 תשובה;

 .כן

 .ח"ט ס"ה פס"נטעי גבריאל ר 'כ בס"וכ

* 

 א לא יצא לתשליך בשנים אחרונות"החזו

 שאלה;

 .אורחות רבינו 'א לא הלך לתשליך בשנותיו האחרונות כמובא בס"ט החזו"מ

 תשובה;

 .לא היה לו כח

 .ט"קפ 'ב עמ"אורחות רבינו ח 'בס 'עי

* 

 אכילת הסימניםלהוסיף בקשות ב

 שאלה;

 .ה"אם מותר להוסיף בקשות באכילת הסימנים בר

 תשובה;

 .כן
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כ "ומש .ש"ע עי"ס הביא ממרן דאין להוסיף וצ"ה אות ר"פרדס יוסף החדש ר 'ובס

 '.א ס"ידידי רבי משה חליוה ח 'גם אני אודך תשו 'בס

* 

 כשיכול רק סימן אחד

 שאלה;

 .עדיף ליקח בסימנים ה ליקח רק סימן אחד, איזה"מי שיכול בר

 תשובה;

 '.כסדר הגמ

 'ב ס"ת דברי בניהו חכ"ה ובשו"ה אות רמ"פרדס יוסף החדש ר 'כ בזה בס"ועמש

 .א"א ס"רבי משה חליוה ח 'גם אני אודך תשו 'א ובס"מ

* 

 ע"לשמוע שופר באמצע שמו

 שאלה;

ע בשעת "ע אם יכול לצאת תקיעת שופר באמצע השמו"העומד באמצע שמו

 .הוי הפסקהדחק או ש

 תשובה;

 .כן

ה "ג ס"ת קנין תורה ח"ג ובשו"קע 'ח ס"א או"ת אגרות משה ח"כ בזה בשו"ועמש

ט "נ 'ח ס"א או"ת הר צבי ח"ע בשו"כ לענין הבדלה באמצע שמו"ומש .ג"או

ת משנה הלכות "א ובשו"מ 'ח ס"ת אז נדברו ח"ט ובשו"רע 'ת שלמת חיים ס"ובשו

א "נ 'ג ס"ת שבט הקהתי ח"ג ובשו"י 'ד ס"פיד ובהליכות שלמה תפילה "ס 'ו ס"ח

ע, וכן "ת וזכור באמצע שמו"ח קרה"ו שיוצא יד"רט 'ג עמ"אורחות רבינו ח 'ובס

ג "רע 'דעת תורה ס 'ובס .א"ט בשם החזו"קפ 'שלמי תודה פורים עמ 'בהבדלה בס

 .ד"י אות כ"ה ה"בית ברוך כלל כ 'ובס 'ס 'ב ס"ת נשמת שבת ח"לענין קידוש ובשו
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ת "ז ובשו"ס הט"ב פ"שמירת שבת כהלכתה ח 'א ובס"ל 'ו ס"והנהגות ח 'תשווב

א "ת לב אברהם ח"ובשו .ז"ח ס"ת חמדת משה או"ב ובשו"י 'ו ס"אדרת תפארת ח

ת "ובשו .ז"ח אות ט"א ס"כ בבית מתתיהו ח"ועמש .ש"ת עי"ו לענין קריה"כ 'ס

 .ח"י 'ו ס"פטא שבת "הליכות אבן ישראל ח 'ובס .ח"ל 'ה ס"והרים הכהן ח

* 

 בירך לתקוע קול שופר

 שאלה;

 .ח"בירך לתקוע קול שופר במקום לשמוע קול שופר, אם יצא יד

 תשובה;

 .יצא

אולם  .ז"ט 'א ס"ת ויזרע יצחק ח"כ בזה בשו"י ועמש"ה סק"תקפ 'ב ס"כ המשנ"וכ

 .ח"ב אות י"ה ס"ש ובשדי חמד ר"ט כתב שלא יצא עי"כ 'ב עמ"ת ידבר פי ח"בשו

* 

 שופר על יד קבר שמיעת

 שאלה;

ע או "י שוכ"י קבר אם יכול לכוון לצאת ע"מי ששומע שופר מרחוק והוא עומד ע

 .י קבר"שהוי לועג לרש ע

 תשובה;

 .כן

* 

 תוקע ליחיד אם מקריא לו

 שאלה;

 .כ צריך להקריא לו מה לתקוע"התוקע ליחיד אם ג
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 תשובה;

 .אם אפשר

 .ד"י 'ה ס"ברכת רפאל ר 'כ בזה בס"ועמש

* 

 'שהחיינו בבן ספרד ביום ב

 שאלה;

ע "ה אם יברך שהחיינו שלהשו"דר 'בעל תוקע ספרדי התוקע לאשכנזים ביום ב

 .אין מברך

 תשובה;

 .יברך

 .ז"ס 'מועדי ישראל ימים נוראים ס 'כ בס"ועמש

* 

 'עניית אמן לבן ספרד ביום ב

 שאלה;

נו אם יענה במנין אשכנזי שמברכין שהחיי 'ה ביום ב"ספרדי ששמע תקיעות בר

 .ע אין מברך"אמן, דלהשו

 תשובה;

 .לא

מועדי ישראל ימים  'כ בס"ועמש .ז"שמ 'א ס"והנהגות ח 'כ בזה בתשו"ועמש

ת דברי "ע בשו"וע .ה"כ 'ו ס"ה ח"כ 'ה ס"ת אדרת תפארת ח"ח ובשו"ס 'נוראים ס

 .ה"ס 'ב ס"שלום ח

* 

 תפילה או שופר
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 שאלה;

ע ואם יתקע יפסיד מנחה, אם יתקע מי שביקשו לו לתקוע בשופר למי שלא שמ

 .ויפסיד מנחה

 תשובה;

 .אם אין אף אחד

הליכות שלמה  'ב ובס"ד ע"ה ל"חשוקי חמד ר 'י זילברשטיין בס"כ בזה הגר"ועמש

 .39ה הערה "תפילה פ

* 

 תנאי בתקיעות

 שאלה;

מי שתוקע בכמה מקומות, אם נכון שיכוון לצאת בתקיעות שיוצא בתחילה או 

פ שיצא מוציא ויכוון לצאת רק "אע 'שבדאורייתא לא אמריג, "שיחוש לבה

 .בתקיעות שתוקע באחרונה או יעשה תנאי

 תשובה;

 .לא יעשה תנאים ויחשוב שכמה שצריך מדאורייתא או מדרבנן יוצא

א "ק כ"ובאלף למגן שם ס .ט כתב שיכוון בראשונה"ה ס"תקפ 'והמטה אפרים ס

 .ת שיעשה תנאי"ו הביא מהאדר"פ 'ח ס"ב או"ת הר צבי ח"ובשו .שיכוון באחרונה

* 

 לשופר במאה קולות מצוה לאו ליהנות ניתנו

 שאלה;

מצוות לאו ליהנות ניתנו בשביל לתקוע מאה קולות בשופר אחר  נןאם אמרי

 .שיצא

 תשובה;

 .הכל כמנהג המדינה
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ז "ו שבריבוי התקיעות יש קיום מצוה ה"תקצ 'ח ס"כ המור וקציעה או"ולמש

 .א"ב ס"נ במצוה קיומית והארכנו בזה בבית מתתיהו ח"מלה 'תליא אם אמרי

* 

 מצוות לאו ליהנות ניתנולגבי קטן בשופר 

 שאלה;

 מצוות לאו ליהנות ניתנונן קטן העושה מצוה בתקיעת שופר אם אמרי

 תשובה;

 .לא

י שלקטן יש קיום "א סוף ס"ל אם נימא כמו שהארכנו בבית מתתיהו ח"י 'לכאו

 'ל דאמרי"ה י"ל לרבים מהאחרונים ה"ושכן ס .ווה ועושהת כאינו מצ"מצוה מה

פרי אברהם  'ע בס"וע .נ"מלה 'נ בקטן אם נימא שגם במצוה קיומית אמרי"מלה

חינוך הבנים  'ובס 'ל 'ת מחנה חיים ס"כ לדון בזה בשו"ר מש"ושו .א"ע 'פסחים ס

 .ו"ז ס"כהלכתו פפ

* 

 ומצוות צריכות כוונה מצוות לאו ליהנות ניתנו

 לה;שא

ולא כיון למצוה  ,מצוות לאו ליהנות ניתנונו דאמרי רי הנאההתוקע בשופר איסו

 אם יצא וות צריכות כוונה,ד מצ"למ

 תשובה;

 .לא

* 

 

 מצוות לאו ליהנות ניתנו בדרבנן

 שאלה;
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ת ולא "ה שהם מה"ח, הא דשרי מודר הנאה משופר רק בתקיעות ר"ה כ"ה ר"הרז

 .ס אין נהנה"ו ליהנות ניתנו הא סוש מצוות לא"ט בדרבנן ל"בדרבנן, ומ

 תשובה;

 .זה הנאה שיוצא

בד קודש  'ובס .ג"נ 'ט נדרים ס"הגרנ 'ז ובחי"פ 'שערי יושר שא 'כ בזה בס"ועמש

 'ובס 'א אות כ"ב ס"בית מתתיהו ח 'ב ובס"ה ס"סוכת דוד ר 'ג ובס"ס 'ס 'מועד ב

 .ד"ל 'ב ס"אמרי דוד ח

* 

 שופר נאה

 שאלה;

ן ואנוהו כתב שופר נאה, ואם נימא שהמצוה הוי השמיעה, ג בדי"שבת קל 'בגמ

 .ט צריך שופר נאה"מ

 תשובה;

 .י השופר"ע

כ בזה בקובץ קול "ומש .ט"י 'א ס"ירח למועדים ימים נוראים ח 'כ בזה בס"ועמש

ג לידידי "ה אות שע"פרדס יוסף החדש ר 'א ובס"תנ 'ה ירח האיתנים עמ"מהיכל ח

יקח מצוות הידור  'ובס 'ט 'המועדים מבית בריסק עמ 'ג רבינוביץ ובקונ"ג ר"הרה

 .א"ב ענף ל"ל 'מצוה ס

* 

 איסור שכר תקיעה

 שאלה;

ט "ע מ"ה אין רואה ברכה, וצ"ה הנוטל שכר על תקיעה בר"תקפ 'ח ס"ע או"בשו

ו דאסור ליקח שכר "ש 'ע בס"כ השו"ט כמש"ע דאסור ליקח שכר יו"לא כתב השו

 .שבת לחזנים
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 תשובה;

 .וממילא מובן שאסור כתב עונשו

ת ציץ אליעזר "כ בשו"ק ועמש"ה ס"תקפ 'ע במחצית השקל ס"ד השו"כן הקשה ע

 .ה"ק 'ב ס"אורחות שבת פכ 'ט ובס"י 'ז ס"ת ישכיל עבדי ח"ח ובשו"כ 'ז ס"ח

* 

 ווה פרוטהט בפחות מש"שכר יו

 שאלה;

 .או רק בפרוטה ווה פרוטהט אם הוי גם בפחות מש"באיסור שכר שבת ויו

 ובה;תש

 .ע"יתכן וצ

 'ו אות ג"ש 'ט נקט דשרי ועיין בפתח הדביר ס"ו סק"ש 'תוספת שבת ס 'ובס

חמש  'ב ובס"י 'ח ס"ם שיק או"ת מהר"ז ובשו"כלל ט 'ובשדי חמד מערכת ח

 'א עמ"אשיחה ח 'ובס 'ו אות ה"ב ס"כ בבית מתתיהו ח"כ בזה ומש"פרוטות הן מש

 .ת"ש אסור מה"ז ח"ח השיב מרן ע"שכ

* 

 ל"ד בענין הנעו

 שאלה;

מ "ך חו"כ הש"ע ממש"פ וצ"ט הוי גם בפחות מש"כתב מרן שיתכן דשכר שבת ויו

ח שכר שבת "ה דל"כ ה"פ, א"ה בפחות מש"ו דשומר שכר ל"ו סק"שמ 'ג ס"ש 'ס

 .ט"ויו

 תשובה;

 .ש לאיסור"שומר שכר ל
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 מ"ש 'ד ס"ק ל"ב ס"ע 'פ בקצות החושן ס"כ אם שומר שכר הוי בפחות מש"ועמש

ת "ג ובשו"ס ש"אולם המשפט ר 'ח ובס"ב סק"ע 'ה ובנתיבות המשפט ס"סק

 .א"קצ 'ג ס"א אסאד ח"מהרי

* 

 ט"כוללי שבת ויו

 שאלה;

 .ט דאסור"הוי שכר שבת ויורה ז, ולכאו"ט ומשלמים ע"בזמנינו יש כוללי שבת ויו

 תשובה;

 .ש"ש, או להמשיך במוצ"צריך להתחיל מע

ת מנחת אהרן "כ בשו"ועמש .ח במכתבו אלי"קל 'ג ס"ת משנת יוסף חי"בשו 'ועי

 .ב"ל 'ו ס"ת חקי חיים ח"ח ובשו"נ 'ס

* 

 ט"מחילת חוב כשכר שבת ויו

 שאלה;

 .ט"ט יהא אסור כשכר שבת ויו"אם מחילת חוב על פעולה שעשה לו בשבת ויו

 תשובה;

 .כן

 ז"ו סק"ש 'תהילה לדוד ס 'אולם בס .ד משבת דאסור בניכוי חוב"ובאור שמח פכ

ב "אורחות שבת פכ 'ט ובס"ח הערה קי"שמירת שבת כהלכתה פכ 'בס 'ועי .שרי

ז תליא במה שחקר המחנה אפרים אם מחילה הוי כסילוק או "ואולי ה .ט"הערה קנ

 .כהקנאה

* 

 ט"לומד מסכת בכסף בשבת ויו

 שאלה;
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ט, אם הוי שכר "מי שביקשו ממנו ללמוד מסכת בכסף ולומד זה בשבת או יו

 .שבת

 תשובה;

 .בהבלעה

 .ח"כ 'ג ס"ת ציץ אליעזר חי"כ בשו"ועמש

* 

 עשיית שופר לשמה

 שאלה;

 .אם בעי לעשות השופר לשמה

 תשובה;

 .לא שמענו

א "ארח כהלכה מבעל שבט הקהתי ח 'ג ובס"ל 'ס "ת חלקת יואב או"כ בשו"וכ

 .ח"פ 'מועדי ישראל ימים נוראים ס 'ו ובס"תקנ 'עמ

* 

 ה שחל בשבת"תוקע בר

 שאלה;

ה "ט ל"ה יצא, ומ"כתב שהתוקע בשבת בשופר כשחל ר 'א מערכה ח"הרעק

 .מצוה הבאה בעבירה

 תשובה;

 .אינה עבירה דאורייתא

ט שם אם בעבירה דרבנן "ושקו '.ג אות כ"א ס"וכן כתבתי לתרץ בבית מתתיהו ח

ד תירץ שביומא קגרים "א סק"תר 'א ס"קצה המטה על מט 'ובס .הוי מצוה בעבירה

ה כתב דהתוקע בשופר "ח ס"תקפ 'אולם החכמת שלמה ס .הה מצוה בעביר"ל

 .ש"שחל בשבת לא יצא יעו
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* 

 התוקע בשבת אם יצא

 שאלה;

ה שחל בשבת קיים המצוה אף שעבר "ל דהתוקע בר"א הנ"אם נקטינן כהרעק

 .באיסור שבות

 תשובה;

 .ע"צ

* 

 ל"עוד בענין הנ

 שאלה;

ע "רק גזירה, וצ ה שחל בשבת יצא שהוי"ל דהתוקע בשופר בר"א הנ"הרעק

ח סוכה היכא שרובו בסוכה ושלחנו חוץ "שאין יוצא יד 'סוכה ג 'כ התוס"ממש

 .לסוכה שהוי רק גזירה

 תשובה;

 .שם הגזירה היה שלא יצא

ו "ל 'ח ס"ג או"ת מהרש"כ בזה בשו"ג אדלשטיין ועמש"ר מרן הגרי"וכן תירץ מו

ד "ז יו"ת אבנ"ח ובשו"פ 'ח ס"ב או"ת הר צבי ח"ט ובשו"צ 'קבא דקשייתא קו 'ובס

ו "רכ 'כי תצא עמ 'כלי חמדה פר 'ח ובס"ד סק"תקי 'ח ס"א או"ק י"א ס"קמ 'ס

ב סוכות "ל 'מקראי קודש ימים נוראים ס 'ב ובס"ס רכ"ד סו"ת בית שלמה יו"ובשו

א "ת שרידי אש ח"ד ובשו"קס 'ט ס"ח 'נ 'ב ס"ת מנחת יצחק ח"ו ובשו"ט 'ב ס"ח

א "ד ס"ת מנחת אלעזר ח"א ובשו"ב אות י"ד ס"נגיל חש ע"ת מהר"ג ובשו"רנ 'עמ

ט "א ובקובץ הערות ס"ל 'ברכת שמעון שבת ס 'ז ובס"נ 'דברי מרדכי פסחים ס 'ובס

ת "ובשו 'כ אות כ"א ס"כ בבית מתתיהו ח"ג ועמש"ב ס"ח 'ובקובץ שיעורים דס

רץ כצבי ירח  'ג ובס"בני חייל סוכה ס 'ח ובס"ב אות י"ל 'ג ס"באר שרים ח
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 'פ 'א ס"ת מנחת פרי ח"ובשו '.פ 'ד ס"ת מגדנות אליהו ח"ובשו .ג"ב או"האיתנים ס

 .י"בסוכות הושבתי ס 'צ תמיר בקונ"כ ידידי הגר"ומש .א"ל 'נתיב מצותיך ס 'ובס

* 

 תקיעת שופר ביום

 שאלה;

 .ע"ם שזמן תקיעת שופר ביום ולא בלילה כמו שפסק השו"ט השמיט הרמב"מ

 תשובה;

 .צ לפרש"אמפורש בתורה ו

אמור  'תורה תמימה פר 'א ובס"נ 'ת צפנת פענח ס"ם בשו"ד הרמב"וכן הקשו ע

 .ד"ג אות פ"אמור כ 'משאת המלך פר 'כ בס"ועמש

* 

 הידור מצוה במקום מטונף

 שאלה;

ח דאין לקיים מצוה כשופר במקום מטונף, אם גם הידור "תקפ 'ל ס"כ הביה"למש

 .מצוה אין לעשות שם

 תשובה;

 .מאוס

ש "ד ממע"א ופ"ק נ"ל ס"ט ממעשרות צה"דרך אמונה פ 'כ מרן בס"למש 'אוולכ

ה "ל שרק מצוה שבחובה אין לעשות במקום מטונף ולא מצוה קיומית ה"ג בביה"ה

ג בביאור בשם מרן "ס 'דעת נוטה ציצית עמ 'כ בס"ועמש .יהא שרי הידור מצוה

 .ז"בכ

* 

 נתינת צדקה במקום מטונף

 שאלה;
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 .לחבירו שרי במקום מטונףצות עשה במרחץ או שבמ אם מותר ליתן צדקה

 תשובה;

 .מותר

 'כ בס"ועמש .ו"תקצ 'ה ס"חוט שני ר 'ז ובס"י 'א ס"ת לב אברהם ח"כ בשו"וכ

ת לב "ב ובשו"כ 'ג ס"ת ישועות משה ח"ו ובשו"ק ל"ב ס"הליכות שלמה תפילה פ

 'ג ס"אש ח ת שביבי"ב ובשו"א ס"ת ברכת ראובן שלמה ח"ג ובשו"קע 'ב ס"חיים ח

דולה  'ד וכן השיב מרן בס"נתיב מצותיך ס 'ו ובס"ת ה"ו מת"קנה חכמה פ 'ג ובס"י

ת מציון "בשו 'ועי '.ג אות ט"ב ס"כ בבית מתתיהו ח"ש ומש"ב עי"רפ 'ומשקה עמ

 .ז"תצא תורה שאלה תקל

* 

 קימה בפני חכם במקום מטונף

 שאלה;

ט איצטריך "מטונף מח דאסור לעשות מצוה במקום "תקפ 'ל ס"כ הביה"למש

ל שמקיים מצוה "ס תיפו"ב למעוטי שאין לקום בפני חכם בביהכ"ב ע"בקידושין ל

 .שם

 תשובה;

 .לבזות אסור

 .ח"י 'א ס"ת טוב עין להחיד"ב ובשו"קל 'ת תורה לשמה ס"כ בזה בשו"ועמש

כ לתרץ בבית מתתיהו "ומש .ג"ו ס"ר 'ברכות ס 'ברכת שמואל הל 'כ בס"ועמש

 '.טג אות "ב ס"ח

* 

 אונן שתקע אם יצא

 שאלה;

 .ץ אונן אם צריכים לחזור ולשמוע תקיעות מאחר"ציבור ששמעו תקיעות מש
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 תשובה;

 .יתכן

כ בבית "ומש .ש"ו שישמעו בלי ברכה עי"ר 'ג ס"ג ח"ת טוב טעם ודעת מהדו"ובשו

ד "א סק"ע 'ח ס"פתח הדביר או 'ובס .ח"ז אם אונן הוי ב"א אות ל"א ס"מתתיהו ח

 .ה"א שלזינגר ס"ועדי קדשך להגרמ 'ובס

* 

 אונן ששמע תקיעות

 שאלה;

 .כ פקע אנינותו אם צריך לשמוע שוב"אונן ששמע תקיעות באנינותו ואח

 תשובה;

 .ע"צ

ז לענין "כ 'ח ס"ק או"ז לענין מקרא מגילה, ובנובי"ק ט"ו ס"תרצ 'א ס"ועיין במג

כ בארוכה בבית "ומש .ג לענין קריאת שמע"א סק"ע 'ב ס"ספירת העומר ובמשנ

 .ש"עי 'ז 'ו 'ז אות ה"א ס"מתתיהו ח

* 

 

 כשאין תוקע רק אונן

 שאלה;

 .ס שאין בעל תוקע רק אונן אם יתקע ויוציא הרבים"בביהכנ

 תשובה;

 .ע"צ

ת דברי "אולם בשו .ט שיתקע דהוי כמחוייב"כ 'ב ס"ג פתיחה כוללת ח"והפרמ

ע בשדי "וע .ח"ה ב"של 'ות יב א"ח ס"א פי"גשר החיים ח 'ב ובס"כ 'א ס"מלכיאל ח
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ירושלים במועדיה ירח  'ובס .ז"ו ס"תקצ 'ג ובמטה אפרים ס"חמד מערכת אנינות ס

 .ד"ר 'האיתנים עמ

* 

 אשה בברכת השופר

 שאלה;

כ "ע ממש"ט כתב דנשים אם רוצות יכולות לברך על שופר, וצ"תקפ 'בטור ס

 .ג"זע שה"ז דנשים לא יברכו על ציצית שהוי מ"י 'ח ס"הטור או

 תשובה;

 .שם שאלה של לא ילבש

כ "ומש .ט"תקפ 'חכמת שלמה ס 'ג ובס"ה ל"זו הכפות תמרים ר 'כ בקו"ועמש

 .ג"ד אות י"י 'א ס"בבית מתתיהו ח

* 

 שופר לאשה על יד קבר

 שאלה;

 .אשה השומעת שופר סמוך לקבר אם הוי לועג לרש כיון שאין חייבת

 תשובה;

 .אין ראוי

ויש לדון למאי שכתב מרן  .ש"ב עי"ע 'מה פסחים ממנחת של 'והסתפק בזה בס

א שמצוה "ק נ"ל ס"ט ממעשרות צה"ל, ובפ"ג בביה"ש ה"ד ממע"בדרך אמונה פ

ג "ב ס"בית מתתיהו ח 'כ בס"ועמש .ג"ע שהז"ה אשה במ"ס ה"קיומית שרי בביהכ

 .ב"מעיל קטן ס 'כ בס"ומש '.אות ג

* 

 ם לחינוך בשופר"השמטת הרמב

 שאלה;
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 .שופר שיש לחנך קטן לשמוע שופר 'השמיט בהל ם"ט הרמב"מ

 תשובה;

 .סמך על כל חינוך

כ בבית "ועמש .כ"מקראי קודש ימים נוראים ס 'ד בס"ת הו"כן הקשה האדר

 .י"ה ס"א גרינצייג ר"קרואי מועד להגר 'כ בקונ"ומש .ד"י סוף אות י"א ס"מתתיהו ח

* 

 בל תוסיף בשמיעת שופר

 שאלה;

 .תוסיף אם השומע עובר או רק כשתוקע בעצמובשומע שופר באיסור בל 

 תשובה;

 .כבר נסתפקו בזה

א "ג ע"ה ל"מנחת שלמה ר 'ואתחנן ובס 'וכן הסתפק בזה הכלי חמדה פר

 'ד ס"ת מגדנות אליהו ח"ע בשו"וע 56ב אורחות הלכה "ה פ"ובהליכות שלמה ר

 '.ד אות ג"כ 'ב ס"כ בבית מתתיהו ח"ועמש .ט"י

* 

 פרי לשומעין

 שאלה;

יקח פרי ויברך שהחיינו, אם גם השומעין צריכין ליקח  'ר, ביום ב"ת 'ע ס"בשו

 .פרי

 תשובה;

 .מוציאן

 .ח"ס 'ד ס"ת רבבות ויובלות ח"ט ובשו"תמ 'ח ס"ת אבני נזר או"כ בזה בשו"ועמש

 'ובס 'ה אות ט"ל 'ברכת שהחיינו הכי איתמר ס 'ועיין בס .ע"תליא בגדר שוכ 'ולכא
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ב "והנהגות ח 'ז ובתשו"י 'א ס"ברכת הזמן ס 'ה ובס"ראים סמקראי קודש ימים נו

 .א"ע 'ה ס"ברכת רפאל ר 'ב ובס"רע 'ס
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ח "משפטי צדקך / הרב יהודה טננהויז, בעמ

 מ"משפטי צדקך על חו

 האם מותר לתקוע עבור קטן בראש השנה

ה אני רואה שבני הקטן כבן "לפני מספר שנים כשחזרתי לאחר התפלה ברשאלה: 

ים שרוי בחוסר מצב רוח, ולשאלתי מה קרה השיב כי לא שמע תקיעת ארבע שנ

שופר, ונסתפקתי האם מותר לי לתקוע בשופר בכדי להפיס דעתו, והנה לכאורה 

במה שונה מצות שופר משאר מצות שאנו מחנכין את הקטנים, אך מאידך מלשון 

 .יעהלאחר התפלה מריעים תרועה גדולה בלא תק( א ח תקצו"או) ע"שוא ב"הרמ

קולות )מנהגים ישנים(> ולאחר שיצאו  'הגה; ויש מקומות נוהגין לחזור ולתקוע ל

אבל קטן, אפילו הגיע לחינוך, מותר לומר לו  ,בזה, שוב אין לתקוע עוד בחנם

ויש  .ה("ז דר"ב מהלכות שופר(, ומותר לו לתקוע כל היום )א"שיתקע )המגיד פ

וסיף אבל קטן מותר לומר לו לדייק שלאחר שכתב שאין לתקוע עוד בחנם ה

כ משמע שהוא בכלל האיסור לתקוע חנם "שיתקע ולא הזכיר שתוקעין עבורו וא

 .אלא שיכול לסייע לו

לאיתויי  'ומקשה הגמ הכל חייבין בתקיעת שופר;( ב)ערכין  'הוא בגמ מקור הענין

ום לאיתויי קטן שהגיע לחינוך, דתנן אין מעכבין את הקטן מלתקוע ביומתרץ  ,מאי

  .טוב

  ממתי נקרא שהגיע לגיל חינוך

( חד אמר כבר שמונה כבר .פלוגתא היא ביומא )פב שהגיע לחינוךי "רשמפרש 

 ז"מעיר ע תוספותוב .תשע וחד אמר כבר תשע כבר עשר שמחנכין אותו לשעות

אבל בשאר מצות כל אחד ואחד  ,ולא נהירא דהתם בחינוך קטן להתענות איירי

 .יל גבי לולב וסוכה ותפליןלפי דרכו כדאשכחן לע

ז לכאורה בשופר זמן החינוך הוא "לפידן בכך ש (ב רפא) תשובות והנהגותב

ודבר זה תמוה שלשמוע שופר אפילו תינוק יכול לשמוע, וראוי  .כשיכול לשמוע
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לדבריהם לקיים המצוה, ואטו נימא דמיד כשיכול לשמוע חייבין להביאו לבית 

  .ע מהו הזמן שקטן חייב לצאת מצות שופר"ן צהכנסת לצאת מצות שופר, ואם כ

אמנם נראה דאף שקטן חייב במצוות כשראוי לכך, היינו כשמבין ענין מצוה שזהו 

ואם כן  ., אבל כשאינו מבין מהו מצוה, לא שייך עוד גדר חינוךורהמהת צוהמ

השיעור בשופר הוא כשיודע מהו מצוה )ולא נתברר בדיוק השיעור אבל כנראה 

חמש כבר שייך למצוה דבבן חמש ושש חייב בסוכה משום דחשיב  -בע בבן כאר

אין צריך  'אינו צריך לאמו, הרי דמעיקר דין חינוך להבין שזה מצוה, אי לאו דבעי

, שישמע בן ארבע או קודםלאמו היה הזמן קודם לכן(, ואם כן צריך ליזהר בילד 

  .התקיעות כדי לקיים מצות היום

 חינוך לשופר אכן שונה 

בענין לח( דן בארוכה  ג לז"י)ח להורות נתןת "שול ב"זצ נתן גשטטנר 'הגאון ר

סוכה, לולב, ציצית, תפילין,  -בגמרא אמרו בחמש מצוות שאלה זו ועמד על כך ש

ם פסק בכל המצוות הללו דקטן חייב בהן, "דקטן חייב בהן, ואילו הרמב -שופר 

ביו חייב לחנכו במצות תקיעת לא כתב שאו .מלבד בשופר לא כתב דקטן חייב בהן

ע איתא במצוות סוכה ולולב וציצית ותפילין דחייבין לחנך את "וכן בשו .שופר

ט ב( "ח )תקפ"ע או"ובשו .הקטן במצוות אילו, אבל בשופר לא נזכר שחייבין לחנכו

איתא חרש שוטה וקטן פטורין משופר, ולא כתב דיש חיוב לקטן לחנכו בשופר, 

 שהרי .והוא פלא גדול .ז("תרנ 'מ ב( ובלולב )עיין סי"וכדרך שכתב בסוכה )תר

הכל חייבין בתקיעת שופר לאיתויי קטן שהגיע לחנוך, ואמאי כתוב מפורש בגמרא 

  .ע הלכה זו שאין בה חולק"ם והשו"השמיטו הרמב

ב שיש חיוב לחנך את הקטן ולא כתשובאמת כשנעיין בסוגיא דערכין נראה, 

וזה פלא דמאי שנא שופר משאר מצוות, דבכל המצוות אמרו  .לתקוע או לשמוע

במשנה או בברייתא דחייבין לחנך את הקטן, ואילו בשופר אמרו דאין מעכבין 

ב לחנכן במצות אותו מלתקוע ומותר לו לומר שיתקוע, אבל לא אמרו שיש חיו

  .תקיעה, וזה פלא
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)ו א( הקשה, דמה הועילו חכמים בתקנתם שתקנו  טורי אבןונראה ליישב, דהנה ב

ל דמצות צריכות כונה, וקטן לאו בר כונה היא, "לחנך את הקטן למצוות, הלא קיי

 י"עפאולם נראה  .כ הוי כאילו לא עשה כלום ואין בזה מעשה כלל עיין שם"וא

כב ב( הכל כשרין לכתוב את הגט ואפילו חרש שוטה וקטן, ופריך מבואר בגיטין )

ג הוי "בכהשר הונא והוא שיהיה גדול עומד על גביו, "והא לאו בני דעה נינהו, א

וכמו כן נימא היכי דהאב מחנך את בנו ואומר לו  .כאילו התכוין הקטן לשמה

נחשב לעשות מצוה, נמצא שהקטן עושה את המצוה על דעתו של אביו, לכן 

  .כאילו הקטן התכוין לשם מצוה

מעתה נראה לומר דלא שייך חינוך אלא היכי שהקטן עושה את המעשה, והאב 

מכוין בשבילו לשם מצוה, דאז מצרפין את מעשה הקטן עם כונת האב, והוי ליה 

בשופר לא שייך מצות חינוך לקטן, דהא כתב  ז מובן מדוע"לפיו .מצוה בכונה

א( מצות עשה של תורה לשמוע תקיעת שופר בראש "א משופר ה"ם )פ"הרמב

 .בשופר המצוה היא השמיעה ולא התקיעהשהשנה שנאמר יום תרועה יהיה לכם, 

עד כאן לא מצינו מצות חינוך אלא במידי שיש ווהנה שמיעה אינה בגדר מעשה, 

בו מעשה, דבזה מצרפינן מעשה הקטן למחשבת הגדול המחנכו, והיינו כגון 

נטילת לולב ולבישת ציצית והנחת תפילין, אבל בשופר שאין הקטן בישיבת סוכה ו

עושה כלום דהא השמיעה אינה בגדר מעשה, וגם אינו יכול לכוין, ומחשבת הגדול 

בשבילו לא מהני כיון שאין הקטן עושה כלום, דלא מצינו דמהני גדול עומד על 

אל  גביו אלא בכתיבת הגט שהקטן עושה מעשה, דאז מצרפין מעשה הקטן

מחשבת הגדול, אבל בשמיעה דליכא מעשה אי אפשר לצרף את מחשבת הגדול, 

כ ליכא בזה שום קיום מצוה, "וממילא ליכא מצד הקטן לא מעשה ולא מחשבה, וא

  .וממילא לא שייך בזה חינוך

ואם תאמר, ונימא שיחנכו אותו לתקוע דבזה איכא מעשה, זה אינו, דבתקיעה 

ך אלא למעשה שהיא מצוה אבל אין מצוה לחנך לדבר ליכא מצוה, ולא מצינו חינו

הרשות, וכיון דלתקיעה ליכא מצות חינוך דהא ליכא מצוה בתקיעה, ולשמיעה אי 

  .אפשר לחנך כיון דליכא מעשה, ממילא למצות שופר לא שייך חינוך
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והא דאמרו בגמרא הכל חייבין בתקיעת שופר לאיתויי קטן דתנן אין מעכבין את 

ביום טוב, הכונה שלענין זה נחשבין הקטנים כחייבין שלא יהא חיוב  הקטן מלתקוע

לעכבן מלתקוע ביום טוב, דכיון שהוא רוצה לתקוע רשאי הוא לתקוע, שאם ירצה 

יקיים מצוה דהא עביד מעשה תקיעה שעל ידה הוא שומע, אבל אין חיוב ללמדו 

דאיכא מצוה ע "ם והשו"ועל כן לא הביא הרמב .לתקוע וגם לא לחנכו לשמיעה

לחנוך את הקטן לשמיעת שופר, דבשמיעה ליכא מעשה ובזה לא שייך חינוך, 

והביאו רק הדין שאין מעכבין אותו מלתקוע אם ירצה, וזהו הפירוש של הברייתא 

הקטן רשאי לתקוע אם ירצה ואין שדהכל חייבין בתקיעת שופר לאיתויי קטן, 

 .ל"לכך וכנ נה שיש חיוב לחנכוומעכבין אותו, אבל אין הכו

ועצה  .נ לתקוע עבור קטן הוא בכלל תקיעת חנם שאסור משום שבות"ז אה"ולפי

יעצו תלמידי שיחיו שיתן לקטן להתעסק ויתקע עבור הקטן שלא שמע ואינו יודע 

 .לתקוע בעצמו
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לב 'ס "מתוק לחכי / הרב אריה לייב גולדשטוף מח

 'הארי

 'שירבו זכויותינו כרימון'בענין אמירת 

ר "יה')תקפג, א( מביא שנוהגים לאכול בראש השנה רימון ולומר עליו  א"ברמ

 .'שירבו זכויותינו כרימון 'וכו

א( שאפילו רשעים שבישראל "ז ע")ברכות נ 'והקשה הפרי חדש, הרי מבואר בגמ

כ מה לנו לבקש על דבר כזה. ותירץ שמה שכתוב "מלאים מצוות כרימון, וא

ה רק לפני מיתתם, שבכל זמן חייהם הם צוברים שהריקנים מלאים מצוות כרימון, ז

 זכויות כרימון, אבל אנו מבקשים שבשנה אחת נצבור זכויות רבות כרימון.

היא על זה גופא שכל ישראל  'שירבו זכויותינו כרימון'ויש לדון שאולי הבקשה 

כולם יהיו בעלי זכויות רבות, וכוונתינו להתפלל על הרשעים שגם הם יהיו מלאים 

 , דהיינו גם של הרשעים שבנו.'זכויותינושירבו 'ת כרימון. וזה הכוונה מצוו

ז( שמי שהוא "ז ה"ם בהלכות תשובה )פ"ועוד אפשר לבאר על פי דברי הרמב

חוטא ובעל עוונות, אפילו אם עושה מצוות, טורפים לו אותם בפניו. וזה לשון 

שוָבהם; "הרמב ֻעָלה ַמֲעַלת ַהת  ָרֵאלֶאֶמש  ,"ַּכָמה מ  ָדל ֵמה' ֱאֹלֵהי ַיש  , 'וכו ָהָיה ֶזה ֻמב 

ֹמס חֲ  ֶכם ר  ָפָניו ֶשֶנֱאַמר 'ַמי ַבֵקש ֹזאת ַמֶיד  ַפין אֹוָתן ב  טֹור  ֹות ו  עֹוֶשה ַמצ   .'וכו ֵצָרי'ו 

ַכיָנה  ָבק ַבח  ַהיֹום הוא ֻמד  ַשמ  , 'וכוו  ַנַחת ו  ַלין אֹוָתן ב  ַקב  ֹות ומ  עֹוֶשה ַמצ   ָחה ֶשֶנֱאַמרו 

ָבר ָרָצה ָהֱאֹלַהים ֶאת ַמֲעֶשיָך' ַאַוים ָלֶהם" ,'ַּכי כ  ֹלא עֹוד ֶאָלא ֶשַמת   .ו 

, במצותיו 'אשרי איש ירא את ה"ויתכן לפרש בזה מה שנאמר בתהילים )קיב, א( 

 כ רשע."חפץ במצוותיו, משא ', דרק אדם שהוא ירא שמים ה"חפץ מאוד

, 'כרימון זכויותינושירבו 'ראה לפרש, שזה כוונתינו בבקשה ם נ"ולפי דברי הרמב

כרימון, אבל מצוות אלו אינם עומדים להם לזכות,  מצוותדאמנם הרשעים מלאים 

ולא רק  זכויותוטורפים אותם בפניהם. ורק אם נזכה ולא נחטא, יהיו המצוות שלנו 

 .מצוות
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, דלכאורה 'פר זכויותאבינו מלכינו כתבינו בס'ואפשר לבאר בזה גם את הבקשה 

כ יש לנו זכויות, ואם לא נעשה "תמוה מהי בקשה זו, הרי אם נעשה זכויות א

ובפשטות הכוונה שאנו מבקשים  'ספר זכויות'זכויות מה יועיל שנהיה כתובים ב

ל יתכן "לקבל סיוע מלמעלה לעשות זכויות, שלא יהיו לנו מפריעים לזה. ולהנ

, ולא זכויותיקים ומעשינו יהיו רשומים בספר לבאר שהכוונה שנזכה להיות צד

 אינם זכויות. מצוותיהםנהיה רשעים ש
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 דעת כולל נוביק, ראש הלוי יחיאל נחשבה / הרב

 רוזובסקי ש"מרן הגר ספרי עורך אשדוד, – יוסף

 ל"זצ

 מוכר הירקות בשוק האריגים

ערות וכתב הי .והם ימים המסוגלים לתשובה .הנה אנחנו עומדים בימי התשובה

והנה זהו זמן מיוחד , דבש שכל אחד יכול להרגיש בקל התעוררות לתשובה

ובפרט לאנשים כמונו  .שבמיוחדים, והימים הללו הם החשובים ביותר מכל השנה

 .שכל אחד יודע מנגעי לבו, וחפץ להשתפר ולשפר מעשיו

והנה יש להקשות קושיא עצומה עלינו שאין אנו מתעוררים לתשובה ותיקון 

 .כיצד יתכן זה, ים כראויהמעש

, ת זהו משום שחסר ההכנה של אלול"ואמנם כמדומה כי אם חסר הרגש בעשי

 .ואם חסר הרגש באלול זהו משום שחסר בהנהגה של כל השנה

הלא בימים אלו יתאמץ , והיסוד הוא שאם האדם מחפש ומבקש עצות לתשובה

, ים כלל דרכי התשובהאבל אם אין מחפש, ביותר כי יודע הוא כי זה הזמן המסוגל

 .וזו צרה גדולה .ת"מהיכי תיתי להתעורר בעשי

והעצה כפי הנראה להתחיל להתבונן כי רצונינו לעשות רצונך אלא שהשאור 

ולנסות לפתח את הרצון הפנימי שקיים וישנו אצל כל איש  .שבעיסה מעכב

 .'מישראל הכשרים, לעשות רצון ד

כי החייט שיקלע לשוק אריגים ילך , נפתח במשל, ת"והנה להבין מצבינו בעשי

כי יודע , ככל צרכו, מדוכן אל דוכן יבדוק וישוה מחירים יחפש סחורה בכל מקום

, אבל אם תופר מנעלים או מוכר ירקות נקלע לשוק כזה, שלא כל פעם מזדמן לו זה

וזהו  .במקום כזה 'לא יחפש ולא יבקש כלום וברבות הימים ישכח אפילו שהי

וראים, שאם אדם שייך לתשובה והתעוררות, הוא מנצל באופן המצב בימים נ

מקסימלי את ההזדמנות לזה, ולעולם לא ישכח את אותו יום, אבל אם אינו בר 

הכי, אזי אין לו שום רגש מיוחד, ובזמן קצר ישכח שעברו עליו בכלל עשרת ימי 
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ור ל לפתח את ההרגש, כי רצונינו לעשות רצונך אלא שהשא"והעצה כנ .תשובה

 .ולהתחיל לפתח הדעה הנכונה האמיתית בביאור חובתו בעולמו .שבעיסה מעכב

רגע אחד בימים אלו מתשובה  'אשרי לאדם שלא יניח אפי, וכתב היערות דבש

 .'ועבודת ד

כי עיקר התשובה , וביותר בהקדמה למעלות התורה, והנה בכל הספרים כתוב

 .היא לימוד התורה

 .הרי שכל היצירה של האדם הוא בשביל התורה .והנה אמר התנא כי לכך נוצרת

 .הרי דזהו העיקר .בשביל התורה שנקראת ראשית, י ריש בראשית"וברש

כ צריך בכל יום לתקן מה שפגם "ה ליו"ימים שבין ר 'כי בז, והנה ביערות דבש

ל כי האדם צריך לתקן כל הסוגים של "ולפי פשוטו י .באותו יום כל ימי חייו

וצריך , יש נסיון מיוחד לשבת ויום שישי ויום ראשון וכן בכל יוםו, הנסיונות שלו

, והמנחה וערבית והשחרית 'והסדר ב 'וכן אנו יש לנו לתקן הסדר א .לתקן הכל

 .וסדר העיון וסדר הבקיאות, והמוסר

ל "המשגיח זצ 'והי .לעמו 'שהוא שיא של רחמים ואהבת ד, כ"ומתקרבים אנו ליו

והנה זקוקים  .אומרים שביום כיפור נשפך ים של רחמיםכי בקלם היו , נוהג לאמר

 .וצריך לנצל .ויש רחמים, אנו לרחמים

וכל אחד צריך לבקש עצות איך , וצריך לחפש עצות לחיזוק תורה ותפילה ומוסר

, ואיך לקבל חשק לחזור, ואיך לקבל חשק ללמוד, 'י ותוס"להבין יותר גמרא ורש

ואיש  .ואיך לקבל טעם בתפילה, ל טעם במוסרואיך לקב .ואיך לרצות לדעת ולזכור

 .ח טובה ולראות בישועת עם ישראל"לגמ 'ונזכה בעזר ד, לרעהו יאמר חזק
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בענין 'ח "פניני הלכה / הרב שלמה שיינמן, בעהמ

 ועוד 'בענין מים אחרונים' 'ת"תפילין דר

 כ"ה ויוה"הליכה לבית הקברות בערב ר

ל שיש מקומות שנוהגים לילך על "ד( כתב בשם מהרי"א ס"תקפ 'א )סי"ברמ

כ כתב "כמו .ה ולהרבות שם בתחינות ונותנים שם צדקה לעניים"הקברות בערב ר

 .א("ה ס"תר 'כ )סי"גבי ערב יוה

י( דכעין שהולכים בתענית ציבור, "ט ס"תקנ 'א גבי תשעה באב )סי"כן פסק הרמ

ה יוצאין( ומשום "ד .תענית טז ')תוס .באב, מדין תענית ציבור שבו 'כן יש לנהוג בט

 .ו("ט סקט"תקנ 'א סי"שגם המתים מצטערים )מג

ד, "( לחד מ., כתבה הגמרא )תענית טזעדק בתענית ציבור"טעם ההליכה לביה

ג( "ט ס"תקע 'ע )סי"וכן כתב השו "הרי אנו חשובים לפניך כמתים"שיאמרו 

 ."הרי אתם מתים כאלו אם לא תשובו מדרככם"שבוכים ומתחננים כאומרם 

 .ד, הטעם בכדי שיבקשו המתים רחמים עלינו"ולחד מ

כתבה הגמרא האם צריך לילך על קברי ישראל דייקא, או  .החילוק בין הטעמים

ש "על עצמם אינם יכולים לבקש רחמים, וכ 'ם אפי"ם שעכו"דסגי בקברי עכו

  .י"רש -עלינו 

 .ם"ברי עכוע, אם אין קברי ישראל, ילך על ק"א, דלטעם שכתב השו"כן פסק הרמ

ע מותר לילך על "מ כיון שעיקר הטעם הוא כדכתב השו"פ שמתחננים שם, מ"ואע

 .א שם("ם )מג"קברי עכו

א דצריך לילך דווקא על קברי "אולם לטעם שיבקשו עלינו רחמים, כתב המג

 .ישראל

                                                
אם נחדש שהוא  'בכולהו מועדים. ואפי, וכולהו טעמי שייכי 'ה וכו"צ וער"לא מצאנו חילוק בטעמים גבי ת 'לכאו עד

כ דחשיב כאילו "ב( שצריך להתענות, וכן גבי עריו"א ס"תקפ 'ע )סי"ה פסק השו"ל דגם בער"צ, שמא י"דין בת

תענית  'ב( שאין מתענים אפי"ד סק"תר 'ז )סי"כ הט"התענה תשיעי ועשירי ומצינו שהוא כמתענה לכל עניין, וכמוש

נחשבת לתענית ממש, ויפה תענית לחלום ואולי הטעמים הנלמדים שייכים בכל יום  חלום משום שאכילה ביום זה

 ק."ודו "אדם מתענה"שבו 
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ק הוא מקום מנוחת "ח(, שביה"י 'ל )הלכות תענית סעי"טעם נוסף כתב מהרי

 .עההוא מקום קדוש וטהור והתפלה מתקבלת שם יותר הצדיקים, ומתוך כך

ת "כ בשו"ויעויין לקמן מש .דייקא "צדיקים"ולכאורה לטעמו ישנו עניין בקברי 

 .מנחת אלעזר

ק רבים וטובים אם טוב הוא אם לאו, ובתמצית נביא "ודנו בעניין ההליכה לביה

 ראויין ותיהןקבר מקומות" ל"כתב ז ('ן )דרוש ח"הר .דברי הרואים בזה מעלה

 לחול כלים היו כבר אשר עצמותיהם כי .הצדדים מן בצד שם השפע להמצא

 .בזה לכיוצא שיספיק והכבוד המעלה מן בהם נשאר עדיין, האלהי השפע עליהם

 הצדיקים קברי על להשתטח שראוי( לד; סוטה) ל"ז רבותינו אמרו זה ומפני

 גופות שם להמצא, ריות רצויה תהיה ההוא במקום התפלה כי, שם ולהתפלל

 ל"נ( ז"ת 'סי) חסידים כן מצינו בספר .ל"עכ ".האלהי השפע כבר עליהם חל אשר

 קברי על נשתטח יפונה בן וכלב החיים על מתפללים הם מהם כשמבקשים וגם"

ה גזר להיות נפשות הצדיקים מצויין "א( שהקב"כתב בקב הישר )פרק ע כן ".אבות

ורבים הראיות לכאן ולכאן,  .להתפלל על הקברות, שישמעו תפילות הבאים

 .ל"ואכמ

 אנו הרי ע,"רבש" ל"ק ז"ג( לומר בביה"ס ט"תקע 'לשון מחודשת כתב הלבוש )סי

 על רק הולכים אין זה טעם ולפי, בזכותם עלינו תרחם לא אם כמתים נחשבים

ק, הרי "וביאר שם באליה רבה דכוונת הדברים שכשהולך לביה עו"ישראל קברי

  .מת, וכעין היוצא לסוכה שהוא כגולההוא בבחינת 

ב, שלנוסח התפילות שאנו אומרים "א וכן נפסק במשנ"ולעניין הלכה, כתב המג

ל "כ, ודאי צריך לילך על קברי ישראל דווקא, וביותר לטעם המהרי"ה ובעיו"בער

 .כדכתבנו

                                                
( גבי טענתו של יהודה ליוסף במאסרו של 'ב 'ה סי"כ בעל השדי חמד )מערכת ר"בנותן טעם להביא כאן מש עה

כ בעל העקידה, שיהודה "אסיר. ויישב ע , וכי מה יש בטענה זו בכדי לשחרר'בנימין, ועתה כבואי אל עבדך אבי וגו

ה, שאף "חשש שאביו יעקב ישמע הדבר וימות מצערו, וזה כשלעצמו סיבה לחון את הגנב, שכן מידותיו של הקב

אם יתחייב אדם בעונש, הרי שאם עונשו יפגע גם בצדיק, אינו נענש. וכן אם הנענש הוא אדם שצריכים לו רבים 

ז מבאר "כ, טען יהודה שמן הדין שבנימין ישוחרר. ולפי"א "אמת צדקו יחדיו 'טי המשפ"אינו נענש, ככתוב  'וכדו

השדי חמד הטעם שאנו עולים לקברי צדיקים, שהרי לצדיקים הטמונים לא מגיע הצער, ובשל כך תצטרך הגזירה 

 ג( שדן בזה"רצ 'ח סי"ם שיק )או"ת מהר"להתבטל. יעויין עוד בשו
 א( שדבריו תמוהים."יט סק"תקע 'א )סי"וכתב המג עו
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מן הראוי להביא כאן קצת פסקים ועניינים נוספים ממה שנפסק גבי עלייה 

 .עזכ"ה ועיוה"ערק ב"לביה

ז( שיזהר שלא ישים מגמתו "א סקכ"תקפ 'ב )סי"כשמבקש רחמים, כתב המשנ .א

שכבר כתב  .ת שיתן עליו רחמים בזכות הצדיקים"אל המתים, אלא יבקש מהשי

ה( שאם מבקש מנפש המת שתגן עליו, קרוב הדבר "ח ס"החיי אדם )כלל קל

יהי רצון שתהא "שיאמר וכתב בכף החיים  .שעובר בזה על לאו דדורש את המתים

  ."מנוחתו של פלוני פה בכבוד וזכותו יעמוד לי

אולם  .פ שאין אומרים תחנון"א שיאמר תחינות אע"ה, כתב הרמ"בער .ב

ה( שאין להרבות בתחינות רק מה שמיוסד לן "ה סק"תר 'א )סי"כ כתב המג"בעיו

 .מהקדמונים

ו( "ה סקט"ל קנאבילות כל 'גבי אמירת תהילים סמוך לקבר, החכמת אדם )הל

 'א עמ"א החמיר שלא לומר )ארחות רבנו ח"פ רבים הקילו בזה, אולם החזו"ועו

 .ט("שצ 'ח תשו"אמות )מועדי הגר 'א התיר בריחוק ד"ק שליט"והגרח .ה("ש

ב שיתן הצדקה קודם "הובא בכל בו שעניין הוא ליתן צדקה, וכתב המשנ .ג

א "ז כתב המג"כפרות, ולפיכ, כתב הלבוש שיתן מעות ה"ובעיו .שיאמר התחינות

 .שיתן כערך הכפרות

אמות  '( שייתן הצדקה חוץ לד'ת 'ח תשו"א )מועדי הגר"ק שליט"וסבר הגרח

 .משום חששא דלועג לרש

ז( שאין לילך על קבר אחד "א סקכ"תקפ 'ב )סי"ל, והביאו המשנ"סבר האריז .ד

 .פעמיים באותו יום

אמות ולא סמוך לקבר  'דא( שיעמוד בריחוק "ט סקמ"תקנ 'ב )סי"כתב המשנ .ה

ק אלא ללוות המת, כי "ל שאין לילך כלל לביה"ט מדברי האריז"ומקו .ממש

 'ב סי"ד ח"ת אגרות משה )יו"וכידוע שכן החמיר בשו .מתדבקים בו החיצונים

  .ב("קס

                                                
ט "תקנ 'ב )סי"באב מצינו פסקים נוספים שיש לנהוג בהם משום חשש היסח הדעת מאבילות יעויין משנ 'בט עז

 א(."סקמ
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ל אם הולך "ח( כתב שאף לשיטת האריז"ס 'א סי"ת מנחת אלעזר )ח"אבל בשו

, וגם אם בדרכו עובר דרך סתם 'ל קברי צדיקים וכדולילך ע 'לצורך מצוה, שרי, כגו

 ."שומר מצוה לא ידע דבר רע"קברים, אין חשש, משום ד

 .שמחות( שיקיף הקבר 'כתב בעל האגודה )שלהי מס .ו

ד( שיש ליזהר לא "ט סקי"תקע 'ב )סי"ם, כתב המשנ"אם הולך על קברי עכו .ז

 .לילך למקום שמניחים גילוליהם על הקברים

 .וחתימה טובהבברכת כתיבה 
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 פרחים לתורה / הרב ישראל חיים בלומנטל

 ליודע מחשבות ביום דין 

 )מתוך ברכת זכרונות, מוסף לראש השנה( .ינּו ַאֲהַבת ַהַקְדמֹוַניםקֵ ֱאלֹ  'הּוְזֹכר ָלנּו 

מבאר התפארת שלמה, כל אדם צריך למחות ולעקור ולבטל מקרבו את מה 

אוות העולם הזה בדברי שוא ותפל, ובפרט שהיצר הרע מזכיר לו ומעורר אותו לת

במלאכת הקודש, ובא  'בשעת התפילות ולימוד התורה כאשר האדם עומד לפני ה

 .יצרו הרע ומבלבלו בתחבולותיו ומזכירו דאגת העולם הזה וצרכי ביתו ופרנסתו

מוסיף התפארת שלמה שמה שלומד האדם בזמן שיצרו טורדו בענייני פרנסתו, 

 .ו כי אינו לומד אז מתוך שמחהסופו שישתכח ממנ

 מחוק מלבך את המחשבות הזרות!

ֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק ַמַתַחת "בזה הוא מבאר על פי דרך הרמז את הפסוק  ַתמ 

ָּכח ט(, עמלק הוא היצר הרע המזכירך את כל "ה, י")דברים כ "ַהָחָמַים ֹלא ַתש 

כך לא תשכח את התורה הנזכר ומבלבל אותך, תמחה אותו מלוח לבך, ועל ידי 

 .שאתה לומד בכל עת

 הדבר בידך!

ֶלב"הפסוק אומר   .א("ט, כ")משלי י "ַהיא ָתקום 'הַאיש ַוֲעַצת -ַרבֹות ַמֲחָשבֹות ב 

נותן עוז ותעצומות לאדם לבטל ממנו את המחשבות  'מבאר התפארת שלמה, שה

 'עת לעבדות ההרבות הפוקדות אותו בשעת התפילה והלימוד, ורק המחשבה הנוג

 .היא תקום

עוזר לנו  ', שה"הזוכר למזכיריו טובות זכרונות"ענין זה נרמז בתפילת ראש השנה 

 .ומזכיר לנו את הדברים הטובים אותם אנו צריכים לזכור בשעת התפילה והלימוד

 בכל רגע –כדי שתמליכוני עליכם 

מר איך מגיע האדם לדרגה זו שתמיד יעלו בליבו רק מחשבות כאלה? או

אמרו לפני "( רמזו לנו מהי הדרך לכך; .ל )ראש השנה טז"התפארת שלמה שחז
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מי  ."מלכויות כדי שתמליכוני עליכם, זכרונות כדי שיעלה זכרונכם לטובה לפני

בכל דרכיו והליכותיו, זוכה שמחשבותיו תהיינה  'שתמיד זוכר את מלכות ה

  .ויעלה לפני 'קדושות ובשעת הלימוד והתפילה רק זכרון ה

, שיזכור לנו לפחות "אהבת הקדמוניםינו קֵ ֱאלֹ  'הוזכור לנו "על זה אנו מתפללים 

שאבותינו הראשונים היו בדרגה זו שתמיד מחשבות אלו עלו בליבם בעת עבודת 

גם בלבנו בעת  'תפילתנו שאת אותן מחשבות יעלה ה .ולא מחשבות אחרות 'ה

 .שאנו עומדים לפניו

 עבודתנו בימי הדין

שלפחות בימים הנוראים נרכז את מחשבותינו בעת התפילה לקבל עול  'יתן ה

כדי "מלכותו עלינו, ונזכה שהדבר ישפיע עלינו לכל ימות השנה ויתקיים בנו 

 הדבר בידינו! .בכל יום ובכל עת ובכל שעה "שתמליכוני עליכם

גבר על יצרנו הרע המבלבל אותנו בעת הלימוד והתפילה, יתברך יזכנו להת 'ה

סלק מלבנו את כל המחשבות הזרות הללו שהוא נותן בלבנו, ונוכל ללמוד ול

ולהתפלל בנקיות הדעת כראוי, בפרט בימים קדושים אלו! כפי שאדם מצליח 

 בראש השנה, כך יצליח בזה כל השנה!

 שנה טובה ומבורכת! כתיבה וחתימה טובה!

 שבת שלום ומבורך!

 blu.israel@gmail.comלתגובות; 

mailto:blu.israel@gmail.com
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 ח"בעמ, אלבוים חיים יוסף הרב/  אורייתא פתגמי

 'חכמה דעת'ו 'אורייתא'

 עשה למען סודך

  .צריך ביאור מהו סוד זה שיש לבקש שיעשה עבורוו, "עשה למען סודך"בסליחות 

ובתחילה חשבתי שהכונה לענין הנבואה, שמבקשים שתשוב הנבואה לישראל, 

סֹוד 'על הנבואה לשון סוד, כגון )ירמיה כג, יח(  ומצאנו וביארו  ''הַּכי ַמי ָעַמד ב 

ב כתיב "כיו .המפרשים שהכונה אל הנבואה, וכך מוכח שם בהמשך הפסוקים

ַביַאים 'ה 'ַּכי ֹלא ַיֲעֶשה ֲאדֹ ')עמוס ג, ז(    '.ָדָבר ַּכי ַאם ָגָלה סֹודֹו ֶאל ֲעָבָדיו ַהנ 

כעין האמור בסודם אל  ,נה לקהלושהכו ביאר בזה,א "יטוהרב ישעיה לוי של

תבוא נפשי, ולשון סוד הוא כמו סד שמחזיק דברים בחזקה, וסודם הוא קיבוץ בני 

חבר בביאור הפסוק שם, כי  ואמנם לא מצאתי ל .אדם המחזיקים בדבר בחזקה

ן סודם האמור שם פירשוהו כולם לסוד ממש, אלא שחיברוהו עם עצה סודית, ועיי

ש רז, וכעין דברי אלה "ם שביאר את המהות של רוזנים לבעלי עצה ע"מלבי

  .טו ,יא, ועיין תהלים נה ,ק ירמיה ו"מצאתי ברד

ויש מקום לבאר באופן הבא, שהנבואה קרויה בכתבי הקודש בשם סוד, כי אם 

והכונה לסודו שגלה העתיד בביאת  ,ב"גלה סודו לעבדיו הנביאים, ורבים כיו

 .ועמו לקדמותו, ומבקשים עשה למען הסוד הלזה 'זרת השכינה וכבוד ההמשיח וח

ַביַאים ַהֹחַזים "ומצאתי בתרגום יונתן עה ָתה ָיַדי ֶאל ַהנ  ָהי  פ )יחזקאל פרק יג ט( ו 

ֶאל ָרֵאל ֹלא ַיָּכֵתבו ו  ָתב ֵבית ַיש  יו וַבכ  סֹוד ַעַמי ֹלא ַיה  ַמים ָּכָזב ב  ַהֹקס  א ו  מַ  ָשו  ת ַאד 

ֶתם ַּכי ֲאַני ֲאדֹ  ָרֵאל ֹלא ָיֹבאו ַויַדע  ותהי מחת גבורתי על נביי שקרא דמתנבן "; 'ה 'ַיש 

ובכתב חיי עלמא דכתיב לצדיקי  ,ברז טב דגניז לעמי לא יהון ,שקר ומלפין כדיבין

 ."יםקאל 'הותידעון ארי אנא  ,ולארעא דישראל לא יעלון ,בית ישראל לא יתכתבון

ם "ואילו המלבי .ם ביאר שהיינו בקיבוץ עם ישראל לא יהיואמנם המצודות ש

  .מבאר שהיינו סוד קדושת ישראל ותורתם
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פ מי אני "ב עה"ם לשיטתו במה שכתב לגבי מלכות בית דוד )בש"שהמלבי ונראה

בחר לו עם מכל העמים ושישראל יהיו עם קרובו, ומאותו סוד  'שמסוד ה ,דוד(

משבעה דברים שנבראו קודם העולם, וזהו מה גופא בחר במלכות בית דוד, והם 

שאומרים עשה למען סודך, למען הסוד שאמרת במה שהקמת לך עם ומלך מבניו 

  .בעולם על ידם 'להקדיש את שמך בעולמך ולמען מלכות ה

כ מדוע נקרא סוד, כי כל שעדיין לא נתגלה "י מובן ג"א הוסיף שלת"ח שליט"ומו

כל שלא נראה מעשהו בדיוק  ,ידי הנביאים פ שכבר נתגלה על"לבאי עולם אע

עדיין לא ידוע מה יהיה, וכיצד וכדבריהם שאין אנו יודעים מה יהיה עד אז ואשרי 

כ ", ולכן נקראו נבואות הטובות העתידות בשם סוד, כי כל עתיד בע'המחכה וכו

 .בשם סוד יכונה
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 רץ' ספרי מחבר, רייזמאן צבי הרב/  כצבי רץ

 (סל'אנג לוס) 'כצבי

 קוטב מצוות ומועדי חודש תשרי –התשובה 

אם נתבונן במכלול המצוות והמועדים שבחודש תשרי, נמצא שרובם סובבים 

 .ענין התשובהסביב 

ם )הלכות תשובה פרק ג הלכה ד> "מבואר בדברי הרמב - מצות תקיעת שופר

פ שתקיעת שופר בראש השנה גזירת "אע"הובא בטור אורח חיים סימן תקפד( 

, רמז יש בו, כלומר, עורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם הכתוב

 ".וזכרו בוראכם וחזרו בתשובהוחפשו במעשיכם 

אמר רבי לוי מצוה תקיעת "וכן מבואר בדברי הגמרא במסכת ראש השנה )כו, ב( 

וכפי שנתבאר הטעם,  ".שופר של ראש השנה ויום הכפורים של יובל בכפופין

אמר רבי יונה כדי "תקפו( בשם הירושלמי )פרק ג הלכה ד(  'ח סי"בדברי הטור )או

 ".שיכופו את לבם בתפלה

ויש לבאר הענין כי מצות "ג( הוסיף ביאור; "ובשפת אמת )ראש השנה תרמ

ה וברוך שמו רוצה שבני ישראל יעוררו מדת הרחמים בעולם, כמו "השופר שהקב

וזה מתקיים בכל  .רחמיםשכתוב ראה שאין העולם מתקיים ושיתף עמו מדת ה

ה "שנה, בתחלה הוא בדין, ומצות שופר הוא השתתפות מדת הרחמים, שאז הקב

ה "עומד מכסא דין ויושב על כסא רחמים )פסיקתא דרב כהנא פסיקתא מא ה ד

ובני ישראל באמת יכולין גם במשפט לזכות בדין, כי כמו שאין  .יהודה בר נחמני(

ה, כן אין בכח בשר ודם להגיד זכותן של בני "קבבכח בשר ודם להגיד גדולתו של ה

אכן המצוה בכפופין, כדי שיזכו  .ישראל המקדשין שמו יתברך בעולם בגלוי ובסתר

כל העולם על ידי התעוררות הרחמים שבני ישראל מתעוררין וכופפין עצמם 

 ".ומבקשין לעורר מדת הרחמים בעולם, והבן

עת שופר, הן בעצם מהותה התשובה מהווה איפוא, את יסוד מצות תקי

ל "בהשמעת קול השופר המעורר לבות ישראל לתשובה, והן בתבנית השופר שחז
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, הרומז לפעולת האדם להביאו לתשובה ולהכנעה, ובכך "מצוה בכפופין"תיקנו 

  .מעורר הוא את מידת הרחמים על כל העולם כולו

במשמעות  ה במדרש( הוסיף ביאור"א, ד"ובספר שם משמואל )ראש השנה תרפ

כאילו בריה חדשה "תקיעת שופר, שמלבד שיש בה את כח ההתחדשות, עד ש

, העולה בחשיבותה על תשובה "תשובה מאהבה", היא מביאה ל"באה לעולם

במדרש )ויקרא רבה כט, ו( "ל; ", וז"הזדונות נהפכות לזכויות"מיראה, שהרי גם 

עו ַבֹחֶדש שֹוָפר, בחודש זה תחדשו מעשיכם ב" שופר, בחודש הזה שפרו ַתק 

נראה שחידוש מעשים הוא, שכל איש יראה את עצמו כאילו היום בא  .מעשיכם

ַתיָך, ולא תזכרנה  ַלד  ַני ַאָתה ֲאַני ַהיֹום י  לעולם, כמו שכתוב )תהלים ב, ז( ב 

הראשונות ולא תעלינה על לב, ולעומת שהוא מסלק ומפריש את עצמו מן 

 .מסלק את החטאים ממנו ומשליכם במצולות הים ת ברוב רחמיו"החטאים, השי

ל )יומא פו, ב( העושה תשובה מאהבה "אך יש עוד מעלה גדולה מזו, כאמרם ז

זדונות נעשין לו כזכויות, וזהו שפרו מעשיכם, שמעשים שהיו לא טובים יהפכו 

לטוב, וזהו תכלית הפאר וההדר, ובזה מעוררין מדת תפארת ישראל, וזהו שאנו 

ֶאֶרת ֻעָזמֹו ָאָתה"חר התקיעות הפסוק )תהלים כט, יח(; אומרים א , שמחמת "ַּכי ַתפ 

ַמת ַחַיים"התקיעות, שנתקיים בישראל הכתוב )בראשית ב, ז(;  ַאָפיו ַנש  , "ַוַיַפח ב 

  ".מתעוררת בישראל תשובה מאהבה

ם ומיוחדים לתשובה, יעדוכל מהות ימים אלו, כשמם, מי - עשרת ימי תשובה

אף על פי "ם )הלכות תשובה פרק ב הלכה ו( "רטה וקבלה לעתיד, וכדברי הרמבח

שהתשובה והצעקה יפה לעולם, בעשרה הימים שבין ראש השנה ויום הכפורים 

שו"היא יפה ביותר ומתקבלת היא מיד שנאמר  אוֹ  'ה ַדר  ַהָמצ  ל ", וכפי שדרשו חז"ב 

  ".יום הכפוריםאלו עשרה ימים שבין ראש השנה ל"על פסוק זה 

עשרת ימי "ו( שהגדיר מעלת ימים אלו; "ומצאנו בשפת אמת )יום כיפור, תרנ

ימים אלו אף משמשים כימי הכנה  ".תשובה הם הנהגה מיוחדת מעולם התשובה

יום הכיפורים, שנועד כיום מיוחד לתשובה לעם  –לקראת היום הגדול והקדוש 

ימי המעשה  'וכמו ששבת בז"; ישראל, כפי שמבאר השפת אמת בהמשך דבריו שם



 

 קכג 'עמ -אספקלריא 

 

מיוחד לבני ישראל, כן יום הכפורים בעשרת ימי תשובה מיוחד לבני ישראל, כי 

 ".בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו, ויום הכפורים מיוחד רק לבני ישראל

סליחה וכפרה לעם ישראל, עד שאפילו  יום תשובהיום שכל מהותו  -ים פורום כיי

שטן ביום הכיפורים "ל )יומא כ, א( "ה ביום זה, כפי שאמרו חזליצר הרע אין שליט

הייחודיות של יום הכיפורים לעם ישראל, נובעת מכח  ".לית ליה רשותא לאסטוני

ַכי "דבר אחר, "התורה שבהם, כפי שאיתא בתנא דבי אליהו רבה )פרק יח(;  ַשפ 

ולכל מעשה ידיו  , מה מים הללו מקוה טהרה הן לכל באי העולם"ַכַמַים ַלֵבך  

, כך דברי תורה מקוה טהרה הן לישראל בכל מקומות 'שברא בעולם וכו

בוא וראה כמה גדולה כוחה של תורה, שמטהרת את פושעי ישראל  .מושבותיהן

וכתב בספר שפת אמת )יום  ".בזמן שעושין תשובה אפילו מעבודה זרה שבידם

זָ "ל; "ה( וז"כיפור, תרמ הֹוַרים כובפסוק )יחזקאל לו, כה( ו  ַתי ֲעֵליֶכם ַמַים ט   '.ַרק 

ה את "שעיקר הטהרה על ידי התורה וביום הכיפורים הוריד לנו משה רבינו ע

הלוחות שניות, ואין מים אלא תורה, והראשונות היו בבחינת קדושה, כמו שכתוב 

ָתם ַהיֹום וָמָחר")שמות יט, י(  ַקַדש  ים והשניות היו בבחינת טהרה, ונקרא מ ".ו 

טהורים, שהוא במדרגת בעלי תשובה, טהור מטמא, שיש בתורה דרך מיוחד 

  ".בבחינת צדיקים גמורים, ויש דרך מיוחד לבעלי תשובה

שַבע "דבר אחר, "ל; "ל במדרש )ויקרא רבה ל, ב( וז"מבואר בדברי חז - חג הסוכות

ָמחֹות לו הן, , אל תהי קורא כן אלא שבע שמחות, אלו שבע מצוות שבחג, וא"ש 

ארבעה מינין שבלולב וסוכה חגיגה ושמחה, אם שמחה למה חגיגה ואם חגיגה 

למה שמחה, אמר רבי אבין משל לשניים שנכנסו אצל הדיין ולית אנן ידעין מאן 

כך  .כידון( בידיה אנן ידעין דהוא נצוחיא 'הוא נוצח, אלא מאן דנסב באיין )פ

ה בראש השנה ולית אנן ידעין "ישראל ואומות העולם באין ומקטרגים לפני הקב

ה ולולביהן ואתרוגיהן בידן אנו "מאן נצח, אלא במה שישראל יוצאין מלפני הקב

  ".יודעין דישראל אינון נצוחיא

ֶתם ָלֶכם, זה שאמר הכתוב "וכן במדרש תנחומא )פרשת אמור, יח( איתא;  ַקח  ול 

נו ָּכל ֲעֵצי ָיַער, במי ה ַרנ  כתוב מדבר, בישראל ובעובדי כוכבים )תהלים צו, יב( ָאז י 
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ה דן אותן ביום הכפורים, אלו ואלו נכנסין לפני המלך לדין, ואין אנו יודעין "שהקב

מי היה מנצח, משל למה הדבר דומה, לשני בני אדם שנכנסו לדין לפני המלך, ולא 

היה יודע אדם מה ביניהם אלא המלך בלבד, דן המלך אותן ולא היו יודעין 

כידון, הוו  'י נוצח לחבירו, אמר המלך, כל מי שהוא יוצא ובידו אגין פיהבריות מ

כך ישראל ועובדי כוכבים נכנסין לדין ביום הכיפורים, ואין  .יודעין שהוא נצח

ה, טלו לולביכם בידכם, שידעו הכל שאתם "הבריות יודעין מי נצח, אמר הקב

כי בא לשפוט  –, אימתי 'פי הזכיתם בדין, לפיכך אמר דוד; אז ירננו כל עצי יער ל

מה ישראל עושין, ממתינים עוד חמשה ימים, כדי שידעו  .הארץ ביום הכיפורים

  ".הכל שישראל זכו

ל, שהמצוות שנתייחדו לעם ישראל בחג הסוכות, ממחישים "ומבואר בדברי חז

את הנצחון המיוחד של עם ישראל, בימי הדין שקדמו להם, שהוא כאמור, בזכות 

על נצחונם של ישראל בדין,  מראיםאולם בעומק הדברים, אין הם רק  .התשובה

מיוחד, כדי להשלים את הכפרה, וכפי שמורים המשך דברי  ריצויאלא יש בהם גם 

או ַמֶמַני "זה שאמר הכתוב )משלי ל, יח( "המדרש תנחומא;  ל  לָשה ֵהָמה ַנפ  ש 

ָבָעה ַאר  ַתים ו  ַדע  שבלולב שבקש לעמוד עליהם, ובמקום  , אלו ארבעה מינין"ֹלא י 

, אלו "שלשה המה מטיבי צעד וארבעה מטיבי לכת"אחר הוא אומר )שם פסוק כט( 

ארבעה מינים שבלולב, שכל אחד ואחד מישראל הולך ורץ ליקח לו מהם להלל 

 ".שיתרצה לו ויכפר לו על כל עוונותיוה "לפני הקב

כדי " –ה לשלימות הכפרה "להקב קיום מצות ארבעה מינים, מהווה איפוא, ריצוי

  ".שיתרצה לו ויכפר לו על כל עוונותיו

ה עיקר( בביאור מהות ימי "ב ד"וכעין דברים אלו כתב השפת אמת )סוכות, תרס

ָמַחיַתי "דכתיב )ישעיה מד, כב(  .עיקר התשובה שלימה הוא בסוכות"ל; "הסוכות, וז

ֶכָעָנן ַחֹטאוֶתיָך שו ָשֶעיָך ו  כי התשובה  ., וזו התשובה היא לשמו'וגו "ָבה ֵאַליָכָעב פ 

רק  .מחמת פחד העונשין וגם מפחד הפגם שנעשה בנפש האדם אינו לשמה ממש

אחר שמחיתי פשעיך וחטאתיך ואין לו פחד כלל, רק שמתגעגע לשוב להתקרב אל 

ולכן חג  .ת לעורר האהבה הנסתרת על ידי החטאים, זו תשובה שלימה"השי
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ון והעדות על בני ישראל שאחר המחילה הם עוסקים בתשובה הסוכות הנסי

 ".לשמה

לידי  "פיתקאות"הושענא רבה ידוע כיום דין, בו נמסרים ה - הושענא רבה

וכפי שמובא  .הממונים, על מנת לבצע את גזר הדין שנחתם בימים הנוראים

ות אם זכה לעש"ל; "א, בפירוש הסולם אות רד( וז"ק )פרשת ויחי דף רכ ע"בזוה

תשובה אבל עוד אינה בשלימות כראוי, תולים לו עד יום ההוא האחרון הנקרא 

עצרת שהוא יום השמיני לחג הסוכות, ואם עשה תשובה שלימה לפני אדונו, 

ק "וכן מובא בזוה ".נקרעות האגרות, ואם לא זכה, הפיתקין יוצאות מבית המלך

בלילה האחרון של "; ל"א, בפירוש הסולם אות רצו( וז")פרשת תרומה דף קמב ע

 ".החג יוצאים הפיתקין מבית המלך

וכמו שמוסיף ומבאר בספר בני יששכר )חודש תשרי, מאמר יב אות ג(, שיום 

ל; "הושענא רבה הוא סיום וחתימת כל עבודת ימי חודש אלול והימים הנוראים, וז

מה שאנו מתפללים בימים הללו בלשון הושענא וכן קורין ליום החתימה יום "

א "א, היינו הושיע לנו לקבל צעקתינו בנ"ל דהכוונה היא הושע נ"ושענא רבה, נה

א יום גמר "א, תושיע לנו ביום הנ"ח אלול עד היום ההוא, וגם כן הושע נ"ימים מר

החתימה, מסירת הפתקים לטובה ולרחמים ולחיים ולשלום ולגאולה שלימה 

 ".לישראל, אמן

של הימים הנוראים, וכפי שראיתי בספר  גם הוא מהווה את סיומם - שמיני עצרת

במסכת מגילה, שביאר  'ן בסוף פרק ג")מאמר לד( שהביא מדברי הר "זמן שמחתנו"

לפי שהוא סוף כל "ל; "מדוע קוראים בתורה בשמיני עצרת בפרשת וזאת הברכה, וז

ומבואר שבחינת  ".המועדות חותמין בו בברכת משה רבינו שבירך את ישראל

א הגמר והחתימה של מערכת המועדים, ולפיכך חותמים בו שמיני עצרת הו

  .בברכת משה רבינו שבירך את ישראל

א בפירושו לספר משלי )לא, כה( "עוד הביא בספר זמן שמחתנו )שם( מדברי הגר

יֹום ַאֲחרֹון"בביאור הפסוק  ַחק ל  בוָשה ַוַתש  ָהָדר ל  עוז הוא בראש ", שכתב; "עֹוז ו 

ת פרי עץ הדר, ותשחק ליום אחרון זה שמיני עצרת, שעליו השנה, והדר בסוכו
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ָהַייָת ַאך  ָשֵמחַ  ומפורש בדבריו, דשמחת שמיני עצרת בבחינת "וביאר;  ".נאמר ו 

ָהַייָת ַאך  ָשֵמחַ " באה כהשלמה על העוז של יום הכיפורים וההדר של סוכות,  "ו 

ן של הימים על כל מערכות הזמומשום דבשמחת שמיני עצרת נכלל השמחה 

 ".הנוראים, שנשלמת בשמיני עצרת

ובספר אמרי שמאי )מועדים, סוכות אות ר( הביא בשם ספר אור החמה שכתב; 

 ".בליל הושענא רבה נחתם, אבל אין הפתקין נמסרין עד ליל שמיני עצרת"

 z-ryzman@aiibeauty.com לתגובות ולקבלת מאמר מורחב;
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 תובנות / הרב נחמן דרקסלר

 ה יהיה לכםיום תרוע

ָדה ֹלא ַתֲעוּׂו ּוַבחֶדש ַהְשַביַעי ְבֶאָחד ַלֹחֶדש ַמְקָרא ֹקֶדש ַיְהֶיה ָלֶכם ָכל ְמֶלאֶכת ֲעבֹ 

  א( ,)במדבר כט יֹום ְתרּוָעה ַיְהֶיה ָלֶכם

כֹון ּכָ "ובתרגום אונקלוס  ֵהי ל  ָעַרע ַקַדיש י  ָחא מ  ַיר  ָחד ל  ַביָעָאה ב  ָחא ש  ַיר  יַדת ל ַעבַ וב 

דון יֹום ַיָבָבא ַחן ָלא ַתַעב  כֹון פול  ֵהי ל    "י 

חָ "ל; "וז 'יבבא'בתרגום יהונתן גם כתב הלשון הזה של  ַביָעָאה הוא ַיר  ָחא ש  ַיר  א וב 

דו ָחָנא ָלא ַתַעב  כֹון ָּכל ַעיַביַדת פול  ֵהי ל  ָאַרע ַקַדיש י  ָחא מ  ַיר  ַחד ל  ֵרי ב  ַתש   ן יֹום ַיָבָבאד 

כֹון בות  ַקל ַיב  כֹון ב  ָגא ל  ר  ַקט  ָאַתי ַלמ  ָבא ַסָטָנא ד  ב  ַער  כֹון ַלמ  ֵהי ל  נמצאנו למדים  ."י 

י תרגום אונקלוס ותרגום יהונתן, שיומא דדינא "פ פשוטו של מקרא עפ"מהפסוק, ע

יום בכייה, עד כדי כך שהתורה מכנה יום זה כך,  – "יום יבבא"דראש השנה נקרא 

  .שזה עיצומו של יוםזאת אומרת 

 שערי דמעות לא ננעלו

ר אלעזר מיום שנחרב בית המקדש ''א"א( נאמר; "בבא מציעא )נט ע 'הנה בגמ

פ ''ח גם כי אזעק ואשוע שתם תפלתי ואע-ננעלו שערי תפלה שנאמר איכה ג

יג שמעה תפלתי -ששערי תפלה ננעלו שערי דמעות לא ננעלו שנאמר תהילים לט

ל למדים "מהדברים האלו של חז ."ינה אל דמעתי אל תחרשושועתי האז 'ה

 'ית 'שהשערים נפתחים בפני המוריד דמעות, ותפילתו עולה למכון שבתו של ה

שפת ', וכן ב"יומא דצלותא"ה נקרא "והנה כידוע יום ר .ללא מניעות ומפריעים

ראש השנה " ל;", כפי שמבאר בספרו וז'יום התפילה'כתוב שיום זה הוא  'אמת

ש תפילין ציצית "מצוות שמקיימין בכל יום ק 'דיש ד .תפילה 'הוא בחי

 .'ש אנכי מצווך היום וכו"ובשבועות ק .תפילין זרוע הנטויה 'בפסח בחי...תפילה

 .ל"עכ ."תפילה 'וימים הנוראים הם בחי .וסוכות ציצית בצל כנפיך יחסיון

ן את השערים והשאלה הצריכה להישאל היא, מהיכן יפתח האדם הבא ליום די

ל המובא "רק כפי הנאמר בחז .הכל כך נצרכים לנו לכל השנה כולה ביום גורלי זה
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ברוב רחמיו את היום הזה כיום  ', לכן נתן לנו ה"שערי דמעות לא ננעלו"לעיל 

ומהדר גאונו  'תרועה, יום יבבא, שבו נפתחים המעינות לכל אחד מפחד ה

 .המתגלה ביומא אריכתא דא

 - "ק"מיום שנחרב ביהמ"מ הנזכרת מבאר את הכתוב "בב 'מא על הג"במהרש

ק שנאמר ויתפללו אליו דרך "שגם בארץ אויביהם התפילה עוברת דרך ביהמ

ומסתמא  .ארצם, אך משנחרב הבית, ננעלו אלו השערים, לכן בעי רחמים גדולים

  .אלו הדמעות מגלות רחמים בדין, ואף שהבית איננו, שערי שמיים פתוחים בכוחם

 ה כוחו של בית המקדש קיים"בר

ה שהוא חטיבה אחת של יבבא ודמעות שפותחים "היוצא מדברנו שביום ר

ולכן  .בזכות השופר שהוא מצוות היום השערים, והתפילות מתקבלות ביתר שאת,

שמי שאין מוריד דמעות סימן שאין נשמתו טובה, כי ללא  'י הק"אומר רבינו האר

והרי כל השנה מונחת על כף המזניים, וכיצד  הדמעות השערים חלילה סגורים,

 .נעמוד מנגד

 בגין" ;'וגו תרועה יודעי העם אשרי פ"עה 'ואולי זה הפשט של הנאמר בזוהר הק

 דידעי אינון וכל .דתרועה רזא ידעי אינון, קדישא דארעא באוירא דדיירין חכימין

 ה"קב ניזדג קדמאה אור ודא, ה"דקב פניו באור למיהך יתקרבון דתרועה רזא

ק, ובזמן "אוויר של ביהמ ,דארעא קדישא אירשל או 'ה הוא בחי"כי ר ."לצדיקייא

ה הוא כך, כמובא ששופר כלפנים "ההוא השערים היו פתוחים, וגם כיום ביום ר

אתה מן ק, ומבקשים רחמים על עם ישראל, ו"דמי, כאילו ואנו נמצאים בקוה

 .ם תשגיח אותם לרחמההשמי

 .ומתוקה לכל עם ישראל לחיותנו כהיום הזה ר לשנה טובה"וכיה
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 ח"תשע-שבת שובה הפצעת –אספקלריא לפרשת האזינו 

ס "באהלה של תורה / הרב יהודה אייזנשטיין, מח

 'אהל אבות'ו 'אהל מועד' 'מילי דשטרות'

  "שבעים אומות כנגד שבעים נפש שידרו למצרים"

 , ח(י ָאָדם ַיֵצב ְּגֻבֹלת ַעַםים ְלַמְסַפר ְבֵני ַיוְָׂרֵאל )לבְבַהְנֵחל ֶעְליֹון ּגֹוַים ְבַהְפַרידֹו ְבנֵ 

בשביל מספר שבעים נפש של בני ישראל שירדו למצרים, הציב  ,י"רשירש פ

 .גבולות עמים שבעים לשון

ע פיסקא "ואילך> וע 'במתי מעט'פ פיסקא "להגדש 'א חבר )בפי"וכותב הגרי

נפש, זה הגין עליהם מכח טומאת שבעים י שירדו שם בשבעים "(; שע'מתחילה'

 .שרים שהיו שולטים שם

שער היסודות פרק מח(; שירדו למצרים רק כשהיו  'בית אלוקים'ט )"כ המבי"וכ

 'שבעים נפש, להורות שלא יהיו בטלים בעם רב אשר במצרים אלא יהיו יותר מע

 .אומות

 'שבעים נפש'

בהנחל עליון גויים "ל, "שסח( וז 'י סי"ת החדשות מכת"א )שו"ומבאר הרשב

עמו יעקב חבל  'בהפרידו בני אדם יצב גבולות עמים למספר בני ישראל כי חלק ה

לומר שהעולם השפל בכללו לא היתה הכונה בבריאתו רק על מחשבתם  – "נחלתו

של ישראל, ועל כן היה כלל כל הגבולות שתים עשרה כמספרם והמזלות 

כלית כל הבריאה ישראל הבדילם לנחלה המנהיגים הכל שנים עשר, ואחר היות ת

 .ה למזלות"לו ולחלקו, והשאר הנחיל עליון ב

רומזים לשבעים מלאכים  'שבעים נפש'וכותב הריקאנטי )בראשית מו, כז( שה

 ')דרשה לפר 'שיח יצחק'ע ב"וע .הסובבים כסא הכבוד הממונים על האומות

גבי השרשים וששים הם ב על "ב מלאכים י"ל, ולכן היו בכסא ע"בשלח( שכותב וז

ב "תחתיהם וכולם ממונים להנהיג העולם בהנהגה טבעית, ולכן מהם מתחלקים ע
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 .אומות שבעים אומות ועשו וישמעאל על גבם שהם כוללים ותופסים כל הישוב

ב "ולכן לנגד זה נמצא בישראל שבעים נפש עם יעקב, ועם אברהם ויצחק הם ע

יצב גבולות עמים למספר בני "ש "לים, וכמב שבטים הם הכל"מ, וי"ש רבינו בכ"כמ

 ".ישראל

 מדוע אומות העולם דוקא כנגד המנין של הירידה למצרים

כמנין  "שנים עשר"והנה המספר של עם ישראל, פעמים אנו מוצאים מספר של 

כמנין יורדי מצרים, ופעמים מספר של  "שבעים נפש"השבטים, ופעמים מנין של 

 .ברכמנין דור המד "ששים רבוא"

וראוי להבין, מדוע האומות נקבעו שבעים אומות דוקא כנגד המספר של הירידה 

 .למצרים

על  'פ שנא"י )בראשית לו, ו( עה"ד רש")פסח מאמר כח( עפ 'פחד יצחק'ומבאר ה

 "כי גר יהיה זרעך", מפני שטר חוב של גזירת "וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו"עשו 

לי מכאן, אין לי חלק לא במתנה שנתנה לו  המוטל על זרעו של יצחק, אמר, אלך

 .ד"הארץ הזאת ולא בפרעון השטר עכ

כ מה שמברר "א .נמצא שזהו הפרידה האחרונה של בית עשו ממשפחת האבות

שאין לעשו חלק במשפחתו של אברהם, הוא אי הירידה למצרים לפרוע את השטר 

ם, הוא שעת חוב, וממילא שעת הבירור של מספר נפשות בני משפחתו של אברה

יצב גבולות "ומכיון שבשעה זו היה מספר הנפשות שבעים לכן  .הירידה למצרים

 .של אז "עמים למספר בני ישראל

 okmail.co.il@5322906לתגובות; 
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הלכה בפרשה / הרב רפאל אלחנן רבינוביץ, 

חלקים על הלכות ג "כ 'מאור יעקב'ס "מח

  המועדים וחדשי השנה

 עניית אמן בתקיעת שופר

 ֵלאֹלֵקינּו )לב, ג( ֹגֶדל ָהבּו ֶאְקָרא 'ה ֵשם ַכי

ן במנין המצוות "בקרית ספר ובספר צידה לדרך לבעל הבאר שבע בשם הרמב

שלו )מצוה טו( כתבו, שמצות עשה מדאורייתא לענות אמן אחר ברכות התורה 

 .אמן –הבו גודל לאלוקינו בברכה,  –אקרא  'כי שם ה'ואחר ברכת המזון שכתיב 

ה כי( שבא משה לפתוח בדברי שירה אמר להם "ד .י בברכות )כא''ירש רשופ

הבו  –בברכה, אתם  כי שם אקראלישראל ואני אברך תחילה ואתם ענו אחרי אמן 

 .2באמן גודל לאלוקינו

ה( בביאור דברי "ע 'ח סי"ת האלף לך שלמה )או"ל בשו"ש קלוגר זצ"וכתב הגר

יוב לענות אמן, דכיון שעיקר הברכה אינו ו( דבברכת הנהנין אין ח"רט 'הטור )סי

חובה כמו כן עניית אמן אינה חובה, אך ברכת המצוות שהיא חובה, וכן ברכת 

ולדבריו באמת כל חיוב  .המזון שהיא חובה, כמו כן עניית אמן שלו היא חובה

 .עניית אמן בברכת התורה הוא רק משום דברכת התורה חובה מהתורה

ם "צא( שהביא את דברי הרמב'א 'עמ ')דברים חלק ב ועיין בספר חבצלת השרון

המנהג הפשוט בסדר התקיעות של ראש "י( וזה לשונו; "ג משופר ה"שכתב )פ

אלוקינו מלך העולם  'ברוך את ה'אחד עומד ומברך  'השנה בציבור כך הוא וכו

וכל הם עונים אמן, וחוזר ומברך  'אשר קדשנו במצוותיו וציוונו לשמוע קול שופר

יינו וכל העם עונים אחריו אמן, ותוקע שלושים תקיעות שאמרנו מפני הספק שהח

                                                
ן לא כתב אלא שמצות "ועיין בפרי מגדים בספרו תיבת גמא על התורה שהביא את דבריו וכתב שבאמת הרמב 2

ן, ואף דממילא משתמע מן הכתובים "ן לא הוזכרה בדברי הרמבעשה לברך ברכות התורה, ואילו חובת עניית אמ

שהוא חובה מן התורה, וכן ברכת המזון,  כן, דכיון שאמר להם משה לישראל לענות אמן אחר ברכותיו על כרחך

ו "א סק"רטו א 'ח סי"מה שאין כן שאר הברכות שעיקרן מדרבנן, אף עניית אמן היא מדרבנן, וציינו בפרי מגדים )או

 פו(. בסו
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, עד כאן "ותוקע וכו 'על הסדר ואומר קדיש ועומדים ומתפללים תפילת מוסף וכו

  .לשונו

ולפי זה כתב  .ם לכך שעונים אמן"והקשה החבצלת השרון מה הוצרך הרמב

דין תקיעות המוטל על  .דינים; א 'לחדש לפי מה שכתב שבמצות התקיעות יש ב

דין תקיעות של ציבור על סדר מלכויות זכרונות  .כל יחיד ויחיד מדאורייתא, ב

ושופרות מדברי סופרים, והחפצא של התקיעות דמעומד הרי הוא חפצא של 

תקיעות בציבור, ונפקא מינה בזה דאין השליח ציבור מוציא את השומעים בזה 

הוא כאחד מהציבור שתוקע תקיעות שכל התוקע לחבירו, אלא שהבעל תוקע 

 .לציבור, אשר על כרחך דהברכות שמברכים על התקיעות הם הברכות של ציבור

עבור התקיעות דמעומד שהם תקיעות של ציבור ככל המצוות שעיקרן מצוות 

של ציבור שצריך ברכה של ציבור, ואם כן דין עניית אמן במצוה זו הוא מעיקר דין 

ל ידי עניית אמן חיילא ביה בברכה שהיא ברכת הציבור הברכה עצמה, כי רק ע

  .ואפשר גם שמעכב בדין ברכה זו

 עניית אמן בברכת שהחיינו

ם שם "ם כדבר הזה, משום שהרמב"אמנם לעניות דעתי אין ראיה לפרש ברמב

כתב שצריך לענות אמן גם על ברכת שהחיינו ולא רק על ברכת השופר, ועניית 

שוט שלא מעכב בברכה עצמה, דאין זה מחיוב המצוה, אמן על ברכת שהחיינו פ

ש קלוגר שכתב שאם עיקר הברכה אינה חובה "ועוד, שהרי הבאנו את דברי הגר

כב  'ו וסי"רכה סק 'כמו כן עניית אמן אינה חובה, ואם כי מבואר באליה רבה )סי

 ב( שברכת שהחיינו על ימים טובים ומועדים הבאים מזמן לזמן היא חובה ולא"סק

רשות, ורק ברכת שהחיינו על פירות וירקות וקניית כלים חדשים היא רשות, מכל 

ם "ג אות ז( העלה בדעת הרמב"ופ 'ג אות ז"ט הכ"מקום הרי ההגהות מיימונית )פכ

א שצריך לומר שהחיינו גם ביום השני של ראש השנה, ודלא כרבותיו של "והריב

ום השני, ואם כן הרי כל מה י והגאונים שסוברים שלא מברכים שהחיינו בי"רש

שמברכים שהחיינו ביום השני אינו אלא כדי שלא לשנות ממנהג אבותינו כמבואר 

ה(, ולפי זה השהחיינו ביום השני אינו חיוב "ד וס"ר ס"ת 'בשולחן ערוך הרב )סי
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ם לחלק בין עניית אמן ביום הראשון שהוא חובה "אלא מנהג והיה אם כן לרמב

ם כתב "ועל כרחך שגם מה שהרמב .י שאינו אלא מנהגלעניית אמן ביום השנ

 .לענות אמן על ברכת השופר אין זה משום שעניית אמן מעכבת בברכה עצמה

ם ברכת השהחיינו ביום השני הוא חיוב גמור "ואם כי יש לומר שגם לדעת הרמב

( שהטעם שמברכים שהחיינו 'קלא אות ז 'ולא רשות, וכמו שביאר החזון איש )סי

מים של ראש השנה הוא משום שיש לברך זמן על היום שהוא עיקר יום טוב הי 'בב

מדאורייתא, ומספק איזה יום הוא לכן מברכים בשניהם, ולדבריו החיוב ברכת 

שחיינו ביום השני הוא בדיוק כמו חיוב ברכת שהחיינו ביום הראשון, מכל מקום 

ה עצמה, ולכן גם גם אם השהחיינו הוא חיוב גמור אבל פשוט שאינו מעכב במצו

 .מי שלא ענה אמן על ברכת שהחיינו יצא ידי חובת מצות תקיעת שופר
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הלכתא רבתי לשבת / הרב נחום אייזנשטיין, 

ל, מרא "זצ אלישיב ש"תלמיד מובהק להגרי

צ בירושלים ", דיין ומו'מעלות דפנה'דאתרא 

 ק"עיה

  עח"דרשת שבת תשובה"

 הטובות הוא מן )א, א( שהתשובה 'בהשערי תשו'הרבינו יונה פותח את ספרו א 

 מעשיהם פחת מתוך לעלות את הדרך להם שהכין .ברואיו עם ת"השי היטיב אשר

 ולמדם .אפו מעליהם ולהשיב שחת מני נפשם לחשוך פשעיהם מפח ולנוס

 .ד"יצרם עכ ידע הוא כי וישרו טובו לרוב לו יחטאו כי אליו לשוב והזהירם

ה לו לאדם לשנות את הרגלו, ומי שנמצא והיינו הגם שמצד טבע האדם קש

( מצד הטבע זהו 'ר, וכד"של חטאים )גזלן, שקרן, דובר לשה "מלומדה"בהרגל וב

ה את הבריאה עם מדת "כ ברא הקב"אעפ .דבר קשה לשנות את ההרגלים הללו

ז יש בכוחו של האדם להתגבר על טבעו ולשוב בתשובה מכל מצב "התשובה שעי

 .שהוא

 עם ברואיו 'מחסד ה –ראש השנה עיקר מהות יום 

 .ת עם ברואיו"הוא מחסד השי 'ראש השנה'וגם כל עיקר מהות היום של 

 מחסדי שהיה .הזה המועד מצות כ החינוך )מצוה שיא( זה לשונו; משרשי"וכמש

 שלא כדי ושנה שנה בכל אחד יום מעשיהם ולראות אותם לפקוד ברואיו על האל

 שהם וכיון, חסד כלפי מטה חסד רב והוא הלכפר מקום ויהיה העוונות יתרבו

 ראוי ולכן עולם של קיומו הוא הזה הנכבד שהיום נמצא '.עליהן כו מעביר מועטים

 מועד יום מהיותו ואולם .היקרים השנה מועדי במנין ולהיותו טוב יום אותו לעשות

 .כ"ע 'השנה כו מועדי שאר מכל יותר ופחד ביראה בו לעמוד ראוי חי כל לדון

                                                
 ה."שנת תשע עח
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 'ראה לשון הטור )סי .ה"דוע שיש מחלוקת הפוסקים אם יש דין שמחה ברוי

נס  להם יעשה ה"שהקב שיודעין לפי ה"בר ושמחים ושותין תקפא( שכתב שאוכלין

 .השיטות בזה 'שדי חמד'באריכות ב 'ועי .ש"ע 'כו

 "בהמצאו 'דרשו ה"

ת( "עשיכ )"ה ליוה"ה )יח, א( שבעשרה ימים שבין ר"בר 'ב ידועים דברי הגמ

בהמצאו  'דרשו ה"נ )ישעיה נה, ו( "פ מש"ע 'המה ימים מיוחדים של קירבה לה

 .עד לכדי שיש כח ליחיד באותן הימים כמו צבור של עשרה "קראוהו בהיותו קרוב

 יפה והצעקה פ שהתשובה"ל אע"ו( ז"תשובה ה 'ב מהל")פ ם"כ הרמב"וכמש

 שנאמר מיד היא ומתקבלת רביות יפה כ היא"ה ויוה"ר שבין הימים בעשרה לעולם

 .כ"ע 'כו "בהמצאו 'ה דרשו"

 ."בהמצאו"ונבוא לבאר מהו הגדר של 

)הטבח חטא  טבחא ההוא בהדי מילתא ליה ביומא )פז, א( מסופר שרב הוה 'בגמ

)רב(  איהו אמר .)לבקש מחילה( דכפורי יומא במעלי )הטבח( לקמיה אתא לא .לו(

 הונא רב ביה פגע .לפניו אולי יבקש מחילה(ליה )להמציא עצמו  לפיוסי אנא איזיל

)רביה(  אבא אזיל אמר .לפלניא לפיוסי ליה אמר מר? אזיל קא להיכא ליה אמר

 פלי וקא יתיב הוה עילויה וקם אזל .למות( מענישו הוא נפשא )עכשיו למיקטל

 זיל את אבא ליה אמר וחזייה עיניה דלי .בהמה( של ראש עצמות רישא )משבר

 אישתמיט רישא פלי דקא בהדי .בהדך )איני צריך לבקש מחילה( אמילת לי לית

 .)בגרגרתו( וקטליה )והרג את עצמו( בקועיה ומחייה גרמא

עלינו להבין מנין נובע מדת חסידות זו של רב שהלך להמציא עצמו לפניו כדי 

ענין  'כוכבי אור'ל )"י בלאזר זצ"שיבקש הוא ממנו מחילה? ודבר נפלא מבאר הגר

ה מה הוא רחום אף אתה "ג(, שעשו כן בתורת הידבק במידותיו של הקבה אות 

ה ברחמיו העצומים ממציא עצמו כדי שנשוב אליו לכן גם "ולכן כמו שהקב .'כו

 .הם עשו כן
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ה מכניס באדם רוח "ת הקב")דרוש א( שכתב בעשי 'יערות דבש'וראה ב

וכל זה מעיד  .התעוררות לתשובה ואם האדם יתן אל ליבו ירגיש התעוררות זו

ל שגם אחרי שחטאנו ומרדנו בו הוא מבקש מעמנו "בטובתינו כנ 'כמה חפץ ה

 .שנשוב אליו

 "סלוח לו 'שלום יהיה לי, לא יאבה ה"

ה ממציא עצמו אלינו "ג אולם כד נתבונן במעשה ההוא נגלה שחידוש זה שהקב

ניו והוא, שהאדם שלא מנצל את ההזדמנות שמונח לפ .גורם גם חומרא גדולה

וכמו שרואים במעשה שהטבח ההוא  .ו"לבקש סליחה ומחילה אחת דינו למות ח

ה ממתין "ת הקב"כך גם האדם בעשי .שהתעקש שלא לבקש מחילה מיד מת

אך כל זה בתנאי  –ומצפה שהאדם ישוב בתשובה ואף ממציא עצמו אל האדם 

י שלום יהיה לי כ"שהאדם ישום אל לבו לשוב בתשובה אך האדם אשר יאמר 

 "את שמו מתחת השמים 'סלוח לו ומחה ה 'בשרירות ליבי אלך לא יאבה ה

 .יט(-)דברים כט, יח

 מחוייב השנה ימות בשאר פ שגם"אע ל והנה"ב )תרו, א( שכתב ז"וראה במשנ

 אבל אחר, יום על לפייסו ממתין הוא פנאי לו אין אם מ"מ כנגדו, שפשע למי לפייס

 הזה ביום כי" כדכתיב עונותיו מכל יטהרש כדי הכל לתקן מחוייב כ"בערב יוה

שבשאר  .ומבואר מדבריו קולא וחומרא .כ"ע '"וגו חטאתיכם מכל עליכם יכפר

כ "ימות השנה אם אין לאדם פנאי הוא ממתין ליום אחר, אבל מאידך עד יוה

 .האדם חייב לתקן הכל

 את ה שוקלין"בר שנה ג( שבכל"תשובה ה 'ג מהל"ם )פ"כ הרמב"וכך ביארו מש

 רשע שנמצא ומי לחיים נחתם צדיק שנמצא מי .זכיותיו עם אחד של כל העונות

 ואם לחיים נחתם תשובה עשה אם"כ "יוה עד אותו תולין והבינוני למיתה, נחתם

 'שהרי לכא "אם עשה תשובה"ם "וקשה מדוע כתב הרמב ".למיתה נחתם לאו

 .ז יוכרע לרוב זכויות"מספיק שיעשה עוד מצוה אחת ועי

ל שבימים הללו מי שלא עושה תשובה זה עצמו סיבה "י בלאזר זצ"ר הגרוביא

ה ממציא עצמו אל האדם והאדם לא שב בתשובה "נ שאם הקב"וכמש .לקטרוג
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ממילא כל אדם  "אין צדיק בארץ אשר לא יחטא"ומכיון ש .ו"אחת דינו למות ח

 .באשר הוא מוכרח לשוב בתשובה בימים הללו

 'ובין אדם לחביר'המקטרג של 

וזוהי הלכה למעשה  ."בין אדם לחבירו"ד כידוע המקטרג הגדול הוא עניני 

 הכיפורים יום אין לחבירו אדם שבין עבירות"ע )תרו, א( ש"מפורשת שהובא בשו

 ."לפייסו צריך בדברים אלא הקניטו לא שיפייסנו ואפילו עד מכפר

ובא שהתיקון א( מ"י מלצאן תלמיד הגר"> להגר521 ')עמ 'אשי ישראל'ובסידור 

ל כי "ז .'בין אדם למקום'מהוה עיכוב גם לכפרה של עניני  'בין אדם לחבירו'בעניני 

 .בהתעכבות התשובה שבין אדם לחבירו גם עבירות שבין אדם למקום לא יתכפרו

ה יעביר על מידותיו אם האדם הפחות הבא "וכן הדין נותן כי איך אפשר שהקב

 .ד"ידותיו עכמטיפה סרוחה לא יבקש להעביר על מ

שכל  'חפץ חיים'ולכן בקהילתינו אנו מכריזים מה שמובא במחזורים שהנהיג ה

שיאמר בפה מלא לפחות  'תפילה זכה'אחד מישראל גם מי שלא הספיק לומר את 

שהוא מוחל לכל ישראל )מלבד תביעות  –את החלק של ענין בין אדם לחבירו 

 .שיכול להוציא בדין( ולא יענש שום אדם בסיבתו

 "עין נושאים לך לשמים"

קרוב "ה הכין לנו את דרך התשובה, והתורה מעידה ש"ה ומאחר שכאמור הקב

 'בין אדם לחבירו'לא נותר לנו אלא לתקן את עצמינו מעניני  ."אליך הדבר מאוד

 ."כי אליך עינינו כי קל מלך חנון ורחום אתה" .ולתלות בו תקוה 'ולקוות לחסד ה

 "לב שופכים נכחך כמים –עין נושאים לך לשמים "נוראים וכנוסח התפילה בימים 

 ."ואתה תשמע מן השמים"ואם מקיימים את זה אז ודאי יתקיים בנו 

 dvarhalacha613@gmail.com לתגובות;

https://exchange.ccccloud.com/owa/redir.aspx?C=pnWBElzsREhv7JMVvxssTXh2rQLLGwCkRVq7TeTYy_l9Pnq-mMjUCA..&URL=mailto%3advarhalacha613%40gmail.com
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מעלת עשרה הראשונים  –ומשחרי ימצאונני 

ס "בפרשת השבוע / הרב איתמר חבשוש, מח

בו במעלת עשרה -כ כל"ב 'ומשחרי ימצאונני'

 הראשונים, ומרביץ תורה באלעד

ה ומשתמש בהם כראוי, "המתבונן בכוחות שנתן לו הקב

 הראשונים 'נ להיות מי"כים הוא בזריזות לביהכממילא מש

א ֵאֻמן ַוֹיאֶמר ַאְסַתיָרה ָפַני ֵמֶהם ֶאְרֶאה ָמה ַאֲחַריָתם ַכי דֹור ַתְהֻפֹכת ֵהָםה ָבַנים לֹ 

 )לב, כ( ָבם

ומחותנו של בעל ההפלאה(,  'אור חדש'ס "ל )בעמח"רבי אלעזר קאליר זצהגאון 

אעשה לו עזר "פ "( עה'ור השלישי, אור תורה אות ד)דרושים, א 'חות יאיר'בספרו 

, 'אסתירה פני מהם וגו 'ויאמר ה")בראשית ב, יח(, כתב, דמהפסוק שלפנינו  "כנגדו

י שיכיר האדם את יסודותיו וישתמש בהם ", יש ללמוד, שע"כי דור תהפוכות המה

 ל;"וז .נ, ולקיים כל המצוות"כראוי, בזאת ינצח את יצרו ויצליח להשכים לביהכ

והם שניים מתנגדים לשניים  .יסודות והן; אש, מים, רוח, עפר 'האדם נברא מד

והנה טבע האש מביא האדם לידי זריזות  .האחרים, כמו האש מתנגד עם המים

 ., וטבע המים גורם עצלות אצל האדם'גדול ומהיר במלאכתו וכו

כמו  .והיסודות הללו, לפי צרכן צורך גב 'האיש המשכיל יודע להשתמש בב

השחר עלה יתגבר כארי, ויקום בזריזות גדול ממיטתו, בהתעורר יסוד אש, וימהר 

 כ יהיה זריז להיות מעשרה הראשונים בבית הכנסת,"ואח .'מעשיו ליטול ידיו וכו

 ., ראוי להגביר יסוד אש ולעשותה בזריזות נמרצה'בכל עשיית המצוות וכו .'וכו

משיאך לדבר עבירה, ראוי להשתמש ביסוד לא כן בנטותו מדרך הטובה, אם יצרך 

, ראוי להיות עצל בדבר 'השני שהוא יסוד המים, כמו לעשות רעה לחבירך וכו

 .ולהתיישב

אמנם לא כן רשעים מתהפכים במדותיהם, לדבר עבירה משתמשים ביסוד אש 

ר ממהר "כן דרכו של יצה ."פחז כמים"מהר ימהרנה לו כדכתיב )בראשית מט, ד( 
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 ., איך הולך הוא בזריזות אין מעצור לרוחו'אד לילך לדבר עבירה וכועל האדם מ

ה לילך לבית הכנסת או שארי מצוות, נותן "ובבואו לפני מלך מלכי המלכים הקב

בשינה עיניו נים ולא נים, שוכב על מיטתו ומתעצל בו על פי תגבורת המים יסוד 

 .המים שבו

, כי דור 'אסתירה פני מהם וגו 'ויאמר ה"וזהו פירוש הפסוק )דברים לב, כ( 

יסודות הללו שנתתי להם לטובתם  ', הרצון שהם מהפכים ב"תהפוכות המה

ש עוד, "ועיי .ל"ולתועלתם; יסוד אש למצוה, ויסוד מים לעבירה, הם מהפכים, עכ

כרך  "ומשחרי ימצאונני"כ בזה בספרנו "ע מש")וע .שהאריך בזה בדברים נפלאים

מכתב 'ו ', מסילת ישרים'שבט מוסר'מספר  .ח"עמוד רע 'אות ז 'ענין ג 'שער ז 'ב

 .('מאליהו

דמכיון שהם מהפכים  ."בנים לא אמון בם"ד יתכן לפרש המשך הפסוק "ולפי

אמיתי מאהבתו לאביו, עושה מצוות  'בן'יסודותיהם, זה מראה שאין אמון בם, כי 

ם נחת רוח כ, וגם משתדל לעשות דברים שיודע שיהא בה"אביו מייד כשמצווהו ע

ו מתעצל ומתאחר לבוא "אבל מי שח .כ במפורש"לאביו, ואפילו שלא ציוה לו ע

ו הוא בגדר "נ ואינו משתדל להיות מעשרה הראשונים, ומהפך מדתו, אז ח"לביהכ

 !"בנים לא אמון בם"

ה, ולכן המשכים ראשון ללמוד שכינה שרויה עימו "התורה כולה שמותיו של הקב

 כמו עשרה שמתפללין! 

 )לב, ג( ינּוקֵ ֶאְקָרא ָהבּו ֹגֶדל ֵלאלֹ  'י ֵשם הכַ 

ים קאל" שנאמר, מנין לעשרה שמתפללין ששכינה עמהםבברכות )ו, א( איתא; 

 ,מויומנין שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה ששכינה ע .'וגו, "נצב בעדת אל

, "בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך" , כ(שמות כ)שנאמר; 

  .כ"ע

שבלימוד תורה המשכים ראשון , 'ל בפשט דברי הגמ"וכתבו הרבה מרבותינו ז

ד ומתחיל ללמוד, שורה עליו שכינה בדרגה גדולה כמו עשרה שמתפללין! "לביהמ
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ולכן בלימוד תורה המעלה היא להיות ראשון ממש! דהוא מייסד כבר את בניין 

  עטהשראת השכינה, וכל השראת השכינה נקראת על שמו!

 'טעם הדבר שבלימוד תורה כבר באחד שיושב ולומד שורה השכינה, הנה בגמוב

בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך "ל, ילפינן לה מדכתיב "בברכות הנ

ולי נראה משום שכל ל; "שם, וז 'העמק דבר'ב בפירושו ", ומבאר הנצי"וברכתיך

ן בהקדמתו לתורה(, "זוהר משפטים קכד, א> וברמב ')עי ה"התורה שמותיו של הקב

ה "נמצא גורם שהקבוהלומד בלילה שכינה כנגדו כדאיתא במסכת תמיד )לב, ב(, 

ח "וכיון בזה לדברי סביו )אבי אימו( מרנא הגר .ל", עכמזכיר באותו מקום את שמו

נקרא  'ושם ה ל;"ט(, שכתב וז", פרק י')שער ד 'נפש החיים'ל בספרו "ין זצ'מוואלוז

א( מנין לברכת  ,ל )ברכות כא''כמאמרם ז ה"שמותיו של הקב עליו, כי התורה כולה

וכן למדו שהעוסק בתורה  '.אקרא וגו 'כי שם ה מרשנאהתורה לפניה מן התורה 

 .ל", עכ'דכתיב בכל המקום אשר אזכיר את שמי כו עמו 'שכינה שרוי

 okmail.co.il@9335108לתגובות; 

                                                
 ונותן, זה כל מחלק, )שם( ראשון פרק בברכותל; "ז(, וז"מ ג"פ אבות ס"מע) 'אבות מגן'ל בספרו "ץ זצ"להרשב 'עי עט

 דין ואין, מעשרה בפחות בוריצ לתיתפ אין כי, בזה והטעם. תורה לדברי ואחד ושנים, לדין ושלשה, להילתפ עשרה

ס ")עמ 'נחלת אבות'כ האברבנאל בספרו "ל. וכ", עכושנים לאחד אפשר התורה ועסק, הדיוטות משלשה בפחות

מדוע באתי ואין "ל; "ראה )יג, ו(, שכתב וז 'ל, פ"א מווילנא זצ"למרנא הגר 'אדרת אליהו'ע בספר "אבות שם(; וע

ור זו תורה, כאמ "קראתי"נ ולא מצא בה עשרה מיד כועס )ברכות ו, ב(. "ה בא לביהכ"זו תפילה, כשהקב "איש

, ולכך כתיב כאן כי בתורה לא צריך עשרה "ואין עונה". "חכמות בחוץ תרונה ברחובות תתן קולה"במשלי )א, כ( 

הקצור קצרה ". ולכך אמר הכתוב "ואין איש", ובתפילה כתיב "עונה". וכאן כתיב "באתי"ובתפילה כתיב  "קראתי"

כ "ע מש"ל. )וע"עכ שתורה גדולה מתפילה,גד תורה, , הוא כנ'"ואם אין בי כח וגו"הוא כנגד תפילה,  "ידי מפדות

 תג(. -עמודים תב 'רכא, ובכרך ב-עמודים רטו 'כרך א 'ומשחרי ימצאונני'באורך בספרנו 
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 ס לב המועדים"לב המועדים / הרב יהודה לב, מח

 עשרת ימי תשובה 

אף על פי שהתשובה והצעקה יפה לעולם בעשרה ימים שבין ראש השנה ויום 

 "בהמצאו 'דרשו ה"כיפור היא יפה ביותר ומתקבלת מיד שנאמר )ישעיה נה ו( 

 . ם תשובה פרק י הלכה ו(")רמב

 לימוד והנהגות בימים אלו

השבוע ובכל יום  ימות 'כ הם כנגד ז"ה ליו"הימים שבין ר '; זתיקון כל השנה

מעשרת ימי תשובה יעשה תשובה על כל  'יעשה אדם תשובה על אותו יום ביום א

 .א דרוש א(")יערות דבש ח 'וכן ביום ב 'מה שחטא כל ימיו ביום א

כדי שיהא רגיל  והטעם;יש שנהגו ללמוד מסכת יומא ופירושיה,  מסכת יומא;

 .ק ד("בסדר העבודה )מטה אפרים תרג ס

יש שנהגו ללמוד כל יום מעשרת ימי תשובה פרק אחד  ת תשובה;ם הלכו"רמב

ח מבריסק ובנו "ם שיש בו עשרה פרקים פרק ליום )הגר"מהלכות תשובה ברמב

 .הגאון רבי משה, נטעי גבריאל פרק ד ו הערה ח(

ראוי לאדם שיתנהג בימים אלו גם בחומרות שאין נוהג בהן בכל  לנהוג בחומרות;

ה שיתנהג עמנו במידת החסידות "אנו מבקשים מאת הקב לפי שגם והטעם; .השנה

 .מ הלכה ה("א מהלכות חו 'ם פ"ע תרג, רבינו מנוח על הרמב")עיין שו

; בעשרת ימי תשובה יאמר יותר מעשרה פרקי תהילים בכל אמירת פרקי תהילים

כ "; בכדי לגמור התהילים בפעם השלישית מחודש אלול קודם יווהטעםיום, 

 .ק ג מטה אפרים("ס ב תקפא")משנ

 שחרית

ב נד ")משנ "ישתבח"אחרי  "ממעמקים"מזמור ממעמקים; יש שאומרים מזמור 

כי בכל יום מאלו עשרה ימים מתעורר אחד מעשרה העמקים  והטעם;ק ד(, "ס

 .ה עיין שם("י פרי עץ חיים שער תפילות ר"הנזכרים בספר היצירה )האר
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א שמביא דין זה "לפי שהמג: והטעם, הא ואין אומרים מזמור ז"ויש נוהגים כהגר

ע, וכונתו דקשה לו איך אפשר להפסיק בין ישתבח ליוצר והרי נפסק "מסיים וצ

ח נד ג( שהמספר בין ישתבח ליוצר עברה היא וחוזר מעורכי המלחמה, "ע )או"בשו

 .א אין אומרים מזמור זה"ולכן הנוהגים כדעת הגר

 .ץ"לומר אחרי חזרת השיש שנהגו 

משום שלא אסרו להפסיק  ואינם חוששים להפסק; והגים לומר מזמור זההטעם לנ

אלא במילי דעלמא, אבל דברי שבח מעין המאורע מותר )נודע ביהודה בשם 

 .ל("המהרש

; ביום שיש בו קריאת התורה )תענית, שחרית ג מידות בפתיחת הארון"י .ב

ותפילת  "של רחמיםג מידות "י"ומנחה, וימי שני, וחמישי( אומרים בפתיחת הארון 

י(, "בלחש כמו שמובא בסידורים )לוח א 'של ראש השנה וכו "ריבונו של עולם"

 .שלא לומר )מעשה רב( ומנהג הגאון

 .לפי שאין מבקשים בקשות בשבת והטעם;בשבת אין אומרים זאת, 

; אומרים אבינו מלכינו אחר תפילת שחרית ומנחה מלבד משבת אבינו מלכינו .ג

; לפי שאין מבקשים בקשות בשבת והטעם שאין אומרים בשבת ע תרב א(,")שו

ע וזה "מ ניתקן כנגד ברכות אמצעיות של שמו"לפי שא טעם אחר; .ע תקפד ד(")שו

 .ח תקפד ז("לא שייך אלא בחול )לבוש הובא בכה

מ )סידור תהלה "נוהגים לפתוח את הארון הקודש באמירת א פתיחת הארון;

 .לדוד לבעל התניא(

שיש לעמוד אף שארון הקודש סגור  יש אומרים; מ"עת אמירת אעמידה בש

שהמנהג לעמוד כיון שארון הקודש פתוח בשעה  ויש אומריםש תקפד ב( ")ערוה

 .ה סימן לח אות ד("ח ח"מ או"מ )אגרו"שאומרים א

 ל, "כנ "אבינו מלכינו"בתפילת מנחה מוסיפים  –מנחה 

ק ג(, "ב תרב ס")משנ "מלכנואבינו "ובמנחה של ערב שבת שובה אין אומרים 

 .ש תקפד ג("כתחנון שאין אומרים כיון שהוא סמוך לכניסת השבת )מחה והטעם;
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בכל  "זכור ברית אברהם ועקידת יצחק" – "עקידה"מוסיפים סליחה של  -סליחות 

 .ק ז("א תרב ס"להזכיר זכות עקידה שתעמוד לנו )מט והטעם;לילה, 

 בבית הכנסת

 .את הפרוכות הלבנות שעל ארון הקודש והבימהכ "משאירים עד אחר יו

 ברכת הלבנה

; שתבוא והטעםש שבת שובה, "כ דהיינו מוצ"לקדש הלבנה לפני יו יש שנהגו

ואולי תכריע היא את  .מצווה זו ותוסיף על זכויותינו )לבוש תרב ב וכן כתב הגאון(

 .הדין לזכות ביום הדין

הלבנה אחר כך מפני העננים לפי שיש חשש שלא יוכל לקדש  מעלה לשיטה זו

 .)ספר בית מאיר תכו(

 :והטעםכ וכך נתפשט ברוב בתי הכנסת, "לקדש הלבנה במוצאי יו יש שנהגו

כ מאויימים "שקידוש הלבנה ראוי יותר לאומרו כשהוא מבושם ובשמחה וקודם יו

 .ק ט("ב תכו ס"א תרב א, משנ"מכוח הדין ואין שרוין בשמחה )רמ

כיון שממתינים לכבוד  טעם שמצוה זו תכריע לכף זכותוהטעם שאין חוששים ל

המצווה כדי לקיימה בשמחה נחשבת ההמתנה עצמה כמצווה שתכריע לכף זכות 

 .)לבוש תרב ב(
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וטהר 'ס "/ הרב יוחנן ריינר, מח לב טהור ברא לי

  ומועדים התורה על, 'לבנו

אז מדוע על כורחך אתה עתיד לתת  –על כורחך אתה חי 

 ?דין וחשבון

 הּוא )לב, ד( ל ֱאמּוָנה ְוֵאין ָעֶול ַצַדיק ְוָיָשרקֵ ַהצּור ָתַמים ָפֳעלֹו ַכי ָכל ְדָרָכיו ַמְשָפט 

שעל כורחך את חי  (ב"כמד ")פהגאון מווילנא מביא את דברי המשנה באבות 

שואל הגאון; הרי אם אדם חי בעל כרחו  .ועל כורחך אתה עתיד לתת דין וחשבון

ת, הרי האדם מצדו לא רצה "וע הוא עתיד לתת דין וחשבון לפני השיאם כן מד

  לחיות?

שאם יש שדה של ראובן המוקפת מכל  (ד ב"ב)ותירץ על פי סוגיית הגמרא 

צדדיה בשדות של שמעון, ובא שמעון וגדר בינו לבין השדה של ראובן בשלוש 

ך שהשדה צדדים, ואילו את הצד הרביעי ראובן הפנימי בא וגדר את עצמו כ

ראובן מוגנת כראוי, באופן כזה לכל הדעות חובה עליו לשלם  –הפנימית שלו 

שראובן כהמחיצות שבנה סביבו, כי  שלשתלשמעון שהקיף אותו בלי רשות את 

השלים את הגדר הרביעית גילה את דעתו שהוא מרוצה מפעולת ראובן שהקיפו, 

כך גם כלפי בריאת ר כי ומבא .ולכן הוא חייב לשלם כאילו הסכים לכך במפורש

ת מהחיים ודאגת שיהיו לך חיים יהאדם, נכון שעל כורחך אתה חי, אבל בחייך נהנ

 .זה מוכיח שאתה מסכים לחיות וטוב הוא לךוטובים, 

ת, כי העולם הזה נברא "והאמת שגם בתוך חיי העולם הזה אפשר לעבוד השי

ן בכל מעשה ובכל , והעיקר הוא הכוונה שהאדם מתכוו'כדי שיעבדו בו את ה

הנאה, שאם הוא מכוון כשאוכל ושותה שעושה זאת כדי שיהיה לו הכח לעבוד 

 ת כמו הקרבת קרבן!"ת הרי האכילה שלו בעצמה נחשבה לפני השי"את השי

ומעתה אם יבוא ראובן ויוכיח כי מה שגדר את הגדר הרביעית לא היה כלל 

שוב לא ניתן לחייבו על  בשביל הנאתו אלא כדי להגן על שדהו של שמעון, הרי

לך אני אדוני המלך וכל "ה "המחיצות שבנה שמעון! וכך גם יהודי שאומר לקב
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ומכוון במעשיו לשם שמים, יזכה בעזרת השם בדין של מעלה, כיון שלא  "אשר לי

 .חי לשם הנאתו גם יזכה בדין וחשבון של מעלה, אמן כן יהי רצון
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שי מעדני מלך / הרב מרדכי מלכא, הרב הרא

, "אור המלך"לעיר אלעד, נשיא וראש מוסדות 

 ת דרך המלך, אמרי מרדכי ועוד"מחבר ספרי שו

 "המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו"

ַאְמרּו  ה', ְקחּו ַעָםֶכם ְדָבַרים ְושּובּו ֶאל .יָך ַכי ָכַשְלָת ַבֲעֹוֶנךָ קֶ ֱאלֹ  'השּוָבה ַיוְָׂרֵאל ַעד 

 ג(-ב ,)הושע יד טֹוב ּוְנַשְלָמה ָפַרים וְָׂפֵתינּו ָשא ָעֹון ְוַקחֵאָליו ָכל־ַת 

אמרו אליו כל תשא עון ", וכן "קחו עמכם דברים ושובו"מהו נשאלת השאלה 

 ?מכפרים על מה שנכשל, כיצד בדברים אלו "ונשלמה פרים שפתנו", וכן "וקח טוב

 'מוחלין על כל פשעיו המעביר על מידותיו'מעלת 

, "המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיוכל "ה יז, א( ")ר ל"דברי חזדים בנק

  .שנאמר נשא עון ועבר על פשע, למי נושא עון למי שעובר על פשע

, אמר רבי יוחנן אלמלא מקרא כתוב "על פניו ויקרא 'ויעבר ה" שם;עוד מבואר ו

, והראה לו אי אפשר לאומרו, מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח צבור

אמר לו כל זמן שישראל חוטאין יעשו לפני כסדר הזה, ואני  .למשה סדר תפלה

 .מוחל להם

המעביר על מדותיו שאינו מדקדק למדוד מדה למצערים אותו, ומניח  ,י"ופרש

מעבירין לו על כל פשעיו אין מדת הדין מדקדקת אחריהן,  'וכומדותיו והולך לו, 

  .אלא מנחתן והולכת

לפני סדר זה ואני  "יעשו" שאםה "ל מדוע כתבו שאמר הקב"ק בלשון חזויש לדקד

 ?לפני כסדר זה "יאמרו"ג מידות והיה לו לומר אם "מוחל, הרי מדובר לומר י

אלא אם יעשו סדר זה הכוונה  ,לא האמירה עיקרש ,בזה ל"ת חזכווננראה שו

ת "ת והשייעבירו על מידותיהם גם אני יעביר על פשעיו, בהיושיעשו למעשה ו

יומא  ')עי 'מבקש מאיתנו להדבק במידותיו מה אני רחום אף אתה היה רחום וכו

נסתמים פיות  ,וכאשר האדם מצידו מוחל וסולח ומעביר על מידותיו .(ב ,סט
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ת "ואיך השי ,המקטרגים בהיות שהוא מעביר על כל מה שציערו אותו או פגעו בו

 .שזו סגולה גדולה לזכות בדין יוכל לתבוע ממנו ולא יעביר על פשעיו, נמצא

  ."שעצה זו הוא פתח תקוה גדול" (את שער ")שערבינו יונה ה ותבוכ

וכפר על חטאתנו למען "פ "( עהחומת אנך תהלים פרק עטא )"ומבאר החיד

ש "וז ,ו"ש בזהר הקדוש דהחטא מכביד גדפוי דשכינתא ח"אפשר במל, ", וז"שמך

כינה ולמען דיהיה ריוח לשכינה כפר על דשם היא ש ,וכפר על חטאתנו למען שמך

וזה אפשר טעם כל המעביר על מדותיו  .ו"חטאתנו ואז לא יהיה צער לשכינה ח

 ,דכיון דהוא מעביר על מדותיו ומכפר לחבירו מה שחטא לו ,מעבירין על כל פשעיו

כ לא נשאר חטא ולא יש צער לשכינה ומדה כנגד מדה מעבירין לו על כל "א

כשם דהוא היה סיבה  ,יהיה צער לשכינה מפשעיו שנתכפרו לו ובזה לא ,פשעיו

  .דלא היה צער לשכינה בחטא חבירו שמחל לו

דכל המעביר על מדותיו  ,לא יהא אכזרי מלמחולל, "ב )תרו, ח( וז"המשנכ "וכ

וביאר  .ואם הוא לא ירצה למחול גם לא ימחלו לו ,מעבירין לו על כל פשעיו

וצריך למחול לחברו אפילו אם  .מדה כנגד מדה דלמעלה דניןצ )שם, ח( "הבש

עיות כנגדו במזיד ובמרד, ואז מוחלין לו גם כן אפילו על המזידות, וכמו שאמרו 

 .בגמרא, למי נושא עון למי שעובר על פשע

 "קחו עמכם דברים"

, וכוונתו בזה '"קחו עמכם דברים ושובו אל השם כו"ז יובנו דברי הנביא "ועפ

הגדולה לכל אדם, מאחר וצריך לכפרה העצה לזה להעביר על לייעץ את הסגולה 

מידותיו ויקח עימו את הדברים שפגע בו חברו ולא ישיב לו, ויאמר בפיו שהוא 

ה נוהג איתו "מוחל לכל אשר פגע בו ועם זה ילך וישוב להשם, ועל ידי זה הקב

 .מידה כנגד מידה ומוחל לו

יו אנשים יודעים כמה כפרה י הקדוש שאם ה"לא בכדי מקובל מרבינו הארו

היו כולם רצים לחפש אחר  ,גדולה וזכות עצום שזוכים בהעברה על המידות
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אלו הם מן הדברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת ו ,הביזיונות

 .לעולם הבא

 מוסר השכל

ומי אשר יראה את הדברים האלה, ולא ישמח ויעלוז על כל מקרה שאירע לו 

ל "געו או השפילו אותו, שזוכה לכל הסגולות הגדולות האלה, והרי חזשביזו או פ

ו "כ ק"אמרו לא היו ימים טובים כיום הכיפורים מטעם שמוחלין בו את העוונות, א

ט עוד יותר גדול מיום "כאשר קורה לאדם מקרה כזה שפוגעים בו הוא ממש יו

ום להתפלל לזכות כיפור, מאחר וביום כיפור צריך להתענות יומם ולילה וכל הי

 .למחילה, ואילו הנעלב ברגע קטן נמחלים לו כל פשעיו היש יום טוב גדול מזה

כל אחד יאמר בפיו ובליבו שהוא מוחל מחילה גמורה לכל מי שפגע ש נהגוולכן 

ז נזכה כולנו "בו בין בגופו ובין בממונו ובין בכבודו ובכל אשר לו מחילה גמורה ועי

 .ר"חתימה טובה אכיגמר ל
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 'ה תורת' כולל, אברהם יצחק הרב/  הלכה מעמקי

 (ירושלים) 'חפצו

 האם מותר היה לברוח ממחנות ההשמדה אל היערות

  וֵׂיָבה )לב, כה( ַאיש ַעם יֹוֵנק ְבתּוָלה ַּגם ָבחּור ַּגם ֵאיָמה ּוֵמֲחָדַרים ֶחֶרב ְתַשֶכל ַמחּוץ

פעם ולא פעמיים, לתוך  בשנות גלותינו הקשות והמרות, נקלע העם היהודי לא

 .וכך גם היה המצב השרוי בתוך מחנות ההשמדה .מוחלט "חוסר אונים"מצבי 

א לתאר במילים, וכל מי שהיה שם, ראה לנגד "יהודים רבים עונו שם בצורה שא

ז גם במצבים נוראים "ועכ – .עיניו את מלאך המוות המרחף מעליו, ומבקש המיתו

ד, וכל מעשה קטן וגדול נבחן "ים על קוצו של יואלו, לא וויתרו היהודים הקדוש

 .היטב בכור ההלכה, האם ראוי לנהוג באופן זה או לא

וכך נתעוררה שם בעמק הבכא השאלה, האם מותר וראוי לנסות לברוח 

המוות, אל תוך מעבה היערות, בתקווה ושם ימצאו את מפלטתם ותקוות -ממחנות

ת לא היו חסרות סכנות מוות לרוב, חיותם, או שמא מאחר וכידוע גם שם ביערו

ת "שו( וב'י 'א סי")ח ת ממעמקים"שוב 'ויעוי .אם כן שמא שב ואל תעשה עדיף

 .נ בשאלה נוראה זו"א( שנו"קמ 'ב סי")ח בית אבי

 כנס רגליך –דבר בעיר 

 היכא מ"ה, תימא וכי .'רגליך, וכו כנס בעיר, ר, דבר"ת")ס;(  ק"ב 'והנה איתא בגמ

 אינשי ביני יתיב נפיק כי, מגואי אימה דאיכא היכא אבל, מגואי אימה דליכא

 גב על אף, אימה ומחדרים חרב תשכל מחוץ ש,"ת, מעלי טפי בעלמא בצוותא

 ".חרב תשכל מחוץ אימה, דמחדרים

ל בפרשתן, ללמד שאין לו לאדם להימלט "דורשת את הפסוק הנ 'הרי לן שהגמ

 .ח שרוי בסכנה יותר חמורה וגדולהמן הסכנה, משום שאדרבה המקום שאליו יבר

 פזר רגליך  –רעב בעיר 

לעסוק בכל האופנים, ופשוט דיש לבדוק  'איברא נראה פשוט, שאין כוונת הגמ

 רעב ר,"ת" )שם(, ק"ב 'וכך מוכח מהמשך דברי הגמ .ולחלק בין כל מקרה לגופו
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 דאיכא יכאה אבל, נפשות ספק דליכא היכא מ"ה, תימא וכי .'וכו רגליך, פזר בעיר,

  .כ", ע"נחיה יחיונו אם ארם, מחנה אל ונפלה לכו ש,"ת .לא נפשות ספק

מייעצת לאדם להימלט על נפשו כאשר מגיע לידי סכנת רעב,  'הרי בהדיא דהגמ

 .גם באופן שנמלט ישירות לידיהם של האויבים, אשר טומן בחובו סכנת מוות מידי

ת, לבין הסכנה המצויה במקום הרי שהדבר תלוי במדד הסכנה בו מצוי האדם כע

 .שברצונו לברוח אליו

 אין דבדבר, לדקדק יש רוצים"ו(, שהביא "ו אות כ"ק פ")בש "ישוכן ראיתי ב

 כנס אמרינן דהא .סכנה משום אסור כן וגם .לברוח ואסור, רגליך פזר אומרים

 בורר זה בפרק אמרינן ועוד .יברח איך כ"וא .דרכים באמצע יהלך ואל, רגליך

 ".שכיב לא זימנא בלא ואינש, מותנא הוה שנין שב( א"ע ט"כ הדריןסנ)

הוראה  בעלי הגדולים בשם כתוב מצאתי אמנם"אמנם כתב לדחות את דבריהם, 

 דאינו ראיה, אין בורר זה דפרק ומהא דבריהם, תוכן וזהו .דשרי ,('נ סימן ל")מהרי

 ד"י משלי) משפט אבל נספה יש אמרינן,( .ד) דחגיגה ק"בפ דהא בעלמא, משל אלא

 כדאיתא, נשיא דמגדלי מריה לי אייתי לשלוחיה, המות מלאך ל"דא הא כגון ,(ג"כ

 מבחין ואינו, להדיא רשותא ליה דאיתיהב היכא ש"כ .שלוחיה דטעה אלמא, התם

 לדבר איכא רבה וטעמא .'וגו ביתו מפתח איש תצאו מאל כדדרשינן לרע, טוב בין

 כתיב לדבר וזכר, אחת מדינה או אחת עיר על נגזר אחת דפעם, לברוח דראוי

, ('ז 'ד עמוס) וכתיב .לשלל לנפשו לו והיתה העיר מן היוצא ,('ט א"כ ירמיה)

 מיני שארי לכל ה"ה כ"וא .אמטיר לא אחת עיר ועל אחת עיר על והמטרתי

 יעמוד אל ,(.לב שבת) אמרינן ג"כה כל .'וכו לעולם ובאות המתרגשות פורענות

 קיר אדם של עונותיו מזכירין דברים 'ג (,.נה ברכות) ואמרינן .כנהס במקום אדם

, "אחר למקום וברחו שהלכו גדולים ראינו וכן דומה, נטוי כקיר סכנה וכל, 'כו נטוי

 .ל"עכ
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מפרדס הכהונה / הרב גמליאל הכהן רבינוביץ, 

 'פרדס יוסף החדש', 'גם אני אודך'מחבר ספרי 

 כ, ועוד"ג

 וםטוב שברופאים לגיהנ

 )לב, לט( ַוֲֽאַני ֶאְרָפא

, מאמר "טוב שברופאים לגיהנום"א( איתא "ב ע"במשנה במסכת קידושין )דף פ

זה צריך ביאור, דהרי כתבו הפוסקים שנתנה התורה רשות לרופא לרפאות, ומצוה 

ד "ע יור")שו .היא, ובכלל פיקוח נפש הוא, ואם מונע עצמו הרי זה שופך דמים

 .('ו סעיף א"סימן של

 .ד הרבה ביאורים למאמר זה, וכדלהלן"ומצאנו בס

אינו ירא מן החולי, "ה טוב( כתב כמה הסברים, "י על המשנה )שם ד"א( רש

 ".ומאכלו מאכל בריאים ואינו משבר לבו למקום

 ".ופעמים שהורג נפשות"י )שם( "ב( עוד כתב רש

 .ל"עכ "ויש בידו לרפאות העני ואינו מרפא"י )שם( "ג( עוד כתב רש

)סוף שער הסכנה( כתב, שהמדובר על רופא  "תורת האדם"ן בספרו "ד( הרמב

, "לגנות דרכן של רופאים בפשיעות וזדונות שלהם"הפושע במלאכתו, וכלשונו 

הא אילו נהג כשורה כל שכן שהוסיף זכות לעצמו, "ן מיד "אולם מוסיף הרמב

ג "ץ ח"ת תשב"ע שו")וע .ל"עכ "שאומנתו אומנות ליסטים, ולא למד ממעשיהם

 .ב("סימן ס

אם הרופא  -קידושין שם( מבאר, טוב שברופאים  'א במס"א )בח"ה( המהרש

מחשיב את עצמו לטוב שברופאים, וממילא אינו מתייעץ עם רופאים אחרים, יורש 

פתח "א בספרו ")כעין זה כתב גם החיד .כ"גיהנום, שכן מסכן בכך את החולה, ע

 'על מס "בן יהוידע"פירש גם הבן איש חי בספרו  קידושין שם, וכן 'על מס "עינים

 .קידושין שם(
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ו, עמוד ")ירושלים תשט "שבט יהודה"ל, כתב בספרו "ו( רבי שלמה אבן וירגא זצ

רצה לומר שיראה לעולם גיהנום פתוח לפניו אם יהרוג האיש, "ל, "ג( לבאר, וז"קי

ב הוא כאשר יחשבו שהרפואה על ידו, ובזה יעיינו ויעשו החריצות הראויה, והטו

 .ל"עכ "שהם עתידים לירש גיהנום, אם לא יכוונו כראוי במחשבה ובעיון

, "עלים לתרופה"ל הובא ב"ר רבי אהרן מבעלזא זצ"וכעין זה ראיתי שפירש מו

מי הוא הטוב שברופאים? זהו שמתבונן  -טוב שברופאים " 'א, עמוד ב"גליון תקפ

ו "ירא מכל סטיה שהיא שלא יקבל ח, היינו ש"לגיהנום"תמיד וחושש שהוא 

איך מיין אז עס "ל "ר מבעלזא זצ"גיהנום, רופא כזה הוא נקרא טוב, והוסיף האדמו

 .כ", אני חושב שזהו פשט אמיתי, ע"ע פשט'איז א אמת

( הביא לפרש, ', וואלדען, עמוד ו"אהל הרבי")בתוך  "אור החכמה"ז( בספר 

 .כ"יהנום הוא טוב שברופאים עשחכם הדור שמרפא את האדם שלא ירד לג

, כלומר אם הרופא הוא איש "טוב שברופאים"מפרש,  "קנה אברהם"ח( בעל 

ורחמן, ובמקום שנחוץ להקיז דם מהחולה, או לחתוך ממנו איזה אבר  "טוב"

י זה יתרפא החולה, והוא מרחם עליו שלא יסבול יסורים, רופא כזה "וכדומה שע

צריך להיות אכזר על החולה ולא לרחם עליו  יורש גיהנום כי באותו זמן הוא

 .כ"במקום סכנה, ע

 "פנים מאירים"ל, פירש, הובא בספר "ר רבי מאיר מפרמישלאן זצ"ט( האדמו

ה ומבלעדו לא יכול "ג כי הרופא צריך לידע שהרפואה הוא בידו של הקב"עמוד קי

רפואה הוא והרופא שאינו מאמין שה .לפעול מאומה, והוא הרופא הינו רק השליח

, הוא מחסר ברכה אחת מהשמונה 'מהשם יתברך, ואומר כוחי ועוצם ידי וכו

עשרה ברכות שבתפילה, והיא ברכת רפאנו שאנו מבקשים שהשם יתברך יעלה 

ב "ל טו"וזה כוונת חז .ז ברכות"ואין בידו של הרופא הזה רק י .רפואה שלימה

ב "ה עשרה ברכות רק טושברופאים לגיהנם, היינו הרופא שאין לו בתפלת שמונ

 .כ"ז ברכות, יורש גיהנום, ע"שמספרו י

, אותיות "טוב שברופאים לגיהנם"ת "ד רמז לפירוש זה, דר"י( ויש להוסיף בס

 .לגיהנום, והבן -, רמז דסובר הרופא שהוא שולט על הרפואה, ולכן "שלט"
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, רמז ב", בגימטריא פ"טוב שברופאים לגיהנם"ת "ד, שהנה ס"אגב, עוד רמז בס

 .ב"שמאמר זה נזכר בקידושין דף פ

שבא אליו חולה, וזהו  "טוב"אם אומר הרופא ש ד,"ד נראה לפרש בס"לענ יא(

זאת אומרת שנהנה  , היינו שהרופא אומר שזה טוב שבא חולה,"טוב שברופאים"

ת שניות של "לכן ר ".לגיהינום" -ו, כדי שיהיה לו פרנסה, ועל כן"שיש חולה ח

, רמז שרופא שעושה חג שבא אליו "חג", בגימטריא "אים לגיהנםטוב שברופ"

 .שצריך להצטער שיש חולים בעולם ".לגיהינום" –חולה, ששמח שיש לו פרנסה 

טוב בין "היינו שאם יש רק רופא אחד  ,"טוב שברופאים לגיהנם"ד "ל בס"יב( עוד י

ופא הטוב היה , כי הר"לגיהנם" –והבן  "טוב שברופאים"וזהו  "רופאים אחרים

 .צריך להשפיע גם על הרופאים האחרים שיהיו טובים

ל; נטה למות "( וז'ח סעיף א"של 'ד )סי"ע יור"כ בשו"פ מש"ד ע"ל בס"יג( עוד י

פ ", היינו שאע"טוב שברופאים"וזהו הכוונה  .כ"ע '.אומרים לו התוודה וכו

דות כלל, אז שהחולה הולך למות, מרגיעו הרופא שהמצב טוב, ואין צריך להתוו

 .והבן היטב ".לגיהנם

הוסיף לי  "ביאורי אש"א, בעל "ר שמעון אריאל הכהן שוורץ שליט"נ הג"יד( ויד

ל חכמת ", שאם הרופא מצניע הטוב שיש בו, ר"טוב שברופאים"עוד, שיש לפרש 

הרפואה שיש לו, מצניע רק לו, ולא מגלה לרופאים אחרים, אז לגיהנום, דצריך 

 .לאחרים, שיוכלו לרפאות עוד חולים, והבןלגלות חכמתו גם 

ל דאיתא "ל; נ"א, כתב לי לתרץ וז"ר אהרן צבי היימליך שליט"טו( וידידי הג

אלא תורה שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל  "טוב"ד( ואין "ו מ")באבות פ

 "טוב"ז "ב( דאסור להתרפאות בדברי תורה, ולפי"ו ע"שבועות )דף ט 'תעזבו, ובמס

 .פאים היינו אם מתרפאים בטוב היינו בתורה, אז הוא לגיהנוםשברו

ע "ק זי"י מה שכתב ריבה"ל לתרץ, עפ"ל; נ"טז( עוד כתב הרב היימליך לתרץ, וז

 'א( תניא ר"ה ע"ק )דף פ"ב 'ט( במס")בדברי יואל מועדים לשבת שובה דף רע

 'וסישמעאל אומר ורפא ירפא, מכאן שניתן רשות לרופא לרפאות, והקשה הת
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מ מכה בידי "א ה"ת בהא מרפא לחודיה שמעינן ליה, ותירצו דהו"ה שניתנה( וא")ד

ל "אדם, אבל חולי הא בידי שמים כשמרפא אותו נראה כסותר גזירת המלך קמ

וכתב ליישב  ק שם עוד,"והאריך רביה .ד תוספות")מדכתיב כפל ירפא( דשרי עכ

נראה כסותר גזירת המלך למה באמת מותר לרפאות חולי הבא בידי שמים והלא 

י דברי הגמרא "ונראה ליישב בפשטות עפ"ה גזר עליו שיחלה, ותירץ "כיון שהקב

ה אינו מפרנס "עקיבא אם הקב '( ששאל טורנוסרופוס הרשע את ר'ב דף י")ב

עניים, כיצד מותר לכם לפרנסם, למה הדבר דומה למלך שכעס על עבדו וחבשו 

והאכילו  'כילו ושלא להשקותו ובא אבבית האסורין וציוה עליו שלא להא

, אמר לו 'והשקהו, כששמע המלך לא כועס עליו )בתמיה( ואתם קרויים עבדים וכו

ע אמשול לך משל למה הדבר דומה למלך בשר ודם שכעס על בנו וחבשו בבית "ר

והאכילו  'האסורין וצווה עליו שלא להאכילו ושלא להשקותו והלך אדם א

 .ש"עיי 'דורון משגר לו )בתמיה(, ואנן קרויים בנים וכווהשקהו כששמע המלך לא 

פ נמצא למדין דבהא תליא מילתא דאם ישראל קרויים בנים למקום מותר "עכ

וכמו כן אפשר לומר  .לסתור גזירתו של מלך ולהספיק צרכיהן במאכל ומשתה

מ כיון "ברפואות החולי שנגזר בידי שמים, דאף שהוא גזירתו של מלך שיחלה, מ

ע "ראל הם בנים למקום ניחא להו למארייהו שירפאו את חוליו וכדברי רשיש

 ".שאמר דורון הוא משגר לו

ולפי זה אפשר לומר דלישראל יש היתר של ורפא ירפא, דהם בנים למקום 

ם שאינם בנים למקום אז אם מרפאים אותם טוב "כ לעכו"ואדרבה, משא

 .ל"עכ .ש"שברופאים לגיהנם, וא

ר אהרן מאיר מייזליש ", לעורך הדגול הג"עץ חיים"בהיר ע בקובץ ב"יז( וע

ר הילל יהושע "ט(, שהאריך בזה הג"שפ-א"ב, )עמודים שפ"א, גליון טו"שליט

, "פנינים"ע בבטאון "וכן ע .ש בטוב טעם ודעת"א, ע"מרדכי יאקאבאוויטש שליט

ב "לז( שהביא שם עוד "א, )גליון ט"נ הגאון הנפלא רבי מרדכי חיים שליט"ליד

 .ש ותרווה נחת"ע .ביאורים על מאמר זה
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לב 'ס "מתוק לחכי / הרב אריה לייב גולדשטוף מח

 'הארי

 הקשר בין התורה למטר וטל

 )לב, ב( ַאְמָרַתי ַכַטל ַתַזל ַלְקַחי ַכָםָטר ַיֲעֹרף

 .'טל'כ "ואח 'מטר'ע למה שינה הכתוב את לשונו, ובתחילה נקט "יל

י שיש הבדל בין מטר לטל, שהמטר יש בריות "רש ונראה לבאר על פי דברי

 .שעצובים ממנו כגון הולכי דרכים, אבל הטל כולם שמחים בו

ז בא הפסוק ללמדינו שבלימוד התורה לפעמים בהתחלה יש קשיים, ויש "ולפי

שעצבים בה, אבל אם ימשיך האדם להתמיד בלימוד, סופו שיעשה לו כטל שכולו 

 .רשמחה והכל שמחים בו ללא צע

* 

זה הלימוד הרגיל, שבו יש לפעמים  'לקח'ז, בדרך רמז, ש"עוד יתכן להוסיף עפי

זה אמרות שפר  'אמרתי'אבל  .קשיים, ולפעמים האדם אינו מרגיש בו טעם ותענוג

 .ופנינים שנעימים לאוזני כל שומעיהם, וכל אדם נהנה מהם הנאה צרופה

, "שלוחה הנותן אמרי שפר נפתלי אילה"ובענין זה יש ווארט חסידי על הפסוק 

שכל רב שהולך למקום רחוק, עתיד הא להתעכב הרבה בעיירות שבדרך, משום 

אילה 'אבל נפתלי הוא  .שיושבי העיירות יבקשו ממנו לישא דרשות ודברי חיזוק

הנותן 'משום שהוא  -והטעם  ., והוא אינו מתעכב הרבה בעיירות שבדרך'שלוחה

מר דברי חיזוק, הוא אומר במילים ספורות , שכשמבקשים ממנו לו'אמרי שפר

 .'מוצלח, ובכמה מילים הוא מצליח לעורר את כולם לעבודת ה 'ווארט'

* 

אמר רב יהודה גדול יום הגשמים כיום שניתנה בו "א(; "ע 'בתענית )ז 'איתא בגמ

כי לקח טוב נתתי  מרואין לקח אלא תורה שנא 'יערף כמטר לקחי'מר תורה שנא

ב כיצד ניתן להשוות ליום נתינת התורה שנפתחו בו "ויל ."עזובולכם תורתי אל ת
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השמים וראו הכל מראות אלוקים, יום שיורדים בו גשמים שלכאורה אין בו דבר 

 .מיוחד

א( שבירידת הגשמים יש פלא גדול, "ז ע"ב ט")ב 'ונראה לבאר על פי דברי הגמ

הרבה טיפין " 'מל הג"שכל טיפה יורדת בפני עצמה ואינה מתנגשת בחברתה, וז

ו שתי יוכל טיפה וטיפה בראתי לה דפוס בפני עצמה כדי שלא יה ,בראתי בעבים

שאלמלי שתי טיפין יוצאות מדפוס אחד מטשטשות את  ,טיפין יוצאות מדפוס אחד

 ."ואינה מוציאה פירותעושות את הארץ כטיט הארץ 

הוא משגיח התמידית על העולם, ש 'והנה בדבר מופלא זה רואים את השגחת ה

על טיפות הגשם שירדו כל אחת בפני עצמה ואינו נותן להם להתערב אחת עם 

ויש בזה גילוי כעין מה שהיה ביום נתינת התורה, כי גם בירידת הגשם  .השניה

 .על הבריאה בחוש 'רואים את השגחת ה

מיום  יותרגדול יום ירידת הגשמים רבא אמר "בתענית שם;  'עוד איתא בגמ

הוי אומר קטן נתלה  ,מי נתלה במי ,'מטר לקחיכיערף 'שנאמר  ,ו תורהשניתנה ב

 .והיינו שיום ירידת גשמים יש בו לימוד לישראל יותר מיום נתינת התורה ."בגדול

כ ירידת הגשמים "ל, כי נתינת התורה היתה בעבר, משא"י הנ"והביאור נראה עפ

היום, מאשר החיזוק  'ת ההיא בכל זמן, ובודאי יש יותר חיזוק לאדם בראיית השגח

 .ממה שהיה בעבר

* 

עוד נראה שנרמז בפסוק זה, שהתורה היא כמו מטר, דכמו שמטר יש בו כמה 

ב( "ע ')תענית ג 'וכמו שאמרו בגמ .וכמה סוגים, וכל צמח צריך סוג אחר של מטר

 .ששלג טוב להרים, גשם חזק טוב לאילנות, וגשם היורד בנחת טוב לפירות ותבואה

בלימוד התורה, כל אדם צריך סוג לימוד אחר שמתאים לו, יש שמתאים  כך גם -

לו לימוד עיוני מעמיק, יש שתאוותו בלימוד אליבא דהלכתא, ויש שנמשך יותר 

 .ללימוד אגדה
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 פרחים לתורה / הרב ישראל חיים בלומנטל

 לימוד התורה מכפר! 

 )לב, ב( וְַׂעיַרם ֲעֵלי ֶדֶשא ְוַכְרַביַבים ֲעֵלי ֵעוֶׂבַיֲעֹרף ַכָםָטר ַלְקַחי ַתַזל ַכַטל ַאְמָרַתי כַ 

חכמינו )ספרי, האזינו פיסקא שו( אמרו; דברי תורה מכפרים על שפיכות דמים, 

 .כעגלה ערופה, ומכפרים על שאר עבירות כשעירים שמכפרים

ויש להתבונן, אם דברי תורה מכפרים על העוון החמור של שפיכות דמים, קל 

כפרים גם על שאר עבירות, ומדוע הוצרך הספרי להוסיף שמכפרים על וחומר שמ

 שאר עבירות, כשעירים?

 כפרה רק על גרם שפיכות דמים

ממש,  יםמדמיישב המשך חכמה, שעגלה ערופה אינה מכפרת על עוון שפיכות 

נמצא הרוצח לאחר עריפת העגלה, אם ( ש.והראיה לכך, שאמרו בגמרא )סוטה מז

 י שלא נתכפר עוונו! הר .הורגים אותו

לכן נוקט המשך חכמה שעגלה ערופה מכפרת רק על מי שגרם בעקיפין לשפיכות 

דמים )שבגרמתו יכל הרוצח להרוג או שבגרמתו מת(, אבל לא על מי שרצח 

 .בפועל ממש

 אבל שאר עבירות שמתכפרים בדברי תורה, הם אפילו גוף העבירות ממש!

 בזכות מה ניצל מפיבושת?

כא, א( שהיה רעב בימי דוד, ושאל דוד את  'המסופר בנביא )שמואל בומביא את 

ומבואר  .על עוון שאול שהמית את הגבעונים 'על איזה עוון בא הרעב, וענהו ה 'ה

( שלא הרגם ממש, אלא שכהני נוב היו מספקים להם מים .בגמרא )בבא קמא קיט

הביאו לגבעונים מים ומזון, ושאול הרג את כהני נוב על שמרדו במלכות, ומאז לא 

  .ומזון, ומעלה עליו הכתוב כאילו הרגם
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כדי לכפר על העוון, בקשו הגבעונים מדוד שיתן להם שבעה מבני שאול, ויהרגום 

ומבואר  .דוד הסכים אך הציל את מפיבושת בן יהונתן בן שאול .על עוון זה

 .ה, ניצל( שבזכות שמפיבושת היה גדול בתור'הלכה א 'בירושלמי )קדושין פרק ד

 .מכאן לומד המשך חכמה שלימוד תורה מציל מגרם עוון שפיכות דמים

 ...אם יתכפר עוון בית עלי בזבח ומנחה

 '( שבני עלי ביזו את הקדשים, ולכן גזר ה'פרק ב 'עוד מסופר בנביא )שמואל א

)ב, כז( ששלמה  'ואכן מבואר בספר מלכים א .שתינטל מהם הכהונה הגדולה

 .הכהונה הגדולה המלך נטל מהם את

 לכן נשבעתי לבית"( יד, ג 'שמואל א( מבואר על הפסוק ).בגמרא )ראש השנה יח

בזבח ובמנחה אינו  - אמר רבא ,"בזבח ובמנחה עלי אם יתכפר עון בית עלי

אבל מתכפר  ,בזבח ומנחה אינו מתכפר - אביי אמר .אבל מתכפר בתורה ,מתכפר

 .בתורה ובגמילות חסדים

, הרי עוונם נתכפר בלימוד תורה, ומדוע ניטלה מהם שואל המשך חכמה

 הכהונה?

 עוונו חמור יותר! –כהן גדול שחטא 

ואכן כל  .ומתרץ, שאין דברי תורה מכפרים אלא רק על עוון שכפרתו בשעיר

ישראל שחוטא, מתכפר בשעיר, אבל כהן גדול שכפרתו רק בפר, עליו אין דברי 

 .תורה מכפרים

 .כהן גדול, יותר חמור, מפני שיש בו חילול השם וטעם הדבר, כי חטאו של

 .מבני עלי את הכהונה הגדולה, וכעת יוכלו להתכפר בדברי תורה 'לכן נטל ה

הבה אחים יקרים, נשכיל לנצל את זמננו לעסוק בתורה, ובכך לתקן את נפשנו, 

 .רוחנו ונשמתנו

 שבת שלום ומבורך!

 blu.israel@gmail.comלתגובות; הרב ישראל חיים בלומנטל 

mailto:blu.israel@gmail.com
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 ח"בעמ, אלבוים חיים יוסף הרב/  אורייתא פתגמי

 'חכמה דעת'ו 'אורייתא'

 וכפר אדמתו עמו

 (לב, מג)ַעםֹו  ַאְדָמתוֹ  ְוַכֶפר ְלָצָריו ָיַשיב ְוָנָקם ַיקֹום ֲעָבָדיו ַדם ַכי ַעםוֹ  גֹוַים ַהְרַנינּו

בפרט שהם יסבלו אז כי יקח מהם  .י ציווי הוא לגוים להרנין את ישראלתמוה, וכ

ע מהו וכפר אדמתו עמו, ועיין במפרשים ותמוה "עוד יל .נקמה, ואיך ירנינו אחרים

 .מאד

ָהָיה( יב-לט, יא ש )יחזקאל"ונראה ביאורו, בהוספת תמיהה נוספת, במ  ַביֹום ו 

גֹוג ֶאֵתן ַההוא קֹום ל  ָרֵאל ֶקֶבר ָשם מ  ַיש  ַרים ֵגי ב  ַמת ָהֹעב  ֹחֶסֶמת ַהָים ַקד   ֶאת ַהיא ו 

ַרים רו ָהֹעב  ָקב  ֶאת גֹוג ֶאת ָשם ו  או ֲהמֹונוֹ  ָּכל ו  ָקר  ָברום .גֹוג ֲהמֹון ֵגיא ו  ָרֵאל ֵבית וק   ַיש 

ַמַען ָעה ָהָאֶרץ ֶאת ַטֵהר ל  למה  מבואר שיקברום בארץ ישראל, ויזכו .ֳחָדַשים ַשב 

והוא פלא עצום, מדוע יקברום  .שלא זכו צדיקים רבים, להקבר באדמת ישראל

  .בארץ ישראל

והנה בעת קריעת ים סוף, חששו ישראל פן יעלו המצרים מצד שני, כדרך שעלו 

 פלוט ים, של לשר הוא ברוך הקדוש לו אמר"ל )פסחים קיב;( "ישראל, ואמרו חז

 וחוזר מתנה רבו לו שנותן עבד יש כלום ולם,ע של רבונו לפניו, אמר .ליבשה אותן

 עבד יש עולם, של רבונו לו, אמר .שבהן ומחצה אחד לך אתן לו אמר ממנו, ונוטל

 ובאו ליבשה, אותן פלט מיד .ערב לי יהא קישון נחל לו, אמר .רבו את שתובע

 אחד מאי .הים שפת על מת מצרים את ישראל וירא שנאמר אותן, וראו ישראל

 תשע כתיב בסיסרא ואילו בחור, רכב מאות שש כתיב בפרעה דאילו הן,שב ומחצה

מבואר שבעת שעושה נקמה בגוים, יש תועלת לים המקבלם,  ."ברזל רכב מאות

  .שעל ידו נתקדש שם שמים, ובאם מוציא מידו חלקו, מבקש חלק אחר תמורתו

והנה קבורת ארץ ישראל מכפרת, כמו שאמרו סוף כתובות, שהקבור בארץ 

עוד יש כפרה במיתה, כשנהרג על ידי גוים, שאין  .ישראל כקבור תחת המזבח

  .מטהרים את הגוף אלא קוברים כמו שהוא
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עוד נקדים, דברי הקדמונים, שמלבד תחיית המתים הכללית שתהיה בעת שיעלה 

רצון, תהיה תחיה סמוכה לגאולה, בשביל שיראה המעונה את מענהו מקבל 

ו גדולי האחרונים שתהיה הגאולה מצרנית אל התחיה, ובאופן כללי כתב .הנקמה

א למדה מפרשה דידן, שבהגיע יום נקם ושילם "ומהרי .ושניהם בתקופה אחת

  .יתקיים אני אמית ואחיה

מעתה יבואר היטב, שהרנינו הגוים עמו, וזאת יהיה על ידי שיקום דם עבדיו, 

על ידי חרב  'ד וכוש יעלזו חסידים בכבו"והנקמה בגוים היא הרינה לעמו, כמ

אלא שתבוא הארץ בתביעה על המתים הקמים  .פיפיות בידם לעשות נקמה בגוים

לתחיה, לראות עינוי ונקמה בגוים ההם, ובזה יתקיים נקם בהם עוד, במה שיכפר 

נמצא שקבורת המון גוג,  .על אדמתו ועמו שנקברו שם, בקבורת הגוים תחתיהם

ואפשר שגם יכופר לארץ  .לו המתים לחיותהיא בשביל הנקמה הזאת, בשביל שיוכ

על מה שנקברו בה עמו, כמו שנתקללה האדמה בעבור קין, שקברה את הבל 

כענין ולא יכופר לארץ כי אם בדם שופכו,  .וספגה דמו, ועתה יתכפר גם לארץ

  .ועתה יכפר לאדמתו ולעמו, במה שיטול נקמה בחייהם, וקבורתם במותם
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 צ בעל ילקוט יוסף"שלפינת ההלכה מאת מרן הרא

הגאון רבי יצחק  הראשון לציון מרןפינת ההלכה / 

ובעל  הגדול הרבני הדין נשיא בית, א"יוסף שליט

 ילקוט יוסף

 שינוי המבטא מהמסורת 

 אלאבחורי ישיבה ספרדים הלומדים בישיבות הקדושות של האשכנזים,  שאלה:

כפי סגנון התפילה של בראש השנה ויום הכיפורים קשה להם להתפלל בישיבה ש

לחייב אותם להתפלל  ניתןאם הישיבה שם, כי רגילים לסגנון המיוחד שלהם, ה

 ?עצמםאו שיארגנו מנין ל ,בישיבה

שבחור ישיבה ספרדי  הגרש"ז אויערבאךביא בשם הבספר שלמי מועד  תשובה:

הרוצה להתפלל בישיבה עם אשכנזים וכן להיפך, מכיון שיש הרבה הבדלים 

אשכנזית כמו שנוהגים בישיבה. רה מותר לו להתפלל בנוסח ובהבהתפילה, בנוסח 

התקיעות  שמע את סדרשראוי שכל אחד ידאורייתא כתב שהן מלגבי התקיעות ו

שהו יאו שיבוא מ ,לשמוע את התקיעותילכו אחר התפילה ומנהג אבותיו,  פיכ

אשכנזי, גם  מבטאשאר התפילות יכולים להתפלל בנוסח ובבלתקוע להם, אבל 

  .בתפילת שמונה עשרה

, מכל מקום מרן אאמו"ר זצ"ל לא ךארבעיכך אמר הגרש"ז אואם זה נכון ש

אם די לשנות את הנוסח והמבטא שלנו גם ובוודאי שאין לספר הסכים עם זה,

ואת הפיוטים  ,יתפלל בשקט בנוסח ספרדי ,תפילה ישיבתיתנוסח רוצה להתפלל 

אבל את הנוסח בתפילה עצמה, איך שהוא רוצה,  אמרי יו"בוכ 'אבינו מלכנו'כמו 

מבטא שלנו, האשכנזים יש להם מהישנה  פסוקי דזמרה ותפילת שמו"ע וכיו"ב, לא

וצריכים חלילה את המבטא,  לשנותאת המבטא שלהם, אף אחד לא אומר להם 

כל  אבל לבינתיים, נכון יותרויכריע איזה מבטא  צדקינו עד שיבוא משיחלהמשיך 
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הוא נראה כאילו את המבטא שמשנה יחזיק במעוז במבטא של אבותיו, ומי אחד 

  מוציא לעז על הקדמונים.

 בטא של גדולי הספרדיםהמ

חכם יעקב  ,רבי עזרא עטייא הכף החיים, ,הבן איש חי ;אלו גדולי עולם היו לנו

את זה ו נבמבטא שלנו הספרדים, וקיבלכולם עדס, גדולי עולם שהיו מתפללים 

 ומימאבותיהם ומרבותיהם, לומר אמוני ולא אמויינוי,  נוואבותי נומסורת מאבותיב

אל תיטוש שיש בזה משום 'מזלזל ברבותינו, ובפרט שמשנה נראה כאילו הוא 

 .צריך להמשיך במבטא שלו ,התחנך כמו הספרדיםש, אדם 'תורת אמך

 המבטא של התנאים

ואין זה אומר  יש הוכחה מכמה קדמונים שהמבטא שלנו הוא הנכון,ויתירה מכך, 

  שהאשכנזים ישנו מבטאם, רק לחזק המבטא של הספרדים.

כך  ,יש אומרים שהוא רבי אלעזר בנו של רשב"י - יש פיוטי רבי אלעזר הקלירי

שהוא  )ברכות מח.(בפסקי רבינו אליהו מלונדריש וכן )חגיגה יג.(, מבואר בתוספות 

בבית יוסף וכן  ,הערוך, וכ"כ )ברכות פ"ה( וכן מבואר ברא"ש, היה אחד מהתנאים

קובל שר"א הקליר שמ)ברכות יא.( בספר פקודת הלויים , וכן כתב הרא"ה )סי' קיב(

; הקליר כתב )פ"ו מהלכות תפלה סק"ב( ותמונייבהגהות מיהיה בימי התנאים. ו

ה, והיה תנא ר, ובימיו היו מקדשין על פי הראיץ, והוא היה מקרית ספיסד קרוב

זר בי אלעואפילו לא היה ר אלעזר ב"ר שמעון, כדמשמע בפסיקתא,ואולי הוא רבי 

 ועליו יש לסמוך. כל מקום תנא היה,מ בן רבי שמעון,

עדני " ",ח("אז אמרתי הנה באתי מעדני )בפת"; כתב בקרוב"ץ לט' באבו

כל הבתים שם בחרוזים,  ",ץ("ני )בקמואומרה לאד" ",ח("אז דיני )בפת" ",ח(")בפת

הרי לפי מבטא האשכנזים זה לא יהיה חרוזים. ו ,ח"בפת זה כולו מסתייםובית 

 ,כמו הספרדיםשלו היה המבטא שרבי אלעזר הקלירי שהיה מגדולי התנאים, 

ח היא תנועה כבדה יותר. הפרסיים העתיקים "רק שפת ,ח"ץ דומה לפת"באות קמ

 אבל זה דומה. ,והבוכרים יודעים להבדיל בזה
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ח( ", צור משלו אכלנו ברכו אמוניי )בפתהשנ 2111-כוכן יש פיוט קדמון לפני 

ץ( לפי מבטא האשכנזים זה לא חרוזים, רואים שהמבטא שלהם "י )בקמכדבר אדנ

 הוא כמו המבטא שלנו. 

ול )לפני וכן ראיה ממה שמבואר באזהרות לחג השבועות לרבינו שלמה אבן גביר

, ומחרוזים אלה "ני קראתיך בסיני, ולא יהיה לך על פני-שנה( כתב; "אנכי אד 2111

 לא חרוזים כי אצלם זה כמו חולם.ים זה מוכח כמו הספרדים אבל לפי האשכנז

שנה, כתב, דרור יקרא לבן עם בת  2311וכן יש פיוט שיסד דונש בן לברט חי לפני 

ח( וינצורכם כמו בבת נעים שמכם ולא יושבת "ח( וינצרכם כמו בבת )בפת")פת

דס שיטה בראש ץ( אלוקים תן במדבר הר, ה"ח( שבו נוחו ביום שבת )קמ")פת

אבל  ח דומים בהבדל דק, ולכן זה חרוזים."ץ והפת"קמרואים שהתדהר )קמ"ץ( 

 לאשכנזים זה לא חרוזים.

"י מיגאש רבו של רוכן מוכח מהפיוט שסידר רבי יהודה הלוי )היה בימי ה

ני, -וח אדר, בי דיבר תו בשבת זכור, "בימי חרפי מקדמוניהרמב"ם( שאומרים או

ח וכל בית הוא בחרוזים, ולמבטא "פת. ושם נקוד הנכון הוא ב"וניווהיום גרשוני ע

 האשכנזים אין זה חרוזים. 

כותב שהמבטא של רש"י הייתה  )ברכות דף מז;(הגהות היעב"ץ גאון אשכנזי 

וכן הערוך לנר כותב  ץ לספרדים."ח כמו קריאת הקמ"ץ דומה לפת"דומה באות קמ

 כותב שהמבטא של התוספות היה כמו המבטא של הספרדים. )בסנהדרין ע.(

כתבו בשם הרי"ף שצריך להפריד בק"ש בין האותיות  )טו;(וכן התוס' בברכות 

הדבקים, שלא יבלע אחד מהם, וכגון וחרה אף, שאם לא יתן ריוח ביניהם ייראה 

כאומר וחרף. לפי האשכנזים הניקוד לא דומה וחרה אף זה כמו חולם. ומשמע 

 ץ דומה זה לזה."ח וקמ"שפת

ק סא. מי שיחמד טוב את הפרק יראה כמו המבטא גם מרמב"ם במורה נבוכים פר

 הספרדי.
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ששם השם אדנות זה )לה;( גם המהרש"א שהיה אשכנזי, כתב במסכת שבועות 

 ץ( ולא כמבטא האשכנזי."כמו לשון רבים )ני בקמ

ץ מורה על "אחד מן הראשונים כותב שהקמ)בספר מגן אבות דף נה( גם הרשב"ץ 

ח, "ץ אנו מביטים בה כמו הפת"ירים כי הקמההגבהה, וזאת התנועה אין אנו מכ

 והוא חסרון בהבהרה. ואולי הראשונים היו מבדילים יותר ממנו. 

ח "וכן מוכח מרבינו בחיי בפרשת וירא כותב שהדקדקנים יודעים להבחין בין פת

 ץ. "לקמ

היה רגיל בכל יום לחזור ולקרוא ק"ש אחר  ונודע כי הגאון רבי יצחק מוואלוזין

התפלה במבטא ספרדי, מפני שחשש שהיא ההברה הנכונה, והחמיר על עצמו 

במצוה בדאורייתא. וכן הגאון רבי נתן אדלר רבו של החת"ס שינה את המבטא 

 שלו למבטא ספרדי. הוא הביא את רבי חחים יודעי שילמדו את מבטא הספרדי.

למה רק רבו של החת"ס שינה את המבטא למה כל  הגאון הרב אלישיב טען

תלמידיו לא שנו את המבטא? כנראה שלא הסכימו איתו. ואני אומר שזה לא 

ראיה כי היה קשה להם לשנות. ורבם היה צריך להביא מלמד מיוחד שילמד אותו 

שנתיים, ומי שבגיל קטן למד את המבטא של האשכנזים קשה לו לשנות את זה. 

ות שישנה לכן שאר התלמידים לא היו משנים. וזה רק מוכיח ומי שיכול לשנ

 שהמבטא שלנו הוא אמת.

יש דבר מענין בביאורי הגר"א, בתקוני הזהר תיקון יט דף לח . כותב שקריאת 

הספרדים היא הנכונה אני לא אומר לאשכנזים לשנות אלא כל אחד ינהג כמו 

 מנהג אבותיו ולא ישנו. 

דים לא הלכו לגלות במקומות מרחוקים וגלו קרוב כותב בספר זכר יוסף שהספר

לארץ ישראל, ולכן המבטא שלהם נכון. האשכנזים ימשיכו במנהגם והספרדים 

 ימשיכו במנהגם, עד שיבוא משיח צדקנו.
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 הדין ליום עצה

כתבי הסבא  ישנה עצה חשובה שאדם יזכה להכתב ולהחתם בספר החיים, בספר

יך לכלל, שיהיו להיות שי כותב, שאם אדם רוצה לזכות בדין עליו (סא 'עמ)מקלם 

 .בגשמיות, ולא לחיות רק עם עצמו שידאג לאחרים ברוחניות, או .רבים צריכים לו

ואם יהיה שייך לכלל ישראל, זו היא  '.חזק איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר'

 . שבשמים יתחשבו בכך שרבים צריכים לו ויזכה לחיים ה,"זכות שיזכה בדין בר

היום  ,'אתם נצבים היום כולכם' (נצבים 'פר)בה ויש לסייע את הדברים ממדרש ר

אזי אתם  יחד, "כולכם"אם אתם נצבים היום  .ק"ה, וכך מבואר גם בזוה"זה ר

אלוקיכם חיים  'בה ואתם הדבקים'ולכן אנו אומרים פסוק זה  .יכולים לעמוד בדין

ממילא גם הוא בכלל ההבטחה  ,"כולכם", לרמוז שאם אתם בבחינת 'כולכם היום

 . תנה לכלל וזוכה בדיןשני

תרופה  כותב; איך ימצא האדם ('אגרת ג)בספר אור ישראל לרבי ישראל סלנטר 

ובספר  ".ואם הרבה אם לא שנמסור עצמינו לצבור, אם מעט"ועצה לרצונו לחיות, 

ירוחם ממיר, שאמר בשם רבי  כותב בשם רבי (רפח 'עמ)ב "דעת חכמה ומוסר ח

ז, לכאורה זהו תשלום על מצוות "העוה ניניישראל סלנטר, שאם אדם נהנה מע

אם האדם באמת שייך לצבור, וחייו הם למענך  שעשה, צריך לשלם על זה, אבל

 . שהרי חייו הם לצורך גבוה .ב"לא חשבון עוה ז"אלוקים חיים, מקבל עוה

ישראל  ולזאת העצה היעוצה לכל אחד לעשות מעשים המביאים תועלת לעם

שיור אלא  ובזמנינו אין לנו .כלול בתוך הכלל כולו שעל ידי זה נתקשר ונהיה

 התועלת ישראל, היא והיינו שעל ידי שיחזק את לימוד התורה של כלל .ק"התוה

 שאמר, שאצלינו חיים החפץ בשם שהביא ש"להיות. ועיי שיכולה ביותר הגדולה

 . גדול הכי דבר הוא וחיזוקה התורה לימוד

חיים,  מהחפץ ששמע עב( מביא רמן )עמודוס אלחנן רבי של מאמרים קובץ בספר

 מהם העם, אחד את לעודד למקום ממקום שנסעו מוכיחים אנשים היו א"הגר שבימי

 כי ,תורה לימוד על א, שידבר"הגר לו בעיקר, וענה לעורר מה על א"הגר את שאל

 כל יתענה שיהודי הרע להיצר לו איכפת לא חיים, כי החפץ זה. ואמר בכלל הכל
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 מחזירה שבתורה המאור ל"חז שאמרו מה ונודע. תורה ילמד שלא בדהיום, ובל

 למוטב.

 זרוע מזה. האור גדול דבר לך אין ,תורה בלימוד אחרים מזכה אדם אם וממילא

 ,הכרמל הר על הנביא אליהו של תפלה נוסח תטז( מביא ס"ס באב תשעה' )הל

 בסליחות שלכן ח, וכותב,"ה 'ב פרק תענית ובירושלמי שמעוני, בילקוט כמבואר

 שמים. וזה יראי תלמידים להם שיש חכמים תלמידי העמוד לפני שיתפללו מוטב

נשמעת,  ותפלתו להוושע הרב יכול התלמידים הרבים, בזכות זכות להם שיש מפני

 אמרו, מרבה אבות בפרקי ל"חז ישראל. לכלל שייך הרבים את שמזכה ידי על כי

 הוא ת"ת ומצות חיוב מעיקר תורה, הרי המרב הלשון חיים. וקשה, מהו מרבה תורה

 אצל תורה צט;(, ותירצו, המרבה מנחות(ולילה  יומם בו והגית ש"תמיד, וכמ ללמוד

 חיים.  מרבה אחרים, זה

 לאחרים. שמוציאן למוצאיהם, למי הם חיים ח, ד( נצבים פרשת(ל "בחז איתא וכן

* 

 .סקי והרב מרדכי גורי הרב יצחק קורלנ"א נכתב ונערך ע"שיעורו של הרב שליט

 gmail.com@8033050לתגובות; 
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 שירה

שירה בפרשה / הרב משה יוסף עהרליך, מפקח 

 בת"ת 'אמונת ציון ירושלים'

 הקוצר ברינה

עוָנה ָלתֹו ַהט  ַריָנה, מֹוַביל ֶעג   ַהקֹוֵצר ב 

בול ַהָשָנה  בוָאה, ֶאת י   ֶאל ָאָסם ַהת 

ַניס עֶ  ַהכ  ַאֵמץ ָהאיָּכר ל  ָלתֹו ָהַעמוָסהַמת   ג 

ָנָסה ָלַתַיים ֹלא ַנכ   ַאך ֵבינֹות ד 

* 

ֹכה ָוֹכה ַנֶסה הוא ב   מ 

 דֹוֵחף ַמֹפה וַמֹפה

ָחָבה ַהֶדֶלת ָצָרה  ָהַעָגָלה ר   ו 

ַלץ ַבֵעת ָצָרה  ֶנח   ֵלץ רֹוֶאה ו 

* 

ֶדֶלת " כוַכית זֹו, ַהֹּכל ַהיא ַמג   ַקח ז 

 ַהֵבט ַבַעָדה ַעל ַהֶדֶלת

דַ  שועֹות -ל ַהֶפַתח ַיג  ַדיל, י   ַמג 

סו ַקלות ַיָּכנ  בואֹות ב   ".ַחַביֵלי ת 

* 

אֹוֶמן ָוה וב  ַתק  כוַכית ב  ָידֹו ָהַאַחת ַהז   ב 

ַניה ַבַצַלַחת ֵאינֹו טֹוֵמן ַהָיד ַהש   ו 

ַתֵּכל  זו ַמַביט וַמס  ַדיל -ב   ַהֶדֶלת ַמג 
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ַנסֶ  ַניה ֶאת ָהַעָגָלה מ  ַחילוַבש  ַהש   .ה ל 

* 

לֹו ֵהַבין ַשכ  ַמן מוָעט ב   ַאך ַלז 

ַלַעג ָוֶקֶלס ֵהַהין  ָנש, שומֹו ל   ַּכי ַהַבר 

ָזָבתוֹ  ַאכ  לוָנתֹו ו  ַהַביעֹו ת   וב 

ָראתוֹ   .ֵתיֶכף ָבא ַהֵלץ ַלק 

* 

ַגיָעה ָנא ַאיָּכר ָיָקר"  ַהר 

ָך עֹוד ַעיָקר ָהַביא ל  ַתי ל   ַּכי ָשַכח 

כוָנָתהֵהא ל   ַטין ת  ַהק   ָך ַעָדָשה ַאֶשר ל 

כוָלָתה ַטן ָהַעָגָלה ות  ָך ַבַעָדה ַתק  ַהֵבט   ".וב 

* 

ַדיָלה  -אֹו ָאז   ָידֹו ָהַאַחת ַהֶפַתח ַמג 

ַטיָנה תֹוֶכן ָהַעָגָלה  ַנָיה ַמק  ַהש   ו 

ֶאמוָנה ַזָבה תֹוֶחֶלת ו  אֹוד ַנכ   ַאך ַמה מ 

ַניַסת ָמֵאן ּכ  ָּכָנה  ב  ַמש  בואה ל   ...ת 

* 

 ...ְוֹלא ַהיא

ָטָנה ַאֶשר ָחָזה ַהַהק  ָדָלה ו   ֶפֶלא ַהַהג 

ַאַחיָזה ַציאות שום תֹוֶקף ו   ֵאין ָלה ַבמ 

 ַּכי ָהאֹוֶפן ַהָיַחיד בֹו ַתֶהיה לֹו ַתָקָנה

ָנה רֹוק  ַהַמַעָמָסה, ַוי   ...ַאם ָיֵקל ַהַמָשא ו 

* 
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בול ַהָשָנה ֶנֶאֶסֶפת ַהֶנפֶ  -ָהַאיָכר   ש, ַעם י 

 ַעַשיֹוֵתינו ַבָשָנה ַהחֹוֶלֶפת - ַהְתבּוָאה

ָחם ָפתוַח  - ַהֶדֶלת שוָבה ֶשַפת   ַשַעֵרי ת 

 .ַהינֹו ַהֵיֶצר ַהָזחוחַ  - ַהֵלץ ַבַעל ַהְזכּוַכיֹות

* 

מוָלם  -ֵמַחד  תוַחים ל  שוָבה פ   ַשַערי ת 

ָחם ָרָחב חֹו ֶשל אוָלם ַפת  ַפת   ּכ 

ַבים  -וַמֶנֶגד  ָלֵתנו ּכֹוֶבד ַמר  ֶעג  ָעֹון ב   ֵחטא ו 

ַבים ַעּכ  ַניָסֵתנו מ  שוָבה ּכ   ֶאל ַשַעֵרי ת 

* 

ָבַרים  ֶבה ַבד  ַטיַח, ַמר  ַחיב וַמב   ָבא ֵלץ, ַמר 

ָעַרים" ַדיל ַהש  ַקֵבל ָשַבים, וַמג  תוָחה ל   ַהֵרי ָיד פ 

כויֹותוז   ֵהם ַלז  ָגגֹות, ו   "דֹונֹות ַנַעַשים ַלש 

כוַכיֹות ֶלה ַבז  ַדמיֹונֹות, ַמש  ַהֵתל ב    ...מ 

* 

 ...ְוֹלא ַהיא

רֹוֵקן ָהַעָגָלה   ַּכי ַרק ַאם ַמּכֹוֶבד ַהַמָשא נ 

לָעַתיד ַקָבָלה  ַחָרָטה ַעל ֶהָעַבר ו   ב 

ַה  ַדל ב  ַיג  ַחב ו  שוָבה ַיר  ָשבֹון ֶפַתח ַהת   י 

ַחיַקת ָעוֹון ַליָחה ומ  ַחיָלה ס  אֹו ָאז, מ   .ו 
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 נוךחי

, 'מונדרוביץ מיכל יחיאל הרב/  בפרשה חינוך

 חינוכי ומרצה, ת"ת מנהל, מחנך

 אין הדבר תלוי אלא בי

לחולל  כלי נצחי, כמו שמהווים 'פעם'ל לא נועדו לתאר מעשים שהיו "סיפורי חז

הבה נלמד, בעיון מחודש, על תשובתו  .'שינוי מעשה'מחשבה , ולהביא 

תאוותן מובהק, -אלעזר, עבריין .)עבודה זרה יז( אלעזר בן דורדיאהמפורסמת של 

 ".אלעזר בן דורדיא אין מקבלין אותו בתשובה"שקוע בחטא, התחלחל בשומעו כי 

הלך "זהו? כבר אין סיכוי? הגמרא ממשיכה ומלמדת  .הזיק היהודי התעורר בקרבו

! בקשו עלי רחמים! אמרו לו, עד הרים וגבעותשני הרים וגבעות, אמר,  וישב בין

ָבעוֹ  'שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו, שנא ַהג  ת )ישעיהו נד( ַּכי ֶהָהַרים ָימושו ו 

מוֶטָנה ! בקשו עלי רחמים! אמרו, עד שאנו מבקשים עליך שמים וארץאמר,  .ת 

ָהָאֶרץ ַּכֶבֶגד ַתב  )ישעיהו נא( ּכַ  'נבקש על עצמנו, שנא ָלחו ו   .ֶלהי ָשַמַים ֶּכָעָשן ַנמ 

! בקשו עלי רחמים! אמרו לו, עד שאנו מבקשים עליך נבקש על חמה ולבנהאמר, 

ָבָנה ובֹוָשה ַהַחָמה 'עצמנו, שנא ָרה ַהל  ָחפ  ! כוכבים ומזלותאמר,  .)ישעיהו כד( ו 

 'עליך נבקש על עצמנו, שנאבקשו עלי רחמים! אמרו לו, עד שאנו מבקשים 

ָבא ַהָחַמַים ָנַמקו ָּכל צ  הניח ראשו בין  .אין הדבר תלוי אלא ביאמר,  .)ישעיהו לד( ו 

יצתה בת קול ואמרה, רבי אלעזר בן  .ברכיו וגעה בבכיה עד שיצתה נשמתו

 ...".דורדיא מזומן לחיי העולם הבא

בסיפור  '.פני בעל תשובהאין הדלת ננעלת ב' .ל מספרים ואנחנו מקשיבים"חז

, כי הוא מלמד אותנו! בעלי הדרוש רבי אלעזרנעשה  אלעזרהנה, '.כיצד'נחשף גם 

 .את חולשותיו ואת מצבו תלה באחריםמבארים, כי אלעזר, כמו רבים מעמנו, 

כאשר הרהורי התשובה רוגשים בליבו, פונה הוא תחילה אל ההרים והגבעות, 

 ...אילו ...בהם את האשמה, כך חינכתם אותיהוא תולה  .ההוריםהרומזים על 

כשהם דוחים אותו, הוא ממשיך להאשים את  .דורש שהם יעמדו להגנתו ....ואילו
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מכאן ממשיך  ...אילו ...אילו טיפלתם בי בצורה אחרת ., המשולים לשמיםרבותיו

, הדומים לארץ, וטוען שבגללם במקום מגוריו ובחברה שסביבולתלות את סירחונו 

ַמה שהוא נעשה הוא שוב נדחה, ופונה  ...אילו הייתי במקום אחר ...הם אשמים .ל 

הנוצצים, אילו לא היה  פיתויי העבירותהללו רומזים על  .הזוהריםלחמה ולבנה 

כשממשיך להידחות, מטיח את חולשותיו בכוכבים  ...לולא הנטיות ...החטא מושך

הוא שבוי  ...".ל לשנות את מזליאינני מסוג ...כך נולדתי...שלי הטבעזה "ומזלות! 

ַעוות מחשבתי שהוא קרבן וזה לא באשמתו  .ב 

בסוף הוא מבין!  ".נבקש על עצמנועד שאנו מבקשים עליך, "הוא שומע שוב ושוב 

 הואכל אחד אחראי על עצמו, אשם בעצמו, וחייב  .שלולכל אחד יש את התפקיד 

 .ה פתח לתשובה! זאין הדבר תלוי אלא בילפעול! הפנים והכריז 

אלעזר למד את סוד התשובה! אברהם אבינו לא מאשים את תרח אביו שגידלו 

ַצלֹו של  את עצמוז, אלא לוקח "לע  "האח הגדול"והולך! יצחק אבינו גדל ב 

אֹום, עם  .ישמעאל, ולא מנצל זאת לתרץ פריקות עול יעקב נולד במזל זהה, ַּכת 

עליך אל תאשים אחרים!  .יע עליו לרעהלהשפ "כוכבו"הוא לא נתן ל .עשיו הרשע

קלים, טבע -! הדבר תלוי בך! נכון שיש סביבה מורכבת, הורים לאלהיות אתה

 .ה נותן במידה שיכולים להצליח"הקב –שונה, או יצר הרע מוגדל 

זה בגלל ", או "כולם הפריעו בשיעור, לא רק אני" .ילדים נוטים להאשים אחרים

החינוך החשוב  ".מה אתם רוצים? ככה אני!"וכן  ,"שהושיבו אותי בקצה הכיתה

בכל גיל, ובכל  .ללמדם לקחת אחריותביותר שאנו יכולים להעניק לילדינו הוא 

אילו דברים תלויים  –יחד אתו  –שלב משלבי התפתחותו של הצעיר, יש לחשוב 

בי! בצחות אמרו, כי ממכלול ַהַויָטַמיַנים, הנחוץ ביותר להתפתחות הנער הוא 

ָלָחַתי תלויה "שיפנים ויכריז  .'Bויטמין '  ".!ביַהצ 

* 

רבי יהודה הנשיא מנחיל לדורות את הלקח שנלמד מרבי אלעזר בן דורדיא, 

גם לקנות!  עליךאת העולם שלך  ".בשעה אחת עולמויש קונה "ובוכה בהתרגשות 
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ַהַסַער  ֶשַליבְ כ נאזין להצהרת יונה הנביא ַּכי יֹוֵדַע ָאַני ַּכי "בשעות החתימה ביוה

 גמר חתימה טובה! ַהָגדֹול ַהֶזה! זה באחריותי, לבבי מבין, אשוב, ורפא לי!

 חבר –מרצה  -מנהל  -, מחנך 'בהצלחה בעבודת הקודש! יחיאל מיכל מונדרוביץ

123ymm@gmail.com 
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 חידות

שאלות לחידודא בפרשת השבוע / הרב  –חדוותא 

י וליל "טי רשס לקו"מחבנימין צבי יהודה לוי, 

 פ"משוררים על הגש

 שאלות בפרשת האזינו

בהמצאו, ודבר הנביא  'בהפטרת דרשו ד 'לאיזה דבר נמשל דבר ה .א

 בפרשתינו?

 בזכות מי נצלו דור הפלגה מכליון? .ב

 היכן נזכרו ארבע רוחות השמים? .ג

 אלו לשונות של ממשלה נזכרו בפרשתינו? .ד

 מצרים? איזו לשון בפרשה נאמר גם בפרשת נח, וגם ביציאת .ה

 חדש!! חדוותא דאפטרתא!

 שובה -הפטרת האזינו 

 בפרשת האזינו? 'ישראל דומה לדבר שנמשל אליו דבר ד 'איזו הבטחה של ד .ו

 ה"דר 'הפטרת יום א

ה מונה כל "היכן מוזכר בהפטרה עניין הזכרונות? והיכן מוזכר שהקב .ז

 י("י רש"מחשבות האדם? )עפ

 ה"דר 'הפטרת יום ב

 י(?"י רש"עניני התשובה והתפילה )עפ היכן מוזכרים בהפטרה .ח

* 

 .תגובות ופתרונות )לכל השאלות או חלקן( נא לשלוח לכתובת

7628366@okmail.co.il   
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* 

 נצבים 'חדוותא'תשובות ל

 י?"כמה בריתות הוזכרו בפרשתינו וברש .א

ַרית ד 'שנא "אתם נצבים"הברית של  .1 ָך ַבב  ר  ָעב  ָאָלתֹו  ')כט, יא( ל  ֱאֹלֶקיָך וב 

ָך ַהיֹום;  'ֶשר דאֲ   ֱאֹלֶקיָך ֹּכֵרת ַעמ 

י )בפסוק הנזכר( לעברך "עם שרי ישראל, כפירשהברית שכרת ירמיהו  .2

דרך העברה, כך היו כורתי בריתות עושין, מחיצה מכאן ומחיצה מכאן  .בברית

ועוברים בנתיים, כמו שנאמר העגל אשר כרתו לשנים ויעברו בין בתריו )ירמיה לד, 

 (; .יח

 )כט, י( ֵמֹחֵטב ֵעֶציָך ַעד 'שבאו להתגייר, שנא ית שכרת משה עם הכנעניםהבר .3

י מלמד שבאו כנענים להתגייר בימי משה כדרך שבאו גבעונים "ֹשֵאב ֵמיֶמיָך; ופירש

(, ונתנם .בימי יהושע, וזהו האמור בגבעונים, ויעשו גם המה בערמה )יהושע ט, ד

 .ב("בים פמשה חוטבי עצים ושואבי מים )תנחומא נצ

 ., כנזכר לעילהברית שכרת יהושע עם הגבעונים .4

ַדילֹו ד 'שבפרשת כי תבוא, שנאברית הקללות והברכות  .5 ַהב  ָרָעה  ')כט, כ( ו  ל 

ֵסֶפר ַהתֹוָרה ַהֶזה;  תוָבה ב  ַרית ַהּכ  ֹכל ָאלֹות ַהב  ָרֵאל ּכ  ֵטי ַיש   ַמֹּכל ַשב 

ָבֵנינו ַעד )כ 'שנאברית ושבועת הר גריזים והר עיבל,  .6 ֹלת ָלנו ול  ַהַנג  ט, כח( ו 

ֵרי ַהתֹוָרה ַהֹזאת; ופירש י הנגלות לנו ולבנינו, לבער הרע "עֹוָלם ַלֲעשֹות ֶאת ָּכל ַדב 

נקוד על לנו ולבנינו, לדרוש  .מקרבנו, ואם לא נעשה דין בהם, יענוש את הרבים

נהדרין מג;(, משקבלו שאף על הנגלות לא ענש את הרבים עד שעברו את הירדן )ס

 .עליהם את השבועה בהר גרזים ובהר עיבל, ונעשו ערבים זה לזה

 ?"כיסוי"איזה לשון בפרשתינו משמעותו  .ב

ָך ַהיֹום ֹלא ַצו  ָוה ַהֹזאת ֲאֶשר ָאֹנַכי מ  ֹחָקה ַנְפֵלאת  )ל, יא( ַּכי ַהַמצ  ֹלא ר  ָך ו  ַהוא ַממ 

כמו שנאמר כי יפלא סה היא ממך, לא מכו .י לא נפלאת הוא ממך"ַהוא; ופירש
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(, ותרד במטמוניות, מכוסה, .(, ארי יתכסי, ותרד פלאים )איכה א, ט.)דברים יז, ח

 .חבושה בטמון

 ?"עימו אנוכי בצרה"היכן יש רמז ל .ג

ָשב ד ָך ַמָּכל ָהַעַמים ֲאֶש  ')ל, ג( ו  ַקֶבצ  ָשב ו  ַרֲחֶמָך ו  ָך ו  בות  ָך ֱאֹלֶקיָך ֶאת ש   'דר ֱהַפיצ 

י היה לו לכתוב והשיב את שבותך, רבותינו למדו מכאן, "ֱאֹלֶקיָך ָשָמה; ופירש

וכשנגאלין הכתיב גאולה כביכול שהשכינה שרויה עם ישראל בצרת גלותם, 

  .לעצמו שהוא ישוב עמהם

 י בפרשת עקב על תלמידי חכמים?"ה פירש"איזה לשון שנאמר על הקב .ד

ַאֲהָבה ֶאת ד ֹקלוֹ אֱ  'הלשון )ל, כ( ל  ֹמַע ב   .'וכוּוְלָדְבָקה בֹו  ֹלֶקיָך ַלש 

אפשר לומר כן,  .י )שם( ולדבקה בו''והלשון הזו נמצאת גם לעיל, )יא, כב( ופירש

והלא אש אוכלה הוא, אלא הדבק בתלמידים ובחכמים, ומעלה אני עליך כאילו 

 נדבקת בו; 

 ?"ראיית הלב"איזה לשון בפרשה משמעותו  .ה

ָבֵרך  ַבל  )כ 'שנא שרירות לב, ַהת  ֵרי ָהָאָלה ַהֹזאת ו  עֹו ֶאת ַדב  ָשמ  ָהָיה ב  ָבבֹו ט, יח( ו 

ֵמָאה פֹות ָהָרָוה ֶאת ַהצ  ַמַען ס  ַררות ַלַבי ֵאֵלך  ל  ֶיה ַלי ַּכי ַבש  י "; ופירשֵלאֹמר ָשלֹום ַיה 

ומר (, כל.כמו אשורנו ולא קרוב )במדבר כד, יז במראות לבי, .בשרירות לבי אלך

 ; שלבי רואה לעשותמה 

* 

 וילך 'חדוותא'תשובות ל

 היכן יש רמז לתחיית המתים מן התורה? .א

ָזָנה ַאֲחֵרי ֱאֹלהֵ ַהְמָך ֹשֵכב ַעם ֲאֹבֶתיָך ְוָקם  ֶאל ֹמֶשה ')לא, טז( ַוֹיאֶמר ד י ָהָעם ַהֶזה ו 

ֵהפֵ  בֹו ַוֲעָזַבַני ו  ַקר  ַריַתי ֲאֶשר ָּכַרַתי ַאתֹו; ֵנַכר ָהָאֶרץ ֲאֶשר הוא ָבא ָשָמה ב   ר ֶאת ב 

ה ''ל )סנהדרין צ;( שאלו רומיים את רבי יהושע בן חנניה מניין שהקב"ואמרו חז

מחיה מתים ויודע מה שעתיד להיות אמר להו תרווייהו מן המקרא הזה שנאמר 
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העם הזה וזנה, הנך שוכב עם אבותיך וקם  אל משה ')דברים לא, טז( ויאמר ה

וקם העם הזה וזנה אמר להו נקוטו מיהא פלגא בידייכו דיודע מה שעתיד  ודילמא

 ש(")עיי .'להיות וכו

ובמנורה ארבעה גביעים "לאיזה פסוק בפרשתינו דרשה משותפת עם הפסוק  .ב

 ?"משוקדים

 .הפסוק הנזכר בתשובה הקודמת

ל )יומא נב( איסי בן יהודה אומר חמש מקראות בתורה אין להן "שנאמר בחז

הלא אם תיטיב שאת  .י )שם( שאת"ופירששאת משוקדים מחר ארור וקם,  הכרע,

)בראשית ד( ולשון סליחה הוא או שאת אם לא תיטיב ולשון נשיאות עון הוא; 

)שמות כה( או משוקדים כפתוריה ופרחיה;  ארבעה גביעים משוקדים .משוקדים

אנכי נצב וצא הלחם בעמלק מחר )שם יז( או צא והלחם בעמלק מיד ומחר  .מחר

וברצונם עקרו שור )בראשית מט( ארור שור  .והיום אי אתה צריך לתפלתי; ארור

הנך שוכב עם אבותיך וקם  .וקםשל שכם שהוא מארור כנען או ארור אפם כי עז; 

  וכאן רמז לו תחיית המתים, או וקם העם הזה וזנה; )דברים לא(

 ?"זכור, שמור, הלוך"איזה לשון בפרשה דומה ל .ג

ֶתם ֹאתֹו ַמַצד אֲ  'שנא קוח,ל הלשון ַשמ  רֹון )לא, כו( ָלֹקַח ֵאת ֵסֶפר ַהתֹוָרה ַהֶזה ו 

ֵעד; ופירש ָך ל  ָהָיה ָשם ב  ָי ֱאֹלֵהיֶכם ו  ַרית י   כמו זכור, שמור, הלוך;  .י לקוח"ב 

 מנין שהתלמידין חביבין על רבם כגופו? .ד

ַתי ַאֲחֵרי מֹוַתי ַּכי ַהש   ַחתון)לא, כט( ַּכי ָיַדע  י והרי כל ימות יהושע "ופירש .ֵחת ַתש 

מכאן (, .כל ימי יהושע )יהושע כד, לא 'לא השחיתו, שנאמר ויעבדו ישראל את ה

כל זמן שיהושע חי, היה נראה למשה כאילו שתלמידו של אדם חביב עליו כגופו, 

 הוא חי;

 ?"לשון זירוז"איזו לשון היא  .ה

בו ב   ֶאל ֹמֶשה ')לא, יד( ַוֹיאֶמר ד ַיצ  ַהת  הֹוֻשַע ו  ָרא ֶאת י  בו ָיֶמיָך ָלמות ק  ֹאֶהל ֵהן ָקר 

 .ואזרזנו .ואצונוי "ופירש 'מֹוֵעד ַוֲאַצֶונו וכו
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אין צו אלא לשון זרוז מיד  .י בפרשת צו, )ויקרא ו, ב( צו את אהרן"וכן פירש

  .ולדורות
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חידות על הפרשה עם פירוש  –ו "ף ועד תי"מאל

 ב מתתיהו הלברשטטי / הר"רש

 חידות באותיות לפרשת השבוע

 'אות א

 .; בימיו של מי, ומה הציף'ודר דרבינו שנות '

 .תואר שנקראו הנביאים

 .'זחלי עפר חמס'

 .'א 'אלאונקלוס  'אפאיהםאמרתי 'ביאור המילה 

  .מה אמר משה על מיתתו של אהרן

* 

 'א 'אותיות ב

  .לשון גבוה

* 

 'אות ב

 .שמים וארץ לענין עדות והתראהחסרון של משה מול 

 ., ועל מה ואיפה אומרים כן'הבו גודל לאלוקינואקרא  'כי שם ה'מהו 

 .ה"חציו של הקב

  .פסוק זה נאמר בשלשה מקומות

* 

 'אות ג

 .ארץ ישראל ביחס לשאר ארצות

 .מקום שזיתיה משובחים
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 .'ונקם ישיב לצריו'על מה 

  ?', הייתכן שמשה מעל בה'על אשר מעלתם בי'

* 

 'אות ד

 .כיסוי הארץ בריבוי עשבים

 .ה מביא אף על פי שהוא חזק"פעלו; הפורענות שהקב תמיםהצור 

  .'יסבבנהו'על מה נאמר 

* 

 'ה 'אותיות ד

  .'בהפרידו בני אדם'על מי נאמר 

* 

  'אות ה

 .מילה בלשון תימה

 .'ה ': ה'יתנחםועל עבדיו 'לשון 

 .____ה_ל __ה_ל 'הוא אני אניכי 'למה הכפיל לומר 

  .הגוים ישבחו את ישראל

* 

 'ו 'אותיות ה

  .שבת של דיוזגי היה

* 

 'אות ו

 .ה שזורק חציו ויכול להשיבם"מכאן לא כמדת בשר ודם מדת הקב

  .אין פסוק שאין בו שכר 'כי לא דבר רק הוא'דוגמא לפסוק הנדרשת 
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* 

 'אות ז

 .חבל נחלתו 'מיוחד ביעקב השלישי שהוא ובניו חלק ה

* 

 'ח אות

 .מהות התורה לעולם

 .מבין את הנולדות

 .דבר חזק שעשוי משלשה גדילים

 .(2ועשרת השבטים ) .(4נאמרו על ימי שלמה )

 .קללה שיש בה ברכה

 .ה לא ממהר ליפרע"למה הקב

  ה נתן למשה לראות את הארץ אפילו שלא יכל ליכנס בה?"למה הקב

* 

 'אות ט

 .דבר שהכל שמחים בו

  .'אי אלהימו'דוגמא של גוי שאמר 

* 

 'אות י

 .למה התרה משה את ישראל מול שמים וארץ

 .שיטת רבי יהודה ; מי זה גוי אבד עצות

 .'מוסדי הריםותלהט 'איפה זה 

  .של מי 'מדם חלל ושביה'

* 
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 'אות כ

 .'אקרא 'שם ה כי'מהו פירוש המילה 

  .לא עם

* 

 'אות ל

 .ז והעם המעניש"מדה כנגד מדה; ע

  .רים של מהחד .'ומחדרים אימה'

* 

 'אות מ

 .דבר של ברכה שיש עצבין בו

 .שמו של שד

  .'עתידות למו וחש'לשון 

* 

 'נ ', מ'מ'אותיות מ

  .'בעצם היום הזה'שלשה שנאמר בהם 

* 

 'אות נ

 .שוכח את העשוי לו

 .מצא בם במדבר לעומת בני ישמעאל ובני עשו 'מעלה ישראל שה

  .בל את האבנים וחיציםשבין מצרים ובין ישראל שקי 'משל למלאך א

* 

 'אות ס

 .לפירוש אונקלוס 'ימצאהו בארץ מדבר'לשון 
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  .לשון חיבור

* 

 'ע 'אותיות ס

  .'אמרתי אפאיהם אשביתה מאנוש זכרם'בגלל איזה מעשים 

* 

 'אות ע

 .'ואין עול ל אמונה-א'איפה השער שעליו נאמר 

 .'יסבבנהו'על מה נאמר 

 .'בנים לא אמן בם'על איזה חטא נאמר 

 .לא עם

 .איך נקרא המושל שתפקידו שלא יתפזרו בצאתם בצבא על האויב

 .'אי אלהימו וכו'על מה נאמר 

  .מהו נחמת אדמתו )ארץ ישראל(

* 

 'פ 'אותיות ע

  .לשון עקום )ע( ומשל לזה )פ(

* 

 'אות פ

 .איך זה לשון הפקר 'אמרתי אפאיהם'

  .'וכפר אדמתו עמו'משמעות 

* 

 'אות צ

  .אלשון סלע במקר
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* 

 'אות ק

 .(3) 'קנךהלא הוא אביך 'לשונות המלה 

  .לשון כריתות

* 

 'אות ר

 .המחזקין את לומדיהם ומגדלין אותם לדברי תורהמשל 

 .ש שיורה כחץ("טיפי מטר )ע

  .איזה בהמות נשיכתם המית – 'ושן בהמות אשלח בם'

* 

 'אות ש

 .מספר העמים כנגדם

  .'לא שערום אבותיכם'ז ש"ע

 .'יבנו פליליםואו'פירוש 

  .'אל שמים ידי אשאכי 'מה אומר 

* 

 'אות וׂ

 .רוחות סערה

 .'ואין עולל אמונה -א'על מה נאמר 

  .'מזי רעב'

* 

 'ת 'אותיות וׂ

  .'שדמות'פירוש 
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* 

 'אות ת

 .'קנךהלא הוא אביך 'לשון נוסף 

 .חיה המייללת במדבר

 .תואר לעבירות כגון כישוף

 .מלהטיבפירושו, תשכח או שמתישים כוחו 

* 

  r29.4.4865@gmail.comלתגובות ופתרונות; 

* 

 מאל"ף ועד תי"ו תשובות

 .שרי מי שמת במיתה זוא .אומות .י הםאף א .רסא .בותא .וקינוסאנוש, א

 .עצם היום הזהב .רקב .ית המקדשברכה, ב, 'רוך שם כבוד וכוב .שר ודםב

 .רץאמתי ב

 .רמתםג .ל וחמסגז .וש חלבג .בוהג

 .גליםד .יןד .שאד

 .פלגההור ד

 .רנינו גוים עמוה .ריםהשפיל להל .מחשבההפך ה .'לה-ה

 .הושע בן נוןווא ה

 .אחות לוטן תמנעו .תאחז במשפט ידיו

 .כויות אביו ואבי אביוז

צי אכלה ח .לב כריםחלב כליות חטה, חלב צאן חמאת בקר ח .בלח .כםח .ייםח

 .ביבה עליוח .י לעולםח .והם אינם כלים בם

 .יטוסט .לט

mailto:r29.4.4865@gmail.com
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 .שראלי .רושליםי .שראלי .ד העדים תהיה בראשונהי

 .שדיםכ .אשרכ

 .בל .א עםל -א אל ל

 .הרמ .רירימ .טרמ

 .חנצרים, משה, מיתת מ

  .שרנ .אמניםנ .בלנ

 .פו )אספה(ס .יפוק צרכיהםס

 .מורהעדום ס

 .מוע .בודה זרהע .צורע .שוע .גלע .נניםע .ולם הבאע

 .תלתלפקש ע

 .יוספ .אהפ

 .ורצ

 .טבק .ןקנין, ק

 .חליםר .ביביםר .וח ר

 .בועהש .דיםש .בעים נפש שירדו למצריםש

 .כר הרשעים בעולם הזהש .עיריםוׂ

 .בואהתדה ש

 .שית .ועבהת .ניןת .יקוןת

* 

ע "ה נלב"דוד הלוי ע 'נ האשה הכשרה בריינלא ברטה בת החבר ר"המדור לע

 ז "ז אדר תשע"ביום ט
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 סיפור

 סיפור / מאוצרו של הרב חנוך חיים ויינשטוק

 גלגולו של שופר

רבים היו  .דבר בירושלים הישנה-חיים וייספינגר היו שם-יואל 'התקיעות של ר

 ., כדי לשמוע ממנו את קול השופר'תוקע-בעל'הכנסת שבו שימש -נוהרים לבית

שנה ושנה היה קול השופר הולך חמישים שנים רצופות שימש בתפקידו זה, ובכל 

חיים, שופר עתיק -יואל 'יודעי סוד היו מספרים בשבח שופרו המיוחד של ר .וחזק

 .שידע גלגולים רבים

הוא  .חיים לעולמו-יואל 'ד נפטר ר"הכיפורים שנת תרע-כמה ימים לאחר יום

ת השאלה הייתה, מי יירש את השופר וממילא גם א .הניח שני בנים, שמעון ולייבל

בסופו של דבר נמצאה פשרה; שמעון הבכור קיבל  .הכנסת -חזקת התקיעה בבית

חכם, -חיים, ולייבל הצעיר, שהיה גם תלמיד-יואל 'את חנות המכולת הקטנה של ר

 .זכה בשופר הנחשק

שם הקים  .חלפו הימים, שמעון מכר את המכולת הקטנה ושם פעמיו לאמריקה

 .שמעון היה לאיש אמיד ומכובד .יפהעסק קטן, אשר עד מהרה התפתח והתבסס 

 .ישראל פרצה בינתיים המלחמה בין טורכייה העותומנית לבין אנגליה-בארץ

מה כנתין אנגלי, וכשיצא יום אחד לרחוב, נתפס בידי חיילים -לייבל נרשם משום

מכל חפציו לא נטל עמו  .העונש שהושת עליו היה גלות למצרים .טורכים ונאסר

 .שופרלייבל דבר, לבד מה

באותה עת הגיעה לשערי הארץ ספינה שהביאה מוצרי מזון לתושבי ירושלים, 

לספינה נלווה גם אחד מראשי קרן הסיוע, הלוא  .נדבת יהודים טובים באמריקה

 .שמעון וייספינגר, מיודענו -הוא מיסטר סם ווייט, או בשמו המקורי 

יעה המתוכנן שמעון את שאירע לאחיו, שינה מיד את מסלול הנס-כששמע סם

הוא פגש שם אדם דל ועלוב, חסר פרוטה, וכמעט לא הכיר בו  .והדרים מצרימה
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המקום שלף את ארנקו והעניק לאחיו סכום נכבד כדי שיוכל לשוב -בו .שזהו אחיו

 .ולעמוד על רגליו

 .כשעמד שמעון לעלות על הספינה, לא ידע לייבל כיצד להודות לו על עזרתו

עיניו של שמעון  .נרגש הושיט לאחיו נרתיק ישן ובלוי בלב .המלים נעתקו מפיו

 השופר היקר! -הוא ידע מה נמצא בתוך הנרתיק  .ברקו מהתרגשות

שוב ושוב הביט  .כל הדרך חזרה כמעט לא הניח שמעון מידיו את נרתיק השופר

כשהגיע הביתה, היה נרגש מאוד, ולחבריו שקיבלו  .בו וליטפו, כמחזיק אוצר יקר

אבל כשביקש להראותו להם, כמעט  .יפר בראש ובראשונה על השופראת פניו ס

 .לא היה שם לא שופר ולא נרתיק -התפלץ 

לייבל נאלץ ליטול את  .מצב הפרנסה בירושלים הורע מאוד .שוב חלפו שנים

 .בעיירה אחת מצא את מקומו ונתמנה לרב המקום .משפחתו ולנדוד בעיירות פולין

 .חה ואל הנחלהנדמה היה לו שהגיע אל המנו

הגרמנים כבשו את פולין והחלו במלאכת  .העולם השנייה-אבל אז פרצה מלחמת

ניסים נשאר -לייבל עבר את כל אימי השואה ובניסי .ההשמדה של היהודים

פניו היא -עקורים אחד למשנהו, כשמשאת-אחרי המלחמה נדד ממחנה .בחיים

 .ישראל-ארץ

איכר גוי נדיב באחת מעיירותיה של השנה הגיעה החבורה לביתו של -בערב ראש

שופר לא היה ברשותם, ועל כך הצטערו מאוד, אבל להתפלל ולשפוך  .איטליה

לבם של הפליטים היה מלא תקווה, שלא יארך  .יכלו גם יכלו –שיח לפני קונם 

 .ישראל-הזמן ויעלו על אונייה שתובילם לארץ

אבל זה ביקשם  .כרהשנה חלף ולייבל וחבריו עמדו לעזוב את בית האי-ראש

לפני " ., אמר"יש דבר שמעיק על מצפוני וברצוני להשתחרר ממנו" .לשבת רגע

באונייה הפליג  .ישראל לאמריקה-שנים רבות הייתי מלח באונייה שהפליגה מארץ

הנחתי  .יהודי עשיר, שהחזיק בידיו כל העת נרתיק ישן וכמעט שלא נפרד ממנו

כשהגענו לאמריקה, ניצלתי את  .האיש שבתוך הנרתיק מוצפן ארנקו השמן של
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כל מה  .אך כשפתחתיו, התאכזבתי קשות .ההמולה והצלחתי להעלים את הנרתיק

 שופר! -, ובדברו הציג לפניהם האיכר "שמצאתי בתוכו היה החפץ המוזר הזה

וכבר שנים אני מחפש יהודים ", הוסיף ואמר, "קודש יהודי-אני מבין שזה חפץ"

בני החבורה הביטו בו מופתעים,  ."עתה הנני משיבה לכם .בהכדי להחזיר את הגני

הם לא הבחינו שלייבל  .השנה-מצטערים על שלא סיפר להם זאת קודם ראש

 היה זה השופר של אביו! .החוויר כסיד ולא היה מסוגל להוציא הגה מפיו

 .כשהתעשת, הושיט ידו אל השופר, וסיפר לבני החבורה את סיפורו המופלא

 .ע תורם להישאר משתאים והמומים למראה נפלאות ההשגחהעכשיו הגי

אחרי השואה גברו בו  .סוף לירושלים, מצא שם את אחיו-כשהגיע לייבל סוף

 .ישראל, והוא חיסל את עסקיו באמריקה ועלה לארץ-רגשות ההזדהות עם ארץ

רק דבר  .הוא גם חדל מלהיקרא סם ווייט וחזר להיות שמעון וייספינגר הישן והטוב

 .העובדה שלא שמע דבבר בדבר גורלו של אחיו -אחד העיב על שמחתו 

הם סיפרו זה לזה את כל הקורות אותם, ואז  .הפגישה בין האחים הייתה נרגשת

 .היעלמותו המוזרה של השופר העתיק -אמר שמעון שיש דבר שמציק לו קשות 

אכן,  .נשימתו נעתקה כששלף לייבל את השופר וסיפר על גלגוליו המופלאים

 .נפלאות דרכי ההשגחה
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 של חייו ממסכת יהודית גבורה פרקי – חת ללא

 ויינשטוק חיים חנוך הרב/  ל"זצ שרייבר פ"הגר

 תקציר פרק שלישי

הילדים מבקרים בקיבוץ "טירת צבי" של המזרחי הם נרגשים לראות את השדות 

הפורחים ואת היופי מסביב אבל את פיני' הדבר לא מעניין עד לרגע שגילה נער בן 

גילו שמהלך עם כיפה לראשו, הוא הסיק שהמקום הוא דתי ויש סיכוי לראות 

גמרא הוא ממהר אל הנער ומבקש ממנו בכל לשון של בקשה להביא לו גמ' גיטין 

כשהנער מביא לו את הגמ' הוא נרגש ביותר הוא מחבק ומנשק את הגמ' ומיד 

ת הגמ' בכוח, מתחיל ללמוד בה לאחר זמן מרגיש אחד המדריכים ונוטל ממנו א

הנער מזועזע מהמראה וזה מעורר אותו לעזוב את דרך המזרחי ולימים דבק הוא 

בחזו"א והופך לאחד מגדולי תלמידיו. ר' נחמן אלבוים ז"ל מביא מכתב ששלח 

אליו ר' פיני'ע מהימים החשוכים של אז ר' פיני'ע שמח עמו מאד הוא מרבה לדבר 

תב ושם אותו בצד כי כל זה שייך עמו אבל לאחר שהולך הוא נוטל את המכ

 להיסטוריה ואין מכל זה תועלת ללימוד.    

מה המיוחד באמירת סליחות ערב ראש השנה,  – 'פרק ד

 במניין האברכים של פוניבז'?

שנתו האחרונה של הרב זצוק"ל קשה הייתה מאד, גופו הקדוש נחלש מאד, כל 

הקדושה לא השתנתה תנועה קלה כרוכה הייתה במאמצים מרובים, אך הנהגתו 

בכי הוא זה, הוא לא היה מוכן לשנות מסדר יומו הגדוש אפילו בפרט אחד קטן, 

 אם בהנהגות היום יום כך, בהתקרב ימי הדין על אחת כמה וכמה. 

בשל חולשתו הרבה, התלווה אליו אחד מבניו המסורים בכל יום, כדי לקחתו 

לביתו. גם דרך קצרה זו הייתה לומר סליחות במניין פוניבז' לצעירים שהיה קרוב 

יגעה, אך בשביל הרב אין דבר קשה, פניו זרחו בכל יום שהצליח להשלים את יומו 

 עם כל החיובים. 
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מגיע ערב ראש השנה, הבן התורן שיחי' מגיע ללוותו לתפילה, רוצה הוא לקחתו 

למניין הקבוע אך הרב מרמז לו בעדינות רבה לשנות את היעד, הבוקר רוצה הוא 

 לומר את הסליחות במניין כולל האברכים של ישיבת פוניבז'. 

פני הבן נפלו, להודעה כזו לא התכונן. לא שלא ידע על נוהגו הקבוע להתפלל 

במניין האברכים, כך נהג בשנים עברו בכל ערב ראש השנה לילך למניין האברכים, 

קטנה הייתה אבל השנה עברו על הרב הרבה יסורים, גופו נחלש ביותר וכל פסיעה 

עבורו מאמץ עילאי שלא יתואר, לא כ"ש עליה תלולה אל הכולל בשעות הבוקר 

המוקדמות, משימה לא קלה לאנשים צעירים, לא כ"ש לגופו החלוש של הרב. הוא 

מנסה לרמוז לרב לוותר על הנוהג, אך הרב מסמן לו בעדינות רבה כי כפי שנהג עד 

ום נושא ויש לו עניין מיוחד לילך בערב עתה ינהג גם עתה, אין אצלו שינויים בש

ראש השנה למניין האברכים בכל שנה, ועל כן מבקש הוא ממנו לקחתו למקום 

 הנ"ל.

תמיה רבה הצטיירה בפניו של הבן המסור, גם בשנים עברו לא ירד לעומק 

העניין, למה בערב ראש השנה צריכים לומר סליחות במניין האברכים, מה 

 רות שם? המיוחד בסליחות הנאמ

ההנהגות הקדושות של הרב זצ"ל אינן ידועות כמעט, פיו חתום לחלוטין, ממעט 

הוא לדבר בפרט במה שנוגע להנהגותיו האישיות, לכן רוב הנהגותיו לוטות 

בערפל, גם בניו שיחי' שקרובים אליו יותר מהאחרים אינם יורדים לעומק דעתו, 

הליכותיו בקודש ואת מיעוט שיחתו הם אינם מנסים להפציר בו, כי יודעים הם את 

בעניין, הרב אינו חושף אפילו לבני משפחתו הקרובים אליו כדי מחצית הטפח 

מהנהגותיו העלומות, מלבד חיוך קל על שפתיו לא ניתן לשחרר הגיג אחד שאינו 

 נוגע לתורה ויראת שמיים, סברו וקבלו ולא הרהרו אחר זאת. 

ד הטמון במנהג כאלפי הסודות שהלכו יתכן שלעולם לא היו יודעים את הסו

עמו אלי קבר הבן המסור כפי שאף פעם לא שאל לא היה שואל גם היום, ברם 

היום קשה לו עם חוסר הידיעה, גופו של האבא חלוש כל כך, המשימה כמעט 
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אינה ישימה, אולי הפעם ניתן להקל ולילך למניין הצעירים של ישיבת פוניבז', אם 

 המקום ראוי, למה בערב ראש השנה יהיה הדבר שונה?       בכל ימי הסליחות 

אמנם ערב ראש השנה הוא יום מיוחד לכל יהודי, אין מי שלא עומד ורועד 

מאימת יום הדין שמתקרב, כל אחד מחפש זכויות מיוחדות בהן יזכה ליום הדין, 

לקבל עוד שנה מתנת חיים מאת הבורא יתברך. מי יוכל לשרטט את משמעות ערב 

יום הדין של הרב זצוק"ל, אבל עם כל זאת, למה יש לומר את הסליחות של ערב 

ראש השנה במניין האברכים ולא במניין הישיבה לצעירים? האם לא ניתן לוותר 

 הפעם על הנוהג כשהליכה כה קשה??? 

ברם הרב אינו מוכן לשמוע, הוא לא עושה לעצמו הנחות. הוא חוזר בעדינות על 

הסליחות במניין האברכים כמידי שנה. הפעם החליט הבן כי  מבוקשו, לומר את

חייב הוא לדעת את הסוד הזה. מה כוח הסליחות של מניין האברכים שחשוב 

למסור עליו את הנפש, במה שונות הסליחות שנאמרות שם מהסליחות במניין 

הצעירים, בשני המקומות נאמרות הסליחות מעומק הלב, מאי אולמא האי מהאי?! 

פת לה התמיהה על פני הבן הנאמן שבוודאי יעשה את רצון אביו, יודע הוא משתק

שאת האבא צריכים לכבד לפי רצון האב ולא לפי רצון הבן. אבל עם כל זאת, 

 תורה היא וללמוד אני צריך. 

הוא מרגיש צורך עז להבין, לרדת מעט שבמעט לעומק חקר דעת האבא, שכל 

יר אחד, לעשות את רצון הבורא יתברך, עד כמה הליכותיו בנויות ומונעות סביב צ

 שהיד מגעת, בלי פשרות! 

 מה מונח כאן בהליכות הקודש הללו?

כשראה הרב זצ"ל שדעת הבן לא נחה, החליט לחשוף מעט שבמעט מנסתרות 

 הנהגתו. 

"בערב יום הדין, כל אחד צריך רחמי שמיים מרובים לעורר עליו זכויות לשנה 

מחפש את העדים שיעידו עלי בראש השנה, אלו קירות  הבאה. ביום שכזה אני

 הכולל בו אני לומד כל השנה". 
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 במילים בודדות אלו ביטא את משנתו, יראה אמיתית מפני יום הדין הקרב. 

* 

 יראה אמיתית מפני יום הדין!

הגמרא בתענית דף י"א ע"א אומרת "ושמא יאמר אדם מי מעיד בי? אבני ביתו 

תו של אדם מעידים בו, שנאמר, כי אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ של אדם וקורות בי

 יעננה". 

חז"ל אומרים שהעדות על האדם בשעת הדין באה על ידי קורות ביתו, החפצים 

. בשעה שאדם נזקק לרחמי לטוב ולמוטבהדוממים מעידים על כלליות מעשיו, 

יו. בבחינת שמיים מרובים, עדיף להימצא קרוב לקורות הבית שיכולים להעיד על

 להמציא את העדים אל מקום הדין. 

מילים מועטות אלו מקפלות עומק רב, על המושגים המחמירים של הרב זצ"ל, 

 איך לזכות ביום הדין למתנת חיים של שנה נוספת. 

אין זו שנה סתם, אלא שנה של ר' פיני'ע, בשנה זו יעסוק כהרגלו בכל חייו רק 

 בעבודת השי"ת בקדושה ובטהרה. 

אבל לזכות לשנה כזו צריך הוא להרבה השתדלויות, לא די בכל המצוות הרבות 

שנעשו על ידו במשך כל השנה, גם לא די בכל אותן אלפי שעות לימוד עם כל 

החיות בכל מקום ובכל מצב שהוא, גם לא די הזיכרון לפני הבורא יתברך שיודע 

נת חיים, אין זה דבר ורואה הכל בכל מקום שהוא, כדי לזכות ביום הדין לעוד ש

מובן מאליו, חסד עצום הוא מהבורא יתברך, צריכים לכך להרבה זכויות וצריכים 

 להשתדל להמציא את העדים שיהיו הסנגורים בשעת הדין.

וכדי להמציא את העדים, מוכן הרב זצ"ל לטרוח עבור זה. ואיך הוא טורח? כל 

לאחר חודשים ארוכים של תנועה קלה כאב איום ונורא, הגוף כולו מותש וחולה 

חולשות ומחלות, הרגליים העייפות בשעת בוקר כה מוקדמת אינן מסוגלות ללכת, 

הנשימה קצרה מאד וכל פסיעה מאמצת את הגוף כאילו הלך מהלך רב, הדרך 

 אינה קצרה והעליה מאד תלולה, ממש פיקוח נפש! 
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"עוד שנת חיים" טענות הבן המסור הן נכונות מאד, אבל הכל שווה, כדי לזכות ל

של ר' פיני'ע, שנה בה יעמול על עוד רבבות דפי גמרא בעיון רב, יקיים עוד אלפי 

מצוות, תפילות זכות, הוא יזכה להפיץ את התורה עוד ועוד, במקומות השונים 

 בהם הוא מכהן, בשביל כל זה הכל שווה. 

וד וכך הוא פוסע פסיעה קטנה ועוד פסיעה קטנה, עוד כברת דרך עברה וע

מדרגה עלו, עד שבסייעתא דשמיא הגיעו למקום בו יוכל הרב לעמוד ביחד עם כל 

 הקהל הקדוש ולבקש על עוד שנת חיים. 

איזה לימוד מוסר עצום היה לבן ולכולנו, במעשה זה איך עומדים ומבקשים לפני 

 הבורא בערב יום הדין לזכות לעוד שנת חיים.

* 

 העומק בסיפור הזה הוא נורא ואיום.

מת, כותלי בית המדרש אלו היו לרב עדים נאמנים, כי הם יכלו לספר על שעות א

רבות של יגיעה עד דק, כשהוא נחבא אל הכלים, הגמרא והרב היו חברים טובים 

שלא נפרדו זה מזה כל השעות שהיה בכולל, כי מהרגע שהגיע למקום תיכף למד, 

 הוא לא פסק לשניה אחת מתלמודו. 

ימוד שם, כי הרי שקוע היה בלימודו עוד קודם לכן, אבל למעשה לא החל את הל

יש לימוד של בין הדרכים ויש לימוד במסגרת הכולל, לימוד רצוף של תורה בלי 

 הפסק אחד. 

וכך מהשניה שהרב פותח את הגמרא, תיכף "תנו רבנן" העיניים נעמדות על 

הוא מקבל הגמרא והרב צולל בים התלמוד, ברגעים אלו שורה השכינה על הרב, 

תורה מפי משה רבינו ע"ה מהר סיני, דרך התנאים והאמוראים, על ידי פרשני 

התורה הגדולים; רש"י תוס' רי"ף רמב"ם ורא"ש טור ושו"ע עם כל נושאי הכלים, 

 אין הוא פוסח על כל גדולי האחרונים, עד לקהילות יעקב ור' שמואל רבו החביב. 

רים למסכת אחרת וחוזר חלילה, הכל גומרים פעם אחת את כל המסכת ומיד עוב

משנה אחת ארוכה שאין לה תחילה וסוף. את כל זה ראו הכתלים ונצרו זאת 
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בתוכם. אכן להם יש את היכולת לספר על יגיעה אין סופית של "תורה לשמה" 

עמל אין סופי להבנת הגמרא הראשונים והאחרונים, כדי לאסוקי שמעתתא אליבא 

 דהלכתא. 

על השעות לא שעות בהם ישב הרב ולמד בלי שאיש יראנו, רק מי כמותם יודע 

הם לבד שמרו ונצרו באילמותם את הסוד הגדול הזה, כי אין לאיש העונה לשם 

 "פיני'ע שרייבר" דבר בעולמו, מלבד ללמוד את תורת ה', ואין נפקמ"נ מתי זה. 

* 

 אחת העדויות שיכלו הקירות להעיד.

לו לספר לנו אם היו רשאים, אבל אין ספק שביום אין ספור סיפורים יכלו קירות א

הדין עמדו וסיפרו כל אשר ידעו. אך לנו אין השגה בהם אך זכינו בכל זאת לשמוע 

 את אחד הסיפורים שסיפרו. 

 זכה דורנו לשמוע מפי עד חי שחזה זאת במו עיניו. 

 היה זה מרן המשגיח, הגאון הצדיק מו"ה דן סגל שליט"א שביקר את העיר בני

ברק בתוך שמחת הפורים, רוצה היה לראות איך עיר התורה והחסידות עובדת 

את הבורא יתברך, ביום המיוחד הזה, בו מצוה לעשות משתה ויום טוב. תוך 

שהוא עובר ברחובות העיר פוגש בו אברך תלמיד חכם חשוב, הלה ירד לעומק 

ה ויש לו אכן דעת המשגיח שליט"א, מבין גדול הוא ויודע מה מחפש הוא בזמן ז

 מה לספר לו. 

"בוודאי הגיע המשגיח לעירנו לראות איך עורכים שמחת פורים אמיתית, הבה 

 אראה לכם שמחת פורים אמיתית ביינה של תורה". 

יצאו שניהם אל כולל פוניבז', ושם ראו את הרב זצ"ל יושב באולם, שקוע בתוככי 

קה מדבש מתבסמת לה מפיו, סוגיות הש"ס, וכולו נובע מתיקות. מנגינה ערבה מתו

עת אומר הוא את דברי הגמרא על סברותיה, ושיטות הראשונים והאחרונים. 

באותם רגעים נראה היה שחש הוא בטעם "גן עדן" איש לא יכול היה לאחוז בקצה 

 של שמחה זאת שנבעה מתוך התורה עצמה. 
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 "חייב איניש לבסומי בפוריא" נתקיים בו בהידור רב ב...אורייתא. 

הגה"צ רבי דן סגל שליט"א "בעל הרגש" ראה והבין היטב, זו היא שמחת הפורים 

 הראויה ביותר! ואשרי מי שזוכה לחוש בה. 

את המחזה הזה לא יכול הוא לנצור בלבו, אמנם לא סיפרו ברבים, אבל בעת 

 שעלה רבינו למרומים סיפר זאת לבני המשפחה במהלך ימי השבעה.  

 שך כל ימות השנה?מה ראו כותלי בית הרב מ

אך תמיהה לא קטנה עומדת במוחנו הדל, האם רק כותלי הכולל היו היחידים 

שיכלו להעיד על יגיעתו של הרב בכל כוחו, והלא קירות רבים יכולים היו להעיד 

 עליו ביום הדין על יגיעה אין סופית? 

היו ביחסנותם? מי כמותם ראו כל ימות וכי כותלי ביתו ברחוב חזו"א פחותים 

השנה איך הרב זצ"ל למד תורה עד אפיסת כוחות מוחלטת. כך הייתה הליכתו 

 בקודש, ללמוד וללמוד עד שתחטפנו שינה כפשוטו. 

אמנם הולך היה לנום על יצועו, אך כמקום משכן ארעי שאין מדברים עליו כלל 

 ואין זה תופס מקום בעולמו. 

חיכה לו, היה הסטנדר הנאמן ששנים רבות שימש אותו כמקום הדבר הכי טוב ש

 הלימוד. 

גם כשהיה מגיע אל ביתו עייף וסחוט לחלוטין לאחר דיון ארוך ומתמשך בבית 

הדין אצל הגאון רבי ניסים קרליץ שליט"א, או בבית הדין של אשדוד קהילתו 

יש" והיו לא החביבה, שם ניהל ברמה את דיני התורה עם כל ה"לא תגורו מפני א

אחת סיפורים עם בעלי דינים קשים ביותר קרה גם שהגיעו לפגיעות אישיות 

קשות ביותר אבל אצל הרב לא ניכר היה מה התחולל במקום ההוא, פניו שלוות 

כולו רוגע, הוא הגיע לבית ואמר לנוות הבית "שלום וברכה" בקול נעים ורך, קול 

ר את כובעו והפראק מעליו ותלה אותם זה הודיע על בואו לבית, ללא שהות הסי

במקומם הנכון, מיד ניגש הוא לארון הספרים להוציא את הספרים הנצרכים לו 

 ללימוד. 
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ספרים רבים המתינו לו בערגה, הגמרא והרמב"ם, השו"ע ויתר המפרשים, 

ראשונים ואחרונים, רוצים הם שילמד בהם על גבי הסטנדר החביב שלו שעומד על 

שנים, וכשהיה מתיישב ללמוד בהם, היה זה  67משבצת במשך  משמרתו באותה

 עם "ברען" )התלהבות( של אדם שלא הגיעו מזון משך שלושה ימים. 

 רגע כמימרא הוא בעיצומה של סוגיא, כאלו לא נותק ממנה כלל. 

פלא אין סופי זה, היה דבר מובן מאליו בבית הרב, איש מבני הבית לא התפלא 

 י אין לאביהם בעולמו רק תורה בעמל רב. על תופעה זו, כי הר

אין מדברים על כך, כי להם אין בכך כל חידוש, כפי שאין מדברים על זריחת 

השמש או שקיעתה, אף שכולה פליאה עצומה, למי שבאמת ירצה להתבונן, אך 

 גם לפלא אין סופי מתרגלים.

* 

בניה לאחר יש בנותן טעם להביא סיפור מיוחד שהתגלה ע"י הרבנית תליט"א ל

 הסתלקות הרב זצ"ל לשמי מרום, עדות נאמנה על אהבת התורה שיקדה בו.  

 איפה נמצאת הדאצ'ע )ההבראה( הטובה ביותר?

שנים רבות של יגיעה אין סופית מגיעות אל קיצן, הרב זצ"ל התבקש לישיבה של 

מעלה, הבנים האבלים שבים זה עתה ממסע הלוויה, מנסים להעלות נקודות אור 

יו. אחת השאלות שנשאלה אמם הרבנית תליט"א הייתה; האם אירע פעם מחי

שאבא זצ"ל יצא לאיזה נופש? דאצ'ע בלשון העממית הם לא זכרו דבר כזה, אבל 

אולי אי פעם כשהיו קטנים מאד קרה כדבר שהאבא זצ"ל יצא לאיזו חופשה 

י קצרה, עתה כשמנסים לעמוד על אורחות חיים של האבא הקדוש שעלה לשמ

 מרום התעוררה שאלה כזו. 

לאחר שנשאלה השאלה המעניינת, בטוחים היו האבלים שאמם הרבנית 

 תבדלחט"א תענה על כך בנימת היסוס בלא מעט הסתייגות. 

 להפתעתם היא שומעת את השאלה ועונה בפסקנות; 
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כל זאת בנימה חיובית מאד. היא ממשיכה  כן, אבא יצא לא אחת לד'אצע.

אתם רוצים לדעת איזו דאצ'ע מופלאה הוא בחר לו? בואו ואראה ואומרת להם; 

  לכם.

היא ניגשת אל דלת הכניסה של הבית שם היא מראה להם את הסטנדר שעמד 

 . מיותם

היו  "אתם יודעים איפה הייתה הד'אצע הכי נפלאה שלו? כאן אצל הסטנדר הזה

 לאבא חמישים ושש שנות דאצ'ע מופלאה". 

נופש מטעמי כשרות וצניעות או ביטול תורה. לא אחת הוא לא נמנע לצאת ל

סידרו לו מקומות שיכולים היו לענות על כל המשאלות. ואכן קרובי משפחה לחצו 

לא אחת על הרבנית שתצא עמו לנופש כדי שיוכלו להחליף כוחות. בפרט בעת 

שחלה והיה חלוש מאד, חשוב עתה לצאת קצת למקום מרגוע כדי להשיב כוחות. 

 ת ניגשה אליו ביראת כבוד והעבירה לו את הבקשות. הרבני

אבל הרב פשוט לא הבין מה רוצים ממנו. וכי יש נופש יותר טוב מישיבה ליד 

הסטנדר הנצחי? אין דאצ'ע טובה יותר מלשבת ליד הסטנדר הזה, כאן הוא חש 

 איך כוחותיו שבים לאיתנם.  

הצלילה העמוקה בנבכי  אם תמצי, יש כאן אכילה שתייה ואף שינה ומרגוע בעת

 סוגיות אביי ורבא. 

אז אי אפשר לומר שאבא לא יצא לדאצ'ע, רק שבאמת הוא לא יצא, הוא היה 

 שם כל הזמן. 

 ואם כך, כותלי בית מקדשו הפרטי יכולים להעיד עליו ביום הדין.

* 

 גם כותלי בתי המדרשות באשדוד יכולים להעיד

יכלו להעיד עליו ביום הדין עד כמה יגע גם כותלי בתי המקדש בעיר אשדוד ת"ו, 

 בכל כוחו בתורה. 
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ישיבת גרודנא בה החל את כהונתו לפי קריאת מורו ורבו מרן הגרי"ש כהנמן 

זי"ע, בית שמואל, חזון יוסף, נפש החיים, עטרת צבי, בית שמעיה, אביעזרי וכו'. בין 

שמונח לידו, קבלת הקהל, בשניה שלא היה איש לידו הוא כבר שקוע בתוך הספר 

ניכר עליו שגם בעת שדיבר עם האנשים לא ניתקה מחשבתו מהגמרא הקדושה, כי 

תיכף לאחר שפסק מלשוחח עמם כבר היה באותה נקודה שכביכול פסק ממנה. 

 כמעט כל אחד מהמקורבים לרב יכול לספר מעשה שאירע בדידו.

 )דוגמא שהתרחשה עם כותב השורות עצמו נ"י( 

הרב בשאלה העומדת בפניו, הוא ניגש למקום מושבו  רוצה הוא לשוחח עם

בחרדת קודש, מבחין כי הרב שקוע בסוגיא שלפניו עד שאינו מרגיש שיש מישהו 

שזקוק לעזרתו. חשב הלה, אמתין רגע אחד או שניים, בודאי יבחין בי וישמע את 

 דברי.

 אבל רגע זה מתמשך לו ומתארך ללא שיעור.

עומד לידו, הוא פשוט נמצא כעת בעולם התורה. חלילה, הרב אינו מתעלם מן ה

התנאים הקדושים ר' מאיר ור' יהודה רשב"ג וכו', יחד עם הוויות אביי ורבא. אוי... 

זאגט דאך דיא הייליגע גמרא )אוי כך אומרת הגמרא הקדושה(, ודבריהם מתנגנים 

להם בתוך דברי רש"י ותוס', הרא"ש הרי"ף הרשב"א הר"ן והריטב"א. והנה 

קצוה"ח אף הוא דן בזה בארוכה, ורבו, רבי שמואל זצוק"ל, מאיר כל פינה ה

 המצריכה ביאור היטב.

כשיש כזה עולם גדול ורחב שעומד מולו, הרי כל חושיו וישותו נמצאים שם. איך 

אפשר להתנתק משם ולהגיע באחת, אל העולם הגשמי, המצוי רחוק ממנו מאות 

 אם לא אלפי קילומטרים.

כחכח בגרונו, מנסה להפגין את נוכחותו, ומגלה שהרב נמצא עומד הלה ומ

 בעולמות טמירים.
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עד שלפתע מרים הרב את ראשו מהגמ', עתה מבחין הוא בשואל שצריך לו, פניו 

הקדושות מאירות אליו באור גדול והפונה חש נמס במתיקות הרבה שקורנת אליו 

 ממבע הפנים.

וחני הזה, לחוש משהו שבמשהו באותו רגע, שואף הוא להיות חלק בעולם הר

 מהמתיקות המיוחדת של התורה הקדושה שמתגלית לרגע קט לנגד עיניו.

לחלוחית מתגנבת לה בזוית עינו; הלוואי והייתי יכול לחוש פעם אחת בחיים, 

 את אשר חש הרב בכל רגע בלימוד.

אשרינו ומה טוב חלקנו שזה הוא רבינו, שזכה בכל רגע מחייו לקיים את מאמר 

חז"ל "אדם כי ימות באהל" והוא באמת חי באוהלה של תורה עם כל רמ"ח אבריו 

 ושס"ה גידיו.

* 

 כותלי ואבני הרחובות יעידו על המהלך לתומו על שקיעותו בתורה.

אם אפשר היה ניתן גם להביא אל בית הדין של מעלה את כל אחד מהקירות 

ול היה להעיד על שסככו אותו באיזה מקום שלא יהיה, הלא כל אחד מהם יכ

 יגיעת התורה של ההולך ביניהם, עד כדי התפשטות הגשמיות. 

אם נרצה נוכל לומר על כל אחד מאבני השפה של רחובות חזו"א וכו' במסלולו 

הקבוע, כשהילך עליהם הרב זצ"ל ללמוד בכולל הישיבה או לומר את שיעורו 

כן בחזרתו, כל אחד הקבוע בישיבת ברסלב בה כיהן כראש ישיבה או לבית הדין ו

מהם יכל להעיד על המהלך לתומו שקוע כל כולו במחשבות בעמקי סוגיות 

 התורה, כי בעת הליכתו עליהם איננו רואה אנשים ותמרורים. 

יכול אדם להלך לידו שעה ארוכה, והרב זצ"ל לא יבחין בו, ואין מדובר באדם 

דו לא היה מבחין בהם שאינו מוכר, גם הקרובים אליו ביותר, אם היו מהלכים לי

כל עיקר, כי האדם נמצא במקום שמחשבותיו נישאות ומחשבותיו לא התנתקו 

לרגע מהתורה הקדושה, למרות שהגמרא נסגרה לעת עתה עד לרגע הראשון 

שיתאפשר לשהות במחיצתה, אבל רק דפי הגמרא נפרדו ממנו פיזית, אבל צורת 
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קט לא התנתק מהגמרא "ובלכתך האותיות והמחשבות סביבן, נותרו כשהיו. לרגע 

בדרך" התקיים בו בהידור רב. ואם כן, כל אחד מקירות הרחובות ואבני השפה בהן 

 הילך יכולים היו להעיד עליו כי לא ביטל רגע קט מהתורה הקדושה.

נשאלת השאלה; למה הרב זצ"ל עשה עניין כל כך גדול לבוא לבית המדרש 

וחד בבית המדרש הקבוע עד שטרח הקבוע לו בערב ראש השנה, מה היה המי

 לבוא למקום במסירות נפש כה עילאית? 

הוא לימד את הבן ואותנו, כי אינו דומה עמל של בית המדרש הקבוע בו קבע 

את תורתו במשך שנים כה רבות לעמל שבכל מקום, העמל  של בית המדרש עמל 

יחתם מיוחד הוא ואין כמו העדות שלהן להועיל לזכות לעוד שנה טובה שת

 לטובה. 

מעשה זה יש בו לימוד רב, עד כמה חשובים כותלי בית המדרש, כי הם העדים 

 הטובים ביותר ביום הדין, יותר מכל העדים האחרים.   

 

  


