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 ח"תשע ליום הכפורים אספקלריא

פנינים והארות מכל הדורות /  –אשרי האיש 

 ישראל אברהם קלאר

 וח"ט(ש' מד)המזמור הזה משובח מכל המזמורים אשרי האיש גו'. רבי יודן אומר: 

סגולה להנצל  –ארבעת המזמורים הראשונים  אמירת

 מטומאה

 יש לומר בליל יום כפור את ארבעת המזמורים הראשונים שבתהלים, לפי שביום

ובמזמורים אלו יש סגולה להנצל  הטומאה, מן מיוחד באופן להזהר יש זה

 מטומאה.

* 

 הטומאה: מן מיוחד באופן להיזהר יש הכפורים הטעם שביום

 ות ביום זה למלאכים )סדר היום(.כי צריך להידמ א.

 וכן כי ביום כפור לא יוכל לטבול )הרבה ספרים(. ב.

ומפני שאמרו חז"ל )יומא פח,א( "הרואה קרי ביום הכפורים ידאג כל השנה  ג.

 (אכולה" )שער הכוונות

כי אז מתגברת הקדושה וכשרואה הטומאה שכלתה אליה הרעה היא ד. 

 ([בערהמתגברת כדי לשרוד ולנצח )ראה ה

                                                 
מעץ חיים,  –כל השנה, ולכן נהגו וכו'" )מציין 'מע"ח' בנגיד ומצוה )ר"י צמח, דף ל,ב(: "הרואה קרי ביוה"כ ידאג  א

ולא מצאתי לעת עתה(. ועיין גם שער הכוונות )ענין יום הכפורים, שער הוא"ו, דף ק ט"א(, אולם שם משמע 

לכאורה שאדרבה, בגלל רמזים אלו הרואה וכו' ידאג וכו', וכך נראה שהבין גם ב"תורת נתן" )ר"נ שפירא, דף נד 

 .עט"א(, ויל"
כתב החסיד יעבץ על המשנה באבות )פ"ה מ"ה( שאומרת שאחד הניסים שהיו בבית המקדש היה שמעולם לא  ב

ארע קרי לכהן הגדול ביום הכיפורים, שיש מי שהקשה מדוע שיארע, ובפרט שהיו שומרים עליו שלא יירדם וכדו'? 

על  יתחזק להיות מנוצח, קרוב מהן חדוכשא אויבים, כשני זה עם זה מתקוטטים הרע ויצר הטוב יצר ומתרץ: כי

הרעה, וכמו שאור הנר מתחזק לפני שנכבה )עי"ש דוגמאות ומקורות(, ולכן  אליו כלתה כי בראותו עמדו לנצח,

 היתה נטייה גדולה שיהיה הכהן הגדול בעל קרי.

די טומאה ח"ו ]ואכן ק: ומעתה אולי זה הטעם שאף כל יהודי ראוי שידאג באופן מיוחד ביום כיפור פן יבוא לי"יא

ככל שהימים גדולים יותר, כך הם משופעים בבלבולים, כתשובת האדמו"ר הדברי שמואל מסלונים לבנו רבי ישכר 

לייב על שדווקא בעשרת ימי תשובה מזדמנות לו טרדות )עי' נתיבות שלום, פורים המשולש תשנ"ד, פניא דמעלי 

 ([.שבתא; בין כסה לעשור, מאמר ראשון אות א, ועוד
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* 

 והטעם שסגולת מזמורים אלו להנצל מהטומאה:

קר"י, ולכן אמירתם מסוגלת  בגימטריא. מנין תיבות ארבעת מזמורים אלו א

 להינצל מטומאה.

 .ארבעת המזמורים עבור 4, +036החשבון: מנין התיבות 

מקורות )לענין ליל יום כפור(: סדר היום )ר' משה בן מכיר, דף נא( ש"שמע" 

אלו סגולה לקרי, ויש בהן ש"ו וכו' ושנראה לו שזהו הטעם שאומרים  שמזמורים

אותם בליל יום כפור; סדור השל"ה )הנקרא "שער השמים", רכח,א( בשם סדר 

יום הכיפורים, פרק ב, משם עצמו(;  –"פרי עץ חיים" )ר"ח ויטאל, שער כז היום; 

 בתי; ועוד."משנת חסידים" )"מסכת יומא" ד,י, דף ריח צד ב(; סדור ר' ש

ועיין עוד: "מנחת יהודה" )ר"י גזפאן, חלק ב, אור יום הכפורים, פרק ב, עמוד 

שכה( וב"ארבעה שומרים" )רר"מ אלבאז, "שומר הברית", תקון יא( שהוסיפו עוד 

 בעניין זה על פי מנין ש"י לפי הקבלה.

* 

ן המזמורים הראשונים הינם כמני גות הפותחות ומסיימות את ארבעתאותי. הב

 ולכן סגולתם להעביר את הס"מ מעליו ולהכניעו. סמא"ל

שבמזמור הראשון  ב.המזמורים והכולל,  ארבעתא.  בור:ע 5+ 626החשבון: 

עבור חמשת  ג., מחשיבים גם את אות ה"א שבראש המלה השניה: "האיש"

 .אותיות המלה "בברית"

יום הכיפורים,  –ז מקורות )לענין ליל יום כפור(: פרי עץ חיים )ר"ח ויטאל, שער כ

פרק ב( שעם ארבעת הכוללים והכולל; משנת חסידים )"מסכת יומא" ד,י, דף ריח 

צד ב(; שער הכוונות )ענין יום הכפורים, שער הוא"ו, דף ק ט"א( ושם כתב בנו ר"ש 

ויטאל גם את האפשרות שמחשיבים גם את ה"א של "האיש"; ובעל התניא כתב 

                                                 
 :עמוד קצא( סדר השכיבה וכו' ]מהדורה שניה[, סעיף כד, הערת "מראה כהן" ה, מנחת כהן )רמ"מ קרפמן, חלק ג, ג

לעניין זה נחשבים שני המזמורים הראשונים כשנים ולא כמזמור אחד, אף שחז"ל )ברכות ט,ב ועוד( החשיבום 

 כפרשה אחת.
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יקוד "בברית", ומבואר ב"שער הכולל" )רא"ד בסדורו שגם יכוין את שם ה' בנ

לאוואוט, מו"ץ דק"ק ניקאלאייב, פרק מד, סוף ס"ק יג( שכוונתו שמצטרפים גם 

 אותיות המלה "בברית".

* 

 ג. מנין התיבות שבארבעת המזמורים הראשונים בגימטריא "כפור".

 בדקדוק. 036החשבון: 

. קיימת מבוכה אודות מחבר מקורות: בספר "חמדת ימים" )חלק ג, פרק ד, אות ג

(: מנין התיבות שבארבעת ומיוחס בעיקר לר' בנימין הלוי מחכמי צפת הספר

( "כפור", לומר שסגולת אמירת כל התהלים 036המזמורים הראשונים בגימטריא )

ק: "ק: כנראה כוונתו כי הוא גם בגימטריא "כופר"(. ]יא"לכפר ולהיות כופר נפש )יא

בות "אשר'י האי'ש" עולה כמנין קר"י, ורומז שבאמירת נראה להוסיף שסופי תי

התהלים יש סגולה להנצל מן הטומאה, ושמא אף סגולה מיוחדת רמוזה כאן 

 מור הראשון יותר משאר המזמורים.[במז

על פי דברי  ( נראה שביאר"אמרות שלמה" )ר"ש ווילף, ענף טז, סעיף יטבו

 ר את ארבעת המזמורים האלו.לכן אומרים בליל יום כפוהללו שה"חמדת ימים" 

* 

ומכח סגולת הטהרה במזמורים אלו, על פי רמזים אלו, מצאנו גם שלא בענין יום 

 כפור:

ספר זכירה )ר"ז סימנר מפלונגיאן, י"ל תסט, ענין  א. סגולה להשמר מטומאה:

קריאת שמע שעל המטה( סגולה שלא יטמא וכו' יאמר וכו' ויכוין וכו', ואף מלשון 

)הנ"ל( משמע ששמע באופן כללי שסגולת מזמורים אלו להנצל סדר היום 

מהטומאה, ורק אחר כך הוסיף מדעת עצמו שלכן יש לאומרם ביום כפור, וכן היא 

משמעות שאר הספרים. ולכן גם יש לומר את מזמורים אלו בקריאת שמע שעל 

 המטה.
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 )חלק מהמקורות: קיצור של"ה; וכן מובא בשם אשל אברהם סימן רלח )לא

מצאתי??( שכך נוהגים רבים וכן שלמים על פי האריז"ל; וכן כתב ביסוד ושורש 

העבודה )שער הי"א, האיתון, פרק ראשון( בנוגע ללילות ראש השנה, זה לשונו: 

"ויאמר קודם השינה ארבעה מזמורי תהלים הראשונים בכוונה עצומה, כי גם בכל 

קרי רח"ל, ומה גם בראש השנה נכון לאמרם, כי הם מסוגלים שלא יבוא לידי 

 השנה"; ועוד(.

בספר זכירה )שם בהמשך דבריו( "מתקוני תיקון לעוון נדה ולמקרה לא טהור:  ב.

החטא וכו' יזהר לומר וכו'", וב"שער היחודים" )ענף ג, פרק יא, דף מ ט"ג( נרשם 

זאת כחלק מ"תיקון פרטי לאיש אחד על עון נדה", וב"אמרות שלמה" )ר"ש ווילף, 

 טז( הובא כן בשם ספרי יראים בתורת "תקון למקרה לא טהור".ענף 

 ג. מעלת הקוראם בכל לילה )על פי רמזים נוספים(:

 עדות ביהוסף )על מזמור ד(:

בארבעת המזמורים הללו יש שלושים וששה פסוקים, לרמוז שכל מי שקורא  א.

ן ל"ו אותם בכל לילה על מטתו נחשב מל"ו הצדיקים שמקבלים פני שכינה )עניי

 צדיקים שמקבלים פני השכינה: סוכה מה,ב; סנהדרין צז,ב(.

בארבעת המזמורים הללו יש שלושים וששה פסוקים, כמנין פעמיים "ח"י", ב. 

לרמוז שכל מי שקורא אותם בכל לילה על מטתו נקרא חי בעולם הזה וחי בעולם 

ח"י ושני ק: נראה להוסיף נופך, ששני המזמורים הראשונים בגימטריא "הבא )יא

 המזמורים השניים בגימטריא ח"י(.

בארבעת המזמורים הללו נזכר שם ה' שבע עשרה פעם כמנין "טוב" לרמוז ג. 

שאם ישן מתוך מזמורים אלו אז "לא יפקד רע", אלא טעמו וראו כי טוב ה' אשרי 

הגבר יחסה בו )תהלים לד,ט( ]שנאמר במשלי )יט,כג( "ושֵבע ילין בל יפקד רע", 

 יד,א דרשו מפסוק זה "כל המשביע עצמו מדברי תורה וכו'" )עי"ש([. ובברכות
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באהלה של תורה / הרב יהודה אייזנשטיין, מח"ס 

 'מילי דשטרות' 'אהל מועד' ו'אהל אבות'

"וצונו על התשובה". ומהו התשובה המעולה: מחמת ציווי 

 ה' או מתוך הכרה עצמית?

מצות עשה דתשובה, כמו על שאר  ראוי להבין מדוע לא תקנו חז"ל ברכה עלא[  

 מ"ע, שתקנו לברך עליהם קודם עשייתם.

יש שתירצו, עפ"ד הרשב"א )שו"ת ח"א סי' יח( שהאריך שם לבאר, כמה וכמה  .א

מצות שלא נתקן עליהם ברכה. וכותב שם, שכל מצוה שבאה מתוך עבירה, כגון 

טוינו לגזול כדי 'השבת הגזילה' ו'החזרת ריבית' לא תקנו עליה ברכה, כי לא נצ

 להשיב וליקח את האם כדי שנחזור ונשלח אותה וכיוצ"ב.

וכ"כ האבודרהם )ברכת המצות ומשפטיהם( וז"ל, והוא הדין נותן לתשלומי נזק 

בין נזקא הגוף בין נזקי הממון אפילו שלמם המזיק מדעתו, וכן נמי תשלומי כפל 

 הבאה בעבירה הם.ותשלומי ארבעה וחמשה שאינו מברך עליהם, משום דמצוה 

עוד תירצו עפ"ד השפת אמת, שכותב ליישב מדוע לא מברכין ברכה בליל  .ב

הסדר על מצות 'סיפור יציאת מצרים'. ויצא לחדש, דכיון שהוא דבר המוטל עלינו 

בעצמינו גם אם לא היינו מצווים על כך ]כמבואר בגמ' )פסחים קטז, א( דעבדא 

ש "ספא ודהבא בעי לאודויי ולשבוחי[, לכן לדמפיק ליה מריה לחירות ויהיב ליה כ

 ברכה על זה.

ויסוד הדבר מפורש ברבינו בחיי )במדבר טו, לח( שכותב וז"ל, וכבר ידעת כי כל 

המצות כולן שני חלקים: מקובלות ומושכלות. וחכמי האמת ז"ל תקנו לנו נוסח 

ן הן הברכות למצות המקובלות, ולא תקנו למצות המושכלות, לפי שהמקובלות ה

עיקר הקדושה ועליהן אנו נקראים קדושים, על כן תקנו בהם ברכה לומר "אשר 

 קדשנו במצוותיו וצונו".
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ולפי"ז גם מצות התשובה שהיא מצוה שכלית, והאדם מחוייב בה גם אם לא היה 

העירו שמדברי הרשב"א שלא תירץ כן, )אך  מצטוה בה, לא תקנו עליה ברכה.

 .(ת שכליות תיקנו ברכהמשמע שחולק וסובר, שגם במצו

ובספר 'משיב נפש' למוח"ז הגרש"צ הכהן שפירא זצ"ל )פ"ב מהל' תשובה ה"ב(  .ג

כתב, שנראה שלגבי מצות 'תשובה' כו"ע מודו דלא שייך לתקן 'וצונו על 

 התשובה'.

כי עיקר מה שהחוטא צריך לשוב לקב"ה ולבקש סליחה וכפרה, אי"ז רק משום 

רבה מתוך הכרה עצמית עליו לשוב מפני שעבר על שנצטוה על התשובה, אלא אד

 רצון הבורא יתברך.

הרי הוא גורע בתשובה. כי  –והאדם אשר עושה תשובה רק מפני שנצטוה עליה 

 האדם חייב להתחרט ולהתודות מתוך עצמו, שכך הוא מבין מתוך הכרה אישית.

קש הדבר דומה, לאחד שפגע בחבירו ומבקשו סליחה, וכי יעלה על הדעת לב

סליחה 'מפני שפלוני אמר לי שעלי לבקש סליחה'?! הרי פשוט שהדבר הבסיסי 

 בבקשת סליחה, זה לבוא מתוך הכרה עצמית שהוא מחוייב בזה.

 של ערכה בכל גורע זה כי ,התשובה" על "וצונו התשובה על שיתקנו ש"ל ולכן

 התשובה.

 חסד ה' עם ברואיו

נו על התשובה", מ"מ אמת נכון האומנם הגם שכאמור לא מתאים לומר "וצו [ב

 –הדבר שנצטוינו על התשובה. וכמש"כ הרבינו יונה בפתח ספרו 'שערי תשובה' 

שמן הטובות אשר היטיב השי"ת עם ברואיו כי הכין להם הדרך לעלות מתוך פחת 

מעשיהם ולנוס מפח פשעיהם לחשוך נפשם מני שחת ולהשיב מעליהם אפו 

חטאו לו לרוב טובו וישרו כי הוא ידע יצרם ולימדם והזהירם לשוב אליו כי י

 שנאמר )תהלים כה, ח( "טוב וישר ה' על כן יורה חטאים בדרך" כו'.

שהקב"ה הכין לנו  –וכד נתבונן מזה נווכח, כמה חסד טמון בזה ב'מצות התשובה' 

שערי תשובה ודרכיה, ולא רק זאת, אלא גם מזהיר אותנו לשוב אליו. ועוד הוסיף 
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עוזר לשבים כאשר אין יד טבעם משגת ויחדש בקרבם רוח טהורה  הר"י שהקב"ה

 דלהשיג מעלת אהבתו ע"ש.

וראה ביערות דבש )דרוש א( שכותב, שבד"כ ההתעוררות הראשונה של האדם 

צריכה לבוא מעצמו, אבל בעשי"ת אינו כן שאז הקב"ה בהמצאו טרם קראינו אליו 

יד בימים הללו רוח התעוררות )ומוסיף שאם האדם יתן אל ליבו ירגיש בליבו תמ

 לתשובה(.

וכל זה מעיד כמה חפץ ה' בטובתינו, שגם אחרי שחטאנו ומרדנו בו הוא מבקש 

 מעמנו שנשוב אליו.

במעשה המובא בגמ' ביומא )פז, א(, שר' זירא כי הוה ליה  ודבר נפלא מצינוג[ 

עובר מילתא בהדי איניש )שהיו צריכים לבקש מחילה ממנו(, הוה חליף ותני )

ושונה ומשלש פעמים רבות( לקמיה וממציא ליה כי היכי דניתי וניפוק ליה 

מדעתיה )היה ממציא עצמו לפני מי שחטא לו, אולי יבקש ממנו מחילה וימחול 

(. וכן מובא שם מעשה עם רב, דהוה ליה מילתא בהדי ההוא טבחא )הטבח הלו

יזיל אנא לפיוסי ליה חטא לו(, לא אתא לקמיה במעלי יומא דכפורי, אמר איהו א

 ע"ש.

ולכאורה לא מובן, מאין נובע מדת חסידות זו לרדוף אחרי הפושע כדי לסלוח לו, 

 ולכאורה מדת השכל די היה לסלוח לו כשהוא בא לבקש ממני מחילה.

ומבאר הגר"י בלאזר זצ"ל )כוכבי אור אות ה, ג(, שעשו כן בתורת "הידבק 

ן כמו שהקב"ה ברחמיו העצומים כ, ולבמידותיו של הקב"ה מה הוא רחום כו'"

 ממציא עצמו בעשי"ת כדי שנשוב אליו, לכן גם הם עשו כן.

 okmail.co.il@5322906לתגובות: 

                                                 
 ה כי אם הוידוי.וראה במנח"ח )שסד, א( שדן שה"תשובה" אינה מצו ד
לא סגי מדוע ריצוי ופיוס, דאל"כ צריך גם לא סגי במחילה גרידא אלא מוכיח מכאן ש )ערך תשובה(פלא יועץ ב ה

וצריך כל אדם שיפייס את חבירו )כא, א( וז"ל,  א מלוניל"רלספר המנהגות . וכדאי גם לציין מש"כ בשימחלו בלבם

ול לחבירו, כמו שעשה אברהם לאבימלך, ושמעתי שעל זה נענשו שימח להאחר שמחל לו שיתפלל לפני הבורא יתע

 .עכ"ד ב"הקישראל על מכירת יוסף על שלא התפלל יוסף בעבורם שימחול להם ה
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 בישיבת מ"ר, גינצבורג אהרן הרב/  אהרן בית

 ברק בני –' התורה עמל'

 מי שענה לאברהם אבינו בהר המוריה –סליחות 

ָעָנה ִמי ָעָנה ִמי. ַיֲעֵננּו הּוא ַהּמֹוִרָיה ַהרבְ  ָאִבינּו ְלַאְבָרָהם שֶׁ ֱעַקד ְבנוֹ  ְלִיְצָחק שֶׁ נֶׁ  ְכשֶׁ

 )מתוך סדר הסליחות( .ַיֲעֵננּו הּוא ַהִּמְזֵבחַ  ַגֵבי ַעל

נוסח זה של התפילה יסודו במסכת תענית בתפילה שהיו מבקשים על עצירת 

הם אבינו לפי הגשמים  )תענית ט"ז( ובתוספות שם פירשו שהטעם שנזכר אבר

שהיה ראשון לניצולים שניצל מנמרוד. אך עדיין לא מובן אם כן מדוע נזכר מי 

וליישב זה כתב בשושנים לדוד  באור כשדים. היה צריך לומר בהר המוריה שענה 

שאין כוונת התוספות להסביר היכן נענה אברהם אלא כוונתם לבאר מדוע נתייחד 

 שמו של אברהם בברכת גואל ישראל.

עדיין יש לעיין שהרי לא מצינו שום תפילה או בקשה שביקש אברהם אבינו  אך

 בהר המוריה, וכן יצחק מה בקשה ביקש כשנעקד על גבי המזבח ונענה לו הקב"ה.

ואמנם במהרש"א בחידושי אגדות )תענית שם( כתב שאין לפרש שביקש אברהם 

ל הרהור שלא ישחט יצחק אלא שביקש שיתקבל ברצון השה לעולה המכפרת ע

 הלב, פן ושמא חטא יצחק במחשבה ותפילה זו היא שנענתה ונזדמן לו האיל.

ויאמר אברהם אלוקים ולעומת זאת יעויין בשל"ה הקדוש בפרשת וירא שהפסוק 

זו היא תפילתו של של אברהם שימציא לו השם יתברך שה  יראה לו השה לעולה

הר"ן במסכת תענית לעולה דאם לא כן יצטרך יצחק להיות לעולה. וכן כתב 

שבקשתו של אברהם היתה להצלתו של יצחק. וכן מצינו במדרש על הפסוק 

שכך היה לו מחמת דמעותיו ותפילותיו לה' שיצילו ותכהינה עיניו מראות 

 מהעקידה. וכעין זה במדרשים נוספים.

והדבר צריך תלמוד הרי יש כאן לפניהם ציווי השי"ת והזדמנות חד פעמית אשר 

עמנו שאפו לה להיות נעקד על קדושת שמו ומה יש כאן מקום לתפילה כל גדולי 

 לינצל מזה.



 

 יד 'עמ -אספקלריא 

 

 חיים על קידוש השם

אמנם אין להפריז על גדלותו העצומה של מי שזכה למסור נפשו על קדושת שמו 

יתברך, דרגה שזכו בה יחידים בכל דור. אך לא פחותה ממנה מעלתו של החי על 

כלומר נו לחיים וכו' למענך אלוקים חיים זכריקידוש השם כמו שאנו מבקשים 

. חיים אשר כל מעשה כל למענךבקשתינו היא לזכות לחיים כאלו שהם חיים של 

מחשבה וכל הנהגה זועקת יש מנהיג לבירה ואנו עבדיו. אין זה מעשה חד פעמי 

גדול ככל שיהיה אלא התנהגות יומיומית, יום יום ורגע רגע זוכה האדם לקדש את 

. כדי להגיע למדרגה זו אין צורך בעזרתו של רשע מרשעי אומות שמו יתברך

העולם ואין צורך לחכות להזדמנות מיוחדת בה ניצבת בפני היהודי הברירה 

לעבור או להיהרג. בכל יום ובכל שעה משעות היום זוכה הנוהג כך לקדש את 

 אך במיוחד ראו בריה שבראתי בעולמי שמו  יתברך בפני העולם כולו לאמור 

 קדוש קדוש קדוש מקדש הוא את שם השם בעיני עצמו ומגיע למצב בו אמירת 

אינה רק מהשפה ולחוץ אלא מוטבעת היא בפנימיותו. מה פלא שגם שרפי מעלה 

 אינם מורשים לקדש את השם טרם יקדשו אותו בני האדם בעולם השפל.

הרגשים אלו מתאימים במיוחד לימים אלו בו מתקרבים אנו להשם יתברך 

ונדמים למלאכים. הבה ניקח אותם עמנו גם לימי החולין הבאים אחריהם ונזכה 

 לקדש את שמו בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום.
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 אספקלריית לאור הפרשה – הירושלמי בנתיבות

 ל"מו, קלויזנר ישראל הרב/  הירושלמי תלמוד

 (ברוקלין) ומועדים ת"עה ירושלים שמחת ילקוט

 ר לויעשה תשובה ויתכפ

'טֹוב־ְוָיָשר ה' ַעל־ֵכן יֹוֶרה  )תהלים כה, ח(על הפסוק  ,בירושלמי מכות )פ"ב ה"ו(

 הביאו: ,ַחָטִאים ַבָדֶֽרְך'

שאלו לחכמה  ]כביכול שאלו מה דעתו של אדם ששופט רק על פי חכמתו 

ת כל שהוא[ חוטא מהו ]צריך להיות[ עונשו? אמרה להם כשאינו מערב בו פניו

מהו ]צריך להיות[ עונשו, אמרו להם ]הדעת נותנת שצריכים להענישו כמ"ש:[ 

היינו שהחוטא יתיסר ביסורים ובנגעים[.  - משלי פרק יג כא"ַחָטִאים ְתַרֵדף ָרָעה" ]

ל שאלו לנבואה, חוטא מהו עונשו? אמרה להן "ַהֶנֶפש ַהֹחֵטאת ִהיא ָתמּות" )יחזקא

יח, כ(. שאלו לקודשא בריך הוא חוטא מהו עונשו? אמר להן יעשה תשובה 

רה לחטאים דרך ויתכפר לו. היינו דכתיב 'ַעל־ֵכן יֹוֶרה ַחָטִאים ַבָדֶֽרְך' ]כלומר:[ יו

 לעשות תשובה.

וכשנתבונן בדברי הירושלמי נראה שענין התשובה הוא חסד גדול מן השמים כי 

מן הדין היה צריך החוטא לאבד את עולמו לחלוטין על ידי חטאיו ופשעיו, אלא 

 שהקב"ה חותר חתירה מתחת כסא הכבוד ומקבלו בתשובה. )שביבי אש, נצבים(

 רךהשי"ת בטובו יורה חטאים בד

ומרן אדמו"ר הפני מנחם זי"ע מגור בתוך משאו בפתיחת הזמן בישיבת שפת 

אמת )ה' אלול תש"מ( אמר שהדברים נוקבים, שהרי המדובר כאן הוא בחוטא 

בשוגג, לא בעוונות אלו הזדונות או בפשעים אלו המרדים )יומא לו:(, ואפילו 

וקל וחומר הם הנביאים המתנבאים בשם ה' אומרים הנפש החוטאת היא תמות, 

הדברים בעובר במזיד. ומכל מקום השי"ת עצמו אומר יעשה תשובה ויתכפר לו, 

וזהו "טוב וישר ה'", שהגם שעל פי מידת היושר מתחייב מיתה, אבל השי"ת בטובו 

 יורה חטאים בדרך שיעשה תשובה ויתכפר לו.

$16rXlNeZ15zXmdedINek16jXpy3Xm9eULXvXl30=
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 גם מי שחטא ונצב ככלי ריקם יכול להתעלות ביוהכ"פ שלא כטבע

סי' י"ז( לכ"ק האדמו"ר מביאלא שליט"א מעלה שגם  –שר טוב )תשובה ובספר מב

מי שחטא ונצב ככלי ריקם לפני המלך, אף הוא יכול להתעלות ביום הכיפורים 

אפילו החכמה  -שלא כטבע. ומראה באצבע על ירושלמי דנן דחזינן שלכולי עלמא 

בריאת העולם.  לא הבינו ענין התשובה, וטעמא: הואיל והיא נגד טבע -והנבואה 

והתירוץ, מדוע והאיך מהני התשובה, הוא: מפני שהתשובה נבראה קודם העולם 

)פסחים נד:[. וכל זה עשה הקדוש ברוך הוא ברחמיו, כדי שתועיל לבני ישראל 

שמחשבתם עלתה מקודם בריאת העולם ]ב"ר א ד[. ולכן יכולים ישראל שנעשו 

, לשנות עצמם על ידי תשובה במתן תורה לעם סגולה ועם קדוש, מחוץ לטבע

שקדמה לעולם. וגם מחשבת בני ישראל הצדיקים קדמה לבריאת העולם. ולפיכך 

קץ וסוף לתשובה אצל ישראל הוא ביום הכיפורים ]רמב"ם תשובה ב ז[, שהוא גם 

 כן זמן ויום שלא בדרך בריאת העולם ומחוצה לו.

 מדת הרחמים היא קיומו של עולם

ש ישראל בספרו מסילת ישרים שכתב: "מדת הרחמים היא לסיום נציין דברי קדו

קיומו של עולם, שלא היה עומד זולתו כלל וכלל. ואף על פי כן אין מדת הדין 

לוקה, וזה, כי לפי שורת הדין ממש, היה ראוי שהחוטא יענש מיד תיכף לחטאו בלי 

א המתנה כלל, וגם שהעונש עצמו יהיה בחרון אף, כראוי למי שממרה פי הבור

יתברך שמו, ושלא יהיה תיקון לחטא כלל, כי הנה באמת, איך יתקן האדם את 

אשר עיות והחטא כבר נעשה? הרי שרצח האדם את חברו, הרי שנאף, איך יוכל 

 .לתקן הדבר הזה? היוכל להסיר המעשה העשוי מן המציאות

"אמנם, מדת הרחמים היא הנותנת הפך השלשה דברים שזכרנו: דהינו, שיתן זמן 

לחוטא ולא יכחד מן הארץ מיד כשחטא, ושהעונש עצמו לא יהיה עד לכלה, 

ושהתשובה תנתן לחוטאים בחסד גמור, שתחשב עקירת הרצון כעקירת המעשה, 

דהיינו, שבהיות השב מכיר את חטאו ומודה בו ומתבונן על רעתו ושב ומתחרט 

ה חפץ עליו חרטה גמורה דמעיקרא כחרטת הנדר ממש שהוא מתנחם לגמרי והי

ומשתוקק שמעולם לא היה נעשה הדבר ההוא ומצטער בלבו צער חזק על שכבר 
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נעשה הדבר ועוזב אותו להבא ובורח ממנו, הנה עקירת הדבר מרצונו, יחשב לו 

)ישעיה ו(: וסר עונך וחטאתך  כעקירת הנדר ומתכפר לו. והוא מה שאמר הכתוב

טער ומתנחם על מה תכפר, שהעון סר ממש מהמציאות ונעקר במה שעכשיו מצ

 .פרק ד' בדרך קנית הזהירותעיי"ש מה שהרחיב ב .שהיה למפרע"
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 בעקבי הצאן / הרב ישראל מאיר קינד

 תשובה מאהבה

איתם בין ושבתם ור'אמר ליה בר הי הי להלל מאי דכתיב איתא בחגיגה )ט:( "

היינו  ,יםוקהיינו צדיק היינו עובד אל 'ים לאשר לא עבדווקצדיק לרשע בין עבד אל

אמר ליה עבדו ולא עבדו תרוייהו צדיקי גמורי נינהו  .רשע היינו אשר לא עבדו

 ".ואינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחד

ה פעמים קרי עליה אינו ודברי הגמ' מרפסין האיגרא מדוע מי שלא שנה פרקו מא

 "עובד אלוקים", אמנם אינו בדרגה הגבוהה ביותר אבל עד כדי רשע לקרות לו.

 בריאה מחודשת של האדם -תשובה 

אמר רבי חמא ברבי חנינא גדולה והנה בגמ' יומא )פו.( נשנה במעלת התשובה "

 ".תשובה שמביאה רפאות לעולם שנאמר ארפא משובתם אהבם נדבה

)נתיב התשובה, ב( שהעולם על כל חלקיו מצד עצם בריאתו  ווביאר המהר"ל

נברא כעולם בלא חטא, אלא שנברא חסר והיה מוטל על אדה"ר להשלים חסר זה 

ולהביא את העולם לשלמות. אך אדה"ר בחטאו הכניס זוהמא בכל העולם וכלשון 

 חז"ל בכמה דוכתי.

וא נברא נברא אבל עדיין אע"פ שהעולם מזוהם מהחטא האדם הפרטי כאשר ה

בלא חטאים שיש בו והוא מה שאמר שלמה המלך "האלוקים עשה את האדם 

 .זישר" אבל האדם ע"י חטאיו "המה בקשו חשבונות רבים"

וכאשר אדם חוטא חל שינוי בצורת הבריאה מאשר בראה הקב"ה, ועל מנת 

שיהיה אפשר לחזור להתחלה עשה הקב"ה מהלך מחודש שקוראים לו "תשובה" 

 כן הוא שיבה וחזרה לתחילת צורת הבריאה הפרטית של כל אדם.שכשמו 

נמצא שתשובה אינה רק מחיקת חטאים אלא יצירה מחודשת של האדם, אך 

 החידוש הוא החזרה לישן, ועיין בזה.

                                                 
וז"ל "דע לך כי התשובה היא לאדם מצד כי האדם נברא בהתחלתו בלא חטא, וכאשר הוא שב אל הש"י אז האדם  ו

 להביא רפואה לעולם כי הרפואה גם כן שהוא שב להיות כבתחלה" חוזר אל התחלתו, ומפני זה ראויה התשובה
 אמנם יש עוד דרכים לפרש כוונת הפסוק ואכ"מ. ז
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 חרטה בלבד -חזרה להקב"ה, יראה  -אהבה 

 רבי חמא בר חנינא רמי כתיב שובו בנים שובבים דמעיקרא שובביםובגמ' )שם( "

שלא יחשיבו את החטא,  " )רש"י: דמתחילה משמעאתם וכתיב ארפא משובתיכם

לא קשיא כאן ומאידך לשון ארפא משובתכם משמע רפואה כבעל מום שנתרפא(. "

 " )רש"י "השב מאהבה נעקר עונו מתחלתו"(.מאהבה כאן מיראה

, והבנת פשטות דבריו דהנה בעשרות חוהמהר"ל )שם( ביאר בדברים עמוקים

ביאר יסוד מהותי בין עובד ה' מאהבה לעובד ה' מיראה, עובד ה'  טת בספריומקומו

מאהבה אוהב הוא את ה' עצמו )עד כמה שאפשר לומר( וממילא כאשר עובדו 

דבק הוא במי שאוהבו. משא"כ עובד מיראה אינו אוהב את ה' אלא עובד מחמת 

 פחד שירא מה' וממילא כאשר עושה מצוות אינו דבק בהקב"ה.

החוזר בתשובה מאהבה מביא רפואה לעולם כיון שרק בתשובה מאהבה יש  ולכן

 חזרה גמורה להקב"ה.

נמצא שבתשובה גמורה יש חזרה של האדם לעצמו, ובנוסף חזרה לדבקות 

 .יבהקב"ה

 עובד מאהבה -עובד ה' 

ובזה הדרינן לתחילת הסוגיא בביאורו של הלל, מדוע מי שושנה פרקו מאה 

בד אלוקים משא"כ השונה פרקו מאה ואחת פעמים הרי פעמים נחשב שאינו עו

 הוא עובד אלוקים.

ועתה הדברים מאירים, השונה פרקו מאה פעמים הסיבה שנעצר במאה פעמים 

ולא המשיך פעם נוספת מוכיחה שהייתה סיבה לזה ששנה משנתו מאה פעמים 

ובד נמצא שגרסתו אינה מאהבת ה', וממילא כל עבודתו אינו דבקה בה' ואינו ע

                                                 
וז"ל "כי מי ששב אל הש"י מאהבה בודאי תיכף ומיד ששב יש לו רפואה, כי מצד האהבה יש כאן תשובה גמורה,  ח

וזה ההפרש שיש בין העובד מאהבה ובין  ואם שב מצד היראה אין כאן תשובה גמורה וצריך רפואה מן הש"י.

העובד מיראה כי העובד מאהבה יש לו אהבה ודביקות אל הש"י מצד עצמו כמו שהתבאר בנתיב האהבה ע"ש, 

 אבל העובד מיראה היראה הזאת מצד הש"י לכך רפואתו מן הש"י לא מצד האדם עצמו, ודבר זה יש להבין מאוד"
', לגבי מצוות דרבנן שהם גדר של אהבה. ובחידושי אגדות ליבמות מח: עי' באר הגולה, באר הראשון פרק ד ט

 שהעושה מיראה אינו נדבק בהקב"ה משא"כ העושה מיראה. וכן רבות על רבות במקומות רבים. 
ועיי"ש בהמשך דברי המהר"ל שביאר ביסוד זה מדוע בתשובה מאהבה נהפכים העוונות לזכויות משא"כ בתשובה  י

 פכים רק לשגגות.מיראה העוונות נה
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ה', אך השונה פרקו מאה ואחת מוכיח בזה שכל עבודתו רק מחמת הרצון לעשות 

 נחת רוח להקב"ה והוא עובד אלוקים.

 וראיתם". ושבתםובזה מדוקדק לשון הפסוק "
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ד' אמות של הלכה / הרב חיים קריבוס, בעהמ"ח 

 חיים כהלכה

בענין לקחת דבר מחבירו כשאינו נותנו בלב שלם, ואיסור 

 סעודה שאינה מספקת לבעליהאכילה מ

ן ת ְבַאֲהָבה ֱאֹלֵקינּו' ה ָלנּו ַוִתתֶׁ  ְלַמַען, ּוְסִליָחה ּוְמִחיָלה ֵקץ ַהזֶׁה ַהִכּפּוִרים יֹום אֶׁ

ְחַדל ק נֶׁ  ָיֵדינּו )תפילת נעילה( ֵמעשֶׁ

נהגו רבים וטובים ללמוד בהלכות  בימים אלו אשר כלל ישראל עוסקים בתשובה,

צדיקי  אשר נמצא בספר המדע(. ומובא בספרי תולדותם שלתשובה להרמב''ם )

באיזה אופן למדו את הלכות אלו מתוך יראה עילאית ותשובה מעלייתא  יאהדורות

 מהרימלוב יעקל'ה רבי הגאון אביו כי סיפר ל"זצוק מטשעבין הגאון מרן ובדמעות.

 שנה ושלושים תשובה, הלכות ם"רמב אלול בחודש לומד היה מיעקב' ה'כוכב בעל

 יהודה )הג''ר בדמעותיו. ספוגים ם"שברמב הדפים היו עדיין פטירתו, אחר

 חמדתי(. בספר בצלו רבינוביץ,

                                                 
כן מסופר על החתם סופר שהיה לומדו עם התלמידים בעשי''ת, )ספר מנהגי החת''ס פרק ז אות יא(. וכן בתולדות  יא

 פ"''אע להלכה מגיע היה ''וכאשר הרה''ק ר' שמעלקא קליין מסעליש )בספר צרור החיים ליקוטים מועדים(.וז''ל:

 כל לב בחדרי נכנסו האלו הדברים' וכו משנתכם'' ישנים עורו בו יש רמז מ"מ הכתוב גזרת הוא שופר שתקיעות

 יכול היה לא ואם שופר, דער שרייט וואס שואלו היה ם"הרמב לימוד אחר בא שבחור מזדמן היה ואם ואחד, אחד

 ואמר השופר, שמרמז למה לב נותן אתה ואין אלול, ימי הוא עתה בקול עליו צעק ם,"ברמב שמבואר מה להשיב

 אלול''. חודש זה מה והרגיש נימוח, הוא אבן לב ואם יבושיןכ דברי

וגם על הגה''ק ר' שמואל מאונסדארף תלמיד הכת''ס )בספר תולדות שמואל דרך התורה והעבודה אות ט( מסופר 

עליו: ''ובימי אלול אשר בו הוסיף ללמוד רמב''ם הלכות תשובה בלב נשבר ונדכה, ומי ראה צדיק בוכה ולא יבכה 

להרהר בתשובה שלימה, וכשהגיע לדברי הרמב''ם ''אפילו היה רשע כל ימיו ושב באחרונה'' היה בוכה כל כך עמו, 

עד שלא היה יכול לדבר מרוב הבכיה, וחשב בעצמו כי אין בעל חטא כמוהו בעולם, כדרך הצדיקים האמיתיים...''. 

ה ובכל יום מעשי''ת יש ללמוד פרק אחד. וכך הגאון ר' חיים סולובייצ'יק אמר שיש י' פרקים ברמב''ם הלכות תשוב

. )ספר נוף מרדכי ברקוביץ' עמוד עח, וביוה''ק היה לומד את הפרק השביעי שמדבר במעלןת התשובהנהג בעצמו, 

שכן שמע מב''ב(. והגר''מ שטרנבאך שליט''א מתאר בהקדמתו לספרו הדרך לתשובה על הרמב''ם )הלכות תשובה( 

 בוע ללמדו בשולחן השבת עם הבני בית.על אביו שהיה לו סדר ק

 

 יב, זה לשונו: הלכה יא פרק מקוואות מענין לענין בהלכות תשובה יש להביא לשון הרמב''ם בסוף הלכות 

 

 מכלל הן והרי מכרעתו אדם של שדעתו מדברים ואינן, הן הכתוב גזירות והטהרות שהטומאות וגלוי ברור ''דבר

 גזירת אלא במים שתעבור צואה או טיט הטומאה שאין הוא החוקים מכלל הטומאות מן הטבילה וכן, החוקים

 בדבר יש רמז כ"ואעפ, טבל לא כאילו הוחזק ולא טבל חכמים אמרו ולפיכך, הלב בכוונת תלוי והדבר היא הכתוב

 ותמטומא נפשו לטהר לבו המכוין כך דבר בגופו נתחדש שלא פי על ואף טהור שטבל כיון לטהר לבו שהמכוין כשם

, טהור הדעת במי נפשו והביא העצות מאותן לפרוש בלבו שהסכים כיון, הרעות ודעות האון מחשבות שהן הנפשות

 ברחמיו השם, אתכם אטהר גלוליכם ומכל טומאותיכם מכל וטהרתם טהורים מים עליכם וזרקתי אומר הוא הרי

 .אמן'' יטהרנו ואשמה עון חטא מכל הרבים
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בפרק ד מהלכות תשובה מייחד הרמב''ם את דיבורו ל''ארבעה ועשרים דברים 

המעכבים את התשובה'', ומקור אלו כ''ד דברים הם ברי''ף )שבסוף יומא( וכבר 

דעתי היכן היא שנויה''.  ובתשובת פאר הדור )סימן יב( כתב עליו הר''ן ''לא י

להרמב''ם השיב: ''זה הענין אינו בתלמוד... כי אם יסדוה האחרונים אבל לא 

 ידעתי מי מקדושים... וכאשר ראינו והבננו הדק היטיב ראינו דבריהם מכוונין''.

דר את ואף שהרי''ף הקדיש לזה כמה שורות בלבד הרמב''ם האריך בעניניהם וסי

 ֵאּלּו זה לכמה סוגי חטאים, כפי שיראה הרואה בפנים. וזה לשונו בסיום: "ָכל

 ִאם ֶאָּלא אֹוָתּה מֹוְנִעין ֵאין ַהְתשּוָבה ֶאת ֶשְמַעְכִבין ִפי ַעל ַאף ָבֶהן ְוַכּיֹוֵצא ַהְדָבִרים

 ַהָבא". ָלעֹוָלם ֵחֶלק לוֹ  ְוֵיש ְתשּוָבה ַבַעל ֶזה ֲהֵרי ֵמֶהן, ְתשּוָבה ָאָדם ָעָשה

מאמר הלכתי זה סובב על דין ''איסור אכילה מסעודה שאינה מספקת לבעליה'' 

 אשר מונה הרמב''ם ואשר הרבה בני אדם נכשלין בזה מחמת אי ידיעה.

* 

 מראי מקומות:

 זה לשון הרמב''ם פרק ד מהלכות תשובה:

ִּלים ן ֶחְזָקתֹו ָלשּוב ֵמֶהן. ְלִפי ֶשֵהם ְדָבִרים קַ ּוֵמֶהן ֲחִמָשה ְדָבִרים ָהעֹוֶשה אֹוָתן ֵאי

ָהאֹוֵכל ִמְסֻעָדה ְבֵעיֵני ֹרב ָהָאָדם ְוִנְמָצא חֹוֵטא ְוהּוא ְיַדֶמה ֶשֵאין ֶזה ֵחְטא. ְוֵאּלּו ֵהן. 

זֶׁה ֲאַבק ֵגזֶׁל הּוא יָה שֶׁ ת ִלְבָעלֶׁ קֶׁ ֵאיָנּה ַמְסּפֶׁ א ְוֹיאַמר ְכלּום . ְוהּוא ְמַדֶמה ֶשֹּלא ָחטָ שֶׁ

 :וכו' ָאַכְלִתי ֶאָּלא ִבְרשּותוֹ 

 ספר חסידים סימן שטז:

אפילו צדיק ''יש דברים שאינן גזל והם חמורים מגזל, כגון אם בא אורח לאדם 

אבל הוא צר עין ובוש לגרשו מביתו או מפרנסו ואוכל משלו. או בבית עני  ועשיר

גזל גמור בדין שמים. הרי ריבית שאדם  ,שאין סיפוק בידו ובוש לומר שאין לו זה

נותן מרצונו אעפ"כ אסרה תורה וכ"ש זה. וזהו שנאמר )משלי כ"ג ו'( אל תלחם 

]את[ לחם רע עין. ולכן שונא מתנות יחיה )שם ט"ו כ"ז(. ותשובתו קשה שאם 

 ישלם לו בוש לקבל''.



 

 כג 'עמ -אספקלריא 

 

 ב: עמוד ז דף חולין מסכת בבלי תלמוד

 של פניו צהבו. הן: לו אמר, אצלי סעוד רצונך: ליה אמר, לאפיה נפק רבי "שמע

 יש, הן קדושים ישראל? אני מישראל הנאה שמודר אתה כמדומה: לו אמר, רבי

 עין רע לחם[ את] תלחם אל: וכתיב, רוצה ואינו לו שיש ]יכולת[ ויש לו ואין רוצה

 בל ולבו לך יאמר ושתה אכול הוא כן בנפשו שער כמו כי למטעמותיו תתאו ואל

 לך". ויש רוצה ואתה, מךע

 :מסכת סוטה דף לח עמוד ב

ואמר רבי יהושע בן לוי: כל הנהנה מצרי העין עובר בלאו, שנאמר: אל תלחם "

את לחם רע עין וגו', כי כמו שער בנפשו כן הוא אכול ושתה יאמר לך וגו'. רב 

 ."נחמן בר יצחק אמר: עובר בשני לאוין, אל תלחם ואל תתאו

 לרבינו יונה שער ג אות מג:ספר שערי תשובה 

''והחומד לקחת כל חפץ והוא איש נכבד, שאם ישאל שאלה אור פניו לא יפילון, 

אסור לשאול מעם רעהו מקח או מתת, בלתי אם ידע כי נתון יתן לו בנפש חפצה, 

 ולא ירע לבבו בתתו לו''.

 :, ושולחן ערוך יו''ד סימן רמחרמב''ם הלכות מתנות עניים פרק ז הלכה יא

שהוא נותן צדקה יותר מן הראוי לו או שמיצר  נדיב לב( -)פירוש  ''אדם שוע

וגבאי  .ולגבות ממנו צדקה אסור לתובעוכדי שלא יתבייש  ,לעצמו ונותן לגבאים

" ]אלו ממנו שנאמר ופקדתי על כל לוחציו ,שמכלימו ושואל ממנו עתיד להפרע

 .טור, ראה בבבא בתרא ח:[–גבאי צדקה 

 ג אות ס: שער יונה לרבינו ובהתש שערי ספר

 לא(. מו, כה ויקרא) בפרך בו תרדה לא באחיו איש ישראל בני "ובאחיכם

 יצוה לא, דברו להחל בושים שהם או עליהם אימתו ואם, בחבריו אדם ישתעבד

 או מים צפחת להחם ואפילו, ותועלתם לרצונם אלא, גדולה או קטנה לעשות אותם

 נוהג שאינו אדם אבל, לחם ככר עד לקנות העיר רחוב אל בשליחותו לצאת

 .יחפץ" אשר לכל לצוותו מותר כשורה
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* 

 הלכה למעשה

מתנה שאדם נותן משום בושה, יש בה משום גזל, ואסור לקבלה, ועל זה  .6

 .יבנאמר: ''ושונא מתנות יחיה''

כתב בשערי תשובה לרבינו יונה )שער ג אות מג( שאדם חשוב אין לו לבקש  .2

שהלה יתבייש להשיבו ריקם מפני כבודו. ]ולכאורה הוא הדין  מהשני דבר, באופן

 שלא יבקש אדם מבוגר מילד באופן שהילד ירגיש שאינו יכול לסרב[.

 גזל ואף אבק שזהו, יגלבעליה מספקת שאינה מסעודה לאכול כמו כן אסור .0

 .ידעמו לאכול מזמינו הבית שהבעל פי על

                                                 
מנוח )שהיה מגדולי הדור בדורו של המהרש''ל( אות באות וכותב שכן מוכח להדיא  זהו לשונו של הגהות חכמת יב

מהאי דבבא מציעא דף כב עמוד א, שמר זוטרא לא הסכים לאכול ממה שהביא לפניו האריס  דמרי בר איסק דיש 

אי שם לתלות דמשום כסיפותא הסכים בעה''ב למה שעשה לאחר מעשה יעו''ש היטיב בגמרא. ואולם בספר טוב ר

)מובא באוצר מפרשי התלמוד( חלק על זה דהרי אמרינן דברים שבלב אינם דברים. אבל למעשה יש ללמוד דין זה 

שכתבנו מכמה וכמה מקומות. ראשית, ברמב''ם הלכות מתנת עניים שהובא בפנים שאדם שנותן צדקה יותר 

מדברי רבינו יונה בשע''ת שער ג שהבאנו  מהראוי לו, או שהוא נותן מעצמו מחמת בושה אסור לגבות ממנו. כמו כן

בפנים שאדם חשוב אסור לו לבקש דבר מקח או מתנה כיון שלא רוצים להשיב בקשתו ריקם. ובגמרא חולין ז: 

שהבאנו ג''כ מוכח כן שרפב''י אמר לרבי יש שיש לו ואינו רוצה )לתת(, וממילא אינו נהנה ממנו. וכמו''כ כל דין 

א בחו''מ סימן שנט הוא מפני שהתורה לא רצתה שנחמוד דברים בעל כרחו של חבירו תורה של לא תחמוד המוב

 אפילו עשה דרך מקח וממכר שכיון שהיה צריך להפציר בו נמצא שהדבר נעשה שלא בלב שלם, כנלע''ד.

 
מהש''ס. דין זה כתבוהו הרמב''ם והרי''ף והרא''ש )בסוף יומא( והספר חסידים אות שטז אך לא ציינו לזה מקור  יג

ובזהר חדש רות מחמיר בזה מאד. ]ברמב''ם כתב שזהו ''אבק גזל'', ואולם בס''ח הלשון ''שזהו גזל גמור בדיני 

שמים''[. ולכאורה י''ל שנלמד מחולין דף ז עמוד ב שהגמרא מספרת שרבי פנחס בן יאיר אמר לרבינו הקדוש שהוא 

רוצה ואין לו )יכולת( ויש שיש לו ואינו רוצה, וכתיב ''אל לא סועד אצל אחרים והטעים: ''ישראל קדושים הן, יש 

תלחם את לחם רע עין ואל תתאו למטעמותיו, כי כמו שער בנפשו כן הוא, אכול ושתה יאמר לך וליבו בל עמך''. 

עד כאן. אבל נלפע''ד שעדיין יש לדחות שאולי היתה זו הנהגת חסידות מיוחדת של רפב''י, ומהו מקורו של 

שהדבר אסור באיסור גמור מדין אבק גזל. וראיתי באחרונים שכתבו שלמדוהו או מבב''מ דף כב. שהובא הרמב''ם 

לעיל. או שניתן ללמוד מהא דאבא חלקיה בתענית דף כג שלא הציע לחכמים לאכול עימו, וכששאלוהו על כך 

בטיבותא בחינם. )וא''ת מנין  השיב, משום דלא נפישא ריפתא, כלומר אין הרבה לחם, ואמינא לא אחזיק בהו ברבנן

לו שלא יתרצו שהוא חושש רק משום גניבת דעתם? אלא מוכח מכאן דהיה וודאי אצלו דרבנן לא יאכלו באופן כזה 

 שאין לו די לחלק לאחרים(.

 
זהו הוספה של בעל החרדים פרק מח יא, וכך כתב גם בקיצור שו''ע סימן מב אות יח. ואע''פ שלולי דבריהם  יד

ומר שיתכן כל האיסור הוא דוקא באופן שהאורח מבקש מבעה''ב כיון דאז הוא מתבייש להשיב פניו ריקם. הייתי א

למעשה, אינו כן. רק גדר הדין הוא שכל שרואה שלחבירו אין מספיק לעצמו אסור ליהנות ממנו אפילו הוא זה 

שמותר, ]שאין שום צד לאסור  שקרהו. אבל באופן שגם יש לו מספיק לפי הנראה לעין, וגם הלה הזמינו ודאי

דמהיכא תיתי לומר שליבו בל עימו[. שוב ראיתי בכמה וכמה ממפרשי הש''ס האחרונים בב''מ כב. לפרש, שודאי 

דברים שבלב אינם דברים, ועל כן באופן שרואה שיש לו מספיק כשאומר בפירוש ''בוא אכול עימי'' א''צ לחשוש 

למה לא לקחת יותר יפה, וכדומה בלשון נסתר אז תולים שבשביל כסיפותא יותר, ורק כשלא אמר בפירוש, רק אמר 

 .2אמר הכי. ובזה תירצו הערת הטוב ראי שהובא בהערה 
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ונראה דלהרבה ראשונים זה עליהם ] לשוב שקשה הדברים ומן גדול עון והוא

 .[טודוקא אם הוא רגיל בכך

ואף על פי כן נראה שהבעל הבית שנותן לאורח במצב כזה שאין לו מספיק,  .4

אינו עובר על לפני עיור לא תתן מכשול )שמכשילו באבק גזל(, כיון שבידו להחליט 

 .טזשנותן לו את זה בלב שלם

* 

 דה שאינה מספקת לבעליה:דעת כמה פוסקים יש כמה קולות בדין זה של סעו

יש שכתבו שכל שיש להלה די לחם לשובע, ניצולים מאחריות חשש סעודה  .5

 .יזשאינה מספקת לבעליה, כיון שהלחם הוא עיקר הסעודה

ובספר מעיל צדקה )אלף תרל''ח( מביא ''בשם הפוסקים'' שכל שיש אפשרות  .6

ה דתלוי לפי ערך לקנות עוד אין בו איסור סעודה שאינה מספקת. והעיר ע''ז דנרא

האדם, אם אין לו יכולת ללכת לקנות, ומתבייש לשאול דבר זה מאחרים, אסור 

לקחת ממנו. והגר''ח פאלאג'י הביא דבריו אלו למעשה בספרו צדקה לחיים )אות 

 תפב מערכת סעודה(.

ויש מי שחידש שדין סעודה שאינה מספקת אינה נמצאת בינינו משום דדוקא  .7

, וכגון מה שמובא יחאסור לקחת ממנוספיק בשביל לחיות מאם אין לו לבעה''ב 

                                                 
ברמב''ם כתב בסתמא ''האוכל'' מסעודה, אף שברי''ף וברא''ש איתא ''המרגיל''. וכן ובשע''ת שער א סימן נב  טו

י. יומא פז. ונראה דדעתם דבאינו רגיל אינו מעכב את התשובה, איתא ''הרגיל'' בסעודה וכו'. וכן מצאתי במאיר

 וכ''כ בעל הבצה''ח בספרו אהלך באמתך פרק כה אות ס.
כן השיב הגר''ח קנייבסקי להגרש''ב גנוט בספר שלהי דקייטא סימן צו. וכן ניתן לדייק מהגמרא בחולין דף ז: יש  טז

 שמזמן קדושים איקרו מאי נקרו קדושים, ותירצו ''ואפילו הכישיש לו יכולת ואינו רוצה. והקשו התוספות, א''כ א

הבושת''. והרי אם יש בכך איסור לפני עיור לא היו נקראים קדושים. ]ואפשר לדחות,  מפני אצלו לאכול חבירו את

שהבושת הוא מה שמראה שהם קדושים כלומר שהן בני ישראל שיש בהן מידת הבושה אך לא לענין המותר 

 ין. אבל למעשה יש לדין זה שכתבנו עוד קצת ראיות[.והאסור התכו
זהו לשונו של האשל אברהם מבוטשאטש באו''ח סימן רמב בבאה''ט סק''א ד''ה אם שלחו באמצע הדברים.  יז

אל תסעוד. לחם לשון סעודה, עכ''ל.  -וכותב שכבר כתב כן במקום אחר. ]עיין ברש''י חולין ז: בד''ה אל תלחם 

כן בספר לחם אבירים )להגאון ר' אלימלך פישמאן שהיה ת''ח גדול ומשמש אצל הרה''ק ר''י  ושמחת שמצאתי כמו

מקערעסטיר( פרשת עקב בד''ה ארץ אות ב שכתב ממש כדברי הא''א בשם ''מה שכתבו הפוסקים'' ואיני יודע למי 

ה שאר מאכלים שיש לו, ה''ז מהפוסקים התכוונו. ]ויל''ע בזה כי לכאורה אם אין דעת בעה''ב נותן לו בנתינה גמור

אבק גזל באותן מאכלים, ומה טעם בזה שהלחם יכשיר את כל הסעודה? ושמעתי מידידי הרב י.א. קלאר לפרש 

הרי הוא מוחל על שאר מאכלים שאין לו מספיק  ממילאדיתכן דדעת אלו הפוסקים דמי שיש בידו די והותר לחם, 

 לעצמו[.
גאון ר' יהושע זעליג תרשיש סג''ל. עיין שם מה שנושא ונותן בארוכה עם ספר עין תרשיש חלק א עמוד צה לה יח

 גיסו ה'סבא' מנובהרדוק זי''ע על כל ענין זה ד'כיסופא' והמסתעף לה.
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בגמרא )בב''מ סב.( על שניים שמהלכים במדבר ויש רק ביד אחד מהם קיתון של 

 .יטמים וכו'[. אבל מפשטות וסתימת הרבה האחרונים לא נראה כדבריהם

הציעו לו לאכול, ורואה שהוא סעודה שאינה מספקת לבעליה, יכול לשנות  .8

ן שלא יוודע ולא יגרום חילול השם ח''ו(, ויתחמק ע''י תירוץ כל מן האמת )באופ

 כשהוא כגון שכבר אכל או שאסור לו מאכל זה וכדומה.

, אבל לבקש מאחד כאיש מקום לומר שהאיסור הוא ''דוקא להרגיל בזה'' .9

באופן חד פעמי סיגריה או מתנה מועטת אפילו כשרואה שלא נשאר להשני 

ם ורוצה ליכנס תחת המטריה של חבירו, אין לחשוש מספיק, או כגון שהולך בגש

שהלה אינו מתרצה כיון שניחא ליה לעזור לשני כל שאינו עושה כן דרך קבע. אך 

למעשה כתב בעל הבצל החכמה שאין לדייק כן אלא ''לא יאכל בסעודה שאינה 

. ]אבל מסתבר שיש לחלק בין 'סעודה' לשאר דברים כבמספקת אפילו פעם אחת''

 אדם לוקח מחבירו[.קטנים ש

                                                 
דאי לפי דבריהם לא היה להקיצור שו''ע והחרדים והארח מישרים שהם ספרי הלכה למעשה להביא דין זה כלל.  יט

המשנ''ב דין זה בהלכות סעודה כגון בסימן קע[. וראה מה שכתב בביה''ל קע  ]ואולי באמת זה הטעם שלא הזכיר

סעיף יט שאין לבוא בסוף סעודת נישואין וכדומה, כי לפעמים כבר אין לבעה''ב מה להגיש לאורח ומתבייש ]ויש 

 לדון לפי המציאות ולפי הנהוג בכל מקום ומקום[.
הני תלת מילי עבידי רבנן דמשנו במילייהו... ובאושפיזא. היינו בארח מישרים פירש בזה מה שאמרו בב''מ כג: ב כ

כשהבעל אכסניא מציע לאכול עימו ואינה מספקת לבעליה מדרך החכמים לשנות. וכדרך זה ממש פירש בפר אחד 

למהר''ח פלאג'י על הפרקי דר''א פרק א, דאולי זה טעמו של ר''א בן הורקינס שאמר לרבו ריב''ז כבר סעדתי 

א. וגם בלא זה, כבר הבאנו במאמרינו על איסור שקר מספר פסקי הגרי''ש חו''מ שמותר לשנות בכדי באכסני

של''ה.  -להינצל מכל איסור, ואפילו מספק איסור, וע''ש כמה תנאים לזה )שישתדל קודם אם אפשר באופן אחר 

 הגריש''א(. -נין בן יהוידע ועוד. ושיכון בליבו לתועלת הע -ושישתדל שיהיה בלישנא דתרי אנפי 

 

ידוע הוא, בהגאון רבי זלמל'ה מוואלאז'ין שהציעו לו פעם לאכול בסעודה שלא היתה מספיקה לבעליה,  מעשהו

ולא רצה לפגוע בבעה''ב, ענה ואמר ''הרופא אסר עלי לאכול מאכל זה'', ולאחר שיצא ביאר שכונתו בליבו היתה 

 כזו.להרמב''ם שהיה רופא גדול ואסר ליהנות מסעודה 

 

 
דהנה רק הרמב''ם כתב בסתמא ''האוכל'' מסעודה, אבל הרי''ף הרא''ש והמאירי )סוף יומא( והשע''ת כתבו  כא

לשון רגילות ''המרגיל''. ואף ששייך לפרש שהם באים לומר דדוקא המרגיל את עצמו בכך אזי נהיה הדבר אצלו 

התכונו( מ''מ מנין לנו להחמיר כן מדעתנו במקום קשה לשוב על זה ומעכב אותו מלחזור בתשובה )ולא לענין היתר 

שהלה מציעו בעין טובה לקבל ממנו. אך א''א לומר כן למעשה. ראשית, כי הרמב''ם בודאי שהשמיט תיבת 

''המרגיל''. ועוד, דניתן לומר שדוקא המרגיל בזה הוא מעכב את התשובה, אבל בכל אופן אסור. שוב ראיתי 

רוש ''זה השער'' על השע''ת שם )אחד מפוסקי הדור זצ''ל בעמ''ח שו''ת מפורסם ושמחתי, שכיונתי לדברי הפי

ורצה בהעלמת את שמו( "בזה י''ל דאם אינו רגיל רק באופן ארעי ליכא איסורא כלל )משא''כ שאר כ''ד דברים 

ו הלכות יום המעכבים את התשובה('' אך סיים: וצריך עיון למעשה''. וגם הגרמ''מ קארפ שליט'''א כתב כן בספר

 ביום עמוד תקלד, שלדעת יש אומרים האיסור דוקא ברגיל, ועדיין צריך עיון.
בספר אהלך באמיתך פרק כה אות ס. ועדיין ניתן לומר שיש הבדל עצום בין מטריה וסיגריה שערכה מועט ומכוין  כב

אפילו בפעם אחת. וכמה  לתתה לו בלבב שלם כ''ז שאינו מתרגל לבקש ממנו, לבין סעודה או אוכל שצריך לחשוש

דאיתא בביאור הלכה סימן קסט ד''ה לשמש ש''המנהג בכל ישראל, כשאדם נכנס לבית חבירו בשעה שאוכלין 
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* 

 רות אות באות: מגילת חדש זה הלשון בזוהר

ם ְך, ְוֵאין ָש ַהָמדֹור ַהֵשִני, הּוא ִנְקָרא ַשַחת. ְוהּוא ֵאש ְירּוָקה. ְוֵאין ָשם ִכי ִאם חֹוֶש ''

ים. ְוַהַמְלִבין ְפֵני ַרֲחִמים ְכַלל. ְוָשם ָדִנין, ָכל ַהְמַסְפִרין ַאַחר ִמָטָתן ֶשל ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמ 

ם ָשַמִים. ֲחֵברֹו ָבַרִבים. ַוֲאִפיּלּו ַבֲהָלָכה, ֶשֹּלא ִלְלמֹוד ִמֶמנּו. ְוַהִמְתָגֶאה ֶשֹּלא ְלֵש 

ֵהם ָלָכה ַאַחת, וְ ְוַהִמְתַכֵבד ַבָקלֹון ֶשל ֲחֵבירֹו. ְוַהּיֹוֵדַע ַבֲחֵברֹו ֶשִּיָכֵשל ִבְדָבִרים אֹו ַבהֲ 

ֵּיש לֹו ֵבית ְבִעיר ַאַחת, ְוֵאינֹו מֹוִדיעֹו קֹוֶדם ֶשִּיָכֵשל, ְוִיְשַמח הּוא אֹו ֲאֵחִרים. ּוִמי שֶ 

ל ְוָהאֹוכֵ ַהְכֵנֶסת ְבִעירֹו ְוֵאינֹו ִנְכַנס ָבּה ְלִהְתַפֵּלל. ּוִמי ֶשֵאינֹו ֹנַח ַלֲחֵבירֹו ַבֲהָלָכה. 

ֵאיָנּה ַמסְ  יהָ ִמְסעּוָדה שֶׁ ת ִלְבָעלֶׁ קֶׁ הּו. . ְוַהַמְגִביַּה ָידֹו ַעל ֲחֵבירֹו, ַאף ַעל ִפי ֶשֹּלא ִהכָ ּפֶׁ

ם ְבָמדֹור ֶזה, ּוִמי ֶשְמַקֵּלל ִבְשחֹוק ַלֲחֵברֹו, ְבִעְנַין ֶשַּיִגיַע לֹו בֹוֶשת. ָכל ֵאּלּו ִנדֹוִנים ָש 

 .''ְוָכל ַכּיֹוֵצא ָבֶהם

ורר לידיעת הלכה זו שרבה בה המכשלה, ברם אסור לסמוך הדברים נכתבו כדי לע

על שום דבר הנכתב כאן להלכה למעשה, וגם אין להחמיר מספק. על כל שאלה 

 יש לפנות למורה הוראה

                                                                                                                                                                                
קוראין לו לאכול'' ]יש לציין מקור לזה בתענית כג:[, וממילא מתבייש בעה''ב ומזמינו שכן הוא דרך ארץ, וליבו בל 

 שני אני צריך אותו לעצמי, )כנלפע''ד ולא להלכה(.עימו, משא''כ בסיגריה שאין בושה לומר ל
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 רוטשטיין חיים הרב/  והנדרש הדרש

 ה'מבינות' כמבחן למצבנו הרוחני

ף ְוכּור ַלָזָהב ְוִאיש ְלִפי ַמֲהָללוֹ  סֶׁ  )משלי כז, כא( ַמְצֵרף ַלכֶׁ

מצרף  ,ונאמרבשערי תשובה )שער ג', קמח( מבאר רבינו יונה פסוק זה, וז"ל: 

מעלות האדם לפי מה שיהלל. אם הוא  ו,פירוש, לכסף וכור לזהב ואיש לפי מהללו

תדע ובחנת כי איש טוב הוא ושרש  ,משבח המעשים הטובים והחכמים והצדיקים

 ,בח את הטוב והטובים תמיד בכל דבריוהצדק נמצא בו. כי לא ימצא את לבו לש

 עכ"ל. .וכו' מבלי מאוס ברע ובחור בטוב ,ולגנות העבירות ולהבזות בעליהן

וכלומר, שכאשר אנו באים לבחון אדם ולדעת את סתרי לבבו אם טוב הוא אם 

היכן נדלקות לו העיניים.  -עלינו לבחון את תחומי מהלליו, ובשפה פשוטה  -רע 

הם אשר יאירו את עיניהם  -או הרגש מוסרי חד ופולח כליות  ישנם שסברא טובה

ויעוררו את חושיהם, אך ישנם, להבדיל, את אותם שרק הזכרתו, ולו ברמז, של 

הוא אשר יתפוס  -מאכל הערב לחיכם או משקה אשר לשמו ולזכרו תאוות נפש 

ולמם אם ברוחניות ע עאת התעניינותם ויפקח את אישוניהם לרווחה. ובזאת ייווד

 או שמא... -

בימים אלו, ימי התשובה וחשבון הנפש, דומה כי חובה היא על  אדם לערוך 

כי אם על עצמו! לבדוק ולפשפש בקרבי הגיוניו האם  -אך לא על האחר  -מבחן זה 

 או חלילה... -מהללו ותאוותו הם לדברים שבקדושה 

 ה'מבין' רגיש בתחום התעניינותו

ע מבדק דומה ברעיונו, לבחון את רוחנו להיכן וברוח דברים אלו נראה להצי

 הלהיעשות אם להיעזב. -נושבת היא, ומהו קוטבו המגנטי של מצפוננו 

לא יעדר תדיר מקומם של ה'מבינים'. ולדוגמא, אנחנו  -כמעט בכל תחום שישנו 

נכנסים למכוניתו של חבר לנסיעה, מכונית חדשה מרווחת ומאובזרת כראוי 

כבכתם שמן, מזגן הגון ומערכת שמע איכותית מנעימים את המחליקה על הכביש 

חלל ה'עגלה', ושלל פינוקים מאבזרים את הכלי המתגלגל. אנחנו מפרגנים 
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בעדינות לנהג על כך שמן הסתם בירך בכוונה רבה את ברכת 'הטוב והמיטיב' 

'זה אוטו?!' 'סוס ועגלה  -אולם תגובתו מפתיעה אותנו  -כאשר קנה את המכונית 

או אז אנו מבינים כי ב'מבין' עסקינן. אנו שבטראנטעס' נסענו עד  -ותר טובים!!' י

אולם זה ה'מבין' רואה הוא כל  -ממהרים להתרגש משלל הנוחות והפינוקים  -כה 

 ורחוק רחוק הוא מהתלהבות. -חיסרון קטן כקטנטנן 

שנו במיטב 'מבין' בתאוה המכונה 'שוקולד', בחתיכה מהסוג הנ"ל אותה רכ ְנַכֵבד

לא הייתי  ה'זה שוקולד?! בתור עוגיי -פניו  יתאך אנו מופתעים מהעווי -כספנו 

 'מבין'! -אוכל את זה' 

מנגד, ניקח כדוגמא אדם ה'מבין' בגבינות, אותו כיבדנו זה עתה בנתח גבינה יקר, 

והוא הגיב ש'חבל על החלב ממנו עשו את הגבינה', ונבקש ממנו שכמשקל נגד 

גבינה איכותית מהי. הלה ממהר להוציא מצקלונו נתח לבנבן אפרפר, ידגים לנו 

בעל מראה של אוכל שימיו כימי החרטומים, ועלה באשו ותעל צחנתו, ונמלא כל 

 טעם של 'מבין'! -והוא כולו מתבשם על הניחוח ה'ענוג'  -הבית ריח גן־עדן 

שהו ויסקי או שמא הדוגמא של זה ה'מבין' במשקאות חריפים, שידגים לנו איז

זהו  -והוא מהנהן כנגדו  -במחיר אגדי, אשר טעמו כטעם לשד האקונומיקה 

 מילה של 'מבין'! -המשקה! כזה ראה ולגום! 

גם בתחומי הרוח נכונים הדברים, ומהווים הם מבחן לאישיותם ולשיעור קומתם 

 של עצמנו. -אך לא פחות חשוב  -הרוחני של הסובבים אותנו 

סברא, הרגש מוסרי, פתגם חסידי, או כל עניין אחר אשר כאשר אי מי משמיע 

כאילו וזה  -מהי תגובתנו ותחושתנו אז?! העומדים אנו מהצד במבט מזוגג  -ברוח 

עוסק לו עתה בחלק בלתי מזוהה מקרבי מנוע החללית, או שחושינו נדרכים, 

 וה'מבין' אשר בנו מתחיל בפעולה?!

י, היכן הם תחומי התעניינותו והבנתו, על האדם לחוש ולחקור מהו תוכנו הפנימ

לשם כך ניתנו ימים אלו, ימי התשובה,  -מוטב, אך אם לאו  -ואם טובים הם 

 אמן ואמן!!! -יזכנו ד' ל'אחת שאלתי וגו' שבתי בבית ד'  לשנות אדם אורחותיו.
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הלכה בפרשה / הרב רפאל אלחנן רבינוביץ, 

ם מח"ס מאור יעקב כ"ג חלקים על הלכות המועדי

 וחדשי השנה

 מקצת דיני ומנהגי כפרות

ם ְיַכֵּפר ַהזֶׁה ַביֹום ִכי ם ְלַטֵהר ֲעֵליכֶׁ ְתכֶׁ ם ִמֹכל אֶׁ ִתְטָהרּו )ויקרא טז, ' ה ִלְפֵני ַחֹטאֵתיכֶׁ

 ל(

 מי נוהג במנהג זה

נוהגים לעשות כפרה בערב יום כיפור לשחוט תרנגול על כל בן זכר ולומר עליו א. 

 ף על פי, ואכדבני ספרד אלא שאין נוהגים לומר פסוקים. וכן נוהגים כגפסוקים

בני ספרד נהגו בו, משום שבני  כל מקוםכתב למנוע את המנהג, מ לחן ערוךשהשו

, והרי מבואר לחן ערוךספרד קיבלו את הוראות האריז"ל אף כשחולק על דעת השו

טעם בשער הכוונות )דף ק, א( שהאריז"ל היה נזהר מאד לקיים מנהג זה, ויש בו 

 .כהסוד וענינים נשגבים, והוא מנהג קדום מזמן הגאונים ל פיע

 במה עושים כפרה

ראוי להקפיד על מנהג הכפרות לעשותו דוקא בתרנגלים, ואף מי שמנהג ב. 

כמנהג המקום ולעורכם  ץ ישראלאבותיו לערוך הכפרות במעות, צריך לנהוג באר

אם יש חשש כשרות, עדיף , ואף אם יקח לו זמן טירחא רבה. ורק כועם תרנגולים

ומי  .5*, וכשעושה במעות צריך שהמעות יהיו כפי ערך עוףכזלעשות עם מעות

שנוהג בכל השנה לעשות כפרות עם תרנגול, ומשום חוסר אפשרות לעשות 

שצריך לעשות התרת  כחש אומריםבתרנגול רוצה לשנות ממנהגו ולעשות במעות, י

                                                 
 )סי' תרה ס"א(. רמ"א כג
)רוח חיים סי' תרה סק"ג(,  הגר''ח פלאג'י)סי' תרה סק"ח(,  הכה"ח)שנה א' פ' ויך אות ב'(,  הבן איש חיכ''כ  כד

תפארת )סי' תרה  )שו"ת אור לציון ח"ד פ"ח תשובה א'(, וכ''כ בחזו"ע )עמ' רכה(. וע"ע במ"ב הגרב"צ אבא שאול

 ( שהביא עוד פוסקים בענין זה.6מס' 
 )שו"ת אור לציון שם(. הגרב"צ אבא שאולכ''כ  כה
 (.265)בנתיבות ההלכה ח''מ עמ'  והגר"ע אויערבאך)אשרי האיש פי"ז ס"ד(,  הגרי"ש אלישיבכ''ה  כו
 )אשרי האיש שם(. הגרי"ש אלישיבכ''ה  כז
 ו(.ס)קיצור הל' המועדים עמ'  הגר''ש דבילצקיכ''ה )סי' תרה סק''א(, ו באלף המגןכ''כ  5*

 )אורחות רבנו ח"ב עמ' קצז(. הסטייפלר כח
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ול לעשות על תרנגול אינו צריך שכשאינו יכ כטש אומריםנדרים על מנהגו, וי

 התרה.

 כמה אנשים בכפרה אחת

, אמנם אם אין להאריז"ל היה מקפיד לקחת לכל אחד מבני הבית תרנגול נפרדג. 

,  לאידו משגת יכולים ליקח לכמה בני אדם כפרה אחת ואפי' ליותר משניים

והלוקחים כפרה אחת לכמה בני אדם לא יאמרו בגמר עריכת הכפרה "נפש תחת 

ששני אנשים  ף על פישא ל,. ולהתכפר בכפרה שהתכפר בה אחר אינו מועילבנפש"

 .לגיכולים להתכפר בכפרה אחת, זה רק בבת אחת אבל לא בזה אחר זה

 התערבבו כפרות

במקומות עשיית הכפרות יש ליזהר שלא יתחלפו התרנגולים שעשו בהם ד. 

שספק  לדש אומריםכפרות בתרנגולים שעדיין לא עשו בהם, ואם התערבבו יחד י

 שספק כפרה לקולא. להש אומריםכפרה לחומרא, וי

 דיני המסובב והמתכפר

שראוי שיקדים לעשות כפרות לעצמו  לוש אומריםהמסובב כפרות לאחרים יה. 

ש הענין שיבוא זכאי ויכפר על החייב. אמנם י ל פיע ,יערוך לאחרים ר כךואח

 שאחרים יעשו לו, אלא שבכל אופן עדיף שיעשה לעצמו כפרות מאשר לזאומרים

לומר פסוקי  לחהמתכפר הוא עם הארץ והעושה הוא תלמיד חכם. והמנהג אם כן

לומר את הפסוקים בכוונה גדולה  לט"יושבי חושך" "ונפש תחת נפש", ויש

                                                 
 )חוט שני יום כיפור פ"א סק"ב(. הגר"נ קרליץ כט
 )סי' תרה סק"ה(.בכה"ח כמובא בשער הכוונות )דף ק ע"א( והו"ד  ל

)סי' תרה סק"ח(,  א"ר)שם(,  מחצה"ש, )סי' תרה סק"ב( במג"א)סי' תרה ס"ג(, ועיין בזה עוד  השו"ע הרבכ''פ  לא

 )על המג"א( מש"כ בזה. והגר"א
 )סי' תרה ס"א( .לחוו''י  במקור חייםכ''כ  לב
 , ואשרי האיש פי"ז ס"ט(.26)הל' חג בחג ימינ' פכ"א הע'  הגרי"ש אלישיבכ''ד  לג
 (.262)בנתיבות ההלכה ח''מ עמ'  הגר"ח קנייבסקי לד
 נתיבות ההלכה שם(, וע''ע בס' פרי אליהו בענין זה.)הובא בס' ב בנטעי גבריאלכ"כ  לה
 )סי' תרה ס"ו(. בסידור של"ה, ובמט"אכן הוא  לו
 )שם(. במקור חיים לבעל החו"יכ''כ  לז
 )סי' תרה ס"א(. בטורכן הובא  לח
 )שם(. במטה אפריםכ''כ  לט
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את הפסוקים הנ"ל ואת "זה חליפתי" יטול את הכפרה ביד  מובתחנונים, וכשאומר

 יטלנה בימינו או בשמאלו.האם  מאימינו. ולגבי איטר יד יש להסתפק

 טעה והחליף זכר ונקבה

וכן אשה שעשתה כפרה בתרנגול יצאו ידי  ,איש שעשה כפרות בתרנגולת ו.

שאם תפסו את זה  מגש אומרים. אמנם ימבחובתן ואינם צריכים לעשות שוב כפרות

שיחזרו לעשות כפרות, אולם אם תפסו את זה רק לאחר זמן, אין צריך לחזור  ,מיד

 עוד פעם כפרות.ולעשות 

 שנטרף תרנגול

 בתרנגול כפרה שוב לעשות יש, 20נתנבלה או 22טרופה שנמצא, הכפרה תרנגול .ג

 הכפרות אולי לחשוש צריך אין, וחסד תורה מוסדות על ידי כפרות והעושים אחר.

 .נטרפו או נתנבלו שלהם

                                                 
 מעגל ו' ח' תשרי(. 007)סידור בית יעקב מ'  היעב"ץכ''כ  מ

 )קונטרס איש איטר אות נ'(. יבסקיהגר"ח קניכן הסתפק  מא
 )אשרי האיש פי"ז ס"ו(. והגרי"ש אלישיב)תנינא סי' תרה(,  האשל אברהם בוטשאטשכ''פ  מב
 (.265)בנתיבות הלכה ח''מ עמ'  הגר"ע אויערבאךכ''ה  מג
יצא לענין תרנגול שנמצא טריפה לא נתבאר בדברי מרן שליט"א אם אינו יצא כלל או שמחמת שיש לחשוש שלא  22

ראוי לעשות שוב כפרות והיינו דאינו אלא חומרא אבל לא מעיקר הדין ולמעשה מצינו שנחלקו בזה הפוסקים 

דבספר שער הכולל )סמ"ד אות ב'( מדייק מדברי הר"י קאפיל )סידור האריז"ל קול יעקב כוונת הכפרות( שלא יצא 

נהג, כיון שענין הכפרות נעשה כדין, וכ"כ דווקא לענין תרנגול שהתנבל אבל תרנגול שנמצא טריפה יצא ידי המ

)אסיפת דינים  ובשדי חמד)מהדו"ת סי' תר"ה ס"א(,  ובאשל אברהם בוטשאטש)או"ח סי' נ"ט(, בשו"ת כנף רננה 

)חוט שני יום  הגר"נ קרליץ)אשרי האיש פי"ז אות ה'(,  הגרי"ש אלישיבמערכת יוה"כ סי' א' אות יג(, וכן פסקו 

הגר"ש )שו"ת אור לציון ח"ד פ"ח תשובה ד(, והחזו"ע )עמ' רכח(. ודעת  רב"צ אבא שאולהגכיפור פ"א סק"ב(, 

קובץ מבית לוי תשרי עמ' לד( שאע"פ שאינו חייב לעשות שוב כפרות, מ"מ לכתחילה יעשה שוב כפרות  וואזנר

ה ועדיף טפי )סי' קנח( שאף שנראה שאין צריך כפרה אחרת, מ"מ ליבו מהסס בזבשו"ת תורה לשמה  בכסף וכ"כ

שלא יצא ידי המנהג, ודימה את הדבר לקרבן  התורת אביגדורלעשות אחר במקומו. מאידך, כתב בשד"ח )שם( בשם 

)מועדים וזמנים ח"א סי' נב( מפקפק ומחמיר  הגר"מ שטרנבוךשנמצא טריפה, שהדין הוא שלא יצא ידי חובתו. וכן 

מיקרי חיה כלל ולא מהני אלא לענין טומאה ונראה  להצריך שוב כפרה דשחיטה לא מהני לטריפה דטריפה לא

שנכון יעשה שבכסף שמפריש דמי הכפרות לעניים יסובב על ראשו ויאמר זה חליפתי וכו' זה הכסף ילך לצדקה 

ואנחנו נכנס וכו' שממ"נ יצא דהרי אפשר לעשות כפרות גם בכסף כמש"כ במ"ב סק"א. ויש לציין שבאופן שהמוכר 

)אשרי האיש שם( שצריך לעשות שוב  הגרי"ש אלישיבר במקום התרנגול שנמצא טריפה, דעת נותן לו תרנגול אח

  כפרות, כיון שהתברר שהתרנגול הראשון לא היה שלו, וע"ע בקצה המטה )סי' תכה' סקי"ב(. 
כ אולם לענין תרנגול שהתנבל בשחיטתו וכו' לא יצא כמו שדייק בס' שער הכולל מדבר הר"י קאפיל )שם( וכ" 20

( הוסיף, שכן הדין אם מתה 23)שם( ובחזו"ע )שם( ובפסקי תשובות )סי' תרה הע'  ובשד"ח)שם(  בשו"ת כנף רננה

 התרנגולת לפני השחיטה שיעשה שוב כפרות.
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הלכות החג / הרב יצחק יעקב פוקס, מח"ס 

 יכות בת ישראל''הכשרות' 'תפילה כהלכתה' 'הל

 עשרת ימי תשובה

אמר רבה... אלו עשרה . " )ישעי' נה,ו("דרשו ד' בהימצאו, קראוהו בהיותו קרוב" 

ימים שבין ראש השנה  ליום הכיפורים" )גמ' ר"ה עח ע"א( ימים בהם שערי שמים 

פתוחים, והקב"ה קורא לכולנו: שובו אילי ואשובה אליכם, פתחו לי פתח כחודה 

 "שלש תפילות נשמעות:אני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם".   של מחט... ו

תפילת יחיד בדמעות בכל יום, תפילת יחיד בין ראש השנה ליום הכפורים ותפילת 

 ציבור בכל יום )הג"ה אלפסי זצ"ל בתפארת שמואל לברכות פ"ג(.

 ג.פיוסים    ב.. תשובה תפילה וצדקה   א: עוברים מעבודת הכלל לעבודת הפרט

 ות.כפר

 שינויים בתפילה

ל הקדוש: אם נזכר תוך כדי דיבור  ולא -הטועה ואמר הא"המלך הקדוש": . א

 –חוזר ומתקן. נזכר לאחר מכן, או התחיל אתה חונן וכו'  –התחיל אתה חונן וכו' 

 –חוזר לראש התפילה. ואינו אומר שוב ד' שפתי וגו' )ערוה"ש(. ואפילו ספק אמר 

יל לשונו בעשרה ימים וגם אי אפשר לומר החתימה בשם חוזר )כי אין שייך "להרג

 ומלכות.

תוך כדי דיבור, חוזר ומתקן לאחר מכן  –הטועה, לבני אשכנז  "המלך המשפט": ב.

אינו חוזר )סוף סוף אמר "מלך" ואמר "משפט"( לבני ספרד ולדעת שו"ע הרב  –

יחזור על  –רגליו  נזכר עד יהיו לרצון וגו' )השני( חוזר להשיבה שופטינו וכו' עקר

 תפילת עמידה בנדבה.

מתקנת הגאונים, ואין חוזרים בשביל טעות  "זכרנו לחיים וכו' בספר חיים וכו'": ג.

בדבר שאינו נזכר בתלמוד אא"כ נזכרים בטרם חתימת הברכה, חוזרים לבקשה. 

השוכח זכרנו לחיים וכו' וכבר חתם מגן אברהם יבקש בשומע תפילה זכרנו וכו' 

 בן איש חי, ניצבים. –בקשה גדולה מזו בימים אלו( )שאין 
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בשוא תחת הל'  -חיים לְ יש לדייק לומר זכרנו  –"ברית כרותה לשפתיים"  הערה:

בפתח  )ח"ו לא חיים( בוודאי  –)טור בשם מהר"ם מרוטנבורג(. האומר ַלחיים 

 חיי עוה"ב )ר"י מעמדין(.-מתכוון לחיי הנצח

דע"ת  –ית ומנחה )גם ביחידות ובעמידה : אומרים שחר"אבינו מלכנו" ד.

אומרים בכל יום כולל שבת,  – בני ספרדפרט לשבת, .  – בני אשכנזתקפד,א(. 

 ובשבת, בדילוג "אבינו מלכנו חטאנו לפניך".

יש אומרים במשך כל עשרת ימי תשובה בברכת המזון: "הרחמן הוא יחדש ה. 

 עלינו שנה וכו'" )מט"א(.

 צוותהידורים ויתר הקפדה במ

קיצור שו"ע ק"ל, ב: "ראוי לאדם שיתנהג בימים אלו גם בחומרות שאינו נוהג 

 בהם כל השנה, כי גם אנו מבקשים מאת השי"ת שיתנהג עמנו בחסידות..."

בדיקת מזוזות, הכנות לסוכות, אמירת ברכת המזון ק"ש שעל המיטה  דוגמאות:

ים, יותר צדקה ותיקון מתוך הנוסח, זהירות מפת עכו"ם, יותר תהיל –ואשר יצר 

אין זה מחייב בתורת נדר לכל  –המידות והמעשים. )דברים של הידור ולחומרה 

 ב"י וערוה"ש תר"ג(. –השנה 

 פיוסים

שולחן ערוך או"ח תרו א: "עבירות שבין אדם לחברו אין יוה"כ מכפר עד שירצה 

אין  –שנאה חברו ואפילו לא הקניטו אלא בדברים צריך לפייסו". ומי שאינו מעביר 

תפילתו נשמעת. )א"ר ומט"א( וכל אדם צריך לבקש מחילה מהוריו, מאשתו 

 ומרבותיו. שמא פגע או צערם. והם מצדם יאמרו שמוחלים. )בן איש חי וילך(.

 עיקרי הדינים:

מנהג העולם שהולכים רק לאוהביהם בעיו"כ לבקש מחילה ועפ"י רוב אינו  א.

, כופרים בעיקר המחילה... ושמא יתעוררו לצורך... ואלו שעושים מהטפל עיקר

 אוהביו שפגע בהם... ורע עלי המעשה" )יוסף אומץ(.
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עדיף בעצמו, כי מודה ועוזב ירוחם )א"ר והחיד"א( מבקשים עד שלש פעמים  ב.

 גם בעזרת אחרים.

"ומי שמבקש מחילה מרבים בכלל )מודעה, רמקול...( אינו יוצא אם יודע שפגע  ג.

 ט" )משנ"ב(באיזה יחיד בפר

אין לבקש מחילה, באקראי, על רגל אחת, במפגש מיקרי בסופרמרקט, רכבת  ד.

 קלה, ברמזור.

"בשעת בקשת המחילה אם נתגנה חברו בפני אחרים צריך לפרט מה שחטא  ה.

לחברו, )דעת החפץ חיים( אכן כשיודע שחברו יצטער ויתבייש מזה כשיפרט 

 "ז א,נד(החטא, אזי לא יפרט" )בשם ר"י מסלנט מו

לא יהא אדם אכזרי שלא למחול, שכל המעביר על מידותיו מעבירים לו...  ו.

מידה כנגד מידה ומן השמים מוחלים גם לו. אלא אם כן, אין הבקשה אמתית. 

 תלמיד לרב וילדים להורים צריכים לבקש אפילו מאה פעמים.

לוני... המבקש יאמר או יחשוב הנני מבקש סליחה ממך ד' אלקי ישראל ומפ ז.

 )א"ר(.

 כפרות

שו"ע תר"ה, א: מה שנוהגים לעשות כפרה בערב יום כפורים לשחוט תרנגול  א.

וכו' יש למנוע המנהג.)משום דרכי אמורי, ונראה כאילו מקריבים קרבנות בזמן 

הזה( רמ"א: ויש מהגאונים שכתבו מנהג זה וכו' וכן נוהגים בכל מדינות אלו ואין 

 ל העדות )כף החיים שם, ח(.לשנות. וכן נהוג כיום בכ

אם עושים גם לאחרים יעשו תחילה לעצמם ואח"כ לאחרים,  העושים בכסף: ב.

בסכום כל שהוא, במזומן, לא בצ'ק ובוודאי לא בכרטיס אשראי. מניחים הכסף 

במפית ומסובבים מעל הראש ואומרים: "זה הכסף ילך לצדקה וכו'" ואין לפדות 

 , והכסף ילך לצדקה לעניים דווקא.בכסף מעשר )משנ"ב ובאר היטב(

דווקא בכאלו שאין מקריבים על  המזבח. ואפשרי גם  העושים בבעלי חיים: ג.

 בדגים )מ"ב בשם הלבוש(.
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לוקחים לכל אחד מבני הבית תרנגול לזכר  פרטי דינים לנוהגים בבעלי חיים: א.

נים  ותרנגולת לנקבה )אריז"ל( כשאין היד משגת אפשר בתרנגול אחד לכל הב

ובתרנגולת לכל הנקבות. )שו"ע הרב, ג( ובגמר הכפרה לא יאמרו "נפש תחת נפש". 

יצאו בדיעבד. )א"ר מבוטשאטש תנינא,  –איש שעשה בתרנגולת ואשה בתרנגול  ב.

שתי תרנגולות  –למעוברת לוקחים גם תרנגול אולי תלד זכר, למשנ"ב  ג.תרה( 

רים. ועושים הכול על ראשה בלבד. שלש נקבות ושני זכ –ותרנגול אחד. לאריז"ל 

 –נאמן )שו"ת קנה בושם ב, כ שלא כדעת מנחת יצחק(  –אולטרה סאונד ד. 

צריכה   –מעוברת שטרם מלאו מ' ימים להריונה  ה.ולוקחים כפי שהורה הסורק. 

עדיף לתת לעני שווי  ו.כפרה רק לעצמה. )הגרי"ש אלישיב והגר"ש וואזנר זצ"ל( 

 עצמו.הכפרה ולא את העוף 

מי שלא עשה כפרות בעשי"ת יכול להשלים בהושענא  רבה. )שו"ת שארית 

 .שמחה, ח(

 "היום הקדוש", "יום הכיפורים שחל בשבת" תשע"ח

 ערב יום הכפורים יום שישי ט' תשרי

)אפילו חלום(, אין אומרים תחנון ואין אומרים מזמור למנצח  בתעניתאסור  א.

רים מזמור לתודה,  בסליחות מתוודים רק פעם אין אומ –יענך וגו'. בני אשכנז 

אחת. בני ספרד אומרים בכל התפילות אבינו מלכינו, פרט לשבת שאומרים בדילוג 

 א"מ חטאנו לפניך.

: כל האוכל ושותה בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאילו מצות אכילה ושתיה ב.

צווה, על הכנה למצווה חלק מהמ – לרש"יהתענה תשיעי ועשירי )ברכות ה' ע"א(. 

כן המצווה מן הבוקר, )באור הגר"א ויד אפרים( ואפילו למי שאינו מתענה רק 

להראות חיבתו של הקב"ה, כמלך שגזר על ילד  –)יומא פח(  הרא"שלשיעורין. 

)שער שביעי לרבנו יונה שעשועיו להתענות יום אחד, ולפני כן, האכילו והשקו.   

 נו.להראות שמחתנו בהגיע יום כפרת –אות ח( 

סעודה אחת נוספת בפת בנוסף לסעודה המפסקת ויש להרבות פי  החיוב והקיום:

שנים ממה שאוכלים ביום אחר )סדור הרב ובכה"ח בשם פרי עץ חיים(, ומנהג 
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לאכול )בנוספת( דג עפ"י מעשה המובא בטור סי' תרח ואין לאכול בשר בקר, שום, 

כל היום. )משנ"ב  –א יין ישן ביצים ומאכלי חלב חמים זולת קפה או תה בחלב ול

 תר"ח,ט"ז ומט"א(.

השדי חמד מסתפק אם חייבים פת, ובמנחת חינוך, שיג. שאין צריך שלא  הערה:

נאמר סעודה. ויש נוהגים עפ"י הקבלה בשבע סעודות, מכל מקום יש להשתדל 

להיות במצב אכילה ושתיה במשך כל היום. )כת"ס, קיד( ומהרי"ל דיסקין אכל 

 ל היום.צימוקים כ

 –נשים גם כן במצווה, אף שהיא הזמן גרמא, כיון שהיא הכנה לתענית  הערה:

 אינן במצווה. )כת"ס(. –"כל נפש וגו'". ויולדת וקטנות שאינן צמות 

 תפילת מנחה

תיקנו חכמים להתפלל מנחה בערב יוה"כ לפני סעודה המפסקת עם וידוי מלא 

ני הסעודה המפסקת, שאף הן ואף הנשים צריכות להתוודות בתפילת מנחה לפ

מחויבות בעשרה וידויים במשך יום הכפורים. )החינוך, מצוה שסד: "ונוהגת מצוה 

זו בזכרים ובנקבות". ואף חלשות שאינן מסוגלות להתפלל, לא תפחתנה מעשרה 

 פעמים של וידוי )מהרי"ל(.

 62:59: זמן מנחה גדולה

מיה ט'( אא"כ זקן או חלוש נח –וידוי נאמר בעמידה )"ויעמדו העם ויתוודו" 

ואפשר לשבת בעיקר בווידויים שבחזרת הש"ץ. שו"ע תרז,ב: אין חובה לפרט 

חטאים אישיים. והרוצה לפרט רשאי ולרמב"ם הוא משובח. אולם רק בלחש ולא 

בקול שנאמר: "אשרי נשוי פשע כסוי חטאה" )תהילים ט"ז(, והמתבייש מוחלים לו 

. אלא שנהגו, לזכור כי הלב חומד וכו' וממנו מיד. הכאה על הלב אינה מעכבת

היצרים והתאוות. ויזהר שלא יכה על לב חברו. )הגר"א דסלר זצ"ל(. השוכח וידוי 

בכל התפילות וסיים אינו חוזר על התפילה ואומר רק הוידוי. )דעת מרן הגרש"ז 

 אויערבך זצ"ל במחזור המפורש(.
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 סעודה מפסקת

שות )גילו ברעדה(. מטבילים המוציא בדבש סעודה חגיגית בהתרוממות והתרג

מאכלים קלים: לא דג, לא בשר שמן, לא ביצה,   ויש בסוכר ויש אף במלח.

 שומשמין, חמוצים, חריפים )שום( ולא משקאות משכרים.

לפני ברכת המזון יתנו בפה או בלב שטרם  67:62 –המסיימים אחרי פלג המנחה 

מותר עדיין  –לא קיבלו הצום בפה או בלב נכנסים לתענית, לגר"ע יוסף זצ"ל אם 

לאכול. ואף מי שלא התנה מותר בשטיפת הפה. )מקראי קודש ע"פ מהרי"ל דיסקין 

 זצ"ל(.

 הטמנה מערב יום כפור למוצש"ק

בני אשכנז אסורים, להטמין מערב יוה"כ למוצאו, פרט לצורך יולדת, חולה או 

גם לצורך הבריאים. ובפרט  קטנים )משנ"ב( משאירים עבור הנ"ל, מותר להוסיף

חת"ס לשבת  –לחלשים הצריכים לאכול מיד אחרי הצום או לשתיה חמה וכדומה 

מותר לאכול במוצ"ש ואין צריך להמתין בכדי שיעשו.  –מ( הטמינו עבור גדולים 

 מותרת ההטמנה לכתחילה גם לגדולים בריאים. -לבני ספרד 

 תוספת יום הכיפורים

(, 68:06ודש ולקבל קדושת יוה"כ לפני שקיעת החמה )מצוה להוסיף מחול על הק

דקות לפני  5-63על כן מהראוי לקבל מזמן הדלקת הנרות ועכ"פ לכל המאוחר כ: 

 השקיעה.

   67:59 -בצפון      68:36 -באזור המרכז       67:56 –:   בירושלים הדלקת הנרות

 68:66 -בדרום 

ולא מתקשטים בתכשיטי זהב של פורסים מפה על השולחנות ולובשים בגדי לבן 

שבת ויו"ט )כולל שעון( פרט לטבעת או עגילים הרגילים תמיד להיות על הגוף. 

 מכינים נר נשמה שיהיה דולק כל יוה"כ לצורך הבדלה. ואם צריך, נר לנפטרים.

"להדליק נר של שבת ויוה"כ". טעתה וברכה רק "של שבת" או רק "של  הברכה:

יצאה. )שו"ת מהר"ם בריסק, ב, מד( יש המברכות  – שניות 0,4יוה"כ" ועברו 
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שהחיינו בהדלקה אזי לא תברכנה בביהכ"נ אלא רק תשמענה מהש"ץ ותענינה 

אמן. בעת הדלקת הנרות צריכה אישה להיות מוכנה לקבל קדושת יוה"כ וחמשת 

העינויים עם נעלי יוה"כ וכו'.     ויש להגיע לביהכ"נ לזמן אמירת כל נדרי )בעוד 

ם, שאין מתירים נדרים בשבת ויו"ט(, בפרט מי שעדיין לא עשה התרת נדרים, יו

 ויאמר מילה במילה עם הש"ץ.

 ברכת הילדים

לפני כניסת יום הכפורים יש לקבל ברכת ההורים ולבקש מחילה, אם חלילה 

בן איש חי( והובא  –פגעו בכבודם )כיבוד אב ואם הינה גם מצוה שבין אדם לחברו 

 שו"ע קל"א, טז וחיי אדם קמ"ד, י"ט ובמחזורים. הנוסח בקיצור

 איחולים וסגולות לצום קל

יש אומרים שכיון שנאמר "ועניתם את נפשתיכם" אין לעשות סגולות ואין לאחל 

שלא לאכול  –שדי חמד בשם גאון אחד. הכרעת הפוסקים: "ועניתם"  –"צום קל" 

כן אוכלים ושותים בערב ולשתות, ומותר לחזק הגוף ולאחל "צום קל" ואדרבה על 

שו"ת חלקת יעקב ב,נח שו"ת צי"א ז,לב ומשנה הלכות ז, סב ואולי עדיף  –יוה"כ 

 לאחל "צום מועיל".

 תפילת ערבית

אין אומרים "בשמחה ובצהלה". )מט"א תקפב,ב ושו"ע  –האומרים "לכה דודי" 

 הרב(. ובבעלז נוהגים כן לומר.

דוש, יש לכוון באמירת "ויכלו היות ואין קי הערת הגרע"א והחתם סופר:

לקיים מצות "זכור  –שבתפילת עמידה וכשאומרים מקדש השבת ויום הכיפורים" 

 את יום השבת לקדשו".

מותר לבקש ביוה"כ בקשות אישיות אפילו על פרנסה או רפואה למרות שחל 

 אורחות רבינו ב, קסא בשם מרן החזו"א זצ"ל(. –בשבת, מפני שהוא חיתום הדין 

: אף שבשבת ויו"ט אין אומרים "ריבונו של עולם הריני ת שמע שעל המיטהבקריא

מוחל וסולח וכו", בליל יום כפור, אף מי שאינו אומרו בכל לילה, יש לאומרו, כדי 
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שנהיה כולנו נקיים מחטא )משמרת שלום מ"ב, ב(.  יש לומר "ברוך שם כבוד וגו'" 

 לובאויטץ(. שבקריאת שמע שעל המיטה, גם כן בקול רם )סידור

 הצום

הוראה לאכול ולשתות לשיעורין, –. הנצרכים עפ"י דעת הרופא ודעת מורהא

סמ"ק  03)הכרעת החזו"א ע"פ חת"ס( עד  –דקות  9יכולים לאכול לפי הצורך כל 

מיצי  –נוזלים. )כל משקה שרוצים  cc 43גרם מים( וכן  03מוצק )מקביל לנפח 

תורת היולדת( והצריך, אוכל  -גורט מנוערים ענבים ופירות, חלב, מרק צח, לבן ויו

, או ישתו 2או כל  4דקות, כל  6כנ"ל. זקוקים ליותר ישתו כל  –ושותה בבת אחת 

 בכפית ולא מהכוס.

הנצרכים ל"שיעורין" יתחילו מן הבוקר או מאז שציווה הרופא ולא הערה: 

דעת מרן  – ימתינו, שאזי יצטרכו חלילה ליותר מ"כשיעורין" ויצא שכרם בהפסדם

 הגרש"ז זצ"ל בשש"כ טל,סט שו"ת אג"מ ד,קכא ומקראי קודש

עושים קידוש  איןהאוכלים ביוה"כ )קטנים, יולדת חולה( נוטלים ידיים כרגיל, ב. 

חובת לחם משנה, בברהמ"ז אומרים רצה ויעלה ויבא "ביום  איןאפילו חל בשבת. ו

 עוונות הזה".הכפורים הזה" ולדעת הגר"ע יוסף זצ"ל "ביום מחילת ה

אסור לו לאכול, אפילו לא לשיעורין  -חולה שצריך רק לשתות, ואינו זקוק לאוכל 

 )אלף המגן במט"א תרי"ח, ו(.

מחנכים לשעות, )להרחיק בין  9מוחים בהם שלא יצומו, מגיל  - 9ילדים עד גיל  ג.

 ם.מדרבנן, אם מסוגלי 66הארוחות(. ילד וילדה בריאים מחנכים אותם לצום מגיל 

 רחיצה

 –אסור להושיט אפילו אצבע למים צוננים )לתענוג( פרט לניקיון מלכלוך.  בבוקר 

במשך התפילות(.  –עד סוף קשרי האצבעות, והוא הדין אחרי שירותים )ביום 

 יש לגעת בנעל ואז מותר במים. –ובלילה  אחרי התפילה 
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פניו מלוכלכות "אם  –אם צריכים ירחצום בכפפות  –תינוקות שרוחצים יום יום 

יכול ללחלח אצבעו במים ולרחוץ מקום הלכלוך"   –קצת או שיש לו לפלוף על עינו 

 )משנ"ב תריג,ט(

 סיכה

אסורה אלא לצורך רפואה )בחומר נוזלי או  –חמורה מרחיצה ואפילו לא לתענוג 

במשחה בנגיעות במקום( וכן לתינוק הצריך לכך, בושם )אפילו נוזלי( מותר רק על 

סוים. )לבני ספרד כל שבת ויו"ט מותר בושם רק בצוואר ובידיים(   מביאים מקום מ

 מברכים.                                                                         –לא יטפטפו על בגד, ורק על הראוי להבדלה  –בשמים להתרענן 

 נעילת הסנדל

ת עור מלמעלה והפר"ח וברכ"י אסורה נעל עור. יש מחמירים אפילו רק ברצוע

 סקאיוהגר"ע יוסף זצ"ל מקילים. רק קישוטי עור קטנים מותרים, הגרי"י פישר זצ"ל. 

)דמוי עור( הגרי"ש אלישיב זצ"ל מתיר והגרש"ז אויערבך זצ"ל אוסר: "משום 

 –מעור בתוך נעל גומי ופלסטיק לנזקק לכך  מדרסמראית העין". מותר להניח 

 ובקצור הל' המועדים עמ' קי"ב.חלקת יעקב ב, פ"ג 

 הזכרת נשמות

גשר  –יכולים לומר תפילת יזכור וכו' גם ביחידות, אף שלא נמצאים בציבור 

 החיים ח"א פרק לא אות ב.

 נעילה

יש לשמור הכוחות לתפילה שכולה: "פתח לנו שער בעת נעילת שער כי פנה 

 היום'".

שחלשים( שספרי התורה אך אין חובה לעמוד )בוודאי כ – ארון הקודש פתוח

ט"ז ורק כשמוליכים את הספר )כבכל נדרי( אסור לשבת )"ויעבור  –כברשות אחרת 

 מלכם לפניהם ויעמדו( והיכול, עומד משום הידור וכבוד התורה. )חת"ס(

בכל תפילות יוה"כ ונשים לא תעמודנה  )שו"ע  לעמוד על רגליהםיש נוהגים 

רת הווידוי יש לעמוד, ואפילו חלשים לכל תרי"ט, ה ומשנ"ב( מכל מקום, בעת אמי
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שו"ע  –הפחות בעת אמירת המילים: "אבל אנחנו חטאינו" )שזהו עיקר הווידוי( 

 תר"ז, ג. והחלשים יכולים להקל יותר בווידוי שבחזרת הש"ץ ולאומרו בישיבה.

נשים חייבות לכל הדעות בתפילת נעילה,  שאין תפילת בקשת רחמים יותר 

 יע אומר ב, או"ח.שו"ת יב –ממנה 

השוכח או הנאנס כגון שחטפתו שינה ולא התפלל תשלומין למנחה ולנעילה: 

אין לו תשלומין בנעילה, אלא, גם לתפילת מנחה וגם לנעילה יש השלמה  -מנחה 

בערבית של מוצאי יום כפור, ויאמר "אתה חוננתנו" בראשונה ולא בשנייה )בירור 

 הלכה או"ח ג, עמ' שנ"ז(.

 זמן רבינו תם             69:36 – יום הכיפורים:          צאת השבת ויוה"כ סיום צום

– 69:42 

 רשאי לשתות מים בלבד. –בהגיע הזמן, האומר ברוך המבדיל בין קודש לחול 

: במוצאי יום הכפורים שחל בשבת הורה מרן הגרש"ז אויערבך זצ"ל שלא הערה

נסת, בכדי למנוע טרחת בני הבית לומר פסוקי "וייתן לך" אחרי ערבית, בבית הכ

 הממתינים להבדלה, ויאמרום אחר ההבדלה.

 הבדלה

במוצ"ש זה אין צורך דווקא בנר ששבת כדי לברך על האש, על כן, כשאין נר 

שדלק כל היום עבור ההבדלה מדליקים אש חדשה. אישה המבדילה לעצמה )או 

משנ"ב לא תברך גם לחברותיה, כשאי אפשר לשמוע מאיש.( בת אשכנז לדעת ה

ברכת מאורי האש. השותה יין או מיץ ענבים כמלוא לוגמיו פוטר שאר המשקים 

 שישתה.

שו"ע תרכ"ד, ג: אין מברכים אפילו חל יוה"כ בשבת )כיון שלא ברכת הבשמים: 

אכלו ושתו לא נסתלקה נשמה יתירה( ובמשנ"ב שם שכשחל בשבת יש מברכים. 

חיי אדם קמה, טל. כף  –שטעמו מן היין ולמעשה, יש מברכים על הבשמים אחרי 

 החיים שם, ט ורב פעלים.
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 קידוש לבנה

משנ"ב תכ"ו, יא  –מקדשים הלבנה אף לפני טעימה מפני ששמחים שיצאו בדין 

 להרבות בזכות(. –)מרן הגרש"ז אויערבך נהג לקדש בעשי"ת 

 ילכו מחיל אל חיל

ים יתד ראשונה בסוכה אוכלים ושמחים במוצאי יוה"כ, והוא קצת יו"ט. ותוקע

 ויש לומדים משניות ודיני סוכה ואין להפריע מנוחת השכנים העייפים.

נהגו להשכים לתפילה מוקדם יותר מבשאר ימים או עכ"פ שחרית י"א בתשרי 

להקדים זמן התפילה, אפילו רק, בחמש דקות, להראות עלייה אחר עלייה, ושלא 

 ע הרב שם(.יקטרג השטן )מג"א תרכ"ד א"ר קי"ב, ז ושו"

 בין יום הכיפורים לבין סוכות

נאמר בתורתנו, ויקרא כ"ג, מ: "ולקחתם לכם ביום הראשון וגו'" ודרשו חכמינו: 

"ראשון לחשבון עוונות", שמיום הכיפורים ועד הסוכות עסוקים כל ישראל במצוות 

סוכה וארבעת המינים, ואין עושים עוונות, כי מצוה בעידנא )בזמן( דעסיק בה 

 נה ומצילה  מכל חטא )ראה כלי יקר שם(.                                                                                מגי

ימים אלו ימי שמחה, שנחנך בהם המזבח בימי שלמה, על כן אין מתענים בהם 

אפילו לא ביום פטירת אביו ואמו ר"ל )יאהרצייט(, אבל חתן וכלה מתענים ביום 

ופתם, אלא א"כ חלושים מצום יוה"כ, ומותר להתחתן בימים אלו, ואומרים ח

 הווידוי במנחה )פת"ש אבהע"ז ס"א, ט(.

בימים אלו תחנון )רמ"א תרכד,ד( וכן אין אומרים יהי רצון שאחרי  אין אומרים

 קריאת התורה )קצשו"ע כג, כז(, אבל אומרים למנצח וגו' ואא"א )משנ"ב ,יז(.

 בניית הסוכה

וה להעמיד הסוכה, וראוי אם אפשר לגמרה למחרת יום הכיפורים )רמ"א מצ

תרכה, א ומג"א, א( וטוב מיד לאחר הבדלת מוצאי יוה"כ לפני האכילה להתייעץ 

עם בני הבית היכן וכיצד יעשו הסוכה )בכל אופן, שלא תתעכב משום כך האכילה 

הסוכה שגם היא מצוה כביו"ט( ולמחרת מיד אחר שחרית יתחילו בעסק 
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וההשתדלות ברכישת ארבעת המינים )א"ר תרכ"ד, טו שו"ע תרכ"ה, א ומשנ"ב, 

 ב(.

להעמיד הדפנות כבר בעשי"ת , ולהניח הסכך במוצאי יוה"כ ולגמור  המהדריןיש 

כולה למחרת )ברכ"י תרכ"ד, א ושע"ת, א "שכן נוהגין המהדרין והמדקדקים 

ר וכראוי בזמן קצר, מוטב שלא במצוות"(. אמנם, מי שאינו מספיק לעשותה בהידו

ימהר, ויעשה כפי יכולתו )מט"א תרכ"ד, טו(. בתליית הסדינים והקישוטים לכל 

הדעות ניתן להמתין עד ערב סוכות שיישארו בנקיונם וביופיים )סוכה כהלכתה 

 עמ' לו(.

. הבונה סוכתו בשטח של אחר, חייב לשאול א: בניית סוכה בשטח שאינו פרטי

ם שאסור להיכנס ולשבת בסוכת חברו בלא קבלת רשות ממנו או ממנו רשות, כש

בחצר משותפת, כל שכן רשאי לבנות סוכתו במקום ב. מאשתו )משנ"ב תרל"ז, י(.   

צריך רשות  -שאינו מפריע ליתר השכנים, אולם כשהמקום משמש למעבר או גינה 

שות . נוהגים לעשות סוכה ברג מהשכנים או מועד הבית המייצג את כולם. 

הרבים ]מדרכה או כביש[ כשאין הפרעה לאנשים או רכבים, כיון, שהרשויות 

 -]עכ"פ בארץ ישראל[ מודעות לצורך הזמני והחולף, וכשרואים ואינם מוחים 

כאילו נתנו רשות בפירוש. והרי לכל תושב העיר חלק גם ברשות הרבים, וכאילו 

לצורך זה )ספר סוכה  "תנאי בית דין" כ"דינא דמלכותא" להתיר שימוש ברה"ר

 כהלכתה ג, א(.

את הסכך  קטניםלכתחילה, ראוי ונכון, להיזהר שלא יניחו  בנייה על ידי קטנים:

ואין צריך על גבי הסוכה וכן בת או אישה, אלא מי שחייב במצווה מן התורה, 

, אולם בהקמת הדפנות, מותרים כל הנ"ל להעמידם אף לומר שלא יסכך גוי

 ד, א משנ"ב ביאור הלכה וכף החיים שם(.מלכתחילה )שו"ע י"

אין לקנות סוכה ממעות מעשר )ערוה"ש יו"ד רמ"ט,י(. ולפני הנחת הסכך,  הערה:

יש לומר: "הריני הולך לקיים מצות עשיית סוכה כמו שכתוב בתורה, חג סוכות 

 תעשה לך" )כף החיים תרכ"ה, א(.
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ויאמר שמואל / הרב שמואל ברוך גנוט, מראשי 

אלעד, מח"ס 'ויאמר שמואל'  -ור התורה ישיבת א

 ושא"ס

 החידוש שבתשובה ו"תוהא על הראשונות"

מ' ב': רשב"י אומר,אפי' צדיק גמור כל ימיו ומרד באחרונה איבד את  א[ קידושין

הראשונות, שנאמר "צדקת הצדיק לא תצילנו מיום פשעו". והנה בסנהדרין ל"ז ב' 

סנהדרין, מ"מ ד' מיתות לא בטלו נאמר שמיום שנחרב ביהמ"ק אע"פ שבטלה 

והמחויב מיתה מסובב הקב"ה שימות במיתות כעין ד' מיתות בי"ד. וכ' התוספות: 

וא"ת והא חזינא כמה כופרים בעיקר דמתים כדרכם? וי"ל דזכות מילה תולה ושכר 

מצות שעשו משתלמין בעוה"ז כדכתיב "ומשלם לשונאיו",עכ"ל. והקשה דודוי 

כופר בעיקר הוי כתוהא על הראשונות, כיון דבלא"ה אינו  הגרא"ש מאיר דלכאו'

מאמין במצוה ובזכותה. והגם א"נ דלא כן הוא, אכתי יקשה האיך כופרים בעיקר 

שתהו על הראשונות מתים כדרכם. והוכיח מכאן דודי שליט"א דרשע שעשה מצוה 

רשעים ותהא עליה, דהקב"ה משלם לו שכרו בעוה"ז עליה, וממילא שפיר כ' התוס' ד

הללו מתים כדרכם מפאת שכר המצוות שעשו בעוה"ז והית"ש משלם לשונאיו 

בעוה"ז, והיינו דהגם שתהו על המצוה עדיין צריך לשלם שכרם על עצם עשיית 

המצוה והתיקון שנגרם ע"י המצוה )ועי' בקובץ מאמרים להגרא"ו מאמר על 

 התשובה(, עכתו"ד.

ויב לשלם שכר מצוות בהאי עלמא, והגם לא כן הוא, דהנה הקב"ה אינו מח ולדעתי

שאדם שעשה מצוה ותיקן עניינה צריך לקבל עליה שכר, מ"מ כבר קבע הקב"ה 

שהשכר מתקבל בעוה"ב ושכר מצוות בהאי עלמא ליכא. ואולם מאחר שהקב"ה לא 

רוצה לשלם לשונאיו שכר מצוותיהם בעוה"ב, משלם הוא להם עליהם בעוה"ז. אך 

ממילא א"צ לקבל שכרם ע"ז בעוה"ב, ממילא אין הקב"ה כשתהו על הראשונות ו

משלם להם עליהם בעוה"ז, כיון שא"צ לשלם עליהם בעוה"ב, וז"פ לענ"ד. ואמנם 

 הראיה שהביא מד' התוס' בסנהדרין צריכה תשובה, וכדלקמן.
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דהתוס' נקטו "זכות מילה" בדוקא, והיינו דאין מושג של "תוהא על  ב[ והנראה

מילה, דכיון שלא האדם מל את עצמו ואין לו בחירה עצמית  הראשונות" במצות

הבית" על מילתו. ואולי -בזה, ע"כ אין בכוחו להתחרט ולתהות ע"ז, דהוא אינו "בעל

ז"ב דברי הויק"ר )פרשה ל"א( "ואליהו עלה על ראש הכרמל וישם פניו בין ברכיו" 

כ"ל, והיינו דהגם אמר לפני הקב"ה, רבש"ע אם אין להם זכות, הבט לברית מילה,ע

שלא עשו כלל מצוות, או שעשו ותהו עליהם בעובדם ע"ז וכפרו  בעיקר ותהו על 

עשיית רצונו ית"ש, מ"מ מילה שאני דל"ש ביה תהיה על הראשונות. ועי' אליהו 

זוטא פרשה כ"ה. ודבר זה יש לכאו' לדייק מלשון הרמב"ם )תשובה ג', ג'( שכתב: "כל 

ותהה על הזכויות ואמר בלבו ומה הועלתי בעשייתן,  מי שניחם על המצוות שעשה

אולי לא עשיתי אותן, הרי זה איבד את כולן ואין מזכירין לו שום זכות בעולם". הרי 

שהרמב"ם דקדק ש"תוהא על הראשונות הם במצוות שעשה", ולאפוקי דהוי מצוה 

 שנעשתה בו.

נוסף, דהנה מצוות שכתבו התוס' דאיכא ביה ג"כ "שכר מצוות" חשבתי חידוש  ומה

( מצוות שבין אדם למקום, שעניינם עשיית רצון ה', -ה' מחולקות לב' מחלקות. א

( מצוות שבין אדם לחבירו, -ומצוות אלו צריכים כוונה לעשות נח"ר לבורא ית"ש. ב

שכבר נתבאר בכמה דוכתין שא"צ כוונה, ואמרי' דהמאבד פרוטה ובא עני ומצאה, 

משום דכל תכלית מצוות ב"א לחבירו הם לא עצם עשיית  שקיים מצות צדקה, והיינו

הגברא וכוונתו הטובה, אלא תכלית תוצאתם, שישראל נהנה מהם ובא על ידי 

מעשהו לכדי סיפוקו והארכתי בס"ד בזה בס' ויאמר שמואל בענין כוונה במצות 

משלוח מנות ומתנות לאביונים, עי"ש ובד' הגרח"ק בזה[. וממילא אפ"ל דדוקא 

וות שתכליתם עשיית הגברא אמרי' דאם נתחרט מהן הוי "תוהא על במצ

הראשונות", אך מצוות שלא ברצון וכוונת עושהו תליא מילתא, אלא בהנאת 

 המקבל, בזה כיון שסו"ס קיבל השני לא שייך בו "תוהא על הראשונות".

כנים דברינו ננסה לתרץ בזה את קושייתו המפורסמת של הגר"א וסרמן הי"ד  ואם

קובץ מאמרים, מאמר על התשובה(, שהקשה שאם מצינו גבי מצוות שאם תהה על )

הראשונות הפסיד המצוות, א"כ מהי חידושה של מצות התשובה, והרי גם בזה נוכל 
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לומר שאם תהא על הראשונות בעבירותיו הפסידם וימחקו לחלוטין. ותי' בשם 

כדוגמת "תוהא על ה"חפץ חיים" דאכן בתשובה מאהבה אין חידוש, כיון שהוא 

הראשונות". אך תשובה מיראה, שבעצם אינו מתחרט מעצמו על העבירות אלא רק 

מחמת יראת העונש, כה"ג איכא חידוש במצות התשובה. והגר"י הוטנר זצ"ל תי' בזה 

דניתן לתהות על ה"יש" )מצוות(, אך לא על ֶהעֶדר ו"ֵאין" )עבירות(, ועי' במה שתי' 

משנ"ת א"ש באופן אחר, דלולי חידוש התשובה סד"א שכשם בזה הגרא"ו עצמו. ולפי

שאין מושג של "תוהה על הראשונות" בכל המצוות, כמו במצות מילה ובמצוות 

שתכליתם המעשה הנעשה בפועל ומציאות ולא כוונתו הנרצית ורצון הגברא, ה"ה 

גם בעבירות, שבעבירות שבמעשה כבר נעשה ולא ישוב, כדוגמת שפיכות  דמים או 

כל מצוות שב"א לחבירו שהפסיד חבירו וכדו', דלא יהני בזה "תוהא על הראשונות", 

וע"ז חידשה רחמנא את מצות התשובה, על ידה נתברר שאפשר לשוב בתשובה על 

 כל סוגי העוונות.

כל יסודינו נפל לכאו' בבירא עמיקתא מהמבואר בב"ב י' ע"ב האומר סלע  ג[ ואמנם

הרי"ז צדיק גמור, כאן בישראל כאן בעכו"ם, והתוס' זו לצדקה בשביל שיחיה בני 

בר"ה ד' א' נקטו בזה דהעכו"ם נחשבים בנתינת הצדקה שלהם כתוהא על 

 הראשונות, וחזי' דגם בצדקה שייך "תוהא על הראשונות", וצ"ע.

ביאר לי בזה בטוטו"ד הרה"ג ר' ישי שנדרופי דמד' הגמ' הרי מוכח דחסר  ואולם 

ווני ֶשְבנֹו חי לבסוף בזכות הצדקה, וביותר יקשה ג"כ על כל בצדקת העכו"ם גם בג

הני גדולים שכ' דבצדקה ל"ש מצוות צריכות כוונה, )וכ"ה בביאור הגר"א ז"ל 

לתיקוה"ז וכן מובא בשם הבעש"ט ועי' בזה בס' ויאמר שמואל(. אלא דכוונת הגמ' 

, ע"כ הוי פגם והתוס' דמצות צדקה של גוי, שהחלה מעיקרא על תנאי שבנו יחיה

וחסרון במצוה, דוגמת ו"תוהא על הראשונות", אך כשישראל קיים צדקה בלא תנאי 

 ורק אח"כ חזר בו, בזה שפיר י"ל  דאין בזה "תוהא על הראשונות", וז"פ.

* 
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 "שלום זכר" ביום כיפור שחל בשבת

סעודת שלום זכר )"ישוע הבן"( הוזכרה בתוספות בבבא קמא )פ,א(, וכמובן שאי  

אפשר לעורכה בשבת זו, בה כולם מתענים ואינם אוכלים. ואולם בראשונים לא 

הוזכר כלל וכלל שסעודה זו נעשית דווקא בשבת. אך הרמ"א )יו"ד רס"ה י"ב( פסק 

בשם התרומת הדשן לעורכה בליל שבת, מפני שאז כולם מצויים בבתיהם, 

 ומטעמים נוספים שהובאו שם באחרונים.

ב"שלום זכר" בליל יום כיפור שחל בשבת, וחילקו בשמים בזכרוני שהייתי פעם 

להרחה. ובלוח "דבר בעתו" מובא שכך הציע הגר"א גניחובסקי זצ"ל. ובחול 

המועד סוכות התשע"ד שאלתי את מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א מדוע שלא לערוך 

סעודה זו במוצ"ש או ביום אחר, שהרי סעודת שלום זכר )"ישוע הבן"( הוזכרה 

ספות בבבא קמא )פ,א(, ושם לא הוזכר כלל וכלל שסעודה זו נעשית דווקא בתו

בשבת. השיב מרן שליט"א שאכן הדברים נכונים, וכדאי לערוך שלום זכר ביום 

 אחר, ו"שיעשו במוצאי יום כיפור".

ידידי רבי חנוך ברסלר סיפר לי שבחסידות גור, חסיד שנולד לו בן וה'שלום זכר' 

ר שחל בשבת או בליל יום כיפור שחל בשבת, מורה לו כ"ק אמור לצאת בליל הסד

זכר בליל שבת לאחר מכן, באומרו -האדמו"ר מגור שליט"א לערוך את השלום

שמלבד ההודאה שיש בדבר לקב"ה, יש כאן גם עניין של קבלת ברכות מיהודים 

גוראי על אברך ולכך לא ראוי להפסיד את הברכות הללו. הרב ברסלר מספר 

לכל  ום זכרארבע, ועשה באותה שבת של כך כשבנו היה כבר בן ששמע על 

 .חבריו
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ויצבור יוסף / הרב יוסף צברי, רב ומו"צ בעיר 

 אלעד ומח"ס ויען יוסף, שלחן מלכים ועוד

 זמן תשובה מאהבה -יום כיפור 

 טעם הניגונים בתפילות יום הכיפורים

זה הנאמר בקהילות "אל נורא עלילה המציא לנו מחילה בשעת הנעילה". פיוט 

ישראל בפתח תפילת הנעילה, נאמר בקהילות תימן ברגש רב, אך בסופו ישנה 

נעימת שמחה, במילים "בשעת הנעילה". זה זמן רב שהייתי מתבונן, מה מקום 

כעת, בזמן בו נחתכים חיי האדם לחיים ולמות, בו ייקבעו חיי משפחתו עירו 

יותר בבכיות וזעקות מעומק הלב  וסביבתו, לניגון שמחה. היה מקום  להרבות

בשעה גורלית זו. שאלה זו נשאלת גם על הפיוטים הנאמרים לאחר תפילה זו, 

המורים כולם על ענין שמחה ובשורות טובות "תבושרו במחילה וסליחה וכו', לך 

 אכול בשמחה לחמך וכו', ואכן, "לשמחה מה זו עושה".

 העסק בשידוכים ביום הכיפורים

, נקדים את דבריו הנפלאים של התפארת ישראל במסכת תענית, כדי להבין זאת

על המשנה בסוף תענית )פ"ד מ"ט(: "אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים 

טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכפורים, שבהן בנות ירושלים יוצאות 

בנות בכלי לבן שאולין, שלא לבייש את מי שאין לו. כל הכלים טעונין טבילה. ו

עיניך וראה, מה  ירושלים יוצאות וחולות בכרמים. ומה היו אומרות, בחור, שא נא

אתה בורר לך. אל תתן עיניך בנוי, תן עיניך במשפחה. )משלי לא( שקר החן והבל 

היופי, אשה יראת ה' היא תתהלל. ואומר, תנו לה מפרי ידיה, ויהללוה בשערים 

וראינה בנות ציון במלך שלמה  צאינהמעשיה. וכן הוא אומר, )שיר השירים ג( 

בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתנתו וביום שמחת לבו. ביום חתונתו, זו מתן תורה. 

 וביום שמחת לבו, זה בנין בית המקדש, שיבנה במהרה בימינו. אמן" ע"כ.

והקושיא ניצבת ועומדת מאליה, וכי לא מצאו בנות ישראל זמן ראוי יותר, מביום 

 והנורא, ובמקום לעסוק בתפילות ובתחנונים, עסקו במחולות? הכיפורים הקדוש
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 בני ישראל שוררו על כפרת העוונות

אכן, התפארת ישראל נתקשה שם בזה, מה ראו לחולל ביום הכיפורים דוקא, 

וז"ל: "וכי סלקא דעתך שישראל קדושים, יתעסקו ביום הכיפורים הקדוש והנורא 

אומר "צאנה וראינה" וכו', דביום כיפור בשידוכים, על זה הוא משיב "וכן הוא 

התכוונו להקב"ה שנקרא בחור בשיר השירים כולו, דנאמר "בחור כארזים" )שיר 

השירים ה, טו(, שא נא עיניך מה אתה בורר לך, רצה לומר איה אומה קדושה 

בעולם כאומה זו, אל תתן עיניך בנוי, דאף על גב שחטאו לפניך, תתן עיניך 

י בחוניך הם, בני אברהם יצחק ויעקב, שקר החן של שאר במשפחה, בניך בנ

האומות, הבל היופי שלהם, דאפילו שכשעושין מצוות כוונתם רק להחניף לך, כמו 

שכתב חסיד שלהן "ומקרבין ניחוחין לאלהא דשמיא, אבל, ומצלין לחיי מלכא 

ובנוהי )ראש השנה ד.(, וכן חסד לאומים חטאת )בבא בתרא י:(, אבל אשתך 

לשה הקטנה, שהיא יראת ה', היא תתהלל, שעומדות היום לפניך ככלה הח

מקושטת, ואומרת לאביה, הא קריבת נפשי קדמך, )שבת פט:(, היא היא תתהלל, 

 ".שגם כתמי חטאיהם הם היום לה לעדי ולתפארת, בעבור כי נתהפכו לזכויות

 ביאור המנהג לפי זה

ר ביום כיפור את הוידוי בניגון ומוסיף הרב ומבאר לפי זה את מנהג אשכנז, לומ

עדין וז"ל: "ונראה לי דמהאי טעמא נמי מנהג ישראל לשיר את האשמנו ביום 

כיפור, והרי קינה מבעי ליה, אמנם הוא לרמז שכולם נתהפכו לזכויות, וראוי 

 לשורר עליהם כעל זכויות" עכ"ל.

גינו בזה, לפי דברי התפארת ישראל הנפלאים הנ"ל, ניתן להבין אכן גם את מנה

לומר בסיום המשפט נעימת שירה, מכיון שביום הכיפורים מגיע האדם לדרגה 

גבוהה, דרגה של תשובה מאהבה, וכל עוונותיו נהפכות לזכויות, משורר הוא 

 ומודה להשי"ת על שזיכהו להגיע לקרבת אלוהים זו של השב מאהבה.

המורים כולם על בדרך זו נבין כי גם הפיוטים הנאמרים לאחר תפילת הנעילה, 

עניני שמחה: "תבושרו במחילה וסליחה וכפרה", תזכו לשנים רבות, תענו 

ותעתרו", אינם סותרים כהוא זה לי"ג מדות הנאמרים בסמוך אליהם. שדוקא 
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מתוך האהבה והתרוממות הרוח יכול האדם להגיע לדרגה הגבוהה של תשובה 

 ' לעמו.מאהבה, ביום זה שנקבעה לסליחה ומחילה מתוך אהבת ה

 הקשר בין לוחות שניות ליום הכיפורים

והנה במה שנאמר במשנה "ביום חתונתו זה מתן תורה", ביאר רבינו עובדיה 

מברטנורא שעולה על יום הכיפורים שניתנו לוחות שניות. ונראה לבאר קשר זה 

שבין לוחות שניות ליום הכיפורים, השייך גם כן לריבוי האהבה הנוצר אז בין 

ביהם שבשמים, דהנה הבית הלוי )דרוש יח( ביאר, כי לוחות ראשונות ישראל לא

היו בבחינת תורה שבכתב, שהרי כל התורה כולה היתה כתובה עליהם, והיה 

בהם כח קדושה עצום, שכל מי שלמד מהם לא היה משכח תלמודו לעולם, 

ת וכדברי חז"ל בעירובין )נד.(, שאם לא נשתברו לוחות ראשונות לא היתה משתכח

תורה מישראל. מעלה נפלאה, אבל חסרה את העמל. מי שהיה יודע את כל 

התורה כולה בעל פה, לא היה עמל עליה כל כך. לפיכך באו לוחות שניות, שהיו 

חסרות מעלות אלו, ומי שהיה לומד מהם היה משכח, אבל הם הנציחו את 

ח(: הבחינה של "עמל", של תורה שבעל פה, שעליה נאמר במדרש )תנחומא נ

"שיש בה דקדוקי מצוות קלות וחמורות, והיא עזה כמות וקשה כשאול קנאתה, 

לפי שאין לומד אותה אלא מי שאוהב את הקב"ה בכל ליבו ובכל נפשו ובכל 

 מאודו".

כמה חזקה השפעתה של תורה שבעל פה. כל מי שעבר את עולם הישיבות, עולם 

נסוך בעצמותיו, בהלך עמל התורה שבעל פה, זה ניכר עליו לכל החיים, זה 

 מחשבתו, בתפלתו ובהנהגותיו.

נמצא אפוא, שהיום בו ניתנו הלוחות האחרונות, סמל אהבת התורה, הוא יום 

הכיפורים, היום בו ניתנו לעם ישראל האפשרויות שבו הם יוכלו להוסיף ולשכלל 

את אהבתם להשי"ת, לחזור אל ה' בתשובה מאהבה, והוא מצידו, יוסיף אהבה 

, וימחל את כל עוונותיהם ויהפכם לזכויות, שכך היא דרכה של האהבה, עליהם

כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם, אהבה גוררת אהבה, וכמו שאנו אומרים 
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בתפילת ערבית: אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת", ולכן, מתוך האהבה: 

 (."תורה ומצוות חוקים ומשפטים אותם למדת". )קדוש ונורא שמו עמ' שלו

 רצו לעורר אהבת ה'

ונראה שזה גם ביאור דברי המשנה, שלאחר שהביאה את מעשיהם של בנות 

ישראל, שרצו בדבריהם לעורר את אהבת ה' לעמו, הביאה גם את שני האיזכורים 

המשייכים את יום הכיפורים ליום האהבה בין ישראל להקב"ה והם בנין בית 

ינת לוחות שניות שגם זה היה ביום המקדש ]שנחנך ביום הכיפורים. רע"ב[, ונת

כיפור. קשר זה דרשוהו בלשון: "ביום חתונתו וביום שמחת לבו". אין כמו הקשר 

בין חתן וכלה, להמחיש את ענין האהבה ההדדית. קודשא בריך ישראל והתורה 

אחד הם, ויום זה מגביר ומחזק את הקשר ביניהם, יום בו ניתן להגיע לקרבת ה', 

 עלות בתורה.ולבקש גם על הת

על כן בשעת הנעילה, שעת השיא של היום הקדוש, היום בו נתחזקה האהבה 

ההדית בין ישראל להקב"ה, זה היום המסוגל לכפרת פשע, שכן "על כל פשעים 

תכסה אהבה", ומצויה בו גם הזדמנות להתרומם ולהגיע לדרגות גבוהות בעבודת 

 ה', לקרבת ה' ואהבתו.



 

 נג 'עמ -אספקלריא 

 

עשרה הראשונים  מעלת –ומשחרי ימצאונני 

בפרשת השבוע / הרב איתמר חבשוש, מח"ס 

בו במעלת עשרה -'ומשחרי ימצאונני' ב"כ כל

 הראשונים, ומרביץ תורה באלעד

במעלת המשכימים לביהכ"נ מעשרה הראשונים ביום 

 הכיפורים

 כל הקודם להשכים לביהכ"נ ביום הכיפורים, זכה וישא ברכה

כיפורים פ"ה(, כתב וז"ל: אף כי אמרו יום חמדת ימים' )ח"ג, יום הבספר '     

הכיפורים לילו כיומו, מכל מקום הכל מודין כי מעלת היום רבה היא מאד יותר 

מהלילה מכמה עליות שעולה על ידי החמש תפילות, כמבואר בדברי הרב זלה"ה, 

דודאי אם יעמוד באשמורת היום הזה, ימשיך עליו חוט החסד בכפליים, והנפש 

יה לה נחת רוח יתירה לקבל אותו האור העליון למעלה, מה שלא היפה שבו תה

 עכ"ל.וכל הקודם זכה וישא ברכה, נהנית כן בכל ימות השנה, 

ראוי שישכים לביהכ"נ מי' הראשונים כדי להרבות זכויות, ולתקן מה שאיחר 

 במשך השנה

 הכיפורים הוא אחד מן הימים שנהגו להשכים בהם לתפילה )עי' 'מטהיום      

משה' דיני הושענא רבא סי' תתקנ"ח(. וכתב הגר"י טשזנר שליט"א בספרו 'שערי 

, וז"ל: והנה בכל השנה טוב להשכים )שער ח' פרק ה' עמ' תי"ב(הימים הנוראים' 

וכל שכן שראוי לעשות כן לתפילה ולהיות מן העשרה הראשונים בבית הכנסת, 

בו הפוסקים שראוי להשכים . ועוד שהרי כתביום הכיפורים כדי להרבות בזכויות

לתפילה למחרת יום הכיפורים, כדי להראות שתשובתינו היתה באמת ובכנות )עי' 

א"ר סי' תרכ"ד סעי' י"ב, בשם השל"ה(. וכל שכן שיש להשכים לתפילה ביום 

וגם כדי לתקן מה שאיחר הקדוש עצמו, כדי להראת שחוזר בתשובה ברצינות, 

 עכ"ל.לתפילה במשך השנה, 
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 ים שחרית, שכרו רב בכמות ובאיכות כנגד כולם, גם בשאר התפילותהמשכ

ביום הכיפורים מי שזוכה להיות מעשרה הראשונים בשחרית, ממילא זוכה      

לכן אותה . ]הוא להיות מעשרה הראשונים בכל התפילות, כיון שמתפללים ברצף

צאת השכינה שבאה לביהכ"נ לתפלת שחרית ע"י עשרה הראשונים, ממשיכה ונמ

שם גם לשאר התפילות. משא"כ בשאר ימות השנה שאין התפילות ברצף, בכל 

עי' מש"כ בזה בספרנו "ומשחרי ימצאונני" תפלה ישנה השראת שכינה מחודשת. 

 [.ר"ב-כרך א' שער ב' פרק ד' )בירור סעי' א' סוף אות ו' הערה י"ב( עמודים ר"א

ירבה זכויות לעצמו, ויטול שכר ולכן ראוי שיקדים ויזדרז לבא לבית הכנסת, דעי"ז 

 רב כנגד כל התפילות של כל הצבור גם בתפילות מוסף, מנחה, נעילה וערבית.

, מפני שבדרך כלל הא', מב' טעמים: יגדל שכרו יותר מבשאר ימים ועוד     

מתפללים בימים אלו "ברב עם הדרת מלך", במנינים גדולים של עשרות, מאות 

ס"ד רוב ככל הצבור בימים אלו מתפלל בנחת ובכוונה , דבהב'ואלפי אנשים כ"י. 

מרובה. וא"כ יגדל שכרו גם כנגד רבוי המתפללים, וגם מצד איכות תפילתם שהוא 

 שכר כנגד ציבור שלם שמתפלל בכוונה.

זהירותו המיוחדת של הגאון רבי משה קופשיץ זצ"ל, להיות מי' הראשונים בכל 

 התפילות של יום הכיפורים

הגאון זכרון תורת משה' )עמ' ר"צ(, מסופר על זהירותו המיוחדת של בספר '     

להיות מעשרה הראשונים, בכל התפילות של יום זצ"ל,  רבי משה קופשיץ

: גם ביום הכיפורים, בו התפלל תפילת שחרית ב'חניכי הישיבות', ומוסף הכיפורים

מעשרה  מצא אפשרות לזכות ולהיות -התפלל לפני העמוד בישיבת 'תורה אור' 

הוא היה מגיע מוקדם בבוקר לישיבת 'תורה אור' הראשונים בשני המקומות יחדיו. 

להיות שם מעשרה ראשונים, שבגללם יורדת השכינה להיות שורה במקום התפילה 

, בציבור, ולאחר מכן הלך ל'חניכי הישיבות' כדי להיות שם מעשרה הראשונים

 עכ"ד.

א' עמוד תקנ"ד( הבאנו מש"כ לנו בזה מרן  ובספרנו "ומשחרי ימצאונני" )כרך     

רק במקום שליט"א, דלא הרויח מעלת עשרה הראשונים  הגר"ח קניבסקישה"ת 
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ששם גם התפלל שם עימהם ]היינו מעלת י' הראשונים דשחרית ב'חניכי  השני

הישיבות'[. וכפשטות דברי הפוסקים והמקובלים )עי' מג"א סי' צ' סקכ"ח ובמשנ"ב 

תבנו שם, דאולי רצה להרויח לפחות את מש"כ הרמ"ק דמי שרק שם סקמ"ז(. וכ

אע"פ שלענין סוד היה מעשרה הראשונים אבל לא התפלל שם עם הציבור, 

)הבאנו שכר מרכבת השכינה יש לו  המרכבה הזאת ותיקוני השכינה אינו בכללם,

 קס"ג(. -לשונו בשלימות בכרך א' עמוד קס"ב 

גר"מ קופשיץ זצ"ל שאני, כיון שהיה זהיר להיות וכעת נראה להוסיף, דאולי ה     

, נאנס ולא עשאהמעשרה הראשונים גם במשך כל ימות השנה, וכאן היה בבחינת 

דלא היה אפשר לו להתפלל שחרית בישיבת 'תורה אור', לכן מצד זה השי"ת 

, וקיבל שכרו מושלם בכל כאילו עשאה]הבוחן לבבות ביום דין[ החשיב לו זאת 

ל המקומות! )והארכנו בספר בכמה דוכתי לדון מצד 'נאנס ולא התפילות בכ

 עשאה' אם יש לו מעלת י' הראשונים ושכרם, עי' בכרך א' במפתחות עמ' תרכ"ה(.
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חקירה בפרשה / הרב יהושפט שרגא רבינוביץ, 

 מג"ש בישיבת מיר וראש מכון דעת סופרים

 מה נתחדש במצות "התשובה"

: על כן יורה חטא בדרך שמורה דרך תשובה. נאמר בירושלמי )מכות פ"ב ה"ו(

שאלו לחכמה חוטא מהו עונשו אמרו להם חטאים תרדף רעה. שאלו לנבואה 

חוטא מהו עונשו אמרה להן הנפש החוטאת היא תמות שאלו לקודשא בריך הוא 

חוטא מהו עונשו אמר להן יעשו תשובה ויתכפר לו. היינו דכתיב על כן יורה 

 חטאים בדרך יורה.

תבאר מדברי הירושלמי שאף ששורת הדין שלא תועיל תשובה, נתחדש שאף ומ 

 שעבר אדם עבירה, מ"מ שמועילה התשובה ומתכפר  לו לאדם.

ובמדרש רבה )פרשה יג אות ג( נאמר "בשעה שעבר אדם על צוויו של הקב"ה 

ואכל מן האילן ביקש הקב"ה שיעשה תשובה ופתח לו פתח ולא בקש אדם  ושם 

אמר לו הקב"ה אפי'לו עכשיו עשה תשובה ואני מקבלך ואמר אדם עוד נאמר "ש

אי אפשי". ומבואר מדברי המדרש שלא רצה אדם הראשון לעשות תשובה וצריך 

 ביאור מדוע.

ובמדרש נאמר שבשעה שפגש אדם הראשון את קין לאחר שחטא )בראשית רבה  

"ל עשיתי פרשה כב אות ג(: וז"ל פגע בו אדם הראשון א"ל מה נעשה בדינך א

כך היא כחה של תשובה ונתפשרתי. התחיל אדם הראשון מטפח על פניו אמר "

". מיד עמד אדם הראשון ואמר )תהלים צב( מזמור שיר תשובה ואני לא הייתי יודע

ליום השבת וגו' . ואף מכאן נראה שלא רצה אדם הראשון לעשות תשובה, ועתה 

 .מדנודע לו כוחה של תשובה

ה ספיקתו של אדם הראשון שרק לבסוף אמר "כמה גדול וצריך  ביאור מה הי

 כוחה של תשובה ואנכי לא ידעתי.

                                                 
אמנם למדרש זה נסתר מגמרא עירובין יח ע"ב,  אדם הראשון חסיד גדול היה, כיון שראה שנקנסה מיתה על ידו מד

ים שנה, ופירש מן האשה מאה ושלשים שנה והעלה זרזי תאנים על בשרו מאה ושלשים ישב בתענית מאה ושלש

 שנה. ומבואר שכן עשה תשובה מיד אחד שחטא 
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והגרא"ו בסוף קובץ הערות )דוגמאות לביאורים על דרך הפשט( הביא מדברי  

בדרך קנית הזהירות(, שביאר את כוחה של מדת הרחמים  -המסילת ישרים )פ"ד 

דבר דבר שדם  עושה.  וכתב  אל מול מדת הדין. שמידת הדין מחייבת לדקדק בכל

שאם היה  אדם נדון במדת הדין כשהיה חוטא שלשה דברים היו נעשים עמו. א. 

היה נענש מיד וללא המתנה כלל ב. העונש עצמו היה בחרון אף כראוי למי 

שממרה פי הבורא יתברך שמו. ג. שלא יהיה תיקון לחטא כלל וכגון שרצח האדם 

לתקן הדבר הזה, "היוכל להסיר המעשה העשוי מן את חברו, הרי שנאף, איך יוכל 

המציאות". ועל זה ביאר המסילת ישרים שכנגד אותם שלשה דברים באה מדת 

הרחמים וחידשה שלושה דברים א. אין נענש מיד. ב. אינו נענש בחומרה. ג. 

 בעשית התשובה יש עקירת העבירה לגמרי, שהעון סר ממש מהמציאות ונעקר.

ברי הגמרא )קידושין מ ע"ב( שצדיק גמור כל ימיו ומרד והקשה הגרא"ו, מד

, ועל מהבאחרונה איבד את הראשונות. מרד, היינו "מתחרט על כל הטובות שעשה"

 כך נאמר שאיבד את כל זכויותיו.

והקשה הגרא"ו, אחר שמבואר שכל שמתחרט על מעשיו הטובים מאבד את כל 

, שכשם שחרטה מועילה זכויותיו, מה הוצרכנו לחדושה של מצות "התשובה"

לענין מצוות שמאבד את כל זכויותיו, אף החרטה מהעבירות שבידו תועיל כל  

 שחזר בתשובה לעשותן כלא היו.

ותרץ, שהעושה מצוה מקיים בכך שתי דברים, א. עשית רצון ה'. ב. לכל מצוה 

יש טעם ותכלית שפועלת תיקון בעולם. לפי זה היה ראוי שנקיים את המצוות אף 

 .מולא ציוה ה' אותם לפי שיש ענין בעצם עשיתם אם

ולפי זה ביאר, שהמתחרט על המצות שעשה הועילה חרטתו לאבד את ענין 

המצוה היינו לעשות את רצון ה', ומ"מ התועלת שנפעלה על ידי המצוה נשארה 

ולא התבטלה. כמו כן הוא להיפך, החוזר בתשובה,  כשהתחרט מה שעבר על רצון 

                                                 
 ראה שם רש"י ד"ה בתוהא מה
 המצוה מאת שכרן מלבד, לאדם ותקון ותועלת טעם אחד בכל כי(:  "ז כב דברים) ן"הרמב דברי הם לכך ומקור מו

יום המצוות על ידי האבות הקדושים אף שלא היו מצוים, אלא שידעו מה תכלית של כל ובזה ביאר ענין ק.  בהן

 מצוה מהי פועלת ולכך קיימו את המצוות כדי להגיע אל אותה תכלית. 
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צם ההפסד שקלקל בעבירה, לולי חידושה של מצות התשובה לא ה' תקן, אולם ע

היה שייך לתקן, שהרי סוף סוף פגם, ולזה נתחדש בעשית התשובה שהעון סר 

 ממש מהמציאות ונעקר לגמרי.

ומעתה אפשר שלא רצה אדם הראשון בתחילה תשובה שחשב שקלקל ושוב 

ורצח, ומ"מ אמר אינו יכול לתקן את מה שעיות, ולזה למד מקין שעשה מעשה 

"נתפשרתי עם קוני", היינו ישנה האפשרות לתקן את החטא לאחר שנעשה ועל זה 

 אמר אדם הראשון "כמה גדול כוחה של תשובה ואנכי לא ידעתי".

 הקשר בין "שבת" לבין "התשובה"

לאחר שנודע לאדם הראשון כוחה של תשובה, מיד פתח ואמר "מזמור שיר ליום  

שיש קשר בין התשובה לבין השבת. ובשפת אמת ביאר השבת", ומתבאר הדבר 

)יתרו תרנ"ה( וז"ל:  תורת ה' תמימה משיבת נפש. שמשיב הנפש לשורשה.  וכתב  

שם והנה גם שבת הוא מעין זה. ולכן נקרא שבת כמ"ש שבו איש תחתיו כו'. 

ומתבאר ששבת הוא מלשון "השבה", היינו שמחזיר את הכל לשורשו. וביאור 

י השבוע יוצא אדם לעולם העשיה ומתרחק משורשו הרוחני, וכשפוסק הדבר שבימ

מעשיה הגשמית הוא חוזר לשורשו אל העולם הנשמה, ולכך דווקא בשבת באה 

נשמה יתירה שפוסק מן הגשמיות וחוזר לשורשו למקום הרוחני שבו. שגילה אדם 

ת", את כוחה של התשובה לחזור למצב שלפני החטא אמר "מזמור שיר ליום השב

, לתת לאדם כח לחזור לשורשו אל נקודת מזשבשבת אף בה יש את כח התשובה

ההתחלה אף שנתגשם, ובזה הבין שאף לאחר החטא יש בכוח התשובה "ההשבה" 

 לחזור אל נקודת ההתחלה ללא חטא.

                                                 
 תשובה שהוא שורש של שבת מז
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יהודה פינקלשטיין, הרב /  מאמר מיוחד – כל נדרי

 ד(מח"ס 'סימנים דר"ה' ו'סדר וידוי דיוה"כ' )לייקוו

 כל נדרי

ר"א בן יעקב אומר הרוצה להדיר את חבירו שיאכל אצלו יאמר לו "כל נדר  מחתנן

 שאני עתיד לידור הוא בטל", ובלבד שיהא זכור בשעת הנדר.

ומשני חסורי מיחסרא והכי קתני: הרוצה שיאכל אצלו  בגמ'ומקשינן על זה 

ויאמר "כל  מטהשנהחבירו וכו', והרוצה שלא יתקיימו נדריו כל השנה יעמוד בראש 

נדרים שאני עתיד לידור יהא בטל", ובלבד שיהא זכור בשעת הנדר. אי זכור, 

עקריה לתנאיה וקיים ליה לנדריה? אמר אביי תני ובלבד שלא יהא זכור בשעת 

הנדר. עכ"ל הגמ'. הרי, אם שכח שהתנה ונדר, נדרו בטל כיון שכבר בטלו מר"ה. 

 ביטולו והנדר קיים. אבל אם זכר ביטולו ונדר אעפ"כ, עקר

חולק על אביי להלכה, וס"ל דאם שכח תנאו בשעה שנדר,  נ, דרבאבתוס'והובא 

נדרו קיים כיון דמסתמא דעתו לקיים נדרו. ורק אם זכור תנאו בשעה שנדר, שיודע 

שאין נדרו נדר, אז בטל נדרו. וע"ש בגמ' איך יישב רבא הא דמקשינן אי זכור 

דחולק רבא אאביי, ובמח' אביי  נאריב"ם וראבי"התנאיה עקריה כשנדר. וכ"כ ב

 ורבא הלכה כרבא.

כולהו ס"ל דרבא לא  רבינו תם והריטב"א והרא"ש והרמב"ם והר"ן והטוראולם, 

פליג אאביי להלכה, ורק חולק עליו בהבנת לשון המשנה, ע"ש. ולכן פסוק כולם 

בא לרב הונא בר ס"ל כן, אבל כיון דאמר ליה ר הרמב"ןכאביי. וכתב בריטב"א דאף 

שלא לדרוש כן בפירקא כדי שלא ינהגו קלות ראש בנדרים, לכן גם  נבחיננא

 הרמב"ן לא הזכירו בהלכותיו.

                                                 
מח

 נדרים כג.  
מט

כ' דיום כפור נמי  ורבינו תםכתבו ד"ראש השנה" לאו דוקא, וע"ש למה נקטי "ראש השנה".  ברא"ש וברשב"א  

 "ראש השנה" אקרי, ע"ש.
נ
 בגמ' שם.  

נא
 הובא בכסף משנה.  

נב
 נדרים כג:.  
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, מי שהתנה קודם שידור ואמר "כל נדר שאדור מכאן ועד עשר נגהרמב"םכתב 

שנים הריני חוזר בהן" או "הרי הן בטלין" וכיוצא בדברים אלו ואח"כ נדר, אם היה 

י בשעה שנדר הרי נדרו קיים שהרי ִבטל התנאי בנדר זה. ואם לא זכר זוכר התנא

התנאי אלא אחר שנדר, אע"פ שקל התנאי בלבו ]פי' שלא הוציא התנאי בפיו 

)כסף משנה([, וקיים התנאי ]פי' שהסכים בלבו שיתבטל הנדר שנדר ע"י התנאי[, 

רה בפיו, כבר הרי הנדר בטל ]וכאביי )כסף משנה([. ואע"פ שלא הוציא עתה החז

. ויש שמורה להחמיר ואומר והוא נדהקדים החזרה לנדר והוציאה בפיו מקודם

שיזכור התנאי אחר שנדר בתוך כדי דיבור. עכ"ל הרמב"ם. והובא דעת ה"יש 

, וז"ל המחבר: ויש אומרים שאין התנאי מועיל נוושו"ע נהבטורשמורה להחמיר, 

ויש , נזשהוא סומך על התנאילבטל הנדר אא"כ יזכרנו תכ"ד לנדר ויאמר בלבו 

 .נח. עכ"ללחוש לדבריו

, דלא מסתבר ליה שאחר שחל בכסף משנהובטעם ה"יש שמורה להחמיר" כתב 

כתב  נטובלחם משנההנדר יעקר כשזכר התנאי, עכ"ל. וע"ע מש"כ הב"ח בזה. 

וס"ל דאין  סדטעמיה ד"יש שמורה להחמיר" היינו משום שס"ל שרבא חולק אאביי

א כשזוכר התנאי בשעת הנדר. וכיון דאפשר לאדם לחזור מנדרו התנאי מועיל אל

תכ"ד, ה"ה דמהני אם זוכר התנאי תכ"ד. אבל אם אינו זוכר תנאו תכ"ד, נדרו 

קיים, דמסתמא כשנדר דעתו היה לקיים נדרו. ואביי ורבא הלכה כרבא. וכ"כ 

 .סאבביאור הגר"א

                                                 
נג

 פ"ב מהל' נדרים ה"ד.  
נד

 לענין קבלת התנאי בלחש, עיין יו"ד סי' רי"א.  
נה

יו"ד סי' רי"א, וז"ל: וכתב הרמ"ה )וי"ג הרמב"ם(, יש אומרים שאין תנאי קיים לבטל הנדר אא"כ יזכרנו תכ"ד   

 נדר, וא"א הרא"ש ז"ל לא חילק בזה. עכ"ל.ל
נו

 שם סעי' ב'.  
נז

שכן דעת ה"יש שמורה להחמיר". וע"ש  בכסף משנההשו"ע הוסיף שצריך לקיים את התנאי בלבו, וכמו שהוכיח   

 שחולק על הכס"מ בזה "במחילת כבודו". בלחם משנה
נח

יר" אינו שצריך לזכור התנאי מיד אחר הנדר )שם( שכתב דכוונת הרמב"ם בשם ה"יש שמורה להחמ בט"זויעויין    

תכ"ד, אלא שצריך לקיים את התנאי בלבו תכ"ד מזכירת התנאי. וכתב שגם הראב"ד הבין כן בשיטת הרמב"ם. 

)שם, בנקודת הכסף( חולק עליו בהבנת דברי הראב"ד ופי' שאכן כן ס"ל להראב"ד, אבל גם הראב"ד  הש"ךאולם, 

 יש שמורה להחמיר" היינו כמש"כ בטור ושו"ע וכס"מ.הבין דכוונת הרמב"ם בדעת ה"
נט

 שם.  
ס
 נדרים כג:, וכנ"ל בשם הר"י וריב"ם והראבי"ה.  

סא
 שם.  
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איך מהני האי  סבינו תםלרבבליל יום הכפורים נוהגין לומר "כל נדרי". והוקשה 

רב נטרונאי גאון ורב בשם  סד. ועל דרכו כתב הטורסגנוסחא להתיר הנדרים שנדר

: וכבר פשט המנהג בכל בטורשאין נוהגין לאומרו. ואעפ"כ כתב  האי גאון

המקומות לאמרו, עכ"ל. גם ר"ת כתב שנוהגין לאמרו, אבל ביאר שאין אמירת "כל 

שעברה, אלא מטעם ביטול נדרים שעתיד  נדרי" מטעם "התרת נדרים" של שנה

, וכמש"כ בסוגיין: והרוצה שלא יתקיימו נדריו כל השנה יעמוד בראש סהלידור

השנה ויאמר "כל נדר שאני עתיד לידור יהא בטל". ופר"ת, דיוה"כ נמי "ראש 

: והיה אומר ר"ת ז"ל שעל פי הלכה זו נהגו לומר "כל הרא"שהשנה" אקרי. וז"ל 

"כ להתנות על נדרים של שנה הבאה, שאם ידור האדם בכעסו נדרי" בליל יוה

ויהיה שכוח התנאי, שלא יתקיים נדרים. עכ"ל. והיינו כדברי אביי הנ"ל דצריך 

בשם הפוסקים דמהני תנאי זה אם  סובמשנ"בשלא יזכור הביטול בשעת הנדר. וכ"כ 

רי עוקר אינו זוכר התנאי בשעה שנדר אח"כ, אבל אם זוכר התנאי ואעפ"כ נודר ה

התנאי, עכ"ל. והוא כמש"כ למעלה בשם ר"ת, הריטב"א, הרא"ש, הרמב"ם, הר"ן 

והטור דהלכה כאביי משום שרבא אינו חולק אאביי לדינא. וכתב במשנ"ב: ונוהגין 

אנו כר"ת, עכ"ל. עוד כתב והקהל יאמרו עם הש"ץ בלחש, דאין תנאי הש"ץ מועיל 

 סח.סזלציבור. עכ"ל

                                                 
סב

 הובא בנדרים דף כג: בפי' הר"ן והתוס' ושם בפסקי הרא"ש ובעוד ראשונים.  
סג

 ע"ש, וע"ע ברא"ש בפסקים שם, שיישב קושיות ר"ת.  
סד

 או"ח סי' תרי"ט.  
סה

שאין לומר "מיום כפורים שעבר עד יו"כ זה", אלא "מיום כפורים זה עד יום כפורים הבא". ואמר  ר"תולכן כתב   

)בקונטרס 'שלמי נדר' סוף אות כ"א( דנוסח שלנו, לומר שתי הלשונות: "מיום  הג"ר שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל

)בשו"ת ח"ד סי' אלף ק"ז(. וע"ע בערוך  הרדב"זכפורים שעבר עד יו"כ זה ומיום כפורים זה עד יו"כ הבא", וכן נהג 

 השלחן )או"ח שם, סעי' ד'( שכתב דיש נוהגין לומר שתיהם בחשאי.

)שם ס"ק ה') בשם המגן אברהם דהיינו משום דדמי קצת  במשנ"בוהא דכתב ברמ"א לאומרו דוקא ביום, ביאר 

 להפרת נדרים שאין מפירין בשבת ויו"ט וה"ה יוה"כ. עכ"ל.
סו

 ב'.או"ח שם ס"ק   
סז

ועי' יו"ד סי' רי"א שכתב שם המחבר דצריך שיהא הביטול בשפתיו ולא במחשבה. ושיש אומרים  דאפי' אמר כן   

 דלדעת ה"יש אומרים" צריך לבטלו בקול רם )ודלא כהב"ח שם(. הש"ךבלחש לא מהני, וביאר 
סח

)או"ח שם(: ומיהו, ביטול זה  טורבוכן פסקו הלבוש והגר"ז ועוד, ודלא כאליה רבה )כף החיים באו"ח שם(. וכתב   

אינו מועיל אלא לנדרי עצמו ושבועה שישבע מעצמו. אבל נדר שחבירו מדירו ושבועה שחבירו או ב"ד )או הקהל( 

משביעין אותו, אין מועיל להם ביטול. עכ"ל. וכ"כ בר"ן )דף כג:( בשם תוס', וכ"כ בשו"ע )יו"ד סי' רי"א סעי' ד'( 

 י' כ', תוך נוסח התפלה שחיבר כדי שיאמרו לפני "כל נדרי" בלשון הקודש ובלשון קל. ובחיי אדם )כלל קמ"ד סע
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יך נפרש ד"כל נדרי" הוא ביטול נדרים שעתיד לידור, , אסטבנמוקי יוסףוהקשה 

]בפני רבים[ כדי שלא ינהגו קלות ראש  דאין לדרוש כן בפירקא עהלא אמרי'

בנדרים. ולכן כתב: ויותר נראה לומר לפי המנהג והלשון הנהוג בו והכתוב בסדר 

רב עמרך ז"ל, שאין אומר כן לא בדרך נדרים הקודמין ולא בדרך תנאי לנדרים 

העתידים לבוא, אלא שאומרים כן דרך תפלה להקב"ה שלא יכשלו ושלא יענשו 

על הנדרים ועל השבועות שעשו בשנה שעברה ושיהיו שביתין ושביקין לפניו 

יתברך כאלו לא היו. וזהו שנהגו לומר בסוף: "ונסלח לכל עדת בני ישראל" וכופלין 

 אותו ג' פעמים כדרך הודוי בצבור. עכ"ל.

, ותירצו: וי"ל דהכא היינו דוקא משום עאבתוס'הנמוק"י כבר הקשו אכן, קושית 

עמי הארץ דאתו לפירקא ועוד כשהיו דורשין ללועזות בלעז ואתי לזלזולי בנדרים, 

ולכך קאמר דלא דרשינן ליה בפירקא בפירוש. אבל "כל נדרי" שהוא בתרגום, אין 

כתב דהא  ובריטב"א. וגם אין אומר להם "מותרין אתם". עכ"ל. עבכל העם מבינים

דאמר רבא שלא לדרוש כן בפירקא מפני עמי הארצות, היינו בדידהו דהוו חמירי 

 .עגלהו נדרים לעמי הארצות. אבל השתא דקיל להו נדרי, הכי עדיף לן טפי

הק' דלא מהני ביטולו אלא כששכח תנאו בשעת הנדר )וכנ"ל(,  עדובערוך השלחן

דבר, שהרי כיון שעתה היא נוסחא קבועה וא"כ אין אמירת "כל נדרי" מועיל לשום 

                                                 
סט

 נדרים כג.  
ע
 נדרים שם. 

עא
 שם, וע"ע לשון הר"ן שם.  

עב
)או"ח סי' תרי"ט ס"ק י"ד( שהביא בשם מט"מ, הלבוש ושכנה"ג שתקנוה בלשון ארמית  בכף החייםאולם, עיין   

 בל.כדי שיבינוהו הכל, כי תקנוה בב
עג

וז"ל בשם ר"ת: דתקון הכי הדורות הראשונים משום עמי הארצות שרגילין בנדרים ועוברים עליהם בשוגג,   

וכשנודרים אינם זוכרים תנאם דיום הכפורים כדי שיזכרו "על דעת כן אנו נודרים", ובהכי ליכא בנדרא דידהו 

מ' דפרכיה רבא למאן דדרשיה בפירקא משום מששא ומוטב שיהיו שוגגין ואל יהו מזידין. ואע"ג דהכא אמרי' בג

עמי הארצות, היינו בדידהו דהוו חמירי להו נדרי לעמי הארצות. אבל השתא דקיל להו נדרי הכי עדיף לן טפי. עכ"ל 

 )וע"ע שם ברא"ש סי' ב' שכתב דמחמת שפרוצים בנדרים מקילין להתיר נדריהם כעיקרא דדינא(.
עד

האריך בזה ביו"ד. ויען כי דבריו ביו"ד שם )סי' רי"א סעי' י'( הוא מכת"י ואינו  או"ח שם סעי' ג'. ושם כתב שכבר  

נמצא ברוב דפוסי ערוה"ש, נעתיק לשונו )מתוך ערוה"ש דפוס 'עוז והדר', החדש(: כתב רבינו הרמ"א בסעי' ב': והא 

א שאלה לחכם כי אם לצורך דאמרי' "כל נדרי" בליל יו"כ הוי כאלו התנו בהדיא. ומ"מ לא סמכינן על זה להתיר בל

גדול, עכ"ל. ולא אבין, דאפי' לצורך גדול היאך אפשר להתיר, דהא עיקר ההיתר הוא כששכח התנאי בשעת הנדר, 

וכיון שאצלינו המנהג לומר "כל נדרי" ביוה"כ בכל תפוצות ישראל, וכל תפלות ליל יוה"כ מכונה אצלינו בשם 

ה לפניו בשעת הנדר, וממילא דעקרא לתנאיה וקיים לנדריה. "תפלת כל נדרי", א"כ בעל כרחך שאין שכח

והקדמונים שחקרו נדון זה, משום דבימיהם לא נתפשטה אמירת "כל נדרי" בכל מקום, כדמוכח מדבריהם שכתבו 

שיש "מקצת קהלות" שאומרים זה. אבל בזמן רבינו הרמ"א ובזמנינו, זה שנדפסה במחזורים ויש על זה נגון מיוחד 

ות ישראל, אין לזה מקום כלל, ובאמת לא שמענו ולא ראינו מי שיסמוך על זה אף סמיכה כל שהוא. בכל תפוצ

ואצלינו היא תפילה ככל התפלות ומרומזת לעניינים נסתרים כמבואר אצל חכמי הקבלה, אבל לדינא אינה נוגעת 
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לא שייך שכחה על זה. ולכן כתב על דרך נמוק"י הנ"ל, בזה"ל: והיא רק תפלה ככל 

התפלות, ומרמזת שתקובל תפלתינו כמבואר מתוך דברי הזוהר הנדפס במחזורים 

 ובמשנ"ב. עו, וכל התפלה מכונה בשם "תפלת כל נדרי". עכ"לעהקודם "כל נדרי"

דשייך שלא יהיה זוכר תנאו של "כל נדרי" בשעת הנדר, אע"פ מבואר דס"ל 

 שכהיום נהגו הכל לאמרו, ודלא כקושית ערוה"ש.

עוד יש להעיר על תועלת אמירת "כל נדרי", שהרי כתבנו למעלה דהובא 

ברמב"ם "יש שמורה להחמיר" דלא מהני התנאי אלא כשזוכרהו מיד אחר שנדר 

ו. וא"כ, לא נתיר נדרו ע"י התנאי אם לא תכ"ד, וכתב בשו"ע דיש לחוש לדברי

שיזכרנו תכ"ד לנדרו, ונמצא דאין תועלת באמירת "כל נדרי" אלא במה שכשזוכר 

הג"ר שלמה תכ"ד אינו צריך לחזור מהנדר בפיו דסגי בקבלת תנאו בלבו. וכן העיר 

, ותירץ בזה"ל: ונראה דעיקר הכוונה עזבקונטרס 'שלמי נדר' זלמן אויערבאך זצ"ל

נת "כל נדרי" היתה להשריש בלבות בני אדם שהנדרים הם מגונים, וכמ"ש בתק

נדרים כ"ג א"א שהנודר כאילו בנה במה וכו', וע"י שיושרש הדבר בלבו אם יארע 

שידור בכל ימות השנה ]פי' בשנה הבאה[, באמת יתחרט על כך מיד ]תכ"ד[ ע"י 

נין זה שלא יהא צריך הזכרו גנות הנדרים, אלא שבפועל מועילה לו המודעא רק לע

להוציא הביטול בשפתיו לאחר שידור. ויש להרגיש בענין זה, שבפתיחת יום נעלה 

וקדוש זה, יום התשובה והכפרה, בחרו הקדמונים מכל עיקרי התשובה דוקא 

                                                                                                                                                                                
בן בנו של ק"ו לענין שבועות  כלל. ומכ"ש לענין שבועות ונדרים הנוגע לאחרים דמעיקר דינא אינו מועיל, וק"ו

 מושלי המדינה דמעיקר דין התורה אין ביכולת לבטל אף ביטול כל שהוא, כידוע לכל ישראל. עכ"ל.
עה

וכתב בחיד"א )עבודת הקודש, מורה באצבע אות ער(: יתאמץ באמירת "כל נדרי" ויבקש מחילה על אשר פגם   

 העליון. ויקרא מאמר התיקונים השייך לזה. עכ"ל. באות ברית ונדרים ושבועות, ויכוין שיהא בטל הנדר
עו

]א.ה. מקושיתו היה נראה דהא דבעינן שלא יהא זכור תנאו בשעה שנדר היינו שאפי' אם ישאלו אותו אם התנה,   

לא יזכור. ולכן כתב דאחרי שידוע שהכל מבטלים נדריהם, הרי זה "זכור בשעת נדרו". אך לכאו' זה צ"ע, דטעמא 

יהא זכור" היינו כמש"כ בגמ' )שם(: אי זכור, עקריה לתנאיה וקיים ליה לנדריה. וא"כ, כל זמן שבפועל דצריך "שלא 

אינו זוכר תנאו למה אינו מועיל. ואפשר צריך לומר )בדוחק( דנוסחאי התפלות צריכים להיות לפני האדם כל השנה 

)וכ"כ בקונטרס 'שלמי נדר' להגרשז"א זצ"ל, כולה, ומשו"כ בזמן שידור נדר בודאי יזכור שאמר "כל נדרי" ביוה"כ 

הובא לקמן, דבשעה שאדם נדר יזכור "כל נדרי"(. ואם כנים אנחנו, י"ל דנגד זה כתב הרא"ש: היה אומר ר"ת ז"ל 

והיה שכוח התנאי, שלא יתקיימו נדרו, עכ"ל.  בכעסושעל פי הלכה זו נהגו לומר "כל נדרי" וכו', שאם ידור האדם 

ו הוא שישכח שאמר "כל נדרי", וכמו שאמרו חז"ל שכעס גורם שכחה. ועיין בריטב"א שכתב דדוקא בשעת כעס

)שם( בשם ר"ת: דתקון הכי הדורות הראשונים משום עמי הארצות שרגילין בנדרים ועוברים עליהם בשוגג 

דידהו מששא וכו',  וכשנודרים אינם זוכרים תנאם דיוה"כ כדי שיזכירו "על דעת כן אנו נודרים", ובהכי ליכא בנדרא

עכ"ל. ולכאו' יש מקום לומר דאפי' לדברי הערוה"ש דכיון שהכל נוהגים לאומרו הרי בודאי זוכר בשעת הנדר, שפיר 

 יש לחוש שלא יזכרו עמי הארצות, והריטב"א כתב שכל התקנה לא היה אלא בשביל עמי הארצות. ועיין.[
עז

 .אות כ"ג )הקונטרס הובא בסוף ספר הליכות שלמה(  
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באמירה זו של "כל נדרי", כדי לתקן המעשים בפועל בדבר שיש בו תועלת הלכה 

 . עכ"ל.עחשובהלמעשה, כי זהו שלימות ואמיתות הת

: לא חזינן מרבני מהר"י ויילבשם  עטבדרכי משהעוד יש להעיר, דהנה כתב 

קשישאי להתיר נדרים ושבועות בלא התרת חכם מטעם "כל נדרי" שאומרים בליל 

יו"כ. ושמא טעמייהו: דלא מהני זה אלא בדיעבד היכא דאיכא צורך גדול. עכ"ל. 

יו"כ הוי כאילו התנו בהדיא. ומ"מ לא : והא דאמרי' "כל נדרי" בליל פוכ"פ ברמ"א

סמכינן על זה להתיר בלא שאלה לחכם כי אם לצורך גדול, עכ"ל. ולפ"ז נמצא 

שלא תקנו אמירת "כל נדרי" אלא לצורך גדול. ולפי מש"כ למעלה בשם בקונטרס 

'שלמי נדר', יש תועלת שכשידור יתחרט מיד אח"כ ויבטל נדרו בפיו. ורק כשיבטל 

 לבד, הוא דאמרי' דמהני רק לצורך גדול. נדרו במחשבתו

דאינו מועיל אלא לצורך גדול וגם יש  -שתי הערות הללו  והיה נראה ליש ליישב

ע"פ מש"כ בריטב"א הנזכר  -לחוש למ"ד שאינו מועיל אלא כשיזכור תכ"ד 

למעלה. שהרי כתב בריטב"א דתועלת "כל נדרי" היינו כדי להציל עמי הארץ 

רו על נדריהם בשוגג, ולכאו' כה"ג נחשב "בדיעבד היכא מעונש החמור כשיעב

דאיכא צורך גדול". דלא אמר הרמ"א אלא שאין להתיר הנדר בלא חכם. אבל 

היכא שעבר הנדר, לכאו' מהני לפוטרו מעונשים. ואע"פ שיש לחוש למ"ד דלא 

מהני הביטול אלא היכא שזוכר התנאי תכ"ד, הרי היצילום מעונשים עכ"פ 

 .פאל ה"יש שמורה להחמיר"להחולקים ע

שתי הערות הנ"ל, ותירץ בזה"ל:  הגרש"ז אויערבאך זצ"להעיר  פבובמקום אחר

ברם, נלענ"ד דלענין זה דאמרי' שם )נדרים ח.( האומר "אשכים ואשנה פרק זה" 

נדר גדול נדר לאלקי ישראל, והוא הדין במי שאומר לעשות חסד עם חבירו ושאר 

                                                 
עח

( הביא שרגיל היה לחזור על מה שאמרו בטעם שמתירין 7ובהליכות שלמה )מועדים פרק א', ארחות הלכה הע'   

הנדרים בתחלת יוה"כ באמירת "כל נדרי", שהוא כדי לטהר את הפה מעון נדרים כדי שיתקבלו התפלות כראוי, 

 עכ"ל.
עט

 יו"ד סי' רי"א.  
פ
 שם, סוסע"י א'.  

פא
ם( שהביא שכתב הב"י בתשובות אבקת רוכל שיש לדייק מלשון יחיד "מורה" שהוא דעת וע"ע בברכי יוסף )ש 

 יחיד )והעיר שבשו"ע כתבו בשם "יש אומרים"(, ותיבת "להחמיר" משמע דגם לדידהו אינו אלא חומרה.
פב

סוף ספר בקונטרת 'שלמי נדר' )אות י"ח(, בשו"ת מנחת שלמה )מהדו"ק סי' צ"א אות כ'(, ובשיעוריו המובאים ב  

 מנחת שלמה עמ"ס נדרים )סי' ז'(.
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שון נדר והתחייבות אפילו הכי דינו כנדר, שפיר מצוות, דאפי' לא אמר ממש בל

מהני תנאי אף לכתחילה ... דלענין זה שפיר מהני תנאי שמגלה דעתו מקודם שאין 

דעתו לקבלה ... והתנה בפירוש שאינו רוצה כלל שיהיה נדר ... אך לכאו' קשה על 

אמר : הרוצה לנהוג בקצת דברים המותרים לסייג ולפרישות יפגזה מהא דאי' בשו"ע

בתחילת הנהגתו שאינו מקבל עליו כן בנדר, ואם לא אמר כן ונהג ג' פעמים הוי 

נדר ובעינן התרה. ואמאי בעינן התרה, הא אמרן דלענין זה שפיר מועיל תנאו 

שעשה בריש שתא שלא יתקיימו נדריו כל השנה? ואפשר דכיון דנהג ג' פעמים 

א ואם אעפ"כ הוא ממשיך חיישינן שמא נזכר בינתיים בביטולו שעשה בריש שת

לנהוג כן הרי זה חשיב כאילו ביטל את התנאי. וגם )אדרבא(, נראה דמהא דמהני 

התנאי שהוא עושה בתחילת הנהגתו שעושה בלא נדר, משמע קצת כדברינו 

יותר נראה, דבזמנינו שמזכירים  אךדשפיר מועיל גם התנאי שעושה בריש שתא. 

"מנהג של מצוה או איזה הנהגה טובה  בפירוש בהתרת נדרים בערב ראש השנה

שנהגתי שלש פעמים",ומיד הוא גם מוסר מודעא על כל קבלה בלב, דאפשר שפיר 

להקל ... הלום נודע שבכגון דא נשאל הגה"צ מוהרי"ח זוננפלד זצ"ל בשו"ת שלמת 

, והשיב דמסתברא דעל מה שלא נדר בפירוש כגון מנהגי מצוה יכולים שפיר פדחיים

הוסיף שאמר  פהסירת מודעא שבערב ראש השנה. עכ"ל. ובהערותלסמוך על המ

אמר את הדברים לפניו  פוהג"ר אהרן קוטלר זצ"להגרש"ז זצ"ל שכשהיסב פעם עם 

 שגם עוד גדולי ישראל קלסוהו על כך. פזוקלסיה. עוד הובא בהערות

: אך, הגרשז"א זצ"לשבתשובה כת"י סיים  פחאמנם כן, הובא ב'ארחות הלכה'

ה נוהגים גם בזה שלא להתיר אלא ע"י שאלה. עכ"ל. וכתבו שם אעפ"כ למעש

שהגרש"ז הורה כן בעל פה דעדיף טפי להחמיר, ושכמה פעמים יעץ לשואלים 

בעניני מעשר כספים וכדו' שיאמרו בפירוש בעת מסירת המודעה בערב ר"ה שכל 

יה הנהגותיהם בזה יהיו בלא נדר. ובהערות על קונטרס 'שלמי נדר' שם כתבו: וה

                                                 
פג

 יו"ד סי' רי"ד סעי' א'.  
פד

 ח"ב תשובה ל"ח.  
פה

 .24בהערות שעל קונטרס 'שלמי נדר', הע'   
פו

 במסיבת קבלת פנים להג"ר אהרן זצ"ל.  
פז

 .07בהליכות שלמה פרק א' הע'   
פח

 .07הערות על הליכות שלמה, מועדים פ"א הע'   
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רבנו משנן ומזהיר רבות לתלמידיו ובאי ביתו בענין הזהירות בנדרים בכלל, ובפרט 

בכל הנהגה טובה שנוהג ג"פ )או אפי' שנהג רק פעם אחת אלא שדעתו היתה 

לנהוג כן לעולם(. בלא שיפרש שהוא בלי נדר. ... ואמר פעם לשואל שאפי' 

קום פלוני ומשיבו הן, כששואלו חבירו אם מסכים הוא לקחתו ברכבו כשנוסע למ

וכן כל כה"ג, ידקדק להחליט בלבו שאין זה בתורת נדר או קבלה ... וכן זירז 

לחתנים שיזהרו בכל עניני תהלוכות הבית, הן בעניני איסור והיתר והן בדיני 

מעשר כספים וכל כיו"ב להתנות בפירוש שיהי' בלי נדר. וכמו כן היה מעורר 

ים רבות שמכין מטבע לתתו לעני ... יזהר לגמור שיזהר כל אדם בדבר המצוי פעמ

כללו של דבר שיהי' דבר זה בלבו שאינו מכוין לזכות לו עד שיגיע לידו ממש ... 

מוחלט ומוסכם בלבו של אדם באופן קבוע שאין רצונו לקבל שום ענין ומנהג או 

 . עכ"ל.דיבור והחלטה בתורת נדר
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ס 'וטהר לב טהור ברא לי  / הרב יוחנן ריינר, מח"

 ומועדים התורה עללבנו', 

תשובה מאהבה ביום כיפור בגלל  –מי לחיים ומי למוות 

 המתנה שעיצומו של יום מכפר

יום אומר שהחיינו,  03בגמרא ברכות נח' כתוב שאדם שרואה את חבירו לאחר 

חודש אומר "ברוך מחיה המתים", וכך נפסק להלכה בשו"ע אור"ח רכה'  62ולאחר 

אר שהיות וובמהרש"א מב, ה ברורה נפסק שמברך בשם ומלכותד', ושם במשנ

חודש עברו על חברו ראש השנה ויום כיפור שבהם נפתחים ספרי חיים  62ובתוך 

ומתים ודנים כל אדם לחיים ולמוות, ואדם זה ניצול לחיים לכן מברכים עליו ברוך 

 מחייה המתים בשם ומלכות.

אם אכן ההגדרה שניצול ממוות אם  וצריך להבין מה הגדר של "לחיים ולמוות"

כן על כל אדם שהיה בסכנת חיים יהיה צורך לברך עליו בשם ומלכות ברוך מחיה 

המתים, והיות ולא מצאנו הלכה כזו אם כן יתכן וההגדרה היא שכאילו בימים 

נוראים האדם נולד מחדש כל שנה עד כדי כך שלכן מברכים ברוך מחיה המתים 

סמך לזה ממדרש שוחר טוב ויקרא ל' ג' שבראש השנה ויום בשם ומלכות, ואכן יש 

כיפור הקב"ה יוצרנו כבריה חדשה, וא"כ יצטרכו לעשות קידושין מחדש כי יש כאן 

 בריה חדשה??

ובעצם בראש השנה נידונים לחיים ולמוות כפי שמופיע בגמרא ר"ה טז' אמר רבי 

של רשעים גמורין וא'  כרוספדאי אמר רבי יוחנן ג' ספרים נפתחין בראש השנה א'

של צדיקים גמורין וא' של בינוניים צדיקים גמורין נכתבין ונחתמין לאלתר לחיים 

רשעים גמורין נכתבין ונחתמין לאלתר למיתה בינוניים תלויין ועומדין מראש 

 השנה ועד יום הכפורים זכו נכתבין לחיים לא זכו נכתבין למיתה.

שואל וכן בהרבה ראשונים מקשים שהרי  66אומנם המדרש בית המדרש ו' עמוד 

ראינו שרשעים מאריכים ימים ולא מתו מיד אחר יום כיפור, ולהיפך מצאנו 

צדיקים שמתו תכף לאחר יום כיפור?? ומתרץ המדרש בשם רב יוחנן שדין חיים 
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ומוות זה בצדיקים גמורים וברשעים גמורים, ובתירוץ השני כתב שהכוונה מוות 

 גן עדן או גיהינום. –וחיים לעולם הבא 

אומנם על התירוץ הראשון יש להקשות מלשון הגמרא שגם על הבינונים נגזר 

דינם לחיים ולמוות ביום כיפור?? וגם על התשובה השנייה יש להקשות וכי מה 

נפקא מינא לאדם בחייו מה נגזר עליו בגן עדן או גיהינום, בפרט שעדיין במשך כל 

ולם הבא על ידי תשובה ומעשים טובים, ככתוב רגע בחייו יכול לשנות מצבו לע

 "ועד יום מותו תחכה לו, אם ישוב מיד תקבלו"??

אלא ההסבר לתירוץ השני, שאם אדם בן עולם הבא אזי בורא עולם יתן לו כלים 

בעולם הזה להצליח להתקדם בתורה ובמצוות ללא טרדות ומעכבים, ואילו אדם 

קבל עוד מניעים ומעכבים וטרדות שיקשה שנגזר עליו שהוא שייך לגיהינום הוא י

 עליו להתקרב לבורא עולם, כדרך שאמרו חז"ל הרוצה להיטמא מסייעים בידו.

ואומנם ברמב"ן יש הסבר בדומה לתירוץ הראשון של המדרש, שצדיק גמור וכן 

רשע שיש לו קצת מצוות להם הקב"ה נותן חיים טובים בעולם הזה, לצדיק כי הוא 

י שיקבל שכר המצוות שעשה בעולם הזה בכדי שיאבד לגיהינום צדיק, ולרשע בכד

בעולם הבא, ואילו רשע גמור וכן צדיק שיש בו קצת עבירות להם הקב"ה גוזר 

מיתה שמשמעותו או מיתה ממש או חיי צער וייסורים בעולם הזה, לרשע מחמת 

 רשעותו, ולצדיק בכדי שיתנקה מחטאיו בעולם הזה ויהיה נקי מעבירות לעולם

 הבא.

ולפי זה קשים דברי הגמרא לגבי בינוניים, שלכאורה גם אם הבינוני הטה עצמו 

לכף זכות עדיין מחמת העבירות שהיו בידו עליו לקבל מיתה שהיא לדברי הרמב"ן 

ייסורים בעולם הזה בכדי שיתנקה מעוונותיו, ואילו מדברי הגמרא משמע שזוכה 

 הבינוני הזה לחיים??

שכתבתי שמהות ראש השנה זה חזרה בתשובה מתוך ולכן נראה לתרץ כפי 

אהבה, ואילו ביום כיפור יש בזה גם צד של תשובה מאהבה שהרי עיצומו של יום 

מכפר, וזה עצמו גורם שמחה ואהבת ה' בלב כל יהודי המתבונן בחסדי ה' יתברך, 

 אבל יש ביום כיפור גם עניין של תשובה מחמת פחד העונש.
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ואותו בינוני אם מנצל את ימי התשובה לתשובה מאהבה אם כן כל חטאיו 

נהפכים לזכויות והוא כצדיק גמור על כן זוכה לחיים טובים, ואילו בינוני שחוזר 

בתשובה לא מתוך אהבת ה' אלא מתוך יראת העונש הוא לא זוכה לחיים טובים 

חיה חיי צער אלא הוא ראוי לקבל מיתה וכדברי הרמב"ן שימות ממש או שי

 וייסורים בעולם הזה בכדי שיכופרו מעשיו הרעים ויזכה לעולם הבא בלי גיהינום.

חודש, היות ועברו על חברו ימי הדין שבהם  62ולפי זה הרואה את חברו לאחר 

נידונים למיתה ולחיים ממש, מלבד חיי צער וייסורים או חיי נחת ושלווה ושפע 

מחייה המתים, וכל כך למה?? נכון שמצא את טוב, עליו לברך בשם ומלכות ברוך 

 חברו חיי ולא מת, מ"מ אולי נגזר על חברו חיי צער וייסורים??

לכן נראה לחדש שאכן עצם הדבר שהחבר חי ולא מת ממש, אפילו שיתכן ונגזר 

עליו ייסורים בכל זאת בגלל שהוא זכה לחיות בפועל הוא יכול לחזור בתשובה 

שבורא עולם השאירו בחיים טמון בזה גם כי בורא שלימה, ויתכן שעצם הדבר 

עולם נתן לו הזדמנות לתקן את מעשיו, כנאמר "ועד יום מותו תחכה לו, אם ישוב 

 מיד תקבלו".

ועל הזדמנות זו מברכים בשם ומלכות "ברוך מחיה המתים", כי בורא עולם לא 

כן אין צורך המיתו ממש וגם נתן לו הזדמנות לתקן מעשיו ולהיות צדיק גמור, ול

לקדש את האשה שוב כי אכן האדם לא מת וקם לתחייה, ויתכן שכוונת דברי 

המדרש שוחר טוב, שעל ידי תשובה בפרט מתוך אהבה אדם הופך להיות כבריה 

חדשה, וכמו שכתב הרבינו יונה באגרת התשובה שבתקופה הראשונה של החזרה 

ונות ובלי מצוות, ועליו בתשובה על האדם לחשוב כאילו נולד מחדש ממש בלי עו

לחטוף מהר מצוות וכסיום דברי המדרש שוחר טוב שתכף יקיים מצוות סוכה וד' 

 מינים בכדי להתמלאות במצוות.

ללמדנו, שבראש השנה וגם ביום כיפור כדאי מאוד לחזור בתשובה מתוך אהבה, 

מצד ואין לנו ידע בחשבונות של מעלה, כי אם חפצים אנו בחיים טובים ונעימים ו

שני שיתכפרו עוונותינו ונהיה בני עולם הבא, עלינו לחזור בתשובה מאהבה כך 

שכל העבירות נהפכים לזכיות, וממילא נהיה כצדיקים גמורים שזוכים לחיים 
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טובים בזה ובבא, ולא נצטרך להתנקות מהעוונות על ידי ייסורים וחלאים רעים 

סים ובלי טרדות חלילה, כך ח"ו, ואדרבא קל יותר לעבוד את ה' בשמחה מתוך ני

אנחנו מלאים הכרת הטוב לבורא עולם, ולכן אנחנו מתחננים לשנה ברוכה ולחיים 

טובים בגשמיות וברוחניות, )ורק צדיקים גדולים מסוגלים לקבל ייסורים של אהבה 

לא במטרה לנקותם מעבירות, אלא להגדיל את שכרם שלמרות הייסורים הם 

השכל האנושי!! כמאמר הגמ' תלה במעשיו ולא מצא אוהבים את בורא עולם מעל 

 עבירות בידו הרי אלו ייסורים של אהבה(.
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לוית ח"ן / הרב חיים נתן היילפרין, מח"ס 'לקוטי 

 שערי תשובה' )מנצ'סטר(

 גילוי הסוד שיום כיפור הוא יום מתן תורה!

 –?" אם נפגוש מישהו ברחוב ונשאל אותם "על מה נקבע היום טוב של יום כיפור

ואולי אף יזכיר  –בודאי יענה על גודל השמחה שהשי"ת מכפר וסולח כלל ישראל 

י'( בביאור סעודת ערב יום כיפור,  –דברי רבינו יונה הנפלאים בשער ד' )אות ח' 

שאדם העובר על לא תעשה צריך יום כיפור לכפר עליו, ולכן יכסוף ויחכה ליום 

ם סעודה לשמחת המצוה. כי יגדל וישגא כי בשאר ימים טובים אנחנו קובעיכיפור "

ומפני שהצום ביום הכיפורים, נתחייבו לקבוע  .מאוד שכר השמחה על המצות.

 !" וע"ש.הסעודה על שמחת המצוה בערב יוה"כ

אולם כאשר פותחים אנו ולומדים המשנה במסכ' תענית והגמרא שם רואים שיש 

די ביותר.. מכיון שלא דבר נוסף בשמחת יום כיפור. וכנראה אשר הוא דבר סו

מדברים מזה.. ואף בכל המחזור של יום כיפור אין זכר לזה )חוץ מבפיוט במקום 

לא היו ימים טובים אמר רבן שמעון בן גמליאל במשנה כט:  –אחד כמדומה( והוא 

ובגמ' בדף ל: מבאר אשר שמחת יום  ם הכיפורים!לישראל כחמשה עשר באב וכיו

)א( שיש בה סליחה ומחילה )ב( יום שניתנו בו לוחות הכיפורים נובע משתי סיבות 

יום  -זה מתן תורה "רש"י " במשנה שם פמתן תורהשניות. ועד כדי כך שהביטוי "

". והענין הפלא ופלא. מהו כל הסוד?! הרי הכפורים, שניתנו בו לוחות האחרונות

ן תורה נשארים אנו בהלוחות השניות, ויום הקדוש יום הכיפורים הרי הוא יום מת

 ולמה מסתירים אותה כל כך?! –

והנה אלקים אנא לידי מרגליות נפלא בזה בליקוטי תורה להרב בעל התניא זי"ע 

ביום כיפור הוא בהעלם, כי לוחות אחרונות בפרשת אחרי מות תוך הדברים וז"ל "

נתנו בצנעה, אבל הגילוי הוא בשמחת תורה, שמחה של תורה, דהיינו גילוי מקור 

" זאת אומרת אשר בדוקא מצניעים קבלת א גילוי העליון ברוך הוא.התורה והו
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דוגמת נתינתם, כי כידוע מחז"ל אשר הלוחות הראשונות נשברו  –לוחות שניות 

 מכיון שניתנו בפומפי ושלטה בהם עין הרע.

נמצינו למדים אשר שמיני עצרת ושמחת תורה שייכים אהדדי, ומה שמסתירים 

יפור, וראוי לציין בזה דבריו הקדושים של החת"ס ביום כיפור נתגלה ביום כ

ד"ה והיית( שמבאר מה ששמיני עצרת בבחינת יו"כ ועוד  94בדרשותיו )ח"א עמוד 

ומדגיש נקודה נפלאה כי קרבנות מוסף של של יו"כ ושמיני עצרת  -יותר גדול 

ן ( שלשופטאיתא ברמ"ע )מאמר חיקור הדין חלק ב' סוף פרק כ"ז ע"ש -דומים, וז"ל:

חג מורה על חוגה ועיגול הסובב איזה מרכז כמו שאר ימים טובים שכולם סובבים 

על נקודת שמיני עצרת, אבל שמיני איהו גופא הנקודה הקדושה העליונה מכל 

ובאמת עיקר קדושתו הוא  -הקדושות אפילו מקדושת יה"כ, ולא שייך לקרותו "חג" 

ני ע"י שמחה.. ויום השמיני היפך של יה"כ, דיו"כ הוא עינוי נפש וקדושת שמי

בעצמו כמו יה"כ לכן שווין בקרבן מוסף כמו יה"כ ואפ"ה קדושתו יותר מיוה"כ ע"י 

 שמחה חדותא דמלכא עם ישראל!"

לכן שאר יו"ט שקדושתן עומד על איזה דבר מצוה שחיטת וממשיך שם החת"ס "

לולב בחג, קרבן פסח, שתי הלחם בעצרת, שופר בר"ה, עינוי נפש ביוה"כ, ונטילת 

ועיקר מצותן אינו אלא ביום גם שמחתן אינה אלא ביום, אבל קדושת שמיני שאינו 

אלא ע"י שמחת האדם שמתענג על השם וחדותו יתברך ואינו עומד על מצוה 

 מיוחדת ע"כ גם לילה אתרבי לשמחה", עכ"ל.

" שמיני עצרת" הוא בדיוק כמו "שמחת יום כיפוריםויש לרמז גמטרי' פלא "

 א דדין כחושבנא דדין.חושבנ

אמנם סתם ולא פירש מה נשתנה שמיני עצרת ושמחת תורה אשר אז הזמן גרמא 

ואז אנו רוקדים במחולות בגילוי ובשמחה עצומה, הרי למעשה  –שלא בצנעה 

                                                 
ובדברי  ,כי אין חג המצות נקרא חג בשלוח אלא יום טוב ראשון ושביעי ממנו בלבד ,ים מלישמעו חכמ - וז"ל שם פט

אמנם בחג הסכות בפירוש  ,הימים כתיב חג המצות שבעת ימים בחזקיהו וביאשיהו על שם שמחת הקהל לא זולת

וזה מעלתו שכלם  ,ואין שמיני עצרת נקרא חג בכל התורה כלה ולא בדברי קבלה ,אמרה תורה חג לה' שבעת ימים

והרמז בו על השלמתם והשגת תכליתם של כל יעודי התורה  ,חוגגים וסובבים על נקודת המרכז שהוא מקומו

והנביאים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת לעיני כל ישראל ובו בלע המות לנצח נצחים וכאן סייג לחכמה שתיקה. 

ע בחותם הדין זה לשונם ביום השמיני עצרת לפיכך אמרו שם בזהר פרשת אמור אחרי שהשלימו ספור המאור

 .תהיה לכם דהא ומא דא ממלכא הוא בלחודוי חדותא דיליה בהו בישראל
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ניתנו בצנעה? ועוד מהו ההכנה של ימי הסוכות לבוא ליום המעולה של שמיני 

 עצרת?

הבא... בינתיים יכולים לזכור ביום הקדוש בעזרהשי"ת אקוה להמשיך בגליון 

הבא עלינו לטובה, עד כמה צריכים לשמוח כלשון המשנה "לא היו ימים טובים 

לישראל.. וכיום הכיפורים" גם מפני שהוא יום מתן תורה! מקבלים הלוחות 

 שניות!!
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 ס"מח, ווייל מאיר ישראל הרב/  ספק הסר למען

 כהלכתו והשולחן השבת וביום

 יה לנשיםאינפוז

הרבה רבנים מציעים לנשים בהריון שיש להם בעיות וסיכונים שיתחברו 

 לאינפוזיה בערב יום כיפור במקום לשתות לשיעורין. מה עדיף מבחינה הלכתית?

, והכנסת מים צמבחינה הלכתית, שתיה בשיעורין הוא איסור דאורייתאתשובה: 

 .צאה הרבה יותרדרך אינפוזיה המחוברת מערב יו"כ הוא איסור קל הרב

 מבחינה רפואית, אינפוזיה יכולה לספק הרבה יותר מים וגם 'גלוקוז' אם יש צורך.

מבחינה מעשית, הדבר תלוי בכל אשה ואשה האם היא מעדיפה לשתות 

אין להכריח להתחבר  צבלשיעורין או להתחבר לאינפוזיה, כי לדעת רוב הפוסקים

                                                 
 שהרי חצי שיעור אסור מן התורה. צ

האוכל שלא כדרך אכילה פטור ]רמב"ם הל' יסודי התורה פ"ה ה"ח והל' מאכ"א פ"י הי"ד וסי' תרי"ב, ו', ושו"ע  צא

שם סקי"ד[, וכ' באחיעזר ]ח"ג סי' ס"א[ שאם מכניס לגופו מאכל דרך צינור ודאי אין על זה  יו"ד סי' קנ"ה, ג' וש"ך

חיוב מהתורה, וכ"כ בשו"ת מהרש"ם ]ח"א סי' קכ"ד[ ובדובב מישרים ]ח"ג סי' פ"ח[ ובארץ צבי )פרומר( סי' כ"ח 

]ח"ד סי' ק"א, ג' )וכתב שאין זה  ובציץ אליעזר ]ח"י סי' כ"ה פכ"א[ ובתשובות והנהגות ]ח"ב סי' ר"צ[. ובאגרו"מ

שייך למה שכתב בח"ג סי' צ' לענין לקיחת תרופה שיוכל לצום([ ובצי"א שם כתבו שאין צריכים להתחבר 

י"ב[, וגם  -שחולה צריך ליישב דעתו באכילה ]וכדלקמן בהע' י', ועי' וביום השבת סי' ל"א סעי' י"א כיוןלאינפוזיה 

וכיון שאינו חייב לעשות כן ממילא אסור לעשות כן לחבול בעצמו. אבל למעשה כיום אולי יש בזה סכנה לא ידועה, 

כבר התברר היטב שאין בזה סכנה כלל וכלל ובודאי יש חיוב לדאוג לפני יו"כ שיוכל לצום אז ]ועי' סי' רמ"ח, ד'[, 

שאם יצום יסתכן  וכן הורה הגרי"ש אלישיב זצ"ל עשרות פעמים לגבי מעוברת או מי שאינו חולה עכשיו אלא

שבהם לא שייכת סברת יתובי דעתיה וגם אין צורך להבריא את גופו באופן הטוב ביותר. ובחולה ממש חשש 

 לסברת האגרו"מ שצריך לאכול ממש ליישב דעתו.

ולמעשה, כיום ידוע ומפורסם מאוד שאין בזה כל חשש רפואי ]וגם חשש לזיהום אינו קיים בתנאים סטריליים 

מקום מסודר[ ורק רווח גדול מאוד הן בהלכה והן בתועלת רפואית והן בנוחות ובקלות, ולכן תמוה  הקיימים בכל

שיש שכתבו שאין האשה חייבת 'להתאמץ' לעשות אינפוזיה, כי כיום המציאות ידועה ופשוטה להיפך שזה הרבה 

יש, ויש הרבה יותר יישוב דעת יותר נח וקל וגם הרבה יותר מועיל, ולהיפך, אכילה לשיעורין הוא מאמץ גדול ומת

באינפוזיה מאשר בשתיה לשיעורין, וכנראה כוונתם רק ביחס למי שכבר חולה גמור ואוכל כרגיל שהוא אינו צריך 

להתאמץ ולהתחבר לאינפוזיה, אבל מי שמצבו שאם יצום עלול להסתכן ובפרט אם דינו לאכול רק לשיעורין, הרי 

חייב לעשות כך גם לשיטתם, וכן עשו בעצמם כמה מגדולי הוראה והפוסקים ודאי אינפוזיה עדיפה עשרת מונים ו

וכן יש להורות למעשה ]ובשום אופן אין לחשוש מלהורות כך בטענה שיגרום למכשולות וכו', שזה אינו טעם 

להכריח את המעוברת או את המסוכן לחטוא באיסור חמור )וגם לסבול( כדי לשמור אחרים מחשש למכשול, 

ה או המעוברת מעדיפים אינפוזיה, הרי לומר להם לאכול בשיעורין הוא קרוב לספיית איסור, ולכל היותר וכשהחול

 אפשר לומר בלשון 'אפשר' לעשות אינפוזיה ולא בלשון חיוב[.

ובאמת, מעיקר הדין גם חולה שאיב"ס מותר לקבל נוזלים דרך אינפוזיה ]עי' יו"ד סי' קנ"ה, ג' וכת"ס סי' קי"א 

ח"ג סי' צ"א[, ובודאי שכל מעוברת שיש לה חשש קטן לסכנה יכולה לעשות כך ]וכדלקמן בהע' ל"ט[, אלא  ואגרו"מ

 שאין לפרוץ גדר בזה ורק בחשש לסכנה ואפילו חשש רחוק יש להקל בזה ע"פ הוראת חכם מובהק
גרי"ש אלישיב זצ"ל שבט הלוי חי"א סי' קמ"ה, וכן שמעתי מהגרמ"ש קליין שליט"א ומהגר"מ גרוס שליט"א. ולה צב

 ראוי לחייב להתחבר לאינפוזיה.
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חה זו ]החיבור ע"י צינורית לאינפוזיה אלא רק אם האשה מעדיפה אפשרות נו

 [.צגפלסטיק בלבד, והשקיות מתחברות בהברגה רק בזמן העירוי עצמו

 לתשומת לב, יש להתחבר לאינפוזיה מערב יום כיפור.

 חולה ממש שצריך לאכול, יאכל כרגיל ולא יסתפק באינפוזיה.

* 

 להתכופף בוידוי כשחושש להישען

ת בהשתחויה כנהוג, ולפעמים אני בתפילות מנחה ונעילה קשה לי מאוד להתוודו

 מוצא את עצמי 'נשען' על הסטנדר שלפניי. האם מותר להתוודות בלי להתכופף?

לעמוד בוידוי הוא חמור מאוד, ואם נשען עד כדי שאם הסטנדר היה תשובה: 

, ולכן במצב כזה עדיף צה, ולהתכופף הוא רק מנהגצדנופל צריך לחזור ולהתוודות

 שלא להישען. לא להתכופף כ"כ והעיקר

                                                 
צריך לשמור את שקית האינפוזיה גבוהה ומשוחררת, ולהשתמש בכפפות חדשות נקיות בהחלפה. יש להפריד  צג

 -מערב יו"כ את הפלסטיק הקטן העליון כדי שיהיה אפשר לתלות את השקית ב'חור' המוכן לתלייה במקום גבוה

רד ממש אלא רק מוכן להפרדה בקלות. מותר לפתוח את שקית האינפוזיה גם אם צריך ולפעמים בייצור אינו נפ

לשבור פלסטיק מפני שהשקית מיועדת לשימוש מיידי ודינה כפתיחת שקית ממתקים קטנה שמותר לרוב הפוסקים 

הברגה העליון וכמו שנתבאר בוביום השבת סי' י"ג סעי' ה'. במקרה שהעירוי נסתם, צריך להזריק מים נקיים בחור ה

ואם לא מועיל יש לסגור את העירוי ולעבור לשתיה ב'שיעורים'. חשוב לשמור את השקית וקצה צינור הנוזלים 

גבוה מעל הלב כדי שלא היה מצב שודאי ייצא דם בזמן ההחלפה )אבל אם מחליף באופן שיש אפשרות שייצא דם, 

פס"ר([.   חשוב שהנוזלים יטפטפו לאט )יחסית( כדי א"כ מותר גם אם ייצא דם, שהרי אינו מתכוון לזה ואינו 

שייספגו היטב בגוף ויתנו את התועלת הרצויה.   במוצאי יו"כ אפשר להוציא את הצינורית ביד בקלות ואין צורך 

 ברופא לשם כך.
 סי' תר"ז, ג' וסק"י. צד
 שם סק"י. צה
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ֵמאֹור שעשועי / הרב מנחם צבי גולדבאום, מח"ס 

 ''מֹוסר דרך', 'מאיר דרך', ו'אפיקי חיים

 כסיל שונה באיולתו

ב ָשב ַעל ֵקאֹו ְכִסיל שֹונֶׁה ְבִאַּוְלתוֹ  לֶׁ  (משלי כו, יא) ְככֶׁ

אשר דרכו לחזור ולאכול את  ,כמו הכלב"פשוטו של מקרא:  תומצודפירש ה

ומה לו  - ולא יבין כי בעבור רוע המאכל קאה אותו ,קאה מגופו המאכל אשר

, וכך "ולא יבין ,כן הכסיל שונה לעשות שוב אולתו אשר נכשל על ידו ,לאכלו שוב

כי הכלב אוכל דברים נמאסים, וכאשר יקיאם "פירש השערי תשובה )א, ד(: 

ל, כי יעשה נמאסים יותר והוא שב עליהם לאכלם, כן ענין הכסיל, כי ענין הכסי

 ."מעשה מגונה וכאשר ישנה בו מגונה יותר

 החוטא פעמיים או המתוודה פעמיים -"שונה באולתו" 

תנו רבנן: עבירות שהתודה עליהן יום הכפורים "(: ב"ו ע"פ)יומא אולם עיין ש"ס 

צריך להתודות יום  -לא יתודה עליהן יום הכפורים אחר, ואם שנה בהן  -זה 

ככלב 'עליו הכתוב אומר  -שנה בהן וחזר והתודה עליהן  הכפורים אחר, ואם לא

. ומבואר בגמרא הפך הפירוש הנ"ל, דלפי הפירוש '"שב על קאו כסיל שונה באולתו

בחטאים! ואילו בגמרא מבואר  - "אם שנה בהן"הנ"ל מי הוא ככלב השב על קאו? 

! ואם כלומר שלא חזר על חטאו -! "אם לא שנה בהן"דמי הוא ככלב השב? דוקא 

? משום שחזר והתודה. וזהו חידוש גדול של "שב על קאו"כן מדוע הוא נחשב 

 בפירושו של הפסוק הנ"ל. -לשיטת חכמים שם  -הגמרא 

דְקָראֹו )ובשפת אמת ביאר טעמם של חכמים שפירשו כך את הפסוק, משום 

 ,ששנה בחטא -" רשעהוא " אילו החוטא שתי פעמים, ו" ולא "רשע"כסיל"הכתוב 

 .על מי שחוזר ומתודהאת הפסוק  דרשו", ולכן כסיל"ם א שייך ֵש ול

? ושמעתי "שונה באולתו"אך עדיין צריך ביאור מדוע החוזר ומתודה נחשב 

מהגאון רבי אחיקם שבח שליט"א ראש ישיבת אור אלחנן טבריה, שהמתודה צריך 

פעם להתבייש, ואם חוזר ומתודה איגלאי מילתא למפרע שהתודה בלי בושה גם ב
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הראשונה, ולהודות בלי בושה הרי זה קיא, ונמצא שחזר על קאו כאשר חוזר 

 ומתודה בשנית.

אולם נלע"ד לפרש דכאשר אדם מקיא, הרי הטבע האנושי הוא להתרחק מקיאו 

עד כדי כך שאיננו רוצה כלל לזכור אותו, כאילו שהוא וקיאו דברים אחרים לגמרי 

אשר שבים בתשובה, הרי הוא והחטא אינם שאין ביניהם שום שייכות וקשר, וכך כ

שליך כל פשעיו אשר "ישייכם כלל זה לזה, וכלשון רבינו יונה ביסוד התשובה 

, וכיון שכן, הרי "וזה היום תחלת מעשיו ...עשה, ויעשה עצמו כאלו בו ביום נולד

החוזר ומתודה מראה כאילו יש לו עדיין איזו שייכות לחטא, דאחרת מדוע חוזר 

, ומשום כך החוזר ומתודה אחרי שהוא כבר נפרד לגמרי מהחטא הוא כשב ומזכירו

 שעדיין יש ביניהם שייכות(. -על קאו 

 נעשית לו כהיתר -"שונה באולתו" 

רבי אליעזר בן יעקב אומר: כל שכן שהוא "והנה המשך לשון הגמרא שם: 

ככלב 'ם . אלא מה אני מקיי'כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד'משובח, שנאמר 

"ככלב , והשאלה תמוהה מאוד לכאורה, הרי יכול לפרש ?..."וגו' 'שב על קאו

כדרב הונא, "וגו' לפי פשוטו של מקרא? אולם לא כך עונה הגמרא, אלא:  השב"

הותרה לו סלקא  -הותרה לו.  -דאמר רב הונא: כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה 

ה פשוט לגמרא שאין רבי אליעזר , ומדוע הי"דעתך? אלא אימא: נעשית לו כהיתר

 בן יעקב מפרש כפשוטו של מקרא?

 'שב'לא הוה דומה לכלב ש )כפשוטו של מקרא(, דאם נפרש כן"מהרש"א מבאר 

אבל עבר פעם שנית דומה לכלב שמקיא  ,שהקיא כבר ]על מה[ דמשמע - על קיאו

צריך  , כלומר דלפי פשוטו של מקרא אין הדמיון עולה יפה, אלא היה"פעם שנית

 ."ככלב המקיא שתי פעמים..."לומר 

יהיה דומה  ,הותרה לו - ולמאי דמוקי לה בשנה בה" מוסיף המהרש"א ומבאר:

 ,כן השונה כבר באולתו בעבירה ,ואינו מאוס לו מקיאו - על קיאו 'שב'שפיר ככלב 

, כלומר, "דהיינו שהותרה ודומה לו כדבר היתר ,שוב אין העבירה מאוסה לו עוד

אשר הכלב שב על הקיא הוא מראה שהקיא זה דבר שנח לו, כך העובר כפי שכ
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עבירה ושנה בה מראה גם הוא שהעבירה הוא דבר שנח לו, ועל כרחך זהו משום 

 שנעשה לו כהתר.

 פירוש המפרשים בפסוק הנ"ל שלא כפירוש הגמרא

ומעתה הפירוש הנ"ל של השערי תשובה והמצודות הוא נגד פירושי הגמרא, וגם 

עולה יפה בפשוטו של מקרא, שהרי אדם ששונה באולתו הוא רשע ולא כסיל,  אינו

ואם לא נעשית לו כהתר הוא ככלב המקיא פעמיים ולא ככלב "השב" על קאו, 

 וקצ"ע.

זה שעבר  ,אמרו ראובגמ ...ככלב שב וגו'"אך ביותר צריך עיון ביאור הגר"א שם: 

, והיכן בגמרא "הוא ככלב וגו' ,ואחר כך שונה ועושה העבירה ,עבירה ושב בתשובה

אמרו דבר זה, הרי לשיטת חכמים הפסוק מדבר דוקא כאשר לא שנה ועשה את 

העבירה )אלא שהתודה פעמיים על אותה העבירה(, ואילו לפי רבי אליעזר בן 

יעקב עיקר החידוש בפסוק הוא שהעבירה נעשית לו כהתר )וכביאור המהרש"א 

הרי שלא רק החסיר את העיקר מהספר, אלא שאף הנ"ל(,  והגר"א שלא הזכיר זה, 

 תלה בגמרא את הפירוש שהגמרא עצמה באה לאפוקי מיניה, וצ"ע.



 

 עט 'עמ -אספקלריא 

 

/ הרב אליהו הורביץ, מח"ס  שבתהלכות מה

 'הרחב דעת' י"ג חלקים

 ם הכפוריםטלטול אוכלים ונעלי עור ביו

 ם הכפוריםדין אוכלים ביו

ל או חמץ בפסח, דינם כמוקצה אוכלים שאינם ראויים לאכילה כלל, וכגון טב

מחמת גופו, ומחמת שאין בהם שימוש כלל, וכמבואר במשנה בשבת דף קכו:, 

ונפסק ברמ"א בסי' תמ"ו ס"א לגבי חמץ בפסח, ובשו"ע הרב בסי' ש"ח ס"ט לגבי 

 שאר מאכלים האסורים באכילה.

, ויש לדון בדבר שאינו אסור באכילה מצד עצמו, אלא שלאדם יש איסור לאוכלו

וכגון אוכלים ביוה"כ, שלכאורה אין חילוק ביניהם, וכפי שאוכל האסור באכילה 

מצד עצמו הוא מוקצה מחמת שאין לו בו שום שימוש, כך גם אוכל שהאדם אינו 

 יכול לאוכלו אין לו בו שום שימוש וצריך להיחשב כמוקצה.

 אך מצד שני אפשר לומר שדווקא דבר שמצד עצמו אינו ראוי באכילה הוא

מוקצה, אך דבר שבעצם ראוי לאכילה ורק האדם לא יכול לאוכלו, אינו מוקצה, 

שהחפצא מצד עצמה ראויה לאדם, ורק שהאדם בודל מאכילתו, והרי זה כדבר 

מאכל שאינו טעים לבנ"א מסויימים ]או שהוא חריף טובא ואינו ראוי אלא למי 

, וה"ה אוכל ביוה"כ שהורגל בזה[, שאין זה מוקצה כלל משום שהוא ראוי לאכילה

 ראוי לאכילה.

 ובשו"ת רעק"א סוף סימן ה' כתב בפשיטות שאוכל הוא מוקצה ביוה"כ,

אך ברמ"א בסי' תרי"ב ס"י כתב להדיא שמותר לתת אוכל ביה"כ לקטנים ולא 

חוששים שמא יאכל, ומבואר בדבריו שלא חשש בזה משום מוקצה, ולכאורה צ"ל 

 ים, וממילא אין לו שום שימוש.שדברי הרעק"א הם במקום שאין קטנ

אך האור שמח בהלכות יו"ט בפ"ד ה"י כתב שגם במקום שאין קטנים יש להתיר 

מצד עצם זה שהאוכל ראוי לקטנים, וצ"ב מדוע, הרי סו"ס אין לו שום שימוש, 

ולכאורה צ"ל שאין זה דומה לדבר איסור שאינו ראוי כלל מצד עצם החפצא של 
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ם מותר לטלטלו, אך אוכל ביוה"כ האיסור אינו בחפצא הדבר, ולכך רק כשיש עכו"

 אלא

ועיין בספר אורחות שבת פי"ט הערה קע"ט שרצה להתיר בזה מצד דברי 

התרומה שהובאו לעיל שסבר שחלה אינה מוקצה גם במקום שאין כהן, ועיי"ש 

שהוקשה לו מדוע במאכל בהמה לא התירו כשאין בהמה, וחילק שמאכל בהמה 

ם ולכך צריך שיהיה בהמה, אך חלה היא בעצם אוכל ולכך א"צ אינה אוכל בעצ

שיהיה כהן, ועפ"ז רצה להתיר גם אוכל ביוה"כ למרות שאין קטנים שיאכלו ומפני 

 שהוא בעצמותו אוכל.

אמנם כבר לעיל הובא שדברי התרומה לא נפסקו להלכה וכמבואר בפמ"ג, אלא 

שאינו ראוי בעצמותו ורק שיש לחלק כמשנ"ת, שאוכל ביוה"כ אינו נחשב כדבר 

מצד אדם אינו רוצה לאוכלו, והרי זה כמאכל שאין טעמו ערב לכל בני אותו 

 המקום שאינו נחשב כמוקצה.

שוב ראיתי בספר שלמי יהודה פ"ח ס"ק ע"ח הביא מהגרי"ש אלישיב שבמקום 

שאין קטנים בכל התחום באמת אוכל ביוה"כ הוא מוקצה, ונראה שסברתו היא 

האוכל נחשב כמוקצה בחפצא, ומשום שבאמת אין שום שימוש בדבר שבכגון זה 

הזה לכו"ע ]ולפ"ז יש לעיין במקום שכל אנשי התחום בשריים, האם מותר לטלטל 

 מאכלי חלב, שהרי כעת אינם יכולים לאוכלו, ואולי יש לחלק[.

 דין נעלי עור ביוה"כ

המסומר שהובא ולגבי טלטול נעלי עור ביוה"כ, הנה לכאורה זה דומה לסנדל 

לעיל שמפני שאסור לנועלו בשבת לכך דינו ככשמל"א, וא"כ לכאורה גם נעלי עור 

ביוה"כ שאסור לנועלם ביוה"כ דינם צריך להיות ככשמל"א ]ודינו חמור יותר 

מסנדל המוסמר, שיש מהראשונים שסוברים שביוה"כ יש בו איסור דאורייתא, עיין 

 חלוקת ראשונים[.במשנ"ב בסי' תי"א סק"ג שהביא בזה מ

אלא שמצאנו מקרים שהתירו נעילת הסנדל ביוה"כ, וכגון חיה וחולה שאין בו 

סכנה ומי שיש לו מכה ברגלו, וכמבואר בסי' תרי"ד ס"ג, ואפילו כל אדם יכול 
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לנעלו כשיש סכנת עקרב או אסטניס במקום בוץ ורפש, כומבואר שם בסעיף ד', 

ר ביוה"כ, וממילא שוב יש להחשיבו ככלי וא"כ למעשה יש אפשרות לנעול נעלי עו

 שיש לו תשמישי איסור והיתר ואין דינו כשמל"א.

ובספר שלמי יהודה פ"ד ס"ט הביא מהגריש"א שנקט שדינם ככשמל"א, ומה 

שראוים לחולה ולחיה אין זה מועיל להחשיבו ככמשל"ה, ומשום שאין הדרך 

 ללבוש נעלים של אחר.

כ ]עמוד קל"ז[ כתב שהם כשמל"ה מחמת אך בספר חוט שני בהלכות יוה"

שראויות לנעילה במקום סכנת עקרב ובמקום טיט, ובאמת צ"ע מדוע הגריש"א לא 

התיר מחמת זה, ואולי מחמת שכיום לא מצוי עקרב וטיט לכך דינו ככשמל"א, 

 וצ"ע

]ועיין במנחת שלמה ח"א סי' צ"א אות כ"ה ]דיני אונן, אות ח'[ שהסתפק באם 

ר לחולה ביוה"כ ללבוש נעלי עור, משום שכיום יש נעלים שאינם כיום יש להתי

מעור שנוחות מאוד, ולפ"ז באמת לא יהיה שום שימוש היתר בנעלי עור ויהיו 

ככמשל"א, אמנם בחוט שני בהלכות יוה"כ ]עמוד קל"ח[ נקט שמאחר וחז"ל התירו 

 להם, לכך יכולים לנועלם בכל אופן, ולפ"ז שוב דינם ככשמל"ה[.
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 הראשי הרב, מלכא הרב מרדכי/  מלך דנימע

", המלך אור" מוסדות וראש נשיא, אלעד לעיר

 ועוד מרדכי אמרי, המלך דרך ת"שו ספרי מחבר

כל העונה אמן יהא שמיה רבא מברך בכל כחו קורעין לו 

 גזר דינו

ל ֵלאֹלֵקינּו", בפרשת האזינו אומרת התורה הקדושה " ְקָרא ָהבּו ֹגדֶׁ ִכי ֵשם ה' אֶׁ

ומנין שעונים אמן אחר המברך דרשו חז"ל בספרי דברים פרשת האזינו פיסקא שו ו

תניא, רבי אומר וכן מתבאר  במסכת יומא דף לז ע"א  שנאמר הבו גדל לאלקינו.

]דברים לב[ כי שם ה' אקרא הבו גדל לאלהינו. אמר להם משה לישראל בשעה 

במסכת ברכות דף מה וכן  שאני מזכיר שמו של הקדוש ברוך הוא אתם הבו גדל.

 ע"א. הרי לנו שהוא חיוב גמור והסמיכוהו חז"ל על פסוק מהתורה.

 עוד הפליגו חז"ל במעלת אמן

והתניא, רבי עוד מבואר במסכת ברכות דף נג ע"ב, וכן במסכת נזיר דף סו ע"ב, 

 .גדול העונה אמן יותר מן המברךיוסי אומר: 

אגדות מסכת סוטה דף מ ע"ב וכתב לבאר מדוע גדול העונה במהרש"א חידושי 

מנין שאין עונין אמן במקדש שנאמר כו'. לפי דעת המקובלים מלת אמן שהוא 

דהיינו שם אדני ושם הוי"ה קיום והאמנת דבר הוא מחבר ומצרף שם הקרי והכתיב 

והיינו בגבולין שאינו נקרא רק בשם אדני כדאמרי' בס"פ  במספר צ"א כמנין אמן

גם לשם הכתיב בצירוף במלת אמן וז"ש בסוף מסכת נזיר אלו עוברין צריך לכוין 

 גדול העונה אמן יותר מן המברך שהוא מצרף הכתיבה וכו'.

 מעשה עם ר"ת שפסק בגלל שגדול העונה:

מי ששפך יכסה,  -דתניא: ושפך וכסה ומבואר במסכת בבא קמא דף צא ע"ב 

וכתבו זהובים.   ומעשה באחד ששחט וקדם חבירו וכסה, וחייבו ר"ג ליתן לו עשרה

בפרק  -וחייבו רבן גמליאל ליתן י' זהובים התוספות מסכת בבא קמא דף צא ע"ב 

כסוי הדם )חולין דף פז. ושם( מוכח שזהו שכר ברכה, וכו' ושכר ברכת המזון ארבע 
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ומעשה באחד שקראו ש"צ לקרות בס"ת ובא אחר וקדם וקרא ברכות מ' זהובים, 

ואין נראה נגולת לשחוט תחת אותם שתי ברכות, ושאל לר"ת ואמר לו שיתן לו תר

ועוד פטרו ר"ת משום שיענה לר"י טעם זה דאם כן למה חייבו ר"ג עשרה זהובים, 

, ועוד אמר ר"ת דבבבל אין דנין מילתא אמן וגדול העונה אמן יותר מן המברך

 דלית ביה חסרון כיס כדאמר לעיל )דף פד:(.

שה באחד שאמר למוהל אחד שימול את וכתב הרא"ש מסכת חולין פרק ו עוד מע

בנו וקדם אחר ומלו. ותבע הראשון שאמר לו האב למולו מן השני עשרה זהובים. 

דאמר בפרק החובל )דף פד ב( דכל מידי דלית ביה חסרון כיס לא  ופטרו ר"ת.

דכיון שהיה שם בשעת מילה עבדינן שליחותייהו ואפילו אם תפס מפקינן מיניה. 

ואם לא ענה אמן איהו דאפסיד  ונה אמן יותר מן המברךוענה אמן גדול הע

 אנפשיה.

נמצינו למדים שכל אמן עולה עשרה זהובים צא וחשוב שבכל יום יש תשעים 

אמנים כפול עשר הם תשע מאות זהובים ליום בהנחה שעשרה זהובים שוה עשר 

 דולר אם היו מחלקים לכל מי שיקפיד על כך יוצא כפול שלושים יום הם עשרים

ושבע אלף לחודש, כפול שמנה מאות ארבעים חודשים במשך שבעים שנה יוצא 

עשרים ושניים מליון שש מאות ושמונים אלף זהובים במשך חייב של האדם. מי 

לא היה מקפיד ומדקדק אם היה מקבל סכום כזה, אך לצערנו האדם אינו מעריך 

ים ועד כמה את סגולת האמן ששכרו גדול עשרת מונים מהקנס של עשרה זהוב

 היה האדם צריך לדאוג שלא להפסיד שום אמן.

 עצת הבן איש חי:

ובגלל חשיבות התשעים אמנים שתיקנו לכל אדם לאומרם בכל יום כתב מרן הבן 

איש חי שאם נבצר ממנו להתפלל בציבור וכדומא ונחסרו לו אמנים, יאמר פסוק, 

עים אמנים, וכך ברוך השם לעולם אמן ואמן ארבעים וחמש פעם ובסך הכל תש

 היה נוהג תמיד בכדי שלא יחסר לו מהתשעים אמנים.
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 עצה לזכות ביום הדין קורעין גזר דינו:

והנה אנו נמצאים לפני היום הגדול והקדוש ביותר בשנה יום הכיפורים יום שבו 

נחתם כל אדם על קורותיו בשנה הבאה עלינו לטובה וחז"ל מגלים לנו את הסגולה 

ול האדם בנקל לזכות לחתימה טובה והיא. מבואר במסכת שבת הגדולה ביותר שיכ

כל העונה אמן יהא שמיה רבא מברך בכל כחו  דף קיט ע"ב אמר רבי יהושע בן לוי:

[ שנאמר ]שופטים ה[ בפרע פרעות של שבעים שנה, ]גי' הרא"ש קורעין לו גזר דינו

רבי חייא '. בישראל בהתנדב עם ברכו ה'. מאי טעמא בפרע פרעות משום דברכו ה

, כתיב הכא מוחלין לו -שמץ של עבודה זרה אפילו יש בו  בר אבא אמר רבי יוחנן

כל העונה אמן  אמר ריש לקיש:בפרע פרעות וכתיב התם ]שמות לב[ כי פרע הוא. 

, שנאמר ]ישעיהו כו[ פתחו שערים ויבא גוי פותחין לו שערי גן עדן -בכל כחו 

נים אלא שאומרים אמן. מאי אמן? אמר רבי צדיק שמר אמנים. אל תיקרי שמר אמ

 חנינא אל מלך נאמן.

 קורעין גזר דין של שבעים שנה:

כל העונה אמן יהא  רעיא מהימנא כרך ג )ויקרא( פרשת ויקרא דף כ ע"א –זוהר 

וכ"כ בתיקוני זוהר שנה.  גזר דינו של שבעיםשמיה רבא מברך בכל כחו קורעין לו 

 הקדמה דף ד ע"ב.

 ת בזכות איש"ר:ביטול הגזרו

עמוד תמ"ו: א"ר עוד כתוב באוצר המדרשים )אייזנשטיין( עשרה הרוגי מלכות 

ישמעאל אמר לי שר הפנים ידידי שב בחיקי ואגיד לך מה יהא על ישראל עם 

קדוש, ישבתי בחיקו והיה מסתכל ובוכה ודמעותיו נוטפות מעיניו ויורדות ונופלות 

תה בוכה? אמר לי ידידי בא ואכניסך בחדרי עלי, אמרתי לו הדר זיווי מפני מה א

חדרים ולגנזי גנזין, ונטל את הפנקסים ופתח והראני אגרות כתובות בהן צרות 

מצרות משונות זו מזו, אמרתי לו הללו למי? אמר לי לישראל. אמרתי לו יכולין 

ישראל לעמוד באלה? אמר לי למחר בא ואראך צרות משונות מאלה. למחר 

חדרים והראני צרות קשות מהראשונות אשר לחרב לחרב ואשר הכניסני בחדרי 

לרעב לרעב אשר לשבי לשבי ואשר לביזה לביזה. אמרתי לו הדר זיווי וכי ישראל 
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לבד חטאו? אמר לי בכל יום ויום מתחדשות עליהם גזרות קשות ורעות, וכיון 

 שנכנסים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ועונין אמן יהא שמיה רבא מברך אין

מניחין אותן לצאת מחדרי חדרים.  והובא סדר רב עמרם גאון )הרפנס( קריאת 

שמע וברכותיה. וכן הובא במחזור ויטרי סימן פז, וכ"כ בספר ליקוטי הפרדס מרש"י 

 דף כד ע"א.

 עוד הפליגו חז"ל בעונשו של המזלזל באמן:

"ל והנה חזמאידך מבואר עונשו של המזלזל באמן, במסכת ברכות דף מז ע"א 

החמירו בעונשו של המזלזל באמירת אמן יותר מעבירות חמורות כדלקמן: תנו 

רבנן אין עונין לא אמן חטופה, ולא אמן קטופה, ולא אמן יתומה, ולא יזרוק ברכה 

בן עזאי אומר כל העונה אמן יתומה יהיו בניו יתומים, חטופה יתחטפו ימיו, מפיו. 

ריכין לו ימיו ושנותיו. וכן נפסק בשו"ע קטופה יתקטפו ימיו, וכל המאריך באמן מא

 או"ח הלכות תפלה סימן קכד סעיף ח.

 דברי הזוהר על השכר והעונש על אמן.

כותב הזוהר בפרשת וילך דף רפ"ה ע"א. מי שלא יודע להוקיר שמו של הקב"ה 

טוב לו שלא נברא, ואמר ב יהודה עליו נאמר ובוזי יקלו, ומאידך מי שיודע להוקיר 

ה שעונה אמן בכונה מושך שפע וברכה ויוצא כרוז להוריד את השפע את השם בז

בזכות פלוני, וכאשר ישראל ממתינים לענות אמן בכונה כמה ברכות נפתחים 

מלמעלה וזוכים לשכר גדול בעוה"ז ובעוה"ב וכאשר מתפללים יוצא כרוז בכל 

י אמונים )ישעיהו כו( פתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים אל תקרהעולמות 

אלא אמנים, ומתקבלת תפילתן, ואילו אדם אינו נזהר לענות אמן בכונה לא 

פותחים לו השערים ואינו מתברך, ולעתיד בעוה"ב יורד לאבדון מקום שלא יוצא 

 משם לעולם.

 הנס שהיה עם הגר"ח ואלוזין בגלל אמן:

ר ועד כמה חביב בשמים עניית אמן עד שנעשה נס עם הגר"ח ואלוזין, שמסופ

עליו שהוא היה מקפיד כל ברכה לעשות לפני אחר בכדי שיענו אמן על ברכתו 
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ובלעדי זה לא היה מברך, והנה פעם אחת היה שקוע בסוגיה קשה עד שעות 

הקטנות בלילה עד שכאב לו הראש כי היה מאוד צמא אך כיון שכולם ישנים לא 

קשה, והנה  יכול לברך בלי שאף אחד לא יענה אמן על ברכתו והיה לו מאוד

פתאום שומע נקישות בדלת קם ופתח ורואה אחד מתלמידי הישיבה בא והתנצל 

לפני הגר"ח שהיות והוא עסוק בסוגיה קשה ולא הצליח להבין ניסה לבדוק אם 

עדיין יש אור בבית הרב ילך לשאול ולכן הוא בא כי ראה שיש אור בבית, כמובן 

ש לו כאב ראש יברך לשתות ואח"כ קיבלו בשמחה והושיבו אך ביקש ממנו היות וי

יבאר לו הסוגיה ואכן כך היה הגר"ח בירך ושתה וביאר לו הסוגיה היטב ונפרד 

ממנו, למחרת הגר"ח נכנס לבית המדרש וניגש לאותו תלמיד להודות לו כי בזכותו 

יכל לשתות, התלמיד תמה מה הרב רוצה ממנו כבוד הרב אני לא הייתי אצל הרב, 

אמר לתלמיד אבל הרי ביקשת שאני יסביר לך את הסוגיה  הגר"ח לא האמין

והסברתי לך האינך זוכר, השיב לרב שהוא כלל לא היה בבית הרב, רק אז הבין 

 הגר"ח שנעשה לו נס ונשלח אליהו בדמות התלמיד בכדי שיוכל לענות לו אמן.

 מעשה עם הלבוש:

והרב מעשה המסופר ב"עשה פלא" והובא בהרבה ספרים עם בעל הלבוש 

אבוהב, ובקצרה פעם בעל הלבוש הלך ללמוד אצל הרב אבוהב חכמת התכונה, 

והזדמן שם פעם שבנו של הרב אבוהב בירך על תפוח והלבוש היה שקוע בלימודו 

כולם ענו אמן ורק הוא לא ענה, ומיד נידהו הרב אבוהב, הלבוש נהג כדין מנודה 

רבו בסיפור שהיה פעם לפני שלשים יום ולאחר מכן בא לרבו להבין מדוע השיבו 

כאלף שנה אשר היו היהודים במדינה של עכו"ם והמלך מידי פעם גזר גזירות 

קשות, אך למלך היה ידיד טוב יהודי חסיד ויר"ש גדול אשר בכל גזירה שלחו אותו 

למלך והצליח לבטל את הגזירה, והנה פעם אחת גזר המלך גירוש, ובאו היהודים 

מנחה וביקשו ממנו שילך למלך אפילו לפני מנחה כי  לאותו חסיד לפני תפילת

פיקוח נפש דוחה הכל, והלך כאשר הגיע כמובן המלך קיבלו בסבר פנים יפות 

ושמח בו מאד מאד, בינתים הגיע כומר גדול וחשוב ממדינה רחוקה למלך וכמובן 

ערכו סעודה לכבודו והתיישבו והתחיל הכומר לשאת דבריו בברכות מעטירות 
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בלע"ז( כאשר ראה זאת החסיד החליט בנתיים יתפלל מנחה כד שיגמור למלך )

אותו כומר, אולם באמצע תפילתו גמר הכומר וביקש מכולם לענות אמן בכדי 

שברכתו תתקיים, והנה כולם ענו ובדקו ומצאו שרק החסיד לא ענה שהיה באמצע 

א ענה התפילה, מיד התחיל הכומר לצעוק ולתלוש שערותיו שהכל בטל בגלל של

החסיד אמן, ומיד המלך גזר עליו מיתה משונה וחתכו אותו לחתיכות ושלחו אותו 

לביתו. והיה לו ידיד גדול שהצטער מאד מדוע קרא לו כדבר הזה, ובא אליו בחלום 

וסיפר לו בגלל שפעם לא ענה אמן על ברכת בנו, ולכן הקב"ה גלגל עליו מידה 

גלל זה אמר הרב אבוהב ללבוש שנידה כנגד מידה שלא יענה אמן ויקבל מיתה. וב

 אותו לכפר על עוונו במקום מיתה.

 מעשה שהיה בזמננו כיצד המחלה נעלמה:

מובא מעשה בספר כתר מלוכה עמוד שע"א בשם בעל המעשה שרח"ל פתאום 

חלתה אישתו במחלה הקשה והרופאים הקציבו לכל היותר תחזיק מעמד עד 

ר גדול במשפחה, ואז בעלה החליט שלושה חודשים, כמובן שהדבר גרם למשב

לקבל על עצמו להקפיד לומר אמן ואשי"ר בקול ובכונה ושבזכות זה יתקיימו דברי 

חז"ל שמאריכין ימיו. ולכן הלך לבית הכנסת שומר אמונים שמקפידים על אמן 

ואשי"ר בקול וכך עשה בהתמדה לרפואת אשתו, וב"ה כעבור חודשיים כאשר 

 שהמחלה נעלמה כליל והיו בתדהמה. ביצעו בדיקת סיטי התברר

 עוד מעשה שנפקד בפרי בטן:

עוד מסופר בספר כתר מלוכה עמוד שפ"ט שסיפר בעל המעשה של"ע היה נשוי 

במשך שנים רבות ולא נפקדו בבנים למרות שלא הניחו דבר שלא עשו הן בהליכת 

ך פעם לצדיקי הדור להתברך והן טיפול אצל הרופאים אך לא עזר דבר, בצר לו הל

לאדמו"ר מקרלין זצ"ל לשפוך את מצוקתו לפניו, ואמר לו האדמו"ר שיש סגולה 

בדוקה ומנוסה שאפשר לזכות להיפקד, והיא יעץ לו האדמו"ר שיקח ממתקים 

לבית הכנסת בערב שבת ויאסוף את הילדים ויבטיחם כל מי שיענה אמן ואשי"ר 

בקע בבית הכנסת, וכך בקול יקבל שקית אחרי התפילה, ואכן קולם של הילדים 

המשיך לעשות שבת אחרי שבת כמובן הדבר גרם לחיזוק בבית הכנסת בעניית 
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אמן ואשי"ר ובתוך שנה זו נפקד בבן והיה לשמחת כולם, לאחר שנושע היות והיה 

לו חבר של"ע גם היה מצבו דומה שבמשך שנים רבות לא זכו לבן החליט לגלות לו 

ואותו חבר היה מביא את הממתקים לילדים  את הסגולה ואכן החליף את מקומו

ואכן גם הוא נפקד באותה שנה בבן, אלא שהוא המשיך ולא הפסיק וכבר נפקד 

 בשמנה בנים.

 מוסר השכל:

עלה בידנו עד כמה מצויה סגולה גדולה עד מאוד המסוגלת לקרוע את גזר דינו 

די ואף לבטל של האדם ולהאריך ימיו ושנותיו ולהשפיע עליו שפע וברכה עד בלי 

מעליו כל מיני גזרות קשות ורעות וכל המחלה אשר שם במצרים לא יהיה עליו, 

ואם כן כיצד האדם יפסיד בידים כזו סגולה במקום ללכת ולחפש אצל כל מיני בני 

אדם העוסקים בקמעים וסגולות לצאת מצרתו ומצוקתו, הרי לנו הסגולה של 

כל דבר ובלבד שיענה בקול ובכונה התנאים והאמוראים ורשב"י שיכולה לסייע ב

ועל ידי זה נזכה כולנו לגמר חתימה טובה ולשנה טובה ומבורכת בגשמיות 

 וברוחניות אמן ואמן.
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מעמקי הלכה / הרב יצחק אברהם, כולל 'תורת ה' 

 חפצו' )ירושלים(

 תשובה לחצאין ב'כמות'

)לפרשת באספקלריא אייזנשטיין שליט"א  יהודה הרה"ג ר'הנה כבר האריך   

נצו"י( להביא מקורות מחז"ל, אשר מבואר מהם, כי גם מי שעושה תשובה שלא 

 בשלימות, גם זאת תשובה תקרא, יעו"ש בדבריו הנעימים.

אמנם עדיין נותר לברר, דהנה בכל המקורות שציין שם, עסקינן במי שגרעון   

לא תשובתו היא ב'איכות', כגון מי שבמחשבתו רוצה לשוב, אך בלמעשה עוד 

מצליח להתגבר על יצרו. אך יל"ע מה דינו של מי שמגרע מתשובתו ב'כמות', כגון 

אותם רחוקים, אשר זכו להתקרב מעט אל היהדות, ולקיים כמה וכמה מצות, אך 

אין כוונתם לקיים את כל המצות, משום הקושי הגדול שקיים בפרישה מחטאים 

ה" בעוד שתשובתם אינה שנעשו לאדם כהיתר. האם ניתן להגדרים כ"בעלי תשוב

 אלא חלקית.

 א[ אינה תשובה, דהוי "מומר לדבר אחד"

 שערי תשובהולכאורה מצינו בזה דברים מפורשים במשנתו של הרבינו יונה ב  

 נפשו על מקבל ואינו ידוע, מחטא נזהר אינו אשר כל "אך )שער א' אות ו'( וז"ל,

 העבירות מכל נזהר הואש פי על אף, הקלים מהעונות הוא אם גם, ממנו להשמר

, נמנה פושעים ואת", אחד לדבר מומר( "ד: חולין) ישראל חכמי קראוהו, שבתורה

 אעשה אלי תאמר אשר כל לרבו, העבד יאמר אמור אם כי. מנשוא עונו וגדול

 הזה הענין ועל, יעשה בעיניו והישר, מעליו אדוניו עול שבר כבר אחד. דבר זולתי

 לעשות הזאת התורה דברי את יקים לא אשר רורא" ,(כ"ו כ"ז דברים) נאמר

, סוף ועד מראש התורה דברי כל לקיים נפשו על יקבל לא אשר, ביאורו ."אותם

 .אותם'", עכ"ל יעשה לא 'אשר אמר ולא, לעשות' יקים לא 'אשר זה על ויורה

נמצא א"כ לכאורה, שכל אותם "בעלי תשובה" שעדיין אינם מוכנים לקבל על   

ע מכמו"כ עבירות, הרי שעדיין הם בכלל ה"פושעים", ואין תשובתם עצמם להימנ
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מרן הגראי"ל שטיינמן )עמ' קפ"ט( שנשאל אפיקי איל וכן ראיתי ב –מועלת. 

: אדם שיעשה "עזיבת החטא" על חלק מהחטאים, ולא על שאלהוז"ל, "שליט"א 

: או התשובכולם וזה יעשה בו שינוי במהותו אח"כ, האם זה יחשב שעשה תשובה. 

 הכל כן, או הכל לא, אינו יכול לעשות עם הקב"ה תנאים זה כן וזה לא".

 ב[ זוהי תשובה, שהרי ממעט בעוונות

מרן הגר"ח קניבסקי )ח"א עמ' תרט"ז( שנשאל דרך שיחה אולם הנה מצאתי ב  

האם מהני תשובה על מקצת עבירות. והשיב, "למה לא, בגמרא מצינו שב  שליט"א

לא דם )חולין ה:(, ואף ששם שאני קצת, מ"מ הוא מאותו ענין", מידיעתו על חלב ו

 עכ"ל.

ובאמת שלכאורה חזינן מכמו"כ מקומות בש"ס, דיש ענין גם בתשובה שהיא   

 הרבה תרשע אל דכתיב מאי עולא, רב "דרש )לא:(, שבתב -א'לחצאין ב'כמות'. 

, נודף ריחוו שום שאכל מי אלא, לירשע. מעט הא, לירשע דלא הוא הרבה', וגו

 הכי, "כלומר )ד"ה מי שאכל שום(, י"רשופ נודף". ריחו ויהא אחר שום ויאכל יחזור

 כבר נודף וריחו שום שאכל דמי רשעך. על תוסף אל מעט, רשעת אם קרא, קאמר

ארוך", עכ"ל. הרי שיש  לזמן יותר נודף ויהיה, אחר עוד ויאכל יחזור כלום, לחבריו

)מח.(,  סוטהעוד מוכח כן מהגמ' ב -ב'שאפשר. להשתדל למעט באיסור עד כמה 

. בנעורת כאש גברי, ועני נשי זמרי פריצותא. נשי, ועני גברי זמרי יוסף, רב "אמר

 שומעין אין "אם )ד"ה לבטולי(,רש"י ופ .הא" מקמי הא לבטולי מינה, נפקא למאי

 וכן -ג'בנעורת", עכ"ל.  כאש שהוא זה את לבטל נקדים שניהם, את לבטל לנו

 פיטם שור קיסר לבית מקריב שהיה רבי בית גבי( טז.) ז"עמתבאר מדברי הגמ' ב

' ר ואמרו. למחר אלא יום, אותו מקריבין יהיו שלא רבוון' ד וחיסר אידם, ביום

 .פורתא, יעו"ש פורתא אותה ועקרי בעי מילתא למעקר

 ג[ הדבר תלוי בנסיבות קבלת התשובה החלקית

בזווית הסתכלותו של האדם, בעת שמקבל על והנראה לומר, דהדבר תלוי   

עצמו לשמור רק על חלק מהמצות. דאם המדובר במי שהיה מרוחק לגמרי 

משמירת התורה והמצות, ועתה באה לו רוח טהרה ממרום, וברצונו לשוב 
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בתשובה, אלא שקשה לו לעשות מהפך קיצוני וגמור, ועל כן סבור שעליו לקבל רק 

י ונכון לו לכל הפחות, להתחיל ולשמור על כמה חלק מהמצות. הרי שאכן ראו

מצות, וגם בזאת "בעל תשובה" יקרא, למרות שעל יתר המצות אינו נזהר, שהרי 

 אין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו, וזה הנדרש ממנו במצבו הוא.

אך לא כן כאשר מדובר באדם שכבר נתרגל בשמירת וקיום המצות, אלא   

ור הוא לעצמו, דמאחר והוא מדקדק בכל כך הרבה שעתה זחה עליו דעתו, וסב

ועל  -מצות אחרות, הרי שלא יזיק אם "יתיר" לעצמו לעבור בעבירה אחת. 

מחשבה מעוותת זו הגיע רבינו יונה להתריע, שידע לו אותו אדם, שעי"כ הרי הוא 

 עיונים באוצר ג"ח יומא) מתיבתאב ע"בכלל "פורקי עול" וגדול עוונו מנשוא. ]וע

 מש"כ בזה[. (א"קל' עמ' ב אות' ל 'סי
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, רבינוביץ הכהן גמליאל הרב/  הכהונה מפרדס

' החדש יוסף פרדס', 'אודך אני גם' מחבר ספרי

 ועוד, כ"ג

קנה עלייה בראש השנה האם יקנה שוב ביום הכיפורים או 

 שיניח לאחרים לקנות

ר וז"ל: בשו"ת "אבני דרך" להגר"א פרינץ שליט"א, )ח"ז סימן צ"ז( כתב לחקו

הכנסת את העליות לתורה. אחד האנשים קנה עליה -בימים נוראים מכרו בבית

ראש השנה, ועתה שמוכרים ביום כיפור הוא רצה לקנות שוב, האם טוב שיקנה, 

 או לא, כדי שיזכו גם אחרים בעליות, ?

 אם יש קופצים רבים

ם, ראוי העברתי שאלה זו לגר"א נבנצל שליט"א וענה לי: "אם יש קופצים רבי

שיקנה רק עליה אחת". יש לציין כי המטה אפרים כתב את דין קניית העליות, 

והובאו דבריו במשנה ברורה )תקפ"ד, סק"ח( וזו לשונו: "ראוי לכל גבר ירא ד' 

להשתדל שיהיה לו עליה בימים נוראים, ואף במקומות שמוכרין מצוות, יקנה 

ר במצוה שבאה אליו בדמים אותו בדמים כפי יכולתו, ואדרבה יש עילוי יות

ממצוה שבאה לו בחנם אין כסף" וכן איתא באליה רבה )תקפ"ד, סק"ט(, מטה 

אפרים )תקפ"ד, סקכ"ב(, אלף המגן )כ"א(, חיי משה )עמוד שע"ב(, חזון עובדיה 

 )עמוד קי"א( ועוד.

 חייך קודמין

ין יו"כ, לדעת הנטעי גבריאל )מכת"י( "מי שיש לו היכולת לקנות עליה בין ר"ה וב

יש לקנות, כי צריך זכותים בין ביום הדין, ובין ביום החתימה, וכפליים לתושיה, 

וליכא למימר שלא לקנות כדי לזכות שאר אנשים לקנות עליות, דכיון שמוכרים 

 עליות, אין בזה שום קפידא, דחייך קודמים".
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 לקרות עליה לבעל תוקע

קומות שנוהגים לקרות התוקע הרמ"א )תקפ"ד, ב'( מביא בשם הכל בו ש"יש מ

ממנין החמשה העולים לספר תורה", אלא אם כן הוא תוקע בשכר )משנה ברורה 

חמד, וכן העלה -סק"ט(, וכן כתבו האליה רבא והמטה אפרים, וכן מבואר בשדי

 בהלכות חג בחג )עמוד פ"ד(. )עכ"ל(.
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משפטי צדקך / הרב יהודה טננהויז בעמ"ח משפטי 

 צדקך על חו"מ

 התשובה גדרי

בימים אלו בהם אנו נמצאים, ימים שעליהם נאמר "דרשו את ה' בהמצאו קראהו 

 בהיותו קרוב". נעסוק מעט בעניני דיומא: מצות התשובה.

 באחרונה תשובה ועשה ימיו כל גמור רשע' ואפי אומר י"רשב( מ.) בגמ' קידושין

 מרשעו. ובוש ביום בה יכשל לא הרשע ורשעת שנאמר רשעו שוב לו מזכירין אין

 בדבריו כנזכר ימיו לבסוף תשובתו היתה של רשב"י שאפילו מלשונו נראה

 כי עוד לו מזכירין אין כ"אעפ עבירותיו בענייני בנסיון עמד אף שלא באחרונה

 לגמרי. לו נמחל

 רב אמר תשובה בעל דמי היכי אמר( ו"פ) בסוגיא יומא שהרי לכאורה קשה

 י"ר מחוי הימנה וניצול ושניה ראשונה פעם עבירה דבר לידו שבאת כגון יהודה

 מה לתשובה נחשב שלא מזה ומשמע מקום באותו פרק באותו אשה באותה

 עיניו ראות בפועל ענין נסיון באותו לידו בא שלא כל זמן לבד, שמתחרט בדעתו

 יצרו שעדיין בחרותו בימי ן"והר י"רש וכפירוש עוד עבר ולא בתשובתו עמד והוא

 העבירה. עשהש עת כאותו קשה

)תשובה ב ב( ומה היא התשובה הוא שיעזוב  רמב"םעוד יש להעיר מדברי ה

החוטא חטאו ויסירו ממחשבתו ויגמור בלבו שלא יעשהו עוד שנאמר יעזוב רשע 

ויעיד עליו יודע דרכו וגו', וכן יתנחם על שעבר שנאמר כי אחרי שובי נחמתי, 

נאמר עוד אלקינו למעשה  שנאמר ולא תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם

 ידינו וגו', וצריך להתודות בשפתיו ולומר עניינות אלו שגמר בלבו.

 תשובה גמורה גם בלא עמד בנסיון

)ח"ג פ"ב( עומד על קושיא זו ומחדש כי אמנם תשובה שעשה  יסוד העבודהבספר 

 הלב היא מעומק התשובה באופן שהחרטה להיות שצריך אלא באחרונה מתקבלת

 אז כמו עתה עליו מתגבר יצרו היה אם שאפילו מעיקרא עבירה הדבר קרשעו כמו
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 היה לא כ"אעפ מקום ובאותו אשה באותה דהיינו לבו הממשיכים סיבותיו ובכל

 עוד ישוב ושלא קיימת יהיה שתשובתו הניכרת גמורה חרטה זה והרי עושהו

 לאולתו.

 תשובתו חזקה אם בלבבו להבין יכול בעצמו הבעל תשובה אין כזאת ותשובה

 להיודע כי אם ידוע ואין זה כזה, ונאמן באמת הוא לבבו ופרישת כ"כ היא

חכמי הגמ' שאם רוצה לבחון עצמו ולדעת אם תשובתו  ולכן אמרו תעלומות

 ושניה ראשונה כשעמד בנסיון פעם תשובתו בקבלת בטוח גמורה ומעולה ויהיה

רו ולא שעה אליו, יודע הוא ומקום, ועמד בנסיון והתגבר על יצ ופרק אשה ובאותה

 שעשה תשובה גמורה ומעולה.

וגלוי וידוע  נסיון אם היתה תשובתו מעומק הלב לידו בא כשלא באמת גם אבל

 לידו באה היה אם אפילו אשר בלבו ונחקק מתחרט כך שכל תעלומות היודע לפני

 עומד היה ושניה פעם ראשונה העבירה עת אותו של התדמות בכל כהאי גוונא

 רשעו. שוב לו מזכירין ולא גמור בעל תשובה נקרא זה הרי עושה היה ולא עתובד

 ובעת זקנותו בימי אלא שב לא אולם עדיין קשה לשון הרמב"ם בפרק ב' ה"א ואם

 מועלת מעולה תשובה שאינה פי על אף עושה שהיה מה לעשות לו אפשר שאי

 ומת מיתתו יוםב תשובה ועשה ימיו כל עבר אפילו, הוא תשובה ובעל לו היא

 נמחלין, עונותיו כל בתשובתו

הרי לפי ביאור היסוד העבודה לא צריך את הנסיון בפועל ויתכן גם ביומו האחרון 

 לשוב בתשובה שיעיד עליו תעלומות.

שנית לדברי היסוה"ע נראה שאם לא שב עד שיעיד עליו תעלומות, לא נקרא 

 ואינה תשובה מועילה. כלל תשובה ואילו מדברי הרמב"ם נראה שנקרא תשובה

 תשובה חלקית שצריך כיבוס

)שם בסוף הפרק(  יסוד העבודהתשובה לשאלות אלו מצאנו בהמשך דבריו של ה

של  גמורה לתשובה שיזכה ל"ר התם בעל תשובה, דמי היכי ביומא שאמרו ומה

 ז"אי כ"א נסיון הגיע לידי ולא השב כ"ומשא לגמרי חטאו )אליו( שנמחל הזה האיש
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 עדיין וצריך גמורה מחילה מחילתן אין עונותיו לו שנמחל הגם לכן גמורה תשובה

 הבא. עולם לשכר כ"אח זוכה וגם קל שעונשו אלא ב"בעוה כיבוס

והנלמד מדבריו שיש שני אופנים בתשובה והם א[ אדם שהחרטה היתה מעומק 

הלב עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם אף שלא הגיע 

דו נסיון נמחל לו לגמרי ואין מזכירין לפניו רשעו כלל. ב[ תשובה שאינה גמורה לי

שגם אם מאוד מתחרט אבל אילו היה עומד בנסיון לא בטוח שהיה מצליח 

להתגבר שוב, גם תשובה זו מתקבלת אך אין מחילתו מחילה גמורה, וצריך לעבור 

תשובה, וכן יזכה לשכר כיבוס וזיכוך ומועיל לו שעונשו יותר קל ממי שלא חזר ב

 על מעשיו הטובים בעולם הבא.
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נפש חפיצה / הרב יהודה אנגלנדר, מח"ס 'חזון 

 'איש עם ביאורים והערות

 קטורת דבר שבחשאי

מכפרת על )דיוהכ"פ( בגמ' יומא מד ע"א "ותנא דבי ר' ישמעאל על מה קטורת 

ז"ל: "תימא לשה"ר, יבוא דבר שבחשאי ויכפר על מעשה חשאי". ובתו"י הקשו ו

)דמי פר ושעיר של יוהכ"פ שהיה דמם לריב"א ממה הוא בחשאי יותר ממתן דמים 

שהיו גם שם פורשין. ודוחק לי לפרש שבמתן דמים היה מונה אחת מוזה בקה"ק( 

שכבר נחלקו ר"א ור' ובאמת הוא צ"ב וכו' אבל קטורת היה לגמרי בשתיקה וכו'". 

יקר דין העבודה או שהיא מגזירה בעלמא יוחנן )שם נה ע"א( אם הך מנין הוא מע

שלא יטעה, ואי נימא שהמנין הוא גזירה בעלמא א"כ לכא' פשוט שאינו מדין 

חסרון שמחמתו לא תיחשב עבודת הדם כדבר שבחשאי, אך גם אם  איןהעבודה ו

ל כל פנים הוא דבר נוסף להזאת הדם אך לכא' לא מעיקרה הוא מדאוריתא, ע

 ה כדבר שאינו נעשה בחשאי.ומדוע בשלו תיחשב ההזא

בכך שכל  צוקיי"ל במתני' זבחים )לו ע"ב( שנתייחדו הזאות דחטאות הפנימיות

. ונחלקו שם )מב ע"א( ר"מ וחכמים האם צזאחת מהן מעכבת את ריצוי הקרבן

כשמחשב מחשבת פיגול צריך שיחשוב בכל ההזאות, שכולן הן תנאי לריצוי וכך 

תיר מפגלת ולכן גם אם יחשוב רק בהזאה א' סברו רבנן, או שגם מחשבה בחצי מ

 כבר נתפגל הקרבן, כשיטת ר"מ.

ושם מב ע"ב דנה הגמ' כיצד שייכא מחשבת פיגול לר"מ בעבודת הכה"ג בפר 

ושעיר של יוהכ"פ, שכל שיחשוב בעבודות שבקה"ק נמצא שכשיזה כנגד הפרוכת 

מדוע  צטו התוס'ולא יחול הפיגול. והקש צחהיזה דם פסול ולא קרב המתיר כמצוותו

הקשתה הגמ' דוקא מהזאות שבקה"ק להזאות שבהיכל תיפקו"ל שמשעה שהזה 

                                                 
 ע"ז.  פר העלם דבר של ציבור, פר כהן משיח, פר ושעיר של יוהכ"פ, שעירי צו
אבל בשארי קרבנות הזאה אחת מעכבת. ובין היתר נפק"מ שמחשבת פיגול חלה רק בהזאה המתרת אבל  צז

 לאחריה כבר ניתר הקרבן ול"ש יותר מחשבה. 
היינו שלעולם אין הפיגול חל אלא לאחר שקרבו כל מתירי הקרבן כראוי כך שאלמלא מחשבת הפיגול היה  צח

משעה שחישב בקה"ק לא נראה את ההזאה דפרכת כהזייה כשרה וממילא לא הקרבן כשר ומרצה, והיינו הקו' ש

 קרב המתיר כמצוותו ושוב לא יחול הפיגול. 
 ד"ה כי.  צט
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הזאה ראשונה )מתוך ח'( בקה"ק במחשבת פיגול שוב נפסלה ההזאה השניה 

תי' התוס' שסדר ההזאות שבקה"ק או שכנגד הפרוכת חשיב  קותל"מ. ובמנחות

עד  קאמעשה שלם מעשה אחד ולכן כל הזאה בפני עצמה אין בה מחשבה שאינה

שייחשב בכולן, ולכן בדוקא הקשתה הגמ' מסדר הזאות אחד למשנהו. והקשו 

דלעיל )מב ע"א( מבואר בגמ' בשיטת ר"מ שבעבודות שבמזבח הפנימי  קבהאחרונים

מועלת מחשבה בהזאה אחת )מתוך ד'( לפגל הקרבן, ומ"ש הזאות שבקה"ק וכנגד 

שייחשב בכל ההזיות שבסדר הפרוכת שמבואר בתוס' דל"ח הזאה במחשבה עד 

 קגלבין הזאות אלו דמזבח הפנימי שבהן מחשבה בהזאה אחת מפגלת. ותי' הגרי"ז

דשאני הזאות אלו מהזאות דמזבח הפנימי, שהזאות דקה"ק והפרוכת כל ההזאות 

שבסדר נחשבות למעשה אחד, ועד שלא היזה ההזאה הח' לא חשיב שסיים 

הזאות אלו, אחת ואחת, אחת ושתיים  ההזאה הא', והטעם הוא שהרי יש למנות

וכו' וזהו סימנא מלתא שכולן כחד נחשבו, אבל הזאות דמזבח הפנימי אפ' שכולן 

מעכבות זו את זו, העיכוב הוא בריצוי, שאין הקרבן נרצה עד שיזה כל ההזאות, 

אבל עדיין כל הזאה עומדת כמעשה בפני עצמו. ופי' הגרי"ז שאפילו למ"ד שהמנין 

כדי שלא יטעה הכה"ג, כל זה הוא במנין דאחת ואחת, אחת ושתים וכו', אינו אלא 

 , יעו"ש.אבל עצם המנין מעיקר דין העבודה הוא

והנה מצאנו נקודה מעין זו בדברי רבותינו, דהנה, כבר נתבאר בזה"ק ובכתבי 

האר"י שיוהכ"פ מעולם הבינה הוא, והיינו "כי ביום הזה יכפר עליכם", שבמידה זו 

ת מציאות של חטא ואין לו שום שייכות, שבשורש אין רע ונמצא הוא לא קיימ

בטל ומבוטל לא שריר ולא קיים. ויעויין במאמר החכמה לרמח"ל שפי' שההזאה 

שלמעלה מכוונת כנגד מידת הבינה, וכך הכה"ג מונה: "אחת ואחת", להמשיך אור 

אור הבינה  הבינה על מידת החסד ולהמתיק כל בה, ושוב "אחת ושתיים" להמשיך

על הגבורה, וכך לכל החג"ת נהי"מ. עוד יעויין בסידור הרש"ש שלהדיא מפורש בו 

                                                 
 טז ע"ט ד"ה בין ק

 היינו דחשיב כחצי סימן ולא כחצי מתיר.  קא
 רע"א בסוגיא וחזון איש זבחים סי"ב סק"ח.  קב
 . 96פסוהמ"ק עמ'  קג
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ד"אחת" היינו "בינה" ושוב יתר הספירות נמנות בשבע ההזאות שלמטה, וכעי"ז 

 .קדבפרי עץ חיים שער יוהכ"פ פ"ב ומעי"ז בזבחי שלמים לרבינו הרמ"ק

לנו הגרי"ז, הן לפי חכמת האמת, נמצאנו למדים הן בחשבון הסוגיות וכפי שייסד 

שלעולם מנין ההזאות הוא חלק בלתי נפרד מהעבודה ונתייחדה עבודת יוהכ"פ 

 .קהשבהזאות שלפניי ולפנים וכנגד הפרוכת שיש בהן דיבור ולא רק מעשה

שוב נמצאו דברי התו"י מתוקים מדבש שאה"נ ובשל המנין שמונה הכה"ג את 

 החשיב הזאות אלו כ"דבר שבחשאי", ודו"ק.ההזאות ושהוא מעיר העבודה, א"א ל

                                                 
ירושים הנ"ל בדביר רבותינו יש שינויים בסדר עצמו, אבל עיקר הדבר שהכוונה היא רק יש לחדד שבכל אחד מהפ קד

 להמשיך אור שלמעלה על המעשה שלמטה ולהמתיקו ולטהרו, זהו לכו"ע וכדפי'. 
וגם פה בדקות יש הפרש, והיינו שלמ"ד בגמ' שהמנין הוא גזירה ולא מעיקר הדין, ופי' הגרי"ז דהיינו מה שמייחד  קה

אחת ושתיים וכו', זה שלא כדברי המקובלים לכא' שלדעתם זהו עיקר הדבר, אבל לעולם נתייסד לנו  אחת ואחת,

 שהמנין עצמו מעיקר העבודדה הוא ובודאי שלמ"ד דהמנין דאוריתא. 
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פניני הלכה / הרב שלמה שיינמן, בעהמ"ח 'בענין 

 תפילין דר"ת' 'בענין מים אחרונים' ועוד

אמירת 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד' בקול רם ביום 

 הכפורים

כתב הטור )סי' ס"א( שכשאומר בשכמל"ו בקריאת שמע יאמר בלחש משום הא 

פסחים )נו:( שכשקרא יעקב לבניו ביקש לגלות להם הקץ ונסתלקה דאיתא בגמרא 

ממנו שכינה, אמר לבניו שמא יש בכם שאינו הגון, פתחו כולם ואמרו שמע ישראל 

 קווגו' פתח הזקן ואמר ברוך שם וגו'.

ומאידך יעקב  קזונסתפקה הגמרא שם היאך נעביד, לאומרו, הא משה לא אמרו,

 י.אמרו, הלכך הוכרע לאומרו בחשא

הנה בסימן תרי"ט כתב הטור שמנהג אשכנז שביוה"כ אומרים אותו בקול רם, 

וסמך לזה מדברי המדרש )ואתחנן אות ל"ו( שכשעלה משה לרקיע שמע מלאכי 

השרת שמקלסים לקב"ה באמירת בשכמל"ו, ולקח משה והוריד אמירה זו לישראל, 

ואמר לה אל  למה הדבר דומה, לאדם שגנב חפץ יקר מבית המלך ונתנו לאשתו

תתקשטי בו אלא בצנעה בתוך ביתך, לכן כל ימות השנה אומרים אותו בלחש, 

 וביוה"כ בפרהסיא לפי שאנו כמלאכים.

ועמד ע"כ בדרישה שהטעמים לאומרו בלחש שונים זה מזה, ויישב דהיא היא, 

הא דלא אמרה משה הוא מהטעם שנזכר כאן שגנובה הייתה בידו, ואלמלא  יעקב 

א היינו אומרים אותו כלל אפי' בחשאי כדרך דבר הגנוב שמטמינים היה אמרו ל

אותו, אלא כיון שיעקב אמרה, מסברא י"ל דלא אמרה משה היינו בקול רם, אבל 

בחשאי כן אמרה. וא"כ, לכאו' יקשה, דמשה הו"ל למילף מיעקב, ולא היה צריך 

                                                 
יעויין ברמב"ם )פ"א מהל' ק"ש ה"ד( שכתב שאומרים בשכמל"ו משום הא דיעקב ובניו, והביא שם כל  המעשה,  קו

גיד משנה שם, שלא כתב הרמב"ם טעם מדוע אומרים אותו בלחש, שהוא פשוט בכדי להבדיל בינו ועמד ע"כ במ

 למה שכתוב בתורה, ולא בא אלא ליתן טעם מדוע אומרים אותו בכלל.

והקשה ע"ז בעל האבן האזל מה ראה הרמב"ם להביא סברא לדין זה ממדרש, דלא מצינו שהרמב"ם מביא מדרש 

י המדרש אינם כטעם להלכה, אלא בא הרמב"ם להורות את מהות וצורת קבלת עול כטעם להלכה, וביאר שדבר

מלכות שמים, שיש להתחבר לקבלת עמ"ש באופן שקיבלו עליהם בני יעקב, כי אופן זה הוא בתכלית השלימות 

 ולכן נשארה לדורות.
אחרונים, שגנאי הוא והא שבכמה מקומות אמרינן פסוקים וכדו' שלא אמרם משה, כתבו מהרש"א צל"ח ועוד  קז

 להפסיק באמצע דברי משה ]בין שמע לפ' ואהבת[ בדברים שלא אמרו.
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דהיינו  למלאכי השרת, אלא משום שיעקב לא אמרו בעת קבלת עול מלכות שמים

שחרית או ערבית, לכך הוצרך לקבל זמן אמירתו ממלאכי השרת שאמרוהו בזמן 

 קילוס הקב"ה וקבלת עמ"ש, והיתר אמירתו קיבל מיעקב.

היינו שכשהכריעה הגמרא לאומרו בחשאי, אין כוונתה לילך בדרך האמצע 

שמשה לא אמרו כלל ויעקב אמרו בקול, אלא הביאור הוא שיעקב אמרו בקו"ר, 

ע"כ שמשה גם כן אמרו, אלא שאמרו בחשאי משום טעמא דגנובה היא בידו. וב

 וביוה"כ שנדמינו כמלאכים אין חשש זה שיתקנאו המלאכים אחר מה שנגנב מהם.

וכן פסק השו"ע )סי' תרי"ט ס"ב( שבליל יוה"כ ולמחרתו אומרים בשכמל"ו בקול 

 ים.רם, וביאר המג"א שמשה לקחה מהמלאכים, וביוה"כ אנו כמלאכ

באופן אחר קצת כתב הבן יהוידע )פסחים נו. ד"ה נימרא( דהנה יש להקשות 

מדוע נקטה הגמרא שמשה לא אמרו, הא מצינו שהוריד אמירה זו לישראל ובע"כ 

אמרו. ותירץ שמשה תיקן לאומרו בקול רם במשכן ובמקדש ששם יש השראת 

יוה"כ משום שאנו שכינה ואין קטרוג מלאכים, וזה מיקרי בצנעה, וכמו"כ תיקן ב

דומים למאכי השרת. אך בשאר ימות השנה "לא תיקן כלל" וחכמים תיקנו 

 שיאמרוהו בחשאי.

תבנא לדינא, ביוה"כ אומרים אותו בקול רם, ונדון בדברים הנוגעים לאמירתו 

 ביוה"כ ובשאר ימות השנה.

בעניין אמירתו בתפילת יוכ"ק, כתב הצל"ח )שם( שלטעם שאין אומרים אותו 

ו"ר משום שגנאי הוא להפסיק בין דברי משה בשבח שלא אמרו ]יעויין בהערה בק

[, א"כ באמירת אנא בכוח יכול לומר בשכמל"ו בקו"ר, ובזה מלמד זכות לאומרים 2

אותו בקו"ר בתפילת יוכ"ק, משום שאי"ז הפסק בדברי משה, אולם בהגהות חכמת 

וה"כ אנו אומרים בקו"ר שלמה )סי' ס"א סעי' י"ג( כתב לדחותו, דא"כ מדוע בי

והלא אכתי איכא הפסק בדברי משה, אלא ודאי שהותר "רק" ביוה"כ מפני 

שנדמינו למלאכים. וכן פסק בדרכי חיים ושלום )אות תרפ"ט( וכן נהג הגריש"א 

( ולהבל"ח הגרח"ק שליט"א )נזר החיים עמ' 692זצ"ל )האלולים קודש לה' הע' 

 קע"ז( לאומרו בלחש.
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לימוד, כתב בשו"ת תורה לשמה )סי' קצ"ו( שדווקא כשקורא ק"ש כשאומרו בדרך 

לשם יחוד ה' אין לאומרו בקו"ר, אבל בדרך לימוד וכיו"ב שפיר אומרו בקו"ר, 

ומשמע שגם באמירת אנא בכוח ליכא חשש, דאינו בגדר יחוד ה'. אולם בעוד יוסף 

ימוד יכול חי )פ' וארא אות ד'( מבואר שגם באנא בכוח יאמר בלחש ורק דרך ל

 לאומרו בקו"ר.

כשנכשל בברכה לבטלה וכדו' ואומר בשכמל"ו סבר הגרח"ק שליט"א )שאלת רב 

 עמ' שע"ט( שיאמר בלחש.

כשאומרו ביחידות, כתב בשו"ת תשובות והנהגות )ח"ב סי' מ"ו( בשם הגר"ח 

מבריסק זצ"ל שיאמר בקו"ר, משום שהמלאכים מתקנאים רק כשאומרים אותו 

היא בציבור, אבל ביחידות ליכא ]ולא משמע שחילק אם הוא כשירת מלאכים ש

בין דברי משה אם לאו[. אולם כבר הביא בספר שכב כארי )עמ' קס"ז( בשם 

הגרח"ק שליט"א שגם כשאומר ק"ש שעל המיטה, יאמר בשכמל"ו בלחש ]אפי' 

 ביוה"כ )מועדי הגר"ח ח"ב תשו' תקכ"ז([.

בספר כוכבי יצחק )על הירושלמי,  בעניין אמירתו לנשים ביוה"כ בקו"ר, כתב

ברכות פ"א ה"א( וכ"ה בקצה המטה )סי' תרי"ט סקל"ד( וכ"פ הגרח"ק שליט"א 

)מועדי הגר"ח ח"ב תשו' תקכ"ח( שיאמרו בלחש, משום שאין הנשים יכולים 

לידמות למלאכים. אולם כתב בשו"ת גור אריה יהודה )סי' פ"ב( וכן סבר הגריש"א 

מ' קל"ד( והחזון עובדיה )ימים נוראים עמ' ע"ר( שיאמרו זצ"ל )אשרי האיש ח"ג ע

 בקו"ר כאנשים.

, שיטת הב"ח )סי' ס"א ס"ח( שאינו חוזר לאומרו. קחאם לא אמר כלל בשכמל"ו

אולם בלבוש )סי' ס"ג ס"ה( פסק שאפי' לא אמרו בכוונה, וכ"ש כשלא אמרו כלל, 

 .קטחוזר ואומרו, וכן פסק המשנ"ב )סי' ס"ג סקי"ב(

 גמר חתימה טובה.בברכת 

                                                 
 דנו בזה באריכות גדולה בביאור הלכה )סי' ס"א ד"ה אחר( באגרות משה )או"ח ח"ב סי' ה'( ועוד רבים, ואכמ"ל. קח
ההולך בדרך יעמוד ויקרא  ראיה לדבריו הביא בעל האזנים לתורה )דברים ו, ד( מהא דמדרש תנחומא )פ' לך לך( קט

פסוק ראשון של ק"ש ובשכמל"ו, ואח"כ כשמתחיל ואהבת רצה מהלך רצה עומד רצה יושב. ומשמע שפסוק שמע 

 ישראל ובשכמל"ו דיניהם שווים.
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 פרחים לתורה / הרב ישראל חיים בלומנטל

 עבדו את ה' בשמחה! –אחר התשובה 

ר ָנַתִתי ְלפָ  ה ַהְבָרָכה ְוַהְקָלָלה ֲאשֶׁ יָך ָכל ַהְדָבִרים ָהֵאלֶׁ יָך ַוֲהֵשֹבתָ ְוָהָיה ִכי ָיֹבאּו ָעלֶׁ  נֶׁ

ר ִהִדיֲחךָ  ָך ְבָכל ַהגֹוִים ֲאשֶׁ ל ְלָבבֶׁ ְוָשַמְעָת  יךָ קֶׁ ֱאלֹ ה'  ְוַשְבָת ַעד יָך ָשָּמהקֶׁ ֱאלֹ ה'  אֶׁ

 .ב(-)דברים ל, א .ְבֹקלוֹ 

ְמְת  יךָ קֶׁ ֱאלֹ ה'  ְוהֹוִתיְרךָ ובהמשך נאמר:  ָך ִבְפִרי ִבְטְנָך ּוִבְפִרי ְבהֶׁ ָך ְבֹכל ַמֲעֵשה ָידֶׁ

יָך ְלטֹוב ַכאֲ ה'  ּוִבְפִרי ַאְדָמְתָך ְלֹטָבה ִכי ָישּוב יךָ ָלשּוש ָעלֶׁ ר ָשש ַעל ֲאֹבתֶׁ  )שם ט( .שֶׁ

יש שחושבים שהתשובה היא עינוי נפש, ולכן יתענו ויסגפו עצמם בסיגופים 

שונים, ובאותה העת ישמחו ויגילו בחושבם שעל ידי זה יגיעו לדרגות גבוהות עד 

 שיגיעו לשלימות הגמורה.

ומה, אומר על כך המאור ושמש, מנסיון, אנשים כאלה לא משיגים בתשובתם מא

 וסופם ששוקעים במרה שחורה.

 איך נשמח אם חטאנו?

מהי אם כן הדרך הנכונה והאמיתית לתשובה? מביא המאור ושמש ששואל 

הזוהר הקדוש על הפסוק "עבדו את ה' בשמחה" )תהלים ק', ב'(, איך זה אפשרי, 

)קהלת ז', כ'(, ואם  "ָטאִכי ָאָדם ֵאין ַצִדיק ָבָאֶרץ ֲאֶשר ַיֲעֶשה טֹוב ְוֹלא ֶיח  "הרי נאמר 

כן כששב מחטאיו הוא מלא יגון ואנחה, כי צריך להתאונן על חטאיו ולהיות נעצב 

 על הכעיסו את בוראו, ואיך תוכל להיות עבודתו בשמחה?

לכן אומר המאור ושמש שבאמת כשמתחיל לשוב ומתחרט על מעלו אשר מעל, 

נוכח פני ה' ויתחרט  עליו להתעצב על אשר חטא. אבל אחר שישפוך כמים לבו

מעומק הלב על חטאיו ויתמרמר עליהם ויכוף כאגמון ראשו ויתן לבו לשוב עליהם, 

 אזי תיכף ומיד יבא לידי שמחה ואהבת ה' יתברך.
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 יראת העונש ויראת הרוממות

ישנן שתי דרגות של יראת שמים. יש יראה ראשונית שנקראת יראת העונש. מי 

 שר חוטא ירא מפני העונש ולכן שב.שטרם עלה בדרגות גבוהות, כא

אך אחרי שנכנס בשערי בית ה' ומתקרב יותר לבוראו, יתחיל להבין את גדלות ה' 

ואז יגיע ליראה מסוג אחר, הנקראת יראת הרוממות. יראה זו מביאה לידי אהבת 

ה' להתענג בנועם אלקותו ולהשתעשע במלכותו יתברך. וזו היתה דרגת אברהם 

 יצחק ויעקב.

זה מבאר המאור ושמש את הפסוקים בהם פתחנו: "והיה כי יבואו עליך כל לפי 

הדברים האלה הברכה והקללה" תתחיל לשוב מיראת העונש, מפחד הקללות 

והעונשים. על ידי זה "ושבת עד ה' אלקיך", ואז מבטיחך ה' יתברך שהגם שתחילת 

ז שתשיג תשובתך היתה רק מחמת דאגות העוונות, מכל מקום יותירך ה', רומ

השמחה והאהבה הנותרת אחרי העצב והיגון והאנחה, ואז תעלה במעלות גבוהות 

 להגיע ליראת הרוממות.

סוף דבר יהיה שגם בהתעסקו בדברים גשמיים, יישאר דבוק באהבת ה', וזהו 

ְמְת  יךָ קֶׁ ֱאלֹ ה'  ְוהֹוִתיְרךָ שנאמר " ָך ִבְפִרי ִבְטְנָך ּוִבְפִרי ְבהֶׁ ָך ּוִבְפִרי ְבֹכל ַמֲעֵשה ָידֶׁ

", גם בהתעסקך במעשי ידיך, פרי בטנך ופרי אדמתך, עדיין תשאר ַאְדָמְתָך ְלֹטָבה

ר ָששה'  ִכי ָישּובדבוק בה' אלקיך ואז יתקיים בך " יָך ְלטֹוב ַכֲאשֶׁ ַעל  ָלשּוש ָעלֶׁ

יךָ   ".ֲאֹבתֶׁ

תנו, אנו עושים תשובה מתוך יראה. אך בהגיע חג הסוכות, זמן שמח בימים אלו,

אנו מגיעים לדרגה הגבוהה של יראת הרוממות וששים ושמחים בה', והוא שמח 

בנו בבחינת "כי יצפנני בסוכה", וכמו שאומרים בתפילת נעילה "יחביאנו צל ידו 

 תחת כנפי השכינה".

יתן ה' שנזכה לשוב לפניו כראוי, ולזכות לעבור מיראת העונש ליראת הרוממות, 

 אמן!

 בת שלום ומבורך!ש  גמר חתימה טובה!
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 תובנות / הרב נחמן דרקסלר

 אמונה בכפרת היום הקדוש

אין יום הכפורים ולא החטאת ולא ברמב"ם פ"ג מהלכות שגגות הלכה י': "   

האשם מכפרין אלא על השבים המאמינים בכפרתן. אבל המבעט בהן אינן מכפרין 

בלבו שאין אלו בו. כיצד היה מבעט והביא חטאתו או אשמו והוא אומר או מחשב 

מכפרין. אע''פ שקרבו כמצותן לא נתכפר לו וכשיחזור בתשובה מבעיטתו צריך 

להביא חטאתו ואשמו. וכן המבעט ביום הכפורים אין יום הכפורים מכפר עליו. 

לפיכך אם נתחייב באשם תלוי ועבר עליו יום הכפורים והוא מבעט בו הרי זה לא 

כפורים חייב להביא כל אשם תלוי שהיה נתכפר לו וכשיחזור בתשובה אחר יום ה

". ומביאו הרמ"א בשו"ע הלכות יום הכיפורים סימן תר"ז, וז"ל: יוה"כ אינו חייב בו

מכפר אלא על השבים המאמינים בכפרתו, אבל המבעט בו ומחשב בלבו מה 

 מועיל לי יו"כ זה, אינו מכפר לו".

 יכפר עליכם מכל חטאותיכם

ים הללו, דהרי הקב"ה ברוב טובו נתן לנו יום אחד מעט קשה להבין את הדבר     

בשנה, יום הקדוש והנורא הזה, ש'כולו הפך לבן', בכוחו הגדול מכפר עונותינו, 

ובכל שנה ושנה סולח ומוחל לשבטי ישורון מכל פשעיהם. ומה בכך אם האדם 

יכפר מאמין או לא מאמין, הרי הדבר מפורש בדברי התורה הזאת "כי ביום הזה 

מכל חטאותיכם לפני ה' תטהרו". ואם עיצומו של יום נועד לכפרה, מה  כםעלי

 לוקים חיים.-מחשבתו של אדם משנה דברי א

 יר"ש ניתן ביד האדם

הנה לאדם ניתנה הבחירה אם לחפוץ בחיים האמיתיים או לא, אם לקיים את   

"ל התורה והמצוות או חלילה לא, בכוחו לנתב את עצמו כאשר יחפוץ, וכמאמר חז

ועתה  י, יב( )דבריםשנאמר  ,הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםבכמה מקומות "

הכל " )ברכות לג: ועוד( וברש"י: "יך שואל מעמך כי אם ליראהקישראל מה ה' אל

אבל צדיק ורשע אינו בא על ידי שמים את זו מסר בידו של אדם  ,בידי שמים הוא
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ְוָנַתִתי ָלֶכם ". וביחזקאל )לו. כו(: "ונתן לפניו שני דרכים והוא יבחר לו יראת שמים

ָנַתִתי ָלֶכם ֵלב ֵלב ָחָדש ְורּוַח ֲחָדָשה ֶאֵתן ְבִקְרְבֶכם ַוֲהִסֹרִתי ֶאת ֵלב ָהֶאֶבן ִמְבַשְרֶכם וְ 

". ובמצודת ציון: ורצון טובר''ל לב ישר ומוכנע  .לב חדש וגו'" :מצודת דודוב " ָבָשר

". בשביל להיות בעל יר"ש, חייב האדם נני נותן בו רוחכמו ה רצוןענין  -ורוח"

 'לרצות', רצון טוב, הוא הדרך היחידה כדי להגיע לחיים רוחניים.

הקב"ה ברוב רחמיו וחסדיו נתן לנו את היום הגדול הזה לכפר על כל עוונותינו   

ולהתחיל חיים רוחניים חדשים גם לאלו שנכשלו בדרכם עד עתה. אך אדם שיודע 

ברי התורה אשר מבטיחה לנו שה' מכפר ביום הק', והוא נשאר אדיש ולא את ד

מאמין, סימן שהוא לא חפץ בכך, אם הוא לא אוחז בזה בשתי ידיו כחבל הצלה, 

 הוא לא רוצה! נקודה!

תפקידנו להאמין בכפרת וסגולת היום עד לאחת, ולאחוז בו כחבל הצלה,   

הקב"ה שאין שטן שולט בו כלל,  ולהתקדש ולהיטהר ביום הנורא הזה, יומו של

 ולהיחתם בעז"ה לשנה טובה עם כל משאלות עם מיחדך.
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 שירה

 מפקח, עהרליך יוסף משה הרב/  בפרשה שירה

 'ירושלים ציון אמונת' ת"בת

 עיצומו של יום

 יֹום ֶהיֹוָתם מוע"דבֹו ָשְלמּו ג' ְפָעִמים, מ' ָיִמים, ֶשל רֹוֶעה ַבְמרֹוִמים, ַסך 

 ְקַהלּו, תֹוָרה ָנַחלּו, ְמאֹוד ִנְתַעלּו, ְבַהָגַעת לּוחֹות ְשִניֹות ּוְמִסיָרָתםָאז נִ 

 בֹו יֹוֵצר ִמְתַרֶצה, ִבְסִליָחה ְמַפֶצה, ִמָקֶצה ְלָקֶצה, ְבַכְפרֹו ֵחְטא ֶעְגָלָתם

 רֹוָתםְבעֹוד ַהמֹוַעִדים, ַהֶנְחָמִדים, ְלִביטּול נֹוָעִדים, הּוא חּוַקת עֹוָלם ְלדוֹ 

* 

 ִנְכָלִמים, ֵעת ְמַקְטֵרג ְלעּוָמָתם ַהָשָט"ןָיִמים, ַבָשָנה ַקָייִמים, ְכִמְנַין  שנ"ד

 ֵאין, ִפיו ִנְסַתם ְבַבְקשֹו ָרָעָתם-ַהיֹום ִאם טֹוֵען, בֹוֵרא ְמָמֵאן, ְרשּות לוֹ 

 ְמִחיָשה ְישּוָעָתםְבָבֵתי ְכֵנִסיֹות, ַמְרִבים ִבְכיֹות, ְוַהְרָעַבת ִפיֹות, 

 ַבַחִמָשה ִעינּוִיים, ִקיּום ִאיוּוִיים, ַמַעֵשיֶהם ְרצּוִיים, ִלְפֵני ה' ְבָקְרָבָתם

* 

 ִעינּוי גּוף ְוֶנֶפש, ִניקּוי ִטיט ְוֶרֶפש, ִסְכלּות ְוֶטֶפש, ְלַמַען ַענֹותֹו ְבִסְבלֹוָתם

ש"ְבה' חּוָמִשים,   חּוִשים, ַחִמָשה ְסִכיָמָתםְמחּוָמִשים, ְוַאף הַ  "נֶׁפֶׁ

 , ָכְך רֹוַחִצים ִמזּוַהָמָתםָּפגתַ ִנסְ , ְכֹכֵהן עֹוֶלה וְ ָּפגּו סמֵ , נָ ֵחְטא ְלָאחֹור מּוָסג

 ּוְכמֹו ָחֵמש ִבְטִביָלה, נֹוֶסֶפת ְנִעיָלה, ַעל ָהְרִגיָלה, ְוַחִמָשה ַסך ְתִפיָלָתם

* 

 ִאיָתם, לֹוֶבן ְבִהיָקָתם, ַגם ְבִעטּוף ַטִליָתםְלַבד ִמְכסּוָתם, ַחף ִמָזָהב ַמרְ 

 ְכֹכֵהן ָהעֹוֵמד ְלָשֶרת, ְבָלָבן ְלִתְפָאֶרת, ַדר ְוסֹוָחֶרת, ָכך ַהיֹום ְלִביָשָתם

 ַהלֹוֶבן ִיְשלֹוט, ֶהָעוֹון ִיְפלֹוט, ַהטֹוב ִיְקלֹוט, ְוִיָכַחדּו ַאְשמֹוָתם
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 רּו ְליֹום ַאְחרֹון, ֵעת ִיָשאּום ָבָארֹון, ְבִמיָתָתםעֹוְמֵדי ִכְבֵני ָמרֹון, ִיָזכְ 

* 

 ַתָקָנָתם את-ַהָכַאת ַעל ֵחְטא, מֹוֶנה ּוְמָפֵרט, ֵמא' ַעד ת' ֵיָחֵרט, זֹ 

 ְבָפְגָמם ִדְברֹות ֶעֶשר, ְמַתְקִנים ַהֶחֶסר, ְבי' ִווידּוָיים ְוֶעֶתר, ִביטּוי ַחָרָטָתם

 ְלִיְשֵרי, ַבַאִמיַרת ָכל ִנְדֵרי, ִביַצע ִאְמָרָתםַהָתַרת ָכל ִדְבֵרי, 

 ֶאֶמש ַעַבְרָייִנים, ְוַהיֹום ַזְכָייִנים, ִמְצָטְרִפים ְלִמְנָייִנים, ַוַתַעל ַשְווָעָתם

* 

 ַבַעבֹוַדת ַהֹכֵהן ַעסּוָקה, ְבַגְעגּוַע ּוְתשּוָקה, ְוָהֵשב כֹוַהִנים ַלַעבֹוָדָתם

 ִית, ְככּוְבָסה ְבבֹוִרית, ְוִנְלֶבֶנת ְבַאַחִרית, ְלַזכֹוָתם ְוְלַנקֹוָתםְלשֹון ְזהֹור

 םַחָטִאים ַכָשִנים, ַחָדִשים ִוְיָשִנים, ַכֶשֶלג ְלָבִנים, ִכי ִנְתַקְבָלה ְתשּוָבתָ 

 שּוָתםַעד ַעַדת ִמי ָמָנה, ְמַחְדִשים ַהְלָבָנה, ּוְשֵמִחים ֶנֶאָמָנה, ַעל ִהְתַחדְ 
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 חינוך

', מונדרוביץ מיכל יחיאל הרב/  בפרשה חינוך

 חינוכי ומרצה, ת"ת מנהל, מחנך

 אין הדבר תלוי אלא בי

לחולל  כלי נצחיסיפורי חז"ל לא נועדו לתאר מעשים שהיו 'פעם', כמו שמהווים 

מחשבה , ולהביא 'שינוי מעשה'. הבה נלמד, בעיון מחודש, על תשובתו 

תאוותן מובהק, -)עבודה זרה יז(. אלעזר, עבריין זר בן דורדיאאלעהמפורסמת של 

שקוע בחטא, התחלחל בשומעו כי "אלעזר בן דורדיא אין מקבלין אותו בתשובה". 

הזיק היהודי התעורר בקרבו. זהו? כבר אין סיכוי? הגמרא ממשיכה ומלמדת "הלך 

! אמרו לו, עד ! בקשו עלי רחמיםהרים וגבעותוישב בין שני הרים וגבעות, אמר, 

ת שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו, שנא' )ישעיהו נד( ִכי ֶהָהִרים ָימּושּו ְוַהְגָבעוֹ 

! בקשו עלי רחמים! אמרו, עד שאנו מבקשים עליך שמים וארץְתמּוֶטָנה. אמר, 

ד ִתְבֶלה. נבקש על עצמנו, שנא' )ישעיהו נא( ִכי ָשַמִים ֶכָעָשן ִנְמָלחּו ְוָהָאֶרץ ַכֶבגֶ 

! בקשו עלי רחמים! אמרו לו, עד שאנו מבקשים עליך נבקש על חמה ולבנהאמר, 

! כוכבים ומזלותעצמנו, שנא' )ישעיהו כד( ְוָחְפָרה ַהְּלָבָנה ּובֹוָשה ַהַחָמה. אמר, 

בקשו עלי רחמים! אמרו לו, עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו, שנא' 

. הניח ראשו בין אין הדבר תלוי אלא ביל ְצָבא ַהָשַמִים. אמר, )ישעיהו לד( ְוָנַמקּו כָ 

ברכיו וגעה בבכיה עד שיצתה נשמתו. יצתה בת קול ואמרה, רבי אלעזר בן 

 דורדיא מזומן לחיי העולם הבא...".

חז"ל מספרים ואנחנו מקשיבים. 'אין הדלת ננעלת בפני בעל תשובה'. בסיפור 

, כי הוא מלמד אותנו! בעלי הדרוש רבי אלעזרעשה נ אלעזרנחשף גם 'כיצד'.הנה, 

את חולשותיו ואת מצבו.  תלה באחריםמבארים, כי אלעזר, כמו רבים מעמנו, 

כאשר הרהורי התשובה רוגשים בליבו, פונה הוא תחילה אל ההרים והגבעות, 

. הוא תולה בהם את האשמה, כך חינכתם אותי... אילו... ההוריםהרומזים על 

דורש שהם יעמדו להגנתו. כשהם דוחים אותו, הוא ממשיך להאשים את  ואילו.... 
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, המשולים לשמים. אילו טיפלתם בי בצורה אחרת... אילו... מכאן ממשיך רבותיו

, הדומים לארץ, וטוען שבגללם במקום מגוריו ובחברה שסביבולתלות את סירחונו 

הוא שוב נדחה, ופונה נעשה ְלַמה שהוא. הם אשמים... אילו הייתי במקום אחר... 

הנוצצים, אילו לא היה  פיתויי העבירות. הללו רומזים על הזוהריםלחמה ולבנה 

החטא מושך... לולא הנטיות... כשממשיך להידחות, מטיח את חולשותיו בכוכבים 

שלי...כך נולדתי... אינני מסוגל לשנות את מזלי...". הוא שבוי  הטבעומזלות! "זה 

 הוא קרבן וזה לא באשמתו.ְבִעּוּות מחשבתי ש

". בסוף הוא מבין! נבקש על עצמנוהוא שומע שוב ושוב "עד שאנו מבקשים עליך, 

 הוא. כל אחד אחראי על עצמו, אשם בעצמו, וחייב שלולכל אחד יש את התפקיד 

 ! זה פתח לתשובה.אין הדבר תלוי אלא בילפעול! הפנים והכריז 

ו לא מאשים את תרח אביו שגידלו אלעזר למד את סוד התשובה! אברהם אבינ

והולך! יצחק אבינו גדל ְבִצּלֹו של "האח הגדול"  את עצמולע"ז, אלא לוקח 

ישמעאל, ולא מנצל זאת לתרץ פריקות עול. יעקב נולד במזל זהה, ִכְתאֹום, עם 

עליך עשיו הרשע. הוא לא נתן ל"כוכבו" להשפיע עליו לרעה. אל תאשים אחרים! 

קלים, טבע -ר תלוי בך! נכון שיש סביבה מורכבת, הורים לא! הדבלהיות אתה

 הקב"ה נותן במידה שיכולים להצליח. –שונה, או יצר הרע מוגדל 

ילדים נוטים להאשים אחרים. "כולם הפריעו בשיעור, לא רק אני", או "זה בגלל 

שהושיבו אותי בקצה הכיתה", וכן "מה אתם רוצים? ככה אני!". החינוך החשוב 

. בכל גיל, ובכל ללמדם לקחת אחריותשאנו יכולים להעניק לילדינו הוא  ביותר

אילו דברים תלויים  –יחד אתו  –שלב משלבי התפתחותו של הצעיר, יש לחשוב 

בי! בצחות אמרו, כי ממכלול ַהִּויָטִמיִנים, הנחוץ ביותר להתפתחות הנער הוא 

 !".בי. שיפנים ויכריז "ַהְצָלָחִתי תלויה 'B'ויטמין 

רבי יהודה הנשיא מנחיל לדורות את הלקח שנלמד מרבי אלעזר בן דורדיא, 

לקנות!  עליךבשעה אחת". את העולם שלך  עולמוובוכה בהתרגשות "יש קונה 

ִלינאזין להצהרת יונה הנביא ִכי יֹוֵדַע ָאִני ִכי  בשעות החתימה ביוה"כ ַהַסַער  ְבשֶׁ

 גמר חתימה טובה! בין, אשוב, ורפא לי!ַהָגדֹול ַהֶזה! זה באחריותי, לבבי מ
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 חידות

לחידודא בפרשת השבוע / הרב  שאלות –חדוותא 

מח"ס לקוטי רש"י וליל בנימין צבי יהודה לוי, 

 משוררים על הגש"פ

 תשובות ל'חדוותא' האזינו

 לאיזה דבר נמשל דבר ה' בהפטרת דרשו ד' בהמצאו, ודבר הנביא בפרשתינו? .א

 ִלְקִחי ַכָּמָטר ףַיֲערֹ {  ב}שנא'  לגשם,

ר ִכי נה, י( ובהפטרת דרשו נמשל לכך דבר ד' שנא' )ישעיה ם ֵיֵרד ַכֲאשֶׁ  ַהגֶׁשֶׁ

ג לֶׁ ת ִהְרָוה ִאם ִכי ָישּוב ֹלא ְוָשָּמה ַהָשַמִים ִמן ְוַהשֶׁ ץ אֶׁ  ְוָנַתן ְוִהְצִמיָחּה ְוהֹוִליָדּה ָהָארֶׁ

ם ַלֹזֵרעַ  זֶַׁרע חֶׁ  :ָלֹאֵכל ְולֶׁ

 צלו דור הפלגה מכליון?בזכות מי נ .ב

ְליֹון ְבַהְנֵחל{  ח} : ִיְשָרֵאל ְבֵני ְלִמְסַּפר ַעִּמים ְגֻבֹלת ַיֵצב ָאָדם ְבֵני ְבַהְפִרידוֹ  גֹוִים עֶׁ

 ולא, העולם מן להעבירם בידו היה הפלגה דור כשהפיץ. אדם בני בהפרידו  י"רש

 בשביל. ישראל בני רלמספ: אבדם ולא קיימם, עמים גבולות יצב אלא, כן עשה

 בני של נפש שבעים ולמספר( ח, )שם מבני לצאת שעתידין ישראל בני מספר

 :לשון שבעים. עמים גבולות הציב( ט, )למצרים שירדו ישראל

 היכן נזכרו ארבע רוחות השמים? .ג

ר{  יא} ְבָרתוֹ  ַעל ֵאהּוִיָש  ִיָקֵחהּו ְכָנָפיו ִיְפֹרש ְיַרֵחף גֹוָזָליו ַעל ִקנוֹ  ָיִעיר ְכנֶׁשֶׁ  :אֶׁ

 בניו על רחמני, הזה כנשר( פ, )ובחמלה ברחמים נהגם. קנו יעיר כנשר  י"רש 

, לאילן אילן בין בכנפיו בניו על ומטרף מקשקש שהוא עד, פתאום לקנו נכנס ואינו

: בניו יעורר. קנו יעיר: לקבלו כח בהם ויהא בניו שיעורו כדי, לחברתה( צ) שוכה בין

 ה"הקב אף, נוגע ואינו נוגע, מחופף אלא, עליהם עצמו מכביד אינו. ףירח גוזליו על

 עליהם נגלה לא תורה ליתן כשבא( ק.(, )כג, לז איוב) כח שגיא מצאנוהו לא שדי

 הופיע למו משעיר וזרח( ר) בא מסיני' ה שנאמר, רוחות מארבע אלא אחת מרוח
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 זו.( ג, ג חבקוק) באי מתימן אלוה.(, ב, לג לקמן) קדש מרבבות ואתה פארן מהר

 :רביעית רוח

 אלו לשונות של ממשלה נזכרו בפרשתינו? .ד

ה ִכי ִיְתנֶָׁחם ֲעָבָדיו ְוַעל ַעּמוֹ  ְייָ  ָיִדין ִכי{  לו}עצור ועזוב, שנא'   ָיד ָאְזַלת ִכי ִיְראֶׁ

ס פֶׁ . עוזב י"ע. עזוב: בהם שיעצור ומושל עוצר י"ע נושע. עצור י"רש: ְוָעזּוב ָעצּור ְואֶׁ

 בלשון, האויב על לצבא בצאתם מפוזרים ילכו שלא בעם העוצר המושל הוא, צרעו

, מחוזק, עזוב. המושל במעצור הנושע הוא, עצור(. האנדהאבער) ר"מיינטינדו ז"לע

 ירמיה) תהלה עיר עזבה לא איך.(, ח, ג נחמיה) החומה עד ירושלים את ויעזבו כמו

 (:בעפעסטיגט) ד"אינפורצי, עזוב(. געהאנדהאפט) ר"מייטונדי, עצור.(. כה, מט

 איזו לשון בפרשה נאמר גם בפרשת נח, וגם ביציאת מצרים? .ה

ל ְייָ  ַוְיַדֵבר  מפטיר{   מח} ה אֶׁ ם ֹמשֶׁ צֶׁ  משה אל' ה וידבר  י"רש: ֵלאֹמר ַהזֶׁה ַהיֹום ְבעֶׁ

 בעצם בנח נאמר, הזה היום בעצם( ע) נאמר מקומות בשלושה. הזה היום בעצם

, אומרים דורו בני שהיו לפי, יום של אורו במראית.(, יג, ז שם' )וגו נח בא הזה היום

 אנו אלא, עוד ולא, בתיבה ליכנס אותו מניחין אנו אין בו מרגישין אנו אם וכך בכך

 בחצי מכניסו הריני, ה"הקב אמר, התיבה את ומבקעין וקרדומות כשילין נוטלין

 הזה היום בעצם נאמר צריםבמ, וימחה יבא למחות כח בידו שיש מי וכל היום

 בהם מרגישין אנו אם וכך בכך, אומרים מצרים שהיו לפי.(, נא, יב שמות' )ה הוציא

 והורגין זיין וכלי סייפות נוטלין אנו אלא, עוד ולא, לצאת אותן מניחין אנו אין

 יבא למחות כח בו שיש מי וכל, היום בחצי מוציאן הריני, ה"הקב אמר, בהם

 ישראל שהיו לפי, הזה היום בעצם נאמר משה של מיתתוב כאן אף, וימחה

 שהוציאנו אדם, אותו מניחין אנו אין בו מרגישין אנו אם וכך בכך, אומרים

 לנו והעלה, השליו את לנו והגיז, המן את לנו והוריד, הים את לנו וקרע, ממצרים

 מכניסו הריני, ה"הקב אמר, אותו מניחין אנו אין, התורה את לנו ונתן, הבאר את

 ':וכו היום בחצי

 תשובות לחדוותא דאפטרתא
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שובה  איזו הבטחה של ד' ישראל דומה לדבר שנמשל אליו  -הפטרת האזינו  .ו

 דבר ד' בפרשת האזינו?

, בו שמחים שהכל. כטל תזל י"ופירש וכו', ִאְמָרִתי ַכַטל ִתַזל ִלְקִחי ַכָמָטר ַיֲעֹרף{  ב}

 .(:שו ספרי) יין מלא בורו שהיה ומי דרכים הולכי כגון, בו עצבים יש  שהמטר לפי

 ְוַיךְ  ַכשֹוַשָנה ִיְפַרח ְלִיְשָרֵאל ַכַטל ֶאְהֶיה יד, ו( וכעי"ז מצאנו בהפטרה, שנא' )הושע

 :ַכְּלָבנֹון ָשָרָשיו

 שאלו דברים שני איבו רבי "אמר( ג אות ח רבה פרשה השירים ואמרו חז"ל )שיר

, ידיהם על ותקנו הנביאים עמדו, כהגן שאלו ולא הוא ברוך הקדוש מלפני ישראל

, כהגן שאלתם לא הנביאים להן אמרו, ָלנּו ַכֶגֶשם ְוָיבֹוא(: ג, ו הושע) אמרו ישראל

 ימים מפרישי, בהם מצרין דרכים יוצאי, לעולם הן טרחות סימן הללו שהגשמים

 מצרין גרנות עומסי, בהם מצרין גתות דורכי, בהם מצרין גגות טחי, בהם מצרין

 כגשם ויבוא אומרים ואתם, בהם מצרין יין מלא וגתו מים מלא שבורו מי, בהם

ֶיה(: ו, יד הושע) ותקנו הנביאים ועמדו, לנו  .ְלִיְשָרֵאל" ַכַטל ֶאה 

הפטרת יום א' דר"ה  היכן מוזכר בהפטרה עניין הזכרונות? והיכן מוזכר  .ז

 רש"י( שהקב"ה מונה כל מחשבות האדם? )עפ"י

ם ָעָתק ֵיֵצא ְגֹבָהה ְגֹבָהה ְתַדְברּו ַתְרבּו ַאל ב, ג( א-)שמואל  ְולוֹ  ד' ֵדעֹות ֵאל ִכי ִמִּפיכֶׁ

.  עלילות נתכנו ולו:  שבלבבכם מה יודע' . ה דעות אל ופירש"י כי: ֲעִללֹות ִנְתְכנּו

 לבנים ותוכן(  יח ה שמות: )  כמו,  מנין לשון.  נתכנו:  לפניו נמנין האדם מעשי כל

 : תתנו

הפטרת יום ב' דר"ה  היכן מוזכרים בהפטרה עניני התשובה והתפילה )עפ"י  .ח

 רש"י(?
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 סיפור

הרב חנוך חיים ו של וצרמאסיפור ליום הכפורים / 

 ויינשטוק

 עשירי למניין

הכנסת עם כניסת היום הקדוש הופתעו מאוד -קומץ היהודים שהגיעו לבית

פנים, שישב ואמר תהילים בדבקות רבה. דווקא בכפר -ואלמצוא בו יהודי זר, נש

תמהו. אבל גם  -הנידח הזה בחר אדם נכבד כמוהו לעשות את היום הקדוש 

-שמחו, בעיקר משום שבכך גדלו הסיכויים להשלמת מניין מתפללים ביום

 הכיפורים.

הכנסת נאספו רק תשעה מתפללים. -עוד אחד הגיע ועוד אחד, היום ירד ובבית

ח, הלוא הוא הצדיק רבי לייב שרה'ס, שאל את המתפללים המקומיים מי האור

חסר להשלמת המניין. הללו השיבו, שאיש לא נעדר, אלא שאין עוד יהודים 

במקום. "אנחנו כאן שמונה יהודים, ולפעמים באים לכאן אורחים ואז יש לנו 

 מניין", הסבירו.

מיוחדים. הוא ידע שלא  על פניו של רבי לייב שרה'ס לא ניכרו אותות דאגה

לחינם סיבב הקב"ה את הדברים כך שיעשה את היום הקדוש בכפר קטן זה. סערת 

הגשמים העזה, שהאטה את קצב הנסיעה ואילצה אותו להפנות את עגלתו אל 

 הכפר העלוב, הייתה בעיניו יד ההשגחה העליונה. לכן לא היה מודאג.

הכנסת?", שאל את -גיע לביתמה לא ה-"האם יש באזור יהודי כלשהו, שמשום

 תושבי המקום. הוא נענה בשלילה: "אין פה עוד יהודים".

מצחו של הצדיק נחרש קמטים. הוא שקע בהרהורים. לפתע כאילו ניעור 

ממחשבותיו: "אולי יש כאן יהודי שהמיר את דתו?", שאל. היהודים המקומיים 

 הביטו בו בתימהון, מנסים לעכל את כוונתו.
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פליט מישהו בחיוך מריר, "הפריץ שלנו הוא בעצם יהודי שהמיר את "אה, כן", ה

דתו. אבל עובדה זו כבר נשכחה אפילו ממנו עצמו. בעבר הרחוק, כשמישהו היה 

 מזכיר לו זאת, היה מתרתח כולו".

מגוריו של הפריץ. היהודים הפשוטים -פניו של רבי לייב אורו. הוא שאל למקום

תכונן לעולל להם? הצדיק חזר על שאלתו, הפעם נחרדו. מה האורח המוזר הזה מ

 בטון תקיף. "בבית הגדול, על הגבעה", ענו בקול רפה.

הכנסת, כשהוא -"המתינו מעט ואראה מה אוכל לעשות", אמר להם ויצא מבית

 משאיר את שמונת היהודים נבוכים, מבולבלים ומפוחדים.

חח עמו, התמלא הפריץ, ששמע ממשרתו על היהודי העומד בפתח ומתעקש לשו

זעם על החוצפה. בצעדים גסים ניגש אל הפתח, ואז נעצר לרגע. דמותו האצילה 

כבוד. בעודו עומד כך, פנה -של הצדיק, שקומתו דמתה לתמר, עוררה בו יראת

 אליו רבי לייב:

"קוראים לי לייב שרה'ס. זכיתי להכיר את הבעש"ט, שגם רבים מן הפריצים 

הכיפורים, וחסר לנו עשירי למניין. אתה יהודי. -יום הגויים העריצוהו. היום ליל

 יהודי נולדת ויהודי תמות. אבקשך לבוא איתנו ולהשלים את המניין".

הפריץ כאילו סומר למקומו מרוב תדהמה. כאילו לקה בהלם. הצדיק המשיך 

ידי בן פריצים צעיר להינשא -בדבריו: "אימי עליה השלום נתבעה בצעירותה על

נפש. כדי -לה כבוד גדול ועושר רב, אך היא דחתה אותו בשאט לו. הוא הציע

להינצל מרישתו אף נישאה בחטף לאדם זקן. אתה לא עמדת בניסיון הזה. הכסף 

הכיפורים, שבו נמחלים כל  -והכבוד העבירוך על דעתך. אבל הלילה הוא יום

 החטאים. אנא, בוא איתי".

ריו באיטיות, כמי שסיים את רבי לייב נעץ מבט עמוק וחודר בפריץ וסב לאחו

 מלאכתו וממתין לתוצאותיה.
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הכנסת -הכנסת נעתקה כאשר דלת בית-נשימתם של שמונת הממתינים בבית

נפתחה ואל הביקתה הקטנה נכנס האורח המוזר, ובעקבותיו, בצעדים מהוססים 

 הפריץ. -ובעיניים מושפלות 

-ך ניגש אל ארוןכ-רבי לייב הגיש לפריץ טלית שקיבל מאחד המתפללים. אחר

תורה. אחד מסר לזקן המתפללים ואת -הקודש ופתחו. הוא הוציא ממנו שני ספרי

 נדרי.-השני נתן בידיו של הפריץ. הצדיק ניגש אל התיבה לתפילת כל

"על דעת המקום ועל דעת הקהל", פתח בנעימה המסורתית, "אנו מתירין 

ו של הפריץ. בפעם להתפלל עם העבריינים". קול בכי חנוק בקע מתחת לטלית

השנייה, כששב רבי לייב על המלים הללו, גבר הבכי. בפעם השלישית כבר היה 

 קורע לבבות. הבכי העז סחף אחריו את כל המתפללים.

גם למחרת, במהלך כל התפילות, ניצב הפריץ בפינתו. עטוף בטליתו, קומתו 

 פיו אנחה כבדה.שחוחה, כל גופו רועד מבכי ופניו לא ייראו. מפעם לפעם נפלטה מ

הגיעה שעת תפילת נעילה. תפילתו של הצדיק הרטיטה את הלבבות. הפריץ 

 עדיין עמד במקומו, מכסה את פניו בטליתו, גונח ונאנח.

הקודש -ופתאום, כשהגיע הציבור ל"שמע ישראל", קם הפריץ וניגש אל ארון

וקרא התורה, -הפתוח. הוא הכניס את ראשו פנימה, חיבק בזרועותיו את ספרי

 בקול גדול שזיעזע את כל הנוכחים: "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד!".

כך הזדקף מלוא קומתו והחל קורא בכל כוחותיו: "ה' הוא האלוקים!". כך -אחר

קרא פעם אחר פעם, כשכל קריאה חזקה ומרעישה מקודמתה. כשהגיע לפעם 

אתו זו הרעידה השביעית, ניכר היה כי הוא מרכז בה את כל יתרת כוחותיו. קרי

 חיים.-הכנסת. ואז אפסו כוחותיו והוא צנח ארצה ללא רוח -את כותלי בית

הכיפורים ואילך נוהג היה רבי לייב שרה'ס לומר מדי שנה ביום זה -מאותו יום

 קדיש, לעילוי נשמתו של הפריץ שמת מתוך תשובה שלמה.

 


