
  

        
 עלון באגדה ובהלכה מענייני המועדים והזמנים                                       

                    בס"ד

 

 

, תחיל להסתובבשוב המנוע משמיע קול אבל הכלי לא מהמתג נלחץ 

כזבים הם מחכים כל כך לראות מאו והילדים שחגים מסבביב למכונה

 ר המתוק העשוי מסוכר נערם על גבי המקלונים.מצאת ה

אחר פעם אולי בכל זאת יתחיל בעל המכונה מכבה מדליק פעם 

, כשאומר לך להדליק, תעזור לי הוא פונה לאחד הילדים ,להסתובב

כעת לוקח בעל המכונה איזה סמרטוט ומתחיל  ,תלחץ על המתג

לסובב את המתקן,  הדלק הוא פונה לילד וכן יש תזוזה מסויימת עוד 

פעם כבה כשאני מסובב תדליק שוב, סוף סוף אנחת רווחה המתקן 

 תחיל להסתובב והמתוק המתוק כבר מוכן...מ

הזמן עושה  ,אטוםהלב הינו משל ל כמובן גם זה משל המנוע תקוע

והקול עדין לא חודר  ,הגיעכבר אלול הוא אינו עוצר מלכת, את שלו 

כבר תקע השופר בעיר ועם לא יחרדו בניחותא, לא זז ולא נע. 

הידיעה, הידיעה  עומת זאתלשבים בלבד. רה לדגים ומהרעדה ש

    מי זה שאינו יודע כי עוד מעט מגיעים למשפט.   ,קיימת גם קייימת

אטימות  שהוא דבקומה נעשה המנוע לא מצליח להניע יש שם איזה 

 .איננו חש ,הלב דביקה שמפריעה ומונעת מלנוע

בצורה הפוכה צריך כבמשל מה לעשות אין ברירה צריכים לפעול 

על  ,ורר את הלב על ידי פעולות חיצניותלע מבחוץ, להתחיל לסובב

החיצוניות הפעולות הטובה ממאה מלקיות. ומרדות בלב ת ידי מכ

פעולות של זכרון האלול פעולות המעוררות הם את הלב, שיעוררו 

 ימשכו הלבבות.אחריהם  ,דע לקראת מה הינך צועד

ה חיצונית שתחדור ותזיז את לוהרבה דרכים ישנה להנעה זו לפעו

בניגון דברי  ,כפשוטולימוד מוסר הלב אפשר לעשות זאת על ידי 

 יראה החודרים ללב פנימה ומעוררים על גודל הזמן.

בסקירת מאורעות שונים שעברו במשך השנה וכן ניתן להגיע לזה 

תם על הקרובים והרחוקים התבוננות מתוך מחשבה על חומרשחלפה 

. וכאימרת אותו חכם שנשאל איך בראש השנה עומק הדין שנקבע

עבר ראש השנה, אמר זאת נדע בסוף השנה, כעת אכן שבועות אלו 

 מה נגזר.וכבר יודעים בקצת איך עבר 

עד ימים נותרו ה כמה ימי רצון כבר עברו וכמה בדרך של ספיר וכן

 . זמן זה הוא עת רצוןראש השנה לנצלם לתפילה ובקשה כי 

  

את  א יבהגאון ר' חיים פרידלנדר זצוק"ל מהמשגיח  בספר שפתי חיים

והיחס של הפנימיות והחצוניות בצורה החצונית זה של הנעה היסוד ה

 בהירה וברורה.

בעצם חידוש גדול טמון בכלל זה, הרי האדם מורכב וכך מובא שם, 

מגוף ונשמה חיצוניות ופנימיות, עולם גשמי ועולם רוחני, שני עולמות 

ף תשפיע על פנימיות במהותם, ואיך חיצוניות הגו נפרדים השונים

 .הנשמה

אמנם באמת יש השפעת גומלין בין החיצוניות והפנימיות גוף ונשמה, 

ותנועת האיברים של גשמיות הגוף אכן משפיע על פנימיות הנשמה 

 מה משפיעה השפעת גומלין על הגוף.העולם הרוחני, וכן להיפך, הנש

משפיע על הנשמה לצד הרע, שכוחות  ויתכן שגם לאידך גיסא, הגוף

הגוף הם השולטים באדם ומשפיעים את השפעתם הריקה על הנשמה. 

אך כמובן עלינו לנצל את השפעת הגוף על הנשמה לצד החיובי, 

שתנועת האיברים החיצונים תעורר את התנועה הפנימית ותשפיע 

 לטובה על מדות האדם. 

ת מנוגדים גוף ונשמה זהו בנין נפלא ביצירת האדם, מיזוג כוחו

שפועלים בצוותא ומשפיעים זה על זה, אע"פ שבמהותם הם שונים 

 ונפרדים זה מזה. 

אמנם מצב השלימות הגמורה היא שהחיצוניות תהיה נובעת מתוך 

הפנימיות, אבל כל עוד שלא הגיע לשלימות שהפנימיות היא שתעורר 

רה בידינו, שהיא מסואת החיצוניות, צריך לנצל את חיצוניות הגוף 

 על הפנימיות הנשמה שאינה מסורה בידינו. ע"ילהשפיע 

זה יסוד כללי אבל שימשו וכוחו רב במיוחד ביצירת האקלים 

 האלולי, החדרת והחרדת הלב לקראת הימים הנוראים.

בפעולות כאלו אנו זוכים לנקודות טובות בהגיע ימי  ,מלבד כל זאת

 ראשון שנכנס שמי "אור כוכבי" בספר שכתבמה הדין. שכן מפורסם 

 מקמי ראשון נכנס שהמלך כדברי חז"ל ,יותר טוב מצבו, למשפט

 מלכותא כעין דרקיעא דמלכותא משום והוא, אף חרון דליפוש

 תחילה בתור עצמו את להעמיד, אחד לכל העצה היא זוו, דארעא

, זה שמקדים לעורר את לדין בתור תחילה שנעמד הוא ומי. לדין

  עצמו להניע את ליבו לקראת המשפט הוא קודם לזכות.   

 העורך    בברכת שבת שלום                     

 את הדרך                              להתניע                                              להתניע                                                    
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 שליט"אשורץ אהרן יהודה  מורנו הרה"ג
 חבר בד"ץ אלעד    

 ורב שכונות הצפון     
 

  האם שייך במקום הצורך לתת עליה לתורה לקטן בשני וחמישי.

נשאלנו לגבי משפחה שיש להם חופשה ובאים לבקר בארץ ישראל לכמה 

ימים בלבד, ואינם יכולים לשהות בשבת בארץ ישראל. ויש להם ילד 

שבעוד כחודש יהיה בר מצווה, ומאד יחזק אותו באידישקייט ובעול תורה 

ומצוות כשיעלה לתורה כאן בארץ ישראל, ושאלתם האם שייך שיעלה 

 ביום חול לתורה. 

, שבעה למנין עולים הכל ס"ג( רפ"ב )סי' ערוך תשובה: איתא בשולחן

 תקרא לא אשה: חכמים אמרו אבל, מברכין למי שיודע  וקטן אשה אפילו

, הקרואים למנין מצטרפים דוקא ואלו: הגה. הצבור כבוד מפני בצבור

 .קטנים או נשים כולם שיהיו לא אבל

 למנין לא אבל' ז למניןדמעלים אותם רק   )ה'( אברהם וכתב המגן

 שיביא עד יכול אינו מקרא הוא להיות אבל( ו')שלשה. עוד כתב המג"א 

 מסופק אני בלוי אבל אותו קוראין קטן אלא כהן שם אין אם שערות.' ב

 אבל' ג למנין קטן לכהן קורין דאין' כ ז"ורדב פעמים. לכהן יקראו אם

 אלא קטן לקרות נהיגי לא והאידנא( ה"קל' סי ה"כ' )ז למנין קורין

 ,למפטיר

שאינו עולה. ביאר  שלשה וההבדל בין מניין שבעה שקטן עולה לבין מנין

לבושי שרד דשלושה הם עיקר הקריאה תמיד. ויש הוספה שבשבת 

מוסיפים למניין שבעה וכן כל זמן מניין שהוסיפו בו, ולכן בעיקר הקריאה 

 אין מחשיבים קטן. 

ם יעלה קטן ובלבד שלא יהיו כל הקרואים והרע"א דן שלשאר הקרואים ג

קטנים, וציין לשו"ת פנים מאירות ח"ב נ"ד. ובפמ"ג כתב דרוב קטנים נמי 

 לא יעלו דרובו ככולו, ונחשב שקראו כל הקריאה בקטנים. והמשנה

 שיש ו"דה למנין ה"דה עוד שכתב שבת הביא מעולת ג' סעיף ברורה

 עולה. אין כ"ג כ"ויוה ט"ויו ח"בר

ולהלכה למעשה כתב המ"ב דנהגו שאין מעלין קטן כלל כי אם למפטיר. 

ומקורו מדברי האחרונים ובא"ר ביאר שהמנהג שלא לעלות קטנים משום 

שכיום מברכים לכל אחד. וצ"ב מאי שנא מפטיר וי"ל שאין יוצאים 

במפטיר כלל ולכן אין עיכוב בכך. ומכל הנ"ל מבואר שא"א לעלות את 

 מישי.הקטן בשני או בח

אולם השערי אפרים )א' כ"ט( לגבי קטן כהן שהדין הוא שאין קורין לו. 

וכתב על כך דזה רק כשאירע כן שיש רק כהן קטן, אבל בעיר קטנה ואין 

בכל הציבור כהן או לוי רק הקטן יש לסמוך להקל לקרותו כשהוא סמוך 

קצת לשני גדלות, אבל לא קטן ממש שאן שבח לציבור שיהא קטן מברך 

הם עונים אחריו ]וגם שעל הרוב אין בגדיו נקיים[, וטוב שיצוו לו לילך ו

 מביה"כ וכו' ובשמח"ת נהגו לקרות כל הקטנים. 

מבואר בדבריו שטעם המנהג שאין קטן עולה הוא שאין זה שבח הציבור 

שיענו על ברכותיו, ואם כן יש לדון במניין מיוחד שאינו גנאי להם ומחלי 

רי השערי אפרים שבכהן קטן כשאין באתו מקום ליה, והרי מבואר בדב

אחר יעלה הקטן ועולה למניין הקרואים. ועוד כתב שם שקטן הסמוך 

לגדלות יותר חשוב בזה משאר קטנים לעניין זה שיעלה בציבור לתורה. 

וא"כ בנידון דידן שסמוך לגדלות יותר יש להקל שיעלה לתורה כשעושים 

 הקטן לתורה.  הקרובים מניין מיוחד ומחלי שיעלה

עוד נראה להוסיף בעניין זה דיש לדון בזה להתיר לעלות על ידי הוספה 

אחר ג' הקרואים.  ונדון בזה ביסוד דין דאין להוסיף על הקרואים בקריאת 

בשני  סעי' א'( קל"ה )סי' ערוך התורה בשני וחמישי. כתב השולחן

 וסיפן עליהםוחמישי ובשבת במנחה קורין שלושה אין פוחתין מהם ואין מ

', ד לקרות להוסיף מותר, ישראלים והם נ"בבהכ חתנים' ב היו ואם

 מיימוני הגהות עומד הקורא' פ מרדכי) להוסיף שמותר ט"כיו הוי דלדידהו

 כדלקמן, הוא שלהם ט"דיו, ברית בעלי לשני ה"דה ונראה( ת"מה ב"פי

 (.הוספה לענין ב"רפ' סי ריש ל"ע ט"ויו שבת ודין) ט"תקנ' סי

וטעם שאין מוסיפים בבו"ה הוא משום ביטול מלאכה לעם כמבואר 

במסכת מגילה )דף כ"א( וברש"י שם והביא המ"ב טעם זה. והנו"כ של 

השו"ע הקשו דא"כ מדוע כתבו הרשונים להתיר לשתי חתנים להוסיף 

בקריאת התורה דהרי הוא טורח הציבור והפסדם שמוסיפים קרואים ומי 

 מש"כ.י "בברכועיין הציבור אינו יו"ט. מחל לחתן דבר זה דאצל 

ונראה לבאר בזה דיש לדון אם הוא תקנה בדווקא שלא להוסיף על 

הקרואים  או שאמרו שא"צ יותר וא"א לחייב לקרות יותר, אך ברצון 

הציבור אפשר לקרות יותר. ונראה לבאר שהמרדכי ס"ל שהוא רק תקנה 

לי לגבי חתן שיו"ט שלא להטריח על הציבור. ויש אומדנא שהצבור מח

 ר וקציעה שלו הוא ולכך שפיר דמי להוסיף עליה לתורה. וכן ראיתי במו

 שכתב כן.

 וכתב ד'( ויש בנותן טעם להביא את דברי הערוך השולחן בזה ז"ל )סעיף

 מותר ישראלים והם נ"בבהכ חתנים שני היו ואם' א בסעיף א"הרמ רבינו

 לעניין ה"דה ונראה להוסיף שמותר ט"כיו הוי דלדידהו' ד לקרות להוסיף

 בשם המרדכי כתבו זה דבר ל"עכ הוא שלהם ט"דיו ברית בעלי שני

 כ"וכ כן שיעשה מי שמענו לא מעולם אבל א"ריצב בשם י"והגהמי א"ריב

 מנהגינו אין טוב ביום גם שהרי ועוד[ ז"וט א"ומג לבוש] האחרונים

 להוסיף.

 לסמוך נוכל מחלוקת לידי לבא שיכול דבמקום ד"נלע מ"וכתב הע"ש דמ

 השלישי שקרא מה יקרא והרביעי שניהם ולקרוא אלה רבותינו דברי על

 . אחרים בחיובים וכן להגבהה ואחד לתורה עולה אחד המנהג כפי אמנם

 דמיון איזה א"והרמ א"הריצב על להקשות האריך ב"סק ז"עוד כתב דהט

 ק"דה ותמיהני ש,"ע מלאכה ביטול משום וגם דרבים לרגל דיחיד רגל יש

 דאין לומר מקום יש מוחלים והציבור שבמקרה ודבר הכרח שיש במקום

 ק עכ"ל."ודו ג"בכה לנו הרשו דהם חכמים תקון על כעובר זה

והנה אף דהמ"ב כתב דלא נהגו כדברי הרמ"א ואין מוסיפין לשתי חתנים. 

ובודאי שנהגו לא להוסיף עבור שתי בעלי ברית. מ"מ יש לצרף דבר זה 

המבואר ברמ"א שלשתי חתנים מוסיפים בשעת הצורך. ובפרט אם יעשו 

מניין מיוחד )בכותל( של הקרובים שמתאספים מיוחד עבור דבר זה שהוא 

 שמחת עליה לתורה של קטן הסמוך לגדלות יש להתיר לעשות כן.

וראיתי מביאים דהדעת תורה כתב דכשמתפללים בבית החתן ודאי אפשר 

לומר שגם המג"א והט"ז מודים בזה דשרי לעשות להוסיף קרואים. ויש 

 כן. )ויעוין בשער הציון יב מה שמצדד לגבי דין קדימת כהן במניין פרטי(.

ולכן נראה למעשה שאף שאין לעלות קטן בתוך השלושה, מ"מ כיון 

שמבואר דלגבי כהן יש צד להתיר שיחשב אף בכלל הג' הראשונים. 

אפרים כתב שיש לעשות כן במקרים מסוימים. א"כ יש לאפשר  והשערי

לקטן עכ"פ לעלות בהוספה שיעשו במניין פרטי שמחלי הציבור על כך 

שיוסיפו עליה, ושיעלה בה הקטן ויחזור על קריאת העולה השלישי, 

 וכמבואר בערוך השולחן לגבי חתנים.

ך וקוראים מה שקרא כבר השלישי אין בכך משום ובמה שחוזר ומבר 

 ב'( ז"ל כתב רפ"ב )סימן חיים אורח יוסף ברכה לבטלה. כמבואר בבית

 שקורא פי על אף הרבה עולים לקרות מותר( פד' סי) בתשובה ש"הריב

 ובחולו חנוכה בימי שהרי כלום בכך אין ומברך וחוזר זה שקרא מה זה

העולם. ועיין  נהגו וכן, כ"ע זה שקרא מה זה קורא דסוכות מועד של

 שו"ת רע"א תנינא שאם הוסיפו אין זה ברכה לבטלה. 

 ויה"ר שלא נכשל בדבר הלכה       



 וגיא בפרשהס

 שילוח הקןבנשים 
 .לפניך בדרך בכל עץ או על הארץ כי יקרא קן צפור

למה לא ראינו שנשים יקיימו  זצוק"להגר"מ הלברשטאם במאסף נזר התורה דן 

מצוה מצות שילוח הקן אעפ"י שחייבות כמבואר בקידושין )לד.( וכ"כ בחינוך )

 .נקבותובין בזכרים קמה( דנוהג בת

שהרי בשבת אי אפשר לקיים  ,ודן בזה מדוע אינו נחשב מצות עשה שהזמן גרמא

את המצוה כיון שצריך לתפוס את היונה והוא מלאכת צידה, וזה לדעת הרמב"ם 

להרמב"ם דצריך לשלח ( 'חלק א אורח חיים סימן ק)שו"ת חתם סופר כמובא ב

במחוסרת צידה דה"ל צידה  בידו ולתופסה בכנפיה ולשלחה, אם כן לא מיבעיא

גמורה ומכוון לתכלית המלאכה ההיא כי כך המצוה לצוד אותה בידיו ולשלחה 

 .וא"א לקיים מצוה זו בשבת אח"כ וכך היא מצותו ופשיטא בלי ספק שחייב חטאת

וביאר הגר"מ שאין זה נחשב מ"ע שהזמן גרמא כיון שמעיקר הדבר הוא זמן 

ור צידה דרביע עלה אי אפשר לקיית ואין זה הראוי לקיום המצוה אלא מחמת איס

 נחשב שהמצוה בעמה היא מ"ע שהזמן גרמא.  

מטעם אף אי ליכא צידה שכתב לאסור שילוח הקן בשבת  בחתם סופרע"ש ומ"מ 

בשו"ת חתם סופר )חלק אורח חיים סימן פב( שכתב, דמה שהחמירו  "עוע מוקצה.

שבא לקיים מצות השבת חכמים לטלטל מוקצה בשבת, העמידו דבריהם אף כ

אבידה לידו, אף דהוי מצות עשה מן התורה. ע"ש. אך עיין בכף החיים )סימן שח 

אות רלד( שהביא בשם כמה פוסקים שכתבו להתיר לקיים מצות שילוח הקן 

בשבת וביום טוב, מטעם דבעידנא שמטלטל המוקצה מיד מקיים מצות שילוח הקן. 

 ע"ש. 

וה הוא במזומן ברה"ר וברוב המקרים הרי צריך המצ ריקעדכיון דהגר"מ וביאר 

לעלות על סולם וכדומה וכל כה"ג לאו אורח ארעא שנשים יקיימוהו משום כל 

את דברי כבודה בת מלך פנימה וממילא נמנעו הנשים לקיים מצוה זו, והסמיך לזה 

מבחוץ ולכן  כא:( לגבי נר חנוכה דמצותה על פתח ביתובשבת ) יםהחת"ס הנודע

 זו עכ"ד.  צוהנמנעו נשים לקיים מ

, מה שכתב אין זה טעם להלכה שלא יעשו שילוח הקן שמצוותה מן התורה אמנם

מן לכך שיוצאים ידי חובתם ואינם טעם הוא רק לגבי נר חנוכה החתם סופר  וטעם

עתותי ערב על זה כתב שאין זה כבודה לצאת בר"ה לש, מהדרין להדליק בעצמןה

אבל אין זה טעם לבטל בכלל מצות נר חנוכה מעליהם  ,ק בין האנשיםולהדלי

ואישה שאין מי שמדליק להויאה מדלקת בעצמה וזה פשוט. וגם לגבי זמנים שע"פ 

עצמו שאין זה טעם לבטל מצות עשה רק שלא שם בקבלה אין לשלוח כתב הגר"מ 

 לחזר ולחפש אחר קן באותו הזמנים.  

שנחלקו  לתלות דבר זה בדעות השונות( כתב תצא פרשת כי) ה.שמובספר אמרות 

נו שכשפוגע בקן חייב לקיים היי ,אם מצות שלוח הקן חיובית היאההפוסקים 

, או דאין חיובו אלא כשרוצה לזכות בביצים. ולהסוברים דחיובית היא, אי המצוה

 אפשר לפטור אשה, אבל להסוברים שאינה חיובית י"ל דאין לאשה להזדקק לזה. 

בינו רפירוש מרבותינו הראשונים והוא  חדאמזה בעניין  ים הנ"ל הביאובספרו

וז"ל, כי יקרא קן צפור וכו', וסמיך ליה לא יהיה  (פרשת כי תצא)אפרים עה"ת 

ש שלא יבוא לידי הרגל כלי גבר על אשה, אם יראו איש ואשה קן ציפור יעלה האי

 .עבירה עכ"ל

ומכל מקום אין במוה זו, להקדים האיש לאישה  ומוכח דיש בטעם זה דצניעותא

ן הא דאמרו ההולך אחר תקיים שילוח הקן דרק בה"ג שהוא כעיללמוד מכך שלא 

ולכן בכהאי גוונא יש להניח את המצוה אבל בעניין אחר כגון שהקן  ,אישה וכו'

הוא בחלון ביתה או בשאר היכי תימצי יש לנשים לקיים מצוה זו, ורק שלא היה 

  .כמו שביאר הגר"מ זצוק"לולכן לא שמענו מנהגן בזה, שכיח כלל מצוה זו  כל כך

 

תורת חיים                                                                                               

וגו'. דברה תורה כנגד בני אדם גם בני איש אשר חוזרים פניהם  כי יקח איש אשה

מן התורה כאומרם כי היום קצר למה שצריך להשתדל על המחיה, ועליהם אמר 

הכתוב כי יקח איש אשה זאת התורה המאורסה, ובא אליה שכבר זרחה עליהם 

 אורה של תורה בהר סיני וקבלו הלוחות, ושנאה פירוש שאין לבם חפץ לתת לה

עונתה במשפט, וכשבא מוכיח לדבר אליו למה תמאס אשת נעורים משיב כי אין 

התורה זנה ומפרנסת והוא צריך למחיה, גם אינו רואה סימן ברכה מאמצעות 

לימודה הגם כי יעסוק בה אין נפתחין לו שערי פרנסה טובה, ואדרבא רואה כי כל 

כל טוב, והוא אומרו האנשים שרחקוה ואינם חושבים בה כל עיקר בתיהם מלאים 

ושם לה עלילות דברים, והוציא עליה שם רע באומרו את האשה הזאת לקחתי 

פירוש שאינו כופר בליקוחיה, אלא שאומר ואקרב אליה ולא מצאתי לה בתולים 

פירוש לשון חוזק כי עוסקיה סביב יחנו לדפוק על דלתי אחרים למצוא טרף, 

קרא אבי הנערה וכנסת ישראל יתבעו מודיע הכתוב כי הקדוש ברוך הוא שהוא הנ

עלבונה של תורה לפני בית דין הגדול, והוא אומרו ולקח אבי הנערה ואמה, 

והוציאו את בתולי הנערה רמז חוזק ועליה והשגות רמות יושגו באמצעותה 

ויתבעו עלבונה בב"ד כאומרו השערה, והוא מה שאמרו בזוהר )ח"ג פ'( כי עתיד 

לבונה של תורה, וכאומרם במשנה )אבות פ"ו( אוי הקדוש ברוך הוא לתבוע ע

 להם לבריות מעלבונה של תורה:

והנה טענת העומד לתבוע עלבונה כתובה לפנינו כאומרו ואמר אבי הנערה אל 

הזקנים את בתי נתתי לאיש הזה לאשה פירוש לא נתתיה לעגנה בקרן זויות אלא 

כמו שמפורשים  להתנהג עמה במנהג אשה לבל יגרע שארה כסותה ועונתה,

שלשת הדברים בס' הזוהר )תיקונים ו'( שכולם צריכין לתורה, וישנאה כאן רמז 

סיבת ההרחקה ממנה שבאה מאותה בחינה הנקראת שנאה, ונותן טעם ההרחקה 

מפני שלא מצא בה תוקף וחוזק, והוא אומר והנה הוא שם עלילות וגו', דקדק 

ם לו אלא השונא השוכן בקרבו, לומר והנה הוא להעיר כי אין זה אמת שלא גר

ואלה בתולי בתי וגו' והיו הדברים ברורים כשמלה כמה מעלות וחוזק התורה, 

שתחילת כל דבר כל העולם כלו בה נברא, בשבילה נברא, ובה מתקיים, וכל טובה 

 .הצפונה לעולם הבא ואוצרות החיים והטוב נקנית בה

 אור החיים פרשת כי תצא                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 רועהתיודעי 

עת שופר בחודש אלול. . ובתוקף מנהג תקיבמשך היום להשתדל לשמוע התקיעות או שיתקע לעצמושאלה מי שלא שמע התקיעות בביהכ"נ אי מוטל עליו 

שמשום איזה סיבה מתפלל  . שורש השאלה אי מנהג התקיעות בחודש אלול הוא על כל אחד מהציבור בפרטיות, וממילא שמיריךצן דאינראה  תשובה 

מחוייב לתקוע לעצמו, או דילמא לא הונהג אלא על כלליות הציבור, ולא הונהג  ,עזוב קודם שגמרו הציבור את התפלהאו שבבוקר הוצרך לביחידות 

יתקע רמז לדבר אם  ,ינו חובת היחיד אלא חובת הציבורובו על כל יחיד ויחיד, ומסתבר כאופן השני, ולא עדיף מקרה"ת שהסכימו רוה"פ שאלכתחלה חי

 . שופר 'בעיר' 'ועם' לא יחרדו

 טעםש השנה דאצלו שייך נמי המהיות טוב ואל תקרא רע, ובפרט מי שעתיד להיות בעל תוקע ברא בניקל יכול לשאול מן אחר או אםמיהו אם יש לו שופר 

"ד( ובס' נט"ג )פ"ד יצחק )סי' רס"ד( שיתקע כיון שהוא להתעוררות תשובה, ובשו"ת רבבות אפרים )ח"א סי' שצ ועשו"ת שיח ,שיתרגל בהתקיעות

 (.סימן ח')מקדש ישראל   (.ס"ט, לחיוב

ופר באלול דלטעם שכך עשו כשעלה משה למרום, א"כ זה רק בציבור אבל ויש לומר דדבר זה תלוי בין הטעמים השונים  בין הטעמים השונים לתקיעת ש

 .יד הוא רק בציבור(. שכתב דגם לטעם שבא להחרח"ב סימן מ"חלק י)שו"ת ציץ אליעזר לטעם שבא להחריד את הלבבות אף ביחיד כן. אך עיין בשות 

שנוהגין באשכנז , שכל עליותיו של משה בהשכמה היו. ובטור הביא המנהג עוד יש נ"מ דלטעם עליית משה בהא א"כ התקיעה צריכה להיות בבוקר דוקא

 .( דאם לא תקעו בשחרית יתקעו במנחה לעורר לתשובה א"חלק ד סימן כו"ח א)שו"ת אגרות משה וכתב בלתקוע בכל בקר וערב אחר התפלה, 

ים וקבעו זה בשחרית שהכל מצוין בביהכ"נ ובמנחה אין הכל גם שאפשר שהמנהג שלנו הוא עיקרו שרק פעם אחת תוקעין ולא שני פעמובהמשך כתב 

ומ"מ אם לא תקעו בשחרית יתקעו במנחה  מצוין, וגם בשחרית שהוא קודם שיוצאין למלאכתן עדיף להתעורר לתשובה כדי להתנהג בדרך התורה בעסקיו,

 עכ"ל.



  

  

  

    עניני חודש אלול עניני חודש אלול 

  

  ימי רצון מעולםימי רצון מעולם

  ברוךברוך  הקדושהקדוש  באהבתבאהבת  כתב החיי אדם בפתיחה לדיני הימים הנוראיםכתב החיי אדם בפתיחה לדיני הימים הנוראים

  בכלבכל  לפניולפניו  לשובלשוב  וצונווצונו  אותנואותנו  להיטיבלהיטיב  הרבההרבה, , ישראלישראל  עמועמו  אתאת  הואהוא

  אלולאלול  חודשחודש  מקוםמקום  מכלמכל, , עתעת  בכלבכל  טובהטובה  שהתשובהשהתשובה  ואףואף. . שנחטאשנחטא  עתעת

    השנה.השנה.  ימותימות  משארמשאר  תשובתותשובתו  שמקובלשמקובל  יותריותר  ומוכןומוכן  מובחרמובחר  הואהוא

  שכשחטאושכשחטאו, , לעםלעם  שנבחרנושנבחרנו  מעתמעת  רצוןרצון  ימיימי  הםהם  אלואלו  שימיםשימים  לפילפי

  משהמשה  עלהעלה  זהזה  ואחריואחרי  בתמוזבתמוז  זז""ביבי  הלוחותהלוחות  ונשתברוונשתברו  בעגלבעגל  ישראלישראל

[ [ אא, , לדלד  שמותשמות]]  לךלך  פסלפסל  הואהוא  ברוךברוך  הקדושהקדוש  לולו  ואמרואמר  והתפללוהתפלל  בהרבהר

  ונשתההונשתהה  אלולאלול  חודשחודש  בראשבראש  עלהעלה  ואזואז, , שניותשניות  לוחותלוחות  לולו  ליתןליתן  ונתרצהונתרצה

  . . כפרהכפרה  גמרגמר  שהיהשהיה  כיפורכיפור  יוםיום  עדעד  שםשם

  צוםצום  הימיםהימים  אותםאותם  כלכל  נוהגיםנוהגים  היוהיו  ישראלישראל, , אליהואליהו  דבידבי  בתנאבתנא  ואיתאואיתא

  תעניתתענית  גזרוגזרו  בתשריבתשרי  בעשרהבעשרה  דהיינודהיינו  שבכולםשבכולם  אחרוןאחרון  ויוםויום  ותעניתותענית

  לכפרהלכפרה  הכפוריםהכפורים  יוםיום  דהיינודהיינו  יוםיום  אותואותו  נקבענקבע  ולפיכךולפיכך, , בתעניתבתענית  ולנוולנו

  ..לעולם עכ"ללעולם עכ"ל

  אלולאלול  חח""מרמר  החלהחל  סליחותסליחות  לאמירתלאמירת  להשכיםלהשכים  נוהגיםנוהגים  ולכן ישולכן יש

  שאיןשאין  אשכנזאשכנז  בניבני  ואףואף. . הספרדיםהספרדים  מנהגמנהגוהוא והוא   כמבואר בשו"עכמבואר בשו"ע

שכתב שכתב   ישיש  ממ""ממ, , הה""רר  שקודםשקודם  ראשוןראשון  מיוםמיום  אלאאלא  סליחותסליחות  אומריםאומרים

  ולקייםולקיים, , תת""השיהשי  בעבודתבעבודת  אלולאלול  חח""מרמר  להוסיףלהוסיף  להשכיםלהשכים  שנכון להםשנכון להם

  לבךלבך  כמיםכמים  שפכישפכי, , אשמורותאשמורות  לראשלראש  בלילהבלילה  רונירוני  קומיקומי  ,,הכתובהכתוב  אתאת

    ה'.ה'.  פניפני  נוכחנוכח

  ומעשים טוביםומעשים טוביםתשובה תשובה 

  בתשובהבתשובה  בהםבהם  להרבותלהרבות  ישיש, , רצוןרצון  ימיימי  הםהם  אלולאלול  חודשחודש  ימיימיכיון שכיון ש

  עוונותעוונות  עלעלהן הן   לתשובהלתשובה  ולהתעוררולהתעורר. . במצוותבמצוות  והידוריםוהידורים  וצדקהוצדקה  ותפלהותפלה

    לחבירו.לחבירו.  אדםאדם  שביןשביןהן על עבירות הן על עבירות וו  ,,למקוםלמקום  אדםאדם  שביןשבין

  ,,מקרא אני לדודי ודודי לי ר"ת אלולמקרא אני לדודי ודודי לי ר"ת אלולוהביאו הפוסקים סמך לכך מוהביאו הפוסקים סמך לכך מ

וס"ת עולה מ' כנגד ארבעים יום מר"ח אלול עד יוה"כ כי באלו וס"ת עולה מ' כנגד ארבעים יום מר"ח אלול עד יוה"כ כי באלו 

ארבעים יום התשובה מקובלת להיות לבו קרוב אל דודו בתשובה ארבעים יום התשובה מקובלת להיות לבו קרוב אל דודו בתשובה 

ועוד סמך מקרא ומל ד' ועוד סמך מקרא ומל ד'   ,,ואז דודו קרוב לו לקבל תשובתו מאהבהואז דודו קרוב לו לקבל תשובתו מאהבה

  . . אלקיך את לבבך ואת לבב זרעך ר"ת אלולאלקיך את לבבך ואת לבב זרעך ר"ת אלול

נות איש נות איש ומשלוח מומשלוח ממהפסוק מהפסוק בין אדם לחבירו בין אדם לחבירו ששסמך למצוות סמך למצוות יש יש וכן וכן 

  ..לרעהו ומתנות לאביונים ]אסתר ט, כב[ ראשי תיבות אלוללרעהו ומתנות לאביונים ]אסתר ט, כב[ ראשי תיבות אלול

  קניין ע"י שינוי מעשהקניין ע"י שינוי מעשה                                                      

  נתנונתנו  לל""שחזשחז  מצינומצינו  דהנהדהנה, , ביאר עניין זה של חודש אלולביאר עניין זה של חודש אלול  הלויהלוי  הביתהבית

  שאמרושאמרו  וכמווכמו. . הדיןהדין  ליוםליום  כהכנהכהכנה, , לתשובהלתשובה  אלולאלול  חודשחודש  אתאת  לנולנו

, , אנפשיהאנפשיה  אינישאיניש  מוקיםמוקים  יומיןיומין  תלתיןתלתין  דעדדעד(, (, בב, , קיאקיא))  יבמותיבמות  במסכתבמסכת

  עצמו.עצמו.  עלעל  ולהתגברולהתגבר  להתאפקלהתאפק  אדםאדם  יכוליכול  יוםיום  שלשיםשלשים  שעדשעד

  לשובלשוב  שצריךשצריך( ( אא, , בב  תשובהתשובה))  התשובההתשובה  בגדריבגדרי  םם""הרמבהרמב  וכתבוכתב

  החטאהחטא  לזהלזה  ישובישוב  שלאשלא  תעלומותתעלומות  יודעיודע  עליועליו  שיעידשיעיד  עדעד  בתשובהבתשובה

  כעבורכעבור  אךאך, , מעשיומעשיו  עלעל  מתחרטמתחרט  פעמיםפעמים  שכמהשכמה  רואיםרואים  שאנושאנו. . לעולםלעולם

  מלבומלבו  נעקרנעקר  שלאשלא  משוםמשום  וזהווזהו, , הראשוניםהראשונים  למעשיולמעשיו  חוזרחוזר  ימיםימים  כמהכמה

  והתאפקוהתאפק  טבעוטבעו  עלעל  התחזקהתחזק  מועטמועט  שלזמןשלזמן  אלאאלא, , להרעלהרע  ההמשכהההמשכה  אותואותו

  ולאולא, , בעצמובעצמו  קניןקנין  נעשהנעשה  יוםיום  שלשיםשלשים  לאחרלאחר  ורקורק, , הרעהרע  עשותעשות  לבלתילבלתי

, , אלולאלול  חודשחודש  שלשל  יוםיום  שלשיםשלשים  ניתנוניתנו  לכךלכך. . הראשוניםהראשונים  למעשיולמעשיו  ישובישוב

  קבועהקבועה  התשובההתשובה  תהיהתהיה, , השנההשנה  ראשראש  שבבואשבבוא  עדעד, , הרעהרע  אתאת  לעקורלעקור  כדיכדי

  ..ואיתנהואיתנה

  

  תקיעות השופר באלולתקיעות השופר באלול

כחלק מההתעורות לתשובה תוקעים בשופר בחודש אלול כל יום כחלק מההתעורות לתשובה תוקעים בשופר בחודש אלול כל יום 

בה בה לחזור בתשולחזור בתשולעורר ולהחריד את הלבבות על ידי קול התקיעה לעורר ולהחריד את הלבבות על ידי קול התקיעה 

אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, שקול השופר אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, שקול השופר   וכמבואר בנביאוכמבואר בנביא

וציבור שלא היה להם שופר בשחרית כתבו וציבור שלא היה להם שופר בשחרית כתבו   ,,גורם להחריד האדםגורם להחריד האדם

  יתקעו בהמשך היום. יתקעו בהמשך היום. הפוסקים שהפוסקים ש

כדי כדי יש שכתבו טעם הדבר יש שכתבו טעם הדבר   ,,אולם בערב ראש השנה אין תוקעיםאולם בערב ראש השנה אין תוקעים

תקיעות רשות לתקיעות חובה וגם מטעם זה אין תקיעות רשות לתקיעות חובה וגם מטעם זה אין   להפסיק ביןלהפסיק בין

תוקעים רק תשר"ת בחודש אלול אך יש שתוקעים גם כל אלול תוקעים רק תשר"ת בחודש אלול אך יש שתוקעים גם כל אלול 

וטעם אחר כתבו הפוסקים כדי לערבב את וטעם אחר כתבו הפוסקים כדי לערבב את תש"ת תר"ת תשר"ת. תש"ת תר"ת תשר"ת. 

אין לו לתקוע אך במקום הצורך אין לו לתקוע אך במקום הצורך   השטן ולטעם זה כתבו שגם היחידהשטן ולטעם זה כתבו שגם היחיד

להתאמן לתקיעות הותר לתקוע ליחיד במקום סגור שלא ישמעו להתאמן לתקיעות הותר לתקוע ליחיד במקום סגור שלא ישמעו 

  התקיעות לרבים.התקיעות לרבים.

  אמירת מזמור לדוד ה' אורי וישעיאמירת מזמור לדוד ה' אורי וישעי

לומר בכל יום אחר גמר התפלה מזמור לומר בכל יום אחר גמר התפלה מזמור הובא בפוסקים הובא בפוסקים נוסף נוסף מנהג מנהג 

  ווומרומראאנוהגין לנוהגין לקר וערב ואומרים אחריו קדיש וקר וערב ואומרים אחריו קדיש ולדוד ד' אורי וכו' בולדוד ד' אורי וכו' בו

  . . עד בכללעד בכללעד שמע"צ ועד שמע"צ ו

משנה ברורה וביום שיש בו מוסף אחר גמר תפלת שחרית משנה ברורה וביום שיש בו מוסף אחר גמר תפלת שחרית וכתב הוכתב ה

קודם אין כמוך ובערב אחר תפלת המנחה ובמקומות שאומרים קודם אין כמוך ובערב אחר תפלת המנחה ובמקומות שאומרים 

אותו אחר גמר התפלה בר"ח יש להקדים מזמור ברכי נפשי וכן אותו אחר גמר התפלה בר"ח יש להקדים מזמור ברכי נפשי וכן 

במקומות שאומרים אותו אחר תפלת שחרית ונוהגין ג"כ לומר שיר במקומות שאומרים אותו אחר תפלת שחרית ונוהגין ג"כ לומר שיר 

  ..להקדים השיר של יוםלהקדים השיר של יוםיש יש של יום אחר תפלת שחרית של יום אחר תפלת שחרית 

ולמעשה יש הרבה הנוהגים לאומרו בסוף גמר התפילה. ולגבי שבת ולמעשה יש הרבה הנוהגים לאומרו בסוף גמר התפילה. ולגבי שבת 

)ח"ה )ח"ה   משהמשה  בארבאר  תת""בשובשו. ו. והכבודהכבוד  שירשיר  אותו קודםאותו קודם  שאומריםשאומריםהמנהג המנהג 

  סימן ל"ז( דן ופלפל בעניין זה.סימן ל"ז( דן ופלפל בעניין זה.

  ,,ולגבי אמירת מזמור זה בערב אומרים אותו אחר תפילת ערביתולגבי אמירת מזמור זה בערב אומרים אותו אחר תפילת ערבית

לומר מקרא בלילה לומר מקרא בלילה   והאומרים אותו אחר מנחה טעמם הוא כדי שלאוהאומרים אותו אחר מנחה טעמם הוא כדי שלא

  כן ביארו בספרים. כן ביארו בספרים. 

  בקשת שנה טובה איש על רעהובקשת שנה טובה איש על רעהו

  אלולאלול  משנכנסמשנכנס  לל""במהריבמהרי  ומקורוומקורו  מנהג נוסף המובא בפוסקיםמנהג נוסף המובא בפוסקים

  עליועליו  שמבקששמבקש  בתחלתובתחלתו  לרמוזלרמוז  צריךצריך  לחבירולחבירו  איגרתאיגרת  אדםאדם  כשכותבכשכותב

, , לשלוםלשלום  לרעהולרעהו  אישאיש  וישאלווישאלו  הפסוקהפסוק  יי""עפעפ  לזהלזה  נאהנאה  ורמזורמז  ,,טובהטובה  שנהשנה

ומנהג זה היה בפרט בימים עברו שהיו מתקשרים אחד ומנהג זה היה בפרט בימים עברו שהיו מתקשרים אחד . . אלולאלול  תת""רר

עם השני במכתבים ממקום למקום, וכיום שמשוחחים איש אם עם השני במכתבים ממקום למקום, וכיום שמשוחחים איש אם 

  רעהו יש לעשות זאת בשיחות שמושחחים אחד עם חברו.רעהו יש לעשות זאת בשיחות שמושחחים אחד עם חברו.

ובלשון הפוסקים מבואר שאין זה רק איחול וברכת הדיוט איש ובלשון הפוסקים מבואר שאין זה רק איחול וברכת הדיוט איש 

גם גם ניתן להוסיף שניתן להוסיף שאלא זה תפילה שמתפלל איש על רעהו, ואלא זה תפילה שמתפלל איש על רעהו, ו  ,,לרעהולרעהו

  ל תפילה זו חלים דברי חז"ל המבקש על חבירו נענה תחילה.ל תפילה זו חלים דברי חז"ל המבקש על חבירו נענה תחילה.עע

מנהג בני אשכנז להתחיל לומר סליחות סמוך לראש השנה ואין מנהג בני אשכנז להתחיל לומר סליחות סמוך לראש השנה ואין 

על כך כמה על כך כמה פוחתים מארבעה ימים של אמירת סליחות ונאמרו פוחתים מארבעה ימים של אמירת סליחות ונאמרו 

כקרבנות כקרבנות קור קור הם ימי ביהם ימי ביהטעמים שימים אלו הטעמים שימים אלו טעמים, ואחר טעמים, ואחר 

דבר זה דבר זה ונלמד ונלמד   ,,שהאדם עצמו הרי הוא כקרבןשהאדם עצמו הרי הוא כקרבן  ,,ורורשטעונים ביקשטעונים ביק

ועשיתם עולה, ועשיתם עולה, בשונה משאר הקרבנות, בשונה משאר הקרבנות, ב ב וובראש השנה כתבראש השנה כתמשום שמשום ש

ללמד שבראש השנה יעשה כל אדם עצמו כאילו מקריב את עצמו. ללמד שבראש השנה יעשה כל אדם עצמו כאילו מקריב את עצמו. וו

  ..ולכן קבעו ד' ימים, לבקר כל מומי חטאתו ולשוב עליהםולכן קבעו ד' ימים, לבקר כל מומי חטאתו ולשוב עליהם

  יהי רצון שנזכה כולנו לשנה טובה שנת גאולה וישועה יהי רצון שנזכה כולנו לשנה טובה שנת גאולה וישועה                                                                                                         

       נלב"ע תמוז תשע"ה    תנצב"ה                זאב מרדכי בן יעקב יהושע   לעילוי נשמת                             
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