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 בהלכה ובאגדה: - החוברות שיצאו לאור בסייעתא דשמיא
 הלכות שבת המעשיות, בצרוף דברי אגדה להבנת יקרתה וחשיבותה של שבת קודשנו. השבת:

 מרהיב עין. פורמט צבעוניהלכות בלשון ברורה, אף למתחילים. שאלות אקטואליות ועוד.  הטהרה:

 השכמת הבוקר, ציצית ותפילין, תפילה ועוד, בצירוף דברי אגדה נעימים ומחזקים. סדר היום:

 חוברת נרחבת לאשה בנושאים: עוצמת נשים, צניעות, האשה במעגלי החיים ועוד. חובה לכל אשה! להיות את:

 , הנהגות הבית ועוד.גיל הנישואין, שידוכים, אירוסין, חופה, כתובה, מהלך השמחה, שבע ברכות הנישואין:

 דיני השבעה, השלושים, השנה ועוד. וכן ענייני עילוי נשמה, דברי נחמה וחיזוק. האבלות:

 ים.ההלכות המעשיות דבר יום ביומו, עם מדרשי חז"ל וסיפורים מרתקים ומחזק  כבוד אב ואם:
 בצרוף חידושים נפלאים על המאורות ופלאי הבריאה. :ברכת הלבנה וברכת החמה ראש חודש

 נטילת ידיים, הפסק באכילה, הנהגות הסעודה, מאה ברכות, זימון, ברכת המזון ועוד.סעודה: ה
 בשר בחלב, הכשרת כלים, תולעים, מליחה, צלייה, פת גויים, טבילת כלים ועוד.כשרות המטבח: 

 כולל סדר הסליחות והתרת נדרים.הלכות ודברי אגדה מחזקים לימים אלו. : השנה ויום הכיפוריםראש 
 ניסי ישראל במדבר, חג הסוכות בירושלים, שמחת בית השואבה, האושפיזין, ועוד. חג הסוכות:
 עם סיפור נס חנוכה מדברי חז"ל וממקורות היסטוריים, מרתק במיוחד.ימי החנוכה: 

 כולל מגילת אסתר. סיפור המגילה בהרחבה על פי מדרשי חז"ל, מרתק במיוחד! ימי הפורים:
 עם פירוש קצר ומתוק. כולל הגדה של פסחסיפור יציאת מצרים וקריעת ים סוף, ועוד.  חג הפסח:

 משולבת בסיפורי המגילה. שובה לב. מגילת רותסיפור מרתק של מתן תורה.  חג השבועות:
 סיפורי החורבן בהרחבה, הגאולה, ביאת המשיח ועוד. נוגע ללב. ובין המצרים:ארבע התעניות 

 שמיטה, חלה, כלאים, ערלה, תרומות ומעשרות, יישוב ארץ ישראל.מצוות הארץ: 

 שמירת הגוף והנפש, סגולות לרפואה, מצות ביקור חולים, סיעוד הורים זקנים ועוד. הרפואה:

 .מזווית אישית, זצוק"למלכא מרן על  דרכי לימוד והשקפה הנהגות, מעשים,מרן הרב עובדיה: 
 דקות ליום מסיימים הלכות שבת בשנה.  3-מארז ג' חלקים פורמט כיס. בהשבת מחולק ללימוד יומי  חדש!!!
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  תוכן העניינים 

 
 שער האגדה

 8.....................................................................................................חודש אלול
 01....................................................הדין................................יום  -ראש השנה 

 01....................................................עשרת ימי תשובה......................................
 01...................................................יום הכיפורים.............................................

 01...........................................במקום שבעלי תשובה עומדים..."......................."
 71.................................ואני תפילתי לך ה'........................................................

 37......................חינוך הבנים............................................................................
 38.............קביעת עיתים לתורה.........................................................................

הכרת הטוב  כף זכות גנות הכעס   ואהבת לרעך כמוך שמירת הלשון   ימים של התחזקות

  כיבוד אב ואם  שלום בית  חומרת שבועות ונדרים  שמירת העיניים 71............... בת ישראל 
  

 
 שער ההלכה

 88................................. חודש אלול
 01........................... ערב ראש השנה

 03.................................. ראש השנה
 

    03..................... דיני שליח ציבור
 00................. קידוש וסעודת החג

 

 010.......................... יום ראש השנה
 

 010........................ סדר התפילה
 013............................  סדר היום

 016......... ראש השנה שחל בשבת
 

 018............................. תקיעת שופר
 007........................ מהלכות יום טוב

 001................ הלכות עירוב תבשילין
 001....רת ימי תשובהבעשנוסחאות התפילה 

 007...................... עשרת ימי תשובה
 

 008....................... מנהג הכפרות
 071.................... דברי התעוררות

 

 077............ לרמב"ם תשובה הלכותמ
 038...................... יםכיפוריום הערב 

 070............................ יום הכיפורים
 073.................... פטורים מהתעניתה

 078............. יום הכיפוריםבת וליהתפ
  

 060...................... תפילת שחרית
 067........................ תפילת מנחה
 067........................ תפילת נעילה

 

 060........... סדר מוצאי יום הכיפורים

 

 017..........................................................................................סדר הסליחות

 001...........................................................סדר התרת נדרים וקללות..................
 

 

 
לפי הספר חזון עובדיה הם , ( )-העמודים המסומנים בהלכות ב לתועלת המעיינים:

 ימים נוראים.

 
יש לציין שההלכות שבחוברת הן לכל הדעות, גם לבני אשכנז וגם לבני ספרד. 

 לבד מההלכות שבארנו בהם במפורש, שיש חילוק בין בני אשכנז לבני ספרד.



ה'תשע"ו אב מנחם כ"ח

הסכמה
טעם ודעת, ערוך בטוב ובאגדה", בהלכה הכיפורים ויום השנה "ראש היקר הקונטרס לפני הובא
היקר גורנה, הרב כעמיר וקיבץ שאסף כסף, במשכיות זהב תפוחי אופניו, על דבור נכון דבר בסדר
נזרו, יציץ אוצרו, ועליו היא כאורה, יראת ה' כחשכה לילה כיום יאיר תורה, באוהלה של שוקד מאוד,
ומורה ברבים תורה מרביץ אמתו, צינה וסוחרה אשרי יולדתו, עמו, ונימוקו טעמו שמו, תורק שמן

מרן  של ההלכתית בדרכו ההולך דוד שלום נקי שליט"א, רבי הגאון שם תפארתו הרב כבוד הוראה,
להקל  בין או שמאל, ימין זז מפסקיו ולא יוסף זצוק"ל, עובדיה רבנו הדור פוסק ראשנו עטרת אאמו"ר

גורלו. נעים ומה חלקו אשרי להחמיר, ובין

להפיץ  רבני עתיד לו שיש עליו וראינו מ-25 שנה, עוד למעלה שליט"א המחבר הרה"ג מכיר את אני
מתקבלים". דבריו שמים, יראת שיש בו מי "כל חז"ל: שאמרו להמליץ מה יאות ועליו ויראה, תורה

השווה ברורה ובשפה באופן נכון, הדברים בתמצית ובבירור את מסכם ה', הוא ברוך היקרים בחיבוריו
"ילקוט בספרי עלה מאשר הלכות דהלכתא, והביא אליבא לאסוקי שמעתתא ונשכר, זריז נפש, לכל

יוסף זצוק"ל,  עובדיה הגולה רבנו כל בני של רבן עטרת ראשנו אאמו"ר של מרן וכן מספריו יוסף",
טבא ולפעלא הבתים, לבעלי והן לאברכים, הן הציבור, שכבות לכל מרובה לתועלת הוא והדבר זיע"א,

לאורייתא. חיליה איישר אמינא,

חז"ל צופים, מדרשי ונופת מדבש מתוקים התשובה, דברים במעלת וחיזוק אגדה צירף דברי כן כמו
הרבים. ודעת, לזיכוי טעם בטוב והכל ומפנינים יקרים, מזהב

"ומצדיקי נאמר: ועליהם הוא, גדול הרבים זיכוי כי זה, קונטרס להוצאת ולסייע לתמוך רבה מצוה
בשו"ת ועיין השם יתברך. לעבודת חיי ומזוני בבני מפי עליון ויבורכו לעולם ועד", ככוכבים הרבים
ומהמה שהומה מי כל פכ"ב): רבה המדרש (ויקרא את דברי שהביא א) לחלק (בהקדמה מלכיאל דברי
לדורות קבועה מצוה המניח אבל לו, יש הנאה מה לו, אין לדורות קבועה ומצוה המצוות, אחר
תעשה זו במותו, כי מצוה ומתנחם בה שעה, אותה בכל עושה חשוב כאילו עת על שמו, בכל שנקראת
בדבר הלכה חדשים חיבורים הדפסת של במצוה הזוכה ובפרט מותו. לאחר אף פירות פירות ופירי
הנשמה שהם לעילוי שאין גבול בישראל. הדעת תרבה זה ידי שעל תורתנו הקדושה, חיזוק שהוא עיקר
של זרעם וזרע ומזרעם בהם, מהלימוד שיצאו הזכויות כל כי סוף, אין במעלות אותה ומעלים גורמים,
ומכניסים לזכותו, נזקף  הכל  והמצוות, התורה ובשמירת בה', והמתחזקים מהם, באמונה הלומדים
עכ"ד. יתברך. השם בדרכי ללכת בעולם הזה פה בהיותו זכה אם לא אף העליון, עדן גן בשערי אותו

לזכות טובים ומועילים, חיבורים  עוד ולחבר המוגמר על לברך המחבר שליט"א שיזכה להרב ברכתי
פעלים ולהאדירה, להרבות תורה להגדיל חוצה מעיינותיו יפוצו ועוד הלכה, זו בדבר ה' הרבים את
ולא המגן, אלף בניהם ובעד בעדם יגן הרבים זיכוי שזכות רצון ויהי ובתפוצות. בארץ לתורה וחיילים

ובנעימים, אמן. בטוב חיים ות ו  ימים לאורך עד עולם, זרעם ומפי מפיהם תמוש התורה
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 המכתב ברכ

הנני בזה בשבח הסדרה הנפלאה שחוברה על ידי ידי"נ המאור הגדול, גריס 
באורייתא תדירא ויראת ה' היא אוצרו, מרביץ תורה ברבים בפה מפיק מרגליות, 

שליט"א, אשר בהן אסף איש טהור וכתב בלשון בהירה               הרה"ג הרב
את ההלכות העוסקות בחיי היום יום ומועדי ישראל, בדברים שכל יהודי צריך 
ללומדם היטב, לדעת את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון, שהרי 'לא עם 

סיד', וללא ידיעת ההלכה אי אפשר לקיים את המצוות כראוי, גם כשהוא הארץ ח
 ירא שמים החפץ בכל נפשו ומאודו להתקרב לבוראו ולעשות רצונו בלב שלם.

ומה גם שהוסיף הרב שליט"א דברי מוסר ומאמרי ומדרשי חז"ל בדברים 
המאירים את המצוות ומחזקים ומעוררים להבין את מהות המצוות והחגים, 

פה השווה לכל נפש, וכבר פשטה סדרה זו בכל רחבי העולם היהודי באין בש
ספור עותקים, ורבים מעידים כי היא שעמדה להם לשמור מצוות כראוי לאחר 

 שקבעו לימודם בו בשבתם בביתם ובלכתם בדרך.

אשר על כן מצוה רבה לסייע ולפעול להדפסת והפצת סדרה חשובה זו, למען 
ל בארץ ובעולם, להגדיל תורה ולהאדירה. ולא נצרכא יגיעו לכל תפוצות ישרא

אלא לברכה להרב המחבר שליט"א שיזכה להמשיך להרביץ תורה ברבים בתורה 
שבכתב ובתורה שבעל פה, ויזכה את הרבים בעוד חיבורים רבים טובים 
ומועילים, מתוך הרחבת הדעת ושפע רב ברוחניות ובגשמיות, "והיה כעץ שתול 

    יתן פריו בעתו ועלהו לא יבול וכל אשר יעשה יצליח", אמן.    על פלגי מים אשר

    

 
  

 .הכו"ח בברכת התורה 
 

                                    זמיר כהן                                   
                                                          

 

 
 בס"ד. כ"ט בטבת תשע"ו

 מכתב ברכה
 המאור הגדול, גריס נפשי דהנני בזה בשבח הסדרה הנפלאה שחוברה על ידי ידי

 באורייתא תדירא ויראת ה' היא אוצרו, מרביץ תורה ברבים בפה מפיק מרגליות,
את  שליט"א, אשר בהן אסף איש טהור וכתב בלשון בהירה דוד שלום נקי הרה"ג הרב

ללומדם  ההלכות העוסקות בחיי היום יום ומועדי ישראל, בדברים שכל יהודי צריך
הארץ חסיד',  יעשון, שהרי 'לא עםהיטב, לדעת את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר 

ירא שמים החפץ  וללא ידיעת ההלכה אי אפשר לקיים את המצוות כראוי, גם כשהוא
 בכל נפשו ומאודו להתקרב לבוראו ולעשות רצונו בלב שלם.

 
המאירים  ומה גם שהוסיף הרב שליט"א דברי מוסר ומאמרי ומדרשי חז"ל בדברים

בשפה השווה לכל  את מהות המצוות והחגים, את המצוות ומחזקים ומעוררים להבין
ספור עותקים, ורבים מעידים  נפש, וכבר פשטה סדרה זו בכל רחבי העולם היהודי באין

שקבעו לימודם בו בשבתם בביתם  כי היא שעמדה להם לשמור מצוות כראוי לאחר
 ובלכתם בדרך.

 
יגיעו לכל  למען אשר על כן מצוה רבה לסייע ולפעול להדפסת והפצת סדרה חשובה זו,

אלא לברכה להרב  תפוצות ישראל בארץ ובעולם, להגדיל תורה ולהאדירה. ולא נצרכא
שבכתב ובתורה שבעל  המחבר שליט"א שיזכה להמשיך להרביץ תורה ברבים בתורה

ומועילים, מתוך הרחבת הדעת ושפע  פה, ויזכה את הרבים בעוד חיבורים רבים טובים
 .רב ברוחניות ובגשמיות

 
על פלגי מים אשר יתן פריו בעתו ועלהו לא יבול וכל אשר יעשה  היה כעץ שתול"ו

  יצליח", אמן.
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 אגדהשער ה   
 

 מבוא  

 חכם עיניו בראשו

על חוף הים טייל אדם עני, נפשו עגומה עליו בשל עניותו, והוא הולך שקוע 
במחשבות. לפתע הוא הבחין מרחוק בתוך הים בידיים המנפנפות לעזרה. התבונן 

וראה כי זהו נער שנקלע כנראה לתוך מערבולת וזועק לעזרה. הוא קופץ מיד היטב 
אל המים, ושוחה לעבר הנער הטובע. שחיין מצוין היה ההלך, ובמהירות הגיע אל 
הנער וחילץ אותו מן המערבולת. הביאו אל החוף, מיהר לטפל בו ולהגיש לו עזרה 

מש. כאשר התאושש הנער, ראשונה עד שחזר להכרתו, וכך הצילו ברגע האחרון מ
שאל אותו מיודענו העני: מי אתה ומאין תבוא? אולי אלווה אותך לביתך? אמר לו 
הנער: בנו של המלך אני! התרגש העני ופנה עם הנער אל ארמון המלוכה. כאשר 
הגיעו, סיפר הבן לאביו המלך את הקורות אותו, ואת הצלתו המופלאה על ידי ההלך 

אחזו במלך. הוא פנה מיד אל העני ואמר לו: הצלת את בני העני. רעדה והתרגשות 
יורש העצר! הצלת את נצר המלוכה! במה אוכל להודות לך? ברצוני לתת לך  -יחידי 

מתנה מיוחדת במינה. אתן לך להכנס לחדר האוצרות שלי למשך שעה תמימה 
 וליטול משם ככל אשר תחפוץ!

 

ת תודה ויצא מן הארמון. אט אט העני ההמום והמבולבל מיהר למלמל מספר מילו
חדרה לתודעתו משמעותה של הבטחת המלך. בעוד מספר ימים הוא יהפך להיות 
האדם העשיר ביותר במדינה! הן במשך שעה תמימה יכול הוא למלא ארגזים 
באוצרות שערכם לא ישוער. הוא מיהר אל משפחתו הדלה לספר להם את הבשורה 

ה כנפיים. מכריו וידידיו באו לאחל לו מזל המדהימה. חיש מהר עשתה לה השמוע
טוב, והוא מצדו החל בהכנות. הוא הכין לעצמו ארגזים ושקים רבים, ואף משאית 
הובלות שתיקח את האוצרות אשר יוציא מבית המלך. וכך ציפה בדריכות רבה ליום 

 המיועד.
 

 ובינתיים בארמון המלוכה שררה מבוכה. המלך התעשת מהתרגשותו, וחשב פעם
שניה בקור רוח על ההבטחה שהבטיח. הוא הבין כי שגה בדבריו. הן תוך שעה עלול 
ההלך העני לרוקן את קופת המדינה. כיצד הוציא מפיו הבטחה שכזו? מיד כינס 
המלך את יועציו לאסיפה דחופה, ושטח לפניהם את הבעיה. היועצים שמעו את 

כת רצינית, הן את דבר הדברים בכובד ראש. כולם הבינו כי אכן נקלעו לתסבו
ביצוע ההבטחה אף הוא איננו  -המלך לא ניתן להשיב בשום אופן, אך מצד שני 

 בא בחשבון!
 

והנה פנה אחד היועצים אל המלך, ואמר לו: אדוני המלך, עלה בלבי רעיון מצוין. 
אולם לשם ביצועו נצרך אני לכמה אלפי דולרים. כאן שטח היועץ בפני המלך את 

ני המלך אורו. אכן רעיון מצוין. הוא נתן בידי היועץ את סכום הכסף תוכניתו, ופ
 המבוקש ומינה אותו להיות אחראי על ביצוע התוכנית.

 

עוד באותו יום הלך היועץ אל קרוביו ומכריו של העני, ברר אצלם אלו מאכלים 
ערבים עליו במיוחד, איזה סוג מוזיקה הוא אוהב, אלו תמונות מרשימות ומעניינות 
אותו, ועוד. לאחר שברר הכל לפרטי פרטים, פנה לביצוע התוכנית. בימים הבאים 

 הושלמו ההכנות על הצד הטוב ביותר... מן על מלאכתו, ובהגיע היוםשקד היועץ הנא
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חיכה בפתח בית  ]שכבר עומד בעוד שעה להיות עשיר...[השעה הגדולה הגיעה... העני 

כאשר ניתן האות ונפתחו השערים, נכנס  האוצרות עם ציוד מלא של ארגזים ושקים.
העני פנימה. מיד בהיכנסו הכו באפו ניחוחות מגרים של אוכל משובח. הוא רצה 
להסיח דעתו מהם ולעטות על האוצרות, אלא שאז הבחין בשולחנות הערוכים ברוב 
פאר והדר, עמוסים בתבשילים מיוחדים במינם. בהחלטה של רגע החליט כי ישב רק 

ת לאכול משהו, כדי שיהיה לו כח לאסוף אוצרות. הוא התיישב על לשלוש דקו
הכסא המרופד, והתחיל לטעום מן האוכל שלפניו. מאכלים כה ערבים ומיוחדים לא 
טעם מעודו. מאכל גרר מאכל, והנה הבחין האיש כי חלפו להן עשר דקות תמימות! 

ר והגיש מנה הוא החליט לקום מיד, חבל על כל רגע! אלא שאז הגיע מלצר הדו
שניה. הוא לא חשב להתעכב עוד, אך הצצה קלה על המאכלים המוגשים שינתה את 
החלטתו. הוא החליט לטעום רק מעט. אך כמובן שגם ה"טעימה" הזאת ארכה לא 
פחות מעשר דקות. לאחר הארוחה הדשנה חש האיש בצמאון רב. לשמחתו הבחין 

לגם בצמאון מספר כוסות של בבר מיוחד של משקאות הניצב בפינת החדר. הוא 
משקה מרענן. ולתוספת גם מעט משקה חריף שיעזור לו לעכל את האוכל. מבט חפוז 

 בשעון הראה לו כי עברה כבר חצי שעה! 
 

בבהלה רבה מיהר האיש אל הארגזים המונחים בפינת החדר כדי להתחיל בעבודה. 
אלא שאז חש כבדות בכל אבריו מן המאכלים הרבים. המשקה החריף ששתה אף 
הוא סחרר את ראשו, והוא הרגיש שהוא זקוק בדחיפות לעשר דקות מנוחה. אז יוכל 

פות על כורסה נוחה לקום רענן ולארוז במהירות אוצרות לרוב. הוא נפל בעיי
שניצבה בחדר, ושקע בשינה מתוקה וערבה, שארכה כרבע שעה. הוא קם כולו 
מבולבל, והנה עולים באוזניו צלילים מרתקים ושובי לב, מנגינות מיוחדות המנוגנות 
בידי להקת אומנים בעלי שם עולמי. הוא מאזין כשהוא מוקסם ומרותק, ולפתע הוא 

מונות מרהיבות עין, עשויות בידי טובי האומנים בעולם. מבחין כי על הקיר תלויות ת
גם חפצים אומנותיים נוספים היו מונחים בפינות שונות, לצד אוספים מעניינים. וכך 

 התהלך העני מוקסם ושבוי במראות ובצלילים המרתקים. 
 

לפתע בבת אחת התעשת. הוא נזכר במטרת בואו לכאן, והביט בחופזה בשעון. מה 
לראות כי כמעט תם זמנו, נותרה לו רק דקה אחת... מבולבל ומבוהל מאוד נבהל 

הוא פנה אל ערימת השקים, ורץ כמטורף בין המדפים בנסיון לחטוף משהו. טרם 
הספיק השק להתמלא עד חציו, וצלצול חד נשמע, אות כי תמה השעה. משרתי המלך 

 אחזו בו ומיהרו להוציאו מחדר האוצרות...
 

ם המרה של בני המשפחה למראה ה"אוצר" שהביא עמו האב, נקל לתאר את אכזבת
ואת תחושת ההחמצה הצורבת של העני, תחושה אשר תלווה אותו למשך כל ימי 

 חייו. מתוך היסח הדעת הפסיד את הזדמנות חייו.
 

אומרים רבותינו, שאילו היינו יכולים עומדים אנו עתה בתקופת "הימים הנוראים". 
כמה אור וקדושה, וכמה שערי שמים פתוחים לפנינו, לא  לראות בעיני הבשר שלנו

היינו מפסידים אף רגע בימים אלו! בימים אלו יכול האדם להשיג מעלות נשגבות 
ברוחניות, להעפיל ולעלות למדרגות גבוהות. בימים אלו זוכה האדם לסיעתא דשמיא 

ל הימים אולם היצר הרע, שאף הוא מכיר בסגולתם המיוחדת שגדולה בעבודת ה'. 
הללו, איננו שוקט על שמריו. בכל כוחו הוא מנסה להסיח את דעתנו בתרגילי הסחה 
שונים: שגרה עמוסה, טרדות היום יום, עבודה ועוד ועוד. אך עלינו לאזור כח 
ולהתאמץ בכל כוחנו לבל נדמה לאותו עני בער. נשתדל לתפוס את הימים הללו 

 .בידים ולמלא את נשמתנו באוצרות רוחניים
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 חודש אלול  

 המקור לסגולתם המיוחדת של ימים אלו

ה ֲעֵלה ֵאַלי ָהָהָרה ה'אֶמר ַוי    :(בי )שמות כדנאמר בתורה  ָנה ְלָך  ֶאל מש ֶ ם ְוֶאת ְ ֶוְהֵיה ש ָ
ר   י ְלהו  ַתְבת ִּ ר כ ָ ְצָוה ֲאש ֶ ָרה ְוַהמ ִּ ו  ָקםֶאת ֻלח ת ָהֶאֶבן ְוַהת  ַע  ָתם: ַוי ָ ֻ ש  יהו  ה וִּ ֲרתו  מש ֶ ְמש ָ

ַעל מ   ב  ַוי ַ ים: ַוי ָ ה ֶאל ַהר ָהֱאל הִּ יש ֶ ַעל ֶאל ָהָהר ַוְיהִּ ְך ֶהָעָנן ַוי ַ תו  ה ב ְ ָהר  א מש ֶ ה ב ָ מש ֶ
ים ָלְיָלה: עִּ ם ְוַאְרב ָ ים יו  עִּ  ַאְרב ָ

 
סיון, עלה משה רבנו אל הקדוש ברוך הוא בלאחר יום מתן תורה שהיה בששה 

את התורה במשך ארבעים יום וארבעים לילה, עד יום שבעה עשר בתמוז  ודמלל
שראה שעשו את העגל מאחר אך  .תנם לעם ישראלישבו ירד עם הלוחות כדי ל

 :)שמות לב טו( והשתחוו לו, השליך את הלוחות ושבר אותם תחת ההר. וכמו שנאמר

ֶפן ַוי ֵֶרד" ֵני ֻלח ת ָהֵעֻדת ַוי ִּ ן ָהָהר ו ש ְ ה מִּ ז ֶה  מש ֶ ז ֶה ו מִּ ֵני ֶעְבֵריֶהם מִּ ְ ש   ים מִּ ֻתבִּ ָידו  ֻלח ת כ ְ ב ְ
ים: ַוְיהִּ  ֵהם ֻתבִּ ֵלְך י כ ְ ש ְ ה ַוי ַ ַחר ַאף מש ֶ ֲחֶנה ַוי ְַרא ֶאת ָהֵעֶגל ו ְמח ל ת ַוי ִּ ַ ר ָקַרב ֶאל ַהמ  ֲאש ֶ כ ַ

ֻח ת ָדו ֶאת ַהל  י ָ ר א   מִּ ב ֵ ַחת ָהָהרַוְיש ַ ַ  ".ָתם ת 
 

עלה משה רבנו שנית אצל  -יום שמונה עשר בתמוז  - למחרת יום מעשה העגל
ושהה שם  .הקדוש ברוך הוא כדי לרצותו ולפייסו שימחל לעם ישראל על עוון העגל

שאז ציוהו בורא  ,עוד ארבעים יום וארבעים לילה, עד יום עשרים ותשעה לחודש אב
הראשונה, חות שניות, ושוב יכתוב הקדוש ברוך הוא כמו בפעם ועולם שירד ויביא ל

ים ֶאל מ   ה'אֶמר ַוי   " :)שמות לד א( כמו שנאמר נִּ אש  רִּ ים כ ָ ֵני ֻלח ת ֲאָבנִּ ָסל ְלָך ש ְ ה פ ְ ש ֶ
ֻח ת ֶאת י ַעל ַהל  ם  ְוָכַתְבת ִּ כ ֵ : ַוי ַש ְ ָ ְרת  ב ַ ר ש ִּ ים ֲאש ֶ נִּ אש  ֻח ת ָהרִּ ר ָהיו  ַעל ַהל  ים ֲאש ֶ ָברִּ ַהד ְ

ה ַבב   מ   יַניש ֶ ַעל ֶאל ַהר סִּ ה  ֶקר ַוי ַ ו ָ ר צִּ ֲאש ֶ ֵניא   ה'כ ַ ָידו  ש ְ ח ב ְ ק ַ ים תו  ַוי ִּ  ".ֻלח ת ֲאָבנִּ
 

יום למחרתו היה ראש חודש אלול ואז משה רבנו עלה השכם בבוקר, ושוב שהה 
רחמים על עם ישראל, בשם ארבעים יום וארבעים לילה, אך ימים אלו היו ברצון ו

לעם ישראל על עוון העגל הקדוש ברוך הוא שסלח  לו שרו ביעד עשירי בתשרי שב
יום זה את הסלחתי כדברך. ואמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, שקובע הוא : באומרו

כמו שנאמר: "כי  ,ליום מחילה וסליחה וכפרה לעם ישראל - עשירי בתשרייום  -
וכל הארבעים  ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו".

אש חודש אלול, יהיו לדורות לימי רצון ורחמים לעם יום הקודמים לו, החל מר
 ישראל.

 
על ידי ו .תחנונים לפני בורא עולםבוולכן מנהג ישראל בימים אלו להרבות בסליחות 

 ,על חטאיו שלימה , מתעורר האדם לשוב בתשובהבכוונה ובהכנעה אמירת הסליחות
 הטעונים תיקון וחיזוק.הטובים מעשיו גם על ו
 

 חיפוש ובילוש -"אלול" 

כשהיו עם ישראל בגלות בבל, הם נתנו לכל חודש מחודשי השנה שם בשפה 
 כל חודש לפי מהותו ועניינו. -הארמית: תשרי, חשון, כסלו, טבת וכו' 

 
את החודש האחרון בשנה, הם כינו בשם "אלול". תרגום המילה "אלול" הוא: 

את  ויתורו" )במדבר טו יט(:כפי שמתרגם אונקלוס על הפסוק  "חיפוש, חיטוט, בילוש".
 ית ארעא". ויאללון" -הארץ" 
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 היכן עלינו לבלוש בחודש זה? במה עלינו לחטט ולחפש?

 

 בואו חשבון!

סוחר טוב תמיד חי בחשבון. בסוף כל יום הוא סופר את הפדיון היומי, מידי חודש 
עליו להשקיע יותר ובמה פחות,  מחשב הוא את ההוצאות. מוחו מחשב תמיד במה

באלו הוצאות עליו לחסוך ובמה לא, כמה חייבים לו, כמה הוא חייב, וכו'. אולם 
החשבון הגדול ביותר מגיע בסוף השנה, בעת עריכת ה'מאזן השנתי'. ה'מאזן השנתי' 
נותן מבט כולל ורחב יותר על העסק, זהו הזמן האידיאלי להסיק מסקנות טובות 

ולייעל את העסק בצורה משמעותית. שום סוחר לא יוותר על החשבונות יותר, לשפר 
 הסוף שנתיים.

 

 כולנו סוחרים!
 

הוא יריד ענק, שבו אנו הסוחרים, המחליטים מה לקנות ומה לא,  -העולם הזה 
 מאלו הפסדים ונזקים צריך להיזהר, במה שווה להשקיע ובמה לא.

 
ן ַעל" יםוַהמ   אְמרו  י   כ ֵ לִּ ןב    - ש ְ ו  ב  המושלים על יצרם חיים  -( כא כז במדבר) !"או  ֶחש ְ

 תמיד בחשבון. יהודים יראים ושלמים עושים לעצמם חשבון נפש בכל יום ויום.
 

הוא חודש המיוחד לכך ביותר. זהו  -אולם החודש האחרון של השנה, חודש "אלול" 
היטב בנבכי הלב, ובכך  לבלוש ולהתבונןהזמן לערוך חשבון נפש אמיתי ורחב, 

ה" (:ג מ איכה)יום הדין. כמאמר הפסוק  -להגיע מוכנים אל יום ראש השנה  ש ָׂ  ַנְחפ ְ
הַנְחק  וְ  ְדָרֵכינו   ו ָבה ַעד - רָׂ  ה'". ְוָנש 

 

 התקדמות אישית

כשהאדם רוצה להשתפר ולהתקדם בעבודת ה', הוא חייב לערוך התבוננות בעצמו, 
הלכות אני צריך להתחזק בשמירתן? אלו מידות עלי : אלו אישיותולהסיק מסקנות 

לשפר? על אלו מעשים עלי לחזור בתשובה? אלו הנהגות טובות אני יכול לאמץ 
 לעצמי? וכך בעזרת ה' לעלות ולהתעלות.

 
כאן חובה עלינו לזכור מה שאמרו בעלי המוסר: האדם צריך לדעת מה ביכולתו 

להניח. כי באמת הקב"ה לא רוצה מאף ו -ולתקן, ומה אין ביכולתו לתקן  -לתקן 
גם לא  -אחד שתוך חודש הוא יהפך להיות מלאך, מושלם ומתוקן בכל. ומצד שני 

להשאר ולדרוך באותו מקום, אלא להתקדם ולהשתפר לפי היכולת והנתונים שלו, 
"לא עליך המלאכה לגמור, ואין  )אבות פרק ב משנה טז(:בבחינת מה שאמרו במשנה 

 להיבטל ממנה". ]רשאי[ אתה בן חורין
 

 מזל החודש

. על שם הפסוק: "שובי בתולת ישראל, שובי אל בתולה - מזלו של חודש אלול הוא
 )ירמיה לא(.עריך אלה" 

 
כאשר עם ישראל חוטא, הוא נמשל לאשה הסוטה תחת בעלה. אולם כאשר הוא 

 -לה" עושה תשובה שלימה, הקב"ה מוחק לו את העוון כליל, ואז הם בבחינת "בתו
 יוצרים קשר חדש עם הקב"ה, נקיים ומטוהרים מכל חטא, כאילו מעולם לא חטאו.
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 רמזי אלול

ושלושה דברים אלו  מעבירין את ר ע הגזירה", -"ותשובה, ותפילה וצדקה אמרו חז"ל: 
 רמוזים במילה "אלול". כיצד?

 
מיוחד בחודש זה יש סיוע  -בב זרעך" לאת ובבך לת א"ומל ה' אלוקיך  תשובה:

 משמים לאדם שרוצה לשוב בתשובה להסיר מעליו את ערלת הלב.
 

כנסת ישראל מתקרבת אל דודה שהוא הקב"ה, ואף  -י" לדודי ודודי לני א" תפילה:
 הקב"ה פושט ידו לקבלה ולשמוע תחינתה.

 

 אביונים".למתנות ורעהו ליש א: "ומשלוח מנות צדקה
 

"דרשו ה' בהמצאו, חז"ל את הפסוק: על חודש זה, המסוגל ביותר לתשובה, דרשו 
 קראוהו בהיותו קרוב".

 

 אני לדודי ודודי לי

כל האנוכיות והעצמי שלי, הכל לכבוד ה'  - אניי, כלומר: לדודי ודודי לני א -אלול 
אני הכל מופנה לעשות רצון ה'. גם אם כעת  -יתברך: הרצונות, ההרגלים, החשקים... 

רוצה לישון עוד ולא לקום לתפילה וכדומה, הרי שאני אני רוצה לדבר לשון הרע, או 
שהוא בורא עולם האוהב אותנו. וממילא אם כך  לדודיהזה אני משעבד את כל ה

', שהקב"ה ימלא כל משאלותיו ויעשה ודודי לייעשה האדם, התוצאה הישירה היא '
 הכל למענו ולטובתו, ויחתום דינו לשנה טובה.

 
בתנאי שהוא  -תא דשמיא לכל מי שרוצה לתקן בחודש אלול נפתחים שערי סיע

מתרגם את רצונו למעשה. שערי שמים פתוחים לקבלת התפילות, מסלקים את כל 
להכניס את תפילותיהם של ישראל, בתנאי  -שומרי הפתח והמקטרגים למיניהם 

 שיצאו מלבם.
 

 חודש אלול זהו הזמן לפתח את הרגשות של בן לאביו, להרגיש את האבא שבשמים.
הרגשות שהיו בתרדמה במשך השנה, אטומים מלהרגיש אבא אוהב, אותן רגשות 
יכולות להתפתח במהירות משגשגת בחודש אלול. עלינו להרבות בסליחות ובתחנונים 

 בחודש זה, ולהרגיש בחוש שבעצם חבל על שעה בחודש זה.
 
 

  יום הדין  -ראש השנה 

 יום הדין

הקב"ה את כל באי העולם, כל יחיד ויחיד בפני ביום א' בתשרי, יום ראש השנה, דן 
עצמו. במשפט זה נידון האדם על כל מפעליו, אין שכחה לפני שופט כל הארץ, הכל 
גלוי וידוע לפניו. או אז נפתחים בשמים שלושה ספרים של צדיקים, בינוניים 
ורשעים, ומודדים בשמים את מאזן הזכויות של כל אחד ואחד, ולפי רוב זכויות או 

 חלילה עוונות, יקבע גורלו של האדם לשנה הקרובה.
 

אומות העולם, אינם  ,חסד עשה אתנו בורא עולם שגילה לנו את זמנו של יום הדין
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יודעים מאומה על היום הזה, ובשבילם הוא כאחד מימות השנה הרגילים. אבל 

את  לטובתנו ריחם עלינו וגילה לנו - אנחנו עם ישראל שבחר בנו ה' מכל האומות
 בוא ליום הדין מוכנים.ונ, כדי שנתכונן משמעותו של היום

 

 משפט!

מהלך לו אדם ברחובות מוסקווה הסובייטית, ולפתע... נעצרת מכונית לידו, לכאורה 
מכונית אזרחית. מתוכה מגיח איש חסון המציג את עצמו כסוכן חשאי של המשטרה. 

המכונית. משיצאו לדרך הפטיר בלי אומר ודברים הוא דוחף את קורבנו אל תוך 
הסוכן במילים קצרות: "הנך צפוי לעמוד לדין בקרוב!", והחל לדהור לעבר תחנת 

 המשטרה.
 

לשמע הדברים נחרד האיש עד מאוד, והחל לשקוע בהרהורים נוגים ביותר. הוא 
הבין היטב את משמעות העמידה לדין, במדינה אשר אין בה צדק ומשפט. אדם יכול 

פשע, ובכל זאת הוא עלול להענש בעונשים חמורים ביותר. בעיני דמיונו להיות חף מ
חזה האיש את הדברים הגרועים ביותר. יתכן, הרהר, שאני צפוי למאסר ממושך, 
ואולי גם עם עבודות כפיה. שמא יגלו אותי לסיביר, ואולי יגזרו עלי אשפוז בבית 

מחשבתו. יהיו הדברים אשר חולים לחולי רוח. גם עונשים חמורים יותר לא נעדרו מ
 כך סיכם לעצמו, ויגון אפפו. -יהיו, מצבו חמור מאוד 

 

לפתע נעצרה המכונית באחת הסמטאות. הנהג התרומם ממושבו ותפס את מקומו 
ליד האיש. הוא פנה אל מיודענו ההמום ואמר: יודע אני שהנך יהודי, גם אנוכי 

בית המשפט של שלטון הרשע יהודי כמוך. אתה סברת לתומך שהנני מובילך אל 
בארצנו, אך טעות היא בידך. כאשר אמרתי לך כי עתיד אתה לעמוד לדין, כוונתי 
היתה לדין ראש השנה הממשמש ובא. רק רציתי לעורר אותך לקראת המשפט לפני 

 בורא עולם!
 

אכן כן. עומדים אנו בפני משפט גדול ונורא. "ועל המדינות בו יאמר: איזו לחרב, 
לום. איזו לרעב, איזו לשובע. ובריות בו יפקדו להזכירם לחיים ולמות, מי איזו לש

 לא נפקד כהיום הזה". ועלינו לתת את הדעת על כך כראוי.
 

 !15זה לא  15
!" וכך חזר 15זה לא  15! 15זה לא  15רב אחד נכנס אצל תלמידיו, אמר להם: "

: ילמדנו רבנו למה כמה פעמים בהתלהבות גדלה והולכת. שאלו התלמידים בפליאה
כוונתו? אמר להם: כאשר נמלט לוט מן העיר סדום המתהפכת ונחרבת, מיהר לברוח 

ה" לעיר "מצער", ואמר למלאכים שהצילו אותו: נ ֵ יר ָנא הִּ הְקר   אתַהז   ָהעִּ ָ מ   ,ָבה ָלנו ס ש ָ
ְצָעריְוהִּ  . העיר מצער היתה אף היא מלאה חטאים, כמו העיר (יט כ בראשית) ..."א מִּ

סדום, אלא שהיא לא נחרבה כמו סדום. מדוע? משום שהעיר סדום היתה עיר 
העוונות שלה כבר התמלאה, אך מצער  ]מכסת[ותיקה יותר מן העיר מצער, ולכן סאת 

עדיין לא התמלאה סאתה, ולכן  -שהיתה עיר צעירה יותר, למרות חטאיה הרבים 
בשנה אחת בלבד! בעת  -חרבה. ובכמה שנים היתה סדום ותיקה יותר ממצער? לא נ

שנה. ועל הפרש  15שנה, ואילו מצער בת  15היתה העיר סדום בת  -הפיכת סדום 
 .י ע"ב( שבת)זו נהפכה וזו לא נהפכה!  -זה של שנה אחת של חטא 

 

נחתמתי לחיים ! אדם יכול לחשוב לעצמו: הנה לפני עשר שנים 15זה לא  15אהה... 
למרות שלא השתניתי, לפני חמש שנים גם נחתמתי לחיים, וכן לפני שנתיים, ולפני 
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שנה... גם השנה אין אני צריך לפשפש במעשי כדי להיחתם לחיים, אמשיך במעשי 

 !15זה לא  15כרגיל. לא ולא! שהרי 
 

 מורא שמים כמורא בשר ודם

אמרו תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי  )דף כח עמוד ב(:אומרת הגמרא במסכת ברכות 
לפני פטירתו, רבנו, ברכנו! אמר להם: יהי רצון שיהיה מורא שמים עליכם, כמורא 

שבשעה תדעו  בשר ודם. אמרו לו תלמידיו: זה הכל? אמר להם: והלואי שתהיו כן,
, ואינו שם אל לבו שהקב"ה בכבודו שאדם עובר עברה אומר שלא יראני אדם

 אותו.ובעצמו רואה 
 

הנה אם היה הלואי שנתכונן ליום הדין כמו שאנו מתכוננים למשפט של בשר ודם. 
יו כדי שיצא שימליץ על עורך דין טובלוקח , ודאי היה לאדם משפט פה בעולם הזה

נידונים בו לחיים או חס  עולםי א. על אחת כמה וכמה בראש השנה שכל בזכאי
ו לעוני, הלוא בודאי צריכים אנו ת, לשלום או למלחמה, לפרנסה אוושלום למו

שאנו  המצוות והמעשים טובים ,התורה -ומי הם הסניגורים שלנו?  .סניגורים רבים
 , רק הם יכולים לסייע לנו ביום הדין הנורא.מסגלים לעצמנו

 

 עורך דין בעולם השקר

של ענייני  חוקים והסעיפיםהבקי בכל שהיה  עורך דין פיקח מאוד,על מספרים 
שיערער עבורו  וקשיוב ,בא אצלו רוצח, שנשפט למאסר עולם אחת פעם. המשפט

כל תעיין בבבית המשפט העליון. אמר לו העו"ד, האם לא רצחת? השיבו הרוצח, 
עיין העו"ד בתיקו של . , ותראה מה הנך יכול לעשותהמסמכים הנמצאים בתיק

כמובן  את ההאשמות והעדויות, והסכים לקחת על עצמו את התיק, ראההרוצח, 
לאחר זמן כשהגיע עת המשפט, דיבר העו"ד לטובתו של  תמורת סכום כסף עתק.

 .ועוד ערעורים על תהליך המשפט הקודם דויות,שמצא סתירה בין הע וטעןהרוצח, 
כשנוכחו לראות שהדיון  ו.שעות בדומיה והקשיבו לדברי כשלושהשופטים ישבו 

לטעון, והוא השיב שעדיין לא אם יש לו עוד מה ה מתארך, פנו לעו"ד ושאלוהו,
, על הפסקה, ויצאו לשתות משהו להכריזהשופטים החליטו דיבר חצי מדבריו. 

הזדמנות זו ושאל את העו"ד ניצל  לבדם. העו"ד והרוצח ובאולם בית המשפט נותרו
, עד דברת טובהרוצח, האם דברתי טוב לפני השופטים? אמר לו הרוצח, כל כך 

 רצחתי...שלא אותי  שכנעתשאפילו 
 

אין  אך בעולם הבא .עולם השקר -זה יכול לקרות רק כאן בעולם הזה  .כן, כן
ה?!"  םוואני לא אראנו נא ,אם יסתר איש במסתרים" :אמר הקב"ה !אפשרות לשקר

וכל מעשיך בספר  ,עין רואה, ואוזן שמעת :דע מה למעלה ממךוכן אמרו חז"ל: 
 ד עיניך.אין דבר נעלם ממך ואין נסתר מנג !נכתבים

 

 כל העושה מצוה אחת קונה לו פרקליט אחד

מטעים את האדם שווא שמיני טענות התפתות לכל אל לנו ל אחים יקרים!זהו זה, 
כולנו יחד ניקח את עצמנו לידיים להתחזק בתורה  .שולל אחר היצר הרע לכתל

שהם  ,סנגורים ליום הדיןככל היותר ואשר על כן נתאמץ להביא  .וביראת שמים
 אבות סכתטובים. וכמו שאמר רבי אליעזר בן יעקב במההמצוות והמעשים התורה, 

העובר כל אחד. ו [ניגור]סכל העושה מצוה אחת קונה לו פרקליט " ,)פרק ד משנה יא(
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כל  (עמוד א ידף בבא בתרא )מסכת . וכדברי הגמרא "עבירה אחת, קונה לו קטגור אחד

קליטים גדולים עושים בין ישראל צדקה וחסד שישראל עושים בעולם הזה, פר
 נוולעזר ל תהיינה למגן ןה ן ורק, השנעשה רבותהמצוות הלאביהם שבשמים. לכך 

 .ליום הדין
 

 הזמנה למשפט

נוסח ההזמנה שלפנינו, המופנה בזאת לכל אחד ואחד מאתנו, יסייע לנו בודאי לחוש 
 )מובא בספר לקח טוב(:ולהרגיש לקראת מה אנו הולכים 

 
 לחודש אלולא' 

 אל כל איש ישראל,
הנך נקרא בזה להתייצב למשפט, אשר יערך בימים א' וב' בתשרי בשנה החדשה 

 הבאה עלינו לטובה.
אתה מואשם באי שמירת חלק ניכר מסעיפי ארבעת חלקי השולחן ערוך, לדוגמא 

 הננו מביאים כאן כמה מהתביעות העיקריות:
 ביטול תורה. .א
 ליצנות, שקר ועוד.חטאי הלשון, כלשון הרע,  .ב

 עניינים שבין אדם לחברו, כהלבנת פנים, פגיעה בחבר ועוד. .ג

 זלזול בממונם של אחרים. .ד
 

 צפוי עיון מחודש בחלק שלך בעולם הבא, בין שאר העונשים האפשריים:
 עונש מיתה ח"ו. .א
 מחלות ויסורים. .ב
 עוני, צער וגלות. .ג

 
 מלווים.עליך להופיע לפני השופט באופן אישי, ללא כל יועצים ו

 
יצויין, כי חומר התביעה הוכן בדקדוק רב, לאחר מעקב ממושך אחרי מעשיך ביום 
ובלילה. ומכיון שאין לפקפק באמיתות העובדות, אין כלל מקום לויכוחים או 
להתנצחויות, אי לכך הנך נתבע על ידי מידת הדין להודות באשמה, כדי שלא 

 להגדיל את חומרת האשמה.
 

ניתנה לך ארכה של שלושים יום, כדי לאפשר לך  ]מידת הרחמים[לבקשת הסנגוריה 
לעיין בגליון האישום ולהכין כתב הגנה. פסק הדין יינתן בו ביום, ובמידת הצורך 

 תינתן לך ארכה נוספת של עשרה ימים.
 

: מתוך התחשבות במעמדך המיוחד כנתין בתחום שיפוטו של שופט כל הארץ, הערה
מהכלל להביא לכך שינהגו עמך לפנים משורת הדין. אם  מעונקת לך אפשרות יוצאת

תענה על הדרישות תוכל להמתיק את דינך או לבטלו כליל, ואף להפנותו לטובתך! 
עליך לפנות בהקדם ללמוד הלכות תשובה ברמב"ם או לרבנו יונה גירונדי בספרו 

 שערי תשובה לשם קבלת פרטים והנחיות.
 

 בברכה ובהצלחה
 ין של מעלהבית ד -על החתום 
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 מה זו עושה?! -לשמחה 

זהו ראש השנה. כיצד היינו אמורים להראות ביום שכזה?  -אכן יום דין, יום משפט 
 ממעטים באכילה, בוכים, ממש כמי שדינו עומד להיחרץ לחיים או למוות. 

 

להיפך. יום ראש השנה הוא יום חג. לובשים בגדי חג, מכסים את השולחן  -והנה 
מה זו עושה,  -כלים מאכלים משובחים. והתמיהה רבה: לשמחה במפה לבנה, או
 ביום כה גורלי?!

 

 המגיד מדובנא זצ"ל מסביר זאת במשל.
 

מלך אחד קרא לשניים מן השרים שלו ואמר להם: "זה חודשים רבים שאני עוקב 
אחר כל השרים ומחפש מתוכם שניים אשר יתאימו לתפקיד מיוחד, הדורש אחריות 

תי מצויה חותמת הזהב המלכותית, אשר בה אני חותם על כל מסמך ונאמנות: ברשו
מלכותי, ואשר בלעדיה אין כל תוקף לשום מסמך. לאחרונה התרבו טרדותי, ואני 
מחפש שני שרים נאמנים אשר בידיהם אוכל להפקיד את החותמת היקרה, ולהטיל 

תאימים עליהם את התפקיד האחראי. מבין כל השרים, נוכחתי לראות כי אתם המ
לכך ביותר. אייחד לכם לשכה מכובדת בארמון, ותקבלו משכורת גבוהה. אולם זכרו 

 תמיד את גודל האחריות המוטלת עליכם!"
 

בשמחה רבה קבלו השרים את התפקיד החדש. הם ישבו בלשכתם וקבלו לידיהם את 
המסמכים המלכותיים, החתימו אותם בחותמת המלך, והקפידו תמיד בתום ההחתמה 

 זיר את החותמת אל הכספת המיוחדת שהותקנה עבורה.להח
 

עבר יום, עברו יומיים, שלושה וארבעה, והשרים החלו להשתעמם. באחד הימים ישבו 
שניהם בלשכתם משועממים, ודברו על דא ועל הא. "אתה יודע", פנה  האחד אל 

טעם  -חברו, "היום לפני בואי לכאן קניתי כמה בקבוקי יין משובח במיוחד, טעמו 
גן עדן ממש. הנה הבקבוקים כאן אצלי". ביקש החבר לטעום מעט מן היין, אולם 
חוק היה במדינתם, כי אין לשתות יין בארמון המלוכה. "אלגום כוסית אחת מן 
היין", בקש החבר, "רק כדי לטעום את טעמו המיוחד". הסכים השר ומזג לחברו 

אחת בלבד.  -תו לטעום כוסית כוסית אחת. ריח היין אשר הכה באפו שכנע גם או
שתו השרים כוסית אחת, ולאחריה עוד כוסית, ועוד כוסית... סיימו בקבוק, ופתחו 
בקבוק נוסף, ועוד בקבוק, ועוד בקבוק... עד אשר השתכרו כליל. "אולי יש לך משהו 
לאכול?!" צעק האחד אל חברו מתוך שכרותו. "אכן כן", אישר החבר. "קניתי אגוזים 

, הבה ונאכל יחד". הוציא השר את שקית האגוזים שקנה ופתח אותה. משובחים
אולם כאן ניצבו השיכורים בפני בעיה: במה יפצחו את האגוזים? הביטו כה וכה, 
ולא מצאו חפץ מתאים לפיצוח האגוזים. והנה עלה רעיון 'מבריק' בראשם: 'חותמת 

החותמת מן הכספת,  היא החפץ המתאים ביותר!'. הוציאו מיד את -הזהב של המלך 
 התיישבו על  הרצפה, והתחילו לפצח את האגוזים. 

 
לרוע מזלם, בדיוק באותו רגע עבר המלך ליד לשכתם. הקולות המשונים  -והנה 

שעלו מן הלשכה הביאוהו להכנס פנימה. המראה שנגלה לעיניו הכה אותו בתדהמה 
לים סביבם, והם מוחלטת. השרים יושבים על הרצפה, בקבוקי יין ריקים מתגלג

מפצחים אגוזים בחותם המלך! איזה בזיון, איזה חילול נורא של חותם המלך! בכעס 
אין קץ הוא פנה אל השרים ואמר: "היום בערב תתייצבו לפני למשפט! חילול חותם 

 זוהי עבירה חמורה ביותר, שעונשה גזר דין מוות!" -המלך 
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ת אחת קלטו את אשר עשו, הבהלה הפתאומית הפיגה את שכרותם של השרים. בב

ואת מצבם הנורא. עוד לפני שהספיקו לומר מילה, נכנסו שוטרי המלך אל הלשכה, 
ואסרו את ידיהם באזיקים. הם הובילו את כל אחד מהם לביתו תחת משמר כבד, 

 על מנת להתכונן למשפט שיערך בערב.
 

היום בערב  הגיע השר האחד לביתו שבור ורצוץ. הוא סיפר לבני ביתו בדמעות כי
ייערך לו משפט והוא צפוי לעונש מוות. הוא החל להיפרד מבני משפחתו, כתב 
צוואה, וכך העביר את השעות שנותרו לו עד המשפט בצער וביגון. בהגיע המועד, 

 הובילוהו השוטרים לעבר בית המשפט.
 

בדרך פוגש הוא את חברו השר, שגם הוא כמוהו מובל על ידי שוטרים אל בית 
המשפט. הוא מביט על פני החבר, והנה להפתעתו הוא רואה שחברו שמח ורגוע! 
בהשתוממות עצומה הוא פונה אליו ושואל: מדוע אתה כה רגוע? האם אינך יודע 

שתוצאותיו גזר דין מוות?!" חייך הלה אל חברו  -שאנו עומדים עכשיו למשפט 
מנו אל המשפט, לא נפלתי והשיב לו: "אספר לך, ידידי. לאחר שקרה מה שקרה, והוז

ברוחי! חשבתי לעצמי: כיצד אוכל לשכך את כעסו של המלך, ולהמתיק את גזר הדין? 
המשנה למלך. בהגיעו אל ביתי, שפכתי לפניו  -ביקשתי שיקראו לביתי את ידידנו 

 את ליבי, וביקשתיו בדמעות שילך למלך וינסה ללמד עלינו זכות".
 

שר לספר, "והמלך הנסער סיפר לו את כל אשר "הלך המשנה אל המלך", המשיך ה
קרה. אמר לו המשנה: 'אדוני המלך, אין ספק שהשרים הללו עשו מעשה אשר לא 
ייעשה, אולם הלוא שיכורים היו, בעת שחיללו את חותם המלך, ולא עשו את 
המעשה מתוך הכרה וכוונה רעה חלילה, הרי יודע אתה כי הם נאמנים לך ביותר, 

ליהם כל כך?!' השיב לו המלך: 'אולם כיצד הגיעו לידי שכרות?! הלוא ומדוע תכעס ע
החוק אוסר להשתכר בארמון המלוכה!' 'אכן כן', אמר השר, 'ודאי שעשו מעשה 
מגונה בכך שהשתכרו. אולם על ההשתכרות אין גזר דין מוות. תן להם לכל היותר 

לרצותו ולפייסו.  כמה חודשי מאסר'. כך דיבר המשנה אל המלך שוב ושוב, וניסה
לבסוף נרגע המלך מכעסו ואמר: יתכן שיש צדק בדבריך. היום בעת המשפט אבחן 
את השרים ואראה, אם אכן הם יביעו חרטה כנה על חטאם, ויוכיחו לי שהם 
נאמנים לי ומקבלים עליהם את מלכותי בלב שלם, הריני סולח להם על חטאם 

 ומחזירם לתפקידם!'
 

, סיפר השר. "ואמר לי את דברי המלך. ומאותו רגע נעשיתי "מיד הגיע אלי המשנה"
תלוי בי בלבד! על ידי חרטה אמיתית, יכול  -רגוע ושלו. הן גזר הדין שיפסק היום 

 אני הוא השופט של עצמי!" -אני לשנות את גזר הדין לטובה. למעשה 
 

זהו המשל, והנמשל מובן. המשפט שנערך לנו ביום ראש השנה, איננו משפט 
כראות עיניו. אנו עומדים  -רירותי, שבו השופט גוזר את גזר דינו של הנאשם ש

למשפט בפני מלך המלכים הקדוש ברוך הוא, האוהב אותנו אהבה עזה, ואם הוא 
יראה שאנו מתחרטים על מעשינו הרעים, ומקבלים עלינו עול מלכות שמים, הרי 

במעשינו אנו קובעים  ל עצמנו!אנו השופטים שהוא גוזר עלינו גזירות טובות. ואם כן 
 לעצמנו את הדין, ומתוך כך יכולים אנו להגיע לראש השנה שמחים ורגועים.

 

 היתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו?!

מצות תקיעת  -יום ראש השנה מכונה בתורה "יום תרועה" על שם מצות היום 
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 ל פי משל.שופר. טעמים רבים ניתנו לתקיעת שופר ביום זה, אחד מהטעמים יובן ע

כפרי משבט נידח בדרום אפריקה החליט ללכת לבקר בקהיר, לחזות בנפלאותיה של 
המודרניזציה. שבוי בקסמה של העיר הלך ממקום למקום, ועיניו לא שבעות מן 
הפלאות והחידושים הרבים. מתוך מסירות לשבט הוא לא שוכח לקנות מספר 

פר, כמו למשל: פנס, מראה, עט פריטים, שיוכלו להביא רווחה משמעותית לאנשי הכ
ועוד. והנה לפתע רואה הוא מרחוק להבות גדולות. הוא הבין שפרצה שריפה, 
וסקרנות מלאה אותו לדעת היאך מכבים שריפה בעיר המתקדמת. הוא החליט 
להתקרב למקום האירוע כדי לעמוד מקרוב על אופן הכיבוי. בדרכו הוא שומע לפתע 

פרים, הנשמעים מכיוון הדליקה. סקרנותו גברה והוא קולות עולים ויורדים של צו
החיש פעמיו לעבר המקום. כעבור מספר דקות הוא מגיע, ולתדהמתו הוא רואה כי 
השריפה כבתה לחלוטין. 'מדהים' הרהר לעצמו, כנראה בעיר זו מכבים שריפות 

כן באמצעות צופרים. זהו חידוש נפלא, וכדאי להתעניין ברכישת מוצר יעיל שכזה, ש
בכפר שלנו פורצות שריפות רבות בעקבות החום הלוהט, ומכשיר זה יביא למהפך 
של ממש. הוא פונה לאחד האנשים שנקרה בדרכו ושואל, האם ניתן לרכוש צופר 
מסוג זה שנשמע כאן לפני דקות מספר? בודאי, השיבו הלה, תוכל להשיגו בכל אחת 

וסף, מיד נכנס לחנות החשמל מחנויות החשמל הפזורות בעיר. הוא לא חשב רגע נ
והוסיף את הצופר המהפכני לאוסף הפריטים החדשניים שיביאו מהפכה של ממש 
לשבט האפריקאי שלו. בגמר הטיול חוזר הכפרי אל מגוריו, ומיד הוא מכנס את כל 
בני השבט ומתאר לפניהם בהתרגשות את חוויותיו מן העיר, הוא מציג בפניהם את 

לא חדלים מלהתפעל מכל פרט. הם התפעלו מאוד מן פנס הפריטים שהביא, כשהם 
אשר מאיר את החשכה בלחיצת כפתור. אף המראה התקבלה בהתלהבות ונתלתה 
במקום מרכזי, העט ניתן במתנה למזכיר הכפר. אך גולת הכותרת היתה הצופר. 
אנשי השבט לא האמינו למשמע אוזניהם, האם אתה בטוח שהצופר יוכל לכבות את 

הם שאלו בחוסר אמון. בודאי, השיב מיודעינו בבטחון מלא, הלוא במו  הדליקה?
עיני ראיתי זאת. הצופר הופקד אצל ראש השבט, וכעבור מספר ימים הגיע עת 
המבחן. אש פרצה באחד מבתי הכפר אלא שהפעם לא מיהרו כולם להביא שמיכות 

א. ראש ודליי מים, אלא התאספו מסביב לבית הבוער לראות כיצד יתרחש הפל
השבט הפעיל מיד את הצופר, וכולם עומדים ומצפים. כאשר ראו שהלהבות 
ממשיכות להתפשט, החליטו שיש להגביר את עוצמת הצופר. אלא שלמרבה הפלא 
אף זה ללא הועיל. דקות ההמתנה הבאות היו גורליות, לשונות האש הגדולות אחזו 

ביטו אנשי הכפר בבית בכל כותלי הבית ושרפוהו לחלוטין. דוממים ועצובים ה
השרוף, עכשיו הבינו בדרך הקשה, כי אין הצופר מכבה שריפות, ביכולתו כנראה רק 

 לעורר ולזרז את כולם לכבות את השריפה.
 

 יום הדין! -אחים יקרים, ראש השנה 

"ועל המדינות בו יאמר, איזו לחרב איזו לשלום, איזו לרעב איזו לשובע, ובריות בו 
יים ולמות, מי לא נפקד כהיום הזה...". חיל ורעדה אוחזים אותנו. יפקדו להזכירם לח

והנה נשמע קול השופר. חסרי הדעת תולים בו את בטחונם: הוא ישבור את הדין, 
השופר בא הוא יכפר בעדינו. אך חכמינו מלמדים אותנו כי אין די בשופר לבדו, 

 להזכיר לנו משהו!
 

בראש השנה גזירת הכתוב היא, רמז יש אומר רבנו הרמב"ם: אע"פ שתקיעת שופר 
בה, כלומר עורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם וחפשו במעשיכם וחזרו 
בתשובה וזכרו בוראכם. אלו השוכחים את האמת בהבלי הזמן ושוגים כל שנתם 
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הביטו לנפשותיכם והטיבו דרכיכם ומעלליכם,  .יצילאשר לא יועיל ולא  בהבל וריק,
 אשר לא טובה. ומחשבתואחד מכם דרכו הרעה, ויעזוב כל 

 
השופר זועק: קומו! תתעוררו! כי באמת אחת הבעיות הקשות ביותר של האדם היא 

ומזכיר לנו:  שופרשקיעה במרוץ החיים השוטף, המונע התבוננות. ועל זה בא קול ה
 מעשיכם! תתעוררו לפשפש במעשיכם ולשוב אל ה'. שפרו

 
 

  עשרת ימי תשובה 

 המחתרת

במדינה אחת נתפסו כמה מאהובי המלך בעבירה על החוק. הם הובלו על ידי 
המשטרה לבית הסוהר, והיו צפויים למשפט. כאשר הגיעה ידיעה זו לאוזני המלך, 
הצטער צער רב. אהובים הם לו, ואין הוא חפץ שייענשו. מה עשה? ערך סיור בבית 

לעברם פתק. בפתק זה כתב המלך  הסוהר שבו הם יושבים, ובהגיעו ליד תאם, זרק
לאוהביו, שהוא חפץ מאוד שיצאו לחופשי, וישוחררו ממשפט ומעונש, ולכן הוא 
מבקש מהם שיחתרו חתירה באדמת התא אל מחוץ לבית הסוהר, ויברחו. כאשר 
קראו אהובי המלך את הפתק, אורו עיניהם. מיד שקדו הם על מלאכתם, עד שלעת 

שעת לילה מאוחרת ברחו הם בחשאי מבית הסוהר. רק ערב היתה החתירה חתורה. ב
 אחד מהם נשאר במקומו ולא נמלט, עייף היה והעדיף להמשיך לישון.

 
בבוקר השכם הלך המלך שוב אל בית הסוהר, ופנה אל התא שבו ישבו אהוביו, 
לראות האם הצליחו להימלט. כאשר ראה את החתירה, שמח מאוד. אולם מה מאוד 
נדהם כאשר לפתע הבחין באחד מהם שלא נמלט. כעס עליו המלך ואמר: "הלוא 

מורא ממשפט  והיאך לא ברחת?! אות היא, כי אין לך -המחתרת חתורה לפניך 
 המלך, וענוש תיענש!" 

 

 שובו בנים שובבים

 עשרת ימי תשובה: -זהו משל נפלא ביחס לימים אלו 
 

אומרים חז"ל, כי ביום ראש השנה נפתחים בשמים שלושה ספרים: צדיקים, בינוניים 
 -למיתה, ואילו הבינוניים  -לחיים, רשעים  ]מיד[נחתמים לאלתר  -ורשעים. צדיקים 

נחתמים לחיים, לא עשו  -תלויים ועומדים עד יום הכיפורים. אם עשו תשובה 
 נחתמים חס ושלום למיתה. -תשובה 

 
יותיו ומי שזכ" וכיצד מודדים בשמים מי צדיק, מי רשע ומי בינוני? אומר הרמב"ם:

 - מחצה למחצה .רשע - תיויותרות על זכוומי שעוונותיו י .צדיק - עוונותיו עליתרות 
 כל אדם צריך לראות את עצמו כבינוני, -ולאיזו קטגוריה אנו משתייכים?  בינוני.

אפילו צדיק גדול כמו רבא שזכה לגילוי אליהו הנביא ז"ל, הכריז על עצמו כבינוני, 
נמצא שבעשרת ימי תשובה כולנו במצב של "תלויים ועומדים", וכל שכן אנחנו. 

 ומוטלת עלינו חובת התשובה.
 

אך יש לשאול, מדוע לא די לומר שנוסיף עוד זכויות בימים אלו, כדי שהמאזנים 
 יחתמו לחיים"? - עשו תשובהיטו את הכף לזכות? מדוע אומר הרמב"ם דוקא 
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הקב"ה אומר  בימים אלו המחתרת חתורה לפנינו!אלא דומה הדבר למשל שהזכרנו. 

אף על פי לנו: "שובו בנים שובבים, ארפא משובותיכם", כפי שכותב הרמב"ם: 
בעשרת הימים שבין ראש מכל מקום , בכל זמן אל ה' יפה היאשהתשובה והצעקה 

ביותר, ומיד היא מתקבלת, שנאמר "דרשו ה' היא יום הכיפורים יפה והשנה 
 ".קראוהו בהיותו קרוב ,מצאויבה

 

א די לעשות עוד מעשים טובים כדי להחתם בספר הצדיקים, אלא בימים אלו ל
עלינו לנצל את המחתרת הנפלאה החתורה לפנינו ולבקש מחילה על העבר ולשוב 
בתשובה, ואדם שלא מנצל את האפשרות הזאת, התביעה ממנו היא כה גדולה, עד 
 שכל מעשה טוב שיעשה לא יחפה עליה, כי הרי מראה הוא שאינו מפחד ממשפט

 המלך.
 

 לשנות כיוון

אל הרכבת הנוסעת מתל אביב לבאר שבע עלה כרטיסן, כדי לערוך ביקורת 
כרטיסים. כאשר הציג אחד מן הנוסעים את כרטיסו, שאל הכרטיסן בהשתוממות: 
"אדוני, לאן מועדות פניך?" "לחיפה", השיב האיש. "אם כן יש לך טעות", אמר 

כיוון הנגדי!" "מה הבעיה?" חייך האיש והניע הכרטיסן, "טעית בכיוון, עליך לנסוע ב
 ידו בתנועת ביטול, "אשנה את הכיוון. אעבור מיד אל המושב הנגדי"...

 

". אולם לשנות כיווןבנוסענו ברכבת חיינו, לא אחת מגיעים אנו להחלטה: "די, עלינו 
מהו אותו שינוי כיוון? מהי חזרה בתשובה אמיתית? אומרים בעלי המוסר: כיצד 
מודדים מיהו האדם הקרוב אל המלך? בודקים את כיוון הליכתו. אם פניו מועדות 

הרי הוא נקרא קרוב אל המלך, גם אם פיזית הוא עדיין רחוק.  -ללכת אל המלך 
הרי הוא נקרא רחוק מן המלך, גם אם הוא  -אך אם פניו להתרחק מן המלך 

ההליכה הוא הקובע! כן נמצא קרוב מאוד אל המלך, ואפילו בתוך הארמון. כיוון 
הדבר בחיינו עלי אדמות. מיהו האדם אשר קרוב לקב"ה? זה ששאיפותיו להתקרב 
לקב"ה, להתחזק עוד ועוד בקיום התורה והמצוות. יתכן שפיזית הוא עדיין רחוק, 

אך יש לו רצון כנה  -עדיין שקוע בחטאים, עדיין אינו מקיים את כל המצוות 
צליח. לעומתו אדם שאינו הולך בכיוון הזה, אינו מנסה להתקרב ולהתחזק, והוא גם י

להתקרב אל הקב"ה, אינו מנסה להתחזק ולשפר את עצמו, הרי הוא רחוק מן המלך. 
יתכן שפיזית הוא נראה קרוב, הוא מתפלל שלוש תפילות ביום, מברך, מניח תפילין, 

רצונותיו שומר כשרות ושבת, אך למעשה ליבו רחוק מן המלך ה', כל שאיפותיו ו
 מתמקדים בקידומו הגשמי. רחוק הוא מן המלך.

 

רוצים אנו להתקרב אל המלך, אך זאת לא נוכל לעשות על ידי דילוג בקפיצה, זה 
בלתי אפשרי, והקב"ה אינו בא בטרוניה עם בריותיו לעשות דברים שהם אינם 
 מסוגלים לעשות. התקרבות אל המלך פירושה שינוי כיוון ההליכה, החלטה כנה

 ואמיתית ללכת בדרך הנכונה, להשתפר, לעלות ולהתעלות אט אט.
 

 בהישג יד! -התשובה 

זה נשמע לפעמים מופשט מידי, רחוק מידי. כיצד חוזרים  -"לחזור בתשובה" 
 למעשה? -בתשובה 

 

י : "יד ועיין ספורנו, כלי יקר ועוד(-)דברים ל יאאומרת התורה לגבי מצות התשובה  ְצָוהכ ִּ  ַהמ ִּ
ם ָך ַהי ו  י ְמַצו ְ ר ָאנכִּ ְפֵלאת הִּ  ל א ,ַהז את ֲאש ֶ ךָ ינִּ מ ְ ם  יא.ְרח ָקה הִּ  ְול א ,א מִּ ַמיִּ ָ ל א ַבש  
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םֵמֵעֶבר  ְול א... איהִּ  י ...איהִּ  ַלי ָ ב כ ִּ רו  ר ֵאֶליךָׂ  קָׂ בָׂ יךָׂ  ,ְמאד ַהד ָׂ פִּ ְבךָׂ ו   ב ְ ְלבָׂ תו   בִּ  !"ַלֲעש 
 

 ובמעשה.התשובה נעשית בשלושה מישורים: במחשבה, בדיבור 
 

על האדם למצוא לעצמו זמן שקט, לשבת עם עצמו ולערוך "חשבון  -במחשבה 
נפש": מה הקב"ה רוצה ממני עכשיו? מה אני יכול לתקן? כיצד יכול אני להתקדם? 
כמובן שאין די בהגדרות כלליות כמו: מעכשיו אשתדל לתקן את מעשי ולהיות צדיק. 

מוד תורה, לא אצער אף אחד וכו' לא אדבר לשון הרע, לא אבטל רגע אחד מלי
וכו'. החלטות שכאלה אינן כנות ואמיתיות, וכמובן שלא תצמח מהן שום תועלת 
ושום קידום. על האדם להתבונן היטב בעצמו ולבנות לעצמו "תכנית עבודה" רוחנית 
לפי יכולותיו ומצבו. לקחת נקודות מסוימות לשיפור, עם שאיפה להתקדם הלאה. 

ן: "יש באדם כח מחשבה, שיכול לחשוב על כל פרט ופרט, ואם לא כותב האור לציו
ניצל את כח המחשבה לטובה הרי חלילה נחשב כבהמה שעושה את מעשיה ללא 
מחשבה. ולעומת זאת, כשאנו מתרגלים במחשבה, אז כוחות המחשבה מתפתחים 
אצלנו בצורה לא רגילה. וכך אומרים הראשונים, שהשכל הוא כמו סכין: כל זמן 

וכבר שמזניחים אותו הוא מחליד ומתעפש, והאדם צריך לחדדו במחשבות ישרות. 
הפליגו בספרים הקדושים על הצורך והתועלת שיש מעריכת חשבון הנפש שהאדם 

 עושה לעצמו.
 

על האדם להתוודות בפיו על מעשיו. הוידוי הוא מצוה מן התורה, וחלק  -בדיבור 
בפה, יש להם השפעה רבה יותר על  הכרחי מן התשובה. כאשר הדברים נאמרים

נפשו של האדם, ועל יכולתו להתגבר על יצרו בעתיד. אין די בוידוי הכללי שאומרים 
בתפילה. אלא בנוסף לכך על כל אדם להתוודות על חטאיו הפרטיים. ואומר הזוהר 
הקדוש: "אדם צריך שלא ישים עצמו רשע... וכשהתוודה על חטאיו אז הוא חסיד, כי 

ל תשובה, ומוציא עצמו מצד הרע. ואל תאמר שהקב"ה אינו מקבל אותו עד בא לקב
, כי באמת אינו צריך לפרש, כי אם רק שיפרט את כל חטאיו מיום שבא לעולם

 ."החטאים שזוכר, וכל החטאים האחרים נמשכים אחריהם
 

זוהי ההתמודדות המעשית עם ההחלטות והקבלות. כמובן שיתכנו נפילות  -במעשה 
וקם". הנפילה היא חלק מן הנסיון, ועלינו לאזור  -ת, אך "שבע יפול צדיק ומעידו

פתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לכם פתח כוח ולהמשיך להתקדם הלאה. 
 כפתחו של אולם!

 

 ארובות השמים נפתחים

הרש"ש הקדוש תיקן סידור תפילה עם כוונות מיוחדות על פי הקבלה. לעשרת ימי 
ש"ש כוונות מיוחדות, שונות לגמרי מן הכוונות הרגילות של כל ימות תשובה תיקן הר

השנה. זאת מכיון שבימים אלו יש איתנו הנהגה אחרת לגמרי: כל יום ויום השפע 
היורד עלינו, כלשונו, הוא "כמים הנובעים טיפין טיפין", אך באותם ימים נפתחים 

 שפע אין קץ! -"ארובות השמים" 
 

לעשות כדי לקבל שפע כה רב? עלינו להכין את הכלים  ובאמת מה מוטל עלינו
כל השפע יאבד, כי אין  -שבהם נקבל את השפע. שהרי אם אין כלים מתאימים 

אפשרות לקבלו. כל התחזקות, כל תיקון המעשים, כל התקרבות נוספת לתורה 
 הרי הם הוספת כלי, שלתוכו נוכל לקבל שפע טובה וברכה. -ולאבינו שבשמים 
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 כיפורים יום ה 

 בן המלך השובב

מעשה במלך, שהיה לו בן יחיד אהוב ויקר. מינה לו המלך אפוטרופוס, אדם משכיל 
וחכם, שיהיה איתו תמיד, ילווה אותו בכל מקום, ילמדו הליכות חיים ויספק לו את 
כל צרכיו. אך בן המלך נטה להשתובב, הוא לא הטה אוזן לדבריו, לא אבה ללכת 

בדרך רעה. הממונה סיפר למלך שבנו סר מן הדרך הטובה, והוא בדרכיו, ובחר 
ממאן לשמוע בקולו ולעשות כדבריו. קצף המלך על בנו, ומרוב כעסו סרב לראות 
את פניו. הצטער בן המלך צער רב, וביקש לבוא אל אביו, להתחנן לפניו ולרצות את 

זו בלבד, אלא  פניו. אבל הממונה נהג עימו בקפידה, וחסם את דרכו אל האב. לא
שדאג לספר באוזני המלך את כל מעללי בנו, כדי להגדיל את כעסו והקפדתו. יום 
אחד הודיע הממונה לבן המלך, כי יאלץ להיעדר מן העיר למשך יממה. ניצל הבן 
את היעדרותו ורץ אל אביו, נפל לפני רגליו ובכה, התוודה על כל הרעה שעשה 

אש נעורים, התחייב לקבל על עצמו לעזוב את  מנעוריו ועד עתה. התנצל, שקדחה בו
דרכו וללכת בדרך טובים, והתחנן לפני אביו בקול מר: "סלח נא, כפר נא 
לאשמותי!" מיד נכמרו רחמי האב על בנו, ויקרבהו בימינו, הושיבו על ברכיו, והרעיף 

 עליו את אהבתו.
 

 השטן יוצא לפגרה

ו שבשמים. והנה הבן היקיר במשך כל יהודי הוא בן מלך, אהוב וחביב ויקר לאבי
השנה מתפתה ללכת שולל אחר שרירות ליבו הרע, לעשות מעשים שהם נגד רצון 
אביו שבשמים. והשטן הולך ומקטרג עליו, מזכיר את מעשיו הרעים לפני בורא 

 עולם, ומקשה עליו מאוד לעשות תשובה, להתקרב אל אביו.
 

, ואילו ימות 463השטן יוצא לפגרה... "השטן" בגימטריה  -אולם יום אחד בשנה 
ימים בשנה,  463יום. השטן עושה את עבודתו בנאמנות במשך  461השנה מונים 

 )יומא כ ע"א(.אין לו רשות לקטרג  -אבל יום אחד, ביום הכיפורים 
 

ורגשת בלבבות. ההשתחררות הזו מעולו המכביד של השטן, שהוא גם היצר הרע, מ
אכן רואים אנו כי ביום הכיפורים, כל לב יהודי 'זז' במשהו, כמעט כל היהודים 
הולכים לבית הכנסת. אף יהודים רחוקים ביותר מחיי תורה ומצוות, מרגישים ביום 
זה דחף רוחני להתקרב לבוראם, ולו במשהו קטן. ביום זה יש הארה מיוחדת ושפע 

רצון והשתוקקות להתקרב להקב"ה. בלא ספק ננצל רוחני מיוחד, כל אדם מרגיש 
 יום זה ונדרוש את ה' ויעתר לנו, באין שטן ובאין פגע רע!

 
 

 "...במקום שבעלי תשובה עומדים"  

 ריח בגדיו

כאשר נכנס יעקב אבינו ע"ה להביא לאביו יצחק את גדיי העזים שהכין עבורו, 
מה בדיוק הריח יצחק אבינו, שגרם נאמר על יצחק: "וירח את ריח בגדיו ויברכהו". 

שצפה יצחק  -לו לברך את יעקב? אומר המדרש: אל תקרא "בגדיו" אלא "בוגדיו" 
אבינו ברוח הקודש את הבוגדים שיצאו בדורות הלאה מיעקב בנו, כגון 'יוסף 
משיטא' ו'יקום איש צרורות' שנקרא עליהם להלן, שאף על פי שהיו הם בבחינת 

 פם טוב וריחם כריח גן עדן, כיון ששבו בתשובה.בוגדים, בכל זאת סו
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 יוסף משיטא 

כאשר נכנסו הרומאים לארץ ישראל, רצו להכנס לתוך בית המקדש, אבל יראו 
מקדושתו ופחדו להכנס פנימה. כיון שכך, הכריזו ואמרו, שהאדם שיכנס לתוך בית 

הגדול, אף מה שיוציא משם תחילה יהיה בשבילו. אולם למרות הפיתוי  -המקדש 
יהודי לא אזר עוז בנפשו להעיז פניו ולהכנס למקום כה קדוש, פרט ליהודי אחד 
שהגיע לדרגה שפלה ביותר, והרהיב עוז בנפשו להכנס לבית המקדש, היה זה יוסף 
משיטא. יוסף משיטא הסכים לעשות מה שאפילו רומאים לא הסכימו, כלומר: 

א נכנס, והוציא משם את מנורת הזהב, להכנס להיכל ה', לתוך בית המקדש! ואכן הו
במטרה לקחת אותה לעצמו, כפי שהבטיחוהו הרומאים. כאשר יצא עם המנורה 
החוצה, התפעלו הרומאים מן המנורה ואמרו לו: מנורה זו מכובדת היא עד מאוד, 
ואין ראוי לתת אותה לאדם פשוט כמוך להשתמש בה. הכנס פעם נוספת, והפעם 

 לך. מה שתוציא יהיה נתון
 

אולם הפעם התעוררו ניצוצות של תשובה וחרטה בלבו של יוסף משיטא, ובהחלטה 
נחושה הכריז שהוא לא נכנס שוב! ניסו הרומאים לשכנעו ולשדלו בלשון רכה, 
והבטיחו לו שיפטרו אותו ממכס שלוש שנים, אולם הוא לא הסכים לשוב לחטאו. 

ואמרו: אם לא תכנס שוב לבית או אז התחילו הרומאים לדבר עמו קשות, התרו בו 
המקדש, נסרוק את בשרך במסרקות של ברזל! יוסף משיטא, אשר קיבל עליו תשובה 
בלב שלם, לא נבהל מאיומיהם. הוא עמד על שלו ואמר בכאב: "לא די לי 
שהכעסתי את בוראי פעם אחת, אתם רוצים שאכעיסנו פעם נוספת?!" הרומאים 

החלו לייסרו ביסורים קשים ומרים. מתוך יסוריו הרשעים קיימו בו את גזר הדין, ו
לא על היסורים הקשים אלא על חטאיו. שוב ושוב חזר הוא  -צעק יוסף משיטא 

על דבריו הראשונים: "לא די לי שהכעסתי את בוראי פעם אחת, אתם רוצים 
שאכעיסנו פעם נוספת?!" עד שיצאה נשמתו בטהרה. יצאה בת קול ואמרה: "אשריך, 

 טא, שהנך מזומן לחיי העולם הבא!"יוסף משי
 

 יקום איש צרורות 

יקום איש צרורות היה בן אחותו של התנא הקדוש יוסי בן יועזר. והנה פעם שיקום 
רכב בשבת על הסוס, הזדמן שהוליכו לפניו קורת עץ לתלות את דודו התנא יוסי בן 

איש צרורות לרבי יועזר, אשר נתפס על ידי המלכות ב"עוון" לימוד תורה. אמר יקום 
יוסי דודו בלגלוג: ראה את הסוס שהרכיבני עליו אדוני, וראה את ה"סוס" שהרכיבך 

שהם מקבלים כזה שכר והנאה  -אדונך עליו! אמר לו רבי יוסי: אם למכעיסיו כך 
בעולם הזה למרות עוונותיהם, קל וחומר לעושי רצונו! אמר יקום לרבי יוסי: וכי יש 

כאלו  -ותר ממך?! ענה לו רבי יוסי: אם לעושי רצונו כך אדם שעשה את רצונו י
 קל וחומר למכעיסיו שיקבלו יסורים יותר מאלו! -יסורים 

 
נכנסו הדברים ללבו של יקום איש צרורות, והיו מפעפעים בו כארס של נחש. מיד 
החליט לקבל עליו תשובה, ולכפרה על חטאיו קיים בעצמו ארבע מיתות בית דין: 

פה, הרג וחנק. מה עשה? הביא קורה ונעץ אותה בקרקע, וקשר בה סקילה, שרי
חבלים, והקיף אותה בגדר, ועשה מדורה לפניו, ונעץ החרב באמצע. נתלה בקורה 

ונשרף  ]סקילה[ונהפכה עליו הגדר ]הרג[, קידמה אותו החרב  ]חנק[,ונפסק החבל ונחנק 
ו של יקום בן אחותו באותה שעה היה מנמנם רבי יוסי, וראה את מיטת ]שריפה[.

 פורחת באויר. אמר: אוי, בשעה קלה הקדים אותי זה לגן עדן!
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רואים אנו דבר נפלא, אנשים שהיו בבור תחתיות וטבעו בחטאים קשים ונוראים, 
זכו ברגע של התעוררות לעשות תשובה ולהגיע למעלה העליונה. לכן כתוב "וירח את 

ק ממהותו ואישיותו של היהודי, אלא ללמד אותנו שהחטאים אינם חל -" בגדיוריח 
רק בבחינת בגד ומלבוש שעוטף את האדם, ועם רצון אמיתי יכול אדם להסירם 
 וללבוש תחתם בגדי משי וצחצחות של מצוות והנהגות טובות. וכמו שאמר הפסוק

ַחְרח ֶרתו(  שיר השירים א) י ש ְ ֲאנִּ י ש ֶ נִּ ְראו  ֶמש   ,ַאל ת ִּ ָ י ַהש   ָזַפְתנִּ ֱ ש   דהיינו אל תסתכל על . ש ֶ
העוונות שהם השחרחורת, כיון שאינם חלק מהיהודי עצמו, אלא רק כשיזוף השמש 

 שעובר לאחר זמן מה, על ידי תשובה ומעשים טובים.
 

 מנשה המלך 

 רשישיםתגזע 

 עד כמה גדול כוחה של התשובה, נלמד אף מסיפורו של מנשה המלך:
 

צדיק מאוד. הוא החזיר את עם ישראל המלך חזקיהו, ממלכי בית דוד, היה מלך 
בתשובה מן העבודה זרה שדבקה בהם, והטה את לב העם ללימוד התורה וקיום 
מצוותיה. כל כך חיזק הוא את לימוד התורה בעם ישראל, עד שבימיו לא נמצא בכל 
ישראל אפילו ילד קטן שלא היה בקי בהלכות טומאה וטהרה, שהן ההלכות הקשות 

וקל וחומר שהיו הם בקיאים גם בשאר ההלכות כהלכות שבת,  והמסובכות ביותר,
 ברכות וכו'.

 

אולם צפה חזקיהו ברוח הקודש שיצאו ממנו בנים רשעים, ולכן לא רצה לשאת 
 הכ   : ")מלכים ב פרק כ פסוק א(אשה. שלח לו ה' את הנביא ישעיה אשר בא ואמר לו 

חְ  ה'ָאַמר  ה ְול א תִּ ָ י ֵמת ַאת  כיון שמנעת את עצמך מן המצוה  -" ֶיהַצו ְלֵביֶתָך כ ִּ
מצות 'פרו ורבו', יש עליך תביעה משמים, והתקצרו ימי חייך.  -הראשונה שבתורה 

אמר לו חזקיהו: כיצד אשא אשה ואוליד בנים שיכעיסו את הקב"ה? אמר ישעיהו: 
אלו הם חשבונותיו של הקב"ה, ולך אין עסק בהם, אתה היית צריך לעשות את 

בלי להכנס לחשבונותיו של הקב"ה. אמר חזקיהו, אם כן אתקן את  המוטל עליך
חטאי ואשא אשה. אמר לו ישעיהו: הגזירה כבר נגזרה. אמר חזקיהו: כך מקובלני 

אפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם, אל יתייאש מן  -מבית אבי אבא 
ה הרחמים! מיד עמד חזקיהו בתפילה לה' וזעק מקירות לבו: " ָנא ֵאת  ְזָכר ה',ָאנ ָ

ֵלם ְבֵלָבב ש ָ ֱאֶמת ו  י ְלָפֶניָך ב ֶ ְכת ִּ ַ ְתַהל  ר הִּ י , ֲאש ֶ כִּ הו  ב ְ י ָ ְזקִּ ְבך ְ חִּ י ַוי ֵ יתִּ ֵעיֶניָך ָעש ִּ ב ב ְ ו  ְוַהט 
ל:  ָגדו 

 
ָ ֶאלמיד נגלה ה' אל ישעיהו הנביא ואמר לו: " ו ב ְוָאַמְרת  יד ש  הו  ְנגִּ י ָ ְזקִּ י חִּ  הכ    ,ַעמ ִּ

יךָ  ֱאל ֵהי ר ה'ָאמַ  ד ָאבִּ וִּ י ֶאת ,ד ָ ַמְעת ִּ י ֶאת ש ָ יתִּ ֶתָך ָראִּ ָ ל  פִּ ְמָעֶתךָ  ת ְ י ר   ,ד ִּ ְננִּ ... ֵפא ָלךְ הִּ
י ַעלְוה   ָנה ַסְפת ִּ ֵרה ש ָ  ".ָיֶמיָך ֲחֵמש  ֶעש ְ
 

בקש חזקיהו מישעיהו הנביא שיתן לו את בתו לאשה, כדי שאולי על ידי כך תעמוד 
ים צדיקים. ואכן כך היה, נשא חזקיהו לו זכותו של ישעיהו שיצאו ממנו בזכותו בנ

את בתו של ישעיהו לאשה, וכינה אותה "חפצי בה", שחפץ דוקא בה מכל הנשים 
 ונשא דוקא אותה לאשה.

 

 עבודה זרה

מצדיקי עולם אלו, נולדו שני בנים האחד מנשה והשני רבשקה. אין ספק שחזקיה 
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זאת לא עלתה  ואשתו עשו את כל המאמצים לחנך את בניהם לתורה, אך בכל

בידם. והנה יום אחד כאשר היו בגיל שלוש, לקחם חזקיה על כתפיו לבית המדרש, 
ושמע היאך אחד אומר לשני, תראה כמה הראש של אבא מתאים לקרבן לעבודה 

 זרה, מיד כעס חזקיהו וחבטם על הקרקע, רבשקה מת, ומנשה נשאר חי.
 

ק חזקיהו, והוא נהיה למלך בהיות מנשה בגיל שתים עשרה שנה, נפטר אביו הצדי
על ישראל. מלך רשע ביותר היה מנשה, ונמשך אחר עבודה זרה. הוא הקים מזבחות 

השתחווה לכל צבא השמים  ]עץ של עבודה זרה[,ועשה אשרה  ]שם של עבודה זרה[לבעל 
 ועבד אותם, ושרף את כל אזכרות שם ה' שבתורה.

 
וא היה משתחווה לו כשפניו אל ברוב עזות העמיד מנשה צלם בתוך בית המקדש! ה

הפסל ואחוריו אל היכל ה'. במשך הזמן השחית יותר ויותר ועשה לאותו פסל 
, ובכך "יצליח" מכל צדאת הפסל שכינה התראה שכביכול כדי , פרצופיםארבעה 

 להכעיס יותר את הקב"ה.
 

מנשה המלך המשיך ללכת מדחי אל דחי, והתחיל לעשות כתועבות החמורים ביותר 
ל הכנענים, דהיינו ששרף את בנו באש כקורבן לעבודה זרה. וכן ניחש ועונן ועשה ש

. כל זאת עשה לא בשגגה ולא מתוך תאוה, אלא ]כל מיני כישופים[אוב וידעונים 
 במטרה להכעיס את הקב"ה, ולגרום לסילוק השכינה מבית המקדש.

 

 שפיכות דמים

מלבד עוון עבודה זרה, מגואלות היו ידיו של מנשה אף בעוון רצח ושפיכות דמים, 
פַ " (:מלכים ב כא טז)כמו שנאמר  י ש ָ ם ָנקִּ ה ְמא   ךְ ְוַגם ד ָ ה ַהְרב ֵ ֶ רְמַנש   ֵא ֶאת ד ַעד ֲאש ֶ ל   מִּ

לַ  ה ָלֶפהיִּ ְירו ש ָ ֶ ". ומסופר בגמרא, שעשה מנשה פסל ענק וכבד, אשר אלף בני ם פ 
 ו צריכים לנושאו. וכל יום היו מתים אלף בני אדם מחמת כובד המשא.אדם הי

 
ברשעותו הרבה הרג מנשה אף את סבו הצדיק, אבי אמו, ישעיהו הנביא. ובגמרא 
מסופר כיצד עשה זאת: אמר רבא, שהיה מנשה דן את ישעיהו, אמר לו: משה רבך 

י ל א" (:לג כ שמות)אמר  י ָהָאָדם ָוָחי כ ִּ ְרַאנִּ  ילו אתה סתרת את דבריו ואמרת", ואיִּ
ב ַעל ה' ָוֶאְרֶאה ֶאת" (:ישעיה ו א) א יש ֵ ָ ש   א ָרם ְונִּ ֵ ס  דברים ד )...". ועוד, משה רבך אמר כ ִּ

י" (:ז י מִּ ר כ ִּ ל ֲאש ֶ דו  י ג ָ ים ְקר   גו  ים ֵאָליו כ ַ לו  ֱאל הִּ ָכל ה'בִּ ", ֵאָליו ָקְרֵאנו   ֱאל ֵהינו  ב ְ
ו  " (:ו )ישעיה נה ואתה סתרת את דבריו ואמרת ְרש  ב ה'ד ִּ תו  ָקרו  ְהיו  ְצאו  ְקָרֻאהו  ב ִּ ָ מ  הִּ ", ב ְ

כמובן שלישעיה הנביא היו תשובות  דהיינו שלא תמיד ניתן לפנות אל הקב"ה.
אולם הוא העדיף לא לענות למנשה, כי  )כמובא בגמרא יבמות מט עמוד ב(,לסתירות אלו 

רצה להרגו. לכן מה עשה ישעיה כדי ידע שבכל מקרה לא יקבל מנשה את דבריו וי
להינצל? ברח מנכדו מנשה, וכשרדף אחריו אמר שם קדוש ונבלע בתוך עץ ארז גדול. 
אולם מנשה הרשע לא העלה בדעתו לוותר על הריגת סבו ישעיה. וברוב רשעותו 

יצאה  -ואכזריותו כרת את עץ הארז והתחיל לנסר אותו. כשהגיע המסור לפיו 
 הצדיק.נשמתו של ישעיה 

 

 חוטא ומחטיא

מנשה המלך לא רק חטא לעצמו, אלא אף החטיא את עם ישראל, כמו שנאמר 
ה ֶאת ַוי ֶַתע" (:ט )דברי הימים ב לג ֶ לָ ְיהו ָדה ְוי  ְמַנש   ֵבי ְירו ש ָ ת ָרעיִּ ש ְ ו  ן ם ַלֲעש  ם מִּ יִּ ו  ...". ַהג 

בגלל חטאיו המרובים של מנשה נגזרה גזירת חורבן בית המקדש הראשון על עם 
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ה ֶבן  )ירמיה טו ד(:ישראל, כפי שנאמר  ֶ ְגַלל ְמַנש   ת ָהָאֶרץ ב ִּ ים ְלַזֲעָוה ְלכל ַמְמְלכו  ְנַתת ִּ "ו 

ם". ָליִּ ירו ש ָ ה ב ִּ ר ָעש ָ י ָהו  ֶמֶלְך ְיהו ָדה ַעל ֲאש ֶ ְזקִּ  ְיחִּ
 

 יסורים

ז"ל, וכי עלה על לב שהמלך חזקיהו שלימד תורה לכל ישראל, דוקא את בנו אמרו ח
לא לימד?! אלא כל הלימוד שלימד אותו וכל העמל שעמל בו לא הועילו לו להחזירו 

 למוטב. ומה הועילו לו? יסורים.
 

ֵבא " )ב לג יא(:איך וכיצד התרחשו הדברים? על כך מסופר בספר דברי הימים   ה'ַוי ָ
ו ר ֶאתֲעֵליֶהם  ר ְלֶמֶלְך ַאש   ָבא ֲאש ֶ ֵרי ַהצ ָ דו  ֶאת ,ש ָ ְלכ ְ ה ַוי ִּ ֶ ַאְסֻרהו   ְמַנש   ים ַוי ַ ח חִּ ב ַ

ֶבָלה יֻכהו  ב ָ לִּ ם ַוי ו  יִּ ַ ת  ְנֻחש ְ  ".ב ַ
 

אמרו חז"ל, דו ד של נחושת עשו לו שרי אשור, והיו מדליקים אש תחתיו. נכווה 
מנשה מחום האש וקפץ, אולם אז נכווה במקומות אחרים בגופו, וכך התחיל גופו 
להחרך אט אט ביסורים נוראיים. כיון שראה שנמצא הוא בצרה גדולה, התחיל 

כמובן שקריאתו היתה  לקרוא לעבודה זרה שלו שתבוא לעזרתו ותציל אותו, אך
לשוא. קרא לעבודת אלילים אחרת, ואף זו לא הושיעה אותו. וכך הזכיר את כל 
סוגי העבודה זרה שעבד להם אי פעם, אך ללא הועיל. לפתע נזכר בפסוק שהיה 

ֶה  )דברים ד ל(:אביו הצדיק חזקיהו מקריא לו  ים ָהֵאל  ָברִּ ר ְלָך ו ְמָצאו ָך כ  ל ַהד ְ צ ַ "ב ַ
ַאחֲ  ים, ב ְ מִּ ית ַהי ָ ,רִּ קלו  ָׂ ב ְ ַמְעת  ָׂ ָׂ ַעד ה' ֱאל ֶהיךָׂ ְוש  ְבת  ַ ָך  ְוש  י ֵאל ַרחו ם ה' ֱאל ֶהיָך ל א ַיְרפ ְ כ ִּ

יֶתָך...". אמר מנשה: הרי אני קורא לקב"ה. אם יענה לי  חִּ  -מוטב, ואם לאו  -ְול א ַיש ְ
 הרי אין הבדל בינו לבין הקודמים שקראתי להם ח"ו.

 

 חתירה מיוחדת

ה שהתפלל מנשה, היו מלאכי השרת מסתמים את חלונות הרקיע שלא תעלה בשע
 -תפילתו לפני הקב"ה. אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה: אדם שהעמיד צלם בהיכל 

אם איני מקבלו בתשובה, הרי אני נועל דלת בפני כל אתה מקבלו בתשובה?! אמר להם: 
א הכבוד, וקבל את מיד חתר לו הקב"ה חתירה מיוחדת מתחת כס בעלי תשובה!

 תפילתו ותשובתו!
 

'מטוס זעיר ללא טייס' ואף ללא מנוע,  -הפך לו הקב"ה את דו ד הנחושת למזל"ט 
והטיס אותו כשהוא נתון בתוך הדוד אל כסאו אשר בירושלים. באותה שעה אמר 
מנשה: יש דין ויש דיין! ואכן מיד שינה את מעשיו מקצה לקצה, ובמשך שלושים 

ְכָהֵצר לו  בד את ה', והשתדל להחזיר את העם למוטב. כפי שנאמר: "ושלוש שנים ע ו 
ה ֶאת ָ ל  ֵני  חִּ ַנע ְמא   ֱאל ָהיו ה'פ ְ כ ָ ְפֵני ֱאל ֵהי ֲאב  ַוי ִּ ִּ ל  ַמע  .ָתיוד מִּ ש ְ ָעֶתר לו  ַוי ִּ ל ֵאָליו ַוי ֵ ֵ ל  ַ ְתפ  ַוי ִּ

יֵבהו   תו  ַוְיש ִּ נ ָ חִּ לַ  ת ְ י  ,ם ְלַמְלכו תו  יִּ ְירו ש ָ ה כ ִּ ֶ יםה' ַוי ֵַדע ְמַנש   ַסר ֶאת... הו א ָהֱאל הִּ ֱאל ֵהי  ַוי ָ
ָכר ְוֶאת ית ַהנ ֵ ב ֵ ֶמל מִּ ֶ ית ְוָכלה'  ַהס  ַהר ב ֵ ָנה ב ְ ר ב ָ ת ֲאש ֶ חו  ְזב ְ לָ  ה' ַהמ ִּ ירו ש ָ ֵלְך  ,םיִּ ו בִּ ַוי ַש ְ
יר ֶבן .חו ָצה ָלעִּ ח  ֶאת ַוי ִּ ְזב ַ לָ ה' מִּ ְבֵחי ש ְ ח ָעָליו זִּ ְזב ַ ָדהַוי ִּ ים ְותו  ד  ,מִּ יהו ָדה ַלֲעבו  ַוי אֶמר לִּ

ָרֵאל ֱאל ֵהי ה' ֶאת ש ְ  ".יִּ
 

 ראש ישיבה לבעלי תשובה

ואמר רבי ישמעאל בן אלישע, שבשעה שעלה למרום, נגלו לפניו כל סתרי העולמות 
העליונים, וראה את הצדיקים בגן עדן כשהם יושבים ישיבות ישיבות ועוסקים 
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ראש ישיבה'. ובין הישיבות ראה ישיבה שבה לומדים בעלי בתורה, ולכל ישיבה יש '

מנשה המלך! הוא אשר לימד אותנו מה גדול  -תשובה. ומי עמד בראש ישיבה זו? 
 כוחה של התשובה, וכיצד יכול אדם לצאת ולעלות מבור תחתיות לרום המעלה!

 
* * * 

 

 טהורה! -נשמה שנתת בי 

חי בעבר ללא קיום תורה ומצוות, סיפר בעל תשובה את סיפורו האישי, שכאשר 
הוא ישב בבית הכלא, ויום אחד הגיע לבית הסוהר איזה שהוא מרצה. כמה אסירים 
משועממים באו לשמוע אותו. האחד הניח רגל על רגל, השני הניח רגל על כתפו של 
חבר, וכך ישבו והטו אוזן... אותו מרצה סיפר משל, ומשל זה עורר אותו מאוד. הוא 

אדם אחד, שהיתה לו מרגלית יקרה מאוד, ששוויה רב. יום אחד נפלה סיפר על 
המרגלית וקיבלה שריטה. הצטער מאוד בעל המרגלית, כיון שעקב השריטה ירד ערך 
המרגלית באופן משמעותי. בצערו הלך אל הצורף, אולי יצליח לשייף אותה ולטשטש 

? 'דניאל', ענה האיש. את השריטה. והנה פנה אליו הצורף: תאמר לי אדוני, מה שמך
אם כן, אמר הצורף, יש לי עבורך עצה נהדרת: על המרגלית כבר יש קו אחד מאוזן 
של שריטה. כעת נסטט יפה כתב לאורך, ותצא לנו האות ד', וזו תהיה חריטה 
 מעוטרת של האות הפותחת את שמך. הרעיון מצא חן בעיניו, וכך עשה והיה מאושר.

 
אנו נפלנו ויש לנו שריטה של חטאים בנפשנו, אבל כך, אמר להם אותו מרצה, 
לעשות תשובה, להשתנות, לחרוט חרטה ווידוי בלבנו,  -דווקא אותה אפשר למשוך 

 ואז נהיה אנשים מיוחדים ואהובים יותר, והיהלום יהיה משובח יותר.
 

ממשיך ומספר בעל התשובה, שהיו לו הרבה תוכניות מה לעשות עם החבר'ה כאשר 
מבית הסוהר. הוא הרי עבר שם השתלמויות ברמה גבוהה כיצד להיות גנב יצאו 

מוצלח יותר, בפרט שאין עבודה אחרת... אבל כאשר שמע את הדברים הללו, החליט 
 לעשות תפנית ולעזוב את הכל, וכך הפך להיות בעל תשובה אמיתי.

 

 אוי לנו מיום הדין!

היהדות, בשבת עושה קידוש, איציק הוא אדם מאמין, אוהב את התורה ואוהב את 
אוכל מצות בפסח, מקפיד על טקסים יהודיים בחגים, מקפיד לאכול סופגניות 
בחנוכה, אוזני המן בפורים, גם עוגת גבינה בשבועות, בקיצור אדם מסורתי. אבל 
מה? קשה לו לשמור שבת ממש עם כל הדקדוקים, או להתפלל שלוש תפילות ביום, 

דקדוקים" האלה מכבידים עליו. "העיקר הלב", הוא אומר. לשמור כשרות וכו'. כל "ה
שנה? איך תצטדק על  551כאשר שואלים אותו, ומה תגיד לפני בורא עולם אחרי 

העבירות שעברת? על המצוות שלא קיימת? איציק אינו מודאג מכך, לא שהוא אינו 
יוכל מאמין בעולם הבא, חס וחלילה. אלא שהוא מרגיש שהוא עם בורא עולם כבר 

להסתדר, הוא יטען לבורא עולם שככה הוא גדל, שקשה להשתנות, הוא גם לא רצה 
להכביד על האשה והילדים ולעורר מחלוקות. ובכלל הוא הרי השתדל להיות אדם 
טוב, לא עשה רע לאף אחד, היתה לו אמונה חזקה. וזה הרי העיקר, לא? הוא בטוח 

אבא רחמן! וכך ממשיך לו איציק את  שבורא עולם "יבין" אותו ויסלח לו, הוא הרי
 שגרת חייו ללא דאגות וללא נקיפות מצפון.

 
איציק אינו היחיד, אנשים רבים מתחמקים מן החובה המוטלת עליהם בעולם הזה 
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במחשבה ש"עם הקב"ה אני כבר אסתדר". פעמים רבות מזדחלת בלבנו הרגשת 

ובשל הרגשה זו אנו בטחון ושאננות באשר לעמידתנו בפני בית דין של מעלה. 
נוטים להוריד בעצמנו "נטל" קשה. "מסתפקים במועט" בקביעת עיתים לתורה, 
מתרשלים בעבודת המידות, בשמירת הלשון, בדקדוקי הלכה וכדומה. לא ממצים את 

 מלוא הכוח לעבודת ה' יתברך. האם אכן יתקבלו הסברינו והצטדקויותינו בשמים?
 

ואחיו. בפרשת "וישב" מסופר על מכירת יוסף על  על כך נוכל ללמוד מפרשיית יוסף
ידי אחיו. עיון בפרשיה זו מגלה לנו כי האחים הקדושים כלל לא התחרטו על 
המכירה. היו להם צידוקים רבים ואפילו נימוקים הלכתיים מובהקים למכירה זו. גם 
כאשר האחים מגיעים למצרים ויוסף מתנכל להם ומבקשם להביא את בנימין, 

השבטים היא: "ויאמרו איש אל אחיו, אבל אשמים אנחנו על אחינו, אשר  תגובת
ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו...." כלומר, האחים מבינים כי הצרה 
באה אליהם בעקבות מכירת יוסף, ובכל זאת עדיין אינם מודים בטעותם על עצם 

אומרת, האחים  המכירה, אלא רק על כך שלא שמעו לתחנוניו של יוסף. זאת
התהלכו כל הזמן בהרגשה שהם עשו את הטוב והישר בעצם מכירת יוסף. והנה 
כאשר מתוודע יוסף אל אחיו, תגובת האחים הינה קיצונית ומפתיעה: "ולא יכלו 

הדיבור נעתק מפיהם, לא יכלו לדבר! מדוע?  -אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו" 
ירתו של יוסף, אז מה קרה פתאום? מדוע הם הרי היו להם הצטדקויות מצוינות למכ

שותקים? מדוע אינם יכולים להסביר ליוסף את שיקוליהם ההגיוניים ונימוקיהם 
ההלכתיים? כי אז בבת אחת, הם קלטו את האמת! הנה יוסף ניצב מולם, החלום 
שסיפר להם פעם על ירח ואחד עשר כוכבים שמשתחווים לו היה אמת לאמיתו. 

ליהם היו מוטעים מיסודם, בבת אחת התברר להם שהם חיו בטעות ממילא כל שיקו
נוראה! האמת הכתה בהם בחוזקה, והם התמלאו בושה גדולה כל כך, עד שלא יכלו 

 לענות.
 

אוי! אוי לנו! מה  "אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה!"על כך אומר המדרש: 
נינו, כל כך ברורה ונוקבת, נאמר לפני אבא שבשמים? כאשר האמת תתיצב למול עי

מה נדבר ומה נצטדק? "לא היה לי זמן?" והרי לדברים אחרים הקדשת זמן יקר. היה 
לי קשה לשנות הרגלים? הרי בכל מה שקשור לעולם הזה ידעת להתגמש טוב מאוד. 
אז מה? אשתך התנגדה? הרי כשרצית דברים אחרים ידעת טוב מאוד לשכנע אותה! 

לא מיצית את כוחותיך? למה לא התאמצת יותר? הכל נבע  נו, אז למה בכל זאת
בסך הכל מהתרשלות ועצלות! ומול האמת הנוקבת של בורא עולם מה נוכל 

 להצטדק? מה נוכל לומר?
 

 מתי כדאי לחזור בתשובה?

רבי שמעון בן לקיש היה בצעירותו שודד בין חבורת שודדים, ושב לה' בכל ליבו 
ימיו בתורה ובמצוות, עד שנעשה לאחד מהחכמים  בצום ובתפילה, והיה עוסק כל

 הגדולים שבתלמוד.
 

ביום שבו נפטר רבי שמעון בן לקיש, מתו שני רעיו מהעבר שנשארו שודדים. נתנו 
בשאול תחתית. אמרו השודדים:  -את רבי שמעון בגן עדן, ואת שני רעיו השודדים 

שה תשובה, ואתם לא רבון העולמים, וכי יש משוא פנים לפניך? אמר להם: זה ע
עשיתם! אמרו לפניו: הנח לנו ונעשה תשובה! אמר להם: אין תשובה אלא עד יום 
המיתה. למה הדבר דומה? לאדם שהוא פורש לים. אם אינו לוקח בידו מארץ נושבת 
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בים אינו מוצא. וכן אדם ההולך לקצה המדבר, אם אינו לוקח מן  -לחם ומים 

צא לאכול ולשתות. כך, אם אין אדם עושה הישוב לחם ומים, במדבר אינו מו
 לאחר מותו אין לו תשובה. -תשובה בחייו 

 
רבי אליעזר אומר, "ושוב יום אחד לפני מיתתך".  )דף קנג עמוד א(ובגמרא מסכת שבת 

שאלו אותו תלמידיו: וכי אדם יודע באיזה יום ימות? אמר להם: ישוב היום שמא 
 ימות למחר, ונמצא כל ימיו בתשובה.

 

 אין יאוש בעולם כלל!

פעמים רבות מתעורר האדם לתשובה, וגומר בדעתו להתחיל להשתנות, אלא שאז 
מופיע היצר הרע בפניו בדמות של צדיק גמור, ומציע בפניו את כל החטאים 
והעוונות שעשה מיום עמדו על דעתו. מלבד זאת שגם המצוות שקיים הן כה מועטות 

רטוב של רצון ואמון בעצמו, שהוא ה"רשע" יכול ופגומות, עד שלא מותיר ברוחו קו
 לעשות תשובה ולשנות את מעשיו.

 
והאמת, שצריך האדם לשים אל ליבו, כי זוהי אך ורק עצת היצר הרע, שרוצה 
להניאו לבל יעשה תשובה ויתקרב לאלוקיו. ודבריו הבל, כי אין צדיק בארץ אשר 

לתשובתו ואוהבו. כפי  יעשה טוב ולא יחטא, ואף על פי שחטא, הקב"ה מצפה
שרואים אנו בתפילת שמונה עשרה, שבשום ברכה לא חותמים במילת "הרוצה", 

הרוצה מלבד בברכת "השיבנו אבינו לתורתך" שחותמים בה: "ברוך אתה ה' 
כי הקב"ה רוצה בתשובתו של כל אחד ואחד, ואף אם נפל, יקום שוב,  -" בתשובה

תייאש כלל! אדרבה, עם ישראל בא ממקור וקם". ואל י -ככתוב: "שבע יפול צדיק 
 שאין לו יאוש!

 
אברהם אבינו, אב האומה, היה בן תשעים ותשע שנים, ועדין לא זכה לפרי בטן. 
הבה נחשוב, האם מישהו היה מאמין עוד שלאברהם יהיה בן בגיל כזה? או ששרה 

להמשכיות בת התשעים שנה תלד?! הרי שלפי השכל האנושי אי אפשר לצפות כלל 
מזוג כה מבוגר. והנה דווקא מהם צמח עם ישראל! וזאת כדי ללמדנו, כי אצל 
היהודי המאמין בה' אין יאוש כלל, כיון שבכל מצב בורא עולם יכול לעזור לו 
לשנות הכל. ולכן אל יפול אדם ברוחו, ובפרט בחודש אלול, גם אם רואה את עצמו 

תשובה, וה' יתברך החפץ בתשובה, מלא בחטאים, יתחזק ויתאמץ ביותר לשוב ב
 יקבלו ברחמים וברצון.

 
כך ראינו גם אצל יהודה בנו של יעקב אבינו, שלאחר שהואשם בחטא מכירת יוסף 
לישמעאלים, היה יכול ליפול ליאוש רוחני ולומר בנפשו: ממילא כבר חטאתי ואיני 

סדתי את כל רצוי לפני ה', בודאי איני יכול להשתנות לאחר מעשה זה, כי כבר הפ
עולמי...! אך לא כן חשב, אלא אדרבה ואדרבה, יהודה נאזר בכוחות מחודשים. הוא 
ידע שליהודי אין מקום להתייאש כלל, פתח דף חדש בחייו, והתחיל מהמצוה 
הראשונה הכתובה בתורה, מצות "פרו ורבו", ונשא אשה. דווקא בגלל מידתו זו, 

. זוהי מהותנו להתחדש כנשר, יהודים -שאינו מתייאש, נקרא עם ישראל על שמו 
 לא ליפול לפיתויי היצר הרע, אלא להתחיל להשתנות.

 
 קצוי כל מבטח שנאמר, לעולם םננעלי םאינ תשובה שערי" )סה(:במדרש שוחר טוב 

, בו לרחוץ מבקש שהוא מי וכל, לעולם ננעל אינו הזה הים מה, רחוקים וים ארץ



 בהלכה ובאגדהראש השנה ויום הכיפורים  |   18

 
 ה"הקב תשובה לעשות רוצה שאדם שעה כל התשובה כך, שירצה שעה כל בו רוחץ
 ו".מקבל

 

 אין הדבר תלוי אלא בי!

מספרת על אלעזר בן דורדיא, שלא הניח חטא שלא עשה.  )עבודה זרה יז ע"א(הגמרא 
אין מקבלים  -פעם אחת בשעת עבירה, אמרה לו אשה אחת: אלעזר בן דורדיא 

אותו בתשובה! כששמע זאת אלעזר התעורר ליבו לתשובה, ולמרות מצבו הרוחני 
 השפל, חיפש תקנה לנפשו. מה עשה?

 
ת, בקשו עלי רחמים! אמרו לו: עד הלך וישב בין הרים וגבעות, אמר: הרים וגבעו

י" )ישעיה נד(:שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו, שהרי כתוב  ים כ ִּ ו   ֶהָהרִּ  ָימו ש 
ֶטיָנה מו  ת ת ְ ָבעו   ".ְוַהג ְ

 
אמר: שמים וארץ, בקשו עלי רחמים! אמרו לו: עד שאנו מבקשים רחמים עליך, 

י")ישעיה נא(: נבקש על עצמנו, שכתוב  ם כ ִּ ַמיִּ ן ש ָ ָעש ָ ְמָלחו   כ ֶ ְבֶלה ,נִּ ֶגד ת ִּ ב ֶ  ".ְוָהָאֶרץ כ ַ
 

אמר: חמה ולבנה, בקשו עלי רחמים! אמרו לו: עד שאנו מבקשים רחמים עליך, 
ָבָנה ְוָחְפָרה" )ישעיה כד(:נבקש על עצמנו, שכתוב  ְ ה הַ  ,ַהל  ש ָ הו בו  ָ  ".ַחמ 

 
בקשים רחמים אמר: כוכבים ומזלות, בקשו עלי רחמים! אמרו לו: עד שאנחנו מ

ו  ")ישעיה לד(: עליך, נבקש על עצמנו, שכתוב  ל ְוָנַמק  ם ְצָבא כ ָ ַמיִּ ָ  ".ַהש  
 

הניח ראשו בין ברכיו וגעה בבכיה, עד שיצאה נשמתו אין הדבר תלוי אלא בי! אמר: 
מתוך בכי. יצאה בת קול ואמרה: רבי אלעזר בן דורדיא מזומן לחיי העולם הבא. 

מר: יש קונה עולמו בכמה שנים, ויש קונה עולמו בשעה בכה רבי יהודה הנשיא וא
 אחת! ולא דיים לבעלי תשובה שמקבלים אותם אלא שקוראים אותם 'רבי'!

 
הנה רוצים אנחנו להתחזק ולחזור בתשובה. פונים אנו לשמוע שיחות מוסר, לקרוא 
 דברי חיזוק ועוד ועוד. הכל טוב ויפה, אולם מחובתנו לזכור כי התיקון האמיתי

 ייעשה אך ורק על ידי חיפוש ופשפוש בתוך תוכנו פנימה, ותיקון עצמי.
רבי אלעזר בן דורדיא לימד אותנו יסוד גדול בתשובה: המקור הוא ה"אני", ואני 

כל אדם יעזוב את דרכו הקלוקלת באופן אישי  -בלבד! ככתוב "יעזוב רשע דרכו" 
ש לחדור אל תוככי ה"אני" וישוב אל ה'. במקום לברוח ולחפש עזרה אצל אחרים, י

 ולהשתנות! לפי שאין הדבר תלוי אלא בי! -
 

 "אם אין אני לי מי לי"

נתאר לעצמנו תרנגולת לבנה, צחורה כשלג, שהשתכשכה בעפר, וכל כנפיה התלכלכו 
לבלי היכר. אם נרצה לנקותה במים וסבון וחומרי ניקוי, הלכלוך עלול להידבק בה 

הטובה ביותר לניקיונה היא שהתרנגולת תתנער מעצמה, יותר וללא מועיל. הדרך 
 תנער את כנפיה כמה פעמים, ותחזור לצחותה ויופיה.

 
כך ידע האדם שאף אחד לא יוכל לנקותו מחטאו. אין שום שיטה בעולם שבה יוכל 

מי לי!"  -האדם להשיג ניקיון לנפשו, אם לא שהוא עצמו יחליט: "אם אין אני לי 
 ותהיה נשמתו צחה ונקיה מכל עוון וחטא.ויתנער מחטאיו, 
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 הצעתו של פיקח

 ,בא יהודי קשה יום לפני הגאון רבי ישראל מאיר מראדין, ה"חפץ חיים" זצוק"ל
ישראל. מתקשה אני לשאת את הצרות הרבות, עם והתאונן לפניו על צרותיהם של 

הגאולה, התלונן האיש. החל ה"חפץ חיים" מעודד אותו בדברים: "עוד רגע קט תבוא 
ואז יגאלו ישראל מצרותיהם". שמע היהודי ואמר בצער: הרי כבר אמרו חז"ל שאין 

אלא בתשובה, והמצב רק הולך ומדרדר, עד שלא מובן כיצד ישובו  םישראל נגאלי
ישראל מחטאיהם. השיב לו ה"חפץ חיים": משל למה הדבר דומה, לסוחר שבא אל 

ג לקחת סחורה ולשלם רק לאחר הסיטונאי כדי לרכוש ממנו סחורה, תמיד נה
שמכרה, אלא שבתקופה האחרונה נצטברו חובותיו, והסיטונאי סרב לתת לו סחורה. 

 יבויותיך, וכיצד אספק לך סחורה נוספת? פרץ הסוחר בבכי מריהן לא עמדת בהתח
אם לא תספק לי סחורה, כך אמר, אתמוטט חלילה לגמרי ולא יהיה בידי לחם  -

וכבר בקש לספק את הסחורה, אך כאן קפצו עובדיו של  לילדי. שמע הסיטונאי
הסיטונאי והחלו לפרט את כל חובותיו שלא שילם עד כה. נקלע למקום פיקח אחד, 
שמע את אשר ארע ואמר לסוחר: שמע לקולי, מדוע עליך לרכוש בבת אחת כמות 
גדולה של סחורה, קנה מעט, שלם במזומנים, תמכור, ושוב תקנה, עד שעסקיך 

 צבו.יתי
 

ו נתונים, הסביר ה"חפץ חיים" ליהודי. עם ישראל נמצא בגלות נחנזה המצב שבו א
מרה, והקב"ה רוצה ומשתוקק לגאלם. באה מדת הדין ומעכבת. שכן מצבנו הרוחני 
האישי של כל אחד מאתנו הוא בשפל המדרגה. אבל בל נתיאש, יכולים אנו לנהוג 

תשובה: נתקן את חטא הדיבור, נקבע על פי הצעתו של אותו פיקח: אט אט נשוב ב
תינו לאבינו שבשמים ועתים לתורה, נוסיף מצוה למצוה עד שנסלק את כל חוב

ונתיצב מחדש על רגלינו. לבנה ללבנה, מצוה למצוה, זכות לזכות, כך נזכה בעזרת ה' 
 מרווה לצמא()לגאולה השלימה. בנו הדבר תלוי, ביכולתינו הוא! 

 

 בשלי הסער הגדול הזה!

בספר יונה, שבו אנו קוראים ביום הכיפורים, מסופר על יונה הנביא שביקש ממנו 
ה' ללכת ולהזהיר את אנשי נינוה על חטאיהם, ולהתרות בהם שאם לא ישובו 

 בתשובה, הרי בעוד ארבעים יום יהפוך ה' את כל נינוה.
 

חזרו יונה חשש מאוד מפני שליחות זו, מפני שידע שאנשי נינוה ישמעו לדבריו וי
בתשובה, ובזה יגרם חלילה קטרוג על עם ישראל, שאף הם שומעים נבואות 
ותוכחות, ואין כולם שמים על לב. לכן העדיף יונה להתחמק משליחות זו, "ולברוח" 

ללכת לתרשיש, מקום מחוץ לגבולות ארץ ישראל, ואין הנבואה יכולה  -מפני ה' 
 לחול עליו שם, שאין הנבואה שורה בחוץ לארץ.

 
יל  אך בורא עולם, מלוא כל הארץ כבודו, מי יכול להסתתר ולברוח מפניו?! "וה' ֵהטִּ
ֵבר". יראו המלחים  ָ ש   ָבה ְלהִּ ְ ש   י ָה חִּ ם, ְוָהֳאנִּ י ָ ל ב ַ דו  י ַסַער ג ָ ם, ַוְיהִּ ָלה ֶאל ַהי ָ דו  ַח ג ְ רו 
 וזעקו לאלוהיהם, אלוהי עץ ואבן, ולא נענו. ניסו להטיל את כליהם וחפציהם לים

כדי להקל את משא האוניה, אך גם זה ללא הועיל. ויונה לא ידע מכל אשר נעשה, 
כי היה בירכתי הספינה ישן. כשראו המלחים שהסערה הולכת ומתגברת, 
והשתדלויותיהם אינן מועילות, החליטו להפיל גורל כדי לדעת בשל מי באה עליהם 

ָנה". פנו אליו  -הסערה  ָרל ַעל יו  ו  ל ַהג  פ   י ָהָרָעה "ַוי ִּ ר ְלמִּ ֲאש ֶ א ָלנו  ב ַ יָדה נ ָ ושאלוהו: "ַהג ִּ
א...?" מספר להם יונה את כל קורותיו, ואחר כך  בו  ָ ן ת  ֵמַאיִּ ָך ו  ַלאְכת ְ , ַמה מ ְ ַהז  את ָלנו 
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י הַ  ִּ ל  י ְבש ֶ י כ ִּ ֵדַע ָאנִּ י יו  ת  ק ַהי ָם ֵמֲעֵליֶכם, כ ִּ ש ְ ם, ְויִּ י ֶאל ַהי ָ יֻלנִּ י ַוֲהטִּ או נִּ ַער אומר: "ש ָ ַ ס 

ל ַהז ֶה ֲעֵליֶכם"! ואכן כך היה, וההמשך ידוע, כמסופר בספר יונה. דו   ַהג ָ
 

אומר הרב מבריסק זצ"ל: מתשובתו של יונה אנו למדים דבר גדול. הרי בספינה היו 
כולם עובדי עבודה זרה, מלבד יונה, ולא היו חסרות סיבות לתלות בהן את הסערה. 

לא חיפש הצטדקויות, ולא חיפש על מי  -ו טענה אבל יונה הנביא שידע כי יש עלי
 להטיל את האשמה. תכף ומיד הודה ואמר: "כי בשלי הסער הגדול הזה עליכם!".

 

בימים אלו, בהם נדרש כל אחד מאתנו לפשפש במעשיו ולתקנם, עלולים אנו ליפול 
בעצת היצר ולומר: יש אנשים שבאמת צריכים להתחזק ולחזור בתשובה, המצב 

היום ממש לא פשוט, יש אנשים שאפילו בכיפור אינם צמים. והפריצות  הרוחני
הממשלה הזאת הורסת את הדת במדינה,  -ממש נורא ואיום, ובכלל  -ברחוב 

חנויות של בשר חזיר מפוזרות בכל הארץ, השבת נרמסת בראש כל חוצות. יש לעם 
תקן את א -אדם טוב וחף מפשע  -ישראל הרבה מה להתחזק לפני שדווקא אני 

 עצמי.
 

כי טענות אלו, הם טענות היצר הרע, שרוצה למנוע אותנו  -אולם עלינו לדעת 
"בשלי הסער מלתקן את מעשינו על ידי טענות שוא. על כל אחד ואחד לומר לעצמו: 

כי אכן מכל אחד ואחד ה' דורש התחזקות לפי דרגתו ומצבו, ומי  הגדול הזה"!
 שנמצא בדרגה רוחנית גבוהה יותר, ה' דורש ממנו התחזקות בדרגות שלו.

 

 הוציאה ממסגר נפשי

אומר הגאון רבי אליהו לופיאן: משל לאדם שנכנסה צפור לתוך כף ידו, וסגר עליה 
יש בכוחה לעוף למעלה, ואילו אני בכפו. אמר: הרי אומרים בני אדם שהצפור הזאת 

רואה שאיננה יכולה לזוז... אמרו לו: שוטה שבעולם! פתח את ידך, שחרר את הצפור, 
 ותראה איך היא עפה מעלה מעלה...

 

והנמשל הוא, כשהאדם אומר: אינני יכול לעשות תשובה, אינני יכול להתקדם 
סגרת את נפשך בתאוות ברוחניות, אומרים לו: שוטה שבעולם! טמטמת את עצמך! 

ובהרגלים, לכן אינך יכול להתגבר. פתח את המסגר, השלך את שלשלאות התאוה 
וההרגלים הרעים מעל נפשך, ואז תראה איך אתה יכול להגיע לתשובה שלימה 

 ולהגביה עוף עד השמים! כי "אין הדבר תלוי אלא בי"!!!
 

 עומדים מקום שבעלי תשובה

אמר רבי אבהו מקום שבעלי תשובה עומדים " עמוד ב(,)דף לד בגמרא מסכת ברכות 
שמעלת  )דף פו עמוד ב(מסכת יומא ב. ופרשו "אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד

נהפכים לו לזכויות,  )בכוונה(עד שאפילו העברות שעבר במזיד  ,התשובה גדולה כל כך
ו לה' וכאילו עשה מצוות במקום העברות. ואמנם זה דוקא בעושה תשובה מאהבת

אבל אם חוזר בתשובה מחמת  .על ידי קיום התורה והמצוותאליו יתברך להתקרב 
יראה ופחד מהעונש שיקבל על העברות שעשה, אדם זה לא זוכה עד כדי כך 
שיהפכו לו העברות למצוות, אלא רק נהפכים לו לשגגות, שאע"פ שעשה במזיד, כיון 

 שחזר בתשובה נחשב לו כאילו עשה בשוגג.
 

שבעלי תשובה דרגתם גדלה עד מאוד, כיון שבעלי תשובה יצרם מפתה אותם והטעם 
תמיד לחזור על העבירות שעשו והורגלו בהם, והם נלחמים תמיד עם יצרם 
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ומתגברים עליו. לכן גדולה מעלתם, כי לפי צערו והתגברותו של האדם על היצר 

ם שבעלי תשובה מקו ,אמרו חכמים :תב הרמב"םויותר. וכמו שכגדול הרע, כך שכרו 
עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד בו. כלומר, מעלתם גדולה ממעלת אלו 

 .מפני שהם כובשים את יצרם יותר מהםשלא חטאו מעולם, 
 

 האומר אחטא ואשוב

אחכה עד  ?!ו בצעירותיילמה לי לחזור בתשובה עכש ,אם כך הוא :ואל יאמר אדם
חזור בתשובה ויהפכו אעשה עוד עברות, ואח"כ אחיה בהפקר ואנתיים יוב ,שאתבגר

של  -ידע האדם, כי רבות מחשבות בלב איש, וטענות אלו  !לי כל העבירות לזכויות
יצר הרע הם. ראשית, וכי יודע האדם כמה שנים יחיה, שכבר בטוח בעצמו שיספיק 

מר האו" יומא ח משנה ט()וכבר אמרו רבותינו במשנה  ?!לשוב בתשובה מכל עוונותיו
עצת היצר  ו. וז"בידו לעשות תשובה םאחטא ואשוב אחטא ואשוב, אין מספיקי

עוד  תפתהשיזדקן יכאח"כ גם , ושוא כאלולהטעות את האדם ולמושכו בטענות 
 אחר יצרו, עד שיטרידנו מן העולם הזה והעולם הבא לגמרי.

 

 אל תאמר לכשאפנה אשנה

בישיבה חשובה, וראה היאך מעשה בבחור מנתניה שעלה לירושלים לשבת ושבת 
מענגים את השבת בדברי תורה וחכמה ונהנה מאוד, הוא החליט לחזור בתשובה 
ונשאר בישיבה בירושלים. והנה כעבור שנה נזכר בחברי ילדותו שנשארו שם ללא 
תורה וללא מצוות, נסע אליהם כדי שיחזרו בתשובה, וביקש מהם לבוא עמו ולשבות 

טעמה של תורה, כמאמר דוד המלך: "טעמו וראו כי  בישיבה בשבת, כדי שיטעמו
טוב ה'". אבל הם דחוהו לפעם אחרת, כי בשבת ההיא התקיים משחק כדורגל עם 
נבחרת רוסיה. לשבת הבאה חזר לבקשם לבוא עמו, אך שוב דחוהו בטענה שיש 
מסיבת יום הולדת של חבר במוצאי שבת, ואינם רוצים להיעדר משם, אך הבטיחו 

מו בשבת שאחריה. ושוב מצאו תרוץ בשבת האחרת שקרוביו של אחד שיבואו ע
החברים, חוגגים מסיבת בר מצוה לבנם, ואמרו לו שיבוא אליהם ביום ראשון 
בבוקר, ואז יבואו עמו לירושלים. כשחזר ביום ראשון, לתדהמתו הוא רואה את 

חורים הוריהם יושבים לארץ ובוכים. שאל מה קרה, אמרו לו: בלילה כשחזרו הב
מהמסיבה, סטתה מכוניתם מן הדרך והתנגשה בעמוד חשמל, וכולם נהרגו בתאונה. 
התאונן החבר ואמר: חבל, אילו היו באים עמי לירושלים היו נשארים בחיים, כי 

 גדולה תורה שנותנת חיים לעושיה בעולם הזה ובעולם הבא.
 

 ההשגחה העליונה המכוונת

ברחובות, התאספו גם בעל ואשה מגבעת ברנר בחוג בית לנושאי יהדות המתקיים 
אשר הוא קיבוץ חילוני מובהק שאין בו אפילו בית כנסת. לזוג זה יש שתי בנות 
שלעגו להוריהם על השתתפותם באותו חוג בית, "כבר הזדקנתם והתחלתם לפחד 
מהמוות" אמרו להורים. אחר כמה פעמים שלעגו להם, פנו ההורים לבנות ואמרו 

ללעוג, כדאי שתבואו גם אתן פעם אחת ותשמעו, אולי גם אתן  להם, במקום
אך לבסוף הסכימו לבוא  ,תשתכנעו?. בתחילה פטרו הבנות את ההצעה בלעג

ולהתרשם. אחר שבאו פעם אחת החליטו, לבוא פעם נוספת וכך עברו חודשיים 
. כתום החודשיים היה המתקיימים אחת לשבוע שהתמידו בהשתתפות בשיעורים הללו

ליהם להתגייס לצבא, ידעו ההורים שאם תתגייסנה לצבא חודשיים בלבד לאחר ע
 ,מהשיעורים שקבלו. הואיל וכךכל כך לא ישאר בהם רושם  ,ההשתתפות בשיעורים

ובאופן זה יוכלו להספיק  ,הציע להם מארגן השיעורים, כי יגישו עתה בקשה לדחיה



 בהלכה ובאגדהראש השנה ויום הכיפורים  |   11

 
חניות הרבה יותר. ועד אז אם ללמוד ולהתחזק עוד תקופה, כדי להיות מחוסנים ברו

ירצו בכל זאת לילך לצבא, תוכלנה ללכת. וכך עשו הבנות ובקשו דחייה לכמה 
חודשים. ובמשך זמן זה התמידו בשיעורים והתחזקו מאוד בשמירת המצוות, 

ואף היא התחזקה בקיום  ,ובעקבותיהם הצטרפה עוד נערה צעירה מאותו קיבוץ
להקים בתים שלושתן 'פטור' לגמרי מהצבא, וזכו המצוות. וסוף דבר הצליחו לקבל 

 נאמנים בישראל.
 

ממהלך הדברים כפי שספרו הבנות, התברר כי קבלו הם את הצו להתייצב חודש 
, דבר אשר אין לו סיבה. שימו לב, אילו ןימים מאוחר יותר מכל שאר בנות כיתת

תירוצים  ןומרהתייצבו ביחד עם כל בנות הכיתה, לא קל היה להם לבקש דחייה, בא
ללא כל חשש. הבא ליטהר  ןאלו, אבל משהתייצבו לבדם, יכלו לבקש כרצונ

 )שאל אביך( בידו. םמסייעי
 

 אין דבר העומד בפני התשובה

: ַוי  אֶמר ה' ֶאל  ַהְרֵגהו  יו ַוי ַ ן ֶאל ֶהֶבל ָאחִּ ָקם ַקיִּ ֶדה ַוי ָ ָ ש   ָתם ב ַ ְהיו  י ב ִּ נאמר בתורה: "ַוְיהִּ
ן ֵאי ֶהֶבל  ֵמי ַקיִּ ל ד ְ יָת קו  י: ַוי  אֶמר ֶמה ָעש ִּ כִּ י ָאנ  י, ֲהש  ֵמר ָאחִּ יָך ַוי  אֶמר ל א ָיַדְעת ִּ ָאחִּ

יָה  ְצָתה ֶאת פ ִּ ָ ר פ  ן ָהֲאָדָמה ֲאש ֶ ה מִּ ָ ה ָארו ר ָאת  ָ ן ָהֲאָדָמה: ְוַעת  ים ֵאַלי מִּ יָך צ ֲעקִּ ָאחִּ
ד ֶאת ָהֲאדָ  י ַתֲעב  ֶדָך: כ ִּ י ָ יָך מִּ ֵמי ָאחִּ ְהֶיה ָלַקַחת ֶאת ד ְ ת כ  ָחה  ָלְך ָנע ָוָנד ת ִּ ֵ ָמה ל א ת ֵסף ת 

ֵני ָהֲאָדָמה  ם ֵמַעל פ ְ י ַהי ו  ָ א תִּ ת  ַרש ְ א: ֵהן ג ֵ ו  ש  נ ְ י מִּ נִּ ל ֲעו  דו  ן ֶאל ה' ג ָ ָבָאֶרץ: ַוי אֶמר ַקיִּ
י: ַוי אֶמר י ַיַהְרֵגנִּ ָאֶרץ ְוָהָיה ָכל מ ְצאִּ י ָנע ָוָנד ב ָ יתִּ ֵתר ְוָהיִּ ָ ֶניָך ֶאס  ָ פ  ל ה ֵרג  ו מִּ לו  ה' ָלֵכן כ ָ

ְפֵני ה'  ִּ ל  ן מִּ : ַוי ֵֵצא ַקיִּ ל מ ְצאו  ת אתו  כ ָ ו  י ַהכ  ְלת ִּ ת ְלבִּ ן או  ם ה' ְלַקיִּ ש ֶ ם ַוי ָ ם ֻיק ָ ְבָעַתיִּ ן ש ִּ ַקיִּ
ְדַמת ֵעֶדן". ד קִּ ֶאֶרץ נו  ב ב ְ  ַוי ֵש ֶ

 
מעשהו של קין מזעזע ונורא, על מה ולמה הרג את הבל אחיו?! הרי כל העולם 

יהם, הכל שלהם, יכולים לעשות הכל כאוות נפשם, ועדיין לא מספיק לו לקין כל לפנ
זה, הוא הולך והורג את אחיו היחיד?! לא איכפת לו מאבא שלו ומאמא שלו 
שיצטערו?! ממש אכזריות נוראה. והובא בחז"ל שלא ידע קין מהיכן להרגו, והיה 

ליו, שאולי ימות מפה ואולי מנסה מכל מיני מקומות בגופו, ופצע אותו בידיו וברג
לא נאמר  -אחיך צועקים אלי מן האדמה'  דמימשם, ולכן נאמר בפסוקים: 'קול 

 לשון רבים, שיצאו לו דמים רבים מכמה מקומות. דמילשון יחיד אלא  דם''קול 
 

והנה על אף המעשה הנורא והמזעזע הזה, נאמר שם: "ויצא קין מלפני ה'", ואמרו 
מלפני ה' שמח, ופגע בו אביו אדם הראשון, שאל אותו: מה עשה רבותינו, שיצא קין 

הקב"ה בדינך? אמר לו: עשיתי תשובה והתפשרתי. התחיל אדם הראשון להכות על 
פניו, ואמר: כך היא כוחה של תשובה, ואני לא הייתי יודע לעשות תשובה על חטאי 

לשמך עליון', שאכלתי מעץ הדעת?! מיד אמר את המזמור 'טוב להודות לה' ולזמר 
להודות לבורא עולם שנתן לאדם הזדמנות פז למחוק את המעשה שעשה על ידי 

 ששב בתשובה.
 

 והיה כלא היה

ובאמת מצד הדין והסברא, אדם שעבר עברה, לעולם לא היה יכול למחוק זאת, כי 
אע"פ שהוא מודה ומתחרט שטעה, מכל מקום את הנעשה אין להשיב, כי במציאות 

עברה, ואיך אפשר להתייחס לזה כאילו לא היה דבר?! ניחא, אם היה כאן מעשה 
היינו אומרים שמעשה העברה קיים אלא שמתחרט שעשה זאת, והקב"ה מקבל את 
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התנצלותו, זאת אפשר להבין. אבל באמת זה לא כך, כי אדם שזוכה לשוב בתשובה 

וחק שלימה, הקב"ה מוחק לו את העוון לגמרי כאילו לא עשהו כלל, ולא רק שמ
אלא כפי שהובא לעיל, שאם זוכה לשוב בתשובה מאהבת ה', עוונותיו נהפכים לו 
לזכויות. זו ממידת טובו של בורא עולם לתת לאדם השב בתשובה, הרגשה של 'בוא 
ונפתח דף חדש', ואז כבר יש לו הרבה יותר חשק לפעול באמת ולעשות אך ורק 

 מעשים טובים כרצון הבורא יתברך.
 

מפורסם שהיה לפני כעשרים שנה בזוג שהתחתנו, והנה בסוף  מספרים מעשה
החתונה ניגש אבי החתן לשלם את הכסף המגיע לתזמורת כפי שסוכם ביניהם. 
ממשמש האב בחליפתו והכסף איננו, הבין כי נגנב הכסף, הצטער מאוד והשיג כסף 
 אחר לשלם לתזמורת. לאחר ימי ה'שבע ברכות' הזמינו הזוג החדש את הוריהם

שיבואו לביתם לראות את הסרטת החתונה, והנה בתוך הריקודים רואים שאב החתן 
מוציא את חליפתו ומניחה על גב הכסא ורוקד בשמחה, ולאחר כמה רגעים רואים 
את אבי הכלה מסתכל אנה ואנה, מכניס את ידו, ו... מוציא את הכסף ומכניסו 

י הכלה, אשר היה מוכן לכיסו. אי אפשר לתאר אלו בושות היו באותו רגע לאב
 לקבור את עצמו חי, ולא להתבייש בושה כזאת ליד חתנו החדש והוריו.

 

הבה נתבונן, כמה היה מוכן אבי הכלה לשלם לצלם, שיסכים למחוק את הקטע 
הזה? הלוא כל כסף שבעולם, ובלבד שיציל אותו מבושה זו! והנה אומרים חז"ל, כי 

ן, מראים לו את כל מעשיו שעשה מיום לאחר שהאדם נפטר ובא לתת דין וחשבו
שנולד ועד יום מותו. וכשעשה עברות ושב בתשובה, בורא עולם מוחק את הקטע 

 מההסרטה לגמרי, ולא יראה אותו כלל ביום הדין! זהו כוחה של התשובה!
 

 כי לא אחפוץ במות המת

י ְסד ם  ים על רעתם וחטאתם של אנשי סדום ועמורה מעידה התורה: "ְוַאְנש ֵ ָרעִּ
י ָכְבָדה ְמא ד: אָתם כ ִּ ָ ה ְוַחט  י ָרב ָ ים ַלה' ְמא ד: ַוי  אֶמר ה' ַזֲעַקת ְסד ם ַוֲעמ ָרה כ ִּ אִּ ָ  ְוַחט 

 

יר ַעל  ְמטִּ ולא בכדי הענישם הקב"ה עונשים קשים וחמורים, כאמור בתורה: "ַוה' הִּ
ם: ַוי ַ  ָמיִּ ָ ן ַהש   ית ָוֵאש  ֵמֵאת ה' מִּ ְפרִּ ל ְסד ם ְוַעל ֲעמ ָרה ג ָ ים ָהֵאל ְוֵאת כ ָ ְך ֶאת ֶהָערִּ ֲהפ 

ים ְוֶצַמח ָהֲאָדָמה: ֵבי ֶהָערִּ ל י ש ְ ר ְוֵאת כ ָ כ ָ  ַהכ ִּ
 

אולם אל לנו לחשוב שהקב"ה היה חפץ 'בדוקא' להעניש את סדום ועמורה חס 
ושלום. לא ולא, וכבר במדרש אמרו כי עיר סדום היתה קיימת סה"כ חמשים ושתים 

שנה היה הקדוש ברוך הוא מרעיש עליהם הרים ומביא שנה, ומתוכם עשרים וחמש 
עליהם זוועות כדי שיעשו תשובה, ולא עשו. לכך לא היתה ברירה אלא להענישם 
דוקא בצורה הזאת. כי ידע בורא עולם ששחיתות כזאת, צריך לשרשה מן היסוד ולא 
להשאיר כלום, ואם היה הקב"ה מענישם בלבד ולא משחית את העיר, בני אדם 

ו באים אחר זמן להתגורר בסדום ועמורה, היו מושפעים מהאוירה הקלוקלת שהי
שהושרתה ונשארה במקום, והיו גם הם נעשים רעים וחטאים לה', לכך לא היתה 
ברירה אלא להשחית את העיר מהיסוד. אבל מכאן נלמד על שאר בני אדם שבודאי 

"ֱאמ ר ק לג פסוק יא(: )פר אין הקב"ה חפץ להענישם, כמו שאמר הקב"ה לנביא יחזקאל
ו   ְרכ  ד ַ ע מִּ ו ב ָרש ָ ש  ם ב ְ י אִּ ע כ ִּ ת ָהָרש ָ מו  ץ ב ְ ם ֶאְחפ   ים אִּ י ְנֻאם ה' ֶאל הִּ ֲאֵליֶהם ַחי ָאנִּ

ָרֵאל".  ש ְ ית יִּ ה ָתמו תו  ב ֵ ָ ים ְוָלמ  ְרֵכיֶכם ָהָרעִּ ד ַ ו בו  מִּ ו בו  ש  י ל א  )שם יח לב(ְוָחָיה. ש  "כ ִּ
ת  ֵ ת ַהמ  מו  ץ ב ְ ְחיו ".ֶאְחפ   יבו  וִּ  ְנֻאם ה' אל הים ְוָהש ִּ
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אדרבה, בורא עולם ישתבח שמו, הוא היטיב לנו הוא מיטיב לנו והוא ייטיב לנו, 
ואך ורק רוצה לטובתנו ולא לרעתנו חס ושלום. אלא שהכל תלוי בנו, שככל שנטיב 

 את דרכינו ומעשינו, בורא עולם יתנהג עמנו בכפלי כפליים של טובות והטבות.
 

 ת העונשרטמ

כל מטרת העונש שמעניש הקב"ה את האדם, אינו אלא כדי שהאדם יתבונן אכן 
 במעשיו שעשה שלא כהוגן ויתחרט עליהם ולא יעשם שוב.

 

אליהו מוילנא שרכש ספר תורה מהודר מאוד ושמר עליו  יומספרים על הגאון רב
רבי הזמנה לחתונת נכדו של הגאון הרב קיבל  חד מן הימיםכבבת עינו. והנה בא

שהיה מזקני גדולי הדור בזמנו. לאות הוקרה וכבוד לרב, נסע הגאון  שאול נתנזון
רב מוילנא ברכבת לחתונה שהתקיימה ביום ראשון בערב במקום סמוך לעירו של ה

 .. באותו לילה לא היתה רכבת חזרה לוילנא, והוכרח הגאון לישון שםשאול נתנזון
יום שני קם הרב והתפלל שחרית עם הקהל, אך כשהגיעו לקריאת ב למחרת בבקר

קשה  נתזנון,התורה, נוכחו לדעת שאין ספר תורה במקום, ומחמת זקנותו של הרב 
היה לרב לנסוע עד העיר בשביל ספר תורה, ולכן הוכרחו לוותר באותו יום על 

כאשר אך הנה קריאת ספר תורה. לאחר התפלה נסע הגאון מוילנא חזרה אל ביתו. ו
 על כך ספר תורה שלו, ובני הבית הודיעוה, שנגנב מצערתשמע בשורה  ,הגיע

הרב בצער גדול והחל  היה .לא נמצא הספרעדין זה כמה שעות ש אולם ,למשטרה
ואמר שיודע הוא שנגנב לו הספר בעבור חטאו שלא קרא  ,לבכות בכי גדול ועצום

אף פעם על קריאת  וותרתר לא יהיום בבוקר בספר תורה, וקיבל על עצמו שיו
לרב.  וחזרוה ,תורהההודיעו לרב כי ברוך ה' נמצא ספר  ,לאחר זמן מה הנההתורה. ו

כי כל זה עשה הקב"ה כדי שאשוב מחטאי, וברגע שראה  ,דעו בני :אמר להם הרב
הקב"ה שאני מתחרט על חטאי ומקבל על עצמי שלא לעשות כן שוב, כבר לא היתה 

 אז חזר הספר.סיבה להענישני ו
 

אחד מחכמי על רב הונא שהיה  )דף ה עמוד א(וכיוצא בזה מסופר בגמרא ברכות 
והחמיצו לו ארבע מאות חביות יין והצטער מאוד. נכנסו לבקרו חבריו  הגמרא,

וכי  :אמר להם .החכמים ואמרו לו שיבדוק במעשיו אולי נהג באיזה ענין שלא כהוגן
 ?!וכי הקב"ה חשוד בעיניך שמעניש סתם בלא סיבה :אמרו לו ?!אני חשוד בעיניכם

אתקן. אמרו ושיודיע לי  ,אם יש מי ששמע משהו לא טוב עלי ,אדרבה :אמר להם
הרי הוא  :שמענו שכבודו לא נותן את כל החלק המגיע לפועל בשדה. אמר להם :לו

 ל זאתבכ :אמרו לו לכן אני מפחית משכרו. ובקושי משאיר לי, ,גונב לעצמו הרבה
ואם תרצה  החלק המגיע לו,אלא תתן לו אתה את  .אתה גונב ממנונחשב לך שגם 

 אני מקבל עלי את דבריכם :בתו. אמר להם רב הונאיתתבע אותו אחר כך על גנ
ליין. ויש אומרים שהתייקר החומץ חזרה . עשה הקב"ה נס ונהפך החומץ וחוזר בי

 לום.ועלה לדמי מחירו של היין, כך שלא הפסיד רב הונא כ
 

 מפנה מקום לעברות נוספות

, דהיינו שיאמר האדם בשפתיו את אשר וידויחלק הכרחי מתהליך התשובה הוא ה
חטא. ותיקנו חז"ל בסדר התפילה נוסח וידוי, שבו אנו מכים על חטא ואומרים: 
"אשמנו, בגדנו" וכו'. אולם עלינו לזכור את אשר כתב הרמב"ם בהלכות תשובה: מה 

שיעזוב החוטא את חטאו ויסירהו ממחשבתו, ויגמור בלבו שלא היא התשובה? 
יעשהו עוד... וכל המתוודה בדברים ולא גמר בלבו לעזוב את החטא, הרי זה דומה 

 לטובל ושרץ בידו, שאין הטבילה מועילה לו עד שישליך את השרץ.
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"על מה  )פרק א פסוק ה(ישעיה רבנו יעקב מדובנא המשיל משל בזה, על הפסוק בו
 ווכו עוד תוסיפו סרה". משל לאדם שהלך לחנות מכולת וביקש שק לשים בתוכת

נותר מקום ולא  "ג,ק התשעבשק מדד ומצא  מילא ,לקח את הכף .קמח "גק העשר
ידע את  המיומן אך המוכר ,עוד. ביקש מבעל החנות שק אחר גדול יותרלהכניס 

 קמח.קילו הכניס עוד לח ורי עשהנעד שבשק מפה ומשם מלאכתו, הוא ניגש וחבט 
והנמשל, אדם עושה עברות מכף רגל ועד ראש, כל כולו מלא עברות, ואין לו עוד 

ואז וידוי, מכה על ליבו מעט, ? מתחיל לומר מה עושה , המצפון מכביד עליו.מקום
וזה שאומר הנביא, 'על  המצפון שלו נהיה נקי, ובלבו מתפנה מקום לעברות נוספות.

 !בשביל ש'תוסיפו סרה'?האם רך מה אתם מכים, לצו -' עוד מה תוכו
 

 הקרב האמיתי

תהלוכת נצחון צעדה בגאווה ברחובות העיר. אזרחי המדינה מקטנם ועד גדולם באו 
לחלוק כבוד לצבא החוזר בנצחון מן המלחמה. לא מלחמה רגילה הייתה זו, אלא 

ת, ולכן מלחמה עם אויב קשה במיוחד, אשר המאבק עמו נמשך על פני שנים רבו
שמחת הנצחון היתה אדירה. חיילים חסונים צעדו בגאווה ולאחריהם מפקדים עטורי 
דרגות ואותות הצטיינות. ההמון המשולהב נופף להם בהתלהבות וזרק לעברם זרי 
פרחים. ואז הגיע הרגע הגדול, תרועת חצוצרות אדירה בשרה את בואה של כרכרת 

ור נצחון. העם הצדיע לו ביראת כבוד. המלכות. על הכרכרה נראה המלך כשהוא עט
 האוירה היתה מרוממת.

 

והנה בתוך המהומה התקרב זקן אחד לעבר המלך ואמר: "יסלח לי אדוני המלך, 
הנה נא חזר המלך בנצחון מן המלחמה הקטנה, ברצוני לברך את המלך שיזכה 

 להיות עטור נצחון גם במלחמה הגדולה".
 

בתמהון, והזקן הסביר: "מלחמה זו שחזרת ממנה  "למה תתכוון בדבריך?" שאל המלך
שנים, למעט את זמן ההפוגות והשינה, אך יש מלחמה שנמשכת על פני  51-נמשכה כ

שעות ביממה ללא הפוגות. ואת האויב  53ימים בשנה,  413שנותיו של האדם,  551
הנלחם בה אי אפשר להפיל במכת מחץ אחת, שכן מיד לאחר שהוא נוחל תבוסה, 

ס הוא כוחות חדשים ומתחיל במלחמה נוספת, הוא לעולם אינו מתייאש. יש לו מגיי
תכסיסי מלחמה מיוחדים, שחלקם אינם מוכרים לנו. הוא יודע לנצל בדיוק את רגעי 
החולשה, והגרוע ביותר שהוא מתחזה לעתים לאוהב, וקשה מאוד לזהותו, ובכן אדוני 

 ה הגדולה נגד היצר הרע".המלך, סיים הזקן, "אני מאחל לך הצלחה במלחמ
 

 איזהו גבור הכובש את יצרו

כל אדם יודע אל נכון עד כמה נכונים דברים אלו! לעיתים אדם יכול לעשות דברים 
גדולים וקשים לביצוע, פעולות הדורשות מאמץ גופני רב, הרפתקאות מסוכנות וכו', 

, הימנעות אך כל זה קל מאוד ביחס להתגברות פנימית אחת, התאפקות בשעת כעס
מלשון הרע, שינויי הרגלים וכיוצא. דברים מעין אלו דורשים מאמץ פנימי גדול 

 מאוד.
 

כמה מאירים הם דבריו של הרמח"ל בספרו "מסילת ישרים": "והנה שם הקב"ה את 
האדם במקום שרבים המרחיקים אותו ממנו יתברך. והם הם התאוות החומריות, 

. ונמצא שהוא והולך מן הטוב האמיתי אשר אם ימשך אחריהן הנה הוא מתרחק
כי כל עניני העולם בין לטוב בין למוטב, הם  מושם באמת בתוך המלחמה החזקה,

הם הנסיונות לאדם. העוני מצד אחד והעושר מצד אחד, השלוה מצד אחד והיסורין 
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מצד אחד, עד שנמצאת המלחמה אליו פנים ואחור, ואם יהיה לבן חיל וינצח 

הוא יהיה האדם השלם אשר יזכה להידבק בבוראו, ויצא  -ים המלחמה מכל הצדד
 מן הפרוזדור הזה, ויכנס בטרקלין לאור באור החיים".

 

 מה רוצה הכלב?

אכן מאמץ רב עלינו להשקיע במלחמה תמידית זו, וכמו כן עלינו גם לדעת ולהכיר 
בות הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל נהג להתריע פעמים ר את תכסיסי היצר הרע.

 מפני שיטותיו המחוכמות ונכליו של היצר. הוא סיפר משל המובא במדרש:
 

בשוק של רומי חיו כלבים ערמומיים, היה הכלב רובץ על פתח חנותו של האופה, 
משים עצמו כישן ולוטש עיניים בהחבא על המגשים העמוסים בדברי מאפה מפיצי 

מילה האחרונה בהתכוונו ליצר שואל ר' חיים, והדגיש את ה "מה רוצה הכלב?"ניחוח. 
יניח לו זאת? בודאי שלא. הוא  -האדם  -האם האופה  "לחמניה אחת"! -הרע, 

שומר על הלחמניות לבל יחטוף הכלב אף אחת מהן. מה עושה הכלב? הכלב בשוק 
של רומי היה משים עצמו כישן, אך ברגע קט של היסח הדעת היה הופך תבנית 

יה הכלב חוטף לחמניה אחת, כשהיתה המהומה שלימה. במהומה שהיתה קמה, ה
 -שוככת, היה האופה עורך את המאזן, "נו, רק לחמניה אחת, לא נורא". אבל הכלב 

 השיג בדיוק את מה שרצה!
 

כך היא דרכו של היצר, הוא רוצה להכשיל את האדם רק בפרט אחד, כדי שמחר 
אומנותו של יצר הרע, היום יוכל להכשילו בפרט נוסף, שהרי כך אמרו חז"ל: "כך 

אומר לו עשה כך, ולמחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו עבוד עבודה זרה". אך 
איזה בר דעת מיושב בדעתו יניח ליצר להכשיל אותו? אבל ליצר יש סבלנות. הוא 
מחכה לרגע של היסח הדעת, ואז ברגע הזה הוא מחולל מהומה, הוא מכניס את 

כל מיני מצבי לחץ, אי נעימויות, ובהזדמנות זו הוא האדם למצבים פתאומיים, ל
מצליח להכשיל אותו בפרט קטן אחד. בקצת לשון הרע, במעט שקר, בהתפרצות 
קטנה של כעס, בחילול שבת "קטן", מה כבר עשיתי? חושב האדם בלבו, אך הוא 

 אינו יודע שזה הדבר שאותו רצה היצר הרע בלבד.
 

 סוד האושר במשחק הכדורגל...

שלום שבדרון זצ"ל. פעם  ברהור אחד היה מגיע בקביעות לשעורי הערב אצל בח
לא יוכל להגיע לשיעורים, מפני שיש לו השבוע אחת התנצל בפני הרב ואמר כי 

טרדה מסוימת המונעת ממנו להגיע. "מה הטרדה?" התעניין הרב, הבחור ניסה 
נאות לספר: "השבוע  ,להתחמק אך למול מבטיו האוהבים והאכפתיים של הרב

מתקיים המשחק המרכזי לכדורגל. שעות המשחק חופפות לשעות השיעור, ואני לא 
מסוגל לוותר על רגעים אלו. אני מכור למשחקי כדור, אני אוהב בכל ליבי את 

"ידידי היקר", אמר הרב, "מעניין אותי מאוד לדעת מה סוד  .המשחק וגבוריו!"
לשמוע מקרוב על מהלך המשחק". הבחור החל האושר במשחק הכדור? הייתי שמח 

קבוצות. ואם נרצה להגדיר את ההצלחה  5-לספר בהנאה אישית: "המשחק מתחלק ל
בצידי  את אומרתעל רגל אחת נאמר שמי שמבקיע את השער הוא המאושר. ז

המגרש יש שער רחב ממדים, ומי שבועט בכדור ומכניסו לשער הוא המנצח, הרגע 
הוא הרגע האמיתי של המשחק". "מה החכמה הגדולה להכניס שהכדור נכנס לשער 

כדור לתוך השער?" שאל הרב, "בוא עמי ואני אראה לך איך אני בועט לתוך השער 
כדורים במהירות הבזק". הבחור חייך, "את העיקר שכחתי לספר לרב. ליד השער  51
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 הכדור".עומד שוער, והוא משתדל למנוע, החכמה היא להתגבר עליו ולהכניס את 

 

 "ואיך באמת מצליחים להתגבר?" -
 

 "נו, זו החכמה במשחק, ומי שמצליח הוא גבור המשחק!" -
 

שעות ביממה,  53"אני רוצה להבין, השומר לא הולך לישון? הוא נמצא ליד השער  -
 אוכל שם וישן שם?"

 
"מה פתאום", צחק הנער, "ודאי שהוא הולך לישון, הוא עומד שם רק בשעת  -

 הוא שב לחיי היום יום". ר כךואח ,המשחק
 
מה הבעיה, נבוא בלילה כשהשומר הולך ונבקיע את השער ללא שום  ם כןא -

בעיה". הבחור הגביה את קולו: "דוקא משום כך, דווקא משום שהשומר מסתלק ואין 
 קושי להכניס את הכדור, אין זו חכמה! החכמה והגבורה היא דווקא בשעת הקושי!"

ך מה שפיך מדבר, האם לבוא ניעל רגליו ואמר לבחור: "ישמעו אז שלום נעמד ביר
לשיעור בשבוע הבא זו גבורה? הרי בשבוע הבא אין לך שום מניעה. החכמה הגדולה 
היא בשעה שיש מפריע שעומד בשערי בית המדרש, שמונע את הכניסה, בשעה זו 

את כללי  ערא אגרא! אל תפרצום פלהבקיע את השער. כן כן, ל -ר אושנקודת ה
 !ום למחרת הוא הגיע לשיעור, הוא הבקיע את השער דווקא בשעת קושי. י"!המשחק
ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש ולא  ...ימוד אומרים: "מודים אנחנו לךהלבסיום 

שאנו עמלים והם עמלים, אנו עמלים ומקבלים שכר  ...יושבי קרנותמשמת חלקנו 
ים לכאורה לא מובנים, האם אין העמלים והם עמלים ואינם מקבלים שכר". והדבר

במלאכתם מקבלים שכר? וכי יש חייט התופר בגד או סנדלר עושה מנעלים, ואינו 
בא על שכרו? אלא: בענייני העולם הזה נותנים שכר על התוצאה המוגמרת בלבד. 
ערכה של נעל לא נמדד בעמל ובטרחה שהשקיע בה הסנדלר, אלא בתוצרת 

על עצם  -מא. לעומת זאת: אנחנו עמלים ומקבלים שכר בטיב, בדוג ,המוגמרת
שווה  -שכרו גדול יותר! מצוה שנעשתה בקושי בעמל  -העמל! ככל שאדם עמל יותר 

לכן לא כי טוב אחד בצער ממאה שלא בצער.  פי מאה ממצוה שנעשתה ללא קושי!
 נתייחס אל הקושי ככשלון וחולשה, אלא כמנוף להצלחה.

 
 

  ה'ואני תפילתי לך   

 שפתי צדיק ידעון רצון

 :אלו הןו ,כמה בקשות תפילהרבותינו ז"ל תקנו בעשרת ימי תשובה להוסיף ב
ובספר חיים "*  ...."טוביםוכתוב לחיים "* ", בספר חיים כתבנו*  ...",לחיים זכרנו"* 

נזכר ונכתב לפניך אנחנו וכל  ,ושלום ופרנסה טובה וישועה ונחמה וגזרות טובות ברכה
 ."עמך ישראל לחיים טובים ולשלום

 
באר למה תקנו חז"ל ארבע מ ]שחי לפני כשש מאות וחמישים שנה[רבנו מאיר מרוטנבורג 

בקשות, הלוא היה מספיק לתקן את הבקשה האחרונה שבה כלולים כל הבקשות 
 ? אלא משל למה הדבר דומה?וההטבות

 
צריך לנסוע לצורך עבודתו לחוץ לארץ, והיה לו בן קטן יה אחד הסוחר יהלומים 
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אם אשמע  ולםא ף אלי,הצטרא תוכל לל :פיקח שרצה להצטרף עמו. אמר לו אביו

מתנה. שמח הבן על ההבטחה ונפרד ב, אביא לך שעון זהב יפהמאמא שהתנהגת 
חזר  אך לאחר כמה ימים, הבן למופתהתנהג הראשונים  ימיםאכן במאביו לשלום. 

לא אוכל בזמן וכו'. כשחזר האב  ,מכין שעורי בית אל, לסורו והיה מפריע לאמו
על התנהגותו של הילד. אמר לאב  האם וספרהעדיין בבית הספר,  הבן היה מחו"ל
באמצע האב את השעון. והנה כשהגיע הבן, היה  קבל הילדשלא יבודאי  ,האב

נהנית  ,ן טייל, והאם מקשיבהסעודתו והחל לספר את כל מסעותיו היכן בקר והיכ
 נסיעתךשלפני  אתה זוכר האם ,אבא :ומתפעלת. תוך כדי הדברים אמר הבן לאביו

, אך אני לקבלו מגיע לי אני שבודאי לא יודעלי שעון זהב? הבטחת לי שתביא 
לא ראיתי שעון זהב. הסתכל  מעולםלראות את השעון, כי ממך רק בקש רוצה ל

הבן: אבא, כמה יפה השעון. אני . אמר בן את השעוןל האב על אשתו, חייך והראה
והילד ענד את , הסכים האב גם לזאת. רוצה למדוד אותו לראות אם הוא מתאים לי

השעון על ידו. כראות הבן כי טוב לב אביו, אזר אומץ ואמר: אבי היקר, קנית שעון 
אותו  בדיוק בשבילי. אנא ממך, תן לי ,כל כך יפה, והוא ממש ממש מתאים לי

 ונתן לו. חייך האב במתנה.
 

אך  .פשוט שלא היה נותן לומבקש מאביו את השעון, ובודאי, אם מתחלה היה הבן 
, בתחילה בקש מאביו רק להראות לו, ולבסוף ידע הבן לפייס את אביו לאט לאט

 בקש גם שיתן לו.
 

תחילה זה שאומר דוד המלך ע"ה בספר התהלים: "הראנו ה' חסדך, וישעך תתן לנו". 
 ביקש "הראנו" אבל אחר כך הוסיף "תתן לנו".

 
יודעים לפייס את  ולפי זה מובנת השאלה אודות ההוספות בתפילה, שעם ישראל

 ה אין אנו מעיזים לבקש הרבה, כי יודעים אנו שלא מגיע לנו כלום.תחיל. בבוראם
 חר מכןלא, רבונו של עולם רק 'תזכור' אותנו לחיים. "זכרנו לחייםאנו: " מבקשים

. ואחר ב זאתמוסיפים 'כתבנו' בספר חיים, אחר שכבר זכרת אותנו לחיים, תכתו
אם אינם חיים  ,מה שווים חיים לבד אנו אומרים: רבונו של עולם,שכבר כתבת, 

טובים, לכך מבקשים וכתוב 'לחיים טובים'. ועל זה מודים אנו ומברכים 'הטוב שמך 
חיים טובים, כי אנו בטוחים שבורא עולם ולך נאה להודות', תודה רבה שכתבתנו ל

ומבקשים: רבון  ולבסוף אנו אוזרים אומץישראל.  מולת עיתפומקבל שומע 
נא ממך תוסיף עוד כמה כתבתנו לחיים טובים, אכבר  העולמים, ברחמיך המרובים

פרנסה טובה וישועה ונחמה וובספר חיים ברכה ושלום " :תגמור את השורהמילים, 
 !"נזכר ונכתב לפניך אנחנו וכל עמך ישראל לחיים טובים ולשלום ,וגזרות טובות

 

 שגיאות מי יבין

 זדיםגם מ ,נקני נסתרותמ ,מי יבין שגיאות" :כיוצא בזה ביקש דוד המלך מהקב"ה
שאלו על השגיאות, רק ". בתחלה ביקש מה' שימחל לו פשע רבונקתי מ ...חשוך עבדך

הקב"ה מחלתי לך. אח"כ הוסיף עברות שנעשו בטעות בשוגג, אמר לו הם ה
ם בסתר, גם יאך אמנם התביישתי ועשית ,עברות שלא בשוגג - 'מנסתרות נקני'

עליהם תמחל לי, אמר לו ה' מחלתי. לאחר מכן ביקש, 'גם מזדים חשוך עבדך', 
הם תמחל לי. ובאחרונה אמר ים בסתר אלא בגלוי גם עליעברות שבמזיד שלא עשית

במזיד להכעיס, גם עליהם תמחל לי, שעשיתי ו אפילו עברות היינד'ונקתי מפשע רב', 
 ואמר לו הקב"ה לדוד, מחלתי לך.
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אמר  .ואומר המדרש, משל לעני שהיה רעב מאוד וניגש לאחד הבתים וביקש לאכול

התחיל הביאו לו. מיד  .ביאו לי פרוסת לחםאנא הלא אכלתי שלושה ימים,  :להם
עגבניה להרטיב את  ואיזהביאו לי אפשר  יבש מידי, אםהלחם  :אמרלאכול מעט ו

 מכןאחר נענו בני הבית לבקשתו והביאו לו גם עגבניה. ל. , שלא אחנק בגרוניהלחם
ריחמו עליו  .כוס קפהבבקשה  אולי תוכלו להביא לי ,שלושה ימים לא שתיתי :אמר

. נמצא שאכל, שתה ושבע על חשבון בעל הבית. אבל אם ונתנו לו את מבוקשו
שם תשתה , ולך לבית קפהאדוני,  :היה מבקש לשתות קפה, היו אומרים לומתחלה 

 קפה.
 

אמר כך מרצים עם ישראל את הקב"ה, ובקשותיהם עולות לרצון לפני ה', כפי ש
חושקני בכם  - ערב ומראיך נאוה" ך"השמיעיני את קולך כי קול :הקב"ה לישראל

 לשמוע את קולכם בבקשותיכם ותחינתכם אלי.
 

 בורא עולםלדבר עם 

 שיח שפתותינו לפניתפילתנו וכמה חשובה ומקובלת ורצויה  ,לעצמנואנו מכאן נלמד 
דבר עם בורא עולם, אנו נרק בשעת התפלה ממש, אלא בכל זמן שלא יתברך. ו ה'

ובורא  ,'שיחה ממתינה' ולא 'תא קולי', תמיד הקו פתוח ', איןאף פעם לא 'תפוס
 .יותר הוא ישמח בנו ,שנבקש ממנו יותר. ואדרבה כמה מאזין לנו עולם

 
יש בקשות ומשאלות שקוצב  בורא עולם, כי לע 'נודניק'האדם מלהיות  ולא יפחד

ופעמים  להן הקב"ה מספר תפילות מסוים, אשר על ידן תתמלא אותה משאלה.
שהאדם מבקש פעם ופעמיים ורואה כי לא נענה ומתייאש, ואינו יודע שאילו היה 

היה נענה. ומי לנו גדול ממשה רבנו שהתפלל לבורא עולם חת אמבקש עוד פעם 
כדי שיכנס לארץ ישראל, עד שאמר לו הקב"ה 'רב  ,חמש מאות וחמש עשרה תפלות

תפלל עוד תפלה אחת, היית מאילו  :אמר לו .אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה' ,לך
 .'רב לך'כנס לארץ ישראל, לכן שת ינענה, אך אין רצונ יתהי
 

 ה'... לכל אשר יקראוהו באמת קרוב

עורך דין יהודי מאנגליה הגיע אל אחד הרבנים בלונדון, ובשיחה עמו התלונן העו"ד, 
כי הוא נמצא בצרה גדולה. בעבודתו קיבל עליו להיות פרקליט של גוי אחד 
שהסתבך בענין פלילי, ובמהלך המשפט התגלה כי הלקוח הזה רמאי גדול, עד 

קרתו גם מהעו"ד שלו, ואותו האשים כי היה מודע בי-שהשופט לא חסך שבט
לרמאות לקוחו, ועל כן החליט להעמיד למשפט גם את העו"ד. ידוע, כי באנגליה 
מתנהל כל הענין המשפטי בדרך קפדנית ביותר, השופטים מדקדקים לא רק עם 
הנאשמים העומדים למשפט אלא גם עם עורכי הדין שלא יהיה עליהם שום רבב, 

ה לעו"ד שלפנינו סכנה גדולה, שלא רק שיפסלו אותו מכאן ולהבא ולכן נשקפ
מלעסוק במקצועו, אלא עלולים עוד להטיל עליו עונש כבד עם קנס. אמר לו הרב, 
שמע נא ידידי, העצה הטובה ביותר היא, שתעשה ככל אחינו בית ישראל להתפלל 

אינני יכול,  -לבורא עולם שיוציא אותך מצרה זו. השיב העו"ד מה, לבקש מה'? 
 פעם כבר בקשתי ממנו ישועה והבטחתי לו שיותר לא אבקש.

 
לפני מספר שנים הוזמן לאוסטרליה למשך כששה חודשים, ולקח עמו את בתו 
היחידה והאהובה. ובהיותם שם חלתה לפתע הילדה בצורה קשה והוזעקה מיד לבית 

במחלה הנוראה ל"ע. החולים, שם ערכו לה סידרה של צילומים, ונתגלה כי לקתה 
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מיד פתחו בסדרה של טיפולים, אך עברו שבועות מספר ומצבה התדרדר עד שיום 
אחד בשבת, אמר הרופא לאביה העו"ד, כי מצבה קריטי ולא נותרו לה אלא 
שעתיים שלוש. האב היה מזועזע ונחרד, אך פתאום נפלה החלטה בלבו ללכת מיד 

שום דבר של יהדות, זולת שביום הבר לבית הכנסת, אמנם הרבה לא ידע, לא זכר 
מצוה לקחו אביו לבית הכנסת והניח תפילין. זה היה כבר בשעות הצהרים חיפש 
ומצא בית הכנסת. נכנס פנימה ובהיות לבו מר עליו אמר, "רבונו של עולם, אני 
מוכרח לבקש ממך דבר ואני מבטיח לך שיותר לא אבקש כלום. אני מבקש ממך 

בחיים". כך עוד נשאר זמן מסוים בבכיו, עד שלפתע חש הקלה שבתי היחידה תשאר 
על לבו. באותו רגע גמר בדעתו לחזור לבית החולים לראות את המצב. והנה בשובו 
מבית החולים, מקדם הרופא את פניו ואומר, דבר פלא ומוזר, היא פקחה את עיניה. 

ר שבועיים היא מיד ערכו לה בדיקות וכבר למחרת בבוקר בקשה לשתות, ועד שכעבו
כבר ירדה מן המטה. וערכו עוד בדיקות יסודיות וכולם התפעלו, נס ופלא, אין שום 
דבר. ומרוב התפעלותם הלכו הרופאים המטפלים והראו את הצילומים הראשונים 
שהראו בבירור את הגידול, ואת הצילומים החדשים שבהם לא נמצא שום דבר, 

 וכולם הודו כי זה רק נס משמים.
 

ם העו"ד את סיפורו, עתה הלוא שמעת שהבטחתי לה' שלא אבקש יותר. אמר לו סיי
הרב, אף על פי כן, דע לך כי בורא העולם רחום וחנון ושמח שאנו מבקשים ממנו 
עוד פעם ועוד פעם, ולעולם לא נמאס לו חס ושלם מאתנו. מששמע כך, הלך 

 זכאי.משפט הוהתפלל שוב מכל ליבו, ותפלתו הועילה לו, ויצא מן 

 

י" י מִּ ר כ ִּ ל ֲאש ֶ דו  י ג ָ יםים קִּ לו  ֱאל   גו  ל ינו  קֵ ֱאל   כה'ֵאָליו  ְקרבִּ כָׂ יו ב ְ ְרֵאנו  ֵאלָׂ    ".קָׂ
 

 םילא יתפלל דוקא על דבר מסוי
על דבר  יבקש דווקא, לא עולם אדם לבוראהכאשר מתפלל חז"ל אומרים כי 

רבונו של עולם תן לי את  :ם. למשל, אם רוצה להתפלל על זיווג, לא יאמריימסו
האדם יראה  שהרייודע האם באמת היא מתאימה לו, אדם כי אין ה .ה הזאתאשה

 -יודע תעלומות  -הקב"ה טובה, אך  . יתכן שבאמת היאלעיניים וה' יראה ללבב
 לכן. , בגלל אביה ומשפחתה שימררו לו את חייויקחנהסבל רב יסבול אם יודע ש

שתהיה צדיקה, יראת ביותר, מתאימה לו הזוגתו בת יתפלל שיזמין לו הקב"ה את 
אתה רק  בלונראה לי שזו מתאימה בשבילי, א" ,שמים, נאה וחסודה. ויכול לומר

 .אם היא מתאימה לי או לא, והטוב בעיניך עשה" האמתאת בורא עולם יודע 
 

מכל  חן בעיניו תצאומשצא דירה ופעמים ומחפש אדם דירה לקנות, ומ ,כמו כן
וכו', בכל זאת לא יתפלל להקב"ה  , דירה מוארת, מרווחתגבוההבקומה לא  ת:הבחינו

ה טובה באמת הדירה טובה, אך אינש יתכןדירה זאת, כי את ה דווקא שיתן לו
בגלל שהוא לא יסתדר עם השכנים שם וכדומה. לכן תמיד יבקש האדם  בשבילו,

 בעבורו.מבורא עולם שיעשה כטוב בעיניו להכין לו את הטוב ביותר 
 

 אבינו מלכנו

בעשרת ימי תשובה אנו מוסיפים בתפלה לאחר חזרת הש"צ את נוסח 'אבינו מלכנו'. 
ונהגו לאומרו בקול רם, ובני אשכנז נהגו גם לפתוח את ההיכל בשעת אמירתו. אך 

לאחר הוידוי,  -יש להתבונן שהרי יש עוד 'אבינו מלכנו' שאנו אומרים במשך השנה 
בשקט. ובאמת מה ההבדל ביניהם? ובארו המפרשים על פי משל, ואותו אנו אומרים 
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לסוחר בדים שהלך פעם לבית החרושת כדי להזמין בדים לקראת החגים. ניגש אליו 
המוכר והראה לו: בד כזה עולה כך וכך למטר, והלה החל צועק כנגדו: לא לזה 

בד נוסף  התכוונתי, אני רוצה סוג אחר. ולאחר שמראה לו את הסוג הרצוי, מחפש
ושוב לא מוצא חן בעיניו, וצועק על המוכר. וכך שעה ארוכה מדבר בקול רם 
ובצעקות. והנה לאחר שארז לו המוכר את כל החבילות לפי רצונו, ניגש האיש 
לשלם. הוא נוכח לראות כי התשלום מסתכם במחיר גבוה מאוד, בשלב זה הנמיך 

לי הנחה, תן לי חלק  את קולו ודיבר בשקט עם המוכר: תעשה טובה, תעשה
מהסכום בהקפה, אתה יודע שהיום המצב לא פשוט, יש מיתון, תתחשב. הסתכל 
המוכר על הקונה ותמה עליו: תאמר לי אדוני היקר, הרי לפני שתי דקות דיברת 
בקול רם ובצעקות, ומה קרה שעכשיו הנמכת את קולך, שמא הצטרדת?! והתשובה 

לצעוק גם בשעת התשלום, הלוא בודאי שהמוכר ברורה לכל אחד, כי אילו היה מעיז 
לא היה נותן לו הנחה, ואולי גם היה מעיף אותו מהחנות על חוצפתו ועזות פניו, 
לכך לא היתה לו ברירה אלא להנמיך את קולו ולדבר בנחת שאולי ישמעו לו, כמו 

 שכתוב 'תחנונים ידבר רש'.
 

רפואה, אנו מבקשים בקול ו והנמשל, כשבאים אנו לבקש מה' יתברך פרנסה, הצלחה
רם 'אבינו מלכנו כתבנו בספר חיים טובים' 'כתבנו בספר פרנסה טובה' 'כתבנו 
בספר גאולה וישועה'... אומר לנו הקב"ה אני מוכן לכתוב אתכם, אבל מה אתם 

מצוות ומעשים טובים. ולצערנו הרב, זה, שתעשו משלמים עבור זה, אני רוצה תמורת 
יודע בסתר לבבו את מיעוט ערכו ומעשיו הדלים, לכך בזה כל אחד ואחד מאתנו 

כי  ,אנו באים ואומרים בלחש 'אבינו מלכנו חטאנו לפניך רחם עלינו', 'חננו ועננו
כי עליך עינינו',  ,אין בנו מעשים' 'עשה עמנו צדקה וחסד... ואנחנו לא נדע מה נעשה

 ם כןמתורה ומצוות, א ,אתה מכיר אותנו כמה דלים ורשים אנחנו ממעשים טובים
 תן לנו בהקפה, תעשה לנו הנחה.

 

 שלוש עשרה מידות של רחמים

 בימים אלו נוהגים לומר סליחות, שגולת הכותרת שלהם הם יג' מידות של רחמים.
 

תעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ה :אמר רבי יוחנן ,)דף יז עמוד ב(במסכת ראש השנה 
יעשו לפני  ,כל זמן שישראל חוטאים ,לואמר וצבור והראה לו למשה סדר תפלה. 

ב"ה, מדות רחמים של הק לוש עשרהכסדר הזה ואני מוחל להם. דהיינו כסדר ש
ֲעב  " :)שמות לד ו(שנאמר  ְקָרא  ַעלה' ר ַוי ַ ָניו ַוי ִּ ָ ם ְוַרב ה', ה'פ  יִּ ַ ו ן ֶאֶרְך ַאפ   ֵאל ַרחו ם ְוַחנ 

ים נ   ֵצר ֶחֶסדֶחֶסד ֶוֱאֶמת: נ   א עָ ָלֲאָלפִּ הש ֵ ָאה ְוַנק ֵ ָ ע ְוַחט  ן ָוֶפש ַ  ".ו 
 

 ורב חסד ואמת

רבותינו עמדו על לשון הפסוק "ורב חסד" "ואמת", שלכאורה שתי לשונות אלו 
לשון "רב חסד" מתבאר שמתנהג אתנו הקדוש ברוך הוא : מהסותרים אחד את השני

שהנהגת  ,לשון "ואמת" מתבארמהלפנים משורת הדין ולא על קו הדין ממש, ואילו 
 ?ללא פשרות בורא עולם אתנו על קו הדין

 
ים על פי משל למלך שהיה לו ידיד ואהוב גדול, ומאהבתו למלך היה תמיד בארומ

על  שמו בכל רחבי המדינה ומספר בשבחו ומאהיב את המלךאת הולך ומפרסם 
. והנה באחד מן הימים אותו ידיד עבר על איזה חוק מחוקי המדינה ודנו אותו כולם

שנה שלימה או שישלם קנס מאה אלף דולר עד שלושים יום.  למשך לעונש מאסר
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בכל יכולתו להשיג הלוואות מפה ומשם אך כל יגיעו לריק ובקושי הידיד השתדל 

באו אליו את מצבו הצליח לאסוף עשרת אלפים דולר. בראות מכריו ובני משפחתו 
מת אהבתו אליו לא שכח . המלך מחונחמהבליל השלושים ודיברו עמו מלות פרידה 

אך מצד שני לא רצה לוותר לו על חובו, כדי לא לפגוע במערכת  אותו בצרתו,
מלא  רגזבאותו לילה קרא לבנו ונתן לו אמה עשה?  המשפט והצדק של המדינה.

 גזבכל הכסף הדרוש, וציוהו ללכת בחשאי שלא יראהו שום אדם, ויזרוק את האר
. ויקץ האיש משנתו בבהלה וירא את בן המלך עשהויברח, וכן  ובתוך ביתו של אהוב

כל הכסף הדרוש לו לקנס ויודה לה'. למחרת בא לבית המשפט ושילם הכל ויצא 
לחרות. נמצא שהמלך גם "רב חסד" שנתן לו את כל הכסף בחסד, ואח"כ "ואמת" 

 ביום המשפט שילם הכל על פי האמת, על קו הדין.
 

 הודו לה' כי טוב

על הפסוק  )דף קיח עמוד א(ב חסדא בגמרא מסכת פסחים וכיוצא בזה דרש ר
הודו לה' שגובה חובתו של האדם בטובתו, עשיר  -" הודו לה' כי טוב"בתהלים 

בשורו, עני בשיו, יתום בביצתו, אלמנה בתרנגולתה. כלומר בכדי לכפר על עוונותיו 
של האדם מקדים הקב"ה ומשפיע לו טובה, ואח"כ גובה ממנו בחזרה את הטובה 

 הזאת ובצער הזה מכפר לו על עוונותיו.
 

בדרכי התורה והמצוות, ורוצה להענישו רואה שהאדם אינו הולך  הקב"הפעמים ו
בממונו, כדי שיתבונן למה קרה לו כן ויתחרט על מעשיו הרעים ויחזור בתשובה, אך 

בלבו מה עושה הקב"ה? נותן לכן  ,כי בקושי מכלכל הוא את בני משפחתו ,חס עליו
. כמה $ 511,111לקנות כרטיס הגרלה בכמה שקלים וזוכה בסכום עתק של למשל 

אך הנה לאחר שבוע ימים שולח לו  !אין כמוהוממאושר ושמח וטוב לב אדם זה 
הקב"ה גנב וגונב לו את כל הכסף, כמה מצטער אותו אדם ובוכה. אך אינו יודע 
שמתחלה בכלל לא היה מגיע לו כל הכסף הזה, אלא שכדי שיתקרב ויחזור בתשובה 

קרה לו כן, וידע  סיבב הקב"ה את הדברים בדרך זו כדי שיתבונן בעבור איזה חטא
וזה שאומר הפסוק "ורב חסד ואמת", בתחלה 'רב חסד', שנותן לו לזכות  מה לתקן.

 בכסף, אבל אחר כך 'ואמת' שלוקח ממנו את הכסף כמשפט.
 

 והלכת בדרכיו

עוד דייקו רבותינו ז"ל ממה שאמר לו הקב"ה למשה רבנו, שכל זמן שישראל 
לפני כסדר הזה של שלוש עשרה מדות רחמים אני מוחל להם,  'יעשו'אם  ,חוטאים

לפני כסדר הזה, מבואר שעיקר רצונו של ה' יתברך  'יאמרו'ומזה שלא אמר אם 
מה הוא רחום אף אתה  - בעצם עשיית המדות הללו, כמו שנאמר 'והלכת בדרכיו'

 באמירה לבד. אין דירחום, מה הוא חנון אף אתה חנון, ו
 

 על בנים לא יומתו אבות

מהנאמר בפסוק לעיל, "פוקד עוון אבות על בנים ועל בני בנים", מבואר כי פעמים 
הקב"ה ממתין בעונש העברה עד לדור הבנים או אחריהם. והנה בפרשת כי תצא ש

"לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על  :שנאמר ,לא כןמפורש לכאורה 
ב"ה נותן את העונש על יוצאי חלציו של איש בחטאו יומתו", דהיינו שאין הק ,אבות

 על פי משל: זאתעצמו. ויש ליישב בהאדם אלא על האדם 
 

עיניו בו  נתן המתקרב לקראתו, רעב מאוד, והנה ראה שועלוהיה לך ביער ה הארי
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לרגליו בקידה  מיד נפל ,כלו. השועל ראה כי כלתה אליו הרעה מאת המלךוכדי לא

שיש בי, הלוא אדוני המלך, מה כבר ישביע אותך מעט הבשר  :השתחויה ואמר לובו
שמן ועב כי ראיתי שישנו שם אדם  ,היער קצהלך נא אל  ?!עצמות וגידיםרוב רובי 

בודאי ישביע אותך לכמה ימים. אמר לו האריה, אינני יכול לעשות זאת אשר  ,בשר
מעשה זה. אמר לו ופוחד אני שיענישני הקב"ה על  ,כי אין לי רשות לטרוף בני אדם

אלא הבנים  ,מפורש בתורה שאתה לא תקבל את העונשבאל דאגה, כתוב  :השועל
העיקר אתה תאכל  ?ן אבות על בנים', ומה אכפת לך מהםושנאמר 'פוקד עו !שלך

מיד הלך האריה לכיוון אותו אדם לאוכלו, והשועל מהלך אחריו. אך בדרך  !ותהנה
הביט בו השועל מלמעלה כשעל ל לתוך הבור. היה שם, ונפבבור שהאריה  הבחיןלא 

עוד ך, הנך רואה כי תשקרן שכמושועל: אמר לקצף האריה ו. פניו מתוח חיוך רחב
בני  יקבלו שאת העונש ,כבר נענשתי, והיכן דבריך שאמרת, אכלתי את האדםבטרם 
כי אין זה עונש על מעשיך, אלא אתה קבלת  ,דע לך :אמר השועל לאריה ??אחרי

שאקבל  חטאתימה  :אמר לו האריה !אבותיך שטרפו בני אדם יאת העונש על מעש
 !הם יקבלו את העונשוראוי ש ,הם טרפוהלוא  ?את עונש אבותי, וכי אני טרפתי

יקבלו את העונש על הם ש ך,מהבנים של ךאכפת להיה שלא  בגלל :אמר לו השועל
 !אבותיך ברות שלעשל העונש האת  אתה תקבלגם אז  ,ךהעברות של

 

אבל הוא עזב  ,היה אביו רשעם א !תלוי במעשיו של האדם עצמואכן הכל  :והנמשל
את דרכי אביו והלך בדרך אביו שבשמים, נמצא שלא אמר אעשה עברות ובני 

בודאי שאדם אלא דאג לבניו אחריו שלא יקבלו את עונשו, לכך  ,יקבלו את העונש
לא  ".ובנים לא יומתו על אבות" :לא יקבל את עונש עוון אבותיו, ועל זה נאמרכזה 

כן אם הלך הבן בדרך הרעה של אביו ולא בדרך הטובה שהיא דרך ה', נמצא שלא 
מן הראוי הוא  ןחס על בניו אחריו ולא אכפת לו מהם שיקבלו את עונשו, אם כ

 אבותיו.שיגלגלו עליו גם עונשם של עוונות 
 
 

 ילדים חינוך ה 

 "וילכו אחרי ההבל ויהבלו ,מה מצאו אבותיכם בי עול כי רחקו מעלי"
, "ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם". םפעמיים בכל יואנו אומרים בקריאת שמע 

כדי להקל ללמד את בנו תורה, אלא שואבא ה על כל אבא ווצמתורתנו הקדושה 
בורא עולם שיהיו בתי ספר שירכזו את הילדים זיכה אותנו עלינו את המלאכה 

אותם חוקי חיים, חוקי תורתנו הקדושה המתוקה מדבש ונופת צופים. אשר  ילמדוו
על כן, כל אדם יחנך את בניו ובנותיו אך ורק בבתי ספר תורניים ההולכים לפי 

ביראת  המצוותשמירת התורה ומקפידים על החוקי התורה עם מלמדים יראי ה' 
ולא ישלח את ילדיו חס ושלום למקומות שאינם מקפידים כהוגן על שמירת , שמים

"מה מצאו אבותיכם בי  )ירמיה ב ה(: עליהם בוכה הקב"ה ואומרשהתורה והמצוות. 
"כי שתים רעות  )שם ב יג(:ועוד אומר וילכו אחרי ההבל ויהבלו".  ,עול כי רחקו מעלי

עשה עמי, אותי עזבו מקור מים חיים לחצוב להם בורות בורות נשברים אשר לא 
התורה והמצוות, אלא גם הלכו לרעות  ואתיכילו המים". לא רק שעזבו את הקב"ה 

א רק נגד התורה, דברי כפירה, חינוך לשהם לימודים לומדים מיני בשדות זרים, 
עוד ועוד ה' יצילנו. האם שמענו פעם כי בבתי , ואלא לפריצות ממש חוסר צניעותל

בוד אב ואם, על הכבוד לאנשים מבוגרים וזקנים, על יספר כאלה ילמדו מוסר על כ
כל בכל ראשם ומחשבותם בענייני כדורגל, כדורסל, ו ?!שבת וקיום המצוותשמירת ה

ים, תורת חי -. לא כן תורתנו הקדושה וה' ירחם מיני תועבות למיניהם, ה' יצילנו
ה אותנו "כבד את אביך ואת אמך", "מפני ומצ המחנכת ומדריכה אותנו בדרך ישרה.
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הם בגדר כולם ללא יוצא מן הכלל שיבה תקום והדרת פני זקן", וכל המצוות 

 "דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום".
 

 והותירך ה' לטובה בפרי בטנך

, היאך יבוא ויראת שמים אינו מחנך את בניו לתורה חס ושלום ואם האדם
?! נוקות של בית רבן שלא חטאו"יפורים ויאמר "עשה למען תיבסליחות וביום הכ

וביותר מזה, הרי אותו אדם בודאי שיש לו מזוזה בפתח ביתו, האם פעם חשב מה 
יש בתוך המזוזה הזאת, מה כתוב בה? הלוא במזוזה כתוב "ולמדתם אותם את 

שק את המזוזה בשעה שהוא עצמו רומס את מה בניכם לדבר בם"! כיצד הוא מנ
אדם ויחנך בניו לתורה, הלכן יתבונן  למרמה וללעג וקלס יחשב.שכתוב בה?! הלוא 

הקב"ה יחתמהו לחיים טובים ולשלום לאלתר, בזכות זה ודאי שו ,כי בנפשו הדבר
אע"פ שהוא עצמו אין לו מספיק זכויות. וכמו שבאר החתם סופר על הפסוק 

אפילו אם היה צריך לדון את האב הזה למיתה שה' לטובה בפרי בטנך", "והותירך 
ח"ו, כיון ששולח את בניו ללמוד תורה, זכות זו ראויה להצילו, כי אם ימות, בניו 

שומרהו ה' ומחייהו. וזהו שאומר  ן, על כקלתקללהלהדרדר לרחוב ו ח"ו יכולים
 ולכים בדרך ה' וחוקיו.', שהךשהם 'פרי בטנ ך'והותירך ה' לטובה', בזכות בני

 

 איני יכול לגרד את התוכחה הכתובה בתורה

הבית הקטן היה הומה אנשים. פשוטי עם לצד תלמידי חכמים, מבוגרים גם צעירים, 
צבאו על דלת הבית כדי לזכות בברכה מאת הרב הגדול ה"חפץ חיים" זצ"ל. היה זה 

כל רחבי אירופה, אסיפת רבנים גדולים מ -בזמן התכנסות ה"כנסיה הגדולה" 
שהתכנסו בעיר וינה, כדי לדון בבעיות השעה. תושבי וינה ניצלו הזדמנות זו כדי 
לזכות בברכה מגדול הדור. "אני איני רבי", אמר להם החפץ חיים, אך התושבים 
הפצירו בו רבות עד שבלית ברירה נענה להם והחל לברכם. והנה הגיע תורו של 

צעיר. "רצוני לקבל ברכה מכבוד הרב", אמר איש אחד, אשר עמו התלווה נער 
האיש ביראת כבוד. החפץ חיים, שלא הכירו מקודם, התבונן בו בריכוז, ואחר נענה 
ואמר: "איני יודע מה אתה מבקש ממני ברכה, אם אתה שולח את בנך לישיבה, 

. והיו שם כבר ברכו אותך שישים ריבוא שעמדו שםאינך זקוק לברכה שלי, בפרשתנו 
לויים, והשכינה עם ארון הקודש הסכימו כאשר  אמרו: 'ברוך אשר יקים את דברי 
התורה הזאת'. אבל אם אתה נותן את בנך בבית ספר ללא יראת שמים, איך אוכל 
לתת לך ברכה?? איני יכול לגרד את התוכחה הכתובה במפורש בתורה!!!" היהודי 

 ומר לו זאת?רעד, שיניו נקשו זו לזו, מנין ידע ה"חפץ חיים" ל
 

 "קצלנסוןבית ספר "
, אשר פעם הקודםדור י הגדולשהיה מ י יהודה צדקה זצ"לרבהרב הגאון סיפר 

נאנח אנחה  היה העשירמפעם לפעם  .הזדמן באיזו חתונה וישב לידו עשיר מופלג
תוכל  לא עשיר,אולי יוכל לעזור לו. אמר לו ה ,לפשר הדבר הרב . שאלועמוקה ומרה

. והלה סיפר כי בן יחיד דאגה בלב איש ישיחנה -הפציר הרב  -זאת בכל  .לעזור לי
יש לו, ומקטנותו דאג לו לכל מחסורו אשר יחסר לו ברוב פאר והדר ותפנוקים 

עם חבריו להעביר את הוא למיניהם כיאות לבן יחיד. והנה לאחרונה כל לילה הולך 
ואני  5, 55ת חרומאוהלילה ה, וחוזר בשעות ושעמום הזמן לבטלה מחמת אפס מעש

, ועדיין לא 5, 5ממתין לו עד בואו מפאת דאגתי אליו. אמש המתנתי לו עד שעה 
שחבריו תופסים אותו כאני רואה אותו מרחוק  5:41ולבי דואג. לפתע בשעה  ,הגיע

הביאוהו עד החברים  .הבנתי שהוא שיכור ,משני הצדדים והוא מיטלטל מצד לצד
מדוע קרה לי כן, אחר שכל  ,אני בוכה על מר גורליפתח הבית, זרקו אותו והלכו. ו
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אמר  ?לכל צרכיו מעל ומעבר, האם מגיע לי כךדאגתי ו ,כך השתדלתי עבורו לחנכו

אשר ידוע  ,"קצלנסוןנכת אותו? אמר לו בבית ספר "יתאמר לי היכן ח ,לו הרב
, ככל בתי הספר בזמנו בירושלים לבית ספר שאין בו לא תורה ולא יראת שמים

ו כבר יעכש ,אמר לו הרב אינם שומרים תורה ומצוות שיש כיום בעוונותינו הרבים.ש
אין שאלה למה יצא לך בן כזה. אם היית שומע אז להקב"ה ומחנך את בנך 

ה, שן כמוך, אך לא היבתלמוד תורה עם יראת שמים, היית מאושר כיום מא כלת עש 
 ולכך לא פלא כי אלו הם התוצאות. 

 

 קרקסאות להפך לבתי כנסיות ובתי מדרשותעתידים בתי 

נהפך לתלמוד תורה "יקירי ירשלים", אשר קצלנסון בית הספר בנין  ',כיום ברוך ה
תלמידים, בן פורת יוסף בן פורת עלי עין, כן ירבו בעזרת ה'.  5111 - מונה למעלה מ

י בחור 111-ועתה נבנו שם עוד שתי ישיבות ברוב פאר והדר, אשר מונים למעלה מ
רבים המקומות שהיו ועוד חמד העוסקים בתורה יומם ולילה, כן ירבו בן פורת יוסף. 

נהפכו ברוך ה'  בתי ספר ומתנ"סים למיניהם שלא על פי התורה והמצוות, וכיום
עתידים בתי קרקסאות כבר אמרו רבותינו ז"ל: לתלמודי תורה וישיבות קדושות. ו

 דרשות.בתי מלאטראות להפך לבתי כנסיות ויובתי ט
 

 הזורעים בדמעה ברנה יקצורו

כבר בעודם רכים מחנכם בבתי ספר שאדם שזורע בדמעה, בקטנותם של הילדים, 
בהם רואים ר שא ,למיניהם"דתיים" ל מיני בתי ספר ולא בכ ,תורניים ללא פשרות

את התוצאות בעוונותינו הרבים כמה נשארים מהם שומרי שבת ומניחים תפילין 
אזי ברנה יקצורו. אע"פ שבתחילת חינוכם קשה עליו להשגיח  והולכים בדרך ה',

מדות הטובות, הדרך ארץ ושמירת המצוות, על העליהם הרבה, על לימודם ועל 
אחר שכבר גדלים, אינו צריך לטרוח הרבה, ליבו  בכל זאת הכבוד לזולת ועוד ועוד,

סמוך ובטוח שבניו ברוך ה' מחונכים ועולים במסילה העולה בית אל, בדרך אשר 
סללו אותה אבותינו הקדושים. אם הילדים יצאו בערב לאיזה מקום, אינו דואג 
מחשש שילכו לכל מיני מקומות שאינם ראויים לרוח התורה, להסתובב ברחובות 

כרבים מבני הנוער למיניהם, אשר  על הספסלים כמשועממים באפס מעש, ולשבת
 ושורפים זמנם בהבל וריק. ,לילותיהם מבוזבזים

 

 החינוך שבבית

ואל ישיאך יצרך, כאותם התועים אחר יצרם הרע, כי החינוך הוא בבית, ועל סמך 
 זה נותנים את ילדיהם בבתי ספר אשר לא לפי חוקי התורה, ומסתמכים על זה

שלוקחים את ילדיהם לבית הכנסת להתפלל, וטוענים כי הילדים רואים את אשר 
האבא עושה קידוש של שבת ועוד, ומזה הם כבר יתחנכו וילמדו. אך כל זה עצת 

, וכבר כתב הרמב"ם כי טבעו של אדם להמשך אחר חבריו, שכניו ומכריו הרע היצר
ם ודרכיהם. ואמנם אין אנו מן הנמנע שיהיה מושפע ממעשיהאינו הסובבים אותו, ו

אך  מאוד, מאוד מהעצואשר עוצמתו הבית, של באים לשלול את החשיבות בחינוך 
ילדים אשר האותם את . ועינינו הרואות לבד מכל מקום אי אפשר להתפטר בזה

הם לא ילחנך את בנהכוזבת הוריהם גם כן טענו טענות כאלו, וסמכו על דעתם 
פו של בסווגן, וכהויראת שמים תורה והמצוות מקפידים על שמירת ההבמקומות 

 .וכלל דרך ה' כללבלא הלכו  רבים מהם דבר,
 

 לי זה לא יקרה

אמרתם של אותם אינשי דלא מעלי, כי באמור להם דברי אמת אלו  הוכבר ידוע
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בחינוך הבנים, ואשר הם מסכנים את בניהם בסכנות רוחניות עד למאוד, יאמרו לך 

אם יגישו לפניהם מגש ובתוכו מאה כוסות  דבר דומה?למה ה .כי "לי זה לא יקרה"
השותה כוס אחת מקבל סך מאה אלף דולר, אך כל מאוד, ו תקולה משובחקוקה 

יאמרו להם כי יש שם כוס אחת שמעורב בה רעל, האם יסכימו לשתות? ודאי שלא! 
 הסיכוי כלו, מתוך מאה הכוסות יש רעלכוס אחת רק בהלוא סך הכל  אך מדוע?

שיגידו "לי זה  ת גבורתםנראה אהבה כך קלוש, למה אם כן מפחדים הם לשתות? 
של אדם, על אחת גשמיים ואם זה בחיים  !לא יקרה" וישתו, הלוא לשוטים יחשבו

כמה וכמה בחיים רוחניים, חיי תורתנו הקדושה, היוכל אדם לומר טענות אלו, "לי 
 ?!זה לא יקרה"

 

  שקר בעיניים
את עצמם כשומרי  ים הםראמלעיני הוריהם לצערנו אשר  יש ילדיםזאת ועוד, כמה 

לבלי חוק. וכבר דרשו רבותינו  ן ליבם ותאוות נפשםמצוות, אך אחרי הגב יעשו כרצו
למען אשר יצוה את בניו ואת  ועל הפסוק שאמר הקב"ה לאברהם אבינו "כי ידעתי

 ?מהו "אחריו" ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט". אחריוביתו 
 

אלא כמו שבארנו, יש אבא שהולך להתפלל בליל שבת בבית הכנסת ובניו הולכים 
עמו כדי לשמחו. לאחר התפילה באים לבית, עושים קידוש וסעודת שבת והם יושבים 
כמו ילדים טובים, מקשיבים ומברכים ברכת המזון, אך לאחר כל הטקס הזה, 

מרים לו 'שבת שלום'. האבא יוצא לשיעור בבית הכנסת ובניו נשארים בבית, או
וכיון שהם יודעים שאבא חוזר בעוד כשעה וחצי, בינתיים מדליקים הם את 
הטלויזיה, מעשנים סיגריות, ומשתטחים על הספה וקוראים עיתונים של דברי מינות 
וכפירה פריצות ותועבה. והנה כשיודעים כי בעוד כמה דקות צריך אבא לחזור, מיד 

חים חלונות ומאווררים את הבית שיצא ריח העשן, מכבים הם את הטלויזיה, פות
ואז כשאבא בא, מקבלים אותו יפה בברכת 'שבת שלום'. לזאת לא יקרא 'אשר יצוה 

ובאמת  , כי אחרי גבו של האבא אינם הולכים בדרך ה',אחריו'את בניו ואת ביתו 
גם באופן ש ,. משבח הקב"ה את האדם שזוכה לחנך את בניורחמנות על אבא כזה

שאינו נמצא איתם ואינו משגיח עליהם, יודעים הם ללכת בדרך ה' להתפלל כ
 .ולןת כוכל המצו ולקייםללמוד ו
 

 מה הטריד את מרן החפץ חיים בימי זקנותו?

הגאון הצדיק רבי ישראל מאיר הכהן בעל ה"חפץ חיים", בהיותו זקן מופלג כבן 
תשעים שנה קרא לאסיפה גדולה של כל הרבנים וראשי הישיבות שבמחוזות וילנא, 

לטקס עצה לחזק את מוסדות התורה מבחינה חומרית, וגם גרודנא וסלובק, כדי 
ילדים שפעת המשכילים שבדור ההוא נמסרו להרבות תורה בין בני הנעורים, כי בה

בידי זרים. כל ציבור הרבנים והקהל הקדוש המתינו בדריכות לזקן רבים לחינוך 
שבחבורה הגאון החפץ חיים. בשעה שנכנס לאולם כל הקהל חרד לקראתו ועמד על 
רגליו, והגאון הישיש רבי שלמה גורדון התקרב ובירך בקול רם: בא"י אמ"ה שהחיינו 

. וכן: בא"י אמ"ה שחלק מחכמתו ליראיו. ונשארו כולם עומדים כשהם חדורים וכו'
 יראת כבוד.

 

בנאומו אמר החפץ חיים: עיניכם הרואות שבשנות זקנותי טרחתי לבוא אליכם, כי 
הוֵגד הוַגד לי שמכאן תצמח טובה לתורה. ואם לאדם זקן בגילי כדאי היתה הטרחה 

קל וחומר לכם שחייבים אתם לעשות הכל והיגיעה לבוא ממרחק בשביל התורה, 
שלא תשתכח התורה מישראל. בנוהג שבעולם, אדם שמבקש לקנות סחורה שאיננו 
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מבין את טיבה ביותר, שואל הוא למבינים גדולים ממנו. ואם הוא יראה סוחר ותיק 
הרודף אחר סחורה זו וחפץ מאוד לקנותה, אזי בטוחים בודאות כי הסחורה היא 

את דמיה. אודות התורה הקדושה נאמר, כי המלאכים חפצו לקבלה,  משובחת ושווה
שנאמר: "תנה הודך על השמים". ומאחר שהתורה היא רוחנית, ואף המלאכים הינם 
רוחניים, הרי מובן שהמלאכים היו המבינים ביותר בערכה של התורה. ומעתה, מה 

וקיבל את גדולה צריכה לנו להיות השמחה שכשמשה רבנו ניצח את המלאכים, 
התורה בשבילנו. עליכם להגביר חיילים להציל את ילדי ישראל שלא יפלו בידי זרים, 
בבתי הספר של אנשים המחנכים שם בשיטות ודעות כוזבות, ואינם יודעים כלל 
מתורתנו הקדושה ומקיום מצוותיה, ונעשים בנים המכחישים לה' ולתורתו. אוי 

שומעות. כמה צער יגיע להורים בעולם הבא,  לעיניים שכך רואות, ואוי לאוזנים שכך
כשיוציאו אותם מגן עדן לראות את היסורים והמכאובים שבניהם יקבלו בגיהנם על 

 שעברו על חוקי התורה והמצוות.
 

כיון שבודאי ידונו באסיפה זו על אודות החינוך בתלמוד תורה, אמרתי לזרז את כל 
ולייסד כל אחד בעירו תלמוד תורה  הרבנים שבכל עיר ועיר להשגיח בשבע עיניים,

עם מורים ומחנכים טובים ויראי שמים, שילמדו את הבנים תורה על טהרת הקודש, 
שאם לא כן יהיו הרבנים נתבעים על זה בעולם האמת, שמדוע לא השגיחו על זה, 
ולא נתנו מוסר באוזני ההורים של הילדים, ואוי לאותה בושה ואוי לאותה כלימה 

פניהם לעתיד לבוא, על שהיה בידם למחות ולא מחו. על כן בואו  אשר תכסה את
אחי, בואו רעי, ונעשה ככל יכולתנו להציל את הדור החדש מכליון רוחני, ולחנכם 

 גם כי יזקין לא יסור ממנה". -לתורה ולמצוות, כי "חנוך לנער על פי דרכו 
 

ים ובר לבב אשר בתהלים נאמר מי יעלה בהר ה' ומי יקום במקום קדשו, נקי כפי
לא נשא לשוא נפשי. משל לאדם שהתמוטט מעסקיו, ובצר לו פנה אל עשיר אחד 
שהיה גומל חסדים וסיפר לו על מצוקתו. הוציא העשיר צ'ק של אלף רובל ונתן לו 
הלואה למשך שנה אחת, כדי שישקם את עצמו. לאחר שנה בא העשיר לתבוע את 

א משם את הצ'ק שקיבל מהעשיר, ואמר חובו, פנה הלה אל הכספת שבחנותו, הוצי
לו הא לך כספך שלא נגעתי בו כלל. התרעם העשיר ואמר, היתכן? וכי לשם כך 
נתתי לך סכום כסף נכבד כזה שתשימהו בכספת? הלוא נתתיו לך על מנת שתשקם 
את עצמך ולא כדי לטומנו בכספת! והנמשל, לאחר שאדם יגיע לעולם האמת, אפילו 

ורה כשעת נתינתה, גם אז יתבע בבית דין של מעלה, האם אם תהיה נשמתו טה
לשם כך נשלחה הנשמה לעולם הזה, שיחזיקנה ללא שום תועלת של זיכוי הרבים 
בתורה ובמצוות?! הלוא כל עיקרה לא נשלחה אלא ללמוד וללמד ולהגדיל תורה 
ולהאדירה ולזכות את הרבים, והוא לא עשה כן! וזהו שאומר הכתוב: "נשא לשוא 
נפשי", שוא היינו בחינם ללא תועלת, ולכן כל אדם חייב לעשות כל יכולתו לחזק 

 את התורה ולתמוך במוסדות התורה ובתלמידי חכמים להגדיל תורה ולהאדירה.
 

ישמע חכם כך דיבר החפץ חיים לפני כשבעים שנה. ומה נאמר אנו בדור שלנו? 
אותיו ההרסניים של החינוך זה שאנו רואים בעינינו את תוצ ויוסף לקח כי בדורנו

הקלוקל, כבר אין צורך להטיף מוסר. העובדות העגומות והמצערות, מדברות בעד 
המוקנה כיום בבתי הספר הכלליים, הביא את  -לא חינוך  -לצערנו, החינוך  עצמן.

אשרי המציל נפשות הנוער להתדרדרות נוראה, השוברת שיא חדש מידי שנה בשנה. 
אל צור מחצבתם ללמוד וללמד לשמור ולעשות בתלמודי  ילדי ישראל, להשיבם

 התורה ובישיבות הקדושות.
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 קביעת עיתים לתורה  

 בטלנו תורתך ימים ולילות

את האדם לדין,  םבשעה שמכניסי (עמוד א לאדף )אמרו רבותינו במסכת שבת 
כתב ? וציפית לישועה רה?קבעת עיתים לתו ?נשאת ונתת באמונה :ואותים שואל

 ,כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה)פרק א הלכה ח( הרמב"ם בהלכות תלמוד תורה 
בין בחור בין שהיה זקן גדול  ,בין שלם בגופו בין בעל יסורין ,בין עני בין עשיר

ואפילו בעל  ,שתשש כוחו, אפילו היה עני המתפרנס מן הצדקה ומחזר על הפתחים
והגית בו יומם 'תורה ביום ובלילה שנאמר אשה ובנים חייב לקבוע לו זמן לתלמוד 

 . ע"כ. נמצא כי כל אדם מישראל חייב לעסוק בתורה בכל מצב שהוא.'ולילה
 

 אל תאמינו בֵרעַ 

תפילות בכל יום במנין ואף שחרית  שלושואל יסיתך יצרך כי הנני ברוך ה' מתפלל 
אלא  ,לא כן .כן די לי בזה בנץ החמה, ומקיים הרבה מצוות וגמילות חסדים, אם

אדרבה ידע האדם שעם כל מה שמקיים, אין דומה קיום המצוות של אדם שקובע 
ידי קביעת עיתים לתורה,  עיתים לתורה לאדם שלא קובע עיתים לתורה. כי על

שהרי ילמד את ההלכות של כל מצוה ומצוה איך  ,יתחזק גם בשמירת המצוות
זור כמה וכמה פעמים בודאי לקיים, ובפרט בהלכות שבת שאם אדם לא ילמדם ויח

אל תאמינו ליצר הרע שעושה  ,"אל תאמינו בֵרַע" שלמה המלךשיכשל. וזה שאמר 
 עצמו כֵרַע וכחבר, ומסיתך בטענות שונות ומשונות, ועיקר כוונתו להפילך בפח.

 

 כי נר מצוה ותורה אור

. "ותורה אורכי נר מצוה " כג(פסוק ו פרק )ובענין זה דרשו רבותינו את הפסוק במשלי 
המצוות לבד הם כמו נר כבוי, אבל כשאדם לומד את התורה שהיא  יכלומר שמעש

פשוטים  אז המצוה מאירה. והמשילו בזה משל לכפר נידח שאנשיו היו ,האור
ותמימים בתכלית, ידיעתם בנושאים מעט מתקדמים היתה אפסית לחלוטין עד 

עם שקיעת החמה,  .לקת נרותשאפילו לא ידעו שניתן להאיר את הלילה החשוך בהד
עלות השחר היו משכימים קום בו ,היו כל אנשי הכפר פונים לבתיהם והולכים לישון

וראה שגם בלילה יש  ,עירה לאלעבודתם ולעסקיהם. והנה נזדמן אחד מאנשי הכפר 
מנת למוכרם בכפר.  ידי נרות, התפעל מאד וקנה הרבה נרות על להם אור על

שהחל להחשיך, כעו על פעולת הנרות רכשו אותם ומיד כמובן, שאנשי הכפר ששמ
. האירו כלללא  נרותאך למרבה הפלא הלצדם כדי שיאירו להם,  את הנרות העמידו

בן הכפר  הנרות. כלאת והחזירו לו  אנשי הכפר על המוכר הכזבןכיון שכך, כעסו 
שרימהו. כך חזר מיד לעיר, ופנה אל המוכר בצעקות על  ,נרותיו לא האירו כישראה 

הכפרי ענה בתמימותו כי  ?כיצד השתמשת בנרות ,שאלו מיד ,אך המוכר שהיה נבון
כפי שראה כאן בחנות. אמר לו המוכר, שוטה שכמוך!  מדףהניח את הנרות על ה

 תקח ניצוץ אחד ותדליק את הנר ואז הוא יאיר לך.
 

לקיים את והנמשל, אדם שמקיים מצוות אך לא קובע עיתים לתורה, אינו יודע איך 
המצוות, ועליו יאות להמליץ "את אשר אסרת התרתי ואת אשר התרת אסרתי". 

הוא שהיא לשומר שבת אבל האמת  חושב את עצמונמצא שיכול להיות אדם ש
עובר כמה וכמה איסורים בכל שבת. וכן יש אדם שיכול להניח תפילין חמישים שנה 

טלה, כיון שלא ידע בדיוק לא קיים את המצוה ובירך ברכות לבנחשב לו כאילו ו
אם כן נמצא שמצוותיו אינן מאירות.  .היכן להניח אותם, ועוד כהנה דוגמאות רבות
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אבל אם קובע עיתים לתורה מתקיים בו "ותורה אור", שהתורה תאיר לו את 

 המצוות. 
 

 מי גבר ימלט נפשו מחילול שבת

כי אי אפשר כלל , "יערות דבש"וכמו שכותב הגאון ר' יהונתן אייבשיץ בספרו 
במציאות שינצל האדם מאיסור שבת אם לא ילמוד כל הדינים על בוריים היטב, 
ומי שלא למד הלכות שבת פעמיים ושלוש לא יוכל להמלט שלא יקרה לו חילול 
שבת הן דאורייתא והן דרבנן. ומי גבר ימלט נפשו לומר זך אני מפשע וחף אני 

כן  ואם ., והפליגו מאוד בעונש זהמעוון בשמירת שבת אשר עונשה קשה למאוד
מהראוי לשומרו כראוי וללמוד הלכות שבת בתמידות, ואצל רב שיברר לו הכל, 
וישנן עד שיהיה שגור בפיו, אשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק בה, כי שכרו 

 מרובה ומגין בפני הפורענות. ע"כ.
 

 מסיר אזנו משמוע תורה

 ".מסיר אוזנו משמוע תורה גם תפילתו תועבה" ט(פסוק כח פרק )ועוד נאמר במשלי 
לתת  ,שהרי ידוע שמנהגו של בורא עולם בכל דבר הן בשכר והן בעונש ,וצריך להבין

כן מדוע אותו אדם שלא רוצה ללמוד תורה יענש  לאדם מידה כנגד מידה, ואם
אלא מסבירים רבותינו  ?כאן "מידה כנגד מידה"בתפילתו שתהיה תועבה, היכן ה

שזה פשוט שעונשו  ,שבאמת לא מדובר כאן על אדם שכלל לא רוצה ללמוד תורה
אלא שאם אומרים לו  ,חמור עד למאוד, אלא מדובר באדם שרוצה לשמוע תורה

כבר שמעתי ומה כבר יחדש  את הדברים האלו :אומר , הואתבוא לשיעור פלוני
אף  ,שגם הקב"ה יאמר לו ,דה כנגד מידהאדם שכזה תפילתו תהיה תועבה, מי ?הרב

אתה חונן, השיבנו וכו' ובתפילת מנחה אתה חוזר  :אתה בתפילתך בשחרית ביקשת
הבקשות וכן בערבית ובכל יום, וכמו שאתה לא מוכן לשמוע דברי  ןומבקש את אות

תורה פעמיים ושלוש אף אני לא מעוניין לשמוע את בקשותיך החוזרות ונשנות בכל 
 .יום

 

 מה אתה לא בא לקבלל

משל נאה המשילו, לאדם שהיה עני מרוד ומתפרנס בדוחק. לימים ניגשו אליו חבריו 
, ואף לך הוא רבים ואמרו לו, לך אצל קרובך פלוני שהוא עשיר גדול ועוזר לאנשים

מצבי הרי הנה פגש העני את קרובו העשיר ואמר לו, מדוע אין אתה עוזר לי, . ויעזור
אמר לו העשיר, לא ידעתי, מעולם לא באת לבקש, ואם כן  ?כך קשה ודחוק כל
את העבודה בשבע בערב ואחכה לך במשרדי. והנה למחרת  מסייםא מחר, אני ותב

. לאחר , ומשראה כך שב אל ביתוהמתין העשיר הזה עד שבע וחצי והלה לא הגיע
אמר זמן פגש העני שוב את העשיר והחל חוזר ומתלונן פעם נוספת על מצבו. פרק 

התנצל העני וביקש  ?ומדוע בוששת מלהגיע ,אווהלא סיכמנו שתב ,לו העשיר
הזדמנות נוספת. העשיר ברוב טובו, קבע לו מועד הזמנה נוסף והעני הבטיח להגיע 
בזמן. אך לא כדבריו היו מעשיו, העשיר המתין לבואו עוד שעה ארוכה מן הזמן 

שה, נפגשו שוב העשיר והעני, והנה הקצוב ובכל זאת העני לא הגיע. אחר יומיים שלו
המתנתי  ,החל העני שוב להתלונן על מצבו הכלכלי ודוחק פרנסתו. אמר לו העשיר

התנצל שוב העני וביקש הזמנה לשעות מוקדמות יותר שאז קל  .לך זמן רב ולא באת
לבקשתו והזמינו לשעות המוקדמות של היום. טוב הלב לו יותר להגיע. נעתר העשיר 

ימים נפגשו השניים שוב והעני החל  מספרגם הפעם לא הגיע. לאחר אך העני 
, לשפוך שיחו על מצבו הקשה כפעם בפעם. אך הפעם פקעה סבלנותו של העשיר

 צעק עליו וגרשו מעל פניו.הוא 
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 על מי אתה חושב "לעבוד"

ובודאי שהתנהגותו של העשיר מובנת. אך צריכים אנו ליזהר שלא נדמה לאותו עני 
ם, כי הנה אנו באים בבוקר בתפלת שחרית ומבקשים בברכת 'אהבת עולם', ושלו חס

"ותן בלבנו בינה להבין להשכיל לשמוע ללמוד 'וללמד' לשמור ולעשות ולקיים את 
'כל דברי תלמוד תורתך' באהבה, והאר עיננו בתורתך ...". זאת אומרת שאנחנו 

ד שנזכה גם ללמד את מבקשים מהקב"ה שיתן לנו באמת להבין ולהשכיל כל כך, ע
אחרים ולדעת את כל התורה. הקב"ה אומר תבואו ללמוד, אני אתן לכם. והנה 

שחוזר מגיע כזמן להשאר, הוא ממהר לעבודה. בערב  בן אדםלה אין לילאחר התפ
אין  שובנתיים יש שיעור תורה או קודם לכן או לאחר מכן, אך ילמנחה וערבית, ב

העיקר  - עשן, לדבר פוליטיקה, חדשות, ישנותלו זמן להשאר, הוא צריך לצאת ל
ואח"כ נכנס לתפלת ערבית, ושוב  .ללמוד הוא לא ילמד, רק ידבר דברים בטלים

אומר בברכת 'אהבת עולם', "על כן ה' אלוקינו בשכבנו ובקומנו 'נשיח בחוקיך 
תיך לעולם ועד, כי הם 'חיינו וונשמח ונעלוז' בדברי תלמוד תורתך ומצוותיך וחוק

הרי  ?ורך ימינו' ובהם נהגה יומם ולילה". יתבונן האדם על מי הוא חושב "לעבוד"וא
אתה אומר 'נשיח בחוקיך', היינו שאתה רוצה להגיע לדרגה כזאת שהתורה תהיה 

כל  שישמחשיחתך כל הזמן עם חבריך ומכריך. ואח"כ אומר 'ונשמח ונעלוז', היינו 
. ושוב מוסיף, 'כי הם חיינו ועצומהכך עד שכבר יעלוז לבו, וירגיש שמחה אדירה 

ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה', היינו שהתורה היא החיים שלנו ואין לנו דבר 
אתה בורח משיעורי  מדוע הכ ָ יֶ אַ  ,אחר ובה נהגה יומם ולילה. וא"כ אומר לו הקב"ה

תורה? מדוע אינך בא ללמוד מידי יום בתורתי, אשר בתפלתך אתה נשמע כל כך 
אשר על כן חברים יקרים, אדרבה בואו ונקבע עיתים לתורה, ואז  ונכסף אליה? עורג

ללמוד וללמד לשמור  ,נוכל לבקש בפה מלא מהקב"ה שיתן לנו להבין את תורתו
 ויתן לנו.וה' ימלא משאלותינו ולעשות, 

 

 אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנה

, אל תאמר לכשאפנה אשנה ()פרק ב משנה הבמשנה מסכת אבות ואמרו רבותינו 
ו אתה צעיר, תלך ישמא לא תפנה. כלומר, פעמים ויצר הרע אומר לאדם, עכש

, בודאי ישאר לך זמן ללמוד "תהיה מסודר"ואחר ש ,תעבוד, תרויח, תעשה עסקים
 תורה, ואז תלמד כאוות נפשך.

 

 כשאצא לפנסיה אלמד

ומעשה שהיה לפני כארבעים שנה באדם אחד בעל כשרונות נפלאים מאוד שהיה 
הרב עובדיה יוסף אחראי בבית הדין לכתוב את מהלך הדיון. ומרן הראשון לציון 

היה מתריע בו תמיד חוזר ונשנה, שחבל על כשרונותיו המזהירים ובמקום  זצ"ל
אותו אדם  .דיין, אך לשוא לעבוד בבית הדין, שילך ויעסוק בתורה ויהיה הוא בעצמו

אשב ואלמד. ומרן היה אומר לו, 'אל תאמר  ,צא לפנסיהאכשאני  :היה חוזר ואומר
ובאמת נשאר אותו אדם בעקשנותו, ולבסוף לכשאפנה אשנה שמא לא תפנה'. 

כשיצא לפנסיה בגיל מבוגר, אט אט כשרונותיו נחלשו וגם חוש השמיעה שלו נחלש, 
 ולגדול בתורה כאשר היה יכול בצעירותו.וכמובן שלא הצליח לעסוק 

 

 כל רגע שווה הון

עוד בארו חז"ל במשנה הנ"ל 'אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנה', דהיינו 
שגם אם יש לך זמן מועט פנוי מתוך הטרדות שלך, עליך לנצל אותו, ולא תאמר מה 
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, וכגון אוכל כבר ללמוד בזמן מועט כזה. כי כל רגע מחיי האדם לא יסולא בפז

הממתין בתחנת האוטובוס ינצל את אותם רגעים לפרק תהילים או איזו משנה 
 שיודע בעל פה, ולא ישב בטל לגמרי.

 

 גם בתחנת האוטובוס אפשר ללמוד

וסיפר לי אחד מהקהל שהגיעה לידו החוברת 'כשרות המטבח', ובכל יום שהיה נוסע 
בנסיעה, וממש שמח מאוד באוטובוס לעבודה, היה לומד בחוברת הן בהמתנה והן 

שזיכהו ה' לנצל את זמנו ללימוד התורה. וכשאחר כך היה מגיע לעבודה, היה מגיע 
 עם הרבה מצב רוח ושמחה, והיתה לו התחלה של יום טוב ושמח מאוד.

 

 בעלי עסקים וחנויות

זכור אני שלפני שלושים או ארבעים  )שחי לפני כמאתיים שנה(,וכותב הרב פלא יועץ 
שנה הייתי שואל בעלי מסחר ובעלי חנויות מכולת וכיוצא בהם מה נשמע בענין 
פרנסתם והיו משיבים לי בפנים צוהלות, ברוך ה', הודו לה' כי טוב, יש הכל. ואילו 
עתה כשאני שואל בעלי מסחר, משיבים לי בשפה רפה ובכובד ראש, באנחה ובקול 

פרנסה. והתבוננתי מה טעם של ההבדל הזה, חקרתי וראיתי, כי בזמנו  דאגה שאין
היה לכל סוחר ולכל בעל חנות מכולת ספרי לימוד כמו 'חוק לישראל', ובין קונה 
לקונה היו פותחים את הספר ולומדים, והיה הדבר רע בעיני היצר הרע, שגם בחנות 

קוחות כדי להפסיק את לא פסק פיהם מדברי תורה, ולכן היה ממהר לשלוח להם ל
לימודם וכך היו מתפרנסים בשפע ובריוח. אך עתה מה עושים בין קונה לקונה? 
קוראים עיתונים עם מאמרים של שונאי ה', שונאי חכמים, שונאי התורה, או 
שומעים את הרדיו שמדבר כל היום על העצים ועל האבנים, לא דיבורים של תורה, 

ך ומוסריות, ה' ירחם. ובזה היצר הרע שמח וטוב לא של יראת שמים ולא דברי חינו
לב, שאי אפשר שדברים אלו לא יעשו רושם באותם הרואים והשומעים. ולכך מונע 
הוא את הלקוחות מלבוא לחנויותיהם כדי שימשיכו להתעסק בהבליהם, וכך 

 מתמעטת הפרנסה. ואמרו חז"ל: "אם אין תורה אין קמח".
 

 בעלי רכבים

ת רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק, ובפרט כיום שיש ערוצי קודש אשר על כן, איש א
או קלטות של דברי תורה, הלכה ומוסר, ויכול אדם לשבת בחנות ולשמוע דברי 
תורה. וכן בעלי מוניות, עובדי הסעות או כל אדם שנוסע ממקום למקום, יכולים 

בנגינה נעימה  בנסיעתם לשמוע דברי תורה, דברי קדושה והתעוררות, וגם שירי קודש
 ועריבה, ולא דברי ליצנות ושירי עגבים חס ושלום.

 

 כל קבוע כמחצה על מחצה

וכבר לימדונו רבותינו שאם אדם זוכה בזמנו הפנוי לקבוע לעצמו זמן מיוחד ללמוד, 
ולא ממיר את אותו זמן בשום מחיר שבעולם, אזי לבד מהמעלה הגדולה שיש בזה, 

התורה הקדושה, אשר שום דבר בעולם לא יזיז  שמראה כמה חשובה ויקרה בעיניו
ובזה  .הרי שהחשיבו חכמים קביעות זו כאילו למד חצי יום תורה ,אותו בזמן הלימוד

שברגע שיש לאדם  , כיוןכמחצה על מחצה". וטעם הדבר -רמזו באומרם "כל קבוע 
 למשל יצטרך לנסועשאם  ללימוד ואינו ממירו בשום אופן שבעולם, הריקבוע זמן 

מאוחרת וממילא  הלרגל עסקיו לחוץ לעיר, ויודע שמחמת זה יחזור בשעת ליל
יתבטל מלימודו הקבוע, הרי שהוא לא יסע, כי קיבל על עצמו שלא להמיר בשום 

נמצא שהרבה שעות מן היום הוא מתכנן ומסדר על פי אותו זמן ומחיר שבעולם, 
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 ו.לימודעם , ממילא זמן רב מן היום מחובר מודשקבע לו לל

 

 שכר לימוד התורה

וידע האדם, כי שכרו של הלומד תורה הוא למעלה מכל שכר המצוות, כמו שאמרו 
 .אפילו כל מצוותיה של תורה אינן שוות לדבר אחד מן התורה :ירושלמיבתלמוד 

. ולא "עין לא ראתה אלוקים זולתך יעשה למחכה לו" :ג( פסוק סדפרק )ונאמר בישעיה 
רק בעולם הבא אלא גם בעולם הזה מצליח הוא בכל דרכיו, כמו שאמר דוד המלך 

. וכן התורה "וכל אשר יעשה יצליחאם בתורת ה' חפצו וכו' " :ג(-)א. בע"ה בתהילים 
וגם זוכה שמאריכין לו ימיו  ולכל בשרו מרפא. )משלי ד. כב(מרפאת אותו שנאמר 

 נותנת חיים לעושיהגדולה תורה שהיא  :)ו. ז( אבותחז"ל במסכת ושנותיו כמו שאמרו 
. ועוד אמרו "כי מוצאי מצא חיים" :)שם ח. לה(שנאמר  ,בעולם הזה ובעולם הבא
מוחלין לו על כל כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים  :)ה.(רבותינו במסכת ברכות 

מצלת את האדם אין לך צדקה ש :)משלי י(אמרו במדרש שוחר טוב ן . וכעוונותיו
לעתיד  :)ב.(אלא תורה בלבד. ואמרו רבותינו במסכת עבודה זרה מדינה של גהינם 

מי שעסק בתורה יבוא ויטול  ,לבוא מביא הקב"ה ספר תורה ומניחו בחיקו ואומר
 שכרו.

 

 כל המקבל עליו עול תורה

ואף אדם העוסק במלאכה חייב לקבוע לעצמו עיתים ללמוד תורה, ויזהר שחס 
לא ימשך מידי אחר העבודה וממילא ימנע מלקבוע עיתים לתורה, וכמו  ושלום
על שם שחיבב את התורה,  'חובב'יתרו נקרא שמו  :נו במדרש תנחומאאשמצ

כל עצמי  :אמר ,]מקום דשן ופורה[ שכאשר בא לארץ ישראל נתנו לו דושנה של יריחו
ע"כ.  ?לומד תורהועכשיו אני זורע וקוצר אימתי אני  ,לא באתי אלא ללמוד תורה

ואדרבה ככל שאדם מקפיד על קביעותו ושומר על עיתותיו לתורה, הקב"ה מסלק 
מעליו את כל ההפרעות, וכמו שאמרו במשנה באבות, כל המקבל עליו עול תורה, 

שאף שיש עול ועמל שהם דרך ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. והיינו,  םמעבירי
 בכל זאת ורים בבנקים, בקופת חולים וכד',העולם כגון: תשלום מיסים, המתנה בת

נו כל ממקבל עליו באמת עול תורה ומנצל את זמנו לתורה, הקב"ה מונע מ אדם אם
. וכן כדי שיוכל לשבת וללמוד תורה בישוב הדעת מיני הפרעות וביטולים למיניהם

לו  םכל השוקד עצמו על דברי תורה מוסרי)פ"ט משנה ב( אמרו באבות דרבי נתן 
 כנגדו. םלו בטלני םכנגדו, וכל הבוטל מדברי תורה מוסרי םישקדנ

 

 יש לו שכר הרבה ליתן לך

חייב כמה שיותר  ,ובפרט בימי שבתות וימים טובים שאינו טרוד בעסקיו ובפרנסתו
לא ניתנו שבתות : כמו שאמרו בירושלמי .לעסוק בדברי תורה ולשמוע שיעורי תורה
מו שכתב בספר וכ ,ואז שכרו כפול ומכופל וימים טובים אלא לעסוק בדברי תורה.

שלימוד תורה של שעה אחת בשבת  , להרב בן ציון מוצפי()חלק ב עמוד רלגשיבת ציון 
שווה כמאה שבעים מליון שעות של חול, ומקורו על פי ספר עץ חיים לרבי חיים 

 )שנהשכתב הבן איש חי ויטאל, והרש"ש בספרו נהר שלום על פי תיקוני הזוהר. ומה 

, אמר לו אביו כאלף שעות בחולשווה  בשבת ששעה אחת בהקדמה לפרשת שמות( ב
זצ"ל שהוא לאו דוקא ובדרך הפלגה כתב כן. ומכאן רואים אנו כמה לוקים אנו 
בחסר בגודל ערכה וחשיבותה של השבת, עד שאין לנו הבנה ומושג כלל וכלל בערך 

ושלום. אשר על כן חובה  כן איך יאבד את זמנו לריק ולבהלה חס ואםהזמן בה. 
קדושה על כל גבאי בתי הכנסת לארגן שיעורים בכל שבת ושבת בבתי הכנסת 

 ני הלכה ואגדה לחזק את הציבור, ותבוא עליהם ברכת טוב.יבענ
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 כי אקח מועד אני מישרים אשפוט

בשבתות וימים טובים, נותן לו הקב"ה שכר  זמנוואדרבה אדם שבאמת מנצל את 
כי אקח " (עה. ג)כמו שכותב הגאון החיד"א על הפסוק בתהלים  ,םגם על שאר הזמני

יש אדם חושב שיתרץ תרוצים להקב"ה שלא יכל  -" מועד אני מישרים אשפוט
יאמר לו .לעסוק בתורה מפאת שהיה טרוד כל היום בעבודה להביא טרף לביתו

כדו' בשבתות, ימים טובים, חול המועד וכל מיני חופשות כיום העצמאות ו :הקב"ה
ואם גם באותם ימים לא למד, א"כ מה יענה ומה  ?האם ישבת ללמוד, שלא עבדת

ויוצא שעל פי התנהגותו ומידת ניצול זמנו ב'מועד', הקב"ה שופט אותו  יאמר.
 למישרין, משפט ישר ונכון.

 

 זוכה לתחיית המתים

אמר רבי  -"כי טל אורות טלך"  )פרק כו פסוק יט(:ובמדרש אמרו על הפסוק בישעיה 
טל תורה מחייהו ]דהיינו שלומד תורה[, אלעזר לרבי יוחנן, כל המשתמש בטל של תורה 

לעתיד לבוא בתחיית המתים, וכל שאינו משתמש בטל של תורה, אין טל תורה 
 הדבקיםמחייהו. אבל מצאתי להם רפואה מן התורה ממקום אחר שנאמר, 'ואתם 

לכם היום'. וכי אפשר לאדם להדבק בשכינה והלא נאמר בו בה' אלהיכם חיים כו
'אש אוכלה הוא אל קנא', אלא שכל המשיא את בתו לתלמיד חכם, והמהנה תלמיד 
חכם מנכסיו, מעלה עליו הכתוב כאלו נדבק בשכינה. וכמו שאמרו בגמרא מסכת 

זוכה אמר רבי יוחנן כל המטיל מלאי לכיס של תלמידי חכמים  )נג עמוד ב(פסחים: 
 ויושב בישיבה של מעלה, שנאמר 'כי בצל החכמה בצל הכסף'.

 

 הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת צופים

דוד מלך ישראל ע"ה אומר, כי תורתנו הקדושה אין ערוך אליה ונחמדה היא יותר 
מזהב ומפז רב, ומתוקה יותר מדבש ונופת צופים. ויש לשאול ולהבין מה באמת 

 ך לדמות את התורה דוקא לזהב ולדבש.מצא דוד המל
 

אם נתבונן נראה כי יש מעלה בזהב שאינה נמצאת בדבש, וכמו כן יש מעלה בדבש 
 )ה ט(שאינה נמצאת בזהב. הנה בזהב וכסף יש יתרון ומעלה, כמו שנאמר בקהלת 

"אוהב כסף לא ישבע כסף", כי זה דרכו של הממון שככל שאדם מרבה לעצמו כסף, 
"דבש מצאת אכול  )משלי כה טז(נפשו מתאווה לעוד ועוד. אך בדבש אינו כן, שנאמר 

דייך פן תשבענו והקאתו". ולעומת זאת יש מעלה בדבש שאינה מצויה בכסף, שהרי 
פועל שעובד  -תו. לא כן בכסף האוכל דבש, מיד עם הכנסתו לפה נהנה ממתיקו

למחייתו ובסוף החודש מקבל משכורת, אין הוא נהנה ולא משתמש בכסף עצמו, 
אלא שבכסף הוא קונה מצרכים למיניהם ומשתמש בהם. נמצא שההנאה הבאה לו 

 מהכסף, אינה הנאה מיידית אלא הנאה הבאה לזמן.
 

מצאות בזהב ובדבש. בתורתנו הקדושה, אומר דוד המלך, יש את שתי המעלות שנ
אדם שלומד תורה, אינו צריך לחכות ולהמתין זמן ממושך עד שירגיש את טעמה 
ומתיקותה של התורה, אלא מיד בבואו לשיעור תורה נהנה ומרגיש עונג, כמו שנאמר 
בתהלים, "טעמו וראו כי טוב ה'", אין צורך בהרבה מאמצים, אם אדם רק טועם, 

. ומצד שני לא יחשוב אדם שאם למד הרבה, כבר מרגיש את המתיקות שבתורה
במשך הזמן אולי ימאס לו חס ושלום, אדרבה בענין זה דומה התורה לזהב ופז, 
אשר ככל שזכה האדם לשבת ללמוד, הרי נפשו מתאוה לעוד ועוד. ואז זוכה להרגיש 

 את מתיקות התורה באמת ולהתענג על ה'.
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 ַאֶיֶלת אהבים ויעלת חן

 ..."אילת אהבים ויעלת חןעל התורה )פרק ה פסוק יט( ר משלי שלמה המלך אומר בספ
עשיר גדול שהיה למשל  ,רבנו יוסף חיים כותב בספריוהגאון  .באהבתה תשגה תמיד"

כל מרגלית. היה לו משרד קטן  שוויה של יודעומרגליות, הי סוגבכל ומבין בקי 
לעשיר זה היתה אשה ו מגיעים אנשים כדי להתייעץ עמו בעסקי המרגליות. היאליו ש

בעלה כמה היא את חכמה, והנה יום אחד הוציאה טבעת עם יהלום מידה ושאלה 
בעל הטבעת  :אמרה לו .אולי חמש מאות דולר ,ואמר טבעתב העשיר שוה, הסתכל

. היא : אין זה משתלם, החזירי את הטבעת למוכראמר לה דולר. אלףעבורה מבקש 
על לה היתה הטבעת מונחת  כשהפעםנגשה אל בעלה, ו מספר ימים,המתינה 

כמה שווה טבעת זו בעיניך? האם שווה היא אלפיים דולר, כפי , ואמרה ל .האצבע
שמבקש המוכר? התבונן העשיר בטבעת ואמר, טבעת זו שווה אלף וחמש מאות 

האשה, הרי זו אותה טבעת שהראיתי לך לפני מספר ימים! איך . אמרה לו דולר
וכי  כך בערכן של אבנים יקרות, טעית טעות כה גדולה?יתכן שאתה, אשר בקי כל 

יתכן אני מומחה ולא  ,זה לא נכון :אמר לה דולר? עלה המחיר באלף זמן כ"כ קצרב
וכי אני  האשה: אמרה לו בודאי אין זו אותה טבעת! ,כי טעיתי טעות כה גדולה

ספר מלפני את הטבעת תי לך יאלא אני אשיב לך את התשובה, כשהרא? מהתלת בך
מונחת על כשהיא הטבעת את היתה הטבעת לבד, אבל עכשיו אתה רואה  ימים

ולכן אתה אומר  ,על המרגלית הזאת האירו בעיניך שליוהחביבות והחן  ,האצבע שלי
 .דולר יותר מכדי שוויהוה אלף וש היאש
 

דבוק , אם האדם "באהבתה תשגה תמיד ,אילת אהבים ויעלת חן"כך היא התורה 
עליה, התורה משפיעה עליו חן מיוחד, עד שהקב"ה מתנהג עמו  בתורה ושוקד

זה כח  .יצליח וירויח בכל דרכיולמעלה ממה שמגיע לו באמת, ו -בהנהגה מיוחדת 
 '.משכיל על דבר ימצא טוב')משלי טז כ( שנאמר  על התורה, האדם ששוקד

 

 עין לא ראתה אלוקים זולתך

שערים יש בגן עדן ועליהם שש מאות שנינו במדרש: אמר רבי יהושע בן לוי, שני 
אלף מלאכי השרת, וכל אחד מהם זיו פניהם כזוהר הרקיע מבהיק, ובשעה שהצדיק 
נפטר ובא אצלם, מפשיטים מעליו את הבגדים שעמד בהם בקבר, ומלבישים אותו 
שמונה בגדים של ענני כבוד, ושני כתרים נותנים על ראשו אחד של אבנים טובות 

ל זהב פרויים, ונותנים שמונה הדסים בידו, ומקלסים אותו ומרגליות ואחד ש
 ואומרים לו: 'לך אכול בשמחה לחמך'.

 

ומכניסים אותו למקום נחלי מים מוקף שמונה מאות מיני ורדים והדסים, וכל אחד 
ואחד יש לו חופה בפני עצמו לפי כבודו, ומושכים ממנה ארבע נהרות, אחד של 

סמון ואחד של דבש. וכל חופה וחופה למעלה ממנה חלב ואחד של יין ואחד של אפר
גפן של זהב ושלושים מרגליות קבועות בו, וכל אחד מבהיק זיוו כזיו הנוגה. וכל 
חופה וחופה יש בה שלחן של אבנים טובות ומרגליות. ושישים מלאכים עומדים 
לראש כל צדיק וצדיק, ואומרים לו: לך אכול בשמחה דבש, שעסקת בתורה שנמשלה 

דבש, שנאמר: 'ומתוקים מדבש'. ושתה יין המשומר בענביו מששת ימי בראשית, כ
 שעסקת בתורה שנמשלה ביין, שנאמר: 'אשקך מיין הרקח'.

 

והכעור שבהם כדמותו של יוסף הצדיק וכדמות רבי יוחנן שהיו יפים ביותר בעולם. 
מאות אלף ואין אצלם לילה שנאמר: 'ואור צדיקים כאור נגה'. ויש בגן עדן שמונה 

מיני אילנות בכל זוויותיו, הקטן שבהם משובח מכל עצי בשמים. בכל זוית יש בו 
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שש מאות אלף מלאכי השרת מזמרים בקול נעים, ועץ החיים באמצע ונופו מכסה 
את כל גן עדן, ויש בו חמש מאות אלף טעמים, ואין דמותו של זה דומה לזה, ואין 

למעלה הימנו, ומארבע רוחות מכין אותו  ריחו של זה דומה לשל זה, וענני כבוד
 וריחו הולך מסוף העולם ועד סופו, ותחתיו תלמידי חכמים שמבארים את התורה.

 

וכל אחד יש לו שתי חופות, אחת של כוכבים ואחת של חמה ולבנה. בין כל חופה 
וחופה, יש פרגוד של ענני כבוד, ולפנים ממנה נמצא עדן. וכל אחד שלוש מאות 

]יש בגימטריא שלש מאות ואוצרותיהם אמלא'  ישמות, שנאמר 'להנחיל אוהבי ועשר עול

ובתוכו שבעה בתים של צדיקים, ראשונה הרוגי מלכות כגון רבי עקיבא  ועשר[.
וחבריו. שניה טבועים בים. שלישית רבן יוחנן בן זכאי ותלמידיו. ומה היה כוחו, שכך 
היה אומר: אם כל השמים יהיו יריעות, וכל בני אדם יהיו סופרים, וכל העצים 

למדתי מרבותי, ולא חסרתי שביערים יהיו קולמוסים, אינם יכולים לכתוב מה ש
מהם אלא ככלב המלקק מן הים. כת רביעית אלו שירד הענן וכיסה עליהם. כת 
חמישית אלו בעלי תשובה, שבמקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם 
עומדים. כת ששית אלו רווקים שלא טעמו טעם חטא מימיהם. כת שביעית אלו 

רץ, ועליהם הכתוב אומר 'וישמחו כל חוסי בך עניים שיש בהן מקרא ומשנה ודרך א
לעולם ירננו'. והקב"ה יושב ביניהם ומבאר להם את התורה, שנאמר 'עיני בנאמני 
ארץ לשבת עמדי, הולך בדרך תמים הוא ישרתני'. ולא פרסם הקב"ה כבוד המתוקן 
להם יותר ויותר, שנאמר 'עין לא ראתה אלהים זולתך יעשה למחכה לו', ששכר זה 

 ן בריה שיודעת ואפילו מלאכי השרת אינם יודעים.אי
 

 צריך לעבוד!

מעשה בעגלון שהיה עמל קשה לפרנסתו, ובכל יום מביא פירות מהכפר השוכן קרוב 
לעיר למוכרם בעירו. יום אחד כשיצא, החל לרדת שלג, הדרך השתבשה והעגלה 

ו עזב את נתקעה, וכל מאמציו לתקנה עלו בתוהו. בינתיים ירד הלילה, ובצר ל
העגלה וחיפש מחסה ללון. והנה מרחוק ראה אור, היה זה בית הרב שהיה יושב 
ולומד תורה. קבלו הרב במאור פנים, הושיבו ליד התנור, והגיש לו מאכל ומשקה 
חם. לפתע פנה העגלון לרב ושאלו: "עמל אני בזעת אפי מתיגע ומתיסר בקור וחום 

י רבי, אם יש לי לפחות עולם הבא?" אמר גשם ושלג, עולם הזה אין לי, אמור נא ל
לו הרב: "ישמעו אזניך מה שפיך מדבר, והלוא דברים קל וחומר, אם עולם הזה 
שאתה עמל עליו כל כך להשיגו, אתה אומר שאין לך, עולם הבא שאינך עמל עליו, 
 מנין יהיה לך?! אם תעמול בתורה ומצוות, רק אז תוכל לצפות לשכר בעולם הבא.

 דה צדקה()קול יהו
 

 אוכל מפירותיהם בעולם הזה

מעשה בשני יהודים שותפים שהיו קונים ומוכרים חפצים יד שניה: כסאות, מיטות, 
וכו', יום אחד בעת שהיו עסוקים בקניית חפצים בהזדמנות, הגיע זמן תפילת מנחה, 

"אין זמן כעת", השיב  -אמר אחד השותפים: "אלך להתפלל מנחה, התבוא עמי?", 
 -השני, "חבל להפסיד מציאות כה רווחיות והזדמנותיות! אם ברצונך ללכת  השותף

לך, אך כמובן שלא נהיה שותפים בחפצים שאקנה בזמן זה". הלך הראשון להתפלל 
תפילת מנחה, ואילו השני קנה מזרנים ומיטות במחירי מציאה. כשחזר הראשון מן 

נות. בין החפצים המועטים התפילה, התאכזב לגלות כי כבר לא נותר כמעט כלום לק
שנשארו היה מזרן אחד, קרוע למידי. החליט לקנות אותו, לתקן ולמכור. קנה את 
המזרן, לקח אותו לביתו כדי לתקנו, והנה בעת שהוא פורם את התפר, הוא מגלה 

מלא מטבעות זהב! זכה יהודי זה לאכול מפירות מצוותו  -לא יאומן  -שהמזרן 
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 ן שמורה לו לנצח לעולם הבא.בעולם הזה, כשהקרן כמוב

 

שוב מעשה שהיה במדינת פרס, ביהודי ירא שמים, שהיה מתפרנס בצמצום ובדוחק 
ממכירת בדים. באחד הימים, נזדמן לו לעבור ליד דוכן שמכרו בו תפוחים גדולים, 
יפים וריחניים במיוחד. הביט היהודי בתפוחים, וחשב בלבו: כמה נאה וכמה יאה 

תברך על פרי כה יפה! ניגש אל הדוכן, וביקש לקנות תפוח. לשבח את הבורא י
לא הרתיע אותו. הוא לקח את התפוח ובירך עליו  -'טומן' שלם  -המחיר היקר 

בכוונה, בתחילה ברכת הריח "הנותן ריח טוב בפירות" והריחו, ואחר כך "בורא פרי 
ת...". ראתה העץ" ואכלו, ובגמר האכילה בירך אף ברכה אחרונה "בורא נפשות רבו

זאת ערביה זקנה שהיתה עשירה גדולה, והתפלאה מאוד. קראה לו ואמרה: "אמור 
נא לי, הכיצד זה קנית תפוח כה יקר?! וכי כמה מרויח אתה ליום? אמר לה:  מרויח 

טומן ליום, אבל לכבוד ה' יתברך, שווה לי לקנות תפוח בטומן  1או  3אני סך הכל 
 ברכות". 4שלם, כדי לזכות לברך עליו 

 

התפעלה הזקנה ואמרה לו: "הנה אני עשירה גדולה, יש לי כסף רב מאוד, ובכל זאת 
אינני מרשה לעצמי לקנות תפוח אחד בטומן שלם!" תוך כדי דיבוריה, רצתה להציג 
בפניו את עושרה הרב. "הרואה אתה את כדי הקמח הללו?", פנתה ואמרה, "בא 

עיניו המשתאות, פינתה האשה מעט מן  ואראה לך מהי תכולתם האמיתית!", לנגד
 במטבעות זהב! -הקמח, והנה הכדים מלאים כולם 

 

כעבור מספר ימים, עבר היהודי שוב באותו מקום, והנה הוא שומע רעש והמולה 
ליד בית האשה הזקנה. הוא רואה את בני ביתה צועקים, שורטים, ומכים את עצמם, 

נכנס לביתה, התחיל לצעוק ולבכות:  כדרך הגויים, והבין שהאשה מתה. מה עשה?
"כמה טובה היתה אשה זו, כמה טובות עשתה לי! תמיד היתה נוהגת לתת לי קמח, 
עבור המשפחה והילדים, וכך לא ידענו מחסור...". כך, בכל ימי האבל, היה נכנס 
מידי פעם וחוזר על דבריו, ועשה את עצמו מצטער מאוד. משראו הבנים כך, סיכמו 

ף אחד לא יקח את כדי הקמח, אלא יתנו את כולם ליהודי זה לפרנסת ביניהם שא
 בני ביתו, כמו שהיתה רגילה הסבתא. וכך היה, והתעשר היהודי עושר רב מאוד.

 
 שכל כוונותיו יהיו לשם שמים

מובא במדרש על הפסוק בבריאת העולם ביום השישי: "וירא אלוקים את כל אשר 
זו השינה. וכי שינה  -שמעון בן אלעזר: והנה טוב אמר רבי  -עשה והנה טוב מאד" 

טובה מאד? הרי שנינו 'יין ושינה לרשעים, נאה להם ונאה לעולם', אלא מתוך 
 שאדם ישן מעט, הוא עומד ויגע בתורה הרבה.

 

בכל מה שיהנה בעולם הזה, לא  )אורח חיים סימן רלא(,וכך כתב מרן בשלחן ערוך 
)משלי ג ו( א יתברך, כמו שאמר שלמה המלך ע"ה יכוין להנאתו אלא לעבודת הבור

בכל דרכיך דעהו'. ואמרו חכמים 'כל מעשיך יהיו לשם שמים', שאפילו דברים של '
רשות כגון האכילה והשתיה וההליכה והישיבה והקימה והשיחה וכל צרכי גופך, יהיו 
 כולם לעבודת הבורא או לדבר הגורם עבודתו. שאפילו היה צמא ורעב, אם אכל

ושתה להנאת גופו אינו משובח, אלא יתכוין שיאכל וישתה כדי חיותו, כדי לעבוד 
את בוראו. וכן אפילו לישב בסוד ישרים, ולעמוד במקום צדיקים, ולילך בעצת 
תמימים, אם עשה להנאת עצמו להשלים חפצו ותאוותו, אינו משובח אלא אם כן 

שיכול לעסוק בתורה ובמצוות, עשה לשם שמים. וכן בשכיבה, אין צריך לומר שבזמן 
לא יתגרה בשינה לענג עצמו, אלא אפילו בזמן שהוא יגע וצריך לישון כדי לנוח 
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מיגיעתו, אם עשה להנאת גופו אינו משובח, אלא יתכוין לתת שינה לעיניו ולגופו 
מנוחה, לצורך הבריאות שלא תטרף דעתו בתורה מחמת מניעת השינה. ... וכן בשיחה 

דברי חכמה, צריך שתהיה כוונתו לעבודת הבורא או לדבר המביא אפילו לספר ב
לעבודתו. כללו של דבר, חייב אדם לתת עיניו וליבו על דרכיו ולשקול כל מעשיו 
במאזני שכלו. וכשרואה דבר שיביא לידי עבודת הבורא יתעלה, יעשהו, ואם לאו לא 

 יעשהו. ומי שנוהג כן, עובד את בוראו תמיד.
 

 זכאיחצי חייב חצי 

לעולם יראה אדם את עצמו ואת העולם כולו כאילו אמרו,  (מ ע"ב)קדושין  מראבג
אשריו שהכריע את עצמו ואת העולם כולו  ,חציו חייב וחציו זכאי. עשה מצוה אחת

 אוי לו שהכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף חובה. ,עבר עברה אחת .לכף זכות
 

לי רבנו מה אני נחשב אצל הקב"ה, ושואלו, יאמר אל הרב הנה למשל בא אדם 
ו אתה חצי חצי ייות או רשע שרובו עוונות? אמר לו הרב, עכשוהאם צדיק שרובו זכ

צדיק. הלך אותו אדם  -רוב זכויות בעל בינוני, תעשה עוד מצוה אחת ותהיה  -
אשה זקנה עם סלים כבדים, מיד לקח אותם מידה ולקחם לביתה. בא ברחוב וראה 

ו אני צדיק? י, הנה רבנו עשיתי מצות גמילות חסדים, האם עכשוואמר ל אל הרב
ו אתה חצי חצי. אמר הלה, אבל כבר קודם הרב אמר לי שאני יאמר לו הרב, עכש

חצי חצי. אמר לו הרב, אמת קודם היתה חסרה לך מצוה אחת להגיע לחצי, רק לא 
עשה עוד מצוה ו לך תירציתי לפגוע בך שרובך עוונות, לכן אמרתי לך כן. אבל עכש

את הבית וסידר הכל  םנקה לה ,רוב זכויות. הלך האיש לבית הוריו יהיו לךאחת ו
כבוד הרב עשיתי מצות  :ובא אל הרב ,האכילם ,כל צורכםבשעה ארוכה, טיפל בהם 

בראשונה היו ש היא האמת :אמר לו הרב ?ו אני צדיקיכיבוד אב ואם, האם עכש
לכן אמרתי לך שאתה חצי חצי,  ,לפגוע בךתי יחסרים לך שתי מצוות, אך לא רצ

צדיק. הלך אותו אדם  -רוב זכויות בעל ו תלך תעשה עוד מצוה ותהיה יאבל עכש
למדתי תורה,  ואמר: לבית המדרש וישב ועסק בתורה שעתיים תמימות. בא אל הרב

רבותינו אמרו ו אתה חצי חצי. כי זהו שיעכש :אמר לו הרב ?ו אני צדיקיהאם עכש
ראה אדם עצמו חציו חייב וחציו זכאי, כדי שתמיד יאמר אני חצי, אעשה י לעולם

 יותלהכדי עוד מצוה אחת ואחשב צדיק. אבל אם יחשוב שחסרים לו הרבה מצוות 
 תייאש מתחילה.לה "וחעלול הוא צדיק, 

 
 

 ימים של התחזקות בתורה ובמצוות  

תוך ארבעים יום "הימים הנוראים"? האם נוכל  -מה נדרש מאתנו בימים אלו 
לשפר את מאזן כל השנה כולה? נראה לנו שהדבר בלתי אפשרי, ולכן נוטים אנו 

 להתייאש מראש.
 

למגיד מדובנא זצ"ל היה על כך משל. משל לצורף זהב, שנקרא לארמון המלך. 
"שמעתי", אמר לו המלך, "שאומן אתה במלאכתך. מבקש אני, שתגייס את כל 

רצוני שיהיה זה הגביע היפה ביותר, המרהיב ביותר  -כישוריך ליצור עבורי גביע 
ושכרו בצידו! נענה  -שביכולתך לעצב". נצצו עיניו של הצורף, הרי זה אתגר חייו 

ואמר: "אבקש שהות של שנה שלימה. אזדקק לק"ג זהב טהור, שלוש מאות יהלומים 
מאה  -מקראט ומעלה, אבני אודם ואיזמרגד, נופך וספיר. זאת מלבד המשכורת 

זהובים לחודש!" הכל אושר ברוחב יד. הזהב, היהלומים, האבנים היקרות, ואף 
 הקצבה מידי חודש בחודשו.
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והוא יצר את הגביע, אבל לא השקיע בו את כל יכולתו, לא מיצה בו את 
כשרונותיו. משכורתו הנדיבה אפשרה לו חיי רווחה, והוא נפנה לבילויי תענוגות 

והוא נזקק לכספים נוספים. מה עשה? מכר חלק מן הזהב, ומותרות. רמת חייו עלתה, 
שהוקצה לגביע המלך. מכר יהלום ועוד יהלום, מכר פנינים ואיזמרגדים, ובילה בטוב 
ובנעימים. התהולל, ומפעם לפעם כאשר נזכר, היה מקדיש שעה לגביע. אבל עבד בו 

 כלאחר יד, ברשלנות, ושב לתענוגותיו.
 

לוכה. הזכירו, כי בעוד חודש ימים עליו להתייצב ואז קיבל מברק מארמון המ
 בארמון, ולהגיש במו ידיו את הגביע שיצר.

זהו הגביע שיצר?! וכל היהלומים  -ובוש בו. מק"ג זהב  -הצורף התפכח. הביט בגביע 
שקיבל, היכן הם? ובכלל, האם זהו הגביע שביכולתו ליצור?! האם לשם כך קראוהו 

 למלך, גביע פשוט ועלוב?!ובחרו בו?! האם זאת יגיש 
 

אינם  -איננו. היהלומים שמעל בהם  -ואז ידע. עוד שלושים יום לפניו. הזהב שמכר 
עוד ברשותו. אבל הגביע, קטן ככל שהוא, הריהו לפניו. והוא שם לילות כימים כדי 
לעצב את הגביע, ליפותו, לגלף בו פיתוחי חותם נאים, שושנים ופרחים, עלים 

נים וניצנים. לעשותו יפה, נאה ומרהיב עין. גביע שאין כמותו, שהמלך ואשכולות, סנס
 ישמח בו ויתפאר בו, יראהו לכולם ויתגאה בו.

 
הוא טרח ויגע, ניצל את כל כישרונו והקדיש את כל זמנו. עד לרגע האחרון עמל. 
הוסיף עוד זלזל, עוד סנסן, עוד קישוט מרהיב עין. ובדרכו אל המלך מירק את 

עד היות לו ברק מסנוור. וכשהושיט את הגביע, השמיעו הכל קריאת הגביע, 
 התפעלות רמה: גביע כזה טרם נראה!

 
 זו עבודת חודש אלול.

 
ואז נטל שר האוצר את הגביע ושקלו, והנה חסר בו זהב. התבונן בו, ושאל: היכן 
היהלומים. זו מעילה באוצר המדינה! באמון המלך! החויר האומן וביקש רחמים. 

תחנן, שבזכות קורת הרוח שגרם למלך, בזכות עמלו על הגביע הקטן הזה, יסלח לו ה
ואין הוא מבקש אלא סיכוי נוסף. שתנתן לו שנה  -על קלות דעתו, על הזנחתו 

נוספת. יוקצו עוד זהב ויהלומים, ומשכורת. ואז, גביע קטן זה הוא דוגמא ממה 
 שהוא מתחיב להציג בשנה הבאה.

 
 יפורים וראש השנה.זו עבודת יום הכ

 
בחודש אלול אנו משפצים את עבודת השנה החולפת ככל יכולתנו, הן נצטרך 
להגישה אל המלך, לבוא לפניו עם מעשינו. באלו פנים נבוא, מה נביא לפניו? 
עמלים אנו בכל כוחנו לשפר מעשים, למרקם, להדרם. ללמוד עוד שעה, להתפלל 

חסר, לא נוכל להשלים שנה שלימה בחודש ביתר כוונה. ודאי, לא נוכל למלא את ה
טוב יותר, נאה יותר, נושא חן וחסד. ואז נוכל  -ימים. אבל נוכל להביא את המעט 

 לבקש רחמים על החסר, על המעילה...
 

והגביע הקטן, המגולף בחן, בתשומת לב, הממורק עד ברק, ישא חן כל כך, עד 
 שהמלך יחון אותנו, ויברך אותנו בשנה טובה.
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בחודש זה ננצל אפוא כל שעה אפשרית להוסיף עוד מצוות למאזן, לשפר אותו 

כל מצוה נוספת יכולה להכריע את הכף, לחסוך המון  -ולהיטיב אותו. הזמן דוחק 
וכל המאזן  -עוגמת נפש בשנה הבאה, יסורים וצרות, חלילה. עבירה אחת פחות 

נעמול במהירות ונשלים את ישתנה! בזמן שעוד נותר לנו נעשה כמעשה אותו צורף, 
החסר! נחטוף עוד מצוה, עוד זהירות מעבירה, עוד ברכה בכוונה, עוד נצירת לשון 
מדיבור אסור, עוד שעת לימוד תורה, ובזה נוכל לתקן ככל שניתן את המעוות 

 )מעיין השבוע ימים נוראים מא(ולהצטדק לפני בורא עולם. 
 

אין  -בענינים שבין אדם לחברו, שכידוע ולהלן נביא כמה נקודות לחיזוק, ובפרט 
ולעומת זאת אדם שמשתדל להיטיב את  .יום הכיפורים מכפר, עד שירצה את חברו

זוהי זכות נפלאה ליום הדין, וכמו שאמרו: "כל המעביר על  -הנהגתו עם חבריו 
 מעבירין לו על כל פשעיו". -מידותיו 

 
 

 שמירת הלשון  

 שק הנוצות

א לפני הגאון רבנו יוסף חיים מבבל זיע"א, ובפיו שאלה מעשה היה באדם שב
נכבדה: "ילמדנו רבנו, כיצד יש לכפר ולתקן חטא לשון הרע, עד כדי שימחה כליל?" 
השיבו הרב: "שמע נא לעצתי, ועשה ככל אשר אומר אליך!" הסכים האיש לקבל 

א לי עליו לעשות כל אשר יאמר לו הרב. "אם כן", המשיך הרב, "לך בבקשה והב
שק מלא בנוצות קטנות!" התפלא האיש לשמע בקשת הרב, אך מה יעשה וכבר 
הבטיחו שלא ימרה את פיו. מיד הלך לשוק אל משחטת העופות, מילא נוצות קטנות 
מלוא השק, וחזר אל הרב כשהשק בידו. "עכשיו", פנה אליו הרב, "קח את כל השק, 

עבר ככל שתוכל!" מיודענו הרים ותעבור ממקום למקום, ופזר את הנוצות ברוח לכל 
גבה ושתים כששמע בקשה מוזרה זו, אך לא העיז פניו להמרות את ציווי הרב. הלך 
האיש ברחובות העיר ובידו השק, ופיזר את תכולתו לכל עבר, ימה וקדמה צפונה 
ונגבה לכל אשר ישאנו הרוח. לאחר שסיים לפזר את כל הנוצות חזר אל הרב 

ון" המסובך הזה. "כעת", פנה אליו הרב, "לך בבקשה ואסוף לשמוע את המשך "התיק
את כל הנוצות אשר פזרת ברחבי העיר, ואחר כך תשוב אלי..." כאן כבר לא יכול 
היה האיש להתאפק ופנה אל הרב: "הכיצד רבי אוכל לאסוף ולקבץ כמות עצומה 

אסוף לא אוכל ל -כל כך של נוצות קטנטנות כאלה, הלא גם אם אלך ימים רבים 
את כל הנוצות הנידחות שנפוצו לכל עבר בארבע כנפות הארץ?!" ענהו הרב: "ישמעו 
אוזניך מה שפיך מדבר! ומה אם נוצות אלו שפזרת, פיך ענה בך שאינך מסוגל 
לאספם, לשון הרע שסיפרת על חבריך, והשומעים גם הם הלכו וסיפרו לחבריהם 

 זאת?!"וחבריהם לחבריהם, וכן הלאה, היאך תוכל לתקן 
 

כמה קשה הדבר! הרי מן הדין צריך  -בבוא האדם לחזור בתשובה על חטאי הלשון 
. או )ח"ח ד יב(הוא ללכת לבקש סליחה מכל אותם אנשים שהתגנו או ניזוקו מדיבוריו! 

עליו לנסות לבטל את דברי הגנאי שאמר, על ידי שיאמר לאותם אנשים ששמעו 
ממנו את דיבורי הלשון הרע: "טעיתי במה שדיברתי עמכם אודות פלוני, כי לפי מה 
שראיתי עתה, אין הענין כך", וכיוצא בדברים אלו, עד שיוציא את הענין מלב 

 )חפץ חיים(השומע. 
 

כך צריך האדם להיזכר בכל אותם דיבורים  -מפוזרות  בדומה מאוד לאיסוף נוצות
ולחזור עליהם בתשובה. כמה קשה הדבר! ואם דיבר על  -שפלט פה ופלט שם 
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מה יעשה אז?! לא לחינם אמרו רבותינו  -קבוצת אנשים או על עדה שלימה וכדומה 

 , שמי שסיפר לשון הרע אין לו תקנה!)ערכין טו ע"ב(
 

אותנו מלשוב בתשובה על חטאי הלשון, כי עם רצון חזק  כמובן שאין זה בא לייאש
]וכמאמר הזוהר הקדוש: "אדם צריך שלא ישים עצמו רשע... וכשמתוודה על גם זה אפשרי  -

חטאיו הריהו חסיד, כי בא לקבל תשובה, ומוציא עצמו מצד הרע. ואל תאמר שהקב"ה אינו מקבל 
נו צריך לפרש אלא רק החטאים שזוכר, וכל אותו עד שיפרט כל חטאיו מיום שבא לעולם, כי אי

, אולם עלינו לתת על לבנו להיזהר ולהשמר מאוד החטאים האחרים נמשכים אחריהם"[
מאוד להבא במילים שאנו מוציאים מפינו, לבל נעמוד חלילה בפני שק מפוזר של 

 דיבורים אסורים, שקשה מאוד לתקנם.
 

 חומרת דיבור לשון הרע

לעבור ח"ו בהבל פיו! החפץ חיים זצ"ל אומר, כי בדיבור  כמה עבירות יכול האדם
]ומהם: "לא תלך רכיל בעמך", "לא לאוין מן התורה!  51לשון הרע, יכול האדם לעבור על 

וכן יכול הוא  תשא שמע שוא", "ולפני עיור לא תתן מכשול", "לא תשנא את אחיך בלבבך", ועוד[.
ת לרעך כמוך", "בצדק תשפוט עמיתך" "את ה' ]ומהן: "ואהבמצוות עשה מן התורה  53לבטל 

. וכן ח"ו להתקלל אלוקיך תירא", "והלכת בדרכיו", "זכור את אשר עשה ה' אלוקיך למרים", ועוד[
שמכשיל  -]כגון: "ארור מכה רעהו בסתר", "ארור משגה עיור בדרך" 'ארורים' מן התורה  3 -ב

 .את חברו[
 

 ללשוננו אמרו ראש: שנאמר] קב"הב פרוכ כאילו - הרע לשון המספר כל: יוחנן ביר אמר

 - הרע לשון המספר כל: זימרא בן יוסי' ר אמר. [לנו אדון מי - אתנו שפתינו נגביר
 לשמים עד עונות מגדיל - הרע לשון המספר כל: לקיש ריש אמר. עליו באים נגעים

, הרע לשון המספר כל: חסדא רב אמר. [בארץ תהלך ולשונם פיהם בשמים שתו: שנאמר]
 אותו רעהו בסתר מלשני": שנאמר], בעולם לדור םיכולי והוא אני אין: ה"הקב מרוא

. [אוכל לא תויא אלא ,אוכל לא אותו אתקר אל, "אוכל לא אותו לבב ורחב עינים גבה ,אצמית
 אני: גיהנם של לשר ה"הקב אומר - הרע לשון המספר כל: חסדא רב אמרועוד 
 )ערכין טו ע"ב(ו. נדונ מלמטה עליו ואתה מלמעלה עליו

 

 סם חיים

מי "מכריז: ו הסמוכות לציפורי מספר המדרש: מעשה ברוכל אחד שהיה הולך בעירות
" עלה הרוכל לעיר עכו, ושמעה רוצה לקנות סם חיים? מי רוצה לקנות סם חיים?

 לרוכל ואמר לו: ינאי ביראותו בתו של רבי ינאי, הלכה וסיפרה זאת לאביה. קרא 
אתה והדומים לך לא "אמר לו הרוכל: "הראה לי את סם החיים שאתה מוכר", 

הפציר רבי ינאי ברוכל, והלה הוציא מתרמילו ספר תהילים, ופתח  ."זקוקים לזה
יוקרא בו: " יש   מִּ ים ֶהָחֵפץ ָהאִּ יםֵהב וא ,ַחי ִּ ב ָימִּ ת טו  ְראו  ָפֶתיָך  ?לִּ ְנָך ֵמָרע ו ש ְ ו  ְנצר ְלש 

ר  ב ֵ ד ַ ְרמָ מִּ ינאי: "כל ימי הייתי קורא פסוק זה, ולא הייתי  ביאמר ר .)תהלים לד יג( !"המִּ
 ונתן ,והשקהו האכילהו ,ינאי רבי הלך!" יודע למה כוונתו, עד שבא רוכל זה והודיעני

 אלא, הן" מר להם:א ?"זה פסוק יודע היית לא" :תלמידיו מרו לוא. סלעים ששה לו
 ויקרא טז. ילקוט שמעוני תהלים נב תשסז()מדרש רבה  ".בידי ובררו זה שבא

 

ואחד תשובות רבות יש לשאלה זו,  תמהו: מה חידש הרוכל לר' ינאי? מרבותינורבים 
כאשר קוראים את הפסוק "מי האיש החפץ חיים...", רבים חושבים  ההסברים הוא:

לעצמם: בודאי לא דיבר דוד המלך להמון העם! אדם פשוט ורגיל שרוצה "לעשות 
חיים" ו"לחיות בכיף" מחפש לעצמו בילויים, כסף, דירה מפוארת, מסעדות וכו'. דוד 
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המרומם  מי האיש: המלך בודאי התכוון רק לאנשים מורמים מעם ורוחניים, כלומר

אוהב ימים רוחניים ונעלים בדרגה גבוהה, ולהיות חסיד וקדוש,  החפץ חייםוהנעלה 
חיים של השראת השכינה, קדושה, טהרה, לזכות  -, אין טוב אלא תורה לראות טוב

, שהרי כת מספרי לשון הרע, נצור לשונך מרע -למעלות נשגבות, אם כן התנאי לכך 
 אינם רואים פני שכינה.

 
כי כל  עבור כל אדם!אבל לא רבים מבינים שהפסוק אכן מדבר אל המון העם, 

אדם, אם לא ישמור את פיו, וחס ושלום מדבר על זה ומרכל על ההוא, חייו אינם 
חיים, אין הוא רגוע, כל הזמן בכעס על השכן ועל הגיס, על החבר ועל הבוס... אבל 

נפשו", השומר על לשונו מדיבורים שומר מצרות  -לעומת זאת, "שומר פיו ולשונו 
אסורים הוא נינוח, רגוע, שלו ושמח, וזוכה לאריכות ימים ולאיכות חיים אמיתית גם 
בעולם הזה, מלבד רוב שכרו לעולם הבא. זה שחידש הרוכל לרבי ינאי: סם החיים 
 הנפלא הזה מיועד עבור המון העם, אפשר לשווק אותו בחוצות ובשווקים לכל דורש!

 
זלמן מלצר: יש אדם שמונע את עצמו מלשתות רעל, ודאי  בירר נוסף מסביר והסב

אינו  ,שותה סם חיים. כשאדם אינו רוצח, אינו גונב לא הוא שזה טוב, אך עדיין
הרי הוא שומר את עצמו מלשתות רעל, אך עדיין לא שותה מסם  -אוכל חזיר, וכו' 

ת לשונו אינו רק נמנע אך בענין לשון הרע זה לא כך, אדם שנוצר א החיים.
שמירת לשונו היא זכות בפועל, מעבירה כאותו אדם שנזהר מלשתות רעל, אלא עצם 

אנשים רבים מחפשים סגולות להצלחה, . בבחינת "סם החיים" שמקדשת את האדם,
החפץ חיים היה מייעץ לכל אותם אנשים: "שמירת הלשון היא סגולה טובה מכל 

מסופר על יהודי אחד שהיה פועל רבות בענין . ו"הסגולות שמחפשים אנשים להצלחה
פעם היה צריך לעבור ניתוח, ולפני שהכניסו אותו  ,הפצת התודעה לשמירת הלשון

ר אחלכששאלו אותו  .לחדר הניתוח שמעו אותו ממלמל מספר פעמים: "עורך דין"
החפץ את  -קש שיתנו לו בשמים עורך דין טוב י, אמר שבהניתוח לפשר דבריו

  חיים...
 

 מילים כחיצים

)שאל אביך על כוחו הרב של הדיבור ועל עוצמת הרסנותו מספר הרב שבדרון זצ"ל 

פעם יצא החפץ חיים עם אדם גדול נוסף לנסיעה ארוכה בענין דחוף של מצוה.  ויגדך(
בדרך התאכסנו באכסניה של אשה יראת שמים, שהידורי הכשרות שלה ענו על 

וסעדו את נפשם בתבשיל שהוגש להם. בתוך סעודתם דרישותיהם. ישבו שניהם 
נכנסה בעלת הבית ושאלה אותם, האם האוכל ערב לחיכם. החפץ חיים ענה מיד: 
"האוכל טוב מאוד". ואילו חברו אמר: "כן, האוכל טוב למידי, אם כי חסר קצת 
מלח, אך באופן כללי זה בסדר גמור". שמעה האשה ויצאה מהחדר. מיד בצאתה 

ץ חיים את ראשו, ואנחת שבר בקעה מגרונו באומרו: "אוי ואבוי, כל ימי תפס החפ
נזהרתי בעצמי מלדבר ומלשמוע לשון הרע, ועכשיו נכשלתי. אני מתחרט כבר 
שנסעתי, ובודאי אין לי מצוה בנסיעה זו". כשראה אותו אדם גדול את יגונו של 

איזה לשון הרע  החפץ חיים, נאחז חרדה. אך גם תמה והתפלא: "מה כבר אמרתי?
היה פה?" ענה לו החפץ חיים: "האם אין לשון הרע במה שאמרת לבעלת הבית 
שהתבשיל חסר קצת מלח? הרי לא היא בשלה את האוכל, אלא המבשלת שהיא 
מעסיקה, שהיא אשה אלמנה. ועכשיו תלך בעלת הבית אל המבשלת ותאשים אותה 

, ויפרוץ ביניהם ויכוח, עד שלא שמה מלח בתבשילים, והמבשלת בודאי תכחיש זאת
 שבעלת הבית עלולה לפטר את המבשלת!"
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מנין לו  -חברו של החפץ חיים האזין לדברים, בפליאה גדולה על 'דמיונו המופלג' 

כל זאת? איך הוא בונה מגדלים באויר מדיבור קטן?! פנה אל החפץ חיים ואמר: 
ברצונך לראות שצדקתי,  "רבי ישראל מאיר, כבודו מגזים". ענה לו החפץ חיים: "אם

הבה נכנס למטבח ונראה מה מתרחש שם". קמו שניהם ונכנסו למטבח, ומצאו איך 
שתי הנשים נרגזות ומוחות דמעה מעיניהן. כפי שתיאר החפץ חיים, כך היה: בעלת 
הבית אמרה למבשלת: "למה לא שמת מלח בתבשיל?" והמבשלת ענתה: "בודאי 

ת הבית את קולה ואמרה: "הלוא הרבנים ששמתי מלח", ואז כבר הרימה בעל
אומרים שהיה חסר מלח, איך את משקרת?" כך התווכחו השתיים כשכל אחת 
עומדת על שלה. עד שבעלת הבית אמרה בכעס: "אם את מעיזה לומר שהרבנים 
שקרנים, הרי את מפוטרת ממשרתך ואיני רוצה שתעבדי אצלי יותר!". כשראה אותו 

ל כוחו לשנות את הדבר, הוא שילם טבין ותקילין עבור גדול מה שקרה, השתדל בכ
 האלמנה כדי שתוכל לחזור למשרתה וכדי שישררו ביניהן השלום והשלווה. 

 
אכן לפעמים אנו חושבים לעצמנו: מה כבר יכול לקרות מהמשפט הקטן שאמרתי, 
סך הכל מילה קטנה, איזו חוות דעת, הערה קטנה, עשיתי קצת צחוק, מה קרה? אך 

עמים עולה המציאות על כל דמיון, ומילה קטנה יכולה לגרום ח"ו נזק רב או לפ
בושה גדולה. וגם אם לבסוף לא קרה שום דבר, האם אנו יודעים איזה רושם עשו 

 מילותינו בשמים? איזה קטרוג עוררנו חס ושלום? אלו עוונות צברנו חס ושלום?
 

חו ט ֵחץ]כנאמר "הם כמו חיצים  -המילים  ָנם ש ָ ו  כל עוד שהוא  -. החץ [(ט ז ירמיה) "ְלש 
בידינו, יש לנו שליטה עליו, יש לנו אפשרות לכוונו ולהחליט אם לירות אותו, אך 

כבר אין שליטה עליו, וכל מאמץ לא יועיל להחזירו. הוא  -כאשר כבר נורה החץ 
ל אדם יכול לחולל הרס ואובדן במרחק רב, ואין ביכולתנו למנוע זאת. כך דיבורו ש

כל עוד שלא נאמרו המילים, הרי הם ברשותו של האדם, אך מילים שכבר יצאו  -
מן הפה, כבר אינם שלו. יתכן שהוא ירצה להחזיר את המילים, אך זה כבר מאוחר. 

 )משלי כא כג(שומר מצרות נפשו!"  -וכבר אמר החכם מכל האדם "שומר פיו ולשונו 
 

 זהירות, לשון הרע!

נפוצה בקרב אנשים רבים החושבים שדברי גנאי שהם אמיתיים לצערנו ישנה טעות 
אינם בכלל עוון "לשון הרע". הוא יכול לדבר במשך שעה ארוכה בגנות חברו  -

לעבודה, לספר בלגלוג על שכנו לבנין, וכן לשוחח בנימת זלזול על אחד מקרובי 
ל קצה משפחתו, וכשיסבירו לו את חומרת האיסור ועונשו, תשובתו כבר מוכנה ע

לשונו: "מה אתה רוצה? זה לא לשון הרע זה אמת. רק אמת!" אבל זו טעות 
מוחלטת. אדם שמספר שקר, או דבר גנאי שיש בו מן האמת אבל יש בו גם כן 
גוזמא וקצת "תבלינים", הרי זה חמור יותר וגדול עוונו מנשוא והוא בכלל "מוציא 

, ללא שום תוספת, הדבר שם רע". אך גם המספר דברי גנאי שכולם אמת ויציב
אסור בהחלט, והרי הוא בכלל איסור לשון הרע, שרבותינו הזהירו על כך מאוד עד 
שאמרו: כל המספר לשון הרע, כאילו כפר בעיקר, וראוי לסקלו באבן, ועוד מאמרים 

 חמורים.
 

אם לא יתן האדם דעתו לפקח על דיבורו ומחשבתו כותב ה"אור לציון" זצ"ל: "
יו ולשעבד מחשבתו בצורה נכונה וטובה, כשיגיע לעת הניסיון יקשה ולשים רסן לפ

עליו לעמוד בזה ויכשל באיסורי לשון הרע או במחשבה רעה. דברים אלו יכולים 
להגרם מטבעים שונים, כגון מי שטבעו נוח לכעוס, כשרואה דבר שאינו לפי רוחו, 
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יושב עם חבר ומדבר  אינו מושל ברוחו ומדבר. או מי שבטבעו פטפטן, מוכרח לדבר,

על זה ועל זה, ונכשלים באיסורים שונים. כך אני רואה בבית הכנסת שיש שני סוגי 
בני אדם, יש שאינם מתערבים בכל הנעשה, ויש שעל כל דבר מעלים ביקורת, מדוע 

אריך, ממש מוכרחים לדבר. אלה מסכנים ההעלו לתורה את פלוני, החזן קיצר, החזן 
שישמור על פיו, ואם בא בדעתו לדבר על  - עצמם. ועצה טובהאין להם שליטה על 

משהו, יחשוב אילו בנו היה עושה כן, הרי היה מחפה עליו, וכך יחפה גם כלפי אדם 
אחר. וכן ירחיק האדם את עצמו מלדבר בנושאים של חוגים או עדות שונים, והגרוע 

ת שבין אדם ביותר אם מדבר על קבוצת אנשים, ממי יבקש מחילה שהרי עבירו
לחברו אין יום הכיפור מכפר עד שירצה את חברו. על כן ישים האדם לליבו להבדל 

 ."מכל מיני דבורים אלו ולעסוק בתורה ולקדש את עצמו
 

י: ב( לט) על הפסוק תהלים במדרש ְמָרה ָאַמְרת ִּ א ְדָרַכי ֶאש ְ י ֵמֲחטו  נִּ ו  ְלש   מעשה. הובא בִּ
 לביאה חלב לך שיביאו עד רפואה לך אין ,הרופאים מרו לוא, שחלה פרס במלך
 לי תנולשם כך ו, לביאה חלב מלךל אביא אני ,ואמר אחד ענה .רפואה לך ונעשה
 מינקת אחת לביאה שם התהי .אריות לגוב הלךו את העיזים לו . נתנועזים עשר
 מעט הילא נתקרב שניה יוםב, ואכלה תאח עז לה והשליך מרחוק עמד, גוריה

ביום העשירי ניגש אליה ש עדוכך הוסיף והתקרב מיום ליום, , אחרתלה עז  והשליך
 הנהו בחלום ראה הדרך בחצי כשהיה .לו וחזר מחלבה ולקח עמה משחק היהו
 דומים האברים בכל אין אומרים הרגלים, זה עם זה ם ומתווכחיםסיימתר אבריםה

 אם, כמותנו אין אומרים הידים. החלב קחיל יכול היה לא ,אנו הלכנו לא אם, לנו
 הועלתם מה ,העצה נתתי לא אם הלב אומר. כלום הדבר אין ם,עושי היינו לא
 ,האברים כל לה השיבו .עושה היה מה ,הדבר אמרתי לא אם הלשון ענתה. לכםוכ

. האברים כבשאר עצה בך ואין ,שךוח במקום ואת, אלינו להדמות יראת לא איך
 לצא הלך, הדברים את האיש שמע. עליכם תשולט שאני וודת היום מרה להם,א

 כשהלך .לתלותו והיוצ המלך קצף. הכלב חלב לךא ה, המלך ניואד מר לו:א, המלך
 ?!ממש בכם שאין אליכם אמרתי לא ,הלשון מרה להםא ,לבכות האברים התחילו

 :אותו םלתולי אמר. ןכ מרו לה,א ?עליכם שאני תדעו, אתכם הלימצ אני אם
 מר לו:א ?לתלותי ויתיצ למה מר לו:א. אליו השיבוהו. אנצל אולי, המלך אל השיבוני
גם  'לביאה' - ועוד .רפואה לך ותהיה לך איכפת מהו ו:ל אמר. הכלב חלב לי הבאת
 האברים אמרו. לביאה חלב וומצאוה ואות סויונ החלבמ לקחו. לה םיאקור הכלב

 . לשון ביד וחיים מותאומר  הוי .לך מודים אנו הריללשון 
 
ים ָמֶות" ַיד ְוַחי ִּ ן ב ְ ו   (יח כא משלי)!" ָלש 
 

 איך עושים את זה?

לא אחת אך בכולנו מתעורר רצון טוב להתפטר מחטא זה אשר אנו דשים בו רבות, 
האם נוכל להתגבר? הרי שלהפסיק לדבר לשון הרע פירושו להיות כמו  :השאלה צצה

 !כיצד נוכל? -אילם 
 

אם באמת עלו מחשבות כאלו בראשך, אין זה אלא מכיון שאיננו יודעים כיצד היא 
מצות שמירת הלשון. נתאר לעצמנו יהודי שאינו שומר תורה ומצוות, ולאחר הסברים 
מרובים הוא משתכנע באמיתות התורה, אך כשמגיע הדבר לכלל מעשה הוא אומר: 

סיק "לחיות", התורה והמצוות מה? אמנם הדברים הם אמת, אבל אינני מסוגל להפ"
התשובה לשאלתך ולשאלת אותו יהודי אחת היא: שב ולמד את  "יגבילו אותי מאוד!
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אין התורה אוסרת עליך,  - ההלכות ותגלה תגלית חדשה, את מה שאתה באמת צריך

ואילו מה שאסרה התורה הוא דווקא הדבר שאינו נצרך, הדבר אשר בא מגירוי 
תתחיל להרגיש בתוך תקופה  ,מוד ההלכותיעצמך זמן ללכשתקבע ל .יצרים אפלים

קצרה שהינך חי וזורם עם הלכות אלו, ולשונך מדברת כראוי ללא מאמץ על אנושי. 
להיות מורגל לאיכות חיים חברתית, ואז דרך החטא מאחוריך, ואתה בז  הינך הופך

לספק  - שמה שהיה קודם, הוא מה שבעצם אינו חיים ,לה, כי הנך יודע כבר
 יקרא חיים?! זההל -ליצרים את משאלותיהם 

 
יוכלו להעיד  שמירת הלשון,רבבות בני ישראל האמונים על לימוד קבוע בספרי 

את מי ששומר שבפניכם כיצד השתפרה איכות חייהם בקלות, והמושג המוטעה 
לדבר הרבה  אנשים אלו גילו שאפשר .לאילם, התנפץ חיש מהרה ךלהפעליו לשונו 

 (י אגודת "נוצרי לשון""ך מאמר שהתפרסם והופץ ע)מתו בור על לשון הרע כלל.בלא לע
 

באברך מבני ברק, שקיבל על עצמו שלא לדבר לשון הרע כלל, ויהי מה.  מעשה
לשנה.  511,111$לימים בא אליו אחד ממכריו שיחתום לו ערבות על הלוואה של 

דין, המחייבים אותו הסכים האברך וחתם. והנה לאחר כשנה קיבל מכתב מבית ה
לשלם את מלוא הסכום, כיון שנעלמו עקבותיו של הלווה. מיודענו לא ידע את נפשו, 
מה יעשה ואנה יפנה. הלך לחפש את הלווה, שאל וחקר אצל שכניו, ואף הם לא 
ידעו היכן נעלמו עקבותיו. הוא לא הראה לאשתו את המכתב מבית הדין, ולא סיפר 

ל בלשון הרע. ואולם אשתו ניסתה להפציר בו, שיש כאן לה למי חתם, כדי שלא יכש
היתר שזה לתועלת וכיוצא, אך הוא עמד בשלו ולא הסכים לספר בשום אופן. 
החליט האיש ללוות הלוואות ולהתחיל להחזיר את החוב, וכך במשך תקופה ארוכה 
התרוצץ מפה לשם ומשם לפה. באחד הימים, קבלו האברך ואשתו הזמנה לחתונה, 

י משפחתה של האשה, הגרים בחו"ל. אל ההזמנה צורפו עבורם שני כרטיסי מבנ
טיסה. אמר הבעל שאין באפשרותו להצטרף לטיסה, מאחר שהוא טרוד בהלוואות, 

לא פחות ולא  -ולכן אשתו נסעה לבדה. הגיעה האשה לחתונה, והנה היא פוגשת 
ם משפחתו את אשת הלווה הנעלם, אשר השתמט מן ההלוואה, וברח ע -יותר 

לחו"ל. אלא שאשת האברך לא ידעה כלל שלפניה עומדת אשת ה"מבוקש" בכבודה 
ובעצמה... היא דיברה עמה יפה: איפה אתם, לא רואים אתכם, היכן נעלמתם. 
השתוממה האשה עד מאוד, היאך היא מקבלת יחס כה יפה ומכובד, כיצד ומדוע מי 

?! הוסיפה אשת האברך וסיפרה שאמורה להיות לה כאויבת, מתייחסת אליה כאוהבת
לתומה, שיש להם הרבה חובות, ובשל כך בעלה נשאר בארץ ישראל, והיא באה 
לחתונה לבדה... אשת הלווה הנדהמת בקשה ממנה מספר טלפון, והבטיחה להיות 
בקשר. הלכה זו האשה לבעלה וסיפרה לו את סיפור הדברים. שניהם התמלאו 

אשר לא סיפר לאשתו מאומה על הלווה אשר התפעלות עצומה מן  האברך היקר, 
 -הותיר אותו עם חובות כל כך עצומים. מיד הלכו וארגנו את מלוא הסכום 

 , והביאו לה במעטפה סגורה שתתן את המעטפה לבעלה.511,111$
 

 מה יתרון לבעל הלשון?

ם" :לקיש ריש אמר, (ב"ע טו) רכיןבגמרא ע ש   ךְ  אִּ ָחש   יִּ א ַהנ ָ לו  ן ְוֵאין ָלַחש   ב ְ ְתרו   ְלַבַעל יִּ
ן ו  ש  ָ : לו ואומרות, נחשה אצל ובאות החיות כל מתקבצות אולב לעתיד - י יא( קהלת)"ַהל 

בכך שאתה  לך יש הנאה מה - אתהאך , ואוכל טורף זאב, ואוכל דורס הארי
]הלוא גם הוא אינו נהנה מכך ?! הלשון לבעל יתרון מה וכי: הנחש להם אומר? מכיש

 .חברו דברי גנאי![ שהוא מספר על
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ויש להבין, הלוא לכאורה יש לו הנאה לבעל הלשון, שהנה נקם בחברו, וכמו שכתב 
במסילת ישרים "הנקמה מתוקה מדבש"? אלא מספרים, שפעם היו הקנאה והתאווה 
מהלכים בדרך, והנה ראה אותם המלך, קרא ואמר להם: ברצוני שאחד מכם יבקש 

ולחברו אתן פי שניים. כמובן, שכל אחד "כיבד"  ממני משהו, ואתן לו את מבוקשו,
את חברו לבקש ראשון. התאווה כיבד כיון שהוא מתאווה לקבל כפול, וגם הקנאה 
כיבד, כי הוא אינו מסוגל שלחברו יהיה כפול ממנו. כך עמדו והתווכחו, עד שנאות 
אדון קנאה להפצרותיו המרובות של אדון תאווה, ושטח את בקשתו לפני המלך: 

שלחברו בעל  -ברצונו שיוציא לו המלך עין אחת! כוונתו כמובן היתה ברורה 
התאווה יוציאו שתי עיניים... ועתה נתבונן: מדוע בעל הקנאה לא ביקש מיליון דולר? 

מיליון! לא... עדיין  5מיליון. אם כן תבקש אתה, בעל הקנאה,  5כי אז התאווה יקבל 
 5מיליון. נו, ומה אכפת לך, הרי אתה רצית  3אין זה טוב לו, כי אז יקבל התאווה 

"למה יהיה לו יותר ממני?". רגע,  -! אך לא, הקנאה לא יכולה לסבול זאת! 5וקבלת 
ומה הרווחת עכשיו בכך שהוציאו לך עין? כלום! רק ניזוקת! אלא הענין הוא שלא 

לא  אכפת לו שלא להרוויח כלום, ואפילו להינזק, אלא העיקר שלשני לא יהיה. זו
מוכן להפסיד העיקר שלשני לא יהיה. זהו עניינו של  -הנאה, זו רשעות לשם רשעות 

מה אתה מרוויח שאתה מכיש את האדם, הרי אתה לא אוכל ולא נהנה  -הנחש 
שהשני יסבול. כך בעל  -מבשרו? אלא הוא הדבר שאמרנו, העיקר שהשני ימות 
אתו היא רק להזיק לשני, הלשון הרע, אין הוא מרוויח משהו ממשי, אלא כל הנ

לבזות אותו, להכפיש את שמו. ולהרע לשני אין זה בגדר הנאה. לכן אומר הנחש, 
 ?הלשון לבעל יתרון מה וכי
 
 עצמכם רחקו ,מגיהנם מלטילה רצונכם ,ה"הקב אמר: (ה סימן מצורע) תנחומא מדרשב

 חיים החפץ האיש מי" :שנאמר, הבא ובעולם הזה בעולם םזוכי ואתם, הרע מלשון
 ימים אוהב, הזה בעולם חיים החפץ -נצור לשונך מרע..."  - טוב לראות ימים אוהב
 .הבא לעולם

 

 "!ואהבת לרעך כמוך"  

כאשר חלה רבי אליעזר הגדול, ושכב על ערש דווי, נכנסו תלמידיו לבקרו. בשהותם 
התלמידים: האחרונה עם רבם, טרם יפרד מהם וילך לעולם שכולו טוב, בקשו ממנו 

הזהרו "ילמדנו רבנו אורחות חיים, כדי שנזכה בהם לחיי העולם הבא!" אמר להם: "
 )ברכות כח ע"ב( בכבוד חבריכם"!

 
אומר רבי חיים פלאג'י זיע"א: בא וראה עד כמה נזהרו רבותינו בכבוד הבריות, עד 
שנפסקה ההלכה שאדם הקורא קריאת שמע, ונכנס חברו ושאל בשלומו, יפסיק 

יב לו שלום. ואף על פי שהוא כעת מקיים מצוה מהתורה, ומדבר עם ה' יתברך, ויש
אף על פי כן יפסיק וישיב לו שלום מפני כבוד הבריות, כדי שלא יעלב חברו מכך 

 שלא השיב לו שלום.
 

מספרים חז"ל את הסיפור הידוע על אותו גוי שבא לפני הלל  )לא ע"א(ובמסכת שבת 
שרוצה  -ר. אבל הוא מתנה תנאי קודם לכל, והתנאי הוא הזקן, וביקש ממנו להתגיי

ללמוד את כל התורה כולה על רגל אחת! הלל נענה לאתגר ומשיב בחיוב: בבקשה 
תעמוד על רגל אחת וכבר אלמדך את כל התורה כולה. הגוי נעמד על רגלו האחת 

כבר עד כאן. אתה "מה ששנוי עליך אל תעשה לחברך". כחסידה באגם, והלל מלמדו: 
 יכול לעמוד על שני רגליך. סיימתי ללמדך את כל התורה. זוהי תמצית התורה.
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ָנא ל א: יז( יט ויקרא) על הפסוק ש ְ יךָ  ֶאת תִּ ְלָבֶבךָ  ָאחִּ ֵכחַ  ב ִּ יחַ  הו  כִּ ו  יֶתךָ  ֶאת ת  א ְול א ֲעמִּ ָ ש    תִּ

ק  ם ל א: ֵחְטא ָעָליו ט  ר ְול א תִּ ֵני ֶאת תִּ ךָ  ב ְ ֶ ךָ  ְלֵרֲעךָ  ְוָאַהְבת ָ  ַעמ  מו   לא: ן"רמב. כותב הכ ָ
 כמו ,בלבם שנאתם את לכסות השונאים שדרך בעבור - 'בלבבך' אחיך את תשנא

ָפָתיו :(כד כו משלי) אמרנש ש ְ ֵכר ב ִּ נ ָ ֵנא יִּ ו  ו   ש  ְרב  ְבקִּ ית ו  ְרָמה ָיש ִּ  בחלקלקות]פירש המצודת דוד, . מִּ
 ישים לבו בקרב אבל ,מדועִּ  ואינה השנאה מן נכרי הוא לויכא עצמואת  השונא יעשה שפתיו

 שלא לך בעשותו בלבבך אחיך את תשנא אל :הכתוב ויאמר .[זבהוע וואינ המרמה
 שנאתו לכסות חטא עליו תשא ולא ?עמדי עשית ככה מדוע תוכיחנו אלא, כרצונך
 חטאו על ודהווית ישוב או, ךילא יתנצל אותו בהוכיחך כי, לו תגיד ולא בלבך

, לך שעשה מה בלבבך תטור לאגם ו ,ממנו תנקום שלא יזהיר כן ואחרי. לו תכפריו
 פשע שימחה יזהירנו ולפיכך, בלבו החטאאת  יזכור אבל אותו ישנא שלא יתכן כי

 . עד כאן.כמוהו לו שיאהב יצוה כן ואחרי ,מלבו וחטאתו אחיו
 

לרעך בבוקר לפני התפילה נוהגים לומר: הריני מקבל עלי מצות עשה של "ואהבת 
כמוך", והריני אוהב את כל אחד מבני ישראל כנפשי ומאודי!". זהו דבר בסיסי 

זה כלל  -החייב ללוות כל יהודי לפני הכל. רבי עקיבא אומר: "ואהבת לרעך כמוך" 
 גדול בתורה!

 

ואומר בספר "פלא יועץ", שאחת הסיבות שנכשלים בעוון אונאת דברים וצער החבר, 
לדבר ומה אסור. לכן נקוט כלל זה בידך: כל דיבור שמצער כי לא יודעים מה מותר 

זהו בכלל "אונאת דברים". וכיצד תדע באלו דברים חברך מצטער?  -את זולתך 
לחברך אל תעשה"! ותאר לעצמך אילו חברך היה  -חשוב תמיד "מה ששנוי עליך 

 מדבר עליך או עושה לך דבר כזה, האם לא היית מרגיש צער וזלזול? נמצא שזו
 כמוך ממש. -אמת המידה לדעת, האם הדבר מותר או אסור. "ואהבת לרעך כמוך" 

 
מעשה ברבי עקיבא איגר, אשר כבר בהיותו נער, נודע שמו לשם ולתהילה בלמדנותו 

כבר בא בברית האירוסין עם בתו של עשיר אחד, שחשק  53ושקידתו בתורה. בגיל 
ן הזמינו העשיר לעירו, להתפאר בו בו לחתן בגלל למדנותו הגדולה. בתקופת האירוסי

לעמוד על ידיעותיו  -בפני לומדי המקום. מיד כשהגיע, הקיפוהו בקושיות מסובכות 
כאילם לא יפתח פיו. השתאו הלומדים: "הזה החתן  -ולמדנותו, אך רבי עקיבא איגר 

המהולל שכה שיבחוהו?!" התאכזב החותן העשיר וכבר חשב לנתק את הקשר! אך 
להמתין עוד יומיים. עברו יומיים, ואז נכנס רבי עקיבא איגר לבית  החתן ביקש

המדרש ופיצח את כל הקושיות, וכולם נדהמו מגאונותו, בקיאותו וחריפותו. "אך 
מדוע המתנת יומיים?!" התפלא החותן. השיב החתן: בימים הקודמים היה פה חתן 

רכה רבה. אך אם אחר מוכשר מאוד שרצה חותנו להתפאר בו, והוא אכן זכה להע
אני הייתי עונה, הייתי מאפיל על גאונותו ועל ההתפעלות ממנו, והיה נגרם צער 

 לחתן ולחותן גם יחד. לכן העדפתי לשים עצמי כעם הארץ, עד שהחתן יצא מהעיר....
 

מספרים על רבי מנחם מענדל, נכדו של רבנו זלמן בעל התניא, שהיה לומד בבית 
התורה, עד שכאשר פרץ בנו התינוק בבכי גדול, הוא לא סבו. כה שקוע היה בלימוד 

שמע אותו כלל, והמשיך בלימודו. אבל הסבא, שהיה בקומה העליונה, שמע את קול 
הבכי, ירד, לקח את התינוק בזרועותיו והרגיע אותו. לפתע הבחין בכך הנכד, והתנצל 

ו הסבא: בפני סבו באומרו שהיה שקוע בלימוד, ולא שמע את קול הבכי. אמר ל
וכי אתה חושב שאני הייתי שקוע בלימוד פחות ממך?! אך  -ידעתי בני ידעתי, אולם 

כשיהודי בוכה, כשיהודי בצרה, אי אפשר שלא  -דע לך כלל: בכל מצב שלא תהיה 
 לשמוע, אי אפשר שלא להתייחס...



 67  |  בהלכה ובאגדה ראש השנה ויום הכיפורים

 
מעשה במוסד לימודים, שעבדה שם טבחית אלמנה, והרשו לה לקחת לביתה 

ארים. יום אחד, בעת ארוחת הצהריים, ביקש אחד הבחורים קציצה מהמאכלים הנש
נוספת. אמרה לו הטבחית: אין, הכל נגמר. ענה לה הבחור בעזות פנים: "אהה... את 
רוצה שישארו לך קציצות לבית!" נפגעה הטבחית מאוד, ונשבעה לאוזני כולם שלא 

תייחס כלל. עברו תקח עוד אפילו פירור אחד לבית. הבחור עשה מכך צחוק ולא ה
ימים ושנים, והנה לאחר כחמש עשרה שנה, פגש הבחור את חברו לשעבר עם ילדיו, 
שוחחו השניים שעה קלה, והחבר הציג בפניו את ששת ילדיו החמודים, כן ירבו. 
 -"וכמה ילדים יש לך?" התעניין החבר. הוריד הבחור את ראשו ואמר: "בעזרת ה' 

ר כמובן נבוך מאוד, הצטער על שאלתו המביכה, נפרד יהיו, מתי שה' ירצה...". החב
ממנו לשלום והלך. לאחר כמה צעדים, נזכר החבר לפתע באותו מעשה עם הטבחית 
האלמנה, וחשב בליבו: אולי ח"ו בעוון זה לא זכה חברו בפרי בטן. משעלתה מחשבה 

שבתו. זו בראשו, מיד סב על עקבותיו, ומיהר להשיג את חברו ולשטוח בפניו את מח
אולם הלה דחה מיד את הדברים: מה פתאום? מה זה קשור? אבל החבר לחץ עליו, 
וסיכמו שילכו לסטייפלר זצ"ל לשמוע את דעתו. כתבו את השאלה בדף, ובסיום 
המכתב כתבו: "היתכן שבעבור זה אין ילדים?". כאשר קרא הסטייפלר את המכתב, 

לל זה, לצער אלמנה... היתכן?!" בכה הזדעזע וצעק: "היתכן, היתכן, היתכן?! ודאי בג
הבחור והצטער מאוד, בירר את כתובתה של האלמנה, ומיהר ללכת לבקש את 

"באתי -סליחתה. "את מכירה אותי?" פנה ושאל. "כן, ודאי שאני מכירה", ענתה. 
"אני לא סולחת לך! בגללך סבלו עשרת ילדי במשך שנים רבות. -לבקש סליחה". 

". הבחור ביקש שוב, התחנן, דיבר על ליבה, אך היא בשלה: "לא אינני יכולה לסלוח!
ארמה את עצמי לומר שסלחתי. אינני יכולה לסלוח לך!". לא ידע הבחור את נפשו 
מרוב צער וחרטה. החליט להתייעץ עם מכריה של האלמנה כיצד יוכל לפייס אותה, 

ה, שהוא מוכן ואמרו לו שיש לה בן שהוא חלש בלימודים. מיד הלך אליה ואמר ל
לקדם את בנה בלימודים, וישקיע כל יום כמה שעות ללמוד עם הילדים, לקדם 
אותם ככל האפשר, ובזה הסכימה ומחלה לו מיד בלב שלם. וברוך ה' כעבור זמן 

 קצר נפקד בילדים.
 

 גנות המחלוקת

כמה הרחיקו חז"ל וגינו את המחלוקת עד הקצה האחרון, כמו שכותב הרמב"ם 
: "אל תשקצו את נפשותיכם במחלוקת, המכלה נו רבי אברהם, וזו לשונובצוואתו לב

]שרים[ הגוף, הנפש והממון, ומה נשאר עוד. ראיתי לֵבנים גדולות שהשחירו, ופחות 

נפחתו, ומשפחות נספו, ושרים הורדו מגדולתם, ועיירות גדולות נתערערו, וקבוצות 
ים נקלו והתבזו, בסיבת המחלוקת". נפרדו, ויחידים נפסדו, ואנשי אמונה אבדו, ונכבד

וממשיך הרמב"ם: "נביאים ניבאו, וחכמים חכמו, ופילוסופים חיפשו והוסיפו לספר 
נאו אותה ונוסו מפניה, והתרחקו מכל  רעת המחלוקת, ולא הגיעו לתכליתה, לכן ש 
אוהביה וגואליה ורעיה. וגם אם כל שאר בשרכם אוהב מדנים, התנכרו ורחקו 

וכידוע כי בזמנו יצאו מתנגדים נגד הרמב"ם ספו בכל חטאתם". ע"כ. מקרבתם, פן ת
ונגד חיבוריו, ושרפו את ספריו, ובכל זאת הזהיר הרמב"ם את בנו שלא יתערב 
במחלוקת כלל ועיקר, אף על פי שאין ספק שהיה הצדק עם הרמב"ם. ואם כן על 

אין הצדק  אחת כמה וכמה, בויכוח ומחלוקת שיש לאדם עם חברו, שהרבה פעמים
 עמו, ואף אם הצדק עמו, ילמד ממה שהורונו חז"ל, כיצד להתנהג במקרים אלו.

 
כך אמר להם " ,)רבה פרק כו( תנא דבי אליהווזו לשון אליהו הנביא זכור לטוב ב

בני אהובי, כלום חיסרתי לכם דבר, ומה אני מבקש מכם? הא איני  :הקב"ה לישראל
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הלל הזקן ". זה, ותהיו מכבדים זה את זה... שתהיו אוהבים זה את, אלאמכם מבקש 

 ".שלום ורודף שלום אוהב ,אהרן של מתלמידיו הוי" )אבות פרק א משנה יב(:היה אומר 
י  ָאַמרורבי יהודה הנשיא מצא לנכון לסיים את ששה סדרי משנה, בלשון זו:  ַרב ִּ

א ָ ן ֲחַלְפת  ן ב ֶ ְמעו  א  אל  : ש ִּ ָ ָרֵאל ֶאל  ש ְ ָרָכה ְליִּ יק ב ְ י ַמֲחזִּ לִּ רו ְך הו א כ ְ ש  ב ָ דו  ָמָצא ַהק ָ
ֱאַמר  נ ֶ ם, ש ֶ לו  ָ ו  עז "ה'  :)תהלים כט(ַהש   ן ְלַעמ  ֵ ת  ם ה' ,יִּ לו  ָ ו  ַבש    ".ְיָבֵרְך ֶאת ַעמ 

 

וכתב השל"ה הקדוש: "בודאי הגרוע שבישראל, היה סובל ארבע מיתות בית דין 
שהמחלוקת קשה היא לפני הקב"ה יותר קודם שיעבוד עבודה זרה, וחז"ל אמרו 

ועל  מעבודה זרה, ואיך לא יכבוש את עצמו מלעורר מחלוקת שהיא קשה מעבודה זרה,
ה יחזיק במחלוקת, אלא כן לא זו בלבד שלא יצטער על דבר שנעשה לו, ובגלל ז

אדרבה ישיש וישמח בניסיונו להעביר על מידותיו, ובעבור זה יעבירו לו על כל 
 פשעיו".

 

 והנה בברכת כהנים כלולות כל הברכות, אולם בסופה מסיים הפסוק: וישם לך
כי השלום הוא הבסיס לכל הברכות, אם יש שלום, יש הכל. ואם אין  "שלום",

שיהיו לאדם הרבה כסף וזהב, בנים ובנות, נכדים ונינים, שלום, אין כלום. יתכן 
בתים מלאים כל טוב, דשאים, בריכות, ז'קוזי, אבל בלי שלום, אהבה ואחוה, אין זה 

 ונתתיעל הפסוק,  שווה כלום, זאת אומרת אין לו כלום ביד. וכמו שאומר רש"י
 משתהומאכל קבלנו הרבה הבטחות טובות שיהיה , שמא תאמרו הרי בארץ שלום
מכאן שהשלום  ,בארץ שלוםונתתי למוד לומר, ת ?אין כלום ,אין שלום אםאך  וכו',

'. כי כשיש עושה שלום ובורא את הכל' הנביא ישעיה אמרוכן  .שקול כנגד הכל
שלום יש כלי לקבל את כל הטוב והשפע הרוחני והגשמי. וכבר אמר שלמה המלך 

ב )משלי יז א(:בחכמתו  ת טו  ַ ה פ  ה ֲחֵרבָׂ ְלוָׂ ַ ה   ְוש  ת ,בָׂ יִּ ב ַ ֵלא מִּ ְבֵחי מָׂ יב זִּ ב  )משלי טו יז( ונאמר .רִּ טו 
ה ק ְוַאֲהבָׂ רָׂ ם ֲאֻרַחת יָׂ ָׂ בו ס  ,ש  ר אָׂ ו  ש   המִּ ְנאָׂ  .בו   ְוש ִּ

 

 רב אמר, "'ה תושיע ובהמה אדם" )תהלים לו ז(:דרשו על הפסוק  )חולין ה ע"ב(וחז"ל 
. ופירש כבהמה םעצמ םשימיומ ,בדעת םערומי םשה אדם בני אלו ,רב אמר יהודה

 ,כבהמה םעצמ םשימי, אבל בכל זאת מהראשון כאדם רש"י שהם חכמים בדעת
, אלו זוכים שיקויים בהם "תושיע ה'". והיינו, בזכות שמשפילים את עצמם, רוח שפלי

אף שיודעים בברור שטענתם והנהגתם צודקת, שהרי יש להם חכמה גדולה כמו אדם 
זאת מבטלים הם את דעתם, למען הרבות שלום ולמנוע מחלוקת הראשון, בכל 

 בישראל, בזה זוכים הם שיושיע אותם הקב"ה בכל ענייניהם. ומי לא צריך ישועות...?!
 
 

 גנות הכעס  

 -אחת המפריעים הגדולים ביותר בעבודת ה', ובפרט בעניינים שבין אדם לחברו 
שלט, אבל רבותינו מלמדים אותנו הוא הכעס. אולי נראה שהכעס הוא דבר בלתי נ

 שלא כן הוא! על ידי תחבולות ומאמץ, יכול האדם להתגבר גם על מידה מגונה זו.
 

 כן ,הגוף חוליצרעת מה מווכ .רעה מידה היא כעס: ה(הכעס שער) צדיקים אורחותכתב ב
 שולטים גיהנם מיני כל ,הכועס כל" :(אע" כב נדרים) רבותינו ואמרו. הנפש מחולי הכעס

 הרבה ועושים, שעושים מה על לב מיםש אינם, כועסים כשהםש אדם בני ". ישבו
 של שכלואת  מוציא הכעס כי, הכעס בלא עושים היו שלא מה בכעסם יניםיענ

 אפשר אי לכן. וקנטורים במחלוקת ונכנס, הכעס דברי שמרבה עד ומנמ אדם
 .גדולים מחטאים הכעסן שיינצל
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 שאינו מי ,מהם ואחד, אוהבם הוא ברוך הקדוש שלשה :(בע" קיג פסחים) ו חז"לואמר
 מעשיו אין כך ומתוך, בעיניהם שנוא והוא הבריות בעיני חן לו אין כעסןה. כועס

 למדים העולם אין ,טובים ומעשים תורה בידו יש ואפילו, הבריות בעיני מקובלים
 לו הדבר וקרוב, ותלונתו כעסו תמיד השומעים ביתו בני על כובד הוא הכעסן. ממנו
 .יתירה אימה שמטיל מפני, תקלה לידי לבוא

 
 והוא עמו יריבו ,ויחבר עם כועס כשהוא, מחלוקת לידי אדםאת ה מביא הכעס

. הטובות מכל האדם לב מונע ,הכעס. ושנאה קנאה יש ,מחלוקת וכשיש, מהםיע
 לא הכעסן. הכעס מתוך שורה שכינה ואין, בתפילה האדם לב כוונת מבטל ,הכעס
 יוכיח ולא כהוגן לענות יוכל שלא, חכמתו מלבו מבריח הכעס כי, גדול חכם יהיה
 אדם אין כי, ותוכחות מוסרים מעצמו מונע הכעסן. בהשכל לא דבריו וכל, כהוגן
, יניויענ לו להגיד ממנו יפחד אדם כל כי, המכוערות ודרכיו טעויותיו לו לגלות רשאי

 .הכעס מתוך ממנו יקבל לא, אדם אותו יוכיח אם ואפילו. עליו ירגז הוא כי
 

 המונע כי, להכעיסו יכול אדם היה לא ותנותוענו מרובהזקן ש הללעל  ידעת וכבר
. האכזריות מידת תהיה אף מחרון כי, והרחמנות הענוה מידת קונה, הכעס מן עצמו
 .האמת על יודה לא וגם ייכנע לא הכעס ומחמת, לאדם עזות גורם הכעס

 
 אינו כאילו ,ומנהגו מידתו את מכריחבכל זאת מתגבר וו ,הכעס מידת בו שיש אדם

 מלוכד ברוחו ומושל מגבור אפים ארך טוב": (לב ,טז משלי) נאמר עליו, הכעס מבעלי
, ומצאו יתברך בבורא הנאמרות מידות עשרה משלוש הוא" אפים ארך"ו ."עיר

 .חכמים לנכון לומר זאת על הכובש את יצרו ולא כועס
 

 שלא עליו שכעסו ומי. וההדר היישוב עליו תראה, במחשבה שכעסו מי :החכם מרא
 רחוק אינו, אמיץ ורוגזו שכעסו מי: החכם אמר עוד. השטות עליו תראה, במחשבה

, לעולם שמח ואינו, (בע" קיג פסחים) חיים חייו אין, בכעס שרגיל ומי. המשוגעים מן
 את עליו מצדיק ואינו, ובשמחה באהבה מאורעותיו מקבל אינו, שמח שאינו וכיון
 .בשמחה יתברך 'ה את לעבוד יכול ואינו, הדין

 
 מלמד הואש או כדי שיתנהגו כהוגן, ביתו בני עלמעט  אימה להטיל שרוצה מי

 שהוא בפניהם עצמו יראה? יעשה כיצד, למוטב שיחזרו התלמידים על לכעוס ורוצה
 בשעת ועסציג את הכמ שהוא כאדם, עצמו ובין בינו מיושבת דעתו תהיה, אך כועס
 לו כשיש כן יעשה שלא מאד יזהר, כעסו מראה וכשהוא. כועס אינו והוא כעסו

 . בפניהם שמח עצמו יראה לכן, עליהם כועס שהוא סבורים הם כי, עניים אורחים
 

 מתגבר כשכעסו, האדם יראה לכן. הכעס מבטל נמוך קול וגם, הכעס מבטלת השתיקה
, כעסו בשעת קולו המגביה כי, בכעסו קולו ירים ולא בנחת ידבר או, שישתוק, עליו
 בפניו סתכלי לא וגם. הכעס משתיקים ,והשתיקה נמוך קול אבל, הכעס יתעורר אז
 .מלבו הכעס יבריח ואז, פניו ראיית בלא עמו ידבר אלא כועסה של

 
 ולא רוחו יעצור ,עליו לכעוס שראוי דבר על ואפילו, הכעס מן שיתרחק לאדם ראוי
 לא ,וקולל הוכה שאפילולהתאמץ  צריך, יכעס שלא בדעתו חליטשי ןוהכעס. יכעס
 כלל ירגיש שלא לו נוח יותר, הרבה קפדן שהוא מי: ברור דבר וזה. יחוש ולא ירגיש

 כי, לעשות לכעסן אפשר אי זה כי. מעט שיכעס ממה, לגמרי רוחו ויעצור וישתוק
 .הרבה יכעס לבסוף, הכעס מן מעט בלבו ימשוך אם
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 בדברים אפילו ירגיש שלא עצמו שינהיג עד הכעס מן להתרחק חכמים ציוו

 ,(בע" פח שבת) הצדיקים ודרך הטובה הדרך וזוהי. מלבו הכעס שיעקור עד, המכעיסים
 ושמחים מאהבה עושים, משיבים ואינם חרפתם שומעים, עולבים ואינם הנעלבים
 ע"כ. ".בגבורתו השמש כצאת ואוהביו: "(לא ,ה שופטים) אומר הכתוב עליהם, בייסורים

 

עבודה קשה  -. באותם ימים היתה מלאכת הכיבוס ירושלים של פעםמעשה היה ב
ך. באחת החצרות, תלתה אשה אחת יום של עמל מפר היהומייגעת. "יום הכביסה" 

כאשר סוף סוף הסתיימה . נקייה על החבלים, לאחר שעמלה רבות לכבסהכביסה 
ברוח, עברה בחצר שכנה, שמשום התנופפו בוהקים הנקיים וההכבסים המלאכה, ו

 ים,חתכה את החבל מן החבלים התלויים בחצר. מה עשתה?מה לא היתה מרוצה 
 !וכל הכביסה נפלה ארצה והתלכלכה

 

לא נהגה כך. בשקט בשקט  בעלת הכביסהמה היינו עושים? כועסים, רבים? לא, 
לה שעות רבות ותלתה שוב בחצר הסמוכה. אפילו בערב, כבסה שוב את הכביסה, עמ

מודו, התאפקה ולא אמרה דבר, כדי שלא תכשל בלשון הרע. ואז, יכשחזר בעלה מל
דפקה פתאום השכנה על הדלת ובקשה את סליחתה בקול בכי. בנה הקטן חלה 
מאוד, והיא חששה שזהו עונש על פשעה. האשה הצדקנית מחלה לה בלב שלם, ואף 

ה לה כי תתפלל לרפואת בנה. לתקופת השנה זכתה האשה הצדקת לבן תלמיד הבטיח
 חכם עצום שהוא אחד מגדולי התורה של דורנו!

 

כולנו סופגים לעיתים עלבונות, חשים לפעמים שנעשה לנו עוול. ואנו רוצים לצעוק, 
להתאפק ולשתוק. אשרי מי שבולם  -יש עוד דרך  ךלכעוס, להוכיח, לפגוע בחזרה. א

שהעולם  -! עליו דרשו את הפסוק: "תולה ארץ על בלימה" פיו ונוצר את לשונו את
 תלוי במי שבולם את פיו בשעת מריבה.

 

מה טיבה? זוהי  -מספרים, על חכם אחד שהיתה לו "חליפה של כעס". חליפה זו 
חליפה, שיש ללבוש אותה תמיד בשעת כעס! כאשר היה החכם מרגיש שהוא עומד 

היה הכעס נעשה מתון  -יד ללבוש את החליפה. ובינתיים לכעוס, היה רץ מ
ומחושב...  זו בהחלט עצה טובה עבורנו. לא דווקא לייחד חליפה של כעס, אולם 

כדאי לדחות אותו  -כאשר עולה בנו הכעס ומגיע כבר לגרון ומאיים לפרוץ החוצה 
אמר  מעט, ללכת לשתות משהו, להכנס לחדר להירגע, ואז זה כבר ייראה אחרת!

ֲחָך  ַאל: "(ז ט הלת)קשלמה המלך  רו  ַבֵהל ב ְ סת ְ ְכעו  י  ,לִּ ֵחיק ַכַעסכ ִּ ים ב ְ ילִּ סִּ  -" ָינו חַ  כ ְ
 -בדרך צחות אמרו: כמעט כל אדם עלול לעיתים לבוא לידי כעס. אולם הכסילים 

הכעס נמצא בחיקם, מוכן ומזומן להישלף מיד החוצה... אבל מי שחכם יותר, הכעס 
בארון למעלה, איננו נשלף במהירות, ואז כשהולך להוציאו מהארון, מונח אצלו 

 כעסו כבר יותר בשליטה...!
 

 אימה יתירה

וכאן המקום לעורר על אותם הנוהגים עם אנשי ביתם או עם הציבור שלא כהוגן, 
ומחמת כעסם מזלזלים בהם, ומטילים עליהם אימה יתירה, וכמבואר בגמרא ראש 

]שם כללי לכל אדם האחראי במשרה  פרנס כל רב אמר יהודה מר רבא: )יז ע"א(השנה 

 בן רואה אין ,שמים לשם שלא הציבור על יתירה אימה המטיל כלשהי על הציבור[
 ציבורב לנהוג לו ואסור: "(סנהדרין הלכותמ כה פרק)למיד חכם. וכן כתב הרמב"ם והוסיף ת

 ויעקב יצחק אברהם בני - ושפלים הדיוטות, הארץ עמי םשה ף על פיאו ,ראש קלות
 בוריהצ טורח לוסביו, חזקה וביד גדול בכח מצרים מארץ שהוציא 'ה וצבאות ,הם
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 הבא לעולם חלק םלה שאין םה ואלוכתב,  )פרק ג הלכה ו( ם". ובהלכות תשובהומשא
 :עולמים ולעולמי לעולם וחטאתם רשעם גודל על םונידוני םואובדי נכרתים אלא

 ,הגואל ובביאת ,המתים בתחיית והכופרים ,בתורה והכופרים ים,קורסיאפוה ,המינים
 רמה ביד עבירות והעושה ,בוריצ מדרכי םוהפורשי ,הרבים ומחטיאי ,המורדים
 ושופכי ",שמים לשם שלא בוריהצ על אימה ומטילי" ,והמוסרים ,יהויקיםכ בפרהסיא

אימה על ... ע"כ. מכאן רואים כמה חמור הדבר להטיל הרע לשון ובעלי ,דמים
 הציבור שלא לשם שמים, עד שהשווה זאת הרמב"ם לשאר הפושעים והרשעים הנ"ל.

 
 על ,יום בכל םעליה בוכה הוא ברוך הקדוש שלשה רבנן תנו: )ה ע"ב(ובגמרא חגיגה 

, ועוסק בתורה לעסוקלו  אפשר שאי ועל, עוסק ואינו בתורה לעסוקלו  שאפשרמי 
 הדעת אין ארבעהאמרו:  )קיג ע"ב(ובגמרא פסחים  ."הציבור על המתגאה פרנס ועל"

 הציבור על מתגאהה ופרנס", מנאף וזקן, מכחש ועשיר, גאה דל ם:ה אלו, םסובלת
, זמן לאחר םמתחרטי םעצמ םה אפילו ם,סובלת הדעת איןופירש רש"י: . "נםיבח

 ה' יצילנו. .םעצמ בפני םה םונבזי
 

 שנודע מי אלא בוריהצ על פרנס להעמיד ראוי אין" :ע"ב( כב יומא) מאיריוכתב ה
 משתנים בדרכים הבריות עם להתנהג צריך שהוא מפני ,וסבלן רוח ושפל עניו ,דותיויבמ

וכתב עוד  ".דותיוימ כפי מהם אחד כל עם ולהתאהב ,בכה וזה בכה זה ,גוונים לכמה
 בטוח יהא ,כן שיעשה וכל .אדם ולכל ,עסקיו בכל נאמן אדם יהא לעולם"שם: 

 ולא ,באמונה יתעסק - להתעשר הרוצה :ע"ב( ע נדה) שאמרו כמו ם,מצליחי שנכסיו
 :אמרו החכמים במשלי ואף .שבעולם אדם לכל אלא ,לחברו באמונה יתעסק אמר

 אדם וכל ,אדם בכל משובחת נאמנותה שמדתף על פי וא .העושר הכנת - היושר
 עד זו דהיבמ מעוטר שיהא צריך ,הציבור על פרנס ממונה שהוא מי כל מקוםמ ,לה צריך

: (כ סימן ו פרק חולין שלמה של ים) ע"כ. וכתב הרש"ל ".ראתווק פרצה תהא שלא ,תכלית
, סבלן להיות עליו לקבל צריך אלא, הציבור עלהפרנס  יתגאהלא ש זורק  לא, אני ואומר
, "וריבכם ומשאכם טרחכם" (יב א דברים) המקרא שאמר כמו ,משיב ואינו חרפתו שומע
איכה , מקראו שאומר הכמ, לבדו ישא שלא אלא זה בכל התלונן לא רבנו משה
, והמקללים המחרפים מן גם לסבול צריך, הממונה גבאיה לזה ודומה .'וגו לבדי אשא
 כדאמר, אותו יברכוש ממהשיחרפוהו,  לו גדול הוא זכות יותרש המרדכי ו שכתבכמ

 . עי"ש.בירושלמי
 

וכמה מצער מה שסיפר לאחרונה תלמיד חכם חשוב, שעבר לדור באיזו עיר, ולפי 
תומו ביקש מגבאי בית הכנסת שיתן לו מפתח ללמוד במשך שעות היום בבית 
הכנסת, הסכים הגבאי ונתן לו. והנה כששמע זאת הגבאי השני, התנגד שהוא ילמד 

: "למה לא בקשת ממני שם, וכשנשאל על ידי אותו חכם, למה אתה מתנגד, השיב לו
רשות? אני קובע!". ה' יצילנו. ובאמת שגבאי זה אינו אשם, כי מאחר ואינו מבין 
בערכה ומעלתה של התורה, אין הוא נותן יחס, ערך וחשיבות כיאות ללימוד התורה, 
על כן לא איכפת לו לבטל את התורה בשביל "פגיעה" בכבודו. ועיין בבאור הגר"א 

בשם הירושלמי, על אותם גבאים המשקיעים את הכסף  סעיף טז( )יורה דעה סימן רמט
בבנין בית הכנסת ליפותו עוד ועוד, במקום ליתנם ללומדי התורה, שיעסקו בתורה 
עוד ועוד. ועל כן העצה היעוצה היא, שירבו אותם גבאים בעסק התורה, ובזה יבינו 

ת מעלת לומדי כמה חסרים הם מידיעת התורה, וכמו כן, ילמדו מוסר על חשיבו
התורה, ויבטלו דעתם מפני דעת תורה, ובזה יהיו מעשיהם מיושבים, נוחים למקום 

 ונוחים לבריות.
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ואין ספק כי איש אשר יתחרט על מעשיו, ויחזור למוטב להתנהג עם הציבור בנחת, 
בכבוד ובדרך ארץ, ולא יטיל עליהם אימה חס ושלום, אלא להיפך ירבה עימהם 

וֵרעות, בודאי שבזכות זה, יזכה לראות זרע ברך ה', בנים ובני  אהבה ואחווה שלום
 אם: (ד כא רבה ויקרא) "לזח אמרווכבר בנים עוסקים בתורה ויראת שמים טהורה. 

: (ג כג רבה שמות) . ועוד אמרומצוות של חבילות כנגדן עשה ,עברות של חבילות עשית
 - לרעה לרוץ ממהרות רגלים .מתרצים הם בו ,שחוטאים דבר באותו - הצדיקים

 .לשונו על חסד תורתו ,חכו יהגה אמת - בלשונו שקרדיבר  .מצוה לדבר רצות יהיו
 אמרי יצפון בלבו - און מחשבות חורש לב .יםיעינ ושח דכא יהיה - רמות םיעיני

"ובמקום שבעלי תשובה ע"כ. . וירדפהו שלום יבקש - אחים בין מדנים משלח .התורה
 גמורים יכולים לעמוד".עומדים, אין צדיקים 

 
 

 כף זכות  

מעשה בהלל הזקן שעשה סעודה בביתו. לפני הסעודה, בא עני על פתחו ואמר 
לאשתו: צריך אני לשאת אשה היום, ואין לי כלום לסעודת נישואין! נטלה אשתו של 
הלל את כל הסעודה והביאה לעני. חזרה מיד ולשה עיסה אחרת, ובשלה שוב 

עודה בביתה. אולם כמובן שהסעודה הגיעה באיחור רב. אמר תבשילים חדשים לס
לה הלל: בתי, מפני מה לא הבאת לנו מיד? סיפרה לו את כל המעשה. אמר לה: 

 -בתי, גם אני לא דנתי אותך לכף חובה אלא לכף זכות, שודאי כל מה שעשית 
 לשם שמים.

 
יכעסו עלינו, שידעו כמה אנו רוצים שידונו אותנו לכף זכות, שיבינו אותנו, שלא 

היתה זו מעידה, ויתכן שאף יש לכך סיבה, אולי אפילו מוצדקת.  -שגם אם שגינו 
כמה טוב יהיה אם כל אחד יחשוב כך על חברו, לא ימהר לכעוס עליו. אם חברו 
נהג שלא כשורה, לא יכעס עליו בלבו, אלא יברר אצלו את הענין. וכמו הלל הזקן 

ר במתקפה, אלא לדבר בנחת, בטון של בירור, של רצון לא לבוא יש -בסיפור הנ"ל 
להבין: "מדוע עשית כך וכך?" נופתע לגלות כי ברוב המקרים אכן הכעס שלנו לא 
כל כך מוצדק, ויש צדק גם עם החבר. הרי לרוב, בני אדם אינם רעים, ואינם 

 -ים מתכוונים להרע, אלא יש טעויות, אי הבנות או אילוצים שונים. מה שאנו צריכ
 זה קצת יותר עין טובה כלפי הזולת, לא למהר לכעוס, לא למהר להאשים.

 
 כל". מהו "את ְלַכף ְזכו ת ָהָאָדם ָכל ֶאת ָדן ֶוֱהֵוי: "(ו"א מ"אבות פ)המשנה אומרת 

עלינו להביט על האדם במכלול. לא להסתכל עליו במבט צר, הבוחן אך  -האדם?" 
אלא להסתכל עליו במבט רחב יותר, לבדוק  ורק את השגיאות, הטעויות והמחדלים.

את המניעים שלו, את האילוצים שלו, לקחת בחשבון גם את הטבעים והתכונות שלו, 
ואז הוא כבר ייראה בעינינו באור שונה,  -ומאידך להסתכל גם על החיובי שבו 
 בדיוק כפי שאנו מסתכלים על עצמנו.

 
וכמו שמספר אחד ממקורביו של רבי אריה לוין זצ"ל, אשר נהג להסתובב בין בתי 

הדבר היה באחת השבתות, ואני רואה את רבי אריה הכלא ולחזק את האסירים: 
לוין, לוחץ יד של אותו אסיר רוצח מגושם, שצלם אלוקים לא היה ניכר עליו, ואף 

אחר מידותיו של רבי אריה שואל הרב לשלומו ומאזין לשיחו. נדהמתי והרהרתי 
המפריז באהבתו הבלתי מסויגת לזולת, ואפילו יהיה זה רוצח את אשתו. למחרת 
השבת, בהיותי מסיר את התפילין מעל ראשי ומקפל טליתי, ניגש אלי אותו אסיר 
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י.מ., ובקשני כי אשאיל לו תשמישי קדושה שבידי. פקפקתי, הראוי ויאה שאותו אדם 

קיים, שיעטר עצמו בטלית ותפילין? לאחר שהפציר בי נעניתי שידיו מגואלות בדם נ
לבקשתו. התייחד לו אותו אסיר בפינת החדר, עטף את עצמו בטלית, עטר את ראשו 
בתפילין, והחל למלמל מתוך הסידור. נגשו אלי כמה מהאסירים הפליליים, שהיו 

דשי האומה. שוכנים באותו תא, ובקשו את רשותי, לעשות בו שפטים על שמלגלג בקו
ממתי הניח תפילין והתפלל? אין זאת אלא שמלגלג הוא על אותם המקיימים מצוות 
בכלא. והא ראיה שהניח בזדון תפילין של יד על ידו הימנית במקום על ידו 
השמאלית כדין! ידעתי כי הם מסוגלים להכותו, ולכן אמרתי אחקור בדבר. הזמנתי 

לפשר הדבר. השיב לי בהתרגשות רבה: אתה את י.מ. לשיחה בארבע עיניים ושאלתיו 
מבין, לאחר ביקורו של רבי אריה הרהרתי כל אותו יום במעשי והתחרטתי על פשעי, 
אף הרגשתי צורך בנפשי להתפלל, אולם הכיצד אוכל להניח תפילין קדושים על יד 
טמאה, והרי ידי זו השמאלית שפכה דם נקי, אך ידי זו הימנית טהורה היא. אותה 

 הבנתי את כוחו ודרכו של רבנו שהיה מעלה ניצוצות הנפש הנתונים ברפש. שעה

 )כנסת ישראל(
 

ועוד מעשה היה באסיר קומוניסטי, שהיה צעיר שחצן וגס רוח, והשתדל להוציא את 
רבי אריה לוין מכליו. כל אימת שהיה רואה את רבי אריה בא ביום השבת לבית 

פניו "להכעיס" ורוגז על שלא עלה בידו הכנסת שבחצר הכלא, היה מצית סיגריה ב
להרגיז את רבי אריה. אך את רבי אריה אין להוציא מכליו, הלה נוקט היה במנהגו 
להקדים שלום לכל אדם ולברכו בברכת 'שבת שלום', וכשאותו אסיר פנה אל רבי 
אריה ואמר לו: "מדוע אתה מתעסק עם שקרנים ורמאים?" ענה לו רבי אריה: "בני, 

וציא לעז על בני אדם?" אמר הצעיר: "וכי סבור אתה שהאסירים האלו מדוע ת
דתיים המה? אני יושב עמהם בכלא ורואה כיצד הם אוכלים ושותים בגלוי ראש, 
אך צבועים הם". השיב רבי אריה: "האם את אלה תכנה שקרנים ורמאים? חלילה 

ני מתבונן בלבם, לך! האמן לי, שאיני נותן עיני בראשם, אם מכוסה הוא אם לאו, א
ולפני הם גלויי לב, והוא חם ויוקד... לא חלפו ימים רבים ואף אסיר זה, כשהיה 
מבחין ברבי אריה, היה ממהר לחבוש  כיפה לראשו ונמנה על המבקרים הקבועים 

 בבית הכנסת!
 

כך, על ידי עין טובה של כף זכות, העלה רבי אריה לוין זצ"ל, אנשים שהיו בתוך 
של החטא. ונדבר עלינו, ברמות הקרובות יותר אלינו: מבט טוב יותר תהום הנשייה 

ודאי יחזק בלבם את הדחף לעשות טוב,  -על הבעל, על האשה, על החבר, על הבוס 
כשמסתכלים  -בדיוק כמו שאנו מתחזקים ומתעודדים ושואפים לעשות טוב יותר 

חברו לכף זכות, גם עלינו בעין טובה. ובנוסף, הבטיחונו רבותינו, כי מי שדן את 
 בשמים ידונו אותו לכף זכות. ומי מאתנו אינו זקוק לכך, ובפרט בימים אלו?!

 
ובאמת כי על ידי שאדם דן את חברו לכף זכות, ומקיים את מצות התורה "בצדק 
תשפוט עמיתך", יכול להינצל בקלות מהעוון החמור של לשון הרע, כי הדיבור בדרך 

ועינינו הרואות כי על ידי שהאדם מדבר עם חברו כלל בא מחוסר הבנה הדדית. 
ושוטח בפניו את תוכחתו, מתיישרים ההדורים, יתכן שחברו יבין שטעה ויבקש את 
סליחתו, או שיתברר להם שהיה ביניהם חוסר הבנה, ומעולם לא היתה שום כוונה 

 רעה להקניט ולהכעיס.
 

תמיד חשב שהוא הכי טוב , למלך שהיה עריץ ועז פנים, אך משל ובענין הזה הביאו
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ומטיב לכולם, עד שעלה בדעתו שמן הראוי לפרסם את תמונתו בכל רחבי המדינה, 
כדי שיכירו וידעו כל יושבי תבל, כי זהו מלכם הנערץ והאהוב. אלא שהיתה לו 

רואה רק בעין אחת, גופו ופניו מלאים צלקות וקמטים  -בעיה: בעל מומים היה 
, וגם היה נמוך מאוד. כיצד יפרסמו תמונה כזו, הלוא מפגעי המלחמות שעברו עליו

חפץ הוא לפרסם את  -היא תגרום לו בושה ובזיון?! אלא שדעתו היתה נחרצת 
דמותו בכל רחבי המדינה! הוציאו משרתי המלך כרוז: כל הציירים שמוכנים לבוא 
לצייר את המלך יבואו על שכרם. באו שלושה ציירים, הצייר הראשון צייר את 

עם הצלקות והמומים. כעס עליו המלך: כיצד אינך  -מלך כמו שהוא באמת ה
מתבייש לציירני כך, הלוא כולם ילעגו לי?! ומיד ערף את ראשו. הצייר השני ראה 
כן, הסיק מסקנות, וצייר את המלך בפנים חלקות ונעימות, עם שתי עיניים רואות, 

ם לזה ערף את הראש. הצייר גבוה ונאה. כעס עליו המלך: וכי כך אני נראה?! וג
השלישי לא ידע מה לעשות, לאחר מחשבה אמר למלך: אני אצייר אותך ותהיה 
מרוצה מאוד, ובבקשה אדוני המלך, לשבוע הבא תכין מסיבה גדולה, תזמין את 
השרים הנכבדים, ובאמצע המסיבה אביא את הציור, וכולם יתפעלו וישמחו. סמך 

יבה הביאו את הציור מכוסה במפה, כולם היו עליו המלך וכך עשה. באמצע המס
 -במתח, גם המלך היה דרוך ומתוח, והנה הזמינו את הצייר להסיר את הלוט 

ולמראה הציור חייך המלך חיוך רחב של שביעות רצון, והיה מאושר ושמח מאוד. 
מה באמת צייר הצייר? הוא צייר את המלך כגיבור מלחמה, הרוכב על סוס, ודורך 

לירות חץ. פניו הביעו ריכוז והתמקדות במטרה, כשעינו האחת סגורה, את קשתו 
ופניו מקומטים. גם נמיכות קומתו לא ניכרה כלל... כך השכיל הצייר להפוך את 

 מומיו של המלך ליתרונות...
 

מכאן נלמד, שכל דבר אפשר לפרש אותו היאך שרוצים. גם אדם בעל מומים, אפשר 
תכל עליו בעין טובה. כל שכן אם האדם באמת טוב, למצוא לו נקודות טובות ולהס

 וראית שעשה משהו שלא מוצא חן בעיניך, שבודאי יש לדונו לכף זכות. 
 
 

 הכרת הטוב  

האדם בטבעו אינו אוהב להרגיש שהוא חייב לזולתו. זוהי הרגשה מכבידה ומחייבת. 
פך. זוהי היולא לאדם אוהב להרגיש עליונות: אני הנותן, לי חייבים להכיר טובה 

בתרוצים  ןלגמד אות או הםל ותעשנש ותלהתעלם מטוב אנשים נוטיםהסיבה ש
 שונים כמו:

 

אך שילמתי לו על כך או החזרתי לו טובה אחרת, כך  ,אמנם הוא עשה לי טובה* 
 שהוא צריך להגיד לי תודה!

 

 כבר עשה? הטובה שעשה לי, לא עלתה לו במאמץ מיוחד. הוא מה* 
 

 התכוון כלל לטובתי, הוא עשה זאת אך ורק להנאת עצמו.הוא לא * 
 

אך הבה נתבונן לאן הם  ,התרוצים הללו פעמים רבות נשמעים אמיתיים וצודקים
אין ספק שאנו חייבים  ,ניקח לדוגמא את האנשים שלהם :עלולים לגרור אותנו

הרבה הכרת הטוב, הלוא הם ההורים היקרים של כל אחד ואחד מאתנו. כל בר 
דלוהו, והעניקו לו כל ית מבין שעליו לכבד את הוריו כיון שהם הולידוהו, גדע

שביכולתם. אמנם אם נשים לב, נווכח לראות שגם כאן יש מקום לומר שאנו כלל 
 וכלל לא חייבים להם טובה, שהרי:
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להם יוכל  ,הם עשו זאת לטובתם ולהנאתם האישית! כל אדם חפץ שיהיו לו ילדים* 

ה מסכנים אותם אנשים שלא זכו בילדים, הורי הם אלו שצריכים לתת ולהעניק, כמ
 טובה על עצם קיומי. לי להכיר

 

הם צריכים לקחת  ,זה התפקיד שלהם! אם הם החליטו להביא ילדים לעולם* 
 בחשבון שעליהם לגדלם ולפרנסם, זו היא חובה מינימלית של כל הורה.

אדם שיאמר אותם וישתמש בהם, רוצים אלו לכאורה הגיוניים ביותר, ילמרות שת
יתקבל בעינינו בבוז מוחלט, נתייחס אליו בשאט נפש: "כפוי טובה שכמוך, איך אתה 

 מעיז לבעוט בצורה בוטה כל כך בטובות הרבות שעשו הוריך למענך?!
 

לא לחינם אמרו חז"ל: "כל הכופר בטובתו של חברו, סופו לכפור בטובתו של 
יצד להתנער באלגנטיות מחובת הכרת הטוב, כלפי מקום". אדם כפוי טובה, ידע כ

כל אחד, ולבסוף יתנער גם מחובת הכרת הטוב האינסופית שצריכה להיות לכל אחד 
 כלפי אבינו שבשמים.

 

וכל מה שטרח  ,כמה טרחות טרח בעל הבית': "אורח טוב מהו אומר? אומר בן זומא
טורח טרח בעל הבית? לא מה ' -. אבל אורח רע מה אומר? !'לא טרח אלא בשבילי

" במאמר זה רואים את ההבדל הגדול שבין מכיר 'טרח אלא בשביל אשתו ובניו!
הטובה לבין כפוי הטובה. מכיר הטובה רואה ומבחין בכל המאמצים של בעל הבית, 
החל מהשגת הכסף, קניית המוצרים, הבאתם לבית, הבישולים, סידור הבית וכו'. 

ת הכל: מה טורח טרח בעל הבית? הרי ממילא הוא לעומתו הכופר בטובה מגמד א
היה צריך לקנות ולהכין בשביל אשתו וילדיו, אז מה כבר עשה בשבילי? הוסיף עוד 
חתיכת עוף למרק? הוסיף עוד עגבניה ומלפפון לסלט? שטויות, מה כבר עשה? לכפוי 

 הטובה תמיד יש תרוצים למה הוא בעצם לא חייב כלום.
 

כמה טוב לאדם שיחנך את עצמו, ויתרגל תמיד לדבר בלשון  אומר ה"אור לציון":
יפה לכל אחד. ובמיוחד אם קיבל טובה מחברו, הרי חייב מצד הכרת הטוב להשיב 
לו כגמולו. וישנם אנשים שאינם מכירים בטובה שעשו להם, ואפילו מעשה טוב 

עט לא מכירים אותו בתור רעה, ומאידך יש אנשים שעושים טובות רבות לזולת, וכמ
קבלו מהזולת שום טובה פרט לדברים פעוטים, ותמיד אומרים לשני תודה רבה על 
כל מה שאתה עושה לי, וזה נקרא הכרת הטוב. וכשיהנה מחברו, יודה לו על כל מה 
שקיבל ממנו קטן כגדול. ולא רק להודות, אלא גם לרחם על מי שטורח עבורו, כי 

טרח, לכל הפחות יודה לו ויכיר לו  מדוע הוא צריך להתעייף בשבילו. ואם כבר
טובה, בודאי זה ישמח אותו, ואם מונע עצמו מלהודות יכול אף לפגוע בחברו 

 חלילה. 
 

ואם לפעמים קל לנו להכיר טובה לאנשים מבחוץ, הרי שקשה יותר להכיר טובה 
וכו'.  לאשה, לילדים ,לבעללהורים,  :דווקא לאנשים הקרובים אלינו, לבני המשפחה

הנתינה מתקבלת כמובנת מאליה. נתבונן בטובה הגדולה  כאןכי  ,זה קשה יותר
שבעל עושה עם אשתו וילדיו, בכך שיוצא יום יום לפרנס את ביתו. אשה כפויית 

תפקידו וחובתו, הוא לא עושה טובה לאף אחד". או  וטובה היא זו שתאמר: "זה
זאת אשה חכמה תדע להכיר  "אני עובדת בבית הרבה יותר קשה ממנו". לעומת

כמה ישמח הבעל, טובה לבעלה על מאמציו למען פרנסת המשפחה בכל הזדמנות. 
: "אתה כל כך מתאמץ שלא יחסר שום בחוזרו מן הקניות למשל, לשמוע מאשתו

. ומנגד: כמה טובות וחסדים גומלת האשה " וכו'ברוך ה' דבר בבית, הבית תמיד מלא



 בהלכה ובאגדהראש השנה ויום הכיפורים  |   76

 
בית, בישול, כיבוס, ועוד ועוד. האם העובדה שמדובר בנקיון ה -עם בעלה וילדיה 

בבני ביתה הקרובים, מורידה מערך הטובה? ודאי שלא! יוקיר הבעל את מעשיה, 
ויכיר לה טובה. וכמובן לא נשכח גם הכרת הטוב כלפי הילדים, גם כשהם עדיין 

על על כל פעולה של רצון טוב, על מחווה של עזרה, על שליחות שבוצעה,  -קטנים 
 מעשה טוב שהיסב נחת. ודאי שיש על מה!

 
הוא מתמלא תמיד  "לא מגיע לי כלום",כשהאדם מסתובב כך תמיד בהרגשה ש

ברגשות גדולים של הכרת הטוב לכל הסובבים אותו, וברגש אינסופי של הכרת 
הטוב כלפי בורא עולם, אשר הוא היטיב לנו, הוא מיטיב לנו, והוא ייטיב לנו תמיד 

 לעולם ועד.
 
 

 כיבוד אב ואם  

)יורה אחת המצוות החמורות בתורה היא מצות כיבוד הורים. וכך נפסק בשלחן ערוך 

להיזהר מאוד בכבוד אביו ואמו ובמוראם, שהשווה אותן : צריך דעה סימן רמא ס"א(
הכתוב למורא ה', שכשם שציוה על כבוד ומורא שמו, כך ציוה על כבודם ומוראם. 

הקב"ה, אביו ואמו. בזמן שאדם מכבד את אביו ואמו,  באדם:שלושה שותפים הם 
 אמר הקב"ה: מעלה אני עליהם כאילו דרתי ביניהם.

 
איזהו מורא? לא יעמוד במקומו המיוחד לו להתפלל, ולא ישב במקומו המיוחד לו 

]"יפה אמר אבי, יפה להסב בביתו, ולא יסתור את דבריו, ולא מכריע את דבריו בפניו 

. עד היכן מוראם? היה הבן מפני שמשווה עצמו אליהם שהוא ראוי להכריע[ אמרה אמי",
ויושב בראש הקהל, ובאו אביו ואמו וקרעו בגדיו,  ]בגדים יפים ונאים[לבוש חמודות 

לא יכלים אותם ולא יכעס כנגדם! אלא ישתוק  -והכוהו על ראשו, וירקו בפניו 
 ו בכך!"ויירא ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שציווה

 
]סיפוק צורכי ההורים, בעת איזהו כבוד? מאכילו ומשקהו, מלביש ומכסה, מכניס ומוציא 

 , ויעשה הכל בסבר פנים יפות".הצורך[
 
 לעולם ארוכים וחיים ,הזה בעולם וחיים ,ונכסים ועושר ,ושנים ימים המבקש כל הא"

 (כד רבה אליהו)תנא דבי ! ואמו אביו ורצון שבשמים אביו רצון יעשה, סוף לו שאין הבא
 

כתב הפלא יועץ זצ"ל: כבר מילתי אמורה, שיש מצוה שהיא בת מזל. שהרי כמה 
מעות אדם מפזר לעשות פתיחת ההיכל, או להיות סנדק וכדומה, אף שאין בזה לא 

ועל כל פעם מצוה דאורייתא ולא מצוה דרבנן, אלא חיבוב מצוה, אשריהם ישראל! 
 "מקיים מצוה רבה דאורייתא! -מו ששומע בקול אביו ובקול א

 
הגאון רבי צדקה חוצין, תלמידו של הבן איש חי, מגדולי חכמי בבל. בשנת תרפ"ו 
עלה לארץ הקודש והשתקע בירושלים, בה הקים את בית הכנסת "שמש צדקה" 
המתנוסס לתפארת עד ימינו. גאון אדיר היה, וכל לימודו על מנת לעשות ולקיים. 

עם אחד מחשובי האברכים בירושלים, שהיה צעיר ממנו פעם למד בחברותא 
בכעשרים שנה. כשלמדו דיני כיבוד אב ואם, שאל את האברך, האם מקפיד הוא 
לקום מלוא קומתו בפני אמו כשהיא נכנסת לחדר, כפי שמחייבת ההלכה. השיב 

 האברך שהוא קם מעט, אך לא מלוא קומתו.
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לא יתכן  -אמר: "סיימנו ללמוד להיום בו ברגע סגר רבי צדקה את הספר שלפניו, ו

 -ללמוד ולא לקיים!" כשתבוא ותודיעני שאתה אכן קם בפני אמך מלוא קומתך 
יתחדש לימודינו!". וכך היה, למחרת בא האברך ובישר לרבו שאכן תיקן את המעוות 

)מעיין השבוע ב וקם הוא מפני אמו מלוא קומתו, ורבי צדקה חידש את הלימוד עימו... 

 (רצג
 

אומר הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל: לפעמים אדם לא משתווה עם הוריו, וצוחק 
מהם, או שאומר להם אתם לא צודקים וכדומה, ידע שהוא עובר איסור חמור, והוא 

מזלזל. ולדעת ספר חרדים, אפילו מבזה  -]שפירש רש"י מקלה בכלל "ארור מקלה אביו ואמו, 

יך האדם להזהר מאוד במורא אביו ואמו, והוא כעין . על כן, צרבלבו עובר בארור הנ"ל[
המורא שמחייבים לנהוג למפקד בצבא, שאף אם אין דבריו נראים בעיניו, בכל זאת 

גם אם אין  -אסור לו לזלזל בו מחמת סדרי וחוקי הצבא. להבדיל, גם אביו ואמו 
ם הצדק עמהם, צריך לשמוע להם, כי כך חוקת מלך מלכי המלכים עלינו, לבד א

]שבזה יש את הציווי של "אתה ואביך חייבים רצונם נוגד חלילה את התורה הקדושה 

. וצריך לכבדם ממש, וירגיש שהם ככתר על ראשו, ולא רק במעשה אלא גם בכבודי"[
בלב, וכשאמו מבשלת או מכינה לו איזה דבר, ישבח אותה בפה מלא, כי זהו העונג 

ה, אבל אין לו לבקש ממנה להכין לו שלה, ויכבדה בכך. וזאת כשהיא עושה מעצמ
דבר מה, או להגיש לו כוס תה וכדומה. וקל וחומר שאיסור גמור להעיר הערות על 
מעשי ידיה, ולא יתכן כדבר הרע הזה, שינהג באמו כמנהג שנוהגים עם משרת 
המחויב לבשל בשבילו. גם אם לא זכה האדם להורים כל כך נוחים, ואפילו נראה 

תו במקרים מסוימים, ידע שזה דבר שאי אפשר לשנותו, כמו אדם לו שמכעיסים או
שנולד ארוך או קצר, היתכן שלא יאהב את עצמו?! הלא מחמת שאי אפשר לשנות 

)אור דבר זה הוא משלים עמו. ויהי רצון שנזכה להזהר בכבוד ומורא הורינו, אמן. 

 לציון(
 

כתב הגאון רבי חיים פלאג'י: "הנה שמעתי כמה אנשים ריקים ופוחזים, שאינם 
מקיימים מצות כיבוד אב ואם, בטענה כוזבת, שזאת המצוה נאמרה רק כלפי אב 

קפדנים, ומכניסים  אב ואם שהםואם שהם נוחים ומראים חיבה לבניהם, ולא לגבי 
וכל דבריהם הבל וריק,  יהם.עצמם בכל דבר, ועושים מריבה עם בניהם, ומכבידים על

שאילו כן, לא היתה התורה צריכה להזהיר על כיבוד אב ואם, כי מאחר שהם 
הביאוהו לעולם וגידלוהו, האכילוהו, השקוהו והלבישוהו, עד כי גדל ונעשה חי 
הנושא את עצמו, כבר היה חייב לכבדם, כי אפילו אם היו אנשים זרים, היה חייב 

ם כל ימי חייו, משום הכרת הטוב אשר גמלו לו בימי להחזיק להם טובה ולכבד
: "כל הכופר בטובתו של חברו, כאילו )משנת רבי אליעזר פרשה ז(נעוריו. וכבר אמרו חז"ל 

שאפילו אב ואם כופר בטובתו של מקום". ועל כרחך שהוצרכה התורה להשמיענו 
לכבדם ולירא  אף על פי כן צריךקשוחים וקפדנים, וקשים במידותיהם וזר מעשיהם, 

)הליכות עולם ח"ח עמוד מהם יראת כבוד, וכל שכן שלא להתריס נגדם ולצערם". עכ"ד. 

 קנא(
 

אשרי אדם שלוקח את הדברים לתשומת לבו, ונזהר בכבוד ומורא הוריו, ואם חס 
ושלום נכשל בעבר בכבודם או ציערם וכיוצא, יבקש מהם מחילה ויפייסם, ויקבל על 

א יכשל, וירבה בלימוד הלכות כיבוד אב ואם, ואשריו עצמו להיזהר להבא של
בעולם הזה וטוב לו לעולם הבא, שבמקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים 
גמורים יכולים לעמוד, ויזכה לאריכות ימים ושנים טובים, בעולם הזה ובעולם הבא. 

חס  בעולם נקמה התורה משפטי אין": (גלכה ה ברק פ שבת)הלכות  וכבר כתב הרמב"ם
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 בעולם". ושלום וחסד רחמים אלא ושלום,

 
כתב: "אין הקב"ה מנסה את האדם אלא כפי  )חכמה ומוסר רטז(ובספר אור לציון 

כוחותיו, ולכן אף שבדרך כלל הבחורים הם קצרי רוח וחסרי סבלנות, עד 
שמתחתנים וילדיהם מביאים אותם לידי סבלנות, אבל ידעו שאין ספק שאם לא 

 תם לעמוד במצבים בהם הם נמצאים, לא היו מגיעים לידי כך". ע"כ.היה ביכול
 
 

 שלום בית  

אהבה ואחוה, שלום ורעות, בין איש לאשתו, הם יסוד חשוב וגדול ביהדות. לעיתים 
יכול האדם לנהוג בצורה נפלאה כלפי כל הסובבים אותו, לחייך לכולם, לנהוג 

הוא דווקא בבית,  -האמיתי של האדם עימהם בסבלנות, לוותר ולעזור, אך המבחן 
 כיצד נוהג הבעל עם אשתו, והאשה עם בעלה.

 
אשתו, שמתוך  ]צער[: לעולם יהיה אדם זהיר באונאת )בבא מציעא נט ע"א(ובגמרא אמרו 

 .]מגיעה בקלות ובמהירות לידי צער[אונאתה קרובה  -שדמעתה מצויה 
 

ל לבם לתורה ולמצות ולמעשים בימינו אלה, לשמחתנו, רבו בעלי תשובה השבים בכ
טובים, אך יש כאלה שהקצינו מאד, מן הקצה אל הקצה, ומפני חוסר ידיעתם 
בתורה, והתנהגותם בקיצוניות רבה, גורמים להפרת השלום בבית. ובפרט אלה שאין 
להם פנאי ללמוד הלכות כדת, ומתנהגים בחומרות יתרות. ולא זו הדרך ולא זו העיר. 

מרים בתפלה: "השיבנו אבינו לתורתך... והחזירנו בתשובה שלמה אשר על כן אנו או
לפניך", שרק על ידי לימוד התורה וההלכה, יוכלו לכלכל דבריהם במשפט, ויחיו 

 בשלום ובמישור.
 

ומעשה באיש אחד שבא אחר ימי הפסח לגרש את אשתו, בבית דינו של הרב 
"מה לך כי תרצה  הקדוש  רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא. שאל אותו הרב:

לגרש את אשתך?" השיב הבעל: "האשה הזאת האכילה אותי בפסח מצה שרויה 
במים, בניגוד למסורת אבותי!" ציוה הרב באותו מעמד לקרוא לאשתו הרבנית, 
וכשבאה, שאל אותה: "הגידי נא לי, אלו מצות הנחת לפני בליל הסדר?" הרבנית 

תיראי, הגידי לי את האמת". ענתה החרישה, כי יראה לספר, אמר לה הרב: "אל 
הרבנית: "שמתי לפניך מצות פשוטות, בלתי שמורות, ומעשה שהיה כך היה: את 
המצה השמורה שנאפתה בערב פסח לשם מצוה, הנחתי במפה מיוחדת בארון 
שבחדר, ובהיותי טרודה בהכנת הסדר, בא איש עני אחד ואמר לי שאין לו מצה 

בית שלא ידע שהמצה הזאת הוכנה לרבנו לליל שמורה לליל הסדר, אחד מבני ה
הסדר, נטל את המצה ונתן אותה לעני, ובבואי לקחת את המצה, נדהמתי בראותי 
שנלקחה מן הארון, ולא ידעתי מה לעשות, ויראתי לספר לבעלי הקדוש. נמלכתי 
ולקחתי מצה פשוטה והנחתיה בתוך המפה, ועשיתי עצמי כלא יודעת דבר מכל 

הקדוש ערך את הסדר על מצה פשוטה זו". אז אמר הרב הקדוש לזה הנעשה, והרב 
שבא לגרש את אשתו: "ראה בני, אני אכלתי מצה פשוטה בליל הסדר, ועשיתי את 
עצמי כלא יודע ולא מרגיש, למען לא אבוא לידי כעס והקפדה, והכל למען השלום, 

ן הדין כלל!" ואתה בא לגרש את אשתך בשביל מנהג של מצה שרויה, הרי אין זה מ
 )ענף עץ אבות(עשה הרב ביניהם שלום, ונתפייסו, והלכו לביתם בשלום. 
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 שבועות ונדרים חומרת   

"איש כי ידור נדר לה'... לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה". התורה החמירה 
מאוד באדם שמחלל את דיבורו ואינו מקיים את נדריו ושבועותיו. עד כדי כך 
שאמרו בגמרא: "בעוון נדרים בניו הקטנים של אדם מתים", ה' יצילנו. מסופר 

אצל אשה אלמנה.  בגמרא מעשה באדם אחד, שבשנת בצורת הפקיד דינר זהב
האשה לקחה את הדינר והניחה אותו בכד של קמח למשמרת. עבר זמן רב, והיא 
שכחה מהעניין. היא לקחה את הקמח שבכד ואפתה ממנו לחם. באותו יום הגיע אל 
ביתה עני רעב ללחם. נכמרו רחמיה עליו והיא נתנה לו את אותו לחם שבו היה 

הדינר. חיפשה וחיפשה אך לשוא. נשבעה הדינר. לימים בא בעל הדינר ודרש את 
האשה ואמר, שאם נהנתה מן הדינר, ימות אחד מבניה. לא עברו ימים מועטים 
ואכן אחד מבניה מת. כששמעו חכמים את המעשה המחריד, אמרו: אם מי שנשבע 

 על אחת כמה וכמה! -קרה לו דבר כזה, הנשבע על שקר  -על אמת 
 

כל כך בעוון נדרים, עד שבניו של אדם מתים ויש להבין, מדוע החמירה התורה 
, לאדם משלב"מ, ואילו האוכל חזיר וכיוצא, לא נענש עד כדי כך? ובארו בזה 

שחיפש עבודה, והחליט שהוא רוצה להיות שוטר. ומדוע? כיון שאין עבודה קלה 
ונעימה מזו: לעמוד בכבישים עם משרוקית ביד, לשרוק ולנענע בידיים למכוניות... 

ט מעניין ונחמד. אלא שבתחנת המשטרה אמרו לו שכרגע לא צריכים שוטרים, בהחל
צריכים סוהר, להשגיח על האסירים בבית הסוהר. הלה הסכים והתחיל לעבוד 
כסוהר. בבואו ראה אנשים יושבים בתנאים קשים, חלקם בצינוק, בקושי בא אוכל 

הגיע אסיר חדש,  לפיהם, לחם צר ומים לחץ, וקשה להם מאוד. כעבור מספר ימים
ארוחות ביום. התפלא הסוהר ושאל: מה  4והנה הכניסוהו לחדר נח, והגישו לו 

ההבדל בינו לבין שאר  האסירים? מדוע זוכה זה לתנאים מועדפים? אמרו לו: רוב 
האסירים כאן הם פושעים, גנבים, ולכן מגיע להם עונש קשה. אבל זה האחרון 

ר, מה זה פשט רגל? הסבירו לו שהיו לו הרבה מסכן, פשט את הרגל. לא הבין הסוה
חובות ולא היה לו לשלם, וכי מה אפשר לעשות לו, ליטול את נפשו? לכן שמו אותו 

מצאו הדברים חן  -פה כמה ימים עד שהשופט יכריז עליו שהוא פשט רגל. הלה 
בעיניו, עזב את עבודתו, וכששאלוהו למה, השיב שמצא עבודה אחרת, טובה יותר. 

מיודענו לבית מלון יוקרתי, שהה שם חודש שלם, הוא ובני ביתו, אכלו שתו  הלך
וישנו. כשבא לחזור לביתו, הגישו לו את החשבון לתשלום. אמר להם: א מר את 
האמת, אין לי כסף. וכי מה תעשו לי? תיטלו את נפשי? תבעו אותו למשפט, אך הלה 

אמר השופט: הלקוהו מאה לא נבהל, אמר: אני מבקש שיכריזו עלי כפושט רגל. 
מכות והשליכוהו לצינוק. התקומם ומחה: היכן הצדק והיושר? הלוא אך לפני זמן 
קצר ראיתי אדם שפשט את הרגל, בילה כמה ימים ברווחה ושולח לחופשי, פטור 
מחובותיו!" גער בו השופט: "אין כאן מקום להשוואה! הלוא הוא היה סוחר ישר 

גלגל הוא שחוזר  -וגן, ולפתע הפסיד את כספו דרך, אשר ניהל את עסקיו כה
בעולם, ויכול לקרות לכל אחד. אין מקום להענישו, די כבר במה שנענש באובדן 
נכסיו. אבל אתה, מי הכריחך להתפטר ממשרתך ולהכנס לבית המלון, להונות את 
בעליו, לשכור חדרים מפוארים, וליהנות ממיטב המאכלים? אם ידעת שאין ביכולתך 

 ם, היה עליך לישון בחוצות ולפשוט יד ללחם!"לשל
 

והנמשל: אדם שימעד ויחטא באחת מכל מצוות ה' אשר לא תעשינה, יכול להצטדק 
ולומר כי היצר הרע הסיתו, ובהיותו בשר ודם נכשל ומעד. יכול הוא לייחל לרחמי 
שמים, למידת רחמים וחמלה. אבל כאשר הוא עצמו, מיוזמתו, נודר ומחייב את 
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על כך ייענש בכל החומרה, שכן, מי הכריחו  -ו בדבר שאין בכוחו לקיימו עצמ

 להכניס עצמו בחיוב זה?!
 

נפלאים הדברים, וניתן אף להמשיך את קו המחשבה: אדם ההולך לעסקיו ונתקל 
יכול   -במראה שאינו צנוע, בפריצות חוצות חצופה ומתבהמת, ונכשל בהרהור אסור 

הוא להצטדק ולומר: "רבונו של עולם, אנוס אני וטרוד במחייתי, מחול לי, הצילני 
בא בטרוניה עם בריותיו, ויעתר מהשפעה משחיתה של ראייה אסורה". אין הבורא 

לתחינתו. אבל אם הוא יוצא מיוזמתו לטיול חוצות, פוסע להנאתו בחוצות, משוטט 
בפארקים ויורד לחוף, מעלעל בעיתונים לא כשרים שם, ומכניס לביתו מכשירים 

במה יצטדק על המכשולים שייקרו לפניו? מה יוכל לומר להגנתו?!  -מלאים טומאה 
 בוע במדבר תקעט( )עיין מעיין הש

 
 לצערנו, שומעים לעיתים אנשים שלשונם מורגלת בשבועות, אפשר לשמוע מהם על

ימין ועל שמאל שהם נשבעים בחיי ילדיהם או הוריהם. ה' יצילנו. עלינו לדעת כי 
"ברית כרותה לשפתיים" מילים שאדם מוציא בשפתיו יש להם עוצמה והן עלולות 
ח"ו להשפיע, כמו שלמדונו רבותינו: "אסור לפתוח פה לשטן", אדם תמיד צריך 

נע משבועות מכל סוג שהוא. לפתוח את פיו רק לדברים טובים. כמו כן, יש להמ
כאשר נשבעים על דבר שהוא ברור כגון:  -רבותינו מסבירים מהי "שבועת שוא"? 

"אני נשבע לך שזה כסא", הרי זו "שבועת שוא", כל שכן כאשר אדם נשבע לשקר, 
 שזה חמור יותר. אדם ירא שמים נזהר שלא להשבע אפילו לדבר אמת!

 
 

 שמירת העיניים  

שהיה יושב בבית המדרש ועוסק בתורה, והיו פניו  ,יא בן חרשמעשה ברבי מת
דומים למלאכי השרת, מכיון שמעולם לא נשא עיניו להסתכל על אשה. פעם אחת 

מה  -מתיא בן חרש  ביעבר השטן ונתקנא בו. אמר לפני הקב"ה: רבונו של עולם, ר
ואסיתנו. אמר לו נחשב בעיניך? אמר לו: צדיק גמור הוא. אמר השטן: תן לי רשות 

 ביהקב"ה: לא תוכל, ובכל זאת אם ברצונך ללכת, הרשות בידך. הלך השטן אל ר
מתיא, ונדמה לו כאשה יפה שלא היתה כמוה בעולם, ועמד לפניו. כיון שראה אותו 

הפך פניו  -מיד הפך את פניו לאחוריו. שוב בא ועמד לו על צד שמאלו  ,מתיא ביר
מתיא: מתיירא אני שמא יתגבר  ביטן לכל צד. אמר רלצד ימין. וכך היה מתהפך הש

ו אש ומסמרים. לקח יעלי יצר הרע ויחטיאני, מה עשה אותו צדיק? בקש מתלמיד
נזדעזע.  ,. כיון שראה השטן כך, והתעווראת המסמרים, שם בתוך האש, ונתנם בעיניו

ך מתיא סרב למלא ביבאותה שעה קרא הקב"ה למלאך רפאל שיבוא לרפאותו. אך ר
ולא נתן לו לרפאותו. חזר המלאך רפאל אל הקב"ה, אמר לו הקב"ה: לך אמור  לו, 

מתיא שהמלאך רפאל  ביכי אני ערב שלא ישלוט בו עוד יצר הרע. רק אז הסכים ר
 )מדרש תנחומא ( ירפא אותו!

 
כל עוד  -מה נוקב הוא הסיפור! גדולי ישראל בטהרת לבבם ידעו, כי חוש הראיה 

בעבודת ה' ובקיום המצוות, הרי הוא מתנת שמים נפלאה, אך אם שהוא עוזר לנו 
 לטמא את הנשמה. ח"ו עומד הוא למכשול, מוטב לאבד אותו מאשר

 
אומר הרב חסמן זצ"ל: מזה יחרד כל בעל לב בעת שפוסע מחוץ למזוזת ביתו, 
וירחשו שפתיו תפילה לאמר: יהי רצון שתהיה ביאתי בחזרה לביתי, כיציאתי. שלא 
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במראות אסורות ואפגום את עצמי ח"ו. הרב היה מזהיר את תלמידיו ואומר  אכשל

הוא יכול בדקות ספורות אלו לצבור לעצמו  - להם: אדם הולך בדרך למכולת
רות. הכל תלוי יעשרות מצוות, אך הוא עלול ח"ו לצבור לעצמו עשרות עב

 .בהשתדלותו למען שמירת עיניו
 

 בנוחומרה, אלא היא הלכה ממש! פוסק מרן ר שמירת העיניים אינה רק חסידות או
: "צריך אדם להתרחק מן הנשים )אבן העזר סימן כא סעיף א( יוסף קארו בשולחן ערוך

, ואסור לקרוץ בידיו או ברגליו ולרמוז בעיניו לאחד מהעריות. ואסור מאוד מאוד
נים לשחוק עמה ולהקל ראש כנגדה או להביט ביופיה... ואסור להסתכל בבגדי צבעו

של אשה שהוא מכירה, אפילו כשאינם עליה, שמא יבוא להרהר בה...". נשים לב 
שהשולחן ערוך מדגיש "מאוד מאוד". ומדוע? משום שנפשו של האדם מחמדתן. ולכן 

 בדברים אלו אין ללכת בדרך האמצעית, אלא יש לנהוג בזהירות יתירה.
 

ללא הפרדה בין גברים , הביולצערנו היום ישנם ארועים ושמחות שנערכים בערב
לנשים. הדבר כואב במיוחד כאשר גם אנשים יראי ה', הרוצים להקים בית נאמן 
וכשר על פי דרך התורה והמצוות, גם הם לפעמים נכנעים ללחץ החברתי, מפחדים 

, ועורכים חתונה מעורבת. כמה מצער הדבר! תםלשנות את מה שמקובל במשפח
דווקא ביום החתונה, ביום כל כך גדול ונשגב, שבו נמחלים כל עוונותיהם של החתן 
והכלה, דווקא ביום זה הם מכשילים את עצמם ואת האחרים באיסורי תורה רבים 
וחמורים. הקב"ה לא שוכן במקום כזה, ולכן בחתונה מעורבת אסור לברך את 

במעונו של הקב"ה אין שמחה  -אמרת בחתונות: "שהשמחה במעונו" הברכה הנ
בחתונה כזו. כל אדם ירא שמים צריך למנוע את עצמו מללכת לשמחות כאלה, אשר 
אין שום היתר ללכת אליהם. אם מדובר בקרוב, שעלול להפגע מאוד, משום דרכי 

על שם. ו שלום יתכן שאפשר יהיה ללכת לחופה בלבד, אך בשום אופן לא להתעכב
 רב, וכל מקרה לגופו. שאלתכל זה יעשו 

 
אין ספק כי ריקודים מעורבים של אנשים ונשים יחדיו, אסורים בהחלט איסור 
חמור ונורא. ואפילו אם אין ריקודים מעורבים ממש אלא אנשים לבד ונשים לבד, 
אך ללא מחיצה מבדלת ביניהם, ורואים האנשים את הנשים רוקדות, הרי זה איסור 
חמור מן התורה, שמגרים בעצמם את היצר הרע, ועוברים כמה וכמה איסורי 

 לאווים.
 

וכבר אמרו חז"ל, בכל מה שניסה בלעם הרשע לקלל את ישראל לא הצליח, אך 
בדבר אחד הצליח, שנתן עצה לבלק לשלוח את בנות מואב אצל ישראל, והם 

כבר יענישם. וכן היה, יחטיאו אותם, וכיון שאלוהיהם של ישראל שונא זימה, הוא 
ָאב: ")במדבר כה א(כמו שנאמר  ת מו  נו  ת ֶאל ב ְ ְזנו  ֶחל ָהָעם לִּ ים ַוי ָ ט ִּ ִּ ש   ָרֵאל ב ַ ש ְ ב יִּ ... ַוי ֵש ֶ

ַחר ַאף  ָרֵאלה' ַוי ִּ ש ְ יִּ ֶלף ...ב ְ ים אָׂ רִּ ה ְוֶעש ְ עָׂ ה ַאְרב ָׂ פָׂ ג ֵ ַ מ  ים ב ַ תִּ ֵ ְהיו  ַהמ   ".ַוי ִּ
 

ענים להקל ראש בעניינים אלו, בטענה כדי ומה שיש בדורנו כמה עמי הארץ שטו
שיכירו הבחורים והבחורות ויבואו בקשרי שידוכין, הרי זו טענת שוא הבל ורעות 
רוח. ופשוט שאלו הן דעות משובשות, מוקצות ומשוקצות, פסולות ומגונות, ואינן על 
פי רוח תורתנו הקדושה כלל, והכל מן ה'סטרא אחרא' של היצר הרע, ומהתאוות 

סורות המגונות והשפלות שבאותם אנשים, כי הרבה שלוחים יש לו להקב"ה לזווג הא
זיווגים. ומיותר לומר, כי לצערנו הרב כמה מכשולים ואיסורים חמורים נגרמו 
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אין )כתובות יג ע"ב( מההנהגות הגרועות בדברים אלו והדומים להם, וכבר אמרו חז"ל 

. אשר )מכות כג ע"ב(פשו של אדם מחמדתם אפוטרופוס ]אין ביטוח![ לעריות, שהעריות נ
על כן, שומר נפשו ירחק מכל הנהגה שכזו. ואף אם היה רגיל בעבר להשתתף 
במקומות כאלו שיש בהם ריקודים מעורבים, יפרוש מכל זה, שכבר נצטווינו 

"קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלוהיכם". ולא יבוש )ויקרא יט ב( בתורתנו הקדושה 
: )עדויות פרק ה משנה ו(עליו ואפילו הם מבני משפחתו, כי אמרו חז"ל  מפני הלועגים

"מוטב שיקרא האדם שוטה כל ימיו, ואל יקרא רשע שעה אחת לפני המקום". וברוך 
ה' הניסיון מורה שאותם אנשים שהתחזקו באמת בכל ליבם ובכל נפשם, ועמדו 

ם אינם מארגנים איתנים בדעתם שלא להשתתף במקומות כאלו, וכל שכן שהם עצמ
את שמחותיהם בצורה כזאת, הבינו אותם בני משפחתם וכבדו את דעתם. אשריהם 
ואשרי חלקם, מחלקם יהיה חלקנו, שבמקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים 

שאסרה  "צא ולמד מציווי התורה :)מכות כג ע"ב(גמורים יכולים לעמוד. ואמרו בגמרא 
 הפורש ממנו מקבלבכל זאת  ,ומה אם דם שנפשו של אדם קצה ממנו לאכול דם,

על אחת  םהפורש מה ם,ומחמדתם וה להושנפשו של אדם מתא ,גזל ועריות ;שכר
 :הקב"ה אמר!" ווכמה שיזכה לו ולדורותיו ולדורות דורותיו עד סוף כל הדורות כמה

 (פרשה דרבה דברים ) !"ומפסיד - לי שומע אדם שאין ,שמעו לי
 

ועל קצה המזלג נביא ממה שכתב בשו"ת זכרון יוסף, וזה תוכן דבריו: "חיל ורעדה 
אחזתני, בכל צרותיהם לי צר, על דבר הפרצה הגדולה שעשו פריצי בני עמנו, לעבור 
בשאט נפש על דת ודין תורתנו הקדושה, וחוללו במחולות נערים 'בני בלי תרבות' 

אנשים, ושעירים ירקדו שם, אוי לנפשם  עם בתולות, והתערבו בהם גם אנשים ונשי
כי גמלו רעה לעבור על דת בפרהסיא, והתורה חוגרת שק עליהם, וה' יצילנו מעונש 
זה. וכל רב ומורה בעירו מחויב למחות ולבטל את הריקודים והמחולות של בחורים 
'בני בלי תרבות' ובתולות יחד, וקל וחומר בן בנו של קל וחומר לאספסוף אשר 

ותערובות אנשים ונשים. וידוע שאין חילוק בזה בין נשואות לפנויות. ואין לך  בקרבו
דרגה גדולה מזו להסתת היצר הרע לזנות, על ידי שמתבוננים ומביטים 'בני בלי 
תרבות' האלה בפני הנשים והבתולות בעת הריקוד, ופעמים גם אוחזים בידיהן, 

נם' וכו'. וידוע שכל הנוגע וקורא אני עליהם 'יד ליד לא ינקה מדינה של גיה
: "ואל אשה בנידת טומאתה לא )ויקרא יח יט(בבתולה, עובר על לאו מן התורה שנאמר 

תקרב", שאפילו קורבה בלבד אסורה וחייב מלקות, ופשוט הוא, ומרוב פשיטותו לא 
ניתן לכותבו, ורק כדי להוציא מלב הבורים ועמי הארץ שחושבים שאין איסור 

שאין חילוק, וחס ושלום לא יעלה על הדעת לחלק כלל. כללו של  בפנויה, אך האמת
דבר: אין לך גדר ערוה גדול מזה לבטל את המחולות והריקודים של אנשים ונשים 
יחד, בין נשואות ובין פנויות, ואנחנו שקבלנו את התורה הקדושה, מחויבים לעשות 

שמע חכם ויוסף לקח. גדר וסייג שלא יעשה כן, והי ה לא תהיה". עד כאן דבריו. י
 )משנה ברורה סימן שלט בביאור הלכה(

 
ושאל אותו האם הוא יכול ללכת  ,אליהו לאפיין זצ"ל ביבחור אחד ניגש פעם אל ר

לחתונת קרוב משפחתו, שאינו שומר תורה ומצוות. שאל אותו הרב, האם תהיה שם 
פריצות? התחמק הבחור ואמר: לי זה בודאי לא יזיק! אני והורי נשב בשולחן נפרד. 
הזדעזע הרב ואמר לאותו בחור: "שמע נא! אני כבר עברתי את גיל השמונים שנה, 

עין אחת, ואף על פי כן כשאני עובר ברחוב אני מתמלא פחד שמא ועיוור אני ב
לי  ,אכשל חס ושלום בהסתכלות אסורה, ואתה בחור צעיר עם שני עיני בשר, אומר

 זה לא יזיק?..."
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. אנו עלולים לטעות מאוד יםגדול נותהיום לצערנו הרחובות פרוצים מאוד, והנסיו

ן לא כדאי להתאמץ. אך רבותינו ולומר: במילא לא אוכל לשמור את עיני, ולכ
בידו". כאשר תעשה אתה את השתדלותך ככל  םאומרים: "הבא להטהר מסייעי

יכולתך, ישלח לך הקב"ה את הסיעתא דשמיא שלא תכשל. וכגודל הנסיון כך גודל 
השכר. הצדיק בעל "שומר אמונים" זצ"ל כותב, כי אדם שמתגבר על עצמו ולא 

שעה זוהי עת רצון עבורו לבקש בקשותיו, ותתמלא מביט במראות אסורים, באותה 
 משאלתו בעזרת ה'.

 
נער צעיר עבר את השואה הנוראה. בחסדי שמים ניצל וזכה להקים משפחה 
לתפארת. את ילדיו זכה לשדך עם משפחות חשובות ביותר והכניס לביתו חתנים 

ם, סיפר תלמידי חכמים עצומים. תהו האנשים, במה גדלותו הרבה שזכה לכך? לימי
ידידו הטוב של ראש המשפחה: בתקופת השואה, התחבאנו בצד הנוכרי של העיר, 
והיו בידינו תעודות מזויפות, כאילו אנו גויים. הדרך הטובה ביותר להינצל הייתה, 
להכנס למקום שבו הציגו הגויים את הצגותיהם ולשהות בו כל היום, עד רדת 

ינינו, הפנינו את ראשינו כדי לא לטמא הלילה. כולנו נכנסנו למקום, עצמנו את ע
את עינינו, וחיכינו בקוצר רוח לערב. אך חברי זה, אבי המשפחה, סרב. הוא טען, 
שאיננו מוכן להציל את גופו במחיר של סכנה לרוח! במשך כל שנות המלחמה לא 

 דרכה רגלו במקום טומאה זה. אין זה פלא שזכה למה שזכה!
 

יום פרוצים, אך יש להמנע לפחות מללכת למקומות הרחובות ה רובאומנם נכון ש
אליהו לאפיין  ביששם הסכנה גדולה הרבה יותר. הגאון ר מההמוניים, כקניונים וכדו

זצ"ל הלך פעם עם תלמידו, וכדי לקצר את הדרך, הוליך אותו תלמידו דרך שוק 
 מה עשית? הרי ההלכה"מחנה יהודה בירושלים. משראה זאת הרב, גער בתלמידו: 

אומרת כי אם יש דרך אחרת ללכת, והוא עובר במקום הפרוץ יותר, אפילו אם 
". אנו יוצאים החוצה, עוצם את עיניו נקרא רשע, ואיך הולכת אותי דרך השוק?

פוקחים עיניים, ובחוץ יש להזהר ולהשמר, לשמור היטב על קדושתן של העיניים. 
 רתן!ולהתרחק, להתרחק בכל מחיר מכל מה שעלול לפגום בטה

 
הנה ראינו בחורי חמד, אשר בלכתם בדרך מסירים הם את משקפי הראיה מעיניהם, 
כדי לא להיכשל חלילה בראיה אסורה, אשריהם ואשרי חלקם, מה טובה ומה נעימה 
הנהגתם זו. ומחמת חשיבות הדברים, נפסק, שאף אם ההורים מתנגדים להנהגה זו, 

ממנהגם, ועליהם להסביר להורים  בחושבם כי זו הנהגה משונה, אין להם לשנות
את חומרת העוון של מראות אסורות, ואשר כמה מכשולים וירידה ביראת בנעימות 

שמים יכולים להיגרם מחוסר שמירה על העיניים כיאות. וכמה זהירות נצרכת בדורנו 
, שבעוונותינו הרבים ישנן נשים שעדיין אינן יודעות את ]בכל רחוב![בהליכה ברחוב 

האיסור, ומכשילות את הרבים באיסור מן התורה של "ולא תתורו אחרי חומרת 
לבבכם ואחרי עיניכם", ולובשות בגדים צמודים, אשר בודאי הן מודות בעצמן שאינן 
הולכות ב"לבוש צנוע", כי איך יתכן וזה יהיה "צנוע", בשעה שכל מטרת הלבוש 

 להצניע את הגוף, והן עושות להיפך, רחמנא ליצלן.
 

לדעת, כי על כל אדם להשתדל להיות מחובר עם התורה, ובזה ינצל ממחשבות ויש 
כל הנותן " :יוחאי רשמעון ב בירהתנא האלהי  אמרזרות והרהורים רעים, כמו ש

 ,הרהורי מלכות ,הרהורי חרב ,עבירה הרהוריממנו  םמעבירי ,דברי תורה על לבו
הרהורי עבודה  ,הרהורי אשה רעה ,הרהורי זנות ,יצר הרע הרהורי ,הרהורי שטות
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וכתב  )תנא דבי אליהו זוטא אות טז(ם". הרהורי דברים בטלי ,הרהורי עול בשר ודם ,זרה
 דעתו וירחיב ,תורה לדברי ומחשבתו עצמו יפנה"ו :(כא הלכה כב פרק ביאה איסורי) ם"רמבה

ע"כ. ". החכמה מן פנויה בלב אלאעל האדם,  מתגברת עריות מחשבת שאין ,בחכמה
וכיום, ברוך ה' יש 'נגן' שכל אחד יכול בקלות לשמוע ממנו דברי תורה, בהליכה, 
 בנסיעה, בשכבו ובקומו, ואשרי הזוכה והמזכה לאחרים, בעולם הזה ובעולם הבא.

 )כמבואר בחוברת כיבוד אב ואם(
 
 

 בת ישראל  

שופר, פעם אחת, בראש השנה שנת תש"ו, לפני המעמד הנורא והנשגב של תקיעת 
בקש האדמו"ר "שומר אמונים" לקרב את הבמה לכיוון עזרת הנשים. משנעשה כך, 
עמד על הבימה והתחיל לדבר במר נפשו ובדמעות שליש שישמעו הנשים, ובקש מהן 
שישמרו היטב על כל גדרי הצניעות, והרב הוסיף ואמר: "אינני הולך לתקוע בשופר, 

טב על כל גדרי הצניעות!" הנשים עד שיבטיחו לי הנשים בפה מלא שישמרו הי
התרגשו מאוד, והבטיחו שאכן כך יהיה, רק אז ניגש הרב לתקוע שופר בשמחה 

 עצומה.
דבר יסודי וגורלי הוא עבור כלל עם ישראל! וכמו  -צניעותן של בנות ישראל 

י : "(כג טו דברים)שנאמר בתורה  יְלךָ  ה'כ ִּ ֶקֶרב ַמֲחֶנָך ְלַהצ ִּ ְך ב ְ ֵ ְתַהל  ְוָלֵתת אְיֶביָך  ,ֱאל ֶהיָך מִּ
ש   ,ְלָפֶניךָ  דו  ה ַמֲחֶניךָׂ קָׂ יָׂ ר ְול א ,ְוהָׂ בָׂ ְרֶאה ְבךָׂ ֶעְרַות ד ָׂ ב ,יִּ ָׂ ". אומר החפץ חיים: !ֵמַאֲחֶריךָׂ  ְוש 

 אנו רואים בימינו שהקב"ה כביכול מסתיר את פניו, צרות נוחתות מכיוונים שונים,
ואנו שואלים: "מדוע?!", התשובה כתובה במפורש בתורה, שכאשר הקב"ה רואה 

 חוסר צניעות, הוא שב מאחרינו חס ושלום. -"ערוות דבר" 
 

אנו שואלים. קל לנו להפנות את האצבע המאשימה כלפי "הרחוב",  במי תלוי הדבר?
בודאי להצביע על אותן אלה שפרצו את כל גדרי הבושה והצניעות, ולהכריז כי 

בשלהן כל הסער הגדול הזה. אך הכרזה כזאת פירושה התחמקות. על כל אחת 
להתבונן קודם כל על עצמה ולנסות לשפר את עצמה. הגאון ר' ישראל מסלנט היה 

מהי  "בית המוסר בעיר קובנה, מציל את הפרופסור בברלין שלא ימיר דתו",אומר: 
מזו. כאשר שומרי התורה כוונת הדברים? כל נשמות עם ישראל מושפעות זו 

והמצוות מתחזקים יותר במוסר וביראת שמים, זה משפיע על הרחוקים שלא יתרחקו 
יותר. כן הדבר בעניני צניעות, כאשר אשה ששומרת תורה ומצוות תקל ראש 
בצניעות, תלבש חולצות צמודות, לא תקפיד על סגירת הכפתור העליון, לא תשגיח על 

ההלכה, ועוד כהנה וכהנה, זה ישפיע על הנשים הרחוקות ידיה שלא יתגלו כפי כללי 
משמירת תורה ומצוות, שיעברו לגמרי את הפסים ח"ו. אך כאשר אשה תחזק את 
עצמה בדקויות קטנות ותתגבר על עצמה בכל מיני לבטים קטנים, היא תתן את 

 נמצא שהכל תלוי בנו!הכח והעוצמה לאותן נשים רחוקות להתחזק אף הן! 
 

בעונש המכשילות את הרבים בהרהורי  (יג)כתפוח בעצי היער אות א, ברי המדרש להלן מד
ישראל  עמיאמר לו לך והוצא את ו ,חורבהר בלמשה שנגלה הקב"ה עבירה: "כ

את משה עבדי  עלהלך וה מלאך שר הפנים,ל ב"הוה הקיבאותה שעה צ .ממצרים
וכיצד  ,לך עם משה והראה לו את הגיהנם ,שר של גיהנםל ב"ההקלו אמר , ולשמים
ים יתלו אדםראה משה בני  ,באו לתחילת גיהנםכשהרשעים בתוכה.  נידונים

 ,בדדיהם תלויותוהנשים  ,ובלשונם ,וברגליהם ,ובידיהם ,זניהםוים באיותלו ,בעיניהם
ים יהם תלו מהמשה מפני לו אמר  .בשלשלאות של אש ,וברגליהם ,ובשעריהם
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ם יותלוי .ובממון חבריהם ברעה ,אמר לו מפני שהביטו באשת איש ?בעיניהם

משמוע  םזנוא יםומסיר ,מפני ששומעים דברים בטלים ודברי הבלים? זניהםובא
ומרגילים לשונם על דברים  ,הם המספרים לשון הרע ,ים בלשונםיוהתלו .תורה

ולא  ,מצוה ולא הולך לדבר ו,ברכילות חבר ךמפני שהול ?ים ברגליהםיותלו .בטלים
מפני שגוזלים ממון חבריהם  ?ים בידיהםיותלו .הכנסת להתפלל לבוראו לבית

מפני  ?בדדיהם בשלשלאות של אש תלויותוהנשים  יהם.את חבר יםוההורג ,בידיהם
". עיין שם עוד דברים או לידי הרהור עבירהוויב ן מכשילות את הבחורים,שה

 מבהילים, ה' יצילנו.
 

הנשים, הרי בכל מצוה שאדם מקיים, למשל תפילין, אדם לוקח אם קצת תתבוננה 
את התפילין לפני כן ואומר: הריני בא לקיים מצות עשה מן התורה להניח תפילין 
כמו שציוני הקב"ה בתורתו הקדושה. וכן בארבעת המינים בחג הסוכות, הוא אומר: 

ציוני הקב"ה הריני בא לקיים מצות עשה מן התורה ליטול ארבעת המינים, כמו ש
בתורתו הקדושה, וכן בכל מצוה ומצוה. ועתה נשאל את אותה אשה שמתירה לעצמה 
ללבוש בגדים צמודים, הלוא ציווי התורה בודאי ללבוש בגדים שמצניעים את הגוף 
ולא להיפך, ורק בזה היא מקיימת את המצוה שציוה ה' ללכת בצניעות, ועתה, האם 

וד שמבליט את גופה, ולומר עליו, "הריני באה היא מסוגלת לקחת את אותו בגד צמ
לקיים את מצות התורה להתלבש בצניעות, כמו שציוני הקב"ה בתורתו הקדושה?!" 

 האם יצאו לה מילים אלו מהפה?! בודאי שלא, אם כן את מי היא מרמה?!
 

ועל כל פנים, אין ספק כי אשה שתתחרט על לבושה הצמוד, ותחזור למוטב ללכת 
ובפרט אם גם בעלה יחזק אותה ויזרז אותה על זה, יזכו לראות זרע  בלבוש צנוע,

קודש, בנים ובני בנים עוסקים בתורה ויראת שמים טהורה. "ובמקום שבעלי תשובה 
 עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד".

 
"אמר רבי פנחס הכהן: בזמן שהאשה צנועה... כשם שמזבח מכפר, כך היא מכפרת 

 )מדרש תנחומא וישלח ו(על ביתה, שנאמר: "אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך". 
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  שער ההלכה 
 

 חודש אלול  
 סליחות

עד יום  ]חוץ מראש חודש[מנהג בני ספרד לומר סליחות, מתחילת חודש אלול 
ומנהג בני אשכנז לומר סליחות מתחילת השבוע שבו חל ראש השנה,  הכיפורים.

אלא שאם חל ראש השנה ביום שני או שלישי, מתחילים לומר את הסליחות 
מנהג בני אשכנז לתקוע בשופר מראש חודש אלול מתחילת השבוע הקודם. ו

"היתקע שופר  :שחרית, כדי לעורר את העם לתשובה, כמו שנאמר תפילתלאחר 
 )שלחן ערוך סימן תקפא סעיף א. ב, כג(בעיר, והעם לא יחרדו"? 

 

 הזמן הראוי לסליחות

דת הדין, אך מאחר יה את העולם במ"אמרו רבותינו ז"ל כי בתחילה ברא הקב
דת הרחמים. ידין, שיתף יחד את ממידת השאין העולם יכול להתקיים ב שראה

שולטת דת הרחמים ידת הדין שולטת יותר, ויש שעות שמייש שעות שמואמנם 
מדת הדין  (04:42 בערך)עד חצות הלילה  ת החמהיותר. ובתחילת הלילה משקיע

מים רחבקשות  שולטת, ולכן אין לומר סליחות בשעות אלו, כי הסליחות הם
ולא טוב לאומרם בשעה שמדת הדין שולטת, שנראה כאילו מתגרים אנו  ,צוןור

 :יםלהקפיד שלא לומר קודם חצות את הפסוק ישבעיקר אלא ש. במידת הדין
אומרים אנו את שלוש עשרה מדות רחמים של  הם"ויעבור ה' על פניו..." שב

 וואז יגיע הקב"ה, ולכן אפשר להתחיל את הסליחות כעשר דקות קודם חצות,
 )ב( זמן חצות.בל'ויעבור' בדיוק 

 
לילה שלהם, יאמרו את הסליחות לפי זמן חצות  תושבי חוץ לארץ לכתחילה

 )ד(לסמוך.  יאולם המקילים לומר לפי זמן חצות של ארץ ישראל, יש להם על מ

 
משעת חצות הלילה אפשר לומר סליחות למשך כל הלילה והיום עד למחרת 

יהם הקמים לסליחות באשמורת הבוקר, לפי שבשעות אלו בשקיעת החמה. ואשר
מתעוררים יותר חסדי הבורא יתברך בעולם. ואנשים שקשה להם לקום בעוד 

מנחה,  תפילתשחרית או לפני  תפילתלילה לסליחות, יארגנו מנין בבוקר לפני 
וזכות הרבים תלויה בהם. וכשהסליחות ביום, טוב שיתעטף החזן בטלית, מעין 

: שהתעטף הקב"ה כשליח ציבור ואמר )מסכת ראש השנה יז ע"ב(ו חז"ל מה שאמר
 )ו( למשה, כל זמן שישראל עושים לפני כסדר הזה של י"ג מדות, אני מוחל להם.

 

 מצוה הבאה בעבירה
אותם אנשים משכימי קום בעוד לילה לאמירת הסליחות, יש להם להזהר שלא 

להעירם להכין תה או קפה,  להפריע את מנוחתם של בני הבית, וכל שכן שלא
 והעושה כן, עברה היא בידו, ויוצא שכרו בהפסדו.
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 ברכות התורה
סליחות, יברכו ברכות התורה קודם הסליחות, מפני ההקמים משנתם לאמירת 

. ומכל מקום אם הזמן מצומצם מאוד, המקילים לברך שםהפסוקים המוזכרים 
 )ה(ך. ברכות התורה לאחר הסליחות, יש להם על מה לסמו

 

 שליח ציבור
 ומעביר על מידותיו, קהל,ל ומרוצה ויענ ,מעבירות ריק שיהיה צריך ליח ציבורש

 הטובאת  יבחרו, לולה דותיהמ כל בו ושיהי מי ומצא לא אםו .ערב וקולו
, ולא כאותם הבוחנים רק אם קולו ערב, טובים ובמעשים בחכמה בורישבצ

 וט שעדיף שליח ציבור בן תורה,ופש ואינם שמים על ליבם את שאר המעלות.
 ד ה. לג, לד( נג 'סי) .בור אחר שאינו בן תורהיאף שאין קולו ערב כל כך כמו שליח צ

 

 מטרת הסליחות

עיקר אמירת הסליחות צריכה להיות בכוונה, בנחת, במיתון ובהכנעה יתירה, כי 
 תחנונים ידבר רש, ולב נשבר ונדכה אלוקים לא תבזה, ולא כאותם האומרים

בחופזה, ובודאי שלא יפה הם עושים. ובאמירת הוידוי והסליחות, יפשפש במעשיו 
לחזור בתשובה שלימה, ולהוסיף מצוות ומעשים טובים, בהתקרב יום הדין, שאז 

 )כ, כג(שוקלים זכויותיו ועוונותיו של כל אדם. 
 

מנהג יפה לתקוע תשר"ת באמירת י"ג מדות שבסליחות, וכן לאחר חצי הקדיש 
וף הסליחות, תוקעים תשר"ת, תש"ת, תר"ת. ומכל מקום אם הסליחות שבס

נאמרות בשעת לילה מאוחרת, והתקיעות מפריעות לשכנים המטופלים בתינוקות 
 )כד(רכים, שעל ידי התקיעות יתעוררו משנתם בבהלה, לא יתקעו. 

 

 לשון נכונה

כשאומרים ה' יש להקפיד לומר את הסליחות בהיגוי האותיות וניקוד כהוגן. ולכן 
ֶמֶלך ה' ָמָלך, יש להקפיד לומר ה' ֶמֶלך מלעיל, דהיינו שהניגון באות מ'. אבל ה' 

יקפיד לומר את שם ה' כמתכונתו ָמָלך, יאמר מלרע, שהניגון באות ל'. וכן 
וכמו כן מלרע, דהיינו שהניגון באות נ', ולא יאמר מלעיל, שאז הניגון באות ד'. 

 גוי של שווא נע, להיגוי של שווא נח.יש להקפיד להבדיל בין ההי
 

]שסודו רבותינו החמירו מאוד שכאשר אומרים 'ויעבור', להפסיק מעט בין ה' ה'. 

ובאמירת ה' ה', יכפוף  [(ציבור)שלמי רם ונישא, ומי שאינו מפסיק עונשו רב, ה' יצילנו. 
)מהרי"ק,  שתחו[.]כמו שנאמר בתורה לאחר י"ג מדות, וימהר משה ויקוד ארצה ויקומתו קצת, 

ויאמר את כל י"ג המדות  , ברכי יוסף, חסד לאלפים, מנחת אהרון, בן איש חי ועוד.ציבורשלמי 
 )לב( [)פרקי דרבי אליעזר( ]כשם שמשה רבנו אמרם בקול גדול.בקול רם. 

 

 דקדוק

אתוודה על רבונו של עולם " ומר:לילה, כשמגיעים להאומרים סליחות בחצות 
בלילה 'בתוך' אשמורות, ולא בלילה 'לסוף'  אמרו:רות", יעבירות קלות וחמו

"אתאנו כמו כן, והאומרים סליחות ביום, ידלגו על כל קטע זה. ו אשמורות.
". בגלל המנגינה נהגו לומר בצרה, איום ונורא משגב לעתות כפרהלבקש ממך 

 )יח(תיבות 'כפרה' ו'בצרה' מלעיל, אבל צריך להקפיד לאומרם מלרע. 
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 י ואין אישמדוע באת
ין אין מנין בבית הכנסת, אין רשאים הציבור לומר 'ויעבור', וכן אינם אם עד

רשאים לומר את כל קטעי הסליחות שבשפה הארמית, כמו 'רחמנא' 'מרנא 
דבשמיא' 'מחי ומסי' וכיוצא בהם. אלא יאמרו את שאר קטעי הסליחות שבלשון 

יודעים מראש  שדילגו. ואםלימו את כל הקטעים הקודש, וכשיהיה להם מנין, יש
 )יא, לא( ולא ידלגו. ,שלא ישיגו מנין, יאמרו 'ויעבור' במקומו בטעמי המקרא

 

 תיקון חצות
מעלת אמירת 'תיקון חצות', גדולה יותר ממעלת ה'סליחות', ולכן האומר סליחות 
בלילה, יקפיד לומר גם 'תיקון חצות'. ואם הזמן מצומצם, ואינו יכול לומר את 

עדיף שיאמר תיקון חצות. ויחיד שנשאר ער בחצות לילה, ואין לו מנין שניהם, 
 )י(לסליחות, יאמר מעט קטעי סליחות ביחידות כנ"ל, ותיקון חצות. 

 

 רדיו. לווין.
האומר סליחות בביתו יחד עם הסליחות המועברות דרך הרדיו או דרך הלווין 

מהם: 'אמן', ונה עמים יש הפרש של זמן מועט, עבשידור ישיר, אף על פי שפע
, ונחשב לו סליחות בציבור. אולם סליחות בהם 'יהא שמיה רבא', 'ויעבור' וכיוצא

)מנחת אלעזר, חזון איש, אגרות משה, הגרא"י שאינם בשידור ישיר, אינו רשאי לענות כלל. 

 "ל(וקבדיה יוסף זצקוק, הגרצ"פ פראנק, מעשה חושב, ירושת פליטה ועוד. כא. וכן הורה מרן הראשון לציון רבנו עו
 
 

 הנהגות טובות 

 בדיקת תפילין ומזוזות
בחודש אלול. ואדם שאינו יודע מי והמזוזות מנהג חסידים לבדוק את התפילין 

, ובפרט בדור ודקן, יש לו להשתדל יותר לבוהמזוזות כתב לו את התפילין
האחרון שלצערנו הרב, רבו סופרים שאינם בקיאים כדת וכדין בכל הלכות 

רות. ומכל מקום אם יודע בברור שהתפילין נכתבו בהידור רב על ידי סופר ספ
ומגיה תלמיד חכם וירא שמים, אינו חייב מן הדין לבדוק את התפילין אפילו 

במזוזות, אפילו אם יודע שנכתבו בהידור רב, חייב מן אבל לאחר כמה שנים. 
 ת"ה ב(. )כו. וחצי שלוש שניםלאחת לבודקן הדין 

 

 שעי""אורי וי
שמחת  רי וישעי", מראש חודש אלול ועד"לדוד ה' או מנהג יפה לומר מזמור

בראש השנה,  -במדרש שוחר טוב: 'אורי'  אמרותורה לאחר תפילת שחרית. ו
רמז לחג הסוכות. וכתב החיד"א:  -ביום הכיפורים, 'כי יצפנני בסוכה'  -'וישעי' 

 )כד(רבים מבני ספרד.  "ומה טוב לאומרו בכל השנה אחר התפילה". וכן מנהג

 
עד שמחת תורה, מובטח לו שיוציא ימיו והאומר מזמור זה מראש חודש אלול 

ושנותיו בטוב ובנעימים, ובמשפטו יצא זכאי ובדימוס לחיים טובים ולשלום. 
ואפילו אם נגזרה עליו חס ושלום גזירה רעה, יכולה אמירתו לבטלה, ומבטלים 

)מטה  ביר מעליו כל המקטרגים והמשטינים.מעליו כל גזרות קשות ורעות, ומע

 אפרים, שערי רחמים. כד(
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 אחים לא מפקירים
דרך  -ישתדל להתפלל בימים אלו על קרוביו ומכריו התועים מדרך החיים 

התורה והמצוות. ויזכיר את שמותם בעמידה בברכת 'השיבנו אבינו לתורתך', 
בם שישובו בתשובה, שיערה עליהם הקב"ה רוח קדושה וטהרה ממרום, ויתן בל

ויהפוך לבבם ליראה ולאהבה אותו, ויתפלל בפרט על קרוביו ובני משפחתו, כי 
 )רבנו האר"י. כה(, וימינו פשוטה לקבל שבים. רחמים ורצוןימים אלו הם ימי 

 
ומעשה בבנו של המהר"ם אלשיך, שיצא לתרבות רעה, והורה רבנו האר"י ז"ל למהר"ם 

 )כה( , וכן עשה, ובפתע פתאום חזר בתשובה שלימה.להתפלל עליו שיחזור בתשובה

 

 בואו חשבון
כתב החיד"א: טוב ונכון שבכל לילה לפני השינה ובפרט בחודש אלול, יבדוק את 

לפני הבורא. וישתדל לתקן את מעשיו הם צויים מעשיו, אם אכן טובים ור
 הרעים, להתחרט עליהם ולשוב מהם, ולשפר ולייעל את מעשיו הטובים.

 
 

 ן המבוכהג

כתב הרמח"ל בספרו מסילת ישרים: הנני רואה צורך לאדם שיהיה מדקדק 
ושוקל דרכיו דבר יום ביומו, כסוחרים הגדולים אשר יבדקו תמיד כל עסקיהם 
ויקבעו שעות לזה, למען לא יהיו להם הפסדים. וכן דרשו חז"ל על הפסוק: "על 

לים ביצרם, בואו ונחשב על כן יאמרו המוש -כן יאמרו המושלים בואו חשבון" 
חשבונו של עולם, הפסד מצוה כנגד שכרה, ושכר עברה כנגד הפסדה. ודע כי 
העצה האמיתית הזאת, לא יוכלו לתת אותה ולא לראות את אמיתותה אלא 
אותם שכבר יצאו מתחת יד יצרם ומושלים בו. כי מי שהוא עדיין חבוש במאסר 

נו יכול להכירה, כי היצר מסמא את יצרו, אין עיניו רואות את האמת הזאת ואי
 עיניו ממש, והוא כהולך בחושך שיש לפניו מכשולים ואין עיניו רואות אותם.

 

ומשל למה הדבר דומה? לגן המבוכה, הוא הגן הנטוע לשעשוע אצל השרים, 
שהנטיעות עשויות כתלים כתלים, וביניהם שבילים רבים נבוכים ומעורבים, 

 )כעין מבוך(.ית בם להגיע אל מגדל אחד שבאמצעו כולם דומים זה לזה, והתכל
מהם ישרים ומגיעים באמת אל המגדל, אך מהם  -ואמנם השבילים האלה 

מׁשגים את האדם ומרחיקים אותו ממנו, וההולך בין השבילים, הוא עצמו לא 
יוכל לראות ולדעת כלל אם הוא בשביל האמיתי או בכוזב, כי כולם שווים ואין 

עין הרואה אותם, אם לא שידע הדרך בבקיאות וטביעות עין, על הבדל ביניהם ל
ידי שכבר נכנס בהם והגיע אל התכלית שהוא המגדל. והנה העומד כבר על 
המגדל הוא רואה את כל הדרכים לפניו ומבחין בין הדרכים האמיתיים 
לכוזבים, ויכול הוא להזהיר את ההולכים בם ולומר להם, זו הדרך לכו בה. ומי 

ה להאמין לו, יגיע למקום המיועד, אבל מי שלא ירצה להאמין לו וילך שירצ
אחר עיניו, ודאי שישאר אובד ולא יגיע אליו. כן הדבר הזה, מי שעדיין לא 
משל ביצרו, הרי הוא עדיין בתוך השבילים ולא יכול להבחין ביניהם, אך 

את כל  המושלים ביצרם שכבר הגיעו אל המגדל ויצאו כבר מכל השבילים וראו
הדרכים לעיניהם בברור, הם יכולים לייעץ למי שירצה לשמוע, ולהם צריכים 

בואו ונחשב  -אנו להאמין. ומה היא העצה שהם נותנים לנו? בואו חשבון! 
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חשבונו של עולם, נדקדק ונשקול דרכינו מידי יום ביומו. כי הם כבר ניסו וראו 
ל הטובה אשר הוא מבקש וידעו שזו לבדה היא הדרך האמיתית להגיע האדם א

 ולא זולת זה. וכמו שנאמר, "נחפשה דרכינו ונחקורה, ונשובה עד ה'".
 

 

 לשנה טובה תכתבו ותחתמו

נהגו שהכותב מכתב לחברו בחודש אלול, כותב בתחילת המכתב: "לשנה טובה 
 )כו(תכתבו ותחתמו". 

 
 

 ערב ראש השנה  
 

 

 שלשה שלבים למחילת העוונות

כמה פעמים  המלך שלח ,למלךטבר לה חוב גדול של מס צהש דינהמעשה במ
 פלטרין לבני אמר ?המלך עשה מה. גדול החוב היהשלמו, כי  לאאך הם  לגבותו,

 מה .המדינה בניזאת  שמעו ברת דרך,כ םהולכי םשה עד .ליהםא ונלך עמדו :שלו
 ניב לו אמרו, אתם מי להם אמר, מלךה קראתל םיוצאי המדינה גדולי התחילו ?עשו

 עמנו עשה ממך בבקשה לו אמרו, םמבקשי אתם ומה להם אמר, אנו פלונית מדינה
 :להם אמר .ליתן מהבידינו  איןלפנים משורת הדין למחול לנו על החוב, כי  חסד

חיילי  יצאווהנה  המשיך המלך בדרך, שליש מהחוב. על לכם וותרמ אני בשבילכם
 לנו , אנא איןפלונית המדינה בני לו אמרו, אתם מי להם אמר, קדמול המדינה
 עד עוד שליש. מניח אני בשבילכם :להם אמר, עלינו תרחם ממך בבקשה לשלם,
 אתם מה להם אמר, וקטנים גדולים אליו המדינה בני כל יצאועוד,  מהלך שהוא

 :להם אמר, לך חייבים שאנו מה ליתן כח לנו אין ,המלך אדוננו :לו אמרו, מבקשים
 מלך זה - המלך. כך הואחדש  חשבון ואילך מכאן לבא, להכ מניח אני בשבילכם

 במשך נותועו עשוש ישראל אלו המדינה בני, שמוח תבשי ה"הקב המלכים מלכי
 ומראש, נוונותיומע שלישוחל מ ה"והקב ם,מתעני החסידים אש השנהר ערבב .השנה
 נו.נותיומעו שלישעוד  חלמו ה"והקב מתענים הבינוניים ,הכפורים יום ועד השנה
 ה"והקב ,וטף ונשים אנשים רחמים םומבקשי םמתעני ישראל כל פוריםיהכ וביום

 םנוטלי ם,עושי ישראל מה ".'וגו עליכם יכפר הזה ביום כי" שנאמר: ,כלה נולחל מו
 ה"והקב ,ה"הקב לפני ומקלסים ומהללים סוכות, של ראשון ום טובבי םלולביה
 אבל עונותיכם כל את לכם תיויתר הרי :להם ואומר ,להם ומוחל להם מתרצה
 לחשבון ראשון ",הראשון ביום לכם ולקחתם" בוכת ןלכ, חשבון ראש הוא מעכשיו

 (כב סימן אמור פרשת תנחומא מדרש) .ונותוע
 

 

 התרת נדרים
נוהגים לעשות התרת נדרים בערב ראש השנה, ולכתחילה יעשו את ההתרה על 

)יורה דעה סימן שלד בשלחן ערוך ידי עשרה אנשים ששונים הלכות, כמו שפסק מרן 

שחשב לעשות מעשה טוב כהנהגה או חומרה טובה, ונהג  מילוהתרה זו מועילה  סעיף לה(. )מב(
כן שלוש פעמים ולא אמר שנוהג כן "בלי נדר", ולאחר זמן רוצה להפסיק ממנהגו, שאינו חייב 

שנה  רב ראשלעשות התרה על ידי שלשה אנשים, ויכול לסמוך על ההתרה שאומרים בע
 )חזו"ע ארבע תעניות עמוד רסו ועוד(יהיה בלי נדר.  וכיפור שכל מנהג טוב שננהג,

 



 89  |  ראש השנה ויום הכיפורים בהלכה ובאגדה

 

 קברי צדיקים
יש נוהגים ללכת בערב ראש השנה להשתטח על קברי הצדיקים שיבקשו רחמים 

 .שםללהיכנס  הנים אסורה' יתברך. ומכל מקום לכאת עלינו מ
 

שגם קברות  )כה ע"ב(וסוכה  )פה ע"ב(מציעא  ובבא )נח ע"א(מבואר במסכת בבא בתרא ן כ
הרא"ש, המאירי,  )ב"מ קיד ע"ב(,תוספות  )סימן שיג(,הצדיקים מטמאים. וכן דעת הרי"ף בתשובה 

הריטב"א, האשכול, מהרי"ל, שו"ת הלק"ט, מהר"ם בן חביב, שדי חמד ועוד. וכתב הגר"ש 
לל קדושת כהונתו, ואין עליו קלוגר, הדבר ברור שכהן הנטמא בקברי צדיקים, הרי הוא מח

תורת כהן, ולא יעשה כן בישראל. וגם בפאת השלחן כתב, יש למחות ולמנוע מנהג איזה 
כהנים שהולכים אל קברי הצדיקים תנאים ואמוראים וגאונים, באומרם שאין קברי הצדיקים 

ף הצדיק, מטמאים, וטעות הוא בידם, כי מי לנו צדיקים גדולים יותר מאבותינו הקדושים ויוס
שמפורש בגמרא שמטמאים. וכן כתב בדברי יחזקאל שחייבים להודיע כן ברבים שאין על מה 
לסמוך להקל באיסור דאורייתא. וכן כתב בקיצור שלחן ערוך, טעות הוא ביד כהנים הדיוטות 

וכמבואר בחוברת  )נב(צדיקים, וצריכים למחות בידם ולמונעם מכך. הולכים על קברי בזמנינו, ש

 בלות בהלכה ובאגדה"."הא

 

 ספורתת
אפילו אם הוא אדם חשוב, אינו יוצא עם  משפט,בנוהג שבעולם כשאדם הולך ל

 ים,פשוטבגדים אלא לובש  ,אדם מיוחדכ ראהבגדים מיוחדים ויפים כל כך שי
 אבל אנחנו בטוחים בחסדיו של הבורא יתברך .רחם עליולשופט ֵיַקל יותר לשֶ 

וללבוש  נה,להסתפר בערב ראש השאנו  יםהגולכן נושיוציא אותנו זכאים בדין, 
טחוננו בבורא יתברך שיחתמנו ילהראות בכדי , יום הקדושבגדים יפים לכבוד ה

מיוחדים אלא שבכל זאת לא ילבש בגדים  .]מיד[ לאלתרולשלום לחיים טובים 
אפילו ו ר שסוף סוף הוא יום גדול ונורא אשר מי לא יירא ממנו,וזכשימדי, כדי 

ֶטיָך ": קכ()תהלים קיט  אמרעליו השלום המלך  דוד ּפָ ׁשְ ִרי ּוִמּמִ ָך ְבש ָ ְחּדְ ָסַמר ִמּפַ
 )נא( מה נאמר. ,אנחנו אזובי הקיר ", כל שכןָיֵראִתי

 

 מקוה
בערב ראש השנה, כדי להתפלל ביום טהרה מנהג חשוב מאוד לטבול במקוה 

תבוא  ,ערב שבת כלבמי שיכול לטבול אף כל השנה, ו]הדין בקדושה ובטהרה. 
, נכון שיעמוד תחת מקוהאינו יכול ללכת לשחולה . ומכל מקום [עליו ברכת טוב

סילון המקלחת כשהברז פתוח עד שישער שכבר נשפכו על גופו כמות מים של 
וברור שאין הבדל בין אם המים צוננים או חמים.  .ר[ליט 50.1-כ] םתשעה קבי

 )נז. ת"ה כט( זו. זהר יותר בטבילהצריכים להושליחי ציבור 
 

וכמו  ,ומיותר להזכיר, כי אין פתרון זה מועיל בשום פנים ואופן לאשה שהגיעה זמנה לטבול
אלא  ,הרמב"ם, שאפילו תשפוך על עצמה כל מימות שבעולם אינם מטהרים אותה כלל שכתב

 .טהרהקוה טבול במרק על ידי שת
 

 הכנת נר דלוק
כמו מגפרור או מצית וכדומה,  מכיון שאסור ביום טוב להדליק אש חדשה,

ומותר להדליק רק מאש שכבר היתה דלוקה מערב יום טוב, כפי שיתבאר להלן 
 44קודם כניסת החג, להכין נר הדולק  לכך יש לשים לב בהלכות יום טוב,

שעות לשני הימים, כדי שאם יצטרך לבשל ולהדליק את הגז ביום טוב, יהיה לו 
 א 'הדלקה מאש לאש'.מהיכן לקחת את האש, וזהו הנקר
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 הדלקת נרות

ויש הנוהגות  תדלקנה את הנרות לפני השקיעה כבכל ערב שבת. טוב שהנשים
 דלוקה שהיתה מאש שתדלקנה ופשוט להדליק בליל יום טוב קודם הקידוש.

 )שו(ולא יכבו את הגפרור לאחר ההדלקה אלא יניחוהו שיכבה מאליו.  כבר,

 

 זמן הברכה
 ,תיווהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצווך אתה ה', אל"ברקודם ההדלקה תברך: 

 ., ואחר כך תדליקיום טוב" שבת ו[ :בשבת] וציונו להדליק נר של

 
אף על פי שבערב שבת נוהגות רוב בנות אשכנז לברך לאחר שמדליקות את הנרות, מכל 

גות מקום, בערב יום טוב אף הן יברכו על הנרות ואחר כך ידליקו. מכיון שכל מה שנוה
הדלקה, והיאך ידליקו לאחר ברכת המקבלות שבת במא להדליק ואחר כך לברך, הוא מחשש ש

מקבלות את החג בברכה, אם מכן? אך ביום טוב שמותר להדליק מאש לאש, נמצא שאף 
)דגול מרבבה, שערי תשובה,  ו הן מדליקות.ממנרשאיות להדליק, אך יזהרו שלא לכבות את הנר ש

 כז. שה(ס"ק רסג סימן משנ"ב 

 

 שהחיינו
נו' בהדלקה, כיון שמברכים ברכה זו לאחר מכן ילא תברכנה הנשים 'שהחי

המברכות נכנסות לחשש ו )אור זרוע בשם הירושלמי, תרומת הדשן ועוד(. החגבקידוש של 
וכתבו הגאון הפסק בין הברכה להדלקה, וטוב להעיר להן בנחת שיפסיקו ממנהגן. 

 אין לו יסוד בהלכה, ושגגה הוא.וועוד, שמנהג נשים זה יעב"ץ, יפה ללב, חסד לאלפים 

זהר שלא לענות 'אמן' על יינו' בהדלקה, יש להן להיואמנם נשים המברכות 'שהח
 )שו(נו' ששומעות בקידוש, מחשש הפסק בין ברכת 'הגפן' לטעימת היין. יברכת 'שהחי

 

פסח, מאחר וברכת ג החחג השבועות, אבל בראש השנה ובבדוקא יש להבהיר כי דין זה הוא 
, והאשה ועוד נו' שבקידוש שייכת גם על שאר מצוות הסדר כאכילת המצה והמרורי'שהחי

ענה תהחג, לכן כניסת נה על מצוות אלו, אלא על עצם ונו בהדלקה לא כיוישברכה שהחי
חג ב לםואנו' שבקידוש, ואין בזה הפסק בין ברכת 'הגפן' לטעימת היין. י'אמן' על 'שהחי

בנות אשכנז, רשאיות  רקת שפטורות הנשים מסוכה, אין להן לענות אמן מחשש הפסק. וכווהס
חג השבועות אף ראש השנה ולענות, מאחר ויש נוהגות לברך אפילו על הישיבה בסוכה, אך ב

 שבט הלוי ח"ג סימן סט. חזו"ע סוכות קנא, ריג(שו"ת ) כלל.'אמן' בנות אשכנז לא תענינה 

 

 נרות של יום טוב, עתהשלא לברך על הדלקת  "לו בחונהגאף אם  בנות תימן
 ["חג הפסח בהלכה ובאגדה" ]ועיין במקורות לזה בחוברת ולברך. ג כמנהג ארץ ישראלועליהן לנה

 
 

  ראש השנה בפחד או בשמחה 
, כי בראש השנהיתנהג בה האדם  דרך ישרה אשר איזוהירבים תוהים ושואלים, 

סוף סוף ובצדק,  עליהם תחרדת יום הדין ניכרש בני אדם יםרוא נחנומצד אחד א
נו אמורים לפחד, ויש הרבה מה לפחד. יום המשפט, וממשפט א הואראש השנה 
, ואף חז"ל אומרים לך: תסתפר, שמחיםשישנם כאלו ש יםרוא נחנוומצד שני א

ים ִאְכלוּ תלבש בגדים יפים,  ַמּנִ תוּ  ַמׁשְ ים ּוׁשְ ן מתוק, תאכל תפוח בדבש, רימו ,ַמְמַתּקִ
 יחד. ו אמורים לשלב את כל זהאנ איךועוד ועוד.  ראש כבש

 

ט, וכל בר דעת מפחד ממשפט, הוא והנה ברור הדבר שאי אפשר להתעלם שיש משפ
שקל או על  522,222בשר ודם על של משפט וכאן אין זה יודע מה יפסקו עליו,  אינו
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צליח להירדם מאסר לשנתיים, שאפילו בזה כל אדם נכנס ללחץ אדיר ולא מ

של בורא עולם, כאן מדובר על משפט אלא עורכי דינים וכו' וכו'. בלילות, ומחפש 
חיים או חס ושלום להיפך, כמו שאנחנו אומרים בתפילת מוסף "ועל המדינות בו ל

מי לא , תות בו יפקדו להזכירם לחיים או למוווברייאמר, איזו לחרב איזו לשלום. 
עולם, אין מקום לערעורים או להביא עורכי דינים  בורא ". ואצלנפקד כהיום הזה

 רמאים, חלילה.
 

אם נתבונן, הלוא בראש השנה שעבר, היו בעולם בני אדם שאכלו תפוח בדבש 
וראש כבש, והיום לצערנו הרב אינם פה, ומי קבע זאת, רק בורא עולם ישתבח שמו, 

בני אדם חולים ואימתי? בראש השנה כתב, וביום הכיפורים חתם. לצערנו, ישנם 
ם, השם יצילנו, כל יהבכל מיני מחלות, נפצעו בתאונות, הפסידו רכושם, ירדו מנכס

מפחד הוא פשוט מסכן וחסר דעת,  בע בראש השנה, על כן ברור שמי שאינוזה נק
ךָ  : "ָסַמר(קכ קיט תהלים) הלוא אפילו דוד מלך ישראל אמר ְחּדְ ִרי, ִמּפַ ֶטיךָ  ְבש ָ ּפָ ׁשְ  ּוִמּמִ

 ִתי".ָיֵרא
 

ן מצב לברוח , ומתבונן ורואה שאיאחרי שהאדם מפחד ,ורק עתה ,עתהשאלא 
, כי אנחנו יודעים שאין עכשיו ירוץ לידיים של בורא עולם -מהמשפט של בורא עולם 

לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמים, ונתחזק בביטחון בבורא יתברך שיחתום 
ם בחסדיו של אבא שלנו שהוא יודע אותנו לחיים טובים ולשלום, ונהיה בטוחי

היצר הרע שלנו, הוא אבא שלנו, ואבא אוהב  אתומכיר אותנו עם החולשות שלנו, ו
ִנים ם את הילדים שלו "ּבָ ובאנו לפני שהבנו זאת,  יאחר עכשיוֱאלֵֹהיֶכם".  ַלה' ַאּתֶ

אפשר  יתברך, ולקבל עלינו בלב שלם את מלכותו בורא עולם בהכנעה וברצון לשפר
להתלבש טוב, ולאכול תפוח בדבש וראש כבש, כי אנחנו בטוחים בחסדיו  ,שמוחל

 לחיים טובים ולשלום. ת הבנים שלושיחתום א בוראשל ה
 

ִעי ה' אֹוִרי : "ְלָדִוד(א כז תהלים) ובזה מובן מה שאמר דוד המלך י ְוִיׁשְ ה'  ִאיָרא, ִמּמִ
י ָמעֹוז י ַחּיַ כזה 'ממי אירא', 'ממי אפחד', רק  לומר משפט נכוןֶאְפָחד", מתי  ִמּמִ

מה לפחד, למשל גיבור גדול כמו שמשון הגיבור, יכול לומר 'אני לא מפחד משיש כ
מאריה', כי באמת יש הרבה מה לפחד, אלא שהוא בטוח בכוחו ולא מפחד. אבל לא 

 שייך לומר 'אני לא מפחד מנמלה', כי באמת אין מה לפחד.
 

 ידע שיש הרבה ממה לפחד, וכמו שאמר: "ָסַמר כך דוד המלך כשאמר 'ממי אפחד',
ךָ  ְחּדְ ִרי, ִמּפַ ֶטיךָ  ְבש ָ ּפָ ׁשְ בֹוא : "ְוַאל(ב קמג תהלים)ָיֵראִתי", וכן אמר  ּוִמּמִ ט ּתָ ּפָ  ֶאת ְבִמׁשְ
ָך, י ַעְבּדֶ ק לֹא ּכִ אך הוא ידע עוד דבר, שיש לו אבא גדול בשמים  ָחי". ָכל ְלָפֶניךָ  ִיְצּדַ

לומר  הוא יכול עתה אין לו מה לפחד, וממילא בוטח בו, ולכןשעליו הוא נשען ו
 ".ממי אפחד - "ה' מעוז חיי ,ממי אירא" - "ה' אורי וישעיבעוז וגאון, 

 

שני, הוכיח בית המקדש ה את וכל זה מדויק בפסוקים, שבשעה שעלו ישראל לבנות
ר נאמשראש השנה על העבירות שעשו בהיותם בגלות בבל, אותם עזרא הסופר ב

ם ַהּסֵֹפר ַהּכֵֹהן ְוֶעְזָרא ְנֶחְמָיה "ַוּיֹאֶמר :)נחמיה ח ט( ִביִנים ְוַהְלִוּיִ  ָהָעם, ְלָכל ,ָהָעם ֶאת ַהמ ְּ
לו   ַאל ֱאלֵֹהיֶכם, לה' הּוא ָקֹדשׁ  ַהּיֹום ַאב ְּ תְּ ַאל ת ִ ו , וְּ כ  בְּ י ת ִ ל בֹוִכים כ ִ ְמָעם ָהָעם כ ָ ׁשָ  ֶאת ּכְ
ְבֵרי כו   ֶהםלָ  ַוי ֹאֶמרַהּתֹוָרה.  ּדִ לו   לְּ ים ִאכְּ ַמנ ִ תו   ַמש ְּ ים ו ש ְּ ַתק ִ חו   ַממְּ לְּ ש ִ ֵאין ָמנֹות וְּ י לוֹ  ָנכֹון לְּ  כ ִ
ַאל ַלֲאֹדֵנינו , ַהי ֹום ָקדֹוש   ָעֵצבו   וְּ ֵ י ת  ַות כ ִ ֶכם. ִהיא ה' ֶחדְּ כו   ָמֻעז ְּ ֹות ֶלֱאֹכל ָהָעם ָכל ַוי ֵלְּ ת  ִלש ְּ  וְּ

ַח ל  ַ ש  ַלֲעׂשֹות ָמנֹות ו לְּ ָחה וְּ מְּ דֹוָלה, ׂשִ י גְּ ָבִרים ֵהִבינו   כ ִ ד ְּ ר ב ַ ֶ  ".ָלֶהם הֹוִדיעו   ֲאש 
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לו   ַאלאת טעותם, עכשיו אפשר לומר להם  שבכו והבינו אחריזאת אומרת רק  ַאב ְּ תְּ  ת ִ

ַאל ו   וְּ כ  בְּ ַאל ת ִ ָעֵצבו ,  וְּ ֵ לו  ואדרבה ת  ים ִאכְּ ַמנ ִ תו   ַמש ְּ ים ו ש ְּ ַתק ִ ילמה?  ַממְּ ַות כ ִ  ִהיא ה' ֶחדְּ
, כי יש לנו על מי להישען, אבא רחמן, שרוצה שנראה לו שאנחנו מבינים ֶכםָמֻעז ְּ 

בבחינת שלא נהגנו כשורה. שנבוא בהכנעה, נוריד את הראש, נבקש סליחה, 
כל אחד יגיד: 'טעיתי', 'היו לי חולשות', 'היה לי יצר הרע', "תחנונים ידבר רש", ו

בא ועקשן ולא מודה שטעה, 'תאוות...', נעשה סולחה ונפתח דף חדש. אבל מי ש
בראש השנה בתחושה של: 'אני צודק', 'שלא יגידו לי מה לעשות', 'איש באמונתו 

 יחיה', וכיוצא בזה, זה לא טוב, זו בעיה, זה מפחיד, זה כבר מסוכן, השם יצילנו.
 

וכנוהג שבעולם, אם חברך נהג אתך שלא כהוגן, ואתה מוכיחו, אם הוא מודה על 
יתי', אז אין בעיה, אתה מקבל את התנצלותו וממשיך הלאה. אבל האמת ואומר, 'טע

 ...בעייתיאם הוא עקשן בעמדתו, זה הכי מרגיז, והכי 
 

בערב ראש  ומסתפרים : "ורוחצים)סימן תקפא(ומעתה מובן מה שכותב רבנו הטור 
 ]מנהגיו אופייה שיודעת זו כאומה אומה 'אין חז"ל במדרש, השנה, על פי מה שאמרו

 שחורים ומתעטף שחורים לובש דין, לו שיש אדם שבעולם, בנוהג אלוהיה. שלו[ ודיני
 אינם ישראל אבל דינו; יצא איך יודע שאינו לפי ציפורניו, חותך ואין זקנו ומגדל

 ואוכלים ציפורניהם, ומחתכים זקנם, ומגלחים לבנים, ומתעטפים לבנים, לובשים כן,
 נוהגים לפיכך .נס' להם יעשה ה"שהקב שיודעים לפי בראש השנה, ושמחים ושותים
 בראש השנה". מנות ולהרבות בערב ראש השנה, להסתפר

 

 'אתם פרשת נסמכה ובזה מובנים גם דברי המדרש בתחילת פרשת נצבים: "למה
 פניהם הוריקו, קללות צ"ח ישראל ששמעו לפי לקללות שבפרשת כי תבוא? נצבים'
 הרבה, היום' נצבים 'אתם פייסםל משה התחיל באלו? לעמוד יוכל מי ואמרו

 לפניו". ע"כ. קיימים אתם והרי כליה, אתכם עשה ולא למקום הכעסתם
 

ולכאורה מה המקום כאן לפיוס, הלוא בזה הוא מוריד את כל מתח הקללות שנועדו 
להפחידם שלא יעשו עוונות? אלא אחר שהבינו היטב בדברים ופחדו מהעונש, כבר 

ויעבדו את ה' חזקו בתשובה ויתבוננו במעשיהם, הושגה המטרה, ומעתה הם ית
ּקּוֵדי ִרים בשמחה, כי "ּפִ ֵחי ה' ְיׁשָ ּמְ שראה הקב"ה שקל וזאת הברכה כבמדרש עיין ]ו ֵלב". ְמש ַ

 את הענין רציני או קל בעיניו.[ יםבעיני משה שלא יכנס לארץ קפץ ונשבע, כי הכל תלוי איך לוקח
 

 
 

 ראש השנה  
 

 בורמדיני שליח צי 
 ציבור התנאים לשליח

 דותיו,ימעביר על מו קהל,ל ומרוצה ויענ ,מעבירות ריק שיהיה צריך בור,יליח צש
 בו ושיהי מי ומצא לא אםו .כתוביםבו נביאיםב ,תורהב אלקרו ורגיל, ערב וקולו

ונכון  .טובים ובמעשים בחכמה בורישבצ הטובאת  יבחרו, לולה דותיהמ כל
 לד( סעיפים ד ה. לג, נג סימן)שנה ונשוי.  שיהיה לפחות בגיל שלושים

 

 קריאה כהוגן
יבטא את האותיות נכון, אבל אם קורא אות ח' כמו  ציבוריש להקפיד שהשליח 
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ה' כמו אות א', או אות ק' כמו ּכ' דגושה, אין ראוי -כ' רפויה, או אותיות ע' ו
 )לד(. )כד עמוד ב(כמבואר בגמרא מסכת מגילה . ציבורלמנותו שליח 

 
מוטל להגות את התיבות נכון, אלא על  שליח הציבורויש לדעת כי לא רק על 

זהר בזה, למען תהיה תפילתו צחה. ואף מי שלא התרגל בצעירותו, יכל אדם לה
לא יתעצל ללמוד כשיגדל, כי פעמים מחמת ההגוי הלא נכון, נמצא שהוא מחרף 

', אומר 'אתאנו לכלות' ח"ו, ]כמו שבמקום לומר 'אתאנו לחלות פניך ?!ס ושלוםומגדף ח
 הרבה דוגמאות[. נןיש וכיוצא בזה

 
 

 חבל שביליתי את כל ימי בהבל וריק
: תלמיד )פרק ג אות לא( מעשה נורא מביא רבי אליהו מני זצ"ל בספרו "קרנות צדיק"

 7חכם גדול באיטליה, רבי עזרא בן רבי ידידיה שמו, היה צדיק יסוד עולם. מגיל 
לילה בשינה, והיה יושב ועוסק בתורה, לא הוציא ברכה מפיו  לא עבר עליו חצות

לותיו בכוונה גמורה, חוץ מפעם אחת שלא יבלי כוונת והבנת פירוש המילים. כל תפ
, ומחמת הצער שלו אמר קטע זה 1כיון ב'ובא לציון', וגם זה בגלל שמת בנו בגיל 

ון זה. וכל סעודה שהיה בלי כוונה. וכשהרגיש שלא כיוון, צם והתוודה כל ימיו על עו
, הרים עשר אצבעותיו כלפי מעלה, 77אוכל, היה מביא עני לשלחנו. כשנפטר בגיל 

 והעיד על עצמו שכל מעשיו היו לשם שמים בלבד, בלי פנייה אחרת חס ושלום.

 

והנה כארבע שנים אחר פטירתו, הגיע בחלום אל תלמידו הנבחר רבי גדליה, ואמר 
יר במצוות? אמר כן. זוכר אתה שהיה לי רק עוון אחד, לו: זוכר אתה שהייתי זה

שלא כיונתי ב'ובא לציון'? אמר כן. זוכר אתה שכשהייתי מברך ברכת הלבנה, הייתי 
לובש בגדי שבת, כדי לקבל פני שכינה בהוד והדר? אמר כן. והנה הגעתי לשמים 

 -רו כך ולא הכניסו אותי לגן עדן, חבל שביליתי את כל ימי בהבל וריק! ובאומ
נעלם. נבהל התלמיד וחרד מאוד, הזה הוא גורלו של רבו הגאון והקדוש?! לא נח 
ולא שקט, ובמשך שלושים יום רצופים הלכו הוא ובני העיר להשתטח על קבר הרב, 
 וכשעתיים תמימות בכל יום היו בוכים ומבקשים שיגלה להם מה פשעו ומה חטאתו.

 

גדליה בחלום ואמר לו: "לאחר פטירתי מן לאחר שלושים יום, בא רבי עזרא לרבי 
העולם, העמידונו במשפט בבית דין של מעלה. פירטו בפני את כל מעשי שעשיתי 
מיום עומדי על דעתי, אחד מהם לא נעדר. ורצו לתת לי שכר טוב על כל עמלי. 
ואני נתתי שבח והודיה לבוראי אשר הנחני כל חיי בדרך האמת ולא נתנני חלילה 

 -הרע. ככלותי להודות ולהלל, אמרו לי: שא עיניך למרום! נשאתי עיני בידי היצר 
ונחרדתי. למולי ראיתי המוני פרחים וקישוטים קטנים, ככוכבי השמים לרוב, והם 

אלו הנקודות אשר ביזית בתפילתך, מביטים עלי בחרון. אמרתי: מה אלה? וענו לי: 
ושאר חילופים. ודילגת אותיות, כאשר ביטאת צירה במקום שווא, חיריק במקום שורוק, 

אחד מהם  -והשמטת רווחים בין המילים. וכל האותיות והנקודות אשר קלקלת בחייך 
 כולם מקטרגים עליך ותובעים דינם ואומרים: פלוני זה ביזה והכלים אותנו, -לא נעדר 

 ומנענו מלהיות משובצים בכתר העליון! עכשיו, לא תכנס לגן עדן עד שיתוקן הדבר.
 

המשיך רבי עזרא לספר, כי רצו להחזיר אותו בגלגול לעולם הזה, כדי לתקן את ו
ת, ואולם הוא לא רצה, מפני שפחד שמא יקלקל ולא יהיה צדיק. כששמע ואשר עיו

זאת התלמיד, מיהר לספר זאת לאנשי עירו, והחליטו שעליהם לתקן מיד את הדבר. 
משה חיים זצ"ל, שהיה להם והלכו  והביאו ממרחק גדול את המדקדק הנודע רבי 



 ראש השנה ויום הכיפורים בהלכה ובאגדה|   88

 
לרב ולמורה בחכמת הדקדוק, ומאז נזהרו לבטא את האותיות והנקודות במלואן 
ובהיגוי נכון, והתקבלו תפילותיהם ברצון. מכאן ילמד כל אדם את חומרת הדבר, 
ויעשה כל מאמץ ללמוד להגות את המילים והניקוד כהוגן. ואשריו ואשרי חלקו של 

 ו בלשון זכה ומתוקנת.תפילתבורא עולם, ומקפיד שתהיה היודע היאך לדבר לפני 
 

אשרי אדם שלוקח את הדברים לתשומת לבו ולומד את כללי הדקדוק וההיגוי הנכון 
של האותיות, ואין זה קשה כל כך, כי ההרגל נעשה טבע, ואם יקפיד על זאת, יראה 

 שבזמן מועט תתרגל לשונו, ויתפלל כהוגן כדת וכדין.
 

 

 ח ציבוראזהרות לשלי

יש להקפיד שלא להאריך מדי בתיבה מסוימת, באופן שמאבד את משמעותה 
לרוב האריכות. וברור גם שאין להפסיק בנשימה באמצע המילה, שנמצא 

זהר בזה בברכת כהנים שמאריכים ים. ובפרט יש להישמחלק את המילה לשתי
ה של כל . וכן אין להאריך בניגון בתיבה אחרונראש השנה וכיפורבה בניגון ב

פיסקה מהקדיש או בסוף כל ברכה, מפני שדבר זה גורם לחלק מהקהל להקדים 
זהר ייש לה גםולענות 'אמן' בעוד שהחזן ממשיך בניגון ולא סיים את התיבה. 

 )שו"ת יחוה דעת חלק ב סימן ה(שלא לכפול תיבה אחת פעמיים או יותר לצורך המנגינה. 

 

 לשם שמים
ן לשם וו, ומכותפילתומסלסל בקולו ומנעים ב שיש לו קול ערב ציבורשליח 

שמים, ושמח בלבו על שנותן הודאה לה' יתברך בנעימה, תבוא עליו ברכה. וכמו 
שאם היה ממה שחננך,  ,"כבד את ה' מהונך: ")פרשה כה(שאמרו בפסיקתא רבתי 

. ע"כ. ובלבד ה' בקולךאת עמוד וכבד  ,קולך נאה והיית יושב בבית הכנסת
יראה וכובד ראש, אבל אם כוונתו כדי שישבחוהו העם על בה ושיתפלל באימ

. "נתנה עלי בקולה על כן שנאתיהיו נאמר: "קולו הנעים, הרי זה מגונה, ועל
 א. לה("ינג ס 'סי)ציבור. ילתם, מפני טורח בתפ ציבורומכל מקום לא יאריכו שליחי ה

 
ים והמתוק לה בניגון הנעיהתפאת כתב בספר חסידים: כשאתה מתפלל, אמור 

שבעיניך, ובזה ימשך לבך אחר מוצא פיך, ובבקשה ותחינה בניגון המושך את 
 הלב.

 

 הפסול להיות שליח ציבור

 ציבורהעובר עבירה, כגון שמגלח זקנו בסכין, פסול מלהיות שליח  -בעל עבירה 
אפילו באקראי. וכל שכן אם הוא מחלל שבת, או ששולח את בניו ובנותיו לבתי 

 )לו, לח(ם והמורות שם אינם שומרי תורה ומצוות. ספר שהמורי

 
 

 "השמעיני את קולך"ואז  "הראיני את מראיך"
רבנו של מרן הראשון לציון חוצב להבות אש, היוצא מלב טהור וקדוש מלל להלן 

שולח את בניו לבתי ספר על שליח ציבור השיעורו שמסר בזצוק"ל עובדיה יוסף 
 עמוד קעד(א "מעדני המלך" ח"הובא בספר ) .תורה ומצוות אינם שומרישהמורים והמורות שם 

 

אחד מדיני שליח הציבור שיהיה ביתו ריקם מעבירות, לא רק שהוא יהיה צדיק, 
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אלא שגם בניו לא יהיו רשעים, אם יש לו בנים רשעים זה בושה וחרפה, עד שאתה 

נו יודע . אם אישםבא להתפלל לנו תוכיח את בניך, צריך שכל בניו יהיו יראי ה
לחנך מה הוא בא להתפלל? 'הראיני את מראיך' ואז 'השמעיני את קולך, כי קולך 

לבקש על מעורר קטרוג, הוא אינו ראוי  ס ושלוםאם לא, הוא חוערב ומראה נאוה'. 
 עצמו איך יבקש על אחרים?

 

צריך שהחזן יהיה ירא שמים בתכלית שומר מצוות, ואין צריך לומר שאם הוא שם 
ס! וכי הוא חושב שבניו ישארו ובתי ספר חילונים זה סימן שהוא אפיקוראת בניו ב

יראי שמים? מה יעשה אותו הבן ולא יחטא! הרי כותב הרמב"ם דרכו של אדם 
סופו  ,להיות נמשך אחרי הסביבה שלו, ואם הוא נמצא בחברת אנשים רשעים

ושם אותו  ,השיהיה כמותם, והוא לוקח את בנו המסכן הזה שעדיין אין לו חוט שדר
עם חברים קלוקלים, בלי כובע בלי ברכת המזון, אוכלים ושותים בלי ברכה. וגם 

בן סורר ומורה, לא מאמינים בתורה מן השמים,  -המורים שלהם סוררים ומורים 
אין עושה טוב אין גם אחד', כולם  ,אין כמעט אחד טוב, 'כולו סג יחדיו נאלחו

ביד האיש הזה? אתה שוחט אותו! עושה רשעים פוקרים, איך אתה שם את בנך 
אותו קרבן! אומר תהיה לו פרנסה, רמה גבוהה בחשבון וכיוצא בזה, וכי זה רמה 

ס, וגבוהה? 'פן יאמרו ידינו רמה ולא ה' פעל כל זאת'. ומוכרח שהאיש הזה אפיקור
רק משום שהתרגל מקטנותו להתפלל כל יום, ואם  ,הוא שומר תורה ומצוותמה שו

הוא לא יתפלל ירגיש את בטנו ריקה, לכן הוא מוכרח להתפלל כדי לשכך יום אחד 
 אלו.למה ישים את בניו במקומות  ,נתו באמת לשם שמיםוואת חמתו. ואם היתה כ

 

אדם לדאוג שבניו יהיה תלמידי חכמים יראי שמים. אדם בלי תורה לא כל צריך 
א פסול להיות שליח נם! הויוה כלום! כל הרווחים שלו לטמיון! הכל הולך לגהוש

צבור. הפוסקים כתבו כן על אדם שהוא שוחט ובודק ושם את בניו בבתי ספר 
 כיון שיש בו אפיקורסות. ,שוחט ובודקחילונים, שפסול להיות 

 

ויש כאלה שאינם כל כך רשעים, אבל יש להם פחד ואימה מנשותיהם כמו ממלאך 
י לצאת ידי חובתו עמה המוות, יש לו אשה מרשעת והיא מדריכה את הבית, וכד

ספר הזה, ומה שהיא אומרת 'נעשה ונשמע', במקום המחניף לה, היא רוצה את בית 
נם ינם, לא ילך לגהישישמע לקב"ה. על זה אמרו כל ההולך בעצת אשתו נופל בגה

גם תקומה לא תהיה לו, לאדם שאינו  -אלא הולך ונופל, גם הליכה לא תהיה לו 
 מדים ברומו של עולם.שם לבו על דברים כאלה שעו

 

 
התובע את חברו לבית משפט שכידוע אינם שופטים לפי חוקי  -בית משפט 

ומרן ( סנהדרין הלכות)סוף התורה, ולא פנה לבית דין רבני, כתבו עליו הרמב"ם 
 יד והרים ,דףיוג רףיח וכאילו ,רשע זה הרי :כו ס"א( סימן )חושן משפטהשלחן ערוך 

 ,ישראל בדייני הנתבעמ להוציאהתובע  יכול ןאיקום אם מכל מו .נוירב משה בתורת
, ואז רשאי לילך ולדון דין מבית רשות נוטל ,אולב רצה לא אםו, להיתח ישראל לדייני והיתבע

 )לח(ופסול להיות שליח ציבור אפילו באקראי.  עכ"ד. בערכאות.

 
ון טלוויזיא, אינטרנט, אייפטמא, כמו מי שיש לו מכשיר  - מכשירים טמאים

 )ד רצא(וכיוצא, וצופה בו מראות אסורות, הריהו פסול מלהיות שליח ציבור. 

 
 הללו, אשר כל רבותינו גדולי ישראל ידועה ומפורסמת חומרת ההסתכלות במכשירים טמאים

אסרוה בתכלית האיסור. ומיותר לכתוב את ההרס הגדול והנורא שהם גורמים, וזאת מלבד כל 
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סתכל בהם, ובפרט באיסור: "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי האיסורים הנוראים שעובר המ

עיניכם", ומגרה בעצמו את היצר הרע כשמסתכל בסרטים המלאים זימה ופריצות ותועבות 
אשר שֵנא ה', ואיסור מושב לצים וביטול תורה, ועוד איסורים רבים ונוראים, וגדול עוונו 

מיום דין הנורא. וקל וחומר אם אינו מנשוא. ועל הכל יביא אלוקים במשפט, ומי לא יירא 
משגיח על ילדיו, שמכשירים אלו משחיתים ומוציאים אותם מדרך הישרה, ועתיד ליתן את 

 גנבות, שוד ורצח שעשוורבו הסיפורים ממקרים מחרידים של הדין, והרי הוא חוטא ומחטיא. 
נמצא, כי בכל  ובמחקר שנעשה מחמת הסתכלותם במכשירים משוקצים ומתועבים אלו. ילדים,

, רואה אלפי מקרי רצח, גנבות, שוד, סמים ועוד ועוד 50בית שיש בו טלוויזיא, כל ילד עד גיל 
זצוק"ל ומרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף  תועבות, ה' יצילנו, ומה יעשה הבן ולא יחטא.

 , פסול לעדות.מכשירים אלו, שהמסתכל ב)עמוד שסג(כתב בספרו "ענף עץ אבות" 
 
ל כן, כל בר דעת יעשה חושבים, אם כדאי שיכשלו הוא ומשפחתו באיסורים רבים ונוראים, ע

וישפיע עליהם בשפה רכה ונעימה להוציא את המכשירים הטמאים. ועצה טובה, ראשית 
להוציא מהסלון לחדר, כדי למעט את ההסתכלות בו. ואם יש לו כמה מכשירים, יוציא מכשיר 

 שיזכו הוא ומשפחתו לשוב בתשובה שלימה בשמחה.לבורא עולם אחר מכשיר, וירבה בתפילה 

 
 

 "ברוך שעקר עבודה זרה מהבית הזה"
סיפר רבי בן ציון שלום הי"ו: פעם אחת הייתי יורד במדרגות בית הכנסת בסיום 

"ל, והיתה השעה מאוחרת וקשיעורו של מרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף זצ
יגש אל הרב יהודי מגודל שיער, נישק את ידו מאוד בלילה. באמצע המדרגות נ

ואמר: אני מבקש מכבודו שיכתוב לי כמה מילים לאשתי, שאסור להחזיק מכשיר 
טלוויזיא בבית, כי יש בינינו ויכוח חריף בנושא. אמר לו הרב: אני אבוא לביתכם, 
ואשפיע עליה שאסור להחזיק טלוויזיא בבית, כי זה כלי טמא מקלקל ומשחית את 

ש הילדים ואת כל בני הבית. אמר האיש: לא נעים לי שכבוד הרב יטרח ויבוא נפ
אלי, אולי יכתוב לי פתק אחד ודי בזה. אמר הרב: בלי פתק, אני אבוא לדבר עמה, 
ובעזרת ה' אשפיע עליה! שמח האיש ואמר: אם כן אכין את אשתי למחר לביקורו 

ר הרב: אסור להמתין עד מחר, של כבוד הרב. יקבע לי הרב שעה, אימתי נוח לו? אמ
עכשיו ומיד. היכן אתה גר? השיב האיש: בשכונת רמות. "בא ניסע עכשיו יחד 
בזריזות", פסק הרב. נסענו לרמות עם כבוד הרב בשעה מאוחרת בלילה. הבעל 
התקשר לאשתו בבית ואמר לה, יש לנו הפתעה, כבוד הרב הראשון לציון מגיע עוד 

וא לנו, הרב מביא ברכה אל ביתנו! האשה שמחה והכינה מעט לביתנו, כבוד גדול ה
את הבית לקראת בואו של הרב. כשהגענו לביתם, ישב הרב ליד השולחן יחד עם 
הבעל והאשה והנהג ואני. כבוד הרב התחיל לדבר על ליבה דברי מוסר, עד כמה 
המכשיר המתועב הזה אוכל כל חלקה טובה מעם ישראל, רחמנא ליצלן. לכן תחוסי 

הרב דיבר בדמעות. האשה התרגשה והחלה גם היא להזיל  -על בנייך ובנותייך! 
דמעות מעיניה, ובהתרגשות אמרה: אם כבוד הרב טרח ובא אל ביתנו, ובשעה כזו 
מאוחרת, סימן שהדבר חמור ביותר, בעזרת ה' מחר אני מוציאה את המכשיר הטמא 

(: "מצוה ט פרשה בא כילתאממהבית. אמר הרב: לא מחר אלא עכשיו, שאמרו חז"ל )
הבאה לידך אל תחמיצנה". אני רוצה לראות במו עיני שאתם מוציאים את המכשיר 

 הטמא ושוברים אותו.
 

ממשיך לספר רבי בן ציון: אני והבעל יחד הורדנו את המכשיר הטמא מקומה 
שלישית. בדרך במדרגות קיבל המכשיר מכה בקיר, אמרנו אחד לשני, זהירות איך 

רד? והרב היה יורד איתנו, שומע וצוחק, אמר: הלוא הולכים לשבור אותו, אתה יו
ומה בכך אם יקבל עוד מכה, והרי כתוב 'הכה תכה'... צריך לברך "ברוך שעקר 
עבודה זרה מהבית הזה". הורידוהו למטה לפח האשפה, ושברו אותו לרסיסים, והיתה 
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ל כפליים, שכבוד הרב שמחה גדולה, כמעט שרקדו. והבעל והאשה היו שמחים כפ

הופיע בביתם, והביא להם ברכה והצלחה. בסיום אמרו הבעל והאשה לרב: אנחנו 
מודים לכבוד הגדול שעשה לנו הרב, ונפרדו בשמחה ובטוב לבב, והרב שוב בירך 
 אותם ברכות לבביות וחמות. ואז פנה הרב לשומעיו ואמר להם: רואים אתם איך

 )"עונג שבת" פרשת נח ה'תש"ע( סירות ובזריזות.אפשר להציל נפש יהודי, ככה במ
 

 
כשרוחצות שם נשים  אוהעובד כמציל בים מעורב או בבריכה מעורבת,  -מציל 

אף ו. שםבלבד, הרי הוא פסול מלהיות שליח ציבור, וכל שכן הרוחץ בעצמו 
 את אין לו להביא מכל מקום ,שמציל זה עומד שם כדי למנוע סכנת טביעה בבריכה או בים

חייב להצילה ואסור לו  ,שאם רואה אדם אשה טובעת בנהרחז"ל ומה שאמרו  .עצמו לדבר זה
בזה ודאי אין שהזדמן לו לראות אשה טובעת, ו קרהש יאחר זה מדובר ,לנהוג חסידות בעצמו

וכבר אמרו  .עצמו למצב זהאת מר לו להביא א ימ אןככן מה שאין  ,לימנע מלהצילו לה
וכל שכן  ,"אין לו חלק לעולם הבא ,כל העובר אחרי אשה בנהר: "ע"א( אסברכות )מסכת חז"ל 

ומלבד מה שהוא עצמו עובר עבירה חמורה בכל זמן  .בבריכה ובחוף ים שרוחצות שם נשים
עובר גם  ,רופוס לעריותטאפוואין  ,כי קשים הרהורי עבירה יותר מעבירה עצמה ,שנמצא שם

 ז רצ("ברכות השחר ופסוד "י)ילקו. י עוברי עבירהדום מסייע בימש

 

 בעל תשובה
, שאין לך דבר העומד בפני ש"צעבר עבירות ושב בתשובה באמת, מותר למנותו 

 )לז(התשובה, ובמקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. 

 

 כי שכר שכרתני
בשכר מאשר בהתנדבות, כי  ציבורכתב הרשב"א: הגון וראוי יותר לקחת שליח 

ו. תפילתמקבל שכר, הוא מקפיד יותר ומתבונן ונזהר יפה ב ציבורכאשר השליח 
וכן פסק מרן השלחן  , יעלה.שליח ציבורוגם על ידי זה, לא כל הרוצה לעלות 

 )לט, מ(מותר.  לדבר מצוה, כילחשוש מאיסור 'שכר שבת', ואין  .)סימן נג סכ"ב(ערוך 
 

שרק  אלא ,כלל איסורהחזנים והתוקע, אין שום  שבשכר ודאי ס"ס תקפה() בית יוסףכתב מרן ה
 ",ברכה סימן" ןבה אין פרוטות ארבע( ע"ב נ פסחים) בגמרא משמע וכן שבת. שכרמו כנראה 

המתרגמים את דרשת החכם בשבת,  מתורגמנים" שכר" הםמ חדאו, שבת שכרמפני שנראה כ
 שבת מערבאותם  שוכרים כיון שהיו ועוד ברכה. סימןבו  שאין אלא, איסורבואר שאין בו ומ

בזה,  כלל חששו לא מצוה ובמקום לה,ילכתח לחוש שיש אלא בדבר, איסור אין לצורך השבת,
וכגון שהוא בלעה, אם משלמים לו בהו .ומותר לכתחילה לשכור החזנים לצורך שבת ויום טוב

יקנה הנכון שאבל אם אין זה בהבלעה,  .בכסף גם סימן ברכה הרואחזן גם בימי החול, אזי 
בכסף חפצי מצוה, כספרי קודש או חוברות אלו "בהלכה ובאגדה" לזכות את הרבים ולחזקם 

 ת, ויזכה לראות ברכה גדולה במעשה ידיו.ומצווהתורה בשמירת 

 
 

 וסעודת החג קידוש 
 בסימנא טבא

הבן איש בעל  קודם הקידוש נהגו לומר את הנוסח שתיקן רבנו יוסף חיים זיע"א
את הקידוש  אמרלת השנה. ויישות וסימנים טובים לתחבק ישנם, שבו חי

לא  ,ערוךין אינו עדאם בא לביתו וראה שהשלחן  ףבשמחה ומאור פנים, וא
 אלא יעזור לסדר, והכל על מקומו יבוא בשלום. ,יכעס ולא יקפיד אפילו בלבו
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 טעה בחתימה
רון', טעה בקידוש וחתם 'מקדש ישראל והזמנים', במקום 'מקדש ישראל ויום הזכ

אף על פי שראש השנה הוא גם כן בכלל ו. לא יצא ידי חובתו וצריך לחזור ולקדש
במקום  ,יום טוב וחתם מקדש השבתתפילת דין הטועה בהזמנים, מכל מקום הרי זה דומה ל

, אף שיום שלא יצא ידי חובתו (סימן תפז ס"א)שפסק מרן השלחן ערוך  ,אל והזמניםקדש ישרמ
 )פב( .כיר בתפילתו את היום הטוב ההואטוב נקרא שבת, וגם הז

 

 שהחיינו
קידוש מוסיפים ברכת 'שהחיינו', שאנו מודים לבורא עולם על היום בסוף ה

הקדוש הזה שנתן לנו, שנעשה חשבון הנפש לעצמנו, היכן עומד מאזן חיינו 
יום האת  שאילו לא היה .מה צריכים אנו להתחזקבבקיום התורה והמצוות, ו

דין אצל בד ועמיכול היה האדם לאריכות ימים ושנים, היאך  אחראזי להזה, 
 שב אבל עתה מידי שנה, .מעשיו הרעיםכל את  הרואה בורא עולם, כשהי

את עצמו לקראת השנה הבאה, ומתחזק בתורה  ןבתשובה על מעשיו, ובודק ומכי
 .ן יותרמתוק מגיעחר אריכות ימים ושנים, לאקיום המצוות, ואז בו
 

טוב או לא. לכן  'שהחיינו' שני, נחלקו הפוסקים אם לברךה הלילבבקידוש ש
ן ושלחן בשעת הקידוש, וכשיברך שהחיינו יכוה לעפרי חדש יהיה לו אדם שכל 

ומכל מקום  .לפטור את הפרי החדש. ואם אינו מוצא פרי חדש, ילבש בגד חדש
נין שהחיינו וראה להלן לע .יברך 'שהחיינו' בכל אופן, פרי או בגד חדש ם אין לוגם א

 על השופר ביום השני. )קסג(

 

 ראש השנה שחל במוצאי שבת

כשחל יום השני של ראש השנה במוצאי שבת, מוסיף בקידוש של הלילה, ברכת 
'בורא מאורי האש' וברכת ההבדלה, ונמצא שבסך הכל מברך חמש ברכות 

 מן[.זבדלה, הר, נידוש, קין, י] שסימנם יקנה"ז

 

  כרטיסי ברכה
ברכה" לשנה טובה שנותנים הילדים תחת המפה בליל ראש השנה, "כרטיסי 

ואין דינם כאגרות וההורים מתענגים בהם, מותר לקרוא בהם בליל ראש השנה. 
, משום שהם נכתבים בקיצור, וגם ישנה הנאה גדולה להורים בקריאתן. ןתשלום שאסור לקרו
 (בואר בחוברת "השבת בהלכה ובאגדה")חזו"ע שבת ו עא. וכמ

 

 חתיכת המוציא
 )בן איש חי ועוד( בסוכר.גם ו ,במלח נהגו לטבל את חתיכת 'המוציא'

 

 סימנים טובים
ראש השנה מיני מאכלים לסימן טוב לכל לילי הנהיגו לאכול בז"ל רבותינו 

רימונים,  ,)תרד(כרתי, סילקא  )דלעת(,קרא  )שעועית(,תמרים, רוביא  כמו: ,השנה
בכשרות  'חלק' היטב בראש הכבש שיהיהדקדק ליזהר ו וראש כבש. ,תפוח בדבש

דג, ולא יכנס בחשש אכילת  ם אינו מוצא, יאכל ראש של עוף אווא מהודרת.
 .איסור, חס ושלום
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אכל כזית פת, ולא ו" המוציא"רך יבלאחר ש יםסימנאת הלאכול  נכוןהזמן ה
 )צז(ברכה אחרונה. אם לברך כנס בספק יכדי שלא  ,מיד לאחר הקידוש

 
והעיקר אין צורך להקפיד על הסדר הכתוב בסידורים,  -ילת הסימנים כסדר א

את הדברים  יאכל ר כךהתמרים שהם משבעת המינים, ואחלברך על קדים שי
וכן נהג מרן  רצונו.כפי את שאר הטעמים  ר מכןאחלו ,השני יהמתוקים אחד אחר

 )צג. ת"ה סד(הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל. 
 

בסעודה, א, כרתי, סילקא, וראש כבש לא יברך על הרוביא, קר -נה ברכה ראשו
 )צז(כיון שהם באים מחמת הסעודה ולא לקינוח כתמרים, רימון ותפוח. 

 
רימון חדש, יכול להביא תחילה מי שיש לו תמרים חדשים ו - שהחיינוברכת 

מון ייביא את הר כךאחר ', ושהחיינו'לחן רק את התמרים ולברך עליהם ולש
היה הרימון התמר בעת שעל  'שהחיינו'ברך אם  אולם,. 'שהחיינו'יברך שוב ו

 יביע אומר חלק ד סימן יט(שו"ת ) .מוןיהראת גם , פטר בשולחן לפניו

 
מר את נוסח 'יהי יא ר מכןאחלוויטעם ממנו,  ת הפרייקדים את ברכ - יהי רצון

ן מכוודול הבית גכל בני הבית מחזיקים בידם את הפרי, ורצון'. ויש נוהגים ש
להוציא את כולם ידי חובה ומברך ועונים אחריו 'אמן' וטועמים. ואחר כך הוא 

 )צח( עונים אחריו 'אמן'.ים ובקול רם, וכולם שומע 'יהי רצון'אומר את ה

 
שיתמו אויבינו ושונאינו מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו "יהי רצון  :ומרכשא

ויבים המרעים לעם ישראל במשך השנה ן על האווכל מבקשי רעתנו", יכו
"וכל  :ושופכים דמם של ישראל כמים, שהקב"ה יאבדם מן העולם. וכן באומרו

 ,שעיניהם צרה בקיום התורה והמצוות אויבי התורהן על יכוומבקשי רעתנו", 
 ךומחפשים בכל דרובתי מדרשות והישיבות הקדושות, ת יובתי כנסבהגדלת ו

שיה ום לא תעשה תדיה, שיועוד וצים בתקציבים ועודישראל, בקיצלמנוע תורה מ
 ורה.קיום התמולו משהו , ולא יצליחו כלל לבטל ס ושלוםח

 
 ,יש נוהגים לאכול דגים בראש השנה לסימן טוב שנפרה ונרבה כדגים - דגים

)אבודרהם, השל"ה, מטה אפרים, מים חיים  .וגם שירבו זכויותינו כדגים שהם פרים ורבים

 ק(משאש ועוד. 
 

עזרא  שאמרכמו נוהגים לאכול בשר שמן ודברים מתוקים,  - מאכלים מתוקים
ים ": (י נחמיה ח) לעם ישראל ביום ראש השנההסופר  ַמּנִ ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ְלכּו ִאְכלּו ַמׁשְ

ים ּקִ תּו ַמְמּתַ ְלחּו ָמנֹות ְלֵאין ָנכֹון לוֹ  ,ּוׁשְ  ."ְוׁשִ
 

חריפים, אלא אם ומאכלים חמוצים ל ואכללא יש נוהגים ש - חריפיםחמוצים ו
אם אוכל מאכלים  שרגיל,מי גם אמנם מאוד. ו םואוהבבהם רגיל הוא כן 

וכגון שמרוב  ,עצמו תנועות קושי מסויםעל מאוד, ומראה וחמוצים חריפים 
בראש השנה, שאין זה  הםכול מחריפות, עיניו זולגות דמעות, אין ראוי לאה

 )צט( סימן טוב.
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 כעס

 שלא יבוא לידי כעס, שמלבד האיסור החמור לכעוס בכל השנה אדםכל יזהר 
ראש השנה, שבזה מראה ס בוה סימן טוב לכעז, אין כמובא לעיל בשער האגדה
כלל הגם שהכעיסו יקפיד ולא יזהר שלא יכעס לכן , והוא סימן כעס לכל השנה

 )ת"ה עג( .אינו בן אדםאותו, כי אם לא הכעיסו אותו והוא כועס, 

 

 זוןברכת המ

ישכח לומר 'יעלה ויבוא'.  שלא. ויזהר גדולה מאודיברך ברכת המזון בכוונה 
ונזכר מיד כשאמר ברוך אתה ה', קודם בין בלילה בין ביום, ואם שכח לומר 

שסיים 'בונה ירושלים', יאמר 'למדני חוקיך', שיראה כאומר פסוק, ויחזור לומר 
"ברוך  :ם', יאמר בשם ומלכות'יעלה ויבוא'. ואם נזכר אחר שחתם 'בונה ירושלי

את יום  ,אשר נתן ימים טובים לעמו ישראל ,אלוקינו מלך העולם ,אתה ה'
מלך על כל הארץ  ,יום טוב מקרא קודש הזה, ברוך אתה ה' תהזכרון הזה א

מקדש ישראל ויום הזכרון". והוא הדין אם נזכר אחר שהתחיל ברכה רביעית 
ולם' ונזכר קודם שאמר 'לעד האל אלוקינו מלך הע ,ואמר 'ברוך אתה ה'

אבינו...', יאמר שם את הנוסח הקודם 'אשר נתן...'. אך אם נזכר אחר שאמר 
 )ת"ה עו( .'לעד...' אינו חוזר, כיון שספק ברכות להקלתיבת 

 

 משניות
דבר בעתו כי נהגו לקרוא משניות של מסכת ראש השנה לאחר ברכת המזון, 

משניות בהבנה, מאשר  מספר למודעדיף ל ,יםעל כל פנו. )משלי טו כג( מה טוב
, כי בקריאת דברי תורה בלי הבנה כלל, אינו ללא הבנהלקרוא את כל המסכת 

 )מגן אברהם סימן נ סק"ב( .מקיים מצות תלמוד תורה

 
 

  יום ראש השנה 

 

  תפילההסדר 
 תפילהאכילה ושתיה קודם ה

בשבת  הוא הדיןלה, וימותר בכל השנה לשתות תה או קפה עם סוכר קודם התפ
 בל ברור שאסורא .להיקידוש אלא לאחר התפהם טוב, כיון שלא חלה חובת ווי

 .לפני התפילה לאכול
 

דם התפילה קולאכול משהו קודם התפילה, או לאחר  ואלשתות  נשיםמותר ל
)חזו"ע שבת ב קסז, קסט. אך לכתחילה טוב שתקדש על היין ואחר כך תאכל.  הקידוש,

 ברת "השבת בהלכה ובאגדה"(וכמבואר בחו

 

 וגילו ברעדה

לא בלי כוונה כגוף בלי נשמה. ו תפילהכוונת הלב, כי בהתפילה צריכה להיות 
כי קדוש היום  ,נעימהבוביראה  ובטוב לבב, שמחהבבעצבות אלא יתפלל 
ובישועתו שיכתבנו ויחתמנו לחיים טובים  שםה תבטוחים אנו בעזרו ,לאדונינו
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עזרא הסופר לעם  אמרה לשמוח בראש השנה, כמו שולשלום לאלתר. ומצו
ָעֵצבּו (י, יב ח נחמיה)ישראל  ֶכם.: "ְוַאל ּתֵ י ֶחְדַות ה' ִהיא ָמֻעזְּ ְלכּו ָכל ּכִ ל ָהָעם ֶלֱאכֹ  ַוּיֵ

ח ָמנֹות ּלַ ּתֹות ּוְלׁשַ ְמָחה ְגדֹוָלה ְוִלׁשְ ֹות ש ִ ר הֹוִדיעּו  ,ְוַלֲעש  ָבִרים ֲאׁשֶ ּדְ י ֵהִבינּו ּבַ ּכִ
דמעות, אין בזה חשש וריד ומ ותתעוררלפתע מרגיש האם  מכל מקוםו". םָלהֶ 

לבכי בראש השנה בשעות הבוקר פתאום . ואדרבה המתעורר ועיקר כלל איסור
, כי אז באותם רגעים שהקב"ה דן את העולם, חשוב מאוד שיהרהר בתשובהכ

 הוא לא יעורר, ובלבד ששך השנה הבאהעל מבאותה שעה דנים אותו בשמים 
 פז, קח. ת"ה מב(סו, ) .יאת עצמו לבכ

 

 וידוי
כיון שראש השנה הוא יום חג ושמחה, כמו שנאמר: "תקעו  בפיו,אין להתוודות 

ולחשוב על  ,ואמנם רשאי להתוודות בלבו". חגנובחודש שופר, בכסה ליום 
 ., שעיקר היום הקדוש הזה לשוב בתשובהעזיבת החטא ולשוב בתשובה

 

 מכירת המצוות

פתיחת ההיכל והעליות, שלא ישיח שיחה המצוות של זהר בשעת מכירת ייש לה
 חוברותבבאותה שעה בדברי תורה קלים כמו , ומה טוב שיעיין ס ושלוםבטלה ח
שלא כדי מדי,  ותהראוי שלא יאריכו במכירן לים. ומיאו יקרא תההאלו 

 )קי( .חס ושלום טוא ולדברחלהם ל לגרוםלהכביד על הציבור, ו

 
ראש  ימי, ישתדל לעלות לספר תורה באחד מד שכל אדם ירא שמיםנכון מאו

כנסת  יתבבלבד שוב אפילו בדמים יקרים,עלייה . וישתדל לקנות השנה וכיפור
ציבור ובני הנוער, שעליהם כספי התרומות להגדלת התורה במעבירים את זה 

 )קיא( נאמר: "עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר".

 

 י"ג מידות

כון שלא לומר י"ג מדות בפתיחת ההיכל שבראש השנה ובכל יום טוב, שיש הנ
)שער הכוונות, רבי שמואל ויטאל, זבחי צדק, רבי אליהו מני, מעשה ניסים אומרים שיש איסור בדבר. 

 ועוד. קט(
 

 קריאת התורה

ף על ואואם חל בשבת עולים שבעה.  .מלבד המפטיר, עולים לספר תורהחמשה 
יותר , מכל מקום לא ירבו עולים לספר תורה וליםעלהוסיף ותר מהדין ן מפי ש

חס ושלום. והמנהג לעלות את  ויבואו לדבר בבית הכנסת ציבורמדי, פן יקוצו ה
ומנהגו של מרן רבנו עובדיה יוסף  )קי( שליח הציבור והתוקע לעלייה לספר תורה.

 היום.חובת  של םעוליה, כמנין בראש השנה זצוק"ל היה להעלות חמשה מוסיפים

 

 ברית מילה
כשיש ברית מילה בראש השנה, מלין אחר קריאת התורה קודם התקיעות. ויש 

נסת ]בפרט בהתחשב במכרים הבאים מבתי כנוהגים למול לאחר התפילה. 
 )ת"ה עח(אחרים.[ 
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 שעת סיום

כדי שיספיקו  ,[50:22]בערך קודם חצות היום די זמן  הליתפאת הלסיים ש י
, ולא יחשב להם כתענית, שהרי חצותש ולאכול קודם קדלביתם לחזור ל ציבורה

בבית הכנסת יותר מחצות,  יםאריכמשיודע לא מתענים בראש השנה. ואם 
 )ת"ה סט( עם סוכר, ובזה לא יחשב לו כתענית.או קפה תה  תפילהישתה קודם ה

 
 

 םסדר היו 
 שינהמיעוט 

שהקב"ה דן את  שעהבשלא לישון ביום ראש השנה, שאין זה נאה לישון  טוב
שהישן ביום ראש השנה גורם חז"ל וגם אמרו  .)זוהר הקדוש(האדם על מעשיו 

, כי אם הוא ער ולומד תורה או תהלים, מעורר עליו למעלה מליצי שמזלו ישן
, כדי אחר חצות היוםראשו כבד עליו, יישן מעט אם מכל מקום ו .(ירושלמי)יושר 

רוצה לעסוק בתורה בלילה, רשאי לישון וכן אם  .שיתחזק לעבודת ה' יתברך
ביום, כדי שתהיה דעתו צלולה בתורה, והעיקר שכל מעשיו יהיו לשם שמים. 
אבל הנשארים ערים ומפטפטים דיבורים בטלים, עדיף שישנו, כי ישב בטל 

 )קפג. מגן אברהם תקפג סק"ו(כישן. הריהו 

 

 ניצול הזמן

ויאכל  קדשי תפילהאחר הלעצה טובה שו .בשיחה בטלהיום האת ביר יעא ל
יקרא , בהם ילמד תורה. ואם קשה עליו להבין הלכה וגמרא וכיוצאו מיני מזונות

את ולאחר מכן יערוך וטוב מעט בכוונה מהרבות שלא בכוונה. תהלים,  פרקי
דברי תורה. ומה טוב ומה נעים ועם בני משפחתו בשמחה ושירי קודש  הסעודה

באגדה, לזכות את הציבור ו נייני היום בהלכהבע םשיעוריבבתי הכנסת  שיארגנו
 )קפג, קפד( .לאחריםמזכה אשרי הזוכה וים חיים, וקהצמאים לשמוע דברי אלו

 

 הריני כפרת משכבו
ראש ב ,בשמם דבר תורה או הנהגה חשובהומר מי שנפטרו אביו או אמו וא

מה אחר כל, אפילו "הריני כפרת משכבו" :מרטוב שיא השנה או ביום הכיפורים,
כמו זה י רהודנים אותם, בימים אלו  ון שספרי חיים ומתים נפתחיםשכי .שנים

בצער  מתכפרים המתיםהלוא ו, הכפרהם צריכים , שלפטירתם י"ב חודשתוך ב
חזו"ע ) .נפטרה את דין להקלעבורם  בממונם של החיים בנתינת צדקה או גופם

 (062מוד ע בחוברת "האבלות בהלכה ובאגדה"עיין . וג קצזאבלות ח"

 

 תשליך

בור נהר או המנחה ביום הראשון של ראש השנה, הולכים על יד  תפילתאחר 
ואם אין בור . , ואין צריך לפתוח דוקא את הבורמים לומר את נוסח התשליך

 :פסוקהתשליך על יד המים. וכשאומר  מים, יקחו קערת מים ויאמרו את נוסח
י בגדיו לכיוון המים, ויכוון "ותשליך במצולות ים כל חטאתם", ינער את שול

)קפו. חכם נשים לא תעשינה תשליך כלל. הו שיושלכו כל חטאתנו, עוונותינו ופשעינו.

 צבי, אלף למגן, ערוך השלחן ועוד. ת"ה נח(
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 טעם אמירת סדר התשליך על יד המים

כל כך מבאר שבע להר המוריה, אם כן  מרובה דרך שאין מאחר וכישואל המדרש: 
 אלא עד שהגיע להר המוריה לעקידת יצחק? ימים אברהם אבינו שלשה תעכבה למה

 ו,ל שמעו שלא כיוןשהיה השטן מעכב אותם בדרך שלא יעשו את מצות הבורא, ו
בו, אבל הם נכנסו בנהר  לעבור יוכלו שלא גדול כנהר לפניהם ונעשההשטן  הלך

 אתאבינו  אברהם תלה ,אריהםוצו עד המים והתחילו לעבור בו, עד שבאו להם
 הודע ,יחיד ואתה יחיד אני לי ואמרת ,עלי נגלית העולמים רבון :אמרו לשמים עיניו
 ,מאמריך עכבתי ולא ,דבריך אחר הרהרתי ולא ,לעולה בנך והעלה ,העולם בכל שמי
 גער מיד ,נפש עד מים באוהושיעה ה' כי  ,שמך חדייתי היאך טובע, יצחקבני  אם
כתוב,  )ויקרא יח ע"א(ובזוהר הקדוש  (צט סימן וירא שמעוני ילקוט). לו והלך בשטן ה"הקב

שעקידת יצחק היתה ביום ראש השנה, ולכן קוראים אנו בתורה ביום זה את פרשת 
העקידה. ע"כ. על כן עושים את התשליך על יד הנהר, כדי שהקב"ה יזכור לנו ביום 

 )קפו( זה, את מסירות נפשם של אברהם ויצחק בנהר.
 

 

 ל שניההכנות ללי

כן, לא ישטוף ביום טוב אסור לבשל ולהכין מיום טוב ראשון ליום טוב שני. על 
ה אלא מזמן סכו"ם, ולא יערוך את השולחן לצורך הלילראשון כוסות, צלחות ו

)חזו"ע הכנות מהשקיעה. להתחיל ב במקום צורך, יש להקלו)יו"ט לז( . צאת הכוכבים

 ארבע תעניות שלג(
 

יכול לסבול אי ניקיון, וקשה לו לראות כלים לא נקיים  לאי שמש רברוואולם, 
איסור אין בזה , וביום טוב ראשון םמותר לו להדיח, היוםכל במשך  במטבח

שאריות באים האם מחמת  כל שכןו, יוםה צורךלשהרי זה , שני מכין ליום טוב
 ובאגדה". וכמבואר בחוברת "השבת בהלכה .צורך היוםלזה נחשב ודאי ששבוזבובים ויתושים, 

 
להפשירם לסעודת כדי , ביום טוב ראשון מותר להוציא את התבשילים הקפואים

, כי ממש צורך מצוה, וגם אין כאן מעשה הכנהכי אין בזה טרחה, וזה  .ליל יום טוב שני
 )חזו"ע שבת ב תמז(ההפשרה נעשית מאליה. 

 
ל הנכון לבשל את כמאחר והזמן מצומצם כדי לבשל בליל יום טוב שני, 

 תםוא םחמי ליל החג, ובערב החג ויקפיא אותםבהשני ליל החג המאכלים של 
 .על הגז מאש לאש

 

 ברוך המבדיל
 )קפב( קודם ההכנות לליל יום טוב שני, יאמרו "ברוך המבדיל בין קודש לקודש". 

 

 הדלקת נרות
מדליקים נרות לכבוד ליל שני של ראש השנה. ותדליק מאש שהוכנה קודם, 

ליק נר של יום טוב' ואחר כך תדליק, ורשאית להדליק מבעוד יום, ותברך 'להד
 )קפב( אלא אם כן הוא מוצאי שבת, שאז תמתין לצאת השבת.

 

ההידור שמן זית, שזכות פמוטים יפים ובב ם טובוב ביותר להדליק נר שבת ויוטה
 הרתז נר שעוה,המדליקה . אמנם )מסכת שבת כג ע"ב( לבנים תלמידי חכמיםים זוכבזה, 
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 ]משום איסור ממרח[, לפמוטים על ידי חימום השעוה את הנרותם טוב ביו תדביקשלא 
 )יו"ט סא( .ובחג תדליק בהם נוסף,זוג פמוטים תדביק את הנרות ב ערב החגבאלא 

 

 הדלקה לכבוד שבת
יום השני של ראש השנה ביום שישי, תדליק האשה את נרות השבת האם חל 

 ליק נר של שבת'.מאש שהוכנה קודם, ותברך 'להד

 
 

 ראש השנה שחל בשבת 
 טעה בתפילה

, ובמקום לסיים 'מקדש השבת וישראל ויום הזכרון', אם טעה בחתימת הברכה
חתם 'מקדש ישראל ויום הזכרון' בלבד, אינו חוזר, מאחר וכבר הזכיר שבת 
באמצע הברכה. והוא הדין אם טעה וחתם 'מקדש השבת' בלבד, שיצא ואינו 

 יו"ט פח. פסח רכג(ע חזו")חוזר. 

 

 זמן סעודה שלישית
ראש השנה שחל בשבת, אוכלים סעודה שלישית כבכל שבת, ועל כן יכלכל דבריו 
במשפט לאכול מוקדם את סעודת הבוקר, כדי שיאכל סעודה שלישית לאחר חצות 

 , ויהיה לו תאבון לסעודת הלילה השנית של ראש השנה.[50:22]היום 

 
מכל מקום אם חושש שאם יאכל ו ילת מנחה.שית לאחר תפנכון לאכול סעודה שליה

בליל שני של ראש השנה ]וכגון שקבעו את מנחה  לאכוללאחר מנחה, יקשה עליו 
 תפילתלאחר שחזרו לבית הכנסת ל ציבורבשעה קצת מאוחרת[ או במקום שחלק מה

מנחה, אינם חוזרים שוב לביתם לאכול סעודה שלישית ונשארים בבית הכנסת עד 
לא להפסיד את מצות סעודה שלישית, יש לייעץ להם לעשות שערבית, כדי  ילתתפ

 62-]ככך: לחלק את סעודת היום לשתי סעודות, והיינו שיטלו ידיהם ויאכלו כביצה 

לחם עם סלטים ]ומנה ראשונה[, ויברכו ברכת המזון, ויסיחו דעתם מעט באיזה גרם[ 
ז יטלו את ידיהם שוב עם ברכה לחוץ או לבית הכסא, וא מעט ענין, כגון לצאת

סעודה שלישית, ויאכלו כביצה לחם עם התבשילים של החג כבשר שמן צורך ל
אחר זמן חצות היום, וכיוצא. ופשוט שכל זה כאשר אוכלים את הסעודה השלישית ל

 )שו"ע סימן רצא סעיף ג ובאחרונים שם( ן לא הגיע זמן סעודה שלישית.כי קודם חצות עדי

 
 צדקתך
ומנהג בני  'צדקתך' במנחה, שכיון שהוא יום דין, אומרים בו צידוק הדין. םאומרי

 )קפה(אשכנז שלא לאומרו. 

 

 תשליך
]צורת הפתח, דהיינו חוט  עירובאומרים את סדר התשליך. ובמקום שאין  בשבתגם 

אז המונח על גבי עמודים וסובב את כל העיר, ועל ידי כך נחשבת העיר כולה כרשות אחת, ו

יאמרו  ,[וב, ומהרחוב לבית, ובשאר המקומותמהבית לרח עירבלהוציא חפצים מן הדין מותר 
ולא יוציאו את המחזורים. אולם אם יש  ]מי אל כמוך וכו'[הפסוקים בלבד  את ג'

 )קפז(, יאמרו את התשליך ביום השני של ראש השנה. חובחשש שיוציאום לר
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 וצאי שבתמ -ת לליל שני והכנהזמן 

ליל ביום שישי, ובהשני ליל החג בשל את כל המאכלים של לטוב  כבר בארנו כי
 .תשבב מער דלוקההתם. וידליקו את הגז מאש וא מוחמירק  ,מוצאי שבת -החג 

אסור הרי ש ,צאת השבת ושאר ההכנות אלא אחרולא יתחילו בסידור השולחן 
 ,"דשברוך המבדיל בין קודש לקו: "ואמרי . וקודם ההכנותלהכין משבת ליום טוב

לחן מיד וומכל מקום אם בני הבית מרובים והזמן דחוק, יכולים להתחיל בסידור הש
, לא יתחילו אש אפילו מאש לאשיעה, אבל את שאר המלאכות כהדלקת אחר השקל

 )חזו"ע פסח רסח(בשום אופן אלא לאחר צאת השבת. 

 
אש רבנו תם, ישים לב שלא להדליק אפילו מאש לזמן הרגיל להוציא את השבת כ

, כשטיפת בשבת קודם זמן זה, ורק בשאר ההכנות שאינן איסור מלאכה מן התורה
שולחן, רשאי לעשות קודם זמן זה. ומכל מקום רשאי לומר לחברו הכלים וסידור 

 את האשעבורו ידליק ש קטן,ו הרבנו תם או לילדזמן מוציא את השבת כ אינוש
כבר מיום מבושלים ה יםתבשילאת הלתת על האש בעצמו רשאי יהיה והגז, ואז 

שבשבת אסור לחממם, ים לחים כמרק וכיוצא בזה תבשיללחממם, ואפילו  כדי שישי
, אף לו 'פלאטה של שבת' דלוקהמי שיש וכמו כן,  .לחממם ולהרתיחם עתה מותר

 מרקעל הפלאטה  חמםללכתחילה לו מותר שהוא מוציא את השבת כרבנו תם, 
 ., אף שהמרק ירתחרבנו תםזמן קודם 

 
, כלומר דבר שאין בישול אחר בישול ,מבואר )מסכת שבת קמה ע"ב(בגמרא  כי הנהוהטעם לדבר, 

האם  ,לחממו ולבשלו בשבת. ונחלקו רבותינו הראשוניםלגמרי, אין איסור לחזור  תבשלהש
]הרמב"ם, מרק וכיוצא בזה, שיש אומרים מו לח כתבשיל יבש או גם ב תבשילכלל זה הוא רק ב

שאף בדבר לח אין בישול , "א, הרא"ה, הר"ן, הריטב"א, ארחות חיים, מהר"ם, התשב"ץ ועוד[הרמב"ן, הרשב
ולדבריהם מותר לקחת מרק מבושל מהמקרר, ולהניחו על הפלאטה בשבת עד אחר בישול, 

שאין בישול אחר בישול רק ]רש"י, רבנו יונה, הרא"ש, הטור ורבנו ירוחם[, שירתח. ויש אומרים 
חוזר אבל התבשיל הלח היבש אינו מתבשל שוב אלא מתחמם בלבד,  כי ,בתבשיל יבש

עד שיגיע בשבת הרי הוא מוסיף טעם וכמתבשל מחדש. ולדבריהם המחמם מרק וומתחמם, 
מן התורה. ולהלכה, כיון שזה ספק באיסור ן לחום שהיד סולדת בו, עובר על איסור בישול מ

סק שיש בישול אחר בישול בלח, ואסור ופ)סימן שיח ס"ד( תורה, החמיר מרן השלחן ערוך ה
ספק, אם יצטרפו סברות או ספיקות אחרים, אנו הלחממו. אולם, מאחר שמרן פסק כן מחמת 

בנידון שלנו שאדם זה מחמיר חומרה חשובה  ,על כן .סומכים על הפוסקים המתירים לחמם
 ספיקא ה מחלוקת, הרי שיש לנו ספקמאחר וזן רבנו תם, מביותר להוציא את השבת כז

הלכה לא שמא הלכה שאין בישול אחר בישול אפילו בלח, ושמא  ק, כימרלהתיר לחמם 
 צאת השבת היותר מוקדם של הגאונים, רק שהוא מחמיר.זמן שהמנהג כ כרבנו תם. מה גם

 .[, ותרווה נחתבענין בישול אחר בישולהרחבה בועיין בחוברת "השבת בהלכה ובאגדה" ]

 

 "ותודיענו"
]במקום 'אתה ום שני שחל במוצאי שבת, מוסיף בעמידה 'ותודיענו' בערבית של י

כמובא בסידורים. ואם שכח ולא אמרו, אם נזכר כשאמר  חוננתנו' שבכל מוצאי שבת[
'ברוך אתה' קודם שהמשיך 'ה' מקדש ישראל ויום הזכרון', חוזר ואומר 'ותודיענו', 

 פסח רסח(חזו"ע )נו חוזר. אבל אם כבר אמר ברוך אתה ה', כיון שהזכיר שם ה', אי
 

 נרותהדלקת 
לכבוד יום טוב שני, ֵתעשה אך ורק לאחר צאת השבת, ועל ידי הדלקת הנרות 

שבת את ההמוציאה ואשה לפני שבת, כמו 'נר נשמה'. מהבערה מאש שהיתה דלוקה 
 )פסח רסח( .נ"ללאחר זמן זה, וכאלא לא תדליק את הנרות לפי זמן רבנו תם, ברור ש
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  שופרתקיעת  
 מן התורה

ֶאָחד ַלֹחֶדׁש ִמְקָרא: "א( )במדבר כטנאמר בתורה  ִביִעי ּבְ ְ  ...ֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכםקֹ  ּוַבֹחֶדׁש ַהׁשּ
רו ָעהיֹום   )פ(לשמוע קול שופר ביום ראש השנה.  צטווינומכאן ה". וִיְהֶיה ָלֶכם ת ְּ

 

 מי התוקע
ח ציבור. על כן, בזוהר הקדוש החמיר מאוד במעלת התוקע יותר ממעלת השלי

, מה אורך התקיעות הלכותבהיטב בקי עליו להיות ו ,ירא שמים תוקעיש לבחור 
 חוזר ואימתי לא.אימתי  ,שטעה מקרהשברים ותרועה. ובתקיעה,  כל
 

 להתלמד
מאחר וזה ענין  בית הכנסת, כיתרגל את עצמו בתוך ללתוקע להתלמד ומותר 

 )כד(בית הכנסת. אין בזה זלזול חס ושלום בכבוד של מצוה, 

 

 נשים

. דהיינו כל ]גורם[כלל גדול בידינו, נשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמא 
מצוה שתלויה בזמן קבוע, שנמצא שהזמן גורם למצוה לבוא, האשה פטורה 
מלעשותה. כגון, מצות נטילת לולב, שזמנה קבוע לשבעה ימים בשנה בלבד. וכן 

ילה. וכן מצות תפילין, זמן הנחתם קבוע מצות ציצית, זמנה קבוע ביום ולא בל
]אבל בגלל שלא מניחים תפילין בלילה, אין זה עושה את המצוה זמן גרמא, כי רק בחול ולא בשבת, 

לכך  חכמים אסרו להניחם בלילה, שמא ישן בהם ויבואו לידי בזיון, אבל מהתורה מניחים תפילין גם בלילה[,
 פטורותנשים נמצא אפוא שה בהם. פטורות הן מכל המצוות הללו, וכל כיוצא

 מנה קבוע פעם אחת בשנה., כיון שזבראש השנה ופרממצות שמיעת קול ש

 
אך יש לדעת  , ומנהג יפה הוא.שופרקול לשמוע רבות לבוא אלא שנהגו נשים 

בתנאי שנעשית המצוה ביראת שמים ובאות לבית הכנסת  טוב ונכון, שכל זה
אינן מתעכבות  תפילהגם לאחר הו, להתפיבצניעות, ואינן מדברות בשעת ה

 ןכי כל הדברים האלו גורמים צער גדול לשכינה שה חברותיהן,עם לפטפט 
של שמירת העיניים. לכך כל אשה תבדוק מור חעוון המחטיאות את הרבים ב

כדאי  - לאובתנאים הנ"ל, ואם  ומדתאם היא ע תמיםבעצמה באמת וב
חייבות מן הדין  ןאת המצוות שה התקיימנוהלואי שכל הנשים  .ביתהאר בשתש

 ,כברכת המזון, כיסוי ראש ועוד, עד שיחפשו להן חומרות נוספות כתקיעת שופר
 )קכד, קל( פטורות. ןהמן הדין ש

 
אשה שיש לה ילדים קטנים, וצריכה לשמור עליהם, אינה צריכה  - קטנים ילדים

יון שהיא לשמוע שופר. ובלאו הכי, כלבוא לבית הכנסת להטריח את עצמה 
 )חזו"ע פורים י( .הרי 'העוסק במצוה פטור מן המצוה' ת חינוך הילדים,במצו קתסוע

 
 

 חינוך הילדים
שמחת האם בגידול ילדיה מהולה גם בקושי ובטרדת גידולם, ופעמים רבות נאלצת 
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לוותר על תכניותיה האישיות לצורך טיפול בילדים. הקושי עלול להתגבר בימים 

לנצל את הימים הגדולים ולהתפלל על משפחתה, אולם  הם מנסהנוראים כשהא
לפתוח את המחזור רים לה פנאי וישוב הדעת ידעתה ואינם מותהפעוטות מסיחים 

 ריכוז.בלהתפלל בנחת וו
 

 ל חינוךאדרבה בזכות המצוה ש כיאינה צריכה לדאוג על השנה שתבוא, שאין ספק 
 (חנוכה ב עמוד רלט "ורומתוק הא") היא תזכה בשנה טובה ומתוקה. ,הילדים

 

 
בשעה מסוימת לכל הנשים, שתבואנה הגבאים נכון שיארגנו טוב ו -זמן מיוחד 

, כיון כו על השופרברילא בנות ספרד . ואת התקיעותלבית הכנסת לשמוע 
 .מן הדין ברכים על מצוה שהאדם פטור ממנהמ יןאהשלחן ערוך מרן דעת של
 

, אם התוקע יצא כבר םאמנם גם למנהגו שופר.האשכנז יכולות לברך על  ותבנ
 (סימן תקפט סעיף ו)ידי חובתו, אינו רשאי לברך שוב כדי להוציא את הנשים. 

 
 יברך יכולה לא ואם ,לעצמה תברך האשה ,ל"כתב מהרי ,(סימן תקפט) משה דרכירמ"א בכתב ה
כל מ ות,מברכב םמוחי אף שאיןש התוקע, לה יברך שלא יוסף כבית נראה ולי. בשבילה התוקע
 שכל אסור,ש נראה בשבילן אחר לברך ז, אבל"י סימןב שנתבאר כמו לברך שלא מוטב מקום
 עדיף בעצמן שהנשים אלו בברכות שכן וכל בשבילו, לברך לחברו אסור בדבר במחוי שאינו
 בשבילן. לברך לאחר שאין בידן, םמוחי שאין אלא כוברי שלא

 
השנה למעלה משלוש שנים  אשה שנהגה לשמוע שופר בראש - התרת נדרים

רצופות, ועתה רוצה להפסיק ממנהגה מחמת חולשה או כל סיבה שהיא, צריכה 
לעשות 'התרת נדרים' ולהביע חרטה על שלא אמרה בתחילה שהיא נוהגת כן 
בלי נדר. ואם התכוין בעלה לפוטרה בהתרת נדרים שעושים בערב ראש השנה, 

השנה אין באפשרותה לשמוע שופר אינה צריכה עוד התרה. ומכל מקום אם רק 
 )קל(מחמת חולי וכדומה, אינה צריכה 'התרת נדרים' כלל. 

 

 קטנים
לבית הכנסת  ומעלה[ 6-]מחינוך גיל שהגיעו ל הבנים הקטניםאת מצוה להביא 
מפריעים , אבל קטנים היםפריעמיפה ולא  יםשבוישופר, ובלבד שלשמוע קול ה

לבית אין להביאם  בשמיעת התקיעות,לה ויומבלבלים את כוונת הציבור בתפ
 , והמביאם חטא הרבים נשא.כללהכנסת 

 

 אכילה לפני התקיעות
]מיץ על יין קדש וטוב שי .התחלת התקיעות קודםלטעום משהו  רשאי ,שחלש מי

. ומכל מקום [גרם 14]עד כביצה עוגה  יאכלו, גרם[ 45]וישתה רוב רביעית  ענבים[
]כיון שחובת הקידוש חלה לאחר כול בלי קידוש, אם קשה לו להשיג יין, רשאי לא

 )קיא( מוסף, בצירוף דעת הראב"ד שמותר לאכול לפני קידוש היום[.
 

 מזמור מ"ז
ְקעּו ָכףמ"ז שבתהילים: "מזמור אומרים כל הציבור יחד  ים ּתִ ל ָהַעּמִ די , ו"ּכָ

טעם ו. שבע פעמים, כמובא באיזה סידוריםאין צריך לאומרו ו ,ו פעם אחתלאומר
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ְתרּוָעה  ,ָעָלה ֱאלִֹהים" :שנאמר בואמירתו מפני  קֹול ׁשֹוָפר ה'ּבִ  עלה אלהים" :ואמרו במדרש ",ּבְ

הוא עולה ומהפך מדת הדין  ,דין, וכיון שישראל תוקעים בשופר, שישב על כסא "בתרועה
 )קטו( ".ה' אל רחום וחנון" :שנאמרכמו חמים, בר "ה' בקול שופר" :למדת הרחמים, שנאמר

 

 התעוררות לפני התקיעות
פני ן והתעוררות ליאמר לקהל דברי כיבושי ציבורכון שתלמיד חכם שבנ

 ף על פי"א :תב הרמב"םוכוכמו ש .לעוררם לשוב בתשובהכדי התקיעות, 
רת הכתוב היא, רמז יש בה. כלומר, עורו ישנים יקיעת שופר בראש השנה גזתש

וזכרו  .שיכם וחזרו בתשובהמשנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם, וחפשו במע
 ,בוראכם, אלו השוכחים את האמת בהבלי הזמן ושוגים בכל שנתם בהבל וריק

אשר לא יועילו ולא יצילו, הביטו לנפשותיכם והטיבו דרכיכם ומעלליכם, יעזוב 
 . ע"כ."כל אחד מכם דרכו הרעה ומחשבתו אשר לא טובה

 

 כוונת המצוה
הוא מכוון להוציאם ידי חובתם בברכות , שציבורקודם התקיעות יאמר התוקע ל

ובמצות שמיעת השופר, ושגם הם יכוונו לצאת ידי חובה. ויאחז התוקע את 
השופר בידו ויברך, ולאחר הברכות יענו 'אמן', ולא יענו 'ברוך הוא וברוך שמו', 

 )קיז(משום שזה הפסק באמצע הברכה. 

 

 שהחיינו
של ראש  רק ביום הראשוןפר על תקיעת שו'שהחיינו' מנהג בני ספרד לברך 

 ךברל בני אשכנזמנהג מברכים 'שהחיינו'. אמנם  אינם, אבל ביום השני השנה
ואם חל יום הראשון של ראש השנה בשבת, כיון שאין  ביום השני.גם 'שהחיינו' 

 )קסד( תוקעים בשבת, גם לבני ספרד מברך התוקע 'שהחיינו' ביום השני.
 

שני בקידוש 'שהחיינו', משום הספק שהיה בזמנם איזה יום כתב רש"י הטעם שמברכים ביום ה
הוא ראש השנה הראשון או השני, לכן מברך בשניהם, או משום תקנת חז"ל שאם איחרו 
העדים ובאו לאחר המנחה, נוהגים גם ביום השני קודש, משום שהיום השני הוא העיקר 

ד, מדוע לא מברכים שהחיינו שממנו מונים לכיפור וסוכות. ומעתה יש לשאול למנהג בני ספר
גם על התקיעות שביום השני כשם שמברכים בקידוש, הרי אולי היום השני הוא העיקר? ויש 
לומר שבשופר הברכה היא על המצוה, וכיון שברך ביום הראשון לא יברך שנית, וכמו בלולב 

א ולא שאם ברך שהחיינו אפילו בחול בשעת אגידתו, אף שעדיין לא הגיע זמן המצוה, יצ
מברך שוב בחג, גם כאן אפילו אם נחשיב את היום הראשון לחול, יצא. לא כן בברכת 
'שהחיינו' שבקידוש שהברכה היא על עצם היום שהצטווינו לשבות בו ולקדשו, ולא שייך בו 
עשייה מקודם לכן בחול, ואם היום הראשון הוא חול, נמצא שלא ברך כלום, לכן חוזר ומברך 

 טב"א ועוד. קסג, קסד()הריביום השני. 

 

 הברכה בישיבה
אין הציבור עומדים בשעה שמברך התוקע על השופר, שכיון שבעיקר המצוה 
]התקיעות[ הם יושבים, לא תהיה הברכה גדולה מעיקר המצוה. אולם התוקע 

)רדב"ז. זבחי צדק, רבנו יוסף שעומד בתקיעות, עומד בברכות, וגם מפני כבוד הציבור. 

 חיים. קכג(
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 סור הפסקה בין התקיעותאי

הברכה לתקיעות. ואם דיבר, צריך לחזור ולברך. אבל בין  דיבורלהפסיק ב סורא
 )קלה(אם דיבר בענין הצריך לתקיעות, אינו חוזר לברך. 

 
כמו כן אסור להפסיק בדיבור בין התקיעות עצמן, וכגון בין סדר תשר"ת לתש"ת 

שאר קיעות הראשונות שמיושב לתובין סדר תש"ת לתר"ת. וכן אין להפסיק בין ה
מותר לדבר התקיעות שמעומד, כיון שהברכה חלה על כל התקיעות, אולם 

וכן אם נצרך לצאת לבית הכסא, יברך 'אשר יצר' ן התקיעות. ימענהם דברים ש
 70 -]שמן הסתם ישכח לברך עד סוף התפילה והתקיעות, ובלאו הכי עוברים יותר ממיד. 

 )קלה, קלח( [)הריטב"א. יחו"ד ח"ד סימן ה(זה, לא יכול לברך 'אשר יצר'. דקות, ולאחר שעובר זמן 

 

 וידוי בתקיעות
אין להפסיק בין סדרי התקיעות כגון בין תשר"ת לתש"ת, בשביל לומר וידוי, 
וכמו שכתבו בכמה סידורים. כי דבר זה אינו נכון על פי ההלכה, ונכנס לחשש 

להרהר בין התקיעות, בוידוי שבין ברכה לבטלה של התקיעות. אולם רשאי רק 
ן כל ו, יכוממשעת התקיעות . ומכל מקום בכללבפיו  בלי לאומרוסדר לסדר 
 )קלה(. קול שופר, ולא שום מחשבה אחרת לשמועהמצוה  קיוםמחשבתו ל

 

 סדר תקיעות מיושב
תקיעה, שברים, ]ותוקע תשר"ת  בתקיעות הראשונות הציבור יושבים, והתוקע עומד

ר ג' פעמים. ואח ,[תקיעה, שברים, תקיעה]תש"ת ואחר כך ג' פעמים. , [יעהתרועה, תק
 )קכב, קלב( קולות. 22: ה"כג' פעמים. ס ,[תקיעה, תרועה, תקיעה]תר"ת  כך

 
מהו המקור מן התורה שחובה על כל איש מישראל  )פ"ג מהלכות שופר ה"א(הרמב"ם  להלן לשון

כמה תקיעות חייב אדם לשמוע בראש  :לשמוע ביום ראש השנה לפחות שלושים תקיעות
יום " :בראש השנה וביובל שלש פעמים 'תרועהתיבת ' בתורה תשע תקיעות. לפי שנאמר ?השנה
דש השביעי בעשור ובח תרועהשופר  והעברת", "מקרא קודש תרועהזכרון ", "יהיה לכם תרועה

פשוטה לפניה  מעביר קול. וכל תרועה "שופר בכל ארצכם תעבירולחודש ביום הכפורים 
. "שופר תעבירו... תרועהשופר  והעברת" :שנאמר ,['תקיעה' היינו הקול פשוט, ]ופשוטה לאחריה

בין בראש השנה בין  דינם שווה,]תשרי[ ומפי השמועה למדו שכל תרועות של חודש השביעי 
תקיעה תרועה ותקיעה, תקיעה . םהבכל אחד מ םביום הכפורים של יובל, תשע תקיעות תוקעי

נסתפק לנו בה ספק לפי  ,תרועה זו האמורה בתורהו תרועה ותקיעה.רועה ותקיעה, תקיעה ת
הנשים ביניהן  ןאורך השנים ורוב הגלות, ואין אנו יודעים היאך היא, אם היא היללה שמייללי

. או האנחה כדרך שיאנח האדם פעם תרועה, והם קולות קצרים ביותר דהיינו ןבעת שמייבבי
. או שניהם כאחד שבריםלבו מדבר גדול, והם קולות כבדים, דהיינו אחר פעם כשידאג 

לה ידרך הדואג מתאנח תח ן. שכ[שברים ותרועההיינו ד] א אחריהוהיללה שדרכה לבהאנחה ו
ולאחריה  ,תקיעהמברך ותוקע  :דר התקיעות כךנמצא ס. מיילל, לכך אנו עושים הכל ר כךואח

 תקיעהש פעמים. ותוקע ו, וחוזר כסדר זה שלהתקיעואחריה  תרועהואחריה  ,שבריםשלשה 
ואחריה  תקיעהש פעמים. ותוקע ו, וחוזר כסדר זה שלתקיעהואחריה  שבריםשה וואחריה של

כדי  ,שיםוש פעמים. נמצא מנין התקיעות שלו, וחוזר כסדר הזה שלתקיעהואחריה  תרועה
 )קלב(. שיםויא שליהיה בגימטר ",לכם היהי תרועהיום "ורמז לדבר, להסתלק מן הספק. 

 

 סדר תקיעות מעומד
עוד חזרת הש"צ, בוקולות.  22 ,מוסף בלחש תפילתבחז"ל תקנו תקיעות נוספות: 
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נהגו שלא לתקוע בלחש אלא קולות. ויש  22: עד עכשיו תקעו קולות, סה"כ 22
 52עוד  לאחר תפילת מוסף באמצע הקדישקולות. ו 22לאחר החזרה תוקעים 

לות. ולאחר 'עלינו לשבח', מנהג בני ספרד, לתקוע תרועה קו 522קולות, סה"כ: 
, תקיעות האלובכל הו .ומנהג בני אשכנז, לתקוע תקיעה גדולה .]ארוכה[ גדולה

 )קמ, קנט, קס( .525: הם סך כל התקיעותנמצא ש. לעמוד ציבורצריכים ה
 

אנו לתקוע מוסיפים , ואולם שתוקעים בתפילת מוסף מעומדהתקיעות עיקר התקיעות הן הנה 
 םתוקעי למהע"א(  )טז השנה ראש מסכת בגמראועל זה שאלו  .מוסףמיושב קודם תפילת 

 באראת השטן. ו לערבבוענתה הגמרא כדי  ם?עומדי כשהם םותוקעי םוחוזרי ,יושבים םכשה
 שלפני ותראשונה ותבתקיע מיד שיתערבב א. כמה פירושים בזה: )סימן תקפה( בית יוסףהמרן 
, כמו שאמרו בגמרא היא העיקרתפילת מוסף ש]והיינו כיון  .להיתפה בשעת טרגיק ולא ,מוסף

 כדי ,יותומלכ. ושופרות ,כרונותיז ,יותומלכ השנה בראש לפני מרואִ  הקב"ה, אמר: (ב"ע לד שם)
לכן דואגים אנו  .בשופר ,ובמה .לטובה כםיכרונז לפני אושיב כדי ,כרונותיז .עליכם שתמליכוני

ש י ב. .[וד לפני התפילה, כדי לגשת לתפילה באין שטן ובאין פגע רעלערבב את השטן ע
 מעוש שכאשר ירושלמיתלמוד במובא כ בשניות, מתערבב ותראשונה ותתקיעה שמכח מפרשים

 ודאי ,אומר אבל כששומע בפעם השניה נבהל, ולא לנבה בפעם הראשונה שופרה קולאת 
 אםגם  ג,"הסמכתב  ג.קטרג. ל פנאי לו איןו ,ומתערבבפחד ומ]שהקב"ה שוחטו[  וזמנהגיע 

לחרותנו,  גדול בשופר כשיתקע הימים שלקץלו  כירותזהתקיעות מ כל מקוםמ ,ממש יפחד לא
 ,שתבוא במהרה שעהה אותהאת  זוכר שופר קול כששומע ולעולם ,לנצח נבלע להיות זמנו יגיע

 ע"כ. לקטרג. יכול ואינו בזה ערבבתומ ,המיתה יוםיותר את  זוכראז ש ,מת רואהה כאדם

 

 קול שופר
כל הקולות כשרים, בין קול עבה בין קול דק. אולם קול חריג כמו איזה צפצוף, 

 )קנב(שאינו קול טבעי של השופר, לא יצא ויחזור לתקוע שוב. 

 

 להיאחר התפלתקיעות 
אולם אם יש לו איזשהו ספק לתקוע שלא לצורך,  ו חכמיםאסר תפילהאחר ה

ולילדים קטנים יש תקיעות או לא, רשאי לחזור ולתקוע. אם יצא ידי חובת ה
 )קסא( .ו לתקועלמדבכל אופן, כדי שיתקוע ל להתיר

 

 חולה

תקוע לו שוב לא הגיע לבית הכנסת ביום ראש השנה, רשאי התוקע לשחולה 
יברך ולכתחילה גם החולה יעמוד בשעת התקיעות. ו ידי חובה. ואיצבביתו ולהו

, תושיצא אדם ידי חוב ף על פי: אהמצוות יש לנו כללכיון שבברכות , מהתוקע
ור אני ערב עבבים זה לזה, נמצא שכל ישראל ערֵ מאחר ו כי וציא את אחרים.יכול לה

 ידי חובת המצוה.להוציאו ועלי לדאוג לו לזכותו ולא קיים את המצוה, ין אותו יהודי שעד
 עים בבית הכנסתהתקיעות שאנו תוקכמנין  להוחומכל מקום אין צריך לתקוע ל

 )קטז, קכב, קמט( קולות. 22קולות, אלא די שיתקע  525 -

 
 כרונות ושופרות ימלכויות ז

, מן התורה, מן הנביאים כרונות ושופרותיאומרים פסוקים של מלכויות זאנו תפילת מוסף ב
 מפני ,נביאיםה פסוקיל כתוביםה ומה שמקדימים את פסוקי ,ש"הרא כתבו ומן הכתובים.

שאנו אומרים  פסוקיםאותם ל קדם ודוד לים,יתה ספרשאנו אומרים הם מ הכתובים שפסוקי
 התחלהש ,בתורה מתחיל לכך ,"מורידין ואין בקודש ןמעלי" כתב משום ן"והרמב נביאים.מה

 (בית יוסף סימן תקצא) דש.ובק מעלין שיהיה כדי ,לנביאים כתובים םומקדימי היא, מעולה
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 מהלכות יום טוב  
 

 ה ביום טובמלאכ 
 אוכל נפש

כל המלאכות האסורות בשבת, אסורות ביום טוב, חוץ ממלאכות שהן "אוכל 
ובלבד שיהיו אותן המלאכות מצויות  .נפש", כלומר, לצורכו של האדם רך[ו]צ

ושוות אצל כל אדם, כבישול, והדלקת הנר כדי להאיר את החשכה. אבל 
 אין היתר לעשותן ביום טוב.נגים, ולאנשים מפונקים ומע רקמלאכות המשמשות 

 

 ובישולה האש הדלק
להדליק מאש  מותראבל  להדליק אש חדשה ביום טוב, כמצית וגפרור, וראס

 מט(חזו"ע יו"ט )כדי שידליק ממנו.  ,דלוק . לכן יכין מערב יום טוב 'נר נשמה'קיימת
 

מוקצה ביום  ואינ עצמו אף שאסור להדליק אש מגפרור, מכל מקום הגפרור
 )נא( כדי להדליק מאש מצויה. וומותר להשתמש בטוב, 

 

 ים של גזיכיר
ים שיש יימת. ואף כיריח את כפתור הגז ולהבעירו מאש קותר ביום טוב לפתומ

תר להשתמש בהם לכתחילה ללא ו, מ]שיצאו בשנים האחרונות[שני בטיחות יבהם חי
 (זצוק"ל"י נויברט )כן פסקו מרן הראשל"צ רבנו עובדיה יוסף, הגר"ש וואזנר, הגרחשש. 

 

 מהחשמל התקע את להוציא לב ישימו, המצית דולק הכפתור שבסיבוב כירים
 .מהמצית - חדשה מאש ולא ימתיק מאש תהיה הגז שהדלקת כדי, טוב יום לפני

 

 חשמל
 )נג(מדליק אש חדשה. הוא כאין להדליק חשמל ביום טוב, כיון ש

 

 תנור
, עופות ובחג יתן בורקס,שבת,  פעיל את התנור מערב החג על שעוןרשאי לה

 )עב(כבה מאליו. נדלק ונ, והתנור שיאפו בתנור בהם תפוחי אדמה וכיוצא
 

 מילוי הסיר
צריך  אם אינולבשלם, אף ומותר למלאות את הסיר ביום טוב בבשר או בדגים 

לאכול אלא חתיכה אחת, מפני שתוספת החתיכות מטעימה יותר את התבשיל, 
 )לח(נעשה משובח יותר לכבוד יום טוב. ונמצא שהתבשיל כולו 

 

 בישול מיום טוב ליום טוב
כבר התבאר שכל ההיתר לבשל ביום טוב, הוא דוקא לצורך היום, אבל אסור 
לבשל מיום טוב ראשון ליום טוב שני, שאין יום טוב מכין ליום טוב אחר. על 

ויניחם כן, הנכון להכין את התבשילים של ליל יום טוב שני קודם ראש השנה 
 )קפא. יו"ט לז(במקרר, ובליל יום טוב שני יחמם את התבשילים על האש. 
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 בישול מיום טוב לחול
אסור לבשל או לעשות כל הכנה שהיא ביום טוב לצורך מוצאי יום טוב שהוא 

 )לח(חול, ומכל מקום אם עבר ובישל, לא נאסר התבשיל באכילה. 

 

 מחלל שבתצורך שול ליב
]דהינו שמחלל שבת בפני עשרה, רך מחלל שבת בפרהסיא ולצאסור לבשל ביום טוב 

אליו ליום טוב, שמא  , ועל כן לא יזמינוֹ כגון שמעשן סיגריות ברחוב או נוסע ברכב[
כל את לקרבו לתורה, יבשל כדי  רוצה להזמינואם וחד בשבילו. ויבשל במי

יהיה של, אזי אגב שמבשל לעצמו, רשאי יהתבשילים מערב החג. ואם לא ב
 )לח(. יותר כולו, כי התבשיל משתבחתר למלאות הסיר וחברו, שהרי מללהוסיף 

 

 בוי האשיכ
רך נפש. ולכן, המדליק גפרור ובוי ציאין בככאשר לכבות אש ביום טוב, ר אסו

 )נב( להדלקת נר או גז, יניח את הגפרור בעדינות שיכבה מאליו.
 

 גזהכיבוי 
ידי גורם אחר, כגון שימלא  אסור לכבות את הגז, אולם מותר לכבותו על

קומקום קטן במים על גדותיו ויניחהו על האש שירתח, ויגלשו המים וישפכו על 
הגז ותכבה האש, ואז יסגור את כפתור הגז. וישים לב לשתות את המים שרתחו, 

שאינו צריך את פוא אם יש לו מחם מים, נמצא א )נח(רך. וכי אסור לבשל שלא לצ
 .הביצה את ויאכללכן ישתדל להרתיח ביצה, וימתין שיגלשו המים  מים שמרתיח בקומקום,ה

 

 חגז
 בחג אותו וןוומכ, לגז ברוהמח שעון שהוא", חגז" בביתו תקיןי אחד שכל הנכון
 .מאליו כבה הוא מכן ולאחר, דלוק שישאר שרוצה הזמן למשך

 

 הנמכת האש 
ת בישולו תבשיל שתחילאין להנמיך את הלהבה של הגז שהרי מכבה. ואולם ב

 איןאש נמוכה, כאורז וכיוצא, מותר להנמיך את הגז, וכך על אש גבוהה ואחר 
 כיל עבדי, קנין תורה ועוד רבים. נח(, ישאגרות משה)להדליק אש חדשה נמוכה.  ךצרי

 

 הנחת נר במים
רם כיבוי ו]שג נר שעוה דלוק, אין להניחו במים כדי שכשיגיע בעוד זמן למים יכבה

אבל מותר להניחו במים כשעדין אינו דלוק, ולאחר מכן פחם[.  תורה, שעושה מן
 ג. נז(")סימן תקיד ס ]שאינו אלא כמדליק נר קטן[.ידליקהו מאש אחרת 

 

 עישון
יש אוסרים לעשן סיגריות ביום טוב, כיון שאין זו הנאה השווה לכל אדם. 

גריות החובבים סין יגרם לו צער, יש להקל לו. אבל ולהלכה, אדם שאם לא יעש
. וצריך לדעת כי העישון מזיק מאוד מאוד לבריאותו של לא יעשנודי פעם, ימ

 )מד( תיכם".והאדם, ויש חשש גדול שעובר על "ונשמרתם מאוד לנפש
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 בורר

מעורבים, האוכל ופסולת . למשל: יותר משבת מקילים ,ביום טובבמלאכת בורר 
 ,[תוך שעה] לאלתר לכדי לאכו, לתוכל מהפסוהאבשבת מותר להוציא ביד רק את 

ביום טוב, אם קל יותר להוציא את הפסולת, יוציא את הפסולת, ולעומת זאת 
 )עו(לאלתר.  אשלאף 

 

 טוחן

דוקא כשאוכלו בשבת  אבל .אוכלו מיד שלאך ירק דק דק לסלט, אף ומותר לחת
 )עא( סמוך לסעודה, מותר.

 
 )עא(וצא בהם. מותר לגרר בפומפייה גזר, תפוח, תפוח אדמה וכי -פומפייה 

 

 סוחט

, אבל וכיוצא בהם יםשיש דרך לסוחטן, כענבים, תפוזרות יאסור לסחוט פ
בחוברת השבת  )סימן שכ ס"ו. ועיין בהרחבה ., ואפילו בשבתלימונים מותר לסחוט בכל אופן

 בהלכה ובאגדה. עג(

 

 לישה ואפיה
חם או סה ביום טוב, לאפות ליתר ללוש ממנו עויום טוב, מלפני קמח שנופה 

ף את ולא ישרוברכה, ביפריש חלה גרם קמח,  162-ו 5ואם יש בעיסה ק"ג עוגה. 
 )סז, סח(אלא במוצאי יום טוב. החתיכה 

 
 

 מוקצה ביום טוב 

 מוקצהחומרת ה

 ,יום טוב בשבת כשחל מוקצה ביום טוב החמירו בו יותר משבת, כדלהלן. אבל
בעיני האנשים, שהרי מותר להדליק והטעם בזה, מכיון שיום טוב קל  .בשבתמו כ וידינ

מאש לאש, ומותר לבשל, לכך חששו חכמים שמא יזלזלו בקדושת היום, והחמירו במוקצה 
חומרת שבת, לא הוצרכו להחמיר במוקצה מצד היום  ישנהש, בשבת כשחל יותר משבת. אבל

 (, כז)כו טוב עצמו.

 
 ימן תצה סעיף ג()סבשבת.  מומוקצה ביום טוב כדיני יש מבני אשכנז המקלים ב

 

 ראוי למאכל בהמה
שבשבת  הגם בהן,הראויות למאכל בהמה כקליפת אבטיח, בננה וכיוצא  קליפות

מגב או על ידי הן מוקצה ואסור לטלטלן ביד אלא ב אינן מוקצה, ביום טו
 .מהסכין וכדו

 

 פירות סיטונאי
שבת פירות העומדים לסחורה אצל סיטונאי, אסור לקחת מהם ביום טוב, אבל ב

 )חזו"ע שבת ג ריט(מותר. 
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 ריקה בצלחת פותיקל
מותר להניח בצלחת ריקה אפילו קליפות שאינן ראויות למאכל בהמה. אלא 
שמאחר ובצלחת ישנן עתה קליפות שהן מוקצה, היאך יפנה אותן מהצלחת? ישנן 

ירים את הצלחת מעט מצידה אבל לא לגמרי, וינער את  א.כמה אפשרויות: 
יתן מאכל כל  ב. ]כגון במפה חד פעמית שזורק אותה[.המפה,  תכולת הצלחת אל

שהוא בצלחת, ואז מותר יהיה להרים את הצלחת לגמרי אגב מאכל ההיתר, 
אם צריך את המקום בשולחן שעליו מונחת  ג.ולזרוק את הקליפות לאשפה. 

הצלחת, מותר להרים את הצלחת ולזרוק את הפסולת לאשפה, אף מבלי לתת 
 )סימן שח סעיף כז. חזו"ע שבת ג עב, ריא( מאכל בצלחת.

 

 רך אוכל נפשומוקצה לצ
כיון שהתירה התורה מלאכת אוכל נפש, גם חכמים התירו לטלטל מוקצה לאוכל 

 יאכיון שה ןעל מאכל, שבשבת אסור להוציא את האב ןאב ישנהנפש, כגון אם 
ם רך אוכל נפש התירו חכמיו, מכל מקום ביום טוב לצהמחמת גופ קצהומ

 ה".השבת בהלכה ובאגד"כמבאר בהרחבה בחוברת  להוציאן.

 

 תפותרו
 )כג(בשבת.  ביום טוב, אבל לא מותר לו לקחת תרופה ש או כאב,חומי שיש לו מ

 
 

 ביום טוב רחיצה 
 חימום מים

כל הגוף, כיון שאין זו הנאה את אסור לחמם מים ביום טוב כדי לרחוץ בהם 
אמנם מותר לחמם  .רוחץ את כל גופו בכל יום[]שהרי לא כל אדם השווה לכל נפש 

 )סימן תקיא סעיף ב. מא(מים כדי לרחוץ את פניו, ידיו ורגליו בלבד. 

 

 דוד שמש
 וכן. הגוף כל את בהם לרחוץ מותר ספרד לבני ,טוב יום מערב שהתחממו מים

 את לחמם אלא חכמים אסרו שלא, שמש בדוד שהתחממו במים להתרחץ מותר
, מאליהם שהתחממו או טוב יום מערב שהתחממו כל אבל, טוב ביום המים

 (פח, פז ו שבת חזו"ע. מא. ב סעיף תקיא סימן). בהם ץולרח תרומ
 

 אמבטיה. בית מרחץ
בבית, אבל במרחץ פרטית שוקא באמבטיה הוא דלהתרחץ במים חמים,  ההיתר

ו בלנים מפני שהי. בחמים ץ אפילו פניו, ידיו ורגליוולרחאסור  ]מקוה[, של רבים

מים אבל ב , ואומרים שחיממו מערב יום טוב.באיסור רשעים שמחממים מים ביום טוב
 )מא( תר.ומ ,יםקר

 

 בני אשכנז
מנהג בני אשכנז להחמיר שלא לרחוץ את כל הגוף כאחד, אפילו במים חמים 
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שהתחממו מערב יום טוב. ואמנם יש להקל לרחוץ אבר אבר לבדו. ועל כל 
 ב ומשנ"ב. מא(ס"תקיא )הרמ"א . ואפילו בשבת, רחצו במים חמיםל מותרפנים, תינוק, 

 

 מצטער
וכגון שחל ראש השנה בימי חמישי אשכנזי המזיע ומצטער מאוד אם לא יתקלח, 

ביום טוב  רשאי להתקלח במים חמים של דוד שמשושישי, ולאחר מכן שבת, 
 )חזו"ע שבת ו פח(. בשבת ואפילו

 
מים דרך לו בשבת להביא  גויאומר ישראל ל: ס"ה(סימן שז )ערוך  שולחןכתבו הרמב"ם ומרן ה

. וכתב הגאון רבי עקיבא איגר, המצטעראת לרחוץ בו כדי , בה עירובי חצרות חצר שלא עירבו
ומבואר שמצטער מותר לרחוץ אפילו גופו במים חמים שהוחמו מערב שבת, שאיסור רחיצה 

וכן פסקו כח גזירה, וכמו שכתב הרי"ף. הוא קל יותר משאר איסורי דרבנן, כיון שהוא רק מ

 הרד"ך, דברי יוסף אירגאס, סדרי טהרה, משנה ברורה, דברי יציב, דברי שלום, שמירת שבת כהלכתה ועוד.

 

 סחיטת שיער
 )שבת ד קנב. שבת ו צ( שערותיו. ינגב בנחת שלא יסחטו ראשו וזקנו, שערות הרוחץ

 
 

 מחיאות כפיים וריקוד 

 גזירת חכמים
ם ואין מספקי , להכות כף אל כף[יד]ב םטפחי: אין מ)מסכת ביצה לו ע"ב(חז"ל אמרו 

ר. וכן פסקו שי גזרה שמא יתקן כלי, [ברגל] םואין מרקדי [על ירך]להכות כף 
)סימן שלט , ומרן השלחן ערוך ]חוץ מתוספות[הרי"ף, הרמב"ם והרא"ש, וכל הראשונים 

מקילים בזה, משום שמוטב שיהיו והרמ"א כתב: "ומה שאנחנו לא מוחים ב .ס"ג(
שוגגים ולא יהיו מזידים." על כן, הרואה שישנם מקילים בזה, מן הראוי 
שיודיעם שלא נכון לעשות כן. ודברי חכמים בנחת, נשמעים. ואם אין לו השפעה 

: "שכשאמרו, )יורה דעה סימן קצו( עליהם, לפחות יזהר לעצמו, כמו שכתב הבית יוסף
 ואל יהיו מזידים, בודאי שבעל נפש צריך לחוש לעצמו." מוטב שיהיו שוגגים

 (526. ועיין הרחבה בזה עוד בחוברת "חג השבועות בהלכה ובאגדה" עמוד )חזו"ע שבת ה רסב, רסח
 

 שלט ס"ג()מותר למחוא כפיים בשינוי, ויכה בגב ידו הימנית על כף ידו השמאלית. 
 

 או בקבוק לחןוהכאה על הש
או על בקבוק כדרך הרגילים להכות בשעת השירה, וכמו אסור להכות על שלחן 

שפסקו הרמב"ם ומרן השלחן ערוך והרמ"א. ויש להעיר בנחת למשמע אוזנם של 
המקילים בזה מפאת חוסר ידיעתם. וכתב הגאון רבי חיים פלאג'י שמצוה רבה 

 וכן כתבו הפרי מגדים, רבנו זלמן, הכף החיים ועוד.לבטל מנהגם, 

 
 ין עירוב תבשיל 

 מהו עירוב תבשילין?

כאשר חל יום טוב סמוך לשבת, אסרו חכמים להכין או לבשל ביום טוב בשביל 
שבת, מפני שנראה כמזלזל בקדושת יום טוב. ולכן תקנו חכמים לעשות 'עירוב 
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א כבר התחיל את הכנותיו לשבת עוד תבשילין', אשר באמצעותו מראה האדם שהו

ם טוב, הוא רק כמשלים ומסיים את הכנותיו מלפני יום טוב, וכאשר מבשל ביו
לשבת. ובמעשה זה, הותר לו לבשל מיום טוב לשבת. ולכן כאשר חל ראש השנה 
בימי חמישי ושישי, וברצונו לבשל לכבוד השבת, עליו להניח 'עירוב תבשילין' כפי 

 יו"ט רעד(חזו"ע ) שיתבאר להלן.

 

 הפטורים מעירוב תבשילין

ירוב תבשילין היא, כדי שנוכל לאפות ולבשל מיום טוב כיון שעיקר מטרת הנחת ע
לשבת, לכך מי שבישל את כל התבשילים של שבת מערב יום טוב, ולא נותר לו 

לשבת, אינו צריך להניח עירוב תבשילין בשביל הדלקת הנרות בלבד משהו לבשל 
שמדליק לכבוד השבת. ואם רוצה להניח עירוב תבשילין, יניח ללא ברכה, שספק 

ובכל זאת, אם רוצה להרוויח את המצוה, ישייר לעצמו תבשיל אחד  )רעז(. כות להקלבר
להכינו מיום טוב לשבת, וכגון שיתן ביצים לא מבושלות ביום טוב בתוך תבשיל החמין של 

 שבת, שכיון שעדין מבשל הוא משהו לשבת, הריהו חייב בעירוב תבשילים בברכה.
 

ארחה, ואינם צריכים לבשל כלל לשבת, משפחה המתארחת בבית ה -בית הארחה 
 )רעז( פטורים הם מלהניח עירוב תבשילין.

 
המתארחים אצל מכריהם, אינם צריכים להניח עירוב תבשילין,  -הכנסת אורחים 

אלא יסמכו על עירוב התבשילין שמניח בעל הבית, ורשאים גם האורחים לעזור 
 רעז()בבישולים ובאפיה ובשאר ההכנות, כבני הבית ממש. 

 

 זמן הנחת העירוב

מניחים את העירוב בערב ראש השנה, דהיינו ביום רביעי. ואפשר לעשותו כבר מליל 
רביעי ]יום שלישי בלילה[ עד למחרת בשקיעת החמה של יום רביעי. ואם שכח 

]הזמן שמהשקיעה ועד צאת הכוכבים, שהוא ספק יום ספק " בין השמשותזמן "ועירב ב

 יחוה דעת ח"ו סימן לא. רפב(שו"ת ) יצא ידי חובתו.של יום רביעי,  [לילה,
 

 כיצד עושים עירוב תבשילין?

לוקח מאכל מבושל או צלי או כבוש, שיש רגילות לאוכלו עם פת, ויוסיף גם מין 
ויש שנהגו לקחת ביצה מבושלת עם לחם. ובזמנינו  גרם[. 07]מאפה בשיעור "כזית" 

ר לקחת תבשיל חשוב, כמו בשר או שיש מקררים והתבשיל נשמר היטב, טוב להד
 )רעו, רפא(דגים לכבוד המצוה. 

 

כשמניח את העירוב, מברך: "בא"י אמ"ה אשר קדשנו במצוותיו וציונו, על  -הברכה 
מצות עירוב". ואחר כך יאמר את הנוסח שתקנו חז"ל בלשון ארמית, ואם אינו מבין 

 בלשון ארמית, יאמר את הנוסח שבלשון הקודש, כדלהלן:
 

"בדין עירובא, יהא שרי לנא לאפויי, ולבשולי, ולאדלוקי  נוסח העירוב בארמית:
 שרגא, ולמעבד כל צרכנא מיום טוב לשבת".

 
"בזה העירוב, יהיה מותר לנו לאפות, ולבשל, ולהדליק  נוסח העירוב בלשון הקודש:

 )רפד(את הנר, ולעשות כל צרכינו מיום טוב לשבת". 
 

הברכה ואת נוסח העירוב מפי בעלה, כי עיקר העירוב טוב שבעלת הבית תשמע את 
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נעשה בשבילה שהיא עוסקת בצרכי הבית ומבשלת. ומכל מקום אם לא שמעה, אין 

 )רפו(זה מעכב ורשאית לבשל ולאפות כרגיל. 
 

 זמן ההכנות לשבת

]דהיינו העירוב מתיר לבשל לשבת רק מיום טוב השני של ראש השנה ולא קודם לכן, 

, ועד סוף יום השישי. ואולם ישתדל שלא לבשל בשעות חמישי בלילה[ -מליל שישי 
המאוחרות של יום שישי, אלא כדי שיספיק האוכל להתבשל ביום שישי, שאילו 

. ובכל אופן אם התעכב, רשאי להכין מנויבואו אורחים ביום שישי, יוכלו לאכול מ
 )רעח, רפא( .את צרכי השבת כל יום השישי, כל עוד שהעירוב קיים ולא נאכל

 

 כל ההכנות

לצורך הקריאה  ]יום שישי[,מותר לגלול את ספר התורה לאחר הקריאה ביום טוב 
של שבת, שכיון שהניח עירוב תבשילין, הרי זה בכלל מה שאמר בנוסח העירוב 
"ולעשות כל צרכנו". ומטעם זה, מותר גם להדיח כלים, ולערוך השלחן מיום טוב 

 )שב(. בת ולסדרו כבכל ערב שבת, וכן כל כיוצא בזהלשבת עם כלי הסעודה של ש
 

 אכילת העירוב
ישתדל לאכול את הפת והתבשיל של העירוב בסעודת שבת, שמאחר ונעשתה בו 

 )רפב(מצוה אחת, ראוי שֵתעשה בו עוד מצוה. 
 

 שכח להניח עירוב
לכתחילה חייב כל אדם להניח עירוב תבשילין. ואולם אם שכח להניח, רשאי לבשל 

לאפות מיום טוב לשבת, כיון שבדרך כלל רב העיר מזכה את עירוב התבשילין שלו ו
לכל בני העיר, ויוצאים בזה ידי חובה. ואפילו אם שכח כמה פעמים בכמה חגים 
להניח עירוב תבשילין, רשאי בדיעבד לסמוך על רב העיר, כיון שבזמנינו כוונת הרב 

 )רצא(לזכות גם לאנשים כאלו ששכחו. 
 

אם פשע ולא הניח עירוב תבשילין בכוונה, קנסוהו חכמים ואינו רשאי לבשל  -פשע 
מיום טוב לשבת. ומכל מקום רשאי לבשל לצורך יום טוב הרבה בקדרה אחת, אף 

 )רצד( שמטרתו לשייר לעצמו לשבת.
 

 )רצב(קודם שבישל לצורך השבת, יסמוך על עירובו של רב העיר ויבשל.  אבד העירוב
 

 זיכוי הרבים
רוצה לזכות לאחר שאינו יודע לעשות עירוב תבשילין, לכתחילה יאמר לו את ה

הברכה מילה במילה, והוא יחזור אחריו. ואחר כך יאמר החכם את נוסח העירוב, 
כך: "בזה העירוב יהיה מותר לפלוני לאפות ולבשל ולהדליק את הנר, ולעשות כל 

ך כלל, רשאי החכם גם לברך ואם אותו אדם אינו יודע לברצרכיו מיום טוב לשבת". 
במקומו. וכתב הגאון החיד"א זיע"א שכך היה המנהג בירושלים עיר הקודש ללכת מבית לבית 

 )רצט( ולזכות את אותם שאינם בקיאים לעשות עירוב תבשילין. וברוך המחזיר עטרה ליושנה.
 

 שעון שבת
 ,אף שבשבתו נז()ידלק ויכבה. לשעות ש ,מיום טוב לשבת מכני ון שבתשע ןמותר לכוו

 ,תוקהדלאו  ובוילהאריך את כידהיינו  ,כומשילהאלא רק את המצב לכתחילה לשנות  ןאי
 .את הדלקתוביום טוב שאיסור הדלקה בו מדברי חכמים, מותר אף להקדים  מכל מקום
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 בעשרת ימי תשובה להיתפה אותנוסח  
 המלך הקדוש

בברכת 'אתה קדוש' תקנו חז"ל  ,פוריםיעד יום הכובימים שמראש השנה 
שבימים אלו 'המלך הקדוש'. לפי  אלא ',לחתום בה 'האל הקדוש שלאשבעמידה, 

ומראה  ,שבו על כסא דין לשפוט את העולםומלכותו ביאת הקב"ה מראה 
 )קצ(. ומלך במשפט יעמיד ארץשמלכותו בכל משלה, 

 
זמן של  כדידהיינו תוך ] ,נזכר מיד תוך כדי דיבורחתם 'האל הקדוש' ואם טעה ו

יצא ידי  ',המלך הקדוש'ואמר מיד ותיקן  ,[אמירת שלוש תיבות 'שלום עליך רבי'
לא  התחיל ברכת 'אתה חונן',לא שאפילו  זמן זה,חובתו. אבל אם נזכר לאחר 

יל ברכת 'אתה חונן', ואם התח .תפילהוצריך לחזור לראש ה תו,יצא ידי חוב
 )קצ(. תפילהלראש ה חוזר, מילה אחת 'אתה', ואפילו אמרה מיד אפילו אמר

 
 .תפילהר לראש הוזצריך לח ',המלך הקדוש'או  'האל הקדוש'פק אם חתם המסו

פורים שאנו מוסיפים בברכת אתה ילות של ראש השנה ויום הכיבתפואולם 
הסתפק אם  ר כךואח הוסיף כן,', אם זוכר ש...קדוש 'לדור ודור המליכו לאל

 )סח, קצ( חתם 'המלך הקדוש'. םסתן המש ,ראינו צריך לחזו ',הקדוש מלךה'חתם 

 
, ואמר 'האל הקדוש' של שחרית או מנחה החזרה תפילתשטעה ב שליח ציבור

כדי דיבור, חוזר לתחילת ברכת זמן של במקום 'המלך הקדוש'. ונזכר לאחר 
 )קצט( .תפילהלראש האינו חוזר 'אתה קדוש' ו

 
, ''האל הקדוש שאין כמוהו לא יאמרליל שבת, "צ בשאומר הש - ברכת מעין שבע

קודם אם נזכר  ','המלך הקדוש שאין כמוהו'. ואם טעה ואמר 'האל הקדוש אלא
מחיה מתים  ,מגן אבות בדברו" :מרלור וחזישחתם 'ברוך אתה ה' מקדש השבת', 

משיך משם והלאה על הסדר. אך אם יו ",המלך הקדוש שאין כמוהו ,במאמרו
 )פג( ., שספק ברכות להקלו חוזרשחתם 'מקדש השבת', אינאחר נזכר 

 

 המלך המשפט
בעשרת ימי תשובה שלא בברכת 'השיבה שופטינו' שבעמידה, תקנו רבותינו 

ם טעה וחתם 'מלך א'המלך המשפט'. ואלא לחתום 'מלך אוהב צדקה ומשפט', 
אוהב צדקה ומשפט', אם נזכר בתוך כדי דיבור ותיקן מיד 'המלך המשפט', יצא 

ם נזכר לאחר כדי דבור, חוזר לתחילת ברכת 'השיבה שופטינו' . אבל אתוידי חוב
וחותם 'המלך המשפט' וממשיך משם והלאה על הסדר. ואפילו אם נזכר בהמשך 

 משם משיךמברכת 'השיבה', ותחילת זר לוכגון באמצע 'אלוקי נצור', ח ,תפילהה
 על הסדר. ומכל מקום אם סיים לומר 'אלוקי נצור' ובא לפסוע שלושוהלאה 

ומתפלל  תפילהפסיעות של 'עושה שלום', ונזכר שלא חתם כהוגן, חוזר לראש ה
אנו אומרים הוא מסופק אם חתם 'המלך המשפט' או לא, שוהוא הדין כששוב. 

ואולם טוב  המלך המשפט'.'מסתמא אמר כהרגל לשונו בכל השנה ולא חתם ש
ל שבכל מקרה שהוא חוזר להתפלל, שיעשה תנאי של נדבה קודם שיתחי

חובה.  תפילתזו  תפילהלהתפלל, ויאמר כך: "אם אני חייב לחזור ולהתפלל, תהא 
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נדבה". והנכון שגם בני  תפילתזו  תפילהואם אינני חייב לחזור ולהתפלל, תהא 
 אשכנז ינהגו כן לחזור בתנאי של נדבה.

 
ם ואף על פי שגם עתה שטעה ואמר 'מלך אוהב צדקה ומשפט', הרי הזכיר 'מלך', מכל מקו

הבדל משמעותי יש ביניהם, כי 'מלך אוהב צדקה ומשפט', משמעותו שהוא אוהב שברואיו 
רבנו  עצמו שופט את העולם.ותו שה' יתברך יתנהגו בצדק ומשפט, אבל 'המלך המשפט' משמע

מנוח, שבולי הלקט, וכן פסקו רוב הראשונים, ומהם: הרי"ף, הרמב"ם, הרא"ש, רבנו סעדיה גאון, מחזור ויטרי, 
המאירי, הרמב"ן, הרא"ה, הריטב"א, מהר"ם מרוטנבורג, ארחות חיים, הכל בו, מהר"ם ריקאנטי, ועוד. וכן פסקו 

א( ורוב רבותינו האחרונים, ומהם: הפרי חדש, מטה יהודה עייאש, החיד"א בברכי יוסף, ן השלחן ערוך )תקפב ס"מר
י ציבור, מעשה רוקח, בית דוד, מכתב שלמה, לדוד, הראשל"צ פרי האדמה, שלמ תפילהנהר שלום, מאמר מרדכי, 

זכור לאברהם, בני חיי, בן ידיד, קדשי דוד, הגאון רבי משה זכות, זכור ליצחק הררי, מחזה אברהם די בוטון, 
משחא דרבוותא, פתח הדביר, קמח סולת, בית עובד, ארץ חיים, פקודת אלעזר, רבי חיים פלאג'י, שדי חמד, מכתב 

ועוד. וכן פשט המנהג בארץ ישראל כמו שהעידו בגודלם שער הִמְפקד, ברכת יוסף ידיד, ברית  לחזקיהו, ישיב משה,
כהונה ועוד. והגאון זרע דוד כשנודע לו שאחד מתלמידיו הורה שלא לחזור מטעם ספק ברכות להקל, גער בו 

 רכות להקל.ומיחה בידו והודיעו שכבר פשט המנהג להורות כדעת מרן, ובמקום מנהג לא אומרים ספק ב

 
, שהמסופק באיזו ברכה הוא בעמידה, חוזר לברכה שברור ובלאו הכי, הרי מבואר בירושלמי

לו שאמרה וממשיך משם והלאה על הסדר. ומבואר שלא אומרים ספק ברכות להקל בעמידה. 
והטעם, מכיון שהרי אם חיסר אפילו ברכה אחת, לא יצא ידי חובת התפילה, וכל ברכותיו 

עדיף לחזור מספק, שאז יוכל להמשיך בברכות ללא חשש, וגם יצא ידי חובת לבטלה, לכן 
וכן תפילה, מאשר שימשיך להתפלל וכל הברכות יהיו ספק לבטלה, ושמא לא יצא ידי חובה. 

ומעתה, מי שלא אמר המלך המשפט, כיון פסקו הנודע ביהודה, רבי אריה צבי פרומר, מנחת יצחק ועוד. 
ם והשלחן ערוך, כל ברכותיו לבטלה, אם כן לא שייך לומר כאן שלפי סברת רוב הראשוני

שאינו חוזר, נכון שיחזרו בתנאי )סימן קיח(  ספק ברכות להקל. ואף לבני אשכנז שפסק הרמ"א
נדבה. וכן כתב הט"ז שכיון שבספק, חוזר להתפלל בתנאי נדבה, כל שכן במקרה זה שדעת רוב 

וכן פסקו כמה מגאוני אשכנז, היעב"ץ, הגאון ישועות י נדבה. הפוסקים שחוזר, שיש לפסוק שיחזור בתנא
יעקב, הגאון רבנו זלמן, שו"ת מים רבים ועוד. וגדולה מזו כתב הגאון באר משה )ח"ז דף שיג עמוד ד(, 
שהאשכנזים תושבי ארץ ישראל שטעו לומר מלך אוהב צדקה ומשפט, "חייבים" לחזור לתחילת ברכת השיבה. 

 יותר לחזור בתנאי של נדבה ויוצאים ידי חובה לכל הדעות. )קצג(עי"ש. לכן הטוב ב
 

 הרם קולך

טוב ונכון להגביה קולו מעט באמירת 'המלך הקדוש' ו'המלך המשפט', כדי 
וכך נהג שיזכור היטב שהתפלל כהוגן, ולא יהיו לו ספקות אם אמר או לא אמר. 

במשך  'מוריד הטל' וכדומה כמוהרמב"ן ז"ל להגביה את קולו בכל הזכרה חדשה שבתפילה 
 וכן נהג מרן הראש"ל זצוק"ל. )קצג( שלושים יום, שאז כבר מתרגלת הלשון ובודאי הזכיר כהוגן.

 

 ארבע הוספות
 :ןהאלו ו ארבע הוספות בתפילה,ז"ל עוד תקנו ח

 .'מגן אברהם'בברכת  - ..."זכרנו לחיים"
 .'מחיה המתים'בברכת  - ..."מי כמוך אב הרחמן"
 .'מודים'בברכת  - ..."לחיים טוביםוכתוב "
 .'שים שלום'בברכת  - ..."ובספר חיים ברכה ושלום"
 

שכח ולא אמר 'זכרנו לחיים', אם נזכר לפני שאמר ברוך אתה  -זכרנו לחיים 
ה', חוזר לאומרו וממשיך על הסדר. אך אם נזכר אחר שאמר שם ה', לא יאמר 

שיגיע לברכת 'שמע קולנו', יוסיף שם 'למדני חוקיך', אלא יסיים 'מגן אברהם'. וכ
'זכרנו לחיים...', כיון שזו בקשת רחמים. ואם שכח ולא אמר גם שם, יאמרנו 

 )רה(בסיום 'אלוקי נצור'. 



 ראש השנה ויום הכיפורים בהלכה ובאגדה|   999

 

שכח ולא אמר 'מי כמוך', אם נזכר לפני שאמר ברוך אתה ה', חוזר  -מי כמוך 
למדני לאומרו וממשיך על הסדר. אך אם נזכר אחר שאמר שם ה', לא יאמר '

חוקיך', אלא יסיים 'מחיה המתים'. ולא יאמרנו ב'שמע קולנו' או ב'אלוקי נצור', 
 )רה. ת"ה קמג(כיון שאין זו בקשת רחמים אלא שבח לה' יתברך. 

 
שכח ולא אמר 'וכתוב לחיים טובים', אם נזכר לפני  -וכתוב לחיים טובים 

נזכר אחר שאמר שאמר ברוך אתה ה', חוזר לאומרו וממשיך על הסדר. אך אם 
שם ה', לא יאמר 'למדני חוקיך', אלא יסיים 'הטוב שמך ולך נאה להודות', 

 )רה(ורשאי לאומרו בסיום 'אלוקי נצור'. 

 
שכח ולא אמר 'ובספר חיים', אם נזכר לפני שאמר  -ובספר חיים ברכה ושלום 

ברוך אתה ה', חוזר לאומרו וממשיך על הסדר. אך אם נזכר אחר שאמר שם 
לא יאמר 'למדני חוקיך', אלא יסיים 'המברך את עמו ישראל בשלום', ויאמר ה', 

 )רה. ת"ה קמד('ובספר חיים' בסיום 'אלוקי נצור'. 

 

 'השלום'עושה 
ל שהוא -א-י-ר-פ-]רמז לשם המלאך ס , עושה 'השלום' במרומיו.יאמרהעמידה סיום ב

אומר גם השליח וכן  '[.סופר וכותב את בני האדם בספר החיים. ושמו בגימטריא 'השלום
קדיש תתקבל של שאחר חזרת השליח ציבור, אבל ב 'תתקבל'סיום קדיש ציבור ב

 )פב. שו"ת יבי"א חלק ח סימן יא אות יב( קדישים אין צריך לומר כן.השאר ערבית, וב

 

 'ולעילא'לעילא 
מנהג בני אשכנז לכפול תיבת 'לעילא' שבקדיש ואומרים 'לעילא ולעילא', אבל 

 )פב( בני ספרד לומר רק פעם אחת כמו בכל ימות השנה.מנהג 

 

 אבינו מלכנו
 ציבורבעשרת ימי תשובה נוהגים לומר 'אבינו מלכנו' אחר חזרת השליח 

המנחה, אם הזמן מצומצם וקרוב לצאת  תפילתוב )רה(שחרית ומנחה.  תפילתב
'אבינו אם יאמרו 'אבינו מלכנו' יפסידו לומר נפילת אפים, ידלגו על והכוכבים 

 ולאחר מכן יאמרו 'אבינו מלכנו'. ,מלכנו' ויאמרו נפילת אפים

 
הנוסח הנכון יותר לומר באבינו מלכנו: ְזכֹור כי עפר אנחנו, ולא כמו שנקדו 
בכמה סידורים, ָזכּור כי עפר אנחנו. כי הכוונה בתפילתנו לפניו יתברך שיזכור 

סלח לנו על כל עוונותינו. כי עפר אנחנו, כמו שנאמר אדם להבל דמה, וימחול וי
 )כן כתבו הפרי חדש, מטה יהודה, כסא אליהו, הגר"ח פלאג'י, שלמי ציבור, אהלי יעקב ועוד. רו(

 

וכן בראש השנה היא השבת שבין ראש השנה ליום הכיפורים, ששובה  שבתב
אשכנז. ויש בני יש אומרים שאין לומר 'אבינו מלכנו', וכן מנהג שחל בשבת, 
ספרד, אלא בני בשבת, וכן המנהג ברוב בתי הכנסת של  גםרו נוהגים לאומ

'אבינו מלכנו חטאנו לפניך רחם  :מוזכרים שם, כגוןהשמדלגים לשון 'חטא ועוון' 
ורק עלינו', וכן 'אבינו מלכנו מחול וסלח לכל עוונותינו', וכן ראוי לנהוג. 

 )קד( מנהגם.יש מנהג ברור שלא לומר 'אבינו מלכנו' בשבת, ישארו בבמקומות ש
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 עשרת ימי תשובה  
 תלויים ועומדים

בעשרת ימי תשובה יפשפש במעשיו לשוב בתשובה ממעשיו הרעים, ולהרבות 
מאזני המשפט ביד ה', ובינוניים  ובמצוות וצדקות ומעשים טובים. שבימים אל

תלויים ועומדים, זכו נחתמים לחיים, לא זכו נחתמים למיתה. לכן לכו ונשובה 
]נשף, לשון ערב, דהיינו בטרם שיערוב יומו של האדם,  נוּ פֵּ שְ רם יחשכו כוכבי נִ אל ה' בט

ימים , בתמידשהתשובה והצעקה יפים הם ף על פי או ויתבקש בבית דין של מעלה[.
 ,בהמצאודרשו ה' " :דרשו חז"לש כמופים הם ביותר ומתקבלים מיד. אלו י

 שנה ליום הכיפורים.אלו עשרה ימים שבין ראש ה ,"קרובקראוהו בהיותו 

 
  וקבלות טובותחיזוקים 

 זהירות יתירה
אלו של עשרת ימי תשובה, יזהר האדם בימים : )סימן תרג(כתב מרן בשלחן ערוך 

 ף על פיגם בדברים שאינו רגיל להזהר בהם במשך השנה. ובארו רבותינו, כי א
ם שמקבל האדם על עצמו חומרות והנהגות טובות רק לימים אלו, ואחר יו

ר להנהגותיו הרגילות, מכל מקום עצם זה שהצליח זוחחושב הוא להכיפורים 
, יש סיכוי אפילו לתקופה קצרה לשנות את עצמו מהרגליו ומדרכיו הקבועים

ויותר וימשיך כך להתעלות ולהתקרב יותר  ,שדבר זה ישפיע עליו גם להבא
רים שהם לבורא עולם. ובודאי שעל אחת כמה וכמה צריכים אנו להתחזק בדב

 מעכב אותנו שלא להקפיד לקיימם. ]יצר הרע[הדין, אך שאור שבעיסה  ןמ
 .אנשיםמה חלקלצערנו חסרה בהם המודעות אצל  , אשרמספר דוגמאותנכתוב ו
 

 בשר חלק

אוכלוסיה שהבזמנו שנה,  ה וחמישיםכמא, נוצר לפני 'חלק'שר מושג בה
של ישמעאלי רשע שלא זאת מחמת מוומבני ספרד בלבד, בירושלים היתה מונה 

האמין בבני אשכנז כיהודים כיון שבאו מארצות הנצרות, ועל כן היה מטיל 
בערי חברון וצפת. לאחר שמת  הולכים להתגוררוהיו  ,עליהם מיסים כבדים

, קיבל כי האשכנזים הינם יהודיםברלי שלימושל רשע זה, נתמנה מושל אחר 
שחטות. מפאת חילוקי הדעות ואז נהרו רבים לעיר הקודש ירושלים ופתחו מ

רמ"א ן ערוך שהספרדים קבלו הוראותיו, לבגדרי בהמה טרפה בין מרן השלח
ף רישהאשכנזים קבלו הוראותיו, גרם הדבר לבלבולים, כי יש בהמות שמרן מט

ר. אי לכך תיקן הראשון לציון דאז הגאון רבי יעקב שאול אלישר יכשמרמ"א וה
כתבו 'חלק', ועל הבשר הכשר לרמ"א יכתבו זצ"ל, שעל הבשר הכשר לדעת מרן י

'חלק' בלבד, כי ה'כשר' הוא טרף הזהירו כי הספרדים לא יקנו אלא 'כשר', ו
ספרדים המחלק אמנם במשך השנים טעו ולדעת מרן, ותקנה זו קיימת עד היום. 

והחלו לקנות בשר 'כשר'. אשר על כן, יש ליידע את בני ספרד כי גם היום קיים 
, כי הוא 'טרף' לספרדים. כלל לקנות בשר 'כשר''כשר' ל'חלק', ואין  בין הבדל זה

בעזרת ה' להתחיל לקנות בשר 'חלק', ו, ים אלוואדרבה זה הזמן להתחזק בימ
וברוך ה' כיום רבים מבני אשכנז מקפידים שלא לאכול  .כל השנהמשיך כך י

 'חלק', כי מי יעיז להכניס לפיו בשר הטרף לדעת מרן.בשר אלא 
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 ציבורבלה יתפ

. וכבר רבציבו תפילהה :, הואוחוסר מודעות בחשיבותיש  שלצערנו נוסף ענין
על הפסוק: "ואני תפילתי לך ה' עת רצון", אימתי הוא  א(ח ע"ברכות )דרשו חז"ל 

של רבים,  תפילתםעת רצון? בשעה שהציבור מתפללים. שאין הקב"ה מואס ב
כל העוסק בתורה, ובגמילות . ואמר הקב"ה "הן אל כביר ולא ימאס" :שנאמר

חסדים, "ומתפלל עם הציבור", מעלה אני עליו כאילו פדה אותי ואת בני מבין 
ו של אדם תפילתאמר רבי אמי אין : )תענית ח ע"א(אומות העולם. ועוד אמרו 

 :)איכה ג מא(שנאמר  ]שמתפלל בכוונת הלב[,נשמעת אלא אם כן משים נפשו בכפו 
א ְלָבֵבנּו ֶאל" ָ ִים ִנש ּ ּפָ ָמִים ֶאל ,ּכַ ָ ׁשּ  :)תהילים עח לו(". ואמנם יש פסוק אחר ֵאל ּבַ
בוּ " ִפיֶהם ּוִבְלׁשֹוָנם ְיַכזְּ ם לֹא ,לוֹ  ַוְיַפּתּוהּו ּבְ ְבִריתוֹ  ָנכֹון ִעּמֹו ְולֹא ְוִלּבָ ף וא ",ֶנֶאְמנּו ּבִ

ר ָעֹון" על פי כן כתוב שם: כוונים , משמע שאף על פי שאינם מ"ְוהּוא ַרחּום ְיַכּפֵ
ומוחל להם, והיאך  תפילתםכל כך וליבם בל עימם, בכל זאת הקב"ה מקבל את 

, אזי אפילו שאינם ציבורב תפילההגמרא שהדבר תלוי: אם העונה יתכן? 
 תפילהביחיד, אין ה תפילהמכוונים כל כך, הקב"ה מכפר להם. אבל אם ה

תנו יכול י מאן בכל ליבו! ובאמת, מונשמעת אלא אם כן משים נפשו בכפו ומכו
 ?!בתפילה ן בכל מילה ומילהמכוולהעיד על עצמו ש

 

פסק, שצריך להתאמץ וללכת אפילו הליכה  טז(עי' ט, סצ  ')סי והנה מרן בשלחן ערוך
. ורק אם אין לו מנין , כדי להתפלל עם הציבורמטר[ 262]של מרחק י"ח דקות 

שעה שהציבור ב התפלללעליו להשתדל עדין, מרחק זה, הריהו אנוס ופטור. וב
וזו תוכחת מגולה לאותם אנשים שהם  :)ס"ק נב( וכתב המשנה ברורהמתפללים. 

)ברכות ח בעיר, ומתעצלים ללכת לבית הכנסת להתפלל בציבור. וכבר אמרו חז"ל 

 .כל מי שיש בית הכנסת בעירו ואינו נכנס לשם להתפלל, נקרא שכן רע: ע"א(
 

יום שחרית, מנחה וערבית בציבור, אשר על כן, חזקו ונתחזקה להתפלל יום 
זמני התפילות אין הרבה בתי כנסת, ון גדול באותם מקומות שובפרט הניסיו

בציבור  תפילהחלקם , ומחמת זה מפסידים מעטמוקדמים  םכנסת שהבתי שב
)אבות פ"ה ספר תורה. אבל כבר אמרו חז"ל  ישרק ביום שבאים מידי יום, או ש

לפי הצער של האדם כך גדול שכרו יותר, ש 'לפום צערא אגרא',: משנה כב(
זה נפרץ בכמה מקומות, הדבר ה ,לחם ביצר הרע. כי בעוונותישמתאמץ יותר לה

ביחידות, אינם מרגישים שום נקיפות מצפון, כמו  ומרוב שהורגלו בכך להתפלל
עבר אדם עבירה וחזר עליה, נעשית לו כהיתר, : "ב(יומא פו עמסכת )שאמרו חז"ל 

 יש כלל בחומרת העבירה, ה' יצילנו.שאינו מרג
 

כך וב ע שקשה עליו הקימה בבוקר, ישן מוקדםוהחכם עיניו בראשו, שכאשר יוד
צת שלא יביא את עצמו לניסיון שיקשה עליו לקום ולהתפלל במנין, כי זו ע

 תפילהגונב לו את ההיצר הרע לתת לאדם תחושה על ערנות בלילה, וכך הוא 
רה לא יסולאו בפז. ואף אם קרה פעם שחזר בשעה במנין, אשר מעלותיה ושכ

מאוחרת מאיזו שמחה, יתגבר כארי לקום ולהתפלל במנין, כמובא בהלכה 
 בבוקר לעמוד כארי יתגבר: ")סימן א סעיף א(הראשונה הפותחת את השלחן ערוך 

לעבודת  - האדם נברא לכך כי :(א ק"ס) ברורה משנה", וכתב הבוראו לעבודת
 ישיאנו אם ואף. "בראתיו ולכבודי בשמי הנקרא כל" :הכתוב רשאמ כמובוראו, 
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 :מראל בקיץ ישיאנו או ?גדול הקור כי בבוקר תעמוד איך :מראל בחורף יצרו
 ויחשוב .לו ישמע אול עליו יתגבר ?משנתך שבעת לא ועדיין טתךיממ תעמוד איך

 זריזו זהיר היה כמה שר ודם,ב מלך לפני לשרת לעמוד נצרך היה לויא בנפשו
ל ק של בנו בן ל וחומרוק ל שכןכ ,לעבודתו עצמואת  להכין בהשכמה לעמוד
 . ישמע חכם ויוסף לקח.ה"הקב מלכיםהלכי מלך מ לפני וחומר

 

 צאת השבת

שלחן ערוך הולדעת מרן  ,כידוע, יש מחלוקת גדולה בפוסקים בזמני צאת השבת
שבחורף הוא  ,תםורוב ככל רבותינו הראשונים זמן צאת השבת הוא כדעת רבנו 

כחצי שעה אחר צאת השבת הרגיל, ובקיץ הוא כארבעים וחמש דקות, אחר 
ה מעיקר הדין נפסק הן אמת כי. וצאת השבת הרגיל, כמפורסם בלוחות השנה

, אך לפחות רגיל הוא העיקרזמן צאת השבת השרבותינו הגאונים דעת כ ההלכה
מפורסם כמן רבנו תם פי זכיש להקפיד להוציא את השבת  עשרת ימי תשובה,ב

 של חילול שבת. מן התורהחשובה מאוד בספק איסור  החומר היזוובלוחות, 
 

ועיין בחוברת "השבת בהלכה ובאגדה", ששם בארנו את החשיבות והמעלה להוציא את השבת 
ירא שכרבנו תם, ובפרט באיסור כה חמור של ספק חילול שבת שיש בו חיוב סקילה. ובודאי 

מה שיש לו להחמיר בעניינים שונים מדרבנן, על אחת כמה וכשהן רות חומחמיר שמים שמ
 וך שפסקו כן.תורה, ולחשוש לדעת רוב הראשונים ומרן השלחן ערבספק איסור 

 

בענייני אגדה בכל מוצאי שבת יש לציין כי יש מקומות שארגנו שיעור תורה ו
ר זה אין רבנו תם, ודב לשלת ערבית עד זמן צאת השבת יתפסיום  אחרקודש ל

שאין הרבה לומדים, וכל  זו, ובפרט בשעה את הרבים יםמזכשערוך אליו 
מחלוקת בבית, כי גם מונע פעמים זה ו] המשתתף הרי הוא נוטל שכר כנגד כולם.

עדיפה לעיתים שהגברים הבית וכו', ומ שטיפתוב ותכביסכידוע שבשעות אלו, האשה עסוקה ב

 חטא בא על ידו. וכל המזכה את הרבים איןיתעכבו מעט[, 
 

 קביעת עיתים לתורה
בין שלם בגופו בין בעל  ,בין עני בין עשיר ,כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה

בין בחור בין שהיה זקן גדול שתשש כוחו, אפילו היה עני המתפרנס מן  ם,יסורי
חייב לקבוע שחייב לפרנסם, ואפילו בעל אשה ובנים  ,הצדקה ומחזר על הפתחים

: "לא ימוש ספר התורה הזה )יהושע א ח(שנאמר  ,מוד תורה ביום ובלילהלו זמן לל
 רמב"ם הלכות תלמוד תורה פרק א הלכה ח()ה. "והגית בו יומם ולילהמפיך 

 

: "רק השמר )דברים ד ט(עד אימתי חייב אדם ללמוד תורה? עד יום מותו, שנאמר ו
ופן יסורו מלבבך לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, 

 הלכה י( שם)כל ימי חייך". וכל זמן שלא יעסוק בתורה, הוא שוכח. 
 

 (ה"ג ה"פ)שם  ואחר כך על שאר מעשיו. ,לימוד תורהעל  לת דינו של אדםיחת
 
 

 ,טיפש אומר מי יוכל להביאוה ,שהיה תלוי באוירלחם כר ילכ משל :ינאי מר רביא
 ,כך .מביא סולם או קנה ומוריד אותו ?לא אחד תלה אותווכי  מרקח אויפאבל ה

שונה  ?ומי שהוא פיקח מהו עושה ,אימתי אקרא כל התורה ,מי שהוא טיפש אומר
לא נפלאת  :אמר הקב"ה .עד שמסיים כל התורהופרק אחד למחר,  ,יוםהפרק אחד 

 (דברים רבה נצבים ח) שאין אתה עסוק בה.סימן  ]בסיבתך[, ממך -ואם נפלאת היא  ,היא
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 ?!אשה בעלת שכלאת המי ז
א )"מעדני המלך" ח"זצוק"ל רבנו עובדיה יוסף להלן מלל משיעורו של מרן הראשון לציון 

 .לאשתו ובמה לאלשמוע בעל צריך הבמה ( עהעמוד ק
 

רהיטים לפי הטעם בביתה האשה יש לה חוות דעת בדברים של עולם הזה, שיהיו 
הבעל צריך לקבוע, כמו  ,לדיםאבל בדברים של ענייני שמים איפה ילמדו הי שלה,

 ְכַאְחָאב ָהָיה לֹא ַרק" (כה כא א מלכים)הפסוק את )בבא מציעא נט ע"א(  ראשהביאו שם בגמ
ר ר ֲאׁשֶ ֹות ִהְתַמּכֵ ֵעיֵני ָהַרע ַלֲעש  רה',  ּבְ ה ֲאׁשֶ ּתוֹ  ִאיֶזֶבל אֹתוֹ  ֵהַסּתָ , מסכן אחאב "ִאׁשְ

בגלל אשתו  לם הבא,חלק לעומלכים שאין להם הוהוא אחד משלשת  ,נםינפל בגה
אדם שיש לו שכל ותבונה יגביל את הדברים, רבותינו עשו  ה שאין כןהמרשעת. מ

 פשרה, בדברים של עולם הזה היא קובעת, בדברים של עולם הבא הוא קובע.
 

אם אשתך נמוכה ואתה גבוה, פירוש, ועל זה אמרו 'איתתך גוצא גחין ולחיש לה', 
תו זה אחד מהדברים ותשמע ממנה. שהמכבד את אש כמו לולב ואתרוג, תתכופף

כמו שאמר רבא לבני מחוזא 'אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרו', החשובים שיש, 
אם רואה תכשיט יפה יקנה לה, שמלה ]תכבדו את נשותיכם, ועל ידי זה תתעשרו[, 

אבל רק בעניינים של  ,יכבד את דבריהלא רק להלביש אותה, חדשה יקנה לה, 
בדברים של יראת שמים אסור לשמוע לה! אם היא אומרת לו "לא הזה, אבל  עולם

תלך לשיעור תורה", אדם זה חמור שנותן לה לרכוב עליו, דבר זה אינו עניין שלה, 
 בתלמוד חייב מישראל איש "כל יאמר לה אני חייב ללמוד תורה, הרמב"ם כותב:

 ,ובנים אשה בעל ואפילו ם...ייסור בעל בין בגופו שלם בין עשיר בין עני בין תורה
לא  .ולילה" יומם בו והגית: שנאמר ,ובלילה ביום תורה לתלמוד זמן לו לקבוע חייב

תעזור לי להשכיב  ,רק מי שאין לו אשה חייב ללמוד תורה אלא כולם. ואם מבקשת
את הילדים, יאמר לה תקחי אותם בטובות תשכיבי אותם, וכי כל פעם 'עבדים היינו 

רים' להשכיב אותם? הוא צריך ללמוד תורה. והיא גם יש לה חלק בחלק לפרעה במצ
 בלימוד התורה.

 

תאמר לו  אשה בעלת שכל צריכה לקחת מקל ולגרש את בעלה שילך ללמוד תורה,
, אסתדר לבד! כי מי שהולך ללמוד תורה יודע מה זה איני צריכה את העזרה שלך

דות טובות, יש לו ייש לו מ כבוד האשה, יודע איך לכבדה ואיך להתנהג אתה,
קשוח, יבוא  ,גזלן ,מוסריות. אדם שלא לומד תורה סופו נעשה כליסטים, כמו נבל

 ִלְפָתאִים ָלֵתת"פעם שהיא תבכה לפניו והוא יצחק עליה! התורה מלמדת את האדם 
ַעת ְלַנַער ,ָעְרָמה ה ּדַ ַמע .ּוְמִזּמָ ְחבֻּ  ְוָנבֹון ,ֶלַקח ְויֹוֶסף ָחָכם ִיׁשְ  .(ד א משלי) "ִיְקֶנה לֹותּתַ

 

היא צריכה לדחוף את בעלה ללמוד תורה, כי אם אינו לומד  ,אם יש לאשה שכל
 אשתו את מכבד אדם שיהיה חכמים וויצ אין לו ערך אליה, כך כותב הרמב"ם: "וכן

 יטיל ולא, הממון כפי בטובתה מרבה ממון לו יש ואם, כגופו ואוהבה מגופו יותר
ידחוק את  .רוגז" ולא עצב יהיה ולא בנחת עמה דיבורו ויהיה ,יתירה אימה עליה

עצמו ויקנה לה בגדים יותר מהערך שלו. ימעט מעט מהאכילה ויקנה לה בגדים 
תה בנחת בסבר פנים יפות, לא כמו ותכשיטים, ישמע בקולה בכמה דברים, ידבר אִ 

 רו בגמראאם לא כן אין שלום בבית. וכן אמאלה שתמיד מדברים בפנים זועפות, ש
היתה האשה יודעת כמה  רה בתוך ביתו. לוּ ילעולם אל יטיל אדם אימה ית (גיטין ז)

, כדי שידע איך דברים טובים יש בתורה שלנו, היתה דוחפת אותו שילך ללמוד תורה
 להתנהג בבית. ע"כ. ישמע חכם ויוסף לקח.
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 לימוד ההלכה

, אין לו להקב"ה בעולמו מיום שחרב בית המקדש )מסכת ברכות ח ע"א(אמרו חז"ל 
 ציון שערי' ה הבוא"אלא ארבע אמות של הלכה בלבד. ודרשו שם על הפסוק: 

 כנסיות מבתי יותר ,בהלכה המצויינים שערים' ה אוהב ,"יעקב משכנות מכל
אוהב הקב"ה את בתי המדרשות שלומדים בהם . ובאר המהרש"א, מדרשות ובתי

מדרשות יותר מבתי  ינה שורה עליהם[,]שהם כמו לשכת הגזית שהשכהלכה פסוקה, 
שאין לומדים בהם הלכה פסוקה. וכן כתב היעב"ץ שם. והדברים פשוטים שהרי 

 ולא חטא ירא בור אין כי, מעשיו בכל יכשל כשול אוהל ,הבהלכ בקי אינו אם
 .חסיד הארץ עם
 

: יש בעלי בתים )יורה דעה סימן רמו ס"ק ה(שפתי כהן צא וראה מה כתב הגאון 
והגים ללמוד בכל יום תלמוד עם פירוש רש"י ותוספות, ואינם לומדים הנ

אבל האמת היא שצריכים ללמוד בספרי הפוסקים דיני התורה להלכה בפוסקים. 
ואינם יוצאים ידי חובת מצות תלמוד תורה  ולמעשה שזהו שורש ועיקר לתורתנו,

עות בכל ולכן אם אינם לומדים אלא שלוש או ארבע שכלל בלימוד התלמוד, 
יום, לא ילמדו גמרא בלבד. גם הגאון רבנו זלמן כתב: אדם שאין לו פנאי 

צריך שיהיה כל לימודו בלימוד הדינים המביאים לידי מעשה, שהם ההלכות הרבה, 
הצריכות לכל אדם לדעת אותם, כדי לקיים את המצוות, ולהזהר שלא להיכשל 

השלחן אשר לפני ה' שמו ובספר תשובה מאהבה כתב: זה  באיסורים חס ושלום.
אורח חיים", אשר בו כל ההנהגות והדינים אשר יעשה  -נאה לו "שלחן ערוך 

אותם האדם וחי בהם, ובו הלכות גדולות לשבת וברכות הנהנין ויתר ההלכות, 
ולא כאשר ראיתי מההמון שלומדים בכל יום דף גמרא, ואינם יודעים דיני ברכות 

 (.ס"דש ובסיומא ה"ד צג סימן יב חלק) אליעזר ציץ ת"שוב ועיין עוד הנהנין והלכות שבת.

 
)ח  ותהילות לאל יתברך, זכינו שבדורות הללו מתקיימת נבואתו של הנביא עמוס

ה" יא( ִאים ָיִמים ִהּנֵ יה' אלוקים,  ְנֻאם ּבָ ַלְחּתִ ָאֶרץ ָרָעב ְוִהׁשְ ֶחם ָרָעב לֹא ,ּבָ  ְולֹא ַלּלֶ
ִים ָצָמא י ,ַלּמַ מֹ  ִאם ּכִ ְבֵרי ֵאת עַ ִלׁשְ אמץ בעוז ותעצומות . ועל כן, יש להת"ה' ּדִ

בתשובה שחייבים בראשית דרכם השבים להרבות בלימוד ההלכה, וכל שכן 
שה אשר הלכה למעשה, למען ידעו את הדרך אשר ילכו בה, ואת המעללמוד 

"השיבנו אבינו לתורתך... והחזירנו בתשובה  יעשו. וכמו שבארו בנוסח התפילה:
כדי לדעת כיצד  כלומר, בתחילה צריכים ללמוד את התורהלפניך", שלימה 

אחר כך להתנהג, שלא יחלל שבת מחוסר ידיעה, ולא יברך ברכות לבטלה וכו', ו
 .יכול להגיע למעלת "והחזירנו בתשובה שלימה לפניך"

 
ההלכה, ומקומות רבים לימוד בחשיבות ות ובאמת שכיום ברוך ה' רבתה המודע

לבד מהשיעורים שנמסרים בהלכה, עורכים מבחנים על ההלכות, ו הגדילו לעשות,
על החוברות הללו נבחנים גם כינו שזו כדי לדרבן את הציבור לחזור ולשנן.

לכל נפש, איש ואשה קטן וגדול, ואשריהם המזכים את  שווהשלשונם קלה ו
עליהם נאמר: "ומצדיקי הרבים ו ,הרבים ומדרבנים את הציבור בתעודות ופרסים

ככוכבים לעולם ועד", וכל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו. אשריו 
 בעולם הזה וטוב לו בעולם הבא.
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 שבת שובהדרשת 

השבת שבין ראש השנה ליום הכיפורים נקראת "שבת שובה" על שם ההפטרה 
ו ָבה: ")הושע יד ב(שקוראים בה  ָרֵאל ַעד  ש  ֲעֹונֶ  ה'ִיש ְ ְלּתָ ּבַ י ָכׁשַ ֶכם  .ךָ ֱאלֶֹהיָך ּכִ ְקחּו ִעּמָ

ָבִרים  ו בו  ּדְ ש  כל שבת בתר מוומנהג ישראל קדושים לכנס את הציבור יה'".  ֶאל וְּ
לקביעת עיתים ולהרבות בדרשות ושיעורי תורה בהלכה ומוסר לחיזוק הלבבות 

לתורה, ולחינוך הבנים במוסדות של תורה ויראת שמים טהורה. ואחריות גדולה 
הכנסת, להתכונן מבעוד מועד להביא חכמים מאוד מוטלת על גבאי בתי 
כדי שיבואו ציבור גדול להתחזק בקיום התורה  ,שידרשו ולפרסם את השיעורים

והמצוות ומעשים טובים, וכל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו, אשריו 
 בעולם הזה וטוב לו בעולם הבא.

 

 שנהיום בשנה חשוב 

ימי השבוע של השנה שבעת  כנגדלכיפור, הם  אש השנהשבעת הימים שבין ר
שבזה כפי כוחו, וירבה בתורה יעשה תשובה  בכל יוםאשרי אדם ששעברה. ו

 ביום ראשוןכנגד אותו יום. למשל: שעברה כל מה שחטא בשנה על כפר מ
 ובפרטבשנה שעברה, משך כל ימי ראשון ן לתקן כל מה שחטא בויכו בשבוע,

 )רט( .השנה שבתותן לתקן כל מה שפגם בכל יכוו, השבתיום ב

 
 

 מנהג הכפרות 

 כל ישראל

מימות עוד יסודתו בהררי קודש  ,בעשרת ימי תשובהבתרנגולים כפרות המנהג 
 מהדריםו ., והיום כבר נהגו כן בכל תפוצות ישראלנהאלף שהגאונים למעלה מ

ִיְהיּו  ִאם: ")ישעיה א יח( דוקא, כדי לרמוז מה שנאמר תרנגולים לבניםלקחת 
ִניםֲחָטֵאי ָ ׁשּ ינוּ  ,ֶכם ּכַ ֶלג ַיְלּבִ ֶ ׁשּ  ()רכב ".ּכַ

 

 מספר התרנגולים
תרנגול זכר לכל אחד מבני הבית הזכרים, ותרנגולת נקבה לכל  קחתל המנהג

תרנגול אחד ושתי תרנגולות טוב לקחת  ,הנקבות. ולמעוברתבני הבית אחת מ
גולת אבל אם קשה לו קצת, די בתרנשאולי העובר זכר ואולי נקבה.  ,מספק

ומי שאין ידו משגת, די שיקח תרנגול אחת למעוברת, כי העובר הוא חלק מאמו. 
 ()רכב, רכהלכל בנות הבית. אחת הזכרים, ותרנגולת נקבה הבית  זכר אחד לכל בני

 

 חליפתי. תמורתי. כפרתי.
זה חליפתך זה " :התרנגול סביב לראש המתכפראת בב ומנהג לומר בעת שמסה

התרנגול ילך לשחיטה, ואתה תכנס לחיים טובים  זהתמורתך זה כפרתך, 
זה חליפתי זה תמורתי זה "בב התרנגול סביב לראשו, אומר: ווכשמסולשלום". 

 (רכה) זה התרנגול ילך לשחיטה, ואני אכנס לחיים טובים ולשלום"., כפרתי

 

 "וכפר בעדו ובעד ביתו"
ב על בני טוב שיקדים לסובב את התרנגול על עצמו תחילה, ואחר כך יסוב
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וכפר ", בעבודת המקדש ביום הכיפורים ביתו. וכמו שנאמר אצל הכהן הגדול
 )השל"ה, חוות יאיר, כף החיים. רכה(, כדי שיבוא זכאי ויכפר על האחרים. "בעדו ובעד ביתו

 

 תשובה יהרהור
ושים יש לאדם להרהר בתשובה בשעת עשיית הכפרות, ויחשוב בלבו שכל מה שע

בע מיתות בית דין, ראוי היה להעשות בו. כי בעת שהשוחט לעוף, דוגמת ארעתה 
אשר אוחז את הסימנים בצוואר העוף הוא דוגמת 'חנק', וכששוחטו הוא 'הרג', וכ

וכאשר מחרכים  ',הוא דוגמת 'סקילהכשהוא מפרפר, בטו בקרקע וכו וחימשל
הוא דוגמת 'שריפה'. ועל ידי שהוא מדמה בנפשו כך  ומהבהבים אותו באש

 )רכד( מוחל לו. ,ומהרהר בתשובה, ה' יתברך אשר ימינו פשוטה לקבל שבים
 

 שחיטה
לא ישחט את העוף על יד עוף אחר חי, משום צער בעלי חיים, וגם מחשש שמא 

 )יו"ד סימן לו סעיף יד. רכח(תצטמק הריאה של העוף החי מהפחד ויהיה טרף. 

 

 כיסוי הדם
פר זה יהיה לכיסוי ע" :ראוי לכיסוי הדם, ויאמר בפיוהיכין עפר קודם השחיטה, 

יזוב על העפר, הדם וישחט מעל העפר באופן ש ,יתן עפר על הארץו ."דם העופות
אשר  א"י אמ"ה"ב :יכסה את הדם בעפר, וקודם שיכסה יברך ה,שחיטובגמר ה

 )רכז( ר".וציונו על כיסוי הדם בעפ ,תיווקדשנו במצו

 

של כיסוי הדם לא יכסה את הדם בעפר אלא לאחר בדיקת הסכין. ומצוה זו 
 -, מי ששפך "בעפר "ושפך את דמו וכיסהו :שייכת לשוחט, כי התורה אמרה
וף הראשון, יכבד את המצוה בע קיים השוחטיכסה. אך טוב וכדאי שלאחר ש

ומצוה  בשליחותו[. ]וטוב שיאמר לו השוחט שיכסהבעופות הבאים, את בעל העוף 
אם ושאינה מצויה כל כך.  זמן הזה, ובפרט בזולחזר אחר מצוה חשובה 

כמה מבני הבית, כל אחד יברך על העוף שלו ויכסה. והוא הדין לנשים  נמצאים
 )רכז( בכל זה.

 

 פדיון כפרות
לאחר השחיטה, ימלח את העוף כדין ויאכל אותו. ויתן את דמי פדיון התרנגולים 

זה עדיף יותר משיתן להם את התרנגולים עצמם, מחשש שמא יתביישו ו לעניים.
 )רכה(העניים, שלאחר שהשליך את עוונותיו על העוף נותנו להם. 

 

 כפרות בכסף
 כסףומסובב את הולוקח מחיר של עוף  ף,יש נוהגים לעשות את הכפרות בכס

 לשלום".: "זה הכסף ילך לצדקה, ופלוני יכנס לחיים טובים ו, ואומרראשהמעל 
 
 

 מפסוקי התורה על מעלת ושכר השב התשובה 
ר  :)דברים פרק ל( נאמר בתורה ָלָלה ֲאׁשֶ ָרָכה ְוַהּקְ ה ַהּבְ ָבִרים ָהֵאּלֶ ל ַהּדְ ְוָהָיה ִכי ָיֹבאּו ָעֶליָך ּכָ
י ְלָפֶניָך  ָבֶבךָ ָנַתּתִ ֹבָת ֶאל לְּ ֵ מָּ  ַוֲהש  יֲחָך ה' ֱאלֶֹהיָך ׁשָ ר ִהּדִ ָכל ַהּגֹוִים ֲאׁשֶ ָ ַעד ה' ֱאלֶֹהיָך ה: ּבְ ת  בְּ ַ ש  וְּ
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ָך: ֶ ש  ָכל ַנפְּ ָך ו בְּ ָבבְּ ָכל לְּ ה ו ָבֶניָך ב ְּ ָ ָך ַהי ֹום ַאת  ַצו ְּ ר ָאֹנִכי מְּ ֶ כל ֲאש  ֹקלֹו כ ְּ ָ בְּ ת  ַמעְּ ָ ש  ב ה' ֱאלֶֹהיָך  וְּ ְוׁשָ

ר ֱהִפיְצָך ה' ֱאלֶֹהיךָ  ים ֲאׁשֶ ל ָהַעּמִ ְצָך ִמּכָ ב ְוִקּבֶ בּוְתָך ְוִרֲחֶמָך ְוׁשָ ֲחָך  ֶאת ׁשְ ה: ִאם ִיְהֶיה ִנּדַ ּמָ ׁשָ
ר  ֶחָך: ֶוֱהִביֲאָך ה' ֱאלֶֹהיָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ם ִיּקָ ָ ְצָך ה' ֱאלֶֹהיָך ּוִמׁשּ ם ְיַקּבֶ ָ ָמִים ִמׁשּ ָ ְקֵצה ַהׁשּ ּבִ

ּה  ּתָ ָך ֵמֲאֹבֶתיָך:ָיְרׁשּו ֲאֹבֶתיָך ִויִרׁשְ ב ְּ ִהרְּ ָך וְּ ֵהיִטבְּ ַבב ַזְרֶעָך לְּ ת אֶ וְּ ָבְבָך לְּ ת אֶ ּוָמל ה' ֱאלֶֹהיָך  וְּ
ָך  ָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפׁשְ יָך:ְלַאֲהָבה ֶאת ה' ֱאלֶֹהיָך ּבְ ַמַען ַחי ֶ ל ָהָאלֹות  לְּ ְוָנַתן ה' ֱאלֶֹהיָך ֵאת ּכָ
ר ְרָדפּוָך:  ְֹנֶאיָך ֲאׁשֶ ל ָהֵאּלֶה ַעל ֹאְיֶביָך ְוַעל ש  יָת ֶאת כ ָ ָעׂשִ קֹול ה' וְּ ָ ב ְּ ת  ַמעְּ ָ ש  ו ב וְּ ה ָתש  ָ ַאת  וְּ

ֶהמְּ ִמ  ִרי בְּ ָך ו ִבפְּ נְּ ִרי ִבטְּ פְּ ה ָיֶדָך ב ִ ֹכל ַמֲעׂשֵ ָך ה' ֱאלֶֹהיָך ב ְּ הֹוִתירְּ ָך ַהי ֹום: וְּ ַצו ְּ ר ָאנִכי מְּ ֶ ֹוָתיו ֲאש  ָך צְּ ְּ ת 
ֹטָבה ָך לְּ ָמתְּ ִרי ַאדְּ טֹוב ,ו ִבפְּ ו ב ה' ָלׂשו ׂש ָעֶליָך לְּ י ָיש  קֹול  ,כ ִ ַמע ב ְּ י ִתש ְּ ׂש ַעל ֲאֹבֶתיָך: כ ִ ר ׂשָ ֶ ֲאש  ה' כ ַ

ה ֹוָרה ַהז ֶ ֵסֶפר ַהת  תו ָבה ב ְּ ָֹתיו ַהכ ְּ ֻחק  ֹוָתיו וְּ מר ִמצְּ ָך  ,ֱאלֶֹהיָך ִלש ְּ ָבבְּ ָכל לְּ ו ב ֶאל ה' ֱאלֶֹהיָך ב ְּ י ָתש  כ ִ
ָך: ֶ ש  ָכל ַנפְּ ָך ְולֹא ְרֹחָקה  ו בְּ ָך ַהּיֹום לֹא ִנְפֵלאת ִהוא ִמּמְ ר ָאֹנִכי ְמַצּוְ ְצָוה ַהזֹּאת ֲאׁשֶ י ַהּמִ ּכִ

ֹאדכ ִ  ... ִהוא: ָבר מְּ ָך ַלֲעׂשתֹו: ,י ָקרֹוב ֵאֶליָך ַהד ָ ָבבְּ ִפיָך ו ִבלְּ ים  ב ְּ ָפֶניָך ַהי ֹום ֶאת ַהַחי ִ י לְּ ִ ֵאה ָנַתת  רְּ
ֶאת ָהָרע: ֶות וְּ ָ ֶאת ַהמ  ֹוב וְּ ֶאת ַהט  ָך ַהי ֹום וְּ ַצו ְּ ר ָאֹנִכי מְּ ֶ ָרָכיו  ,ֲאש  דְּ ַאֲהָבה ֶאת ה' ֱאלֶֹהיָך ָלֶלֶכת ב ִ לְּ

ֹותָ  ֹמר ִמצְּ ִלש ְּ ָטיווְּ ָ פ  ָֹתיו ו ִמש ְּ ֻחק  ה  ,יו וְּ ָ מ  ָ ה ָבא ש  ָ ר ַאת  ֶ ָאֶרץ ֲאש  ָך ה' ֱאלֶֹהיָך ב ָ ָרִביָת ו ֵבַרכְּ ָחִייָת וְּ וְּ
: ה  ָ ת  ִרש ְּ י  לְּ ְדּתִ ם: ִהּגַ ֲחִויָת ֵלאלִֹהים ֲאֵחִרים ַוֲעַבְדּתָ ּתַ ְחּתָ ְוִהׁשְ ָמע ְוִנּדַ ְוִאם ִיְפֶנה ְלָבְבָך ְולֹא ִתׁשְ

ן ָלבֹוא ָלֶכם ַהּיֹום כִּ  ְרּדֵ ה ֹעֵבר ֶאת ַהּיַ ר ַאּתָ י ָאֹבד ּתֹאֵבדּון לֹא ַתֲאִריֻכן ָיִמים ַעל ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ
ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ  ָ ּה: ַהִעֹדִתי ָבֶכם ַהּיֹום ֶאת ַהׁשּ ּתָ ה ְלִרׁשְ ּמָ ָרָכה ׁשָ ָפֶניָך ַהב ְּ י לְּ ִ ֶות ָנַתת  ָ ַהמ  ים וְּ ַהַחי ִ

ָלָלה ַהק ְּ חַ  ,וְּ ָ ב ַ ת  ָקה בֹו ו ָבַחרְּ ָדבְּ ֹקלֹו ו לְּ ֹמַע ב ְּ ַאֲהָבה ֶאת ה' ֱאלֶֹהיָך ִלש ְּ ֶעָך: לְּ ַזרְּ ה וְּ ָ ֶיה ַאת  חְּ ַמַען ת ִ ים לְּ י ִ
ַיֲעֹקב  ָחק ו לְּ ִיצְּ ָרָהם לְּ ַאבְּ ע ה' ַלֲאֹבֶתיָך לְּ ב ַ ר ִנש ְּ ֶ ֶבת ַעל ָהֲאָדָמה ֲאש  ֶ ֹאֶרךְּ ָיֶמיָך ָלש  יָך וְּ י הו א ַחי ֶ כ ִ

 ָלֵתת ָלֶהם.

 
 ותדברי התעורר 

 יחפוץ ולא הוא חסד חפץ כי עמו, את' ה : באהבתס"א( קמג )כלל אדם כתב בספר חיי
 יומיים ולא יום לא לכן ולהיטיבו באחריתו,, וחיה מדרכיו בשובו אם כי המת במות
 נפתחים השנה בתחילת ותיכף, הזמן את לנו הרחיב אלא, לתשובתנו ומצפה ממתין

 זמן עד ועומדים פתוחים והם, סליחהו מחילה שערי, תשובה שערי, השערים כל
 ארפא שובבים בנים "שובו מלפניו: יוצא והכרוז, הכיפורים ביום השערים נעילת

 משנתכם, ישנים עורו ואומר: מכריז שופר קול בשמעו יירא לא ומי. משובותיכם"
 רואה ואינו שב שלא מי העוון וגדול. הוא ורחום חנון כי אלהיך אל קרא קום

 הלוואי אנחנו כי, השנה ימות מכל אלו בימים טובים ומעשים בתורה להרבות
אומנם, מידתו של הקב"ה  .הכיפורים יום עד תלוי משפטם אשר הבינוניים מן שנהיה

 לכף ומכריעו חסד עימו עושה, שקולה שכאשר הכף, לבינוניים חסד כלפי להטות -
 האדם, שאימות  לאחר במידה זו אלא נוהג הוא ברוך זכות. אולם אין הקדוש

 הוא: ברוך הקדוש כל זמן שאדם חי, אומר אבל. זכות איזה עוד לעשות לו אפשר
. בנפשך ומתחייב בעצמך מתעצל ואתה, מצוה באיזה לזכות ובידך פתוח, הפתח הרי
 מצוות ולהרבות העבר על בתשובה שיתאמץ עצמו על לפחד אדם כל צריך לכן

 הזה. הקדוש היום אבֹ  לפני וזך טהור שיהיה בכדי טובים ומעשים
 

 כן ואם, ומתפלל ומברך וציצית תפילין מניח אני יום בכל הלא אדם, יאמר ואל
 כמה כן גם לחשוב צריך כי, כן אומר לב לו שאין מי. יכריע זכויות של שכף ודאי

. אסורים דיבורים ושאר הרע ולשון בטלים בדברים יום בכל עשה עבירות חבילות
 צריך שאין שחושבים אדם בני הרבה טעו הזו, עותבט ובאמת. האברים בכל וכן

 שבת וחילול דמים שפיכות, עריות גילוי, זרה עבודה, חמורות מעבירות רק לשוב
 משלוש חמורים שהם בעקביו דש שאדם עוונות יש כי, מוחלט שקר וזה, בו וכיוצא
 .ל"הנ עבירות



 999  |  ראש השנה ויום הכיפורים בהלכה ובאגדה

 
 עריות גילוי ,זרה מעבודה קשה שהוא הרע לשון בחומר ל"שאמרו חז מה רואה הנך

 עבירות חבילות יש וכן. אדם בבני מאוד המצויה עבירה וזו היא. דמים ושפיכות
 בזה, אפילו רגיל והוא, ושוא שקר שבועות, מלספר רבו אשר בהם רגילים אדם שבני

', בה נשבע והרי', ה יעזרני כה נשבע לחברו חפץ שמוכר או לחברו שקר כשמספר
 שמו את ישא אשר את' ה ינקה לא "כי שנאמר: ,מעבודה זרה חמור שבועה ועוון

 או יענשני העליון כגון שאומר בשם, את חברו או את עצמו ופעמים שמקלל. לשוא"
 בלשון הבדל אם יאמר אין זה, ]אף שלא הזכיר שם השם ממש[. וכל העליון יענישך
 התפילות כל שכן וכל, לבטלה שם השם מזכיר או וכן מברך. לשון בכל או הקודש

 טבע נעשה רק, כוונה בלא הוא הכל הרבים, בעוונותינו בנפשנו נעיין אם הברכותו
. חברו בקלון מתכבד. חברו פני כמו כן: מלבין. ולברך להתפלל ולשונו פיו רגיל שכבר
 חייב, יתום או אלמנה מצער ואם. במעשה בין בדברים בין מישראל אדם מצער
ואינו  היתרים לעצמו ומורה, העסק היתר בלא בריבית מלוה. שמים בידי מיתה
. ליצנות. חנופה. בנשים הסתכלות. כעס. לרעהו איש שנאת .להתיר איך למורים נשאל
. מספר אין עד הרבה יש ועוד. טוב ויום בשבת ומתן משא דברי. בטלים דברים
 ולכן, הבורא מעבודת רחוק, התורה מן הרחוק כי, כולם כנגד תורה תלמוד וביטול
, התורה בעסק הריבוי שכפי לעבודתך", מלכנו וקרבנו לתורתך בינוא "השיבנו תקנו

 .לעבודת ה' יתקרב כן
 

 לבו על האדם שישים כדי, אלול חודש או לומר סליחות מראש לתקוע תקנו לכן
 וכל, בדינו לעיין הפקודה ימי באו כי, בקרבו יחיל ולבו, לדין בו מתרים כאילו
 במשפט יביא האלוקים ההיא ובעת, עושהש קלה תנועה אפילו נכתבים בספר מעשיו

 מלך לפני דינו יביאו אשר ובעת. רע ואם טוב אם נעלם כל על המעשה כל את
שני בשר ייענ רבן יוחנן בן זכאי: אם וכמאמר, גדולה חרדה יחרד הלא, ודם בשר
 יאסרני ואם. ממון עוד להרוויח עולם, כי אוכל עונש ענשו אין, ממון בעונש ודם

 תחתיו שימלוך המלך ומי שימות להיות יכול כי, עולם אינם ייסורי, וףהג בייסורי
 רק לשלוט אלא יכול אינו כי, עולם מיתת מיתתו אין, ימיתני ואם לחופשי. יוציאני
 ויפחד יירא בודאי כן פי על ואף. נתנה אשר האלוקים אל תשוב הרוח אבל, בגופי
 מפלט ימצא אולי, יחוש חריצות דרכו ובכל בנפשו עצות וישית, גדולה חרדה ויחרד

 יתרפה ולא, חפציו ביתר ולהתעסק שמאל או ימין לפנות רוחו על תעלה ולא. לו
. מיד כצבי להינצל ומחשבתו לבו יכין ורק מחשבות, כל מעליו מלהסיר צרה ביום
 לפני לו אשר וכל ובניו הוא לדין כשעומד שכן כל, ודם בשר של דינו לפני כך ואם
 ויגזור בממון ושלום חס אותו יעניש שאם, הוא ברוך הקדוש יםהמלכ מלכי מלך
. עולם ייסורי הם, בבנים או בגופו ושלום חס יכהו ואם. עולם עונש הוא, עניות עליו
 .עולם מיתת היא, מיתה בניו על או עליו יגזור ואם

 
בימים  שכן וכל, אלו בימים היום כל ולעבודתם לפעלם היוצאים נואלו מה על כן,
 ואינם, והמשפט הדין ימי תשובה ימי בעשרת שכן וכל, וכים לראש השנההסמ

 לבו אל הדברים ולשים לנפשו ליתן אדם כל מחויב ולכן. משפטם יהיה מה יודעים
 ולהתעסק בחדריו, להתבודד מיוחדות שעות ובלילה ביום ולקבוע בעסקיו ולמעט
 עוונותיו, על וודותולהת בוראו לפני שיחה ולשפוך המעשה וכשרון התשובה בדרכי
 ימים, בשאר שעוסק ממה יותר בתורה ולעסוק, טובים ומעשים מצוות לעשות ויוסיף
 עשה ומצות. בו נשמעת והתפילה רצון עת העת כי, השנה מכל יותר בצדקה וירבה

 תטהרו".' ה "לפני שכתוב כמו, הכיפורים יום לפני בתשובה שיחזור התורה מן
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 נזהר שאינו אף, וחומרות בדברים תשובה ימי רתבעש האדם שיתנהג ומן הראוי

צריך  וביותר. בריותיו עם בחסידות מתנהג הוא ברוך הקדוש גם כי, השנה כל בהם
, מכפר אין מיתה ואפילו הכיפורים יום עליהם כי, לחברו אדם שבין בדברים לתקן

 כי, לו יתכפר לא שנים מאה מתענה ואפילו. לחברו ויפייס והעושק הגזל שיחזיר עד
וכל . צוויו על שעבר ה"וגם להקב, לאדם גם, בכפלים חוטא הוא לאדם כשחוטא

 והרי, והחרטה החטא עזיבת הוא הוידוי עיקר הלא, יתוודה כיצד לחברו שלא פייס
 בינו רק נשאר ואז, לו שימחל את חברו עד יפייס קודם לכן. בידו השרץ עדיין

, חטאתי" לבדך "לך עליו השלום: המלך דוד שאמר כמו, לו התשובה ותועיל למקום
. למחול בידך כן ואם, לבינך ביני אלא רק לאדם ביני אינו זה חטא הלא לומר רצה

 .חטאיו על יתוודה, עם חבריו שתיקן ולאחר
 

, כקרבן הוא ואז, נשבר ובלב ובבכי גדולה בהכנעה ובלבו בפיו שיתוודה וצריך
 ויסכים, אלוקים לא תבזה" ונדכה נשבר "זבחי אלוקים רוח נשברה, לב שנאמר: כמו

 את הכעיס אשר על ויתוודה ויתמרמר ויבכה כזה. לעשות עוד ישוב שלא בדעתו
 אותה טינף ואיך, באחריתו טיבולהי לו' ה חנן אשר נשמתו ופגם, צבאות' ה האדון

 טינוף בזכרו אליו עיניו לשאת מאלהיו ויתבייש לבו אל ויתעצב, הרעים במעשיו
 מדוע, עשיתי מה לבו אל ויאמר, ושיבה זקנה עד וגם בנערותו עשה אשר מעשיו

 מעשי קלקלתי ואנכי, הטובות כל וגמלני מאִין, בראני אשר זכרתי ולא בזיתי' ה דבר
 ידי ועל. שאולה אבל ארד כי, עלי אוי, לי אוי, טובה תחת רעה ושלמתי

 השע באותה בדעתו שיסכים עד בקרבו לבו ישבר ודאי, בבכיה ההתמרמרות
 התשובה וזו היא. הזה הרע מעשה לעשות עוד ישוב שלא כוחו בכל שיתאמץ
 שעה באותה בדעתו שהסכים הכל אדון עליו שיעיד עד כך כל שיתמרמר, האמיתית

 לבו בטוח יהיה, כזו גדולה למרירות וכשיזכה. ימיו כל כזה עוד לעשות ישוב שלא
 .זה לוידוי המגיע ואשרי. לו שיתכפר

 
 שאמרו כמו, ומוסר תוכחות דברי לשמוע אדם כל ילך אלו ימיםשב גדול ועיקר

משלי )שנאמר , מתשובה מאוד רחוק, תוכחות השונא והאיש. התוכחות את אהוב ל:"חז

ַעת: "א(יב  ַער ,אֵֹהב מּוָסר אֵֹהב ּדָ ֵֹנא תֹוַכַחת ּבָ ֹאֶזן ׁשַֹמַעת ּתֹוַכַחת " :טו לא()שם ", וכן ְוש 
ים ֶקֶרב ֲחָכמִ  ,ַחּיִ ִליןּבְ ֶאל ֲחָכִמים לֹא  ,לֹא ֶיֱאַהב ֵלץ הֹוֵכַח לוֹ : "טו יב()שם  וכן ",ים ּתָ
 ."ֵיֵלךְ 

 
 תפילה שעה בכל בפיו רגיל שתהיה השנה ימי בכל עצמו את שירגיל לאדם וראוי

 ליראה לבבי יחד, באמתך הדריכני דרכך' ה הורני השלום: עליו המלך דוד שהתפלל
 שינצל לו מובטח, יראה פסוקי באלו וכיוצא, דתךלעבו ולבי רעיוני וטהר, שמך את
 אם היראה, בספרי יום בכל ללמוד אדם כל על גמורה שחובה ופשוט. חטא מכל
 זה ידי על יתבטל אם ואפילו. לימודיו מכל חיוב יותר שהוא, הרבה ואם מעט

. אותו ליראה אם כי ממך מבקש אלקיך' ה מה כי, לימוד שאר או משניות מלימוד
 דעתו אין אם התורה לו תועיל מה כי, תורה" אין יראה אין "אם משנהב ואמרו
 יודע אינו אם כי, התורה לומד אינו אם לבד היראה לו תספיק לא ואמנם. לקיים

 אין לומר רצה, יראה" אין תורה אין "אם כי, היראה לו תועיל מה, לעשות מה
 תורה וללמוד חשבתומ לפנות לעשות אדם שיוכל מה כל, דבר של כלום. כללו יראתו
 תורתו תהיה ואזי שילמד, מה כל ולקיים לעשות כוונתו שתהיה ובתנאי, ובלילה ביום

 עד כאן מדברי הרב חיי אדם. .רצויה
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 מהלכות תשובה לרמב"ם 

 חובת הוידוי

 אם עבר, לא תעשהמצוות שה בין מצוות עהמצוות שבתורה, בין  כל פרק א.
כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, , בין בשגגה ונה[]בכו בזדוןאדם על אחת מהן, בין 

 .חייב להתוודות לפני האל ברוך הוא
 

פשעתי לפניך, ועשיתי כך וכך,  ,עוויתי ,אנא ה' חטאתי :אומר? מתוודה כיצד
עיקרו  ור לדבר זה. זהוחזיבמעשיי, ולעולם איני ומתבייש אני  וזר ביח ניא והרי

 וכן ין זה, הרי זה משובח.בענלהתוודות ולהאריך  המרבהוכל  ,של וידוי
 ם, אין מתכפר להןקרב םמביאיהחוטאים בזמן שבית המקדש היה קיים, והיו 

 כל חייבי מיתות בית דין וכןבפה על עוונם. בקרבנם, עד שיעשו תשובה, ויתוודו 
תם, עד שיעשו תשובה יאו בלקי במיתתםאין מתכפר להם , וחייבי מלקות

פי ששילם לו מה  עלאף של חברו,  המזיק ממונו ויתוודו. וכן החובל בחברו או
 .לעולם ךלעשות כשלא עד שיתוודה וישוב  אין מתכפר לו ,שהוא חייב לו

 

אין שם אלא תשובה. , שאין בית המקדש קיים ואין לנו מזבח כפרההזה בזמן 
סוף רשע כל ימיו ועשה תשובה בהיה אפילו ו ,על כל העבירות מכפרתהתשובה ש

, בתשובה הכיפורים מכפר לשבים יום םועצ. רשעו אתלו  םיריאין מזכימיו, 
 ."כי ביום הזה יכפר עליכם" :שנאמר

 

 תשובה גמורה
 ישו ,שעברעבירה  אותו דברלידו  ? כאשר הזדמןהי תשובה גמורהאיזו פרק ב.

יראה ולא חמת לא מותשובה, ששב בולא עשה מפני  ופירשבידו לעשות, 
יֵמי  ר ֶאתּוְזכֹ : "א( )קהלת יב אמרששלמה  הוא שלון כוח.ימכ ֻחרֹוֶתיךָ ּבֹוְרֶאיָך ּבִ  ,"ּבְ

שאי  זקנותו לא שב אלא בימי אםשיש בכוחו לעשות, אבל  דהיינו בעודו בחור
בכל זאת אף על פי שאינה תשובה מעולה, , עושהאפשר לו לעשות מה שהיה 

תשובה , ועשה ימיוכל עברות אפילו עבר ובעל תשובה. נקרא ו ,מועלת היא לו
 ם.כל עוונותיו נמחלי ,ביום מיתתו ומת בתשובתו

 

 בלבוויגמור  ,ו ממחשבתוהחטאו ויסיראת שיעזוב החוטא  ?ומה היא התשובה
שלא ישוב לזה  ,ויעיד עליו יודע תעלומות. יתנחם על שעברו ד,שלא יעשהו עו
כל ו אלו שגמר בלבו. דבריםולומר  בשפתיווצריך להתוודות  .החטא לעולם

 ושרץהרי זה דומה לטובל את החטא, דה בדברים, ולא גמר בלבו לעזוב המתוו
"ומודה  :וכן הוא אומר .השרץ את , עד שישליךלו בידו, שאין הטבילה מועלת

 פרט את החטא.שיירוחם". וצריך  - ועוזב
 

 מעלת התשובה בימים אלו
בעשרת מכל מקום , בכל זמן אל ה' יפה היאאף על פי שהתשובה והצעקה 

ביותר, ומיד היא מתקבלת, היא יום הכיפורים יפה ום שבין ראש השנה הימי
במה דברים . קראוהו בהיותו קרוב" ,מצאוי"דרשו ה' בה :ו( עיה נה)יש שנאמר

 ,שלם בלב םתשובה וצועקי םאבל בציבור כל זמן שעושי ,יחידאדם אמורים ב
 ם.נעני םה
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 התורה מכפרת עוון ומצילה מיסורים

של אדם בעברות חמורות והתחייב מיתה, מה יעשה ויחיה? אמר רב הונא אם נכ
ירבה בעסק התורה יותר מהרגלו. שהתורה מכפרת על כל העוונות החמורות 
ביותר שחייבים עליהם כרת או מיתה, ומצילה אותו מן היסורים. ואם אינו יודע 
ללמוד, יעסוק בצדקה, וגם הצדקה תגן עליו מן היסורים, ומכל מקום מעלת 

 א. ריח( ')ויקרא רבה פרשה כה סיהתורה למעלה מהכל, שתלמוד תורה כנגד כולם.  לימוד
 

כתב רבנו האר"י ז"ל: כל מה שתמצא בדברי הראשונים סיגופים ותעניות לכפרת 
עוונות, לא נזכרו דברים אלו אלא למי שאין עמלו בתורה, אבל למי שתורתו 

תורה בהתמדה, ואין צריך אומנותו ועמל בתורה, זאת היא תקנתו להיות עוסק ב
להתענות פן יחלש ויתבטל מלימודו. וכתב בשו"ת זרע אמת: אפילו אם חטא 

ת בית דין, אם הוא תלמיד חכם כיון שחזר בתשובה והוא ובחיובי כרת ומית
 כות התורה ינצל מן היסורים.עוסק בתורה תמיד, בז

 
מה, שאם חטא בעריות ראשית חכבעל הרב החסיד  ה שכתבמו :בשו"ת זרע אמתעוד כתב ו

צריך לקבל עליו סיגופים ותעניות, אפילו יש בהם ביטול תורה, כי אין הקב"ה חפץ בתורתו 
: (תהלים נ טז)מאחר שנפשו מזוהמת, עד שיקבל עליו סיגופים תעניות ויסורים קשים, שנאמר 

י" ר ֻחּקָ ָך ְלַסּפֵ ע ָאַמר ֱאלִֹהים ַמה ּלְ החמיר כדרכו בקודש בכמה . הנה הרב גדש סאה ל"..ְוָלָרׁשָ
דבריו  ילת כבוד תורתוועוד שבמח .ין לשמועתו נגד כל הגדולים הנ"למקומות, אך מי יאמ

הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור,  ,האומר לאשה :תמוהים מאד, שהרי אמרו חז"ל
ב, אפילו היה רשע גמור, מקודשת, שמא הרהר בתשובה בלבו, שאין התשובה תלויה אלא בל

שב ורפא לו, וחוזר לאיתנו ותורתו רצויה, ואפילו אם אינו ו ,ותיכף שחזר בו בלבו באמת
: (דניאל י יב) די לו שיקבל עליו להתענות על מה שחטא, שהרי מקרא מלא הוא ,תלמיד חכם

ָך ְלָהִבין ּוְלִהְתַעּנֹות ִלְפֵני ֱאלֹ " ר ָנַתּתָ ֶאת ִלּבְ י ִמן ַהּיֹום ָהִראׁשֹון ֲאׁשֶ ְמעּו ְדָבֶריךָ  ,ֶהיךָ ּכִ גם מה  ".ִנׁשְ
, "בודה זרהכאילו עובד עהעושה כך וכך "ה שאמרו חז"ל דה לומר שכל מישהפריז על המ

, ולא זה אינו ילת כבוד תורתו,במח .בודה זרה ממשצריך תעניות וסיגופים כמו עובד עהיינו ש
ממש, אלא שיש לזה שמץ בודה זרה כעובד ע שהואאין כוונת חז"ל לומר כי  מצייתים לו בזה,

וכדבריו מפורש בשו"ת הריב"ש, שדרך חז"ל להפליג  , וזה פשוט מאד. עכ"ל.בודה זרהדמיון לע
שכל ( ע"ב )טולהכשל בהן, כמו שאמרו בערכין בהגדלת חומרת העבירות, כדי שישמר האדם מ

ת ושפיכות , גילוי עריובודה זרהכאילו הגדיל עוונות כנגד שלש עבירות, ע ,המספר לשון הרע
( ע"ב )קהכל מי שאינו מבקר את החולה כאילו שופך דמים. ובשבת ( ע"א )מדמים. ובנדרים 

. היאמר אדם בודה זרההקורע כלים בחמתו, והמשבר כלים בחמתו, יהיה בעיניך כאילו עובד ע
, ולא יעלה על דעת שום אדם. אלא שאין לומר כןודאי בא לוה ?!באלו שיהרג ואל יעבור

רבינו האר"י  ל דבריונות. וסיים הרב זרע אמת, והסומך עול להפליג בחומרת העשדרך חז"
 (ריטחזו"ע אבלות ג )רכ.  .משנה ברורהוכן כתב ביש לו אילן גדול לסמוך עליו.  ,הנ"ל

 

כתב הגרש"ז אוירבך: "השבים בתשובה, חייבים להאמין באמונה שלימה 
ריכים להודות לה' על שהקב"ה מוחל וסולח לכל השבים אליו באמת. וגם צ

שזיכה אותם לעמוד על האמת, ונתן להם לב טהור ומבין לשוב אליו באמת 
יעבדו את ה' בשמחה, וישכחו מהעבר, כי זהו רצון ה' שלא יעבדוהו וובתמים". 

: דע כי העצבות גורמת )שערי קדושה עמוד כד(כתב רבנו חיים ויטאל בעצבות, וכמו ש
, וביטול עסק התורה, וכוונת התפילה, ומבטל מניעת עבודת ה' וקיום המצוות

יצר הרע אפילו ה', והיא שער התחלת גירוי הסתת  מחשבה טובה לעבוד את
לצדיק. וכשעובד את ה' בעיצבון, דומה לעבד העובד את רבו בפנים עצבות 
וזועפות, ועל ידי כך הקב"ה ושכינתו מסתלקים מעליו, אבל להיפך, בהיותו עובד 

 ()ריח. חה חשק רב ואהבה להידבק בו יתברךוסיפה לו השמאת ה' בשמחה, מ
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 נח למקום ונח לבריות

רות שבין אדם למקום, כגון מי שאכל יעבעל  םמכפרי יםכיפורהתשובה ויום 
 חברובחובל העבירות שבין אדם לחברו, כגון על ה. אבל זוכיוצא ב סוריא דבר

ו מה ולם, עד שיתן למחל לעאינו נ ,הזאו המקלל את חברו או גוזלו וכיוצא ב
ר, צריך לפייסו עד וביו. ואפילו לא הקניט את חברו אלא בדפייסהחייב לו, ויש

שגדולה אונאת דברים, יותר מאונאת ממון. וכל שכן אם הכלימו  .לושימחל 
 )רמג(והלבין פניו ברבים, שהוא חשוב כשופך דמים. 

 

 גזל מקטרג בראש

בראש. ובכלל זה הלוקח ריבית אמרו חז"ל: סאה מלאה עברות, גזל מקטרג 
מחברו שלא כדין. וכן מי שפנה לערכאות ותבע ליטול חלק בירושת חמיו, בניגוד 
לתורתנו הקדושה שאומרת שהבת אינה יורשת עם הבן, ורק כשאין בן אז הבת 

ר ֵלאמֹ  ְוֶאל": )במדבר כז ח(יורשת, כמו שנאמר  ַדּבֵ ָרֵאל ּתְ ֵני ִיש ְ יּבְ  ֵבןוּ ָימּות  ר ִאיׁש ּכִ
ם אֶ  ,לוֹ  ֵאין והלך זה וקיבל חלק בירושה על פי  ."ַנֲחָלתֹו ְלִבּתוֹ ת ְוַהֲעַבְרּתֶ

כחוקות הגוים, הרי כל מה שנטל מהם הוא נגד התורה וגזל גמור השופטים 
בידו, וחייב להחזיר לאחי אשתו את כל אותו החלק שנטל, וגם יפייסם בדברים 

כספי עם חברו, אל יורה היתר לעצמו שיש לו סכסוך מי כן כמו, שימחלו לו. ו
להחזיק בדעתו, כי אין אדם רואה חובה לעצמו, אלא יסדר טענותיו לפני רב 
מובהק הבקי בדיני ממונות, להורות לו אם חייב להחזיר את הממון לחברו או 
לא. ואפילו אם אין חברו תובעו, חייב לצאת ידי שמים, וישאל תלמיד חכם 

 )רמב( מומחה בהוראה.

 

 חילה על מחילהמ
ודע שגם בבקשת המחילה צריך ליזהר שלא יפגע שוב בחברו ויצטרך לבקש ]

, ים את אשר חטא לו, וחברו נעלבמחילה על המחילה, וכגון שמזכיר לו ברב
הפוגעים בחבריהם, ואחר ולא כאותם  ,מחילה כללוהיה מעדיף שלא היה מבקש 

אתה ' ',זה בינינו'צחוק:  נימתשרואים שהחבר התבייש, אומרים לו בקול רם ב
לפגוע,  תילא התכוונ': לו . או שאומרים'נכון? אנחנו צוחקים ,לא נפגע ממני

 [.ה' יצילנו. מתבייש יותר חברוה '.סולח ליבטח אתה 
 

אם דיבר לשון הרע על חברו או שפגע בחברו, ואין חברו יודע מזה כלל, אין 
צערו יותר, אלא יבקש ממנו  , כי אדרבה יקפיד ויחרה אפו ויגדלוצורך להודיע

 )רמד(ספר אז נדברו. כמו שפסקו הג"ר ישראל סלנטר, הגרש"ז אוירבך, ומחילה בסתם. 

 

 לא יהא המוחל אכזרי

ובשעה שמבקש ממנו  .לכעוס וקשהאכזר אלא יהיה נוח לרצות להתאסור לאדם 
הרבה וחטא לו  לוואפילו הצר  .החוטא למחול, מוחל בלב שלם ובנפש חפצה

 אבליטור. וזה הוא דרכם של זרע ישראל ולבם הנכון. לא ה, לא יקום והרב
 שומרים שנאתם וכעסם לנצח.כן אלא  םאינ ,הגויים ערלי לב

 

]נזק, שילם לו את חמשה הדברים שהוא חייב לו ש פי על אף, חברומזיק את ה

 .לו וימחולן הנחבל מחילה מ שיבקש עד לו מתכפר אינו, צער, ריפוי, שבת, בושת[
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, ישראל זרע דרך זה אין כי, לו מלמחול אכזרי להיות לנחבל אסורמכל מקום ו
 שב שהוא עודוי ,ושניה ראשונה פעם לו תחנןהו החובל ממנו קשישב כיון אלא

, משובח זה הרי למחול הממהר וכל. לו ימחול, מחשבתו ומדעתומ וניחם ,מחטאו
 סעיף א( תכב סימן משפט חושן ערוך שלחן). הימנו נוחה חכמים ורוח

 
. ואם אינו "מעבירים לו על כל פשעיו ,דותיויכל המעביר על מ" :אמרו חז"ל

 ,ק אם כוונתו לטובת המבקש מחילה. ורחל לחברו, אף לו לא ימחלו בשמיםומ
ולא ישוב להתנהג כן כהרגלו הרע, רשאי שלא  ו,בבכגון שעושה כן כדי שיכנע ל

 טוב למחול אך לו, נו חייב למחולשם רע, אייו למחול לו מיד. ואם הוציא על
 )רמג. ת"ה קנז(, שעם ישראל רחמנים בני רחמנים. גם בזה

 
. שימחול לו ממנו ם, ומבקשיחבריומביא שלושה מ לו, רצה חברו למחול לאאם 
ואם לא התרצה,  מביא עוד שלשה שיבקשוהו למחול לו,, למחול תרצההלא ואם 

 לא רצהמו דברי פיוס שונים. ואם ובכל פעם מדברים עשלישית. יעשה כן פעם 
 )רמג. ת"ה קנה( .וזה שלא מחל, הוא החוטא לו, והולך, מניחו למחול לו

 
אם חברו לא נמצא בעיר ואינו יכול גם להשיגו בטלפון לפייסו, יקבל על עצמו 
בלב שלם לפייסו כשיפגוש אותו, וכיון שקיבל על עצמו לפייסו, הקב"ה מחשיב 

 )יפה ללב, שאלת יעב"ץ ועוד. רמד(לו כאילו כבר פייסו. 

 

 מחילה מהנפטר
על  אדםמביא עשרה בני  ,ומת חברו קודם שיבקש ממנו מחילה ,טא לחברוהחו
חטאתי לה' אלוהי ישראל ולפלוני זה שעשיתי לו כך " :קברו, ואומר לפניהםיד 
ואם הוא קבור בעיר אחרת, די שיבקש ממנו מחילה מהנפטר בפני עשרה. . "וכך

אם יש לו חבר המתגורר בעיר מנוחתו של הנפטר, יעשהו שליח שיבקש ואמנם 
ואם היה חייב לו ממון, בשמו מחילה מהנפטר בפני עשרה שיהיו על קברו. 

 )רמד( יחזירו ליורשיו.

 
 

 הקבור כאן חטאתי לה' אלוהי ישראל ולפלוני זה
מים היה מעשה בצורף יקר מירושלים, שמו ר' מאיר, שהיה לו פועל בשם עמוס, שפע

בא לחנות ופעמים לא, והנה חודש ימים לא בא ולא ידע הצורף כלום עליו. והנה 
באחד מן הימים השתתף הצורף בלוויה של אשה אחת זקנה משכונתו והלך עד 
קברה בהר המנוחות בגבעת שאול, פתאום הוא מסתכל על המצבות ורואה שעל 

א שלא ידע כלום, לקח עשרה אחת המצבות כתוב: "פה נטמן... עמוס...", מיד התפל
 ".הקבור כאן חטאתי לה' אלוהי ישראל ולפלוני זה" :בפניהםאנשים ואמר 

 

למחרת נכנס אחד ממכריו של הצורף, ושאל אותו מה עם הפועל שלך עמוס? אמר 
לו הצורף למה אתה שואל? אמר לו אתמול בלילה בא אלי עמוס בחלום ואמר לי: 

 ""לך תגיד למאיר שאני מוחל לו!
 

 

 הוראה בטעות
 )רמג(חכם שאסר בטעות מאכל לחברו, עליו לרצותו ולפייסו בממון שימחל לו. 
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רשאי המורה צדק להחמיר על עצמו אף שרבותינו בעלי השלחן ערוך מקלים, אך להורות 

 ספרד לבני -דוקא  הדין את להורות ועליו, רשאי לאחרים להחמיר נגד השלחן ערוך, אינו
 יחוש נפש שבעל מרן שכתב במקום ורק. א"הרמ כדעת אשכנז ולבני, וךער השלחן מרן כדעת
 מרן וכן כתב. לעצמו ולהחמיר נפש בעל להיות ירצה אם השואל את להודיע יש, לעצמו
 חכמה' צנועים 'את, נפשו והותא כאשר הפסח בהלכות לעצמו מחמיר אחד שכל אף: "א"החיד

 הגיע ואם. אדם לבני מסתוריו מלגלות קיתחמ, שיוכל מה וכל. ובחומותיו בביתו להחמיר
וכתב הגאון רבי אברהם כלפון בספרו לקט הקציר, שפגש את  ".דוקא הדין פי על יורה, להוראה

בשנת תקס"ד בליוורנו, ואמר לו שמנהגו תמיד כדעת מרן השלחן ערוך, זולת  הגאון החיד"א
עצמי, אבל לאחרים איני וגם זה איני מחמיר אלא לבמקומות שדעת רבנו האר"י ז"ל אחרת. 

 גוי, בשל אפילו המותר את לאסור אסור ך:"הש ע"כ. וכתב מורה אלא כדעת מרן השלחן ערוך.
, כשמש ברור האיסור שאין כל, הספק מחמת לאסור הוצרך ואם ,בדבר הפסד שאין ואפילו
 ורהבר ראיה להביא האוסר ועל" ש:"הרא וכתב. ברור האיסור שאין, לשואל לומר המורה צריך

 לאחרים המחמיר: י'פלאג חיים רבי הגאון וכתב". ישראל של ממונם על חסה התורה כי, וחזקה
 כעובר דינו גדולים כמה ולדעת. ישראל של ממונם שמאבד, שמים בידי יענש ענוש, מרן פסק נגד
 בודאי כזאת תלמוד ושגגת, ושלום חס מכפר הכיפורים יום שאין לחברו אדם שבין עברות על

, מאהבה כתב תשובה ובספר. פרנקפורט ד"גאב אבוש אברהם רבי הגאון כתב וכן. זדון שעולה
מי ששגג והטריף בהמה שלא כדין, עונשו חמור יותר ממי ששגג והכשיר שלא כדין, כי 
המכשיר חטאו בענין שבין אדם למקום, וכשישוב בתשובה ושב ורפא לו. מה שאין כן הראשון 

אין יום הכיפורים מכפר רו, שאיבד ממונו של חברו על חינם, שחטאו גם בענין שבין אדם לחב
 )ה"ע א יז ועוד. עין יצחק קלג( עד שישלם לו מביתו, או ירצה את חברו שימחל לו.

 

 מחילה מרבו

אינו רבו מובהק, אלא ששמע ממנו דברי תורה,  אפילואם חטא אדם לרבו, 
 )רמג(. אפילו אלף פעמים עד שימחל לו צריך ללכת אצלו

 

 מחילה מאביו ואמו

מאביו ואמו, על כל מה שחטא ופגע  פורחייב אדם לבקש מחילה בערב כי
א, ומזלזל בכבוד אביו ט. ומי שאינו עושה כן נקרא חובמשך השנה בכבודם

בן חסר המכל מקום אם וניצול מחטא זה בכל יום.  ואמו, שכמעט אין אדם
בפיהם  ההורים יאמרואו שהיה אנוס ולא ביקש,  מהוריו, לבקש מחילהמדעת 

ולא יענש חס  ,על כל מה שחטא לנו ,הרינו מוחלים לבננו פלוני"בפירוש: 
 )רמג. ת"ה קס( ."בתנויושלום בס

 
 

 עד כדי כך?!
לישיבת פוניבז' נכנס פעם בחור מבוהל, וסיפר כי הוריו חולים מאוד, והוא נאלץ 

ת כשר הוא, אך לגור עמם כדי לסייע להם. לתומי חשבתי כי העוף שאימי מבשל
הפעם הבחנתי כי אמי מוציאה את העוף לחצר, ושם עורפת את ראשו ללא שום 
שחיטה כשרה. לכן ברחתי מהבית ובאתי לישיבה על מנת לקבל עצה מה לעשות. 
הבחור נלקח עם כמה בחורים בבהלה לגאון החזון איש זצ"ל, כששמע זאת הרב, 

זוב את בית הוריו ולנטוש אותם השיב להם: ומה אתם רוצים ממני, שאומר לו לע
חולים?! איני יכול לומר לו דבר כזה! הבחורים הבינו שהרב מתכוון כי עליו לעזוב 
את בית הוריו, אך אין הוא יכול לומר לו לעשות כך. תוך כדי דיבור הוחזרו 
הבחורים אל הרב, שהבהיר את דבריו: לא לכך התכוונתי, אלא עם כל הבהלה 

לבית הוריו ולסייע להם ולכבדם, אלא שמעתה צריך להיזהר  והחשש, עליו לחזור
 )חוברת "כיבוד אב ואם בהלכה ובאגדה"( בענייני הכשרות בבית.
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 מחילה מאשתו

הבעל והאשה ימחלו זה לזה על כל אשר חטאו אחד כלפי השני במשך  גם
ויקבלו על עצמם לכבד ולאהוב אחד את השני, וכמו שכותב הרמב"ם השנה, 

 תרוי אשתו את מכבד אדם שיהיה חכמים וויצ: ", כ(יט הלכה טו פרק ישותא הלכות)
 יטיל ולא, הממון כפי בטובתה מרבה ,ממון לו יש ואם, כגופו ואוהבה מגופו
 וויצ וכן. רוגז ולא ,עצב יהיה ולא ,בנחת עמה דיבורו ויהיה ,יתירה אימה עליה

 ,מורא עליה לו ויהיה ,ימד ביותר בעלה את מכבדת שתהיה האשה על חכמים
 לבו תובתאו מהלכת ,מלך או שר כמו בעיניה ויהיה ,פיו על מעשיה כל ותעשה

 הטהורים הקדושים ישראל ובני ישראל בנות דרך ווזה, שישנאמה  כל ומרחקת
בבא מציעא מסכת )ואמרו בגמרא  ."ומשובח נאה םשוביי יהיה אלו ובדרכים, בזיווגן

ד אשתו, שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של לעולם יהא אדם זהיר בכבו: (א"נט ע
 ."ולאברם הטיב בעבורה" :אשתו, שנאמראדם אלא בשביל 

 
 

 יתויכבוד הבעל לרע
רבי נתן צבי פינקל,  אבספר "הזהרו בכבוד חברכם" כתב על הסבא מסלבודק

שהיה דורש על הפסוק "ולא תונו איש את עמיתו", 'את' לרבות אשתו. והיה דורש 
חסו בכבוד רב אל נשותיהם, ומדת החסד שנדרשת מכל אדם ישיתימתלמידיו תמיד 

 :להיטיב עם חבריו, ראשית כל צריך לבצע אותה עם אשתו וילדיו, שנאמר
ם. תלמידיו ומקרביו ספרו י"ומבשרך לא תתעלם". והיה נאה דורש ונאה מקי

חותיו. ובכל ונפלאות על יחסו לאשתו הרבנית, כמה היה מכבדה ועוזרה למעלה מכ
זאת תמיד היה חושש שמא לא יצא ידי חובתו כלפיה, והיה מבקש ממנה מחילה 

פורים לפני עוזבו את הבית ידתו ממנה בערב יום הכיוסליחה. מזעזעת היתה פר
ן ילת ערבית, שעם כל יחסו הנפלא כלפיה במשך כל השנה, חשש שמא עדיילתפ

מתחנן אליה שתסלח ם זולגות דמעות היה ילא נהג כשורה עמה לפי כבודה. ובעיני
 )"ענף עץ אבות" עמוד קצח( לו מכל הלב.

 

 
 

 מה הדאיג את הרב?
באחד הימים נזדעזעו תושבי הארץ, כשנודע שבאחד הקיבוצים מגדלים שפנים 
למאכל, ה' ירחם. נכנס בחור אצל הגאון רבי אריה לייב חסמן זצ"ל, המשגיח של 

לדבר. ידע הבחור, כי כך נוהג  ישיבת "חברון", ומצאו דופק באצבע על השולחן בלי
 הרב כשמצטער הוא מאוד, שאל התלמיד לפשר הענין.

 

ענה לו הרב: נאמר: "ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אותה", הנה חושש אני 
שבשל החטא החמור שנעשה כאן בארץ ישראל של אכילת שפנים, יגרשו אותנו 

 ת החולה ללכת?"אני, אבל כיצד תוכל אשתי הרבני -מארצנו הקדושה. מילא 
 

כך חש רבי לייב בצורה מוחשית כל כך את חומר החטא והעונש על מאכלות 
אסורות. ומאידך רואים שעם כל הצער הגדול הזה, היאך חושב הרב על רעייתו, 

  "אבל כיצד תוכל אשתי הרבנית החולה ללכת?!"באומרו: 
 

 

 מחמיו וחמותו מחילה

ד וכבבחייב אדם , ש(, וסימן שעד ס"ורמ סכ"ד מןסייורה דעה )לחן ערוך שמאחר שנפסק ב
וחמותו, על כן יש לבקש מהם מחילה, כי שמא פגע בכבודם ולא דיבר  חמיו

 אליהם כיאות או לא נהג בכבודם כהלכה.
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 הריני מוחל וסולח לכולם

מוחל וסולח לכל מי שחטא  "הריני :ראוי ונכון שכל אדם יאמר בערב יום כיפור
. ונוהגים שהשליח י בין בכבודי בין בכל אשר לי"בממונבין  יבין בגופ יכנגד

. וכולם "רבותי, תמחלו זה לזה" :ציבור מכריז בליל כיפור קודם 'כל נדרי' ואומר
 )רמג, רמד( ומנהג יפה הוא. ".מחלנו" :עונים

 
השטן שרגיל לקטרג על : )פרקי דרבי אליעזר פרק מה( אמרו חז"ל - נעשה קטגורו סנגורו

בון כל יר :ביום הכיפורים. ואומר המות השנה, מלמד עליהם סנגוריכל יישראל ב
אין בהם אכילה  מה מלאכי ישראל ,העולמים יש לך עם אחד כמלאכי השרת

 מה מלאכי השרת ם הכיפורים.הם אכילה ושתיה ביובכך ישראל אין  ,ושתיה
ם כך ישראל שלו ,השרת שלום ביניהם מה מלאכי .כך ישראל יחפי רגל ,יחפי רגל
כך ישראל נקיים מכל חטא.  ,חטא מה מלאכי השרת נקיים מכל .ביניהם

 מקטון ועד עםומכפר על כל ה ,הקטגור של ישראל מן םב"ה שומע עתירתקוה
 )ת"ה קס( גדול.

 
 

 המכבד את הבריות
: כפי מה שמתנהג האדם עם )מערכת ה אות טז(כתב הגאון החיד"א בספרו "דבש לפי" 

מהם ידותיו. ואם מתנהג עיך מתנהגים עמו בשמים על פי ממשרתיו ועם בני ביתו, כ
מהם יך, כך יתנהגו עמו בשמים. אבל אם מתנהג עועם וברובה, בניבאהבה וח

לים אלו כדי שישנה האדם את יבדרכים קשות, חס ושלום יתנהגו עמו כך. ודי במ
 הנהגתו הלא טובה בבית, וינהג בדרכים ישרות, טובות ונוחות.

 

בי חיים פלאג'י בספרו "תוכחת חיים", מעשה נורא שנתגלה לי בחזיון וכתב הגאון ר
דש ימים ראיתי אותו ולילה באחד מעשירי עירנו שהיה תם וישר ונפטר, ולאחר ח

זכה לכל ולמה בחלום שהיה לבוש בגדים נאים ושש ושמח. ושאלתי אותו על מה 
במשרתיו הכבוד הזה, ואמר לי שזכה לחיי העולם הבא על אשר לא השתעבד 

לם עליהם, ויהי חלום. ושוב ושי, כי אם ברחמנות שלא היה מכביד עובאכזריות ובק
חקרתי בדבר וידעתי נאמנה שכך היתה מדתו הטובה, שלא לצער למשרתים שלו 

 בשום שרות כבד, ולרחם עליהם בכל מה שאפשר, אשריו ואשרי חלקו. עד כאן.
 

כפי שהעיד עליו בנו הגאון רבי ם, יובאמת שהרב עצמו היה נאה דורש ונאה מקי
כתב: "מתוק לפיות עם כל אדם, שואה מחיים", ובספרו "צזצ"ל אברהם פלאג'י 

לו כלי מים לשתות יולמשרתות בשעת אכילתם, מי הוא מבני הבית שיוכל לבקש אפ
ל. גם לא היה מניח לנו לעורר ואו קערה או מזלג מהמשרתת כשהיא יושבת לאכ

פות ויגעות, ושם ינוחו יגיעי כח עוד יהאיר היום, כי הן עילו שיקר אפולמשרתות בב
 )שלחן ערוך המדות אהבת הבריות עמוד שצה(מעט". 

 

 

 מי צדיק ומי רשע

 על יותיו יתרותומי שזכ ,יות ועוונותואחד ואחד מבני האדם, יש לו זכ כל פרק ג.
 , בינוני.מחצה למחצה .תיו, רשעיוומי שעוונותיו יתרות על זכו .עוונותיו, צדיק

 
שהיא אחת  זכותיש  :יות והעוונות, אלא לפי גודלןוזה אינו לפי מנין הזכ ושיקול

אלא  םשוקלייות. ואין וכנגד כמה זכ שהואאחד ויש עוון . כנגד כמה עוונות
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 יות כנגד העוונות.והזכ םבדעתו של אל דעות, והוא היודע היאך עורכי

 
עצמו להיכן נוטים שאיפותיו,  ]והיאך ידע האדם אם הוא צדיק? כשיבדוק את

היכן שמח הוא יותר, בעסק התורה או בעסק האכילה. היכן מקפיד הוא יותר 
שיהיה מתוקן, האם בארוחתו שתהיה לו מנה ראשונה ושניה וקינוח, או 

ו להתפלל כהוגן ובכוונה מתחלה ועד סוף. מהו מעדיף שיגמר יותר מהר, תפילתב
 וד התורה. וכן הלאה בכל ענייני היום יום.[האכילה או התפילה, הטיול או לימ

 

 התחרט על המצוות

, אולי לא ןבעשיית הועלתינחם על המצוות שעשה, ואמר בלבו מה התכל מי ש
 בעולם זכותם ולו ש םהרי זה איבד את כולן, ואין מזכירי ,אותן הייתי עושה

 .[זה מעשה נורא על( 27)עמוד ועיין בחוברת "האבלות בהלכה ובאגדה" ] .הבא

 

 עורו ישנים

: כלומר ה, רמז יש בהיא אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב
וחפשו במעשיכם וחזרו  ,מתרדמתכםהקיצו ישנים משנתכם, ונרדמים  עורו

בוראכם. אלו השוכחים את האמת בהבלי הזמן, ושוגים כל  וזכרובתשובה, 
פשותיכם והטיבו דרכיכם הביטו לנ ,ולא יציל יועילשנתם בהבל וריק אשר לא 

 , ומחשבתו אשר לא טובה.הרעהויעזוב כל אחד מכם דרכו  ,ומעלליכם
 

 וחציועצמו כל השנה כולה, כאילו חציו זכאי את צריך כל אדם שיראה  לפיכך
את א אחד הרי הכריע טְ א חֵ טָ וכן כל העולם, חציו זכאי וחציו חייב: חָ  ,חייב

 ,עשה מצוה אחת. אבל להם השחתה את העולם כולו לכף חובה, וגרםועצמו 
 תשועה והצלה. םואת העולם כולו לכף זכות, וגרם לה עצמוהרי הכריע את 

 

 ולעסוקענין זה, נהגו כל בית ישראל להרבות בצדקה ובמעשים טובים  ומפני
 תר מכל ימות השנה.ובמצוות, מראש השנה עד יום הכיפורים, י

 

 הבחירה היא אך ורק ביד האדם

 עצמו לדרך טובה ולהיותאת כל אדם נתונה לו: אם רצה להטות  תרשו .הפרק 
עצמו לדרך רעה ולהיות רשע, הרשות את ואם רצה להטות  .בידו הרשותצדיק, 

ּנּו ָלַדַעת טֹוב ָוָרע: "כב( )בראשית ג נאמרש ,בידו הוא ַאַחד ִמּמֶ  ".ֵהן ָהָאָדם ָהָיה ּכְ
ין לו מין שני דומה לו בזה בעולם, וא אחדהיה  ,אדםהכלומר הן מין זה של 

עשה כל מה שהוא חפץ, ואין מי יו ,הטוב והרע ידעעתו ובמחשבתו בדהענין, ש
ן". וכיון שכן הוא, הרעשיעכב על ידו מלעשות הטוב או  ם  ּפֶ ַלח ָידֹו ְוָלַקח ּגַ ִיׁשְ

ים  ".ֵמֵעץ ַהַחּיִ
 

בני ורוב גולמי העולם יעבור במחשבתך דבר זה שאומרים טיפשי אומות  אל
, שהקדוש ברוך הוא גוזר על האדם מתחילת ברייתו להיות צדיק או רשע. ישראל

או רשע  ,, אלא כל אדם ואדם ראוי להיות צדיק כמשה רבנוכןאין הדבר 
 וכן שאר כל הדעות. או אכזרי, רחמן, או חכם או סכל, או בן נבט כירבעם

הוא  אלא , ולא מי שמושכו לאחד משני הדרכים,את האדםמי שיכפה  איןו
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: לח( )איכה גאמר  הנביא מעצמו ומדעתו נוטה לאיזה דרך שירצה. הוא שירמיה
כלומר אין הבורא גוזר על האדם לא  ,והטוב" הרעות"מפי עליון לא תצא 

שכן הוא, נמצא זה החוטא הוא הפסיד על  וכיון .רעלהיות טוב, ולא להיות 
הואיל ו ה רעה.ל ו, וגמלולקונן על מה שעשה לנפש לבכותולכך ראוי לו  ,עצמו

נחפשה נאמר ", ראוי לנו לחזור בתשובה ולעזוב רשענו, שהרעות ומדעתנו עשינו
 רה, ונשובה עד ה'".ודרכינו ונחק

 
 לפניך נתתישנאמר "ראה  ,ועיקר זה עיקר גדול הוא, והוא עמוד התורה והמצוה
ותן "ראה אנוכי נ :וכתוב .היום את החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע"

שיחפוץ האדם לעשות  וכל ,כלומר שהרשות בידכם ,היום ברכה וקללה" לפניכם
"מי יתן  :נאמרבני האדם עושה, בין טובים בין רעים. ומפני זה הענין  הממעש

בני את כלומר שאין הבורא כופה  ,"ליראה אותי כל הימים והיה לבבם זה להם
 מסור להם. לעשות טובה או רעה, אלא ליבם םעליה גוזרהאדם ולא 

 

 יפה שעה אחת קודם
 עתהיראה אדם את עצמו כאילו הוא נוטה למות, ושמא ימות  לעולם. זפרק 

 ,לפיכך ישוב מחטאיו מיד, ולא יאמר כשאזקין אשוב .בחטאיו עומדונמצא 
 .שיזקיןשמא ימות קודם 

 

 מחשבות אדם ותחבולותיו

. וגניבהזנות וגזל תאמר שאין התשובה אלא מעבירות שיש בהן מעשה, כגון  ואל
כך צריך לחפש בדעות רעות שיש לו, ולשוב  ,כשם שצריך אדם לשוב מאלוש

 ,]ליצנות[ לותי: מן הכעס, ומן האיבה, ומן הקנאה, ומן התחרות, ומן ההמהן
מן הכל צריך לחזור  ,המאכלות, וכיוצא בהן ומרדיפתומרדיפת הממון והכבוד, 

שיש בהן מעשה, שבזמן שאדם נשקע  ןמאותיותר  בתשובה. ואלו העוונות, קשים
 לפרוש.לו באלו, קשה 

 
 םדוקריבארו את חומרת העוון של אותם בני אדם ש )ט ע"ב(ובגמרא מסכת יומא 
. וישנם שלא מבינים את חומרת מעשיהם, בחושבם שבלשונםזה את זה בחרבות 

ִמְתַלהְ : ", יט(כו יח משלי)שאם זה בצחוק, מותר. וכבר אמר שלמה המלך  ֶרה ַהּיֹ ֵלהַּ ּכְ
ים ָוָמֶות ים ִחּצִ ן ,ִזּקִ ה ֶאת ּכֵ ֵחק ָאִני ֲהלֹאֵרֵעהּו ְוָאַמר  ִאיׁש ִרּמָ  ".ְמש ַ

 

 גובה הלב

דרך נהג בהן בהתיש דעות שאסור לו לאדם ל: )פרק ב מהלכות דעות(כתב הרמב"ם 
והוא גובה הלב, שאין הדרך הטובה , האחרבינונית, אלא יתרחק עד הקצה ה

 רוחו נמוכה למאוד. ותהיהם עניו בלבד, אלא שיהיה שפל רוח, שיהיה האד
ך ציוו חכמים, לכעניו בלבד.  נאמרולפיכך נאמר במשה רבנו "עניו מאוד", ולא 

כפר בעיקר,  ליבוכל המגביה  :א(ע")סוטה ה  ועוד אמרו  מאוד מאוד הוי שפל רוח.
 יהיה מי שיש בו נידויב. ועוד אמרו "ושכחת את ה' אלוהיך ,"ורם לבבך :שנאמר

 גסות הרוח, ואפילו מקצתה.
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 כעס

, האחרוראוי לאדם שיתרחק ממנה עד הקצה  ,דעה רעה עד מאודהיא הכעס, 
אפילו על דבר שראוי לכעוס עליו. ואם רצה להטיל  וילמד עצמו שלא יכעס

, למוטבבניו ובני ביתו, או על הציבור אם היה פרנס, כדי שיחזרו  עלאימה 
 כאדםתהיה דעתו מיושבת בינו לבין עצמו, אך  ,יהם שהוא כועסיראה עצמו בפנ

 הוא אינו כועס.אבל איש בשעת כעסו,  ]מציג[ שהוא מדמה

 
אם חכם הוא, כל הכועס, כאילו עובד עבודה זרה. וחכמים הראשונים,  אמרו

, כעסהואם נביא הוא, נבואתו מסתלקת ממנו. בעלי  .חכמתו מסתלקת ממנו
עצמו את להתרחק מן הכעס, עד שינהיג חכמים פיכך ציוו ל .חייםאינם ייהם ח

 :ודרך הצדיקים הן .וזו היא הדרך הטובה המכעיסים. לדבריםשלא ירגיש אפילו 
מאהבה,  םעושי ם.משיבי םחרפתם, ואינ םשומעי ם.עולבי ם, ואינםעלובי
 ."ואוהביו, כצאת השמש בגבורתו" :יסורים. עליהם הכתוב אומריב םושמחי

 

 כמה שתיקהסייג לח

חכמה או בדברים שהוא  ילעולם ירבה אדם בשתיקה, ולא ידבר אלא בדבר
רבנו הקדוש, שלא שח שיחה  ו שללחיי גופו. אמרו על רב תלמיד םלה צריך

שיחת רוב כל אדם. ואפילו בצרכי הגוף, לא ירבה אדם  יהוזו, בטילה כל ימיו
לא  :ואמרו .ביא חטא, כל המרבה דברים, מואמרודברים. ועל זה ציוו חכמים ב

 מצאתי לגוף טוב, אלא שתיקה.

 
למד המו .לפיכך לא ימהר להשיב, ולא ירבה לדבר סייג לחכמה, שתיקה.

בלא אריכות לשון. הוא ששלמה ובשובה ונחת, בלא צעקה, ילמדם  לתלמידים
 .נשמעים" בנחת"דברי חכמים  :יז(ט )קהלת  אומר

 

 לשון חלקלקות

 דואחבפה  דהיה אחיבדברי חלקות ופיתוי. ולא  עצמואת אסור לאדם להנהיג 
 והעניין שבלב, הוא הדבר שבפה. ,]פנים לבו כמו בחוץ[ בלב, אלא תוכו כברו

 

 גניבת דעת

בחברו שיאכל פציר לא י ?כיצד דעת הגוי. ואפילואסור לגנוב דעת הבריות, 
 .בל, והוא יודע שאינו מקבמתנותירבה לו לא ו .אצלו, והוא יודע שאינו אוכל

כל שבלא זה  ,תחופהוא שבשביל כבודו  לפתותוכדי בפניו, חבית לו יפתח לא ו
אפילו מילה אחת של פיתוי וכל כיוצא בזה. כן , ות החביתהוא צריך לפתוח א

 .]עוון[אלא שפת אמת ורוח נכון, ולב טהור מכל עמל  ., אסורהדעתגניבת ו

 

 ליצנות. שמחה.

, חכמיםכך אמרו  אלא שמח., עצב ואונןל, ולא ותילא יהיה אדם בעל שחוק וה
לערוה. וציוו שלא יהא אדם פרוץ  ם את האדםשחוק וקלות ראש מרגילי

 אלא מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. ,ומתאבלבשחוק, ולא עצב 
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 איזהו עשיר השמח בחלקו

 בעלנבהל להון, ולא עצל ובטל ממלאכה, אלא  ,בעל נפש רחבהאדם לא יהיה 
 ואותו המעט שהוא חלקו, ישמח בו. .עסק ועוסק בתורהבעט ממ ,עין טובה

 

 אמצעי שלם

קטטה ולא בעל קנאה, ולא בעל תאוה ולא רודף אחר  בעללא  - ולא יהיה
את האדם מן  םוהכבוד, מוציאי והתאוההקנאה  :רו חכמיםהכבוד. כך אמ

ודעה, עד שיהיו כל  דעהילך במידה הבינונית שבכל : כללו של דבר  העולם.
ל ַרְגֶלךָ : "כו( )משלי ד והוא ששלמה אמר .עותיו מכוונות באמצעיתד ס ַמְעּגַ ּלֵ  ְוָכל ,ּפַ

ָרֶכיָך ִיכֹּ   )עד כאן מהרמב"ם בהלכות דעות(". נוּ ּדְ
 

 אין כמוהו -בעל תשובה 

 יםידמה בעל תשובה שהוא מרוחק ממעלת הצדיקים, מפני העוונות והחטא אל
 .ד הוא לפני הבורא, וכאילו לא חטא מעולםאהוב ונחמ. אין הדבר כן, אלא שעשה

אמרו  ופירש ממנו וכבש יצרו. ,חטאששכרו הרבה, שהרי טעם טעם  אלאולא עוד 
כלומר  .לעמוד םיכולי ם, אין צדיקים גמוריםעומדי תשובהחכמים, מקום שבעלי 

 תר.ויצרם ים את חטאו מעולם, מפני שכובשי שלאגדולה ממעלת אלו  םמעלת

 

 מעלות התשובה

 וכבראלא בתשובה. ם ואין ישראל נגאלי ,התשובהוהזהירו על הנביאים ציוו  כל
, םנגאלי םומיד ה םהבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלות

ושב וקבצך מכל  .... ושב ה' אלוהיך את שבותך..ושבת עד ה' אלוהיך " :שנאמר
 העמים...".

 
"שובה ישראל עד ה'  :שנאמר ,תשובה שמקרבת את האדם לשכינה גדולה

 ."היךאל
 

 ומרוחקמשוקץ  ,לפני המקום ינוּ אמש היה זה ש   ,מקרבת את הרחוקים התשובה
 אהוב ונחמד, קרוב וידיד.והיום הוא  -ותועבה 

 
 םעושה מצוות וטורפי ה,נענאמש היה זה מובדל מה' אלוהי ישראל, צועק ואינו 

 םומקבלימיד, עושה מצוות  ונענההוא מודבק בשכינה, צועק  והיום. בפניו אותן
 .אלא שמתאווים להם עודאותן בנחת ושמחה, ולא 

 

 תשובה מאהבה
הזוכה לשוב בתשובה מאהבת ה' יתברך באמת, כל עוונותיו מתכפרים לו מיד, 
ומחשיבים לו בשמים כאילו עשה במקומם מצוות, ואינו מקבל שום עונש או 

, נהפכים לו העוונות שעשה יסורים חס ושלום. אבל השב בתשובה מיראת העונש
)רבנו מאיר הלוי מטוליטולא, רבי יאשיהו פינטו, קול יעקב, במזיד לשגגות, וצריך כפרה עליהם. 

מרן החיד"א, הגר"ח ביז'ה, צפיחית בדבש, חכמה ומוסר, בני יששכר, נחל יצחק אלחנן, אגודת איזוב, מנחת חינוך. 
 ריב(
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 מעלתם מתגדלת

 הכסילים םאם חירפו אותו ,וים ביותרופלים וענלהיות ש םבעלי תשובה, דרכ
אמש היית עושה כך וכך, אל  םמעשיהם הראשונים, ואמרו להבהזכירם להם 

 םוכל זמן שה ם.שזו זכות לה םויודעי םושמחי םאלא שומעי ם,המ רגשותי
, כי ההכנעה מרובה ומעלתם מתגדלת ם, זכותםמה םונכלמי ממעשיהם םבושי

 .ל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיוהיא מעיקרי התשובה, וכ
 

 בפניוגדול הוא לומר לבעל תשובה, זכור מעשיך הראשונים, או להזכירם  חטא
כדי להזכירו מה עשה.  ם,לה םלביישו, או להזכיר דברים ועניינים הדומיכדי 

 ."עמיתו"ולא תונו איש את  באונאת דברים, שנאמר: הזהירה תורהכבר ו
 

 המעלת הבוש
רבים שגדלה אם עשה כן במחברו שלעג לו וביזה אותו, ובפרט  שהוא בושאדם 

לא משיב למחרפו דבר, ידע כי שכרו גדול  מתביישמאוד, אם העד הבושה 
 םעלבי: הנ(ב"מסכת שבת פח ע). ועליו אמרו חז"ל שם יתברךואהוב הוא אצל ה ,ועצום
 םהבה ושמחימא ם, עושיםמשיבי םואינ םחרפת ם, שומעיםעולבי םואינ

ְגֻבָרתוֹ : "(שופטים ה לא) הכתוב אומר םעליה ם,יסורייב ֶמׁש ּבִ ֶ ֵצאת ַהׁשּ וכן  ".ְוֹאֲהָביו ּכְ
אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו : (א"מסכת חולין פט ע)אמרו 

ִלי ָמה: "(איוב כו ז) בשעת מריבה, שנאמר  ".ּתֶֹלה ֶאֶרץ ַעל ּבְ
 

כמה עוונות נמחלים לו כשהוא נעלב, היה שמח שמחה  דעזה, אילו היה יולבד מ
גדולה לקראת מביישיו, והיה משתוקק שיביישוהו ברבים עוד ועוד. כי הלא כבר 

ה ּטֹוב ְולֹא ֶיֱחָטא: "(קהלת ז כ)אמר החכם מכל האדם  ר ַיֲעש ֶ ָאֶרץ ֲאׁשֶ יק ּבָ  ",ֵאין ַצּדִ
לו  עלימובייסורי ממון שי ואם כן במה יתכפרו עוונותיו, הלא ודאי שלא יחפוץ

כספו וחפציו, ועל אחת כמה וכמה שלא יחפוץ בייסורי הגוף והנפש לחלות 
מממונו ולא מגופו ביישוהו, לא יחסר לו יים רעים חס ושלום. אבל בזה שיבחול

 עוונותיו. יםמחלמאומה, וירוויח שנ

 
ו זצ"ל, רבו ]לרבי משה קורדובירודברים הללו מפורשים בספר הקדוש "תומר דבורה" 

יחשוב על עוונותיו תמיד וירצה בטהרה ותוכחת וזו לשונו:  של האר"י ז"ל[
יסורים היותר טובים שבעולם שלא יטרידוני יסורים, ויאמר: מה הם היוי

מאלו שיחרפוהו ויבזוהו ויגדפוהו, שהרי לא ימנעו  ,אין חביב בכולםמעבודת השם, 
מנעו ממנו חייו יאכילתו ומלבושו, ולא  ולא ימנעו ממנו ,ממנו כוחו ואונו בחולאים

אם כן ממש יחפוץ בהם, ויאמר: מה לי להתענות ולהסתגף  וחיי בניו במיתה,
כוחי מעבודת השם, ואני לוקח אותם בידי. את בשקים ומלקויות, המחלישים 

ובזה  .ולא יסור כוחי ולא יחלש ,זיון בני אדם וחרפתם ליייותר טוב אסתגף בב
 ע"כ. ישמח בהם ואדרבה יחפוץ בהם. ,ת עליוכשיבואו העלבונו

 
 
 

 אף אחד לא מעליב אותי
הגאון רבי ישראל מאיר הכהן מראדין בעל "החפץ חיים", יום אחד ירד במדרגות 
ביתו ללכת לבית המדרש, ולא ראה שהיתה קליפת פרי זרוקה במדרגות, והחליק 
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ו צחוק גדול ולעגו והתגלגל עד סוף המדרגות. ראו זאת כמה בחורים ליצנים, צחק

לרב לאמר: תראו איך הרב מתגלגל כמו חבית. כל אותו היום לא פסק פיו של הרב 
מלחייך ולשמוח. כשנכנס לבית המדרש שאלוהו תלמידיו, רבנו מה היום מיומיים 
שאתה כל כך שמח וטוב לב? אמר להם תראו, אף אחד לא מעליב אותי ולא מבזה 

ם העוונות שלי, מה יכפר לי עליהם, הלא הבושה אותי, רק עושים לי כבוד. ומה ע
היא הדבר הכי טוב לכפרת העוונות? אך היום שזכיתי שביישו אותי אותם בחורים 

 ולעגו לי, בודאי שהתכפרו לי העוונות, במקום לקבל ייסורים, לכן שמח אני מאוד.
 

 
 

 כוחה של בושה
תחילתו ועד סופו. היה רציתי לספר סיפור מזעזע ומרטיט שהייתי עדה להתרחשותו מ

זה בערב חיזוק לנשים, עם הרצאות, דוכנים ומכירות. בשלב כלשהו הכריזו על שמה 
של מרצה, אמנם לא ממש ידועה, אך הנושא שלה היה מאוד מעניין, ואט אט החלו 
הנשים להתקבץ לאולם ההרצאות, והמרצה החלה לצעוד אל דוכן המרצים. היא 

ק, ומי שמכיר ציבור של נשים, ועוד בערב נשים, עמדה שם והמתינה שהקהל ישתת
 יודע שמדובר במשימה לא פשוטה.

 

לפתע ניגשה לכיוונה של המרצה אשה בעלת מבנה גוף רחב וגבוה, נעמדה מולה 
והתחילה לצעוק: "אני מזהה אותך, את פגעת בי והעלבת אותי לפני שנים, את הרסת 

 לי את החיים! הלבנת את פניי!"
 

 מאות נשים. כל זאת לפני
 

המרצה החווירה. היא ניסתה לומר "אבל אני לא מכירה אותך...", אבל זו מיד ענתה 
לה בתקיפות "ודאי שאת לא מכירה, זה היה לפני הרבה שנים, אבל אני לא 
שכחתי!". כאן חטפה מידה של המרצה את המיקרופון והחלה לצעוק: "אסור להקשיב 

י לפני שנים, היא פגעה בי קבל עם ועולם! לאשה הזו, היא רוצחת! היא רצחה אות
 צריך להוקיע אותה!!!"

 

אחת המארגנות ניגשה אליה וניסתה לבקש בעדינות שתחדל, אך היא כלל לא 
שמעה אותה. עוד שתיים ממארגנות הערב ניגשו וניסו להוציא מידה את המיקרופון, 

 המרצה.אך היא, במבנה גופה החזק, הדפה אותן והמשיכה לחרף ולגדף את 
 

למרות ההתנהגות האלימה שהפגינה, הרי שדבריה יצאו מן  -האמת חייבת להיאמר 
 הלב ועלה מהם סיפור על עלבון נורא ופגיעה איומה שחוותה מהמרצה.

 

כולן פשוט ריחמו על המרצה, מפני שהיא נראתה כאילו חבטו בה במקלות וגלגלו 
השפלה כזו, במיוחד כשהיא אותה בבוץ. איזו נפש של בן אדם יכולה לעמוד מול 

אמורה לשאת דברי תורה?... ניסו לצעוק עליה ולהשתיק אותה, אך זה לא עזר. 
 המרצה ברחה החוצה ממררת בבכי.

 

מספר נשים ניגשו להרגיע אותה, בעוד ההיא נואמת ומדברת בגנותה. אני הייתי בין 
יקשה: "תעשו השתיים שהגישו למרצה כוס מים. לפתע, מתוך בכי התמרורים, היא ב

 ", וכאן נקבה בשם משפחה מסוים. - -לי טובה, תשיגו מיד את רחל 
 

 "איזו רחל, למה רחל?", לא הבנו מה הקשר. 
 

 "זה עניין של פיקוח נפש. תכריזו ברמקול שרחל תיגש אלי".
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הבטנו זו בזו, היססנו בדעתנו, אך היא מתוך שיברה, ביקשה שוב: "תקראו לה 
 ותבינו למה".

 

תי למיקרופון אחר, ניתקתי את המיקרופון האחוז בידיה של האשה האלמונית, ניגש
, נא הגיעי מיידית לכניסת האולם". חזרתי למרצה שישבה כולה - - -וקראתי: "רחל 

 בוכייה, והמתנו יחד לרחל האלמונית. זו אכן פילסה דרכה והגיעה.
 

כירה אותי, אני חברה "מישהו חיפש אותי?", שאלה. "כן אני", אמרה המרצה. "את מ
של אמא שלך". היא שמה את ידיה על ראשה של אותה רחל ואמרה: "ברגעים אלו 
של שברון נפש, כשפוגעים בי וצערי מגיע עד כסא הכבוד, אני מבקשת ומתחננת 
שתיפקדי בפרי בטן עוד השנה. אנא השם, אני מתחננת שכל הייסורים הנוראיים 

 ת בעבור רחל בת ...".שהם מנת חלקי כרגע יהפכו לזכויו
 

הבטנו במחזה כלא מאמינות. רחל האלמונית נראתה נבוכה ביותר והסתלקה משם, 
והמרצה נראתה כאילו הדבר נסך בה כוחות חדשים. היא ניגבה את דמעותיה 
ואמרה לנו: "שיהיה לכן ברור שהאשה הזו טועה. אין לי שום מושג על מה היא 

 מדברת".
 

עוד אחזה במיקרופון שלא פעל, אבל קולה היה גבוה דיו בינתיים האשה האלמונית 
כדי שישמעו אותה גם כך. אחת המארגנות, אשה נמרצת ואסרטיבית, ניגשה לבמה 

 ושאלה את המתפרצת: "תגידי לי, את יודעת מה שמה של המרצה?".
 

"אני לא יודעת מה השם שלה היום, אבל לפני החתונה קראו לה כהן. היא היתה 
נו ופגעה בי...", וכאן החלה לתאר מחדש את הסיפור הנורא ואת מסכת מדריכה אצל

ההשפלות והעלבות שעברה אצל המדריכה כהן. בינתיים, לבקשת המארגנת, המרצה 
 פשפשה בתיקה, הוציאה את תעודת הזהות שלה ומסרה למארגנת.

 

זו האחרונה ניגשה אל האשה שהשתלטה על הכנס, תלשה ממנה את המיקרופון, 
ה באצבעה לחבר אותו מחדש ואז אמרה לה: "מעולם לא קראו לה כהן, שם סימנ

המשפחה המקורי שלה לפני שנישאה הוא "חן". אני חושבת שהיא פשוט דומה לזו 
 שפגעה בך...".

 

זה היה הרגע הראשון בו האלמונית השתתקה. היא חטפה את תעודת הזהות, הביטה 
חר מכן פנתה למרצה ושאלה, "אז בה מכל הכיוונים ואפילו שלפה את הספח. לא

 את לא מרים כהן"?
 

 "לא, אני לא, ומעולם לא הייתי".
 

 "ואולי זו אחותך?".
 

 כל הקהל צחק, והאשה הבינה איזו שטות אמרה.
 

 "אני מצטערת... כנראה טעיתי בכתובת", אמרה וחזרה למקומה.
 

איך העזת הקהל פשוט התנפל עליה: "תתביישי לך! אפילו סליחה אינך מבקשת? 
לפגוע כך במרצה הזו מבלי לבדוק את זהותה אפילו?", היא נראתה נבוכה ולא ידעה 

 מה לעשות עם עצמה.
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אך אז נשמע קולה של המרצה: "אני מציעה שלא נחזור על הטעות שכבר נעשתה 

 כאן, מה עוד שזה יכול להביא תועלת...".
 

החלה את ההרצאה הקהל השתתק וציפה להסבר, אך המרצה לא נידבה אותו, ו
שהיתה מיוחדת מאוד. לאחר שסיימה והלכה, התפנו הנשים לדבר על מה שקרה שם. 

 מיותר לציין שהאשה הפוגעת הסתלקה מהשטח.
 

אני גמרתי אומר בליבי לעקוב אחר הפרשה, ורשמתי את שם המרצה, כמו גם את 
 שמה של האשה המתברכת.

 

 52שנה, וברוך ה' כעבור  50שך מסתבר שהאשה הזו, רחל, היתה חשוכת ילדים במ
 חודשים מהברכה, היא חבקה בן...

 

כשפגשתי את המרצה לאחר מכן, אמרתי לה כי אני הייתי בין השתיים ששמעו את 
הברכה לרחל, ושאני רואה קשר ברור בין ברכתה לבין הנס שקרה לה. ביקשתי 

 שה זו.ממנה להסביר לי מה קרה שם, ומדוע היה לה דחוף לברך אותה בשעה ק
 

בתחילה היא ניסתה להתחמק ולהעמיד פנים שאין לה קשר לזה, אך אני לא הרפיתי 
וביקשתי שתספר לי. היא התרככה והסבירה לי: "כתוב: 'שמחנו כימות עיניתנו'. 
כשאדם מתענה ולבו נשבר, נפשו קשורה מאוד לכסא הכבוד, ועלבון הוא העינוי 

נאמר שהמלבין פני חברו ברבים, הרי  הכי גדול שבן אדם יכול לסבול. לא לחינם
הוא כאילו שופך דמים. מי שמעליבים אותו, חש כאילו רוצחים אותו ממש. זה מה 
שחשתי באותם רגעים של השפלה נוראה וסבל. חשבתי לעצמי, כיצד אוכל להועיל 
בסבל שאני חשה, ואז נזכרתי באותה אשה חשוכת ילדים, שהיא בתה של חברתי, 

ברכה יצאה מעומק הלב, והיא כנראה הגיעה היישר למעלה אל וברכתי אותה. ה
 תשע"ג(ה'ראה פרשת )עלון "הידברות" כסא הכבוד ופעלה את פעולתה". 

 

 

 מהם חיי העולם הבא?

 םעמה והם החיים שאין .הצפונה לצדיקים, היא חיי העולם הבא הטובה .חפרק 
טב לך, והארכת "למען יי :, והטובה שאין עמה רעה. הוא שכתוב בתורהמוות

"למען ייטב לך" לעולם שכולו טוב, "והארכת ימים"  ,מפי השמועה למדו .ימים"
 העולם הבא. ווזה ,ארוך שכולולעולם 

 
העולם הבא אין בו גוף, אלא נפשות הצדיקים בלבד בלא גוף כמלאכי השרת. 

 האדםיה ולא דבר מכל הדברים שגופות בני אין בו לא אכילה ולא שת ולכן
לגופות בעולם  קורהבעולם הזה. ולא יארע בו דבר מן הדברים ש םלה םצריכי
וכיוצא  , תשמישחוקצ ,עצב ,מיתה ,שינה ,עמידה ,ישיבהאכילה, שתיה,  כגוןהזה, 

 מזיו השכינה. םונהני בראשיהםועטרותיהם  םלא צדיקים יושביא ם,בה

 
ם שלם האדמציאות שאין שכר המצוות ולך דמה יקל בעיניך טובה זו, ותשמא 

ולובש בגדי שש  ים...טוב יםהיותו אוכל ושותה מאכלב אלא ,בדרכי האמת
לאלו, כמו  םומשתמש בכלי כסף וזהב ודברים הדומי ,שן באוהליושוכן  ,ורקמה
אין זה כן,  ילים השטופים בזימה.והאו הטיפשיםאלו הערביים  םשמדמי

 ואין, םה שכל הדברים האלו דברי הבאי והבל יםדעוהחכמים ובעלי דעה יש
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 ,לת. ואינם טובה גדולה אצלנו בעולם הזה אלא מפני שאנו בעלי גוףעתו םבה
מפני  רק םומחמדת ם, והנפש מתאווה להםוכל הדברים האלו צורכי הגוף ה

בזמן שאין גוף, נמצאו כל אבל הגוף, שימצא חפצו ויעמוד על בוריו.  צורך
 .ומבוטלים בטלים לולההדברים 

 
ם דרך בעולם הזה והיה בה הנפש בעולם הבא, אין שהגדולה שת הטובהאת 

בעולם הזה אלא טובת הגוף ולה אנו  םולידע אותה, שאין אנו יודעי להשיגה
גדולה עד מאוד, ואין לה ערך בטובות של היא הטובה  אותהאבל  ם,מתאווי

 ,שנערוך טובת הנפש בעולם הבא האמתדרך משל. אבל בדרך בעולם הזה אלא 
 ,אותה הטובה אלא ,בעולם הזה במאכל ובמשקה, אינו כןכמו טובת הגוף 

 .ןדמיולא ערך ולה לא עד אין חקר, ואין היא גדולה 
 

אין כוח באדם להשיגה  ,הבא חכמים הראשונים שטובת העולםההודיעונו  כבר
ושכל  .בוריה, ואין יודע גודלה ויופיה ועוצמה אלא הקדוש ברוך הוא לבדו על

 םגוף, שנהניהיאים לישראל, אינן אלא לדברים של הנב םבה ותנבאהשהטובות 
טובת  אבל , בזמן שתחזור הממשלה לישראל.המשיחישראל בימות המלך  םבה

שלא יפחתו  כדיחיי העולם הבא אין לה ערך ודמיון, ולא דימוה הנביאים, 
 ,"עין לא ראתה, אלוהים זולתך :ג( סד )ישעיה אותה בדמיון. הוא שישעיה אומר

 רקהטובה שלא ראתה אותה עין נביא, אלא  :כלומר, לו" למחכהיעשה 
לא  םלאדם שמחכה לו. אמרו חכמים, כל הנביאים כולתעשה  ,יםקהאלו

 אלוהים זולתך". ,עולם הבא "עין לא ראתהה אבלתנבאו אלא לימות המשיח, ה

 
 

  ים כיפוריום הערב 

 סליחות
אם ו. באשמורת הבוקר בערב יום הכיפוריםובתחנונים נוהגים להרבות בסליחות 

וידוי. אמירת ה ידלגו את, הזריחהאחר של ערב כיפור לאומרים את הסליחות 
 ת"ה קעז(רכט. ) ונהגו לעשות 'התרת נדרים' בערב יום הכיפורים.

 

 לת שחריתיתפ
לת שחרית וידוי ונפילת אפים. וכן אין אומרים מזמור 'יענך ה' יאין אומרים בתפ

'מזמור גם לדוד'. ומנהג בני אשכנז שלא לומר  תפילהביום צרה', ומזמור '
מפני שבזמן שבית המקדש היה קיים לא הקריבו קרבן 'תודה' בערב כיפור, מפני  .לתודה'

וחששו שמא לא יספיקו בערב כיפור  מצה[, 22-חמץ ו 52]חלות  42שהיה צריך להביא עם הקרבן 

אולם מנהג בני ספרד  .ותר'גיע לפסול של 'ניה מהנמצא שו לגמור לאכול את כל החלות,
)עיין טור ובית יוסף כיון שאין מזמור זה נתקן לשם קרבן 'תודה' אלא לשם הודאה.  לאומרו,

 (רכטסימן רפא. 

 

 אכילה
ים, כיפוריום ההתורה לאכול ולשתות ולהרבות בסעודה בערב ן מצוה מ

גם . ומצוה זו נוהגת גם בנשים. וולכתחילה יאכל לחם לפחות בסעודה אחת
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בערב  ה שיאכלחולה שיש בו סכנה שחייב לאכול ביום כיפור, בכל זאת מצו
ואפילו תלמידי חכמים השוקדים על לימודם, צריכים להרבות באכילה  כיפור.
 )רל, רלב, רלה( ., על אף שממעטים בכך מלימודםושתיה

 

 כרחם אב על בנים
שהיה לו משל לאדם רבותינו על פי , בארו ת האכילה בערב כיפורהטעם למצו

להתענות יום אחד, אך  ציוהוו יוילד שעשועים שלא התנהג כשורה, כעס על
לפני כן, כדי שיוכל לסבול את אחד עליו ציוה להאכילו ולהשקותו יום  ברחמיו

התענית. כן ה' יתברך אב רחמן, ציוה עלינו להתענות ביום הכיפורים לכפר על 
כדי שנוכל  ,התענית קודםעוונותינו, וציוה עלינו להתחזק באכילה ושתיה 

ועוד טעם אמרו בזה, משום שעל ידי האכילה והשתיה יהיה  להתענות למחר.
שמח וטוב לב, ומיושב בדעתו, ובשעה שלבו טוב עליו, יתן אל לבו להתפייס עם 

 ת"ה קסח(רלא. )חברו בערב כיפור. 

 

 מלאכה
 (לז)ר. אינו רואה סימן ברכה מאותה מלאכהבערב כיפור,  המלאכהעושה 

 

 מאכלים קלים
אין לאכול בערב כיפור אלא מאכלים קלים שנוחים להתעכל, כדי שלא יהא 

לכבוד לאכול דגים  יש נוהגיםשמתפלל. ובשעה ראה כמתגאה שבע ביותר וי
דברים  בשאר היום לא יאכלאבל לא לאחר מכן. ו הבוקרבסעודת  היום

 )רלט( יוצא.ר שמן וכביצים, חלב, שום מבושל, דגים, בש מוהמחממים את הגוף כ

 
 

 אכילת דגים בערב כיפור

מעשה היה ברומי בערב כיפור, שהלך חייט יהודי ירא שמים לשוק לקנות דג 
לסעודתו, ונמצא שם רק דג אחד, והזדמן שם עבדו של המושל שעמד לקנותו, והחלו 
להתמקח היהודי ועבד המושל על המחיר עד שהגיעו לשנים עשר דינרי זהב, וזכה בו 

ותו יהודי חייט. בעת הסעודה שאל המושל את עבדו מדוע לא הבאת לי דג א
לסעודתי, אמר לו אדוני לא אכחד ממך, כי לא נמצא בשוק אלא דג אחד, והזדמן 
שם יהודי אחד שרצה לקנותו, והתמודדתי עמו על מחירו עד שהגיע לי"ב דינרי זהב, 

ושל ומיהו היהודי הזה וכי היית רוצה שאקנה לך דג בי"ב זהובים? אמר לו המ
שקנאו, א"ל חייט פלוני, קרא לו המושל, אמר לו מה ראית חייט שכמוך לקנות דג 
בי"ב זהובים. א"ל החייט, אדוני יש לנו יום אחד בשנה והוא יום הכיפורים 
שמתכפרים בו כל העוונות שעשינו במשך השנה, וכאשר הוא מגיע האם אין אנו 

א"ל המושל הואיל ונתת טעם יפה לדבריך, זכאי  חייבים לכבדו כמיטב יכולתנו?
אתה! ופרע לו הקב"ה שכר לאותו חייט, שכיון שבא לביתו וחתך את בטן הדג, זימן 

 )בראשית רבה פרשה יא אות ד. רמ(. לו הקב"ה בתוכו מרגלית טובה והתפרנס ממנה כל ימיו
 

 

י צום" ִ  "ַקל 
 )רנו(ם, שלא ירגיש בצער. המצטער הרבה בתענית, רשאי לבלוע כדור להקלת הצו
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 מקוה
וגם לשם להתפלל בטהרה. כדי , יםכיפוריום הלטבול במקוה בערב  מנהג חשוב

שאינו יכול לטבול, נכון  מי אולםו )מהרי"ל(. תשובה, כגר המתגייר שצריך טבילה
שיעמוד תחת סילון המקלחת כשהברז פתוח עד שישער שנשפכו על גופו כמות 

וכתב  .ביותר בטבילה זו ויזהר ליחי ציבורוש. [ליטר 50.1 -כ]מים  םקבי תשעהשל 
 )רמה, רמו( .מקוה בכל מקום, ימהרו ביאת הגואלציבור יטהרו בבשו"ת מן השמים, שאם שליחי 

 
הר בכוונות, ולא שהם חמים, אין להזכיר שם שמים או להרהיום  במקוואות של

שאסור בהרהור  חדר, כיון שיש להם דין מרחץרק בתוך המים אלא אפילו ב
כדין בית הכסא. ורק בנהרות או במקומות שהמים תמיד קרים, מותר להזכיר 

 )הרשב"א, המאירי, מהרי"ו, כס"מ, משנ"ב ועוד. רמח(שם שמים, ויקפיד שראשו יהיה מכוסה. 

 

 מלקות
קלה בערב  ת עוריש נוהגים שכל הקהל לוקים שלושים ותשע מלקות ברצוע

' יכפר עוון תה שעה, והמלקה אומר פסוק 'והוא רחוםכיפור, ואומרים וידוי באו
שלוש פעמים, ועל כל תיבה נותן מכה אחת. ויזהר המלקה שלא ילקה בחזקה. 

 רמט(תרז ס"ו. ) ונהגו מנהג זה, כדי שמתוך כך יתן אל לבו לשוב מעבירות שבידו.

 

 מנחה תפילת
העמידה, ארוך בסיום הוידוי  ואומרים ,מתפללים מנחה קודם סעודה מפסקת

 )רמט( ולא יוכל להתוודות אחר כך. ,ל בסעודהושמא יארע קלק חששמ

 

 סעודה מפסקת
 )רנב( .להביא גם מלח נכוןו .המוציא בסוכר חתיכתנהגו לטבל את 

 

 קבלת יום כיפור
מלאכות האסורות בכיפור, כי הומכל  הושתי הצריך להפסיק מבעוד יום מאכיל

 )רנב, רנה( .בזההנשים את גם יש להזהיר ו התורה להוסיף מחול על הקודש.מצוה מ

 

 קבלה בפה
עדין עוד, ולא ישתה שלא יאכל בלבו המפסקת וחשב  הסעודאת גמר ף אם א

 )רנה( .בפיו שמתחיל להתענות אמרולשתות קודם השקיעה, כל שלא  רשאי לאכול

 

 בדוק ומנוסה - סגולה חשובה
ה לגימות, ובכל לגימ ממנו שבע ישתהקח כוס מים וילסגולה לפני כל צום, 

 ומובטח לו שכך יהיה. שלא יהיה רעב ולא צמא בצום, 'המזוזה, ויבקש מהינשק 
 

 בגד נאה
יום  ו'לקדוש ה' מכובד', זה )ישעיה נח יג(על הפסוק )מסכת שבת קיט ע"א( אמרו חז"ל 

כבדהו בכסות נקיה. ולכן ילבש אבל הכיפורים שאין בו לא אכילה ולא שתיה, 
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חלוק לבן הנקרא  ובשיםלהאשכנז בני לכבוד יום הכיפורים. ויש מבגדים נאים 
 )רנט( , ונותנים עליה ספרי קודש.מפה נאה על השלחן כמו בשבתופורסים . 'קיטל'

 

 נר נשמה
נר אחד לעילוי נשמת אביו בודי  נר בערב כיפור לעילוי נשמה,נהגו להדליק 

 ."נר לאחד נר למאה": ע"א( קכב שבת)שאמרו  עין מהכו נפטרים. ואמו ועוד
 

 יתברך שםפורים, כי כבוד הוא להי, נוהגים שכל אחד מדליק נר בערב יום הכא"שרהכתב 
ֻאִרים: "(טו כד ישעיה)לכפר על אביו ואמו, שנאמר  דוּ  ּבָ ּבְ ומכאן  (רמ"אוהכל בו ארחות חיים, ה). ה'" ּכַ

. ובשו"ת כתב די שנהימאביו או אמו מדליקים נרות לעילוי נשמתם,  תפטירנהגו שגם ביום 
 ה"ע ח קיט( .עמ' נוג )חזו"ע אבלות ח" מצות עשה של כיבוד אב ואם. ויש ב כתב, שמנהג זה סופר

 

 הדלקת נרות
. יםיפוריום הכפשט המנהג כמעט בכל תפוצות ישראל להדליק נרות בערב 

וציונו להדליק נר של  ,אשר קדשנו במצוותיוא"י אמ"ה "ב :וקודם ההדלקה תברך
ך. ברר כך לואחלה יתח להדליקבנות אשכנז רוב יום הכיפורים". ומנהג  ת ו[]שב
 . ועיין בחוברת "השבת בהלכה ובאגדה" בהרחבה בטוב טעם ודעת )רנו(

 

 ושהחיינ
גם נשים צריכות לברך 'שהחיינו' ביום הכיפורים כשם שמברכים בכל חג, 

נרות, ההדלקת  קודםאין לאשה לברך 'שהחיינו' וכמבואר להלן. ומכל מקום, 
יום הכיפורים, ושוב יהיה אסור לה את קדושת  תבלהיא מקזו שבברכה כיון 

ההדלקה מיד, גמר אחר 'שהחיינו' לברך ואמנם רשאית להדליק את הנרות. 
לא תאכל ולא תשתה לאחר . ושתברך לחלוץ את נעלי העור קודם שים לבות

 )רנו( .ניםלכל הדי עליה תוספת יום הכיפורים השקבלכיון  הברכה,
 

 

 יום הכיפורים  
 חמשה עינויים

שתיה, רחיצה, סיכה, נעילת נעלי עור, ואכילה ב יום הכיפורים כולו, אסור
 )עדר( וים בין לאנשים ובין לנשים.וש וטה. וכל הדינים ביתשמיש המו

 

 ושתיה אכילה 
מאכל הלט אסור. ואפילו ועם ופו. ואפילו טכלשהואפילו לאכול ולשתות אסור 

 )ערה. ת"ה ריג, רטו( ., אסורכלל ואינו אוהבומר או המשקה 

 

 מסטיק
 )חזו"ע ארבע תעניות ל( כלל. טעםביום כיפור, אפילו אם אין בו  עוס מסטיקאסור לל

 

 אכל לקטניםמנתינת 
אכל מוקצה ביום כיפור, ולכן מותר להאכיל את הילדים הקטנים, ואין מאין ה

 )רפו, שלד. ת"ה ריט( גדול.חשש שמא יאכל או ישתה גם ה
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 בשמים
ביום הכיפורים, כדי להשלים למאה ברכות שחייב  בשמיםעל ה ברךל צוהמ

]אתרוג, "הנותן ריח טוב בפירות" , שהם: םויקח ארבעה סוגי אדם לברך בכל יום.

, "עשבי ]לואיזה, הדס["עצי בשמים"  ,לימון, מילון, לאחר שישפשף מעט את הקליפה[
 ,המביא בשמים לבית הכנסתואשרי  .]בושם["מיני בשמים"  ,[, רודא]נענעבשמים" 

 )רפג. ח"ע ברכות שיג( זה, וקונה סנגורים לעצמו.ציבור ביום קדוש לזכות את ה
 

 נוהג אני כןו :אות קו( קח סימן ח"ט אומר יביע ת")שווכתב מרן הראש"ל רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל 
 או הדס על בשמים עצי בורא מברך אני ,ברכות מאה להשלים כדי ם הכיפוריםוביו בשבת
 לפני ומקדים, רודא על וכן, נענע על בשמים עשבי בורא מברך ךכר ואח, עטרייה או לואיזה
ע"כ.  .טוב ריח בקליפתם שיש מילון על או, לימון על" בפירות טוב ריח הנותן" ברכת כולם

 די להשלים מאה ברכות.שמים, כומחיבת הרב למצוות, היו לו בבית עציצים של עצי ועשבי ב
 

 רחיצה 
צוננים, ואפילו מקצת גופו, בין במים חמים ובין ב יםכיפורהרחץ ביום התאסור ל

אסור. ומכל מקום לא אסרו אלא רחיצה של  ,ואפילו להושיט אצבעו במים
, או שנטף דם מחוטמו, יוצא בזהאבל אם היו ידיו מלוכלכות בעפר וכ ,תענוג

 )שי( רחיצה של תענוג. ון זמותר לרחצם, כיון שאי

 

 נטילת ידים בבוקר
]דהיינו ששופך מים על  שלוש פעמים לסירוגיןידיו בכלי ל נוטקם משנתו בבוקר, ה

ברך מ, עד סוף קשרי אצבעותיו, ויד ימין ואחר כך על יד שמאל, וחוזר כך שלוש פעמים[
ויום הכיפורים וכתבו המקובלים, ואף שמן הראוי היה גם בתשעה באב  "על נטילת ידים".

ליטול ידיו עד סוף הפרק כדרכו בכל השנה, מכל מקום מאחר וביום הכיפורים אין הסטרא 
אחרא שולטת, לכן די לנו ליטול עד סוף קשרי האצבעות, ובתשעה באב שכל היום שלה 

 (")שי. ועיין בחוברת "ארבע התעניות בהלכה ובאגדה בעוונותינו, אינה מקפדת על רוח רעה מועטת שכזו.

 

 רחיצת ידים לאחר בית הכסא

אם ו. "אשר יצר"ברך מו יוידיו עד סוף קשרי אצבעותשוטף בית הכסא, יוצא מה
ידיו מלוכלכות, מותר לרחוץ כל מקום שיש בו לכלוך. ופשוט שאם נצרך לנקביו 

ואמנם, אם אין  ., כי זהו עיקר הניקיוןבמים כמו בכל ימות השנה קנחיגדולים, ש
גבונים. ואם אין לו מגבונים, יקנח בניירות לחים. ואם אין שום אפשרות כזו, לו מים, יקנח במ

 )שיא( וכמבואר בחוברת "סדר היום בהלכה ובאגדה".יקנח בנייר יבש ויקפיד לנקות היטב היטב. 

 

 רחיצת פנים
ואם יש לו לפלוף על יד עיניו, מותר לרחוץ  .לא ירחץ פניו במיםכשקם משנתו 

סטניס ואין . ומי שהוא א, כי אין זו רחיצה לתענוגלבדאת המקום המלוכלך ב
פניו. ובני את , מותר לו לרחוץ בבוקרדעתו מיושבת עליו כשאינו רוחץ פניו 

 )תקנד סי"א. תריג ס"ד( .שלא ירחץ את פניו סטניסלא גםאשכנז מחמירים 

 
יום מהחתונה,  שלושיםהיא בתוך בכיפור ' באלול, כיון שטשנשאת מתאריך  כלה
 )שיב( על בעלה. מפני שהיא צריכה להתנאות ולהתחבבפניה, ת ברחיצ תרמו
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 מקוה
יל כיפור, בלאשה שהגיע זמנה  כןכל יום. וברגיל לאפילו במקוה אסור לטבול 

 )ת"ה רכז(. מוצאי כיפורטבול בת
 

 סיכה 
ואפילו שכוונתו להעביר רק את  אפילו מקצת גופואו בקרם אסור לסוך בשמן 

שכוונתו לרפואה, מותר, כל שהדרך לסוך כן בחול, ובלבד שמותר לו לקחת אבל כהלכלוך, 
)סימן תריד ס"א. ]ובתשעה באב מותר אף כשכוונתו רק להעביר את הלכלוך.[  .תרופה כדין שבת

 שיג. חזו"ע ארבע תעניות רצד(
 

 דאודורנט
 (ת רצהחזו"ע ארבע תעניו)מותר להתיז ריח טוב על הגוף, כדי להעביר את ריח הזיעה. 

 

 מי בושם

אבל אם בלאו הכי הוא  אסור לתת מי בושם על הידים משום איסור רחיצה.
נוטל ידיו, כמו בקימה בבוקר או לברכת כהנים, יכול ליטול ידים במים 

)עיין קול אליהו ישראל ח"א סימן לט, ומרן  שמעורב בהם ריח טוב, כמי ורדים וכיוצא בהם.

 מן עד אות נו(החיד"א בשו"ת חיים שאל חלק א סי

 

 נעילת הסנדל 
אסור לנעול סנדל או מנעל של עור ביום כיפור, אבל מנעל העשוי מגומי או 

 )שיג( .לושאין לו צער בהליכתו, מותר לנוע ף על פימבד ושאר מינים, א

 

שמכניסים בה את ראשי ה למלמעקטנה עור  תרצוע להםשיש או גומי נעלי עץ 
חזו"ע ) .העור חופה את הרגל ומגן עליו, אסוראבל אם  מותר לנועלם האצבעות,

 שא(עמ' תעניות  ארבע
 

]שרק בזמנם שהיו רגילים הרבה ללכת יחפים בזמננו מותר לקטנים לנעול נעלי עור, 
במשך השנה, החמירו עליהם בכיפור שלא ינעלו נעלי עור, שהרי רגילים בכך. אבל היום שאין 

 )שמ(אך טוב שינעלו נעליים אחרות.  ם[,דרך הילדים ללכת יחפים, לא החמירו עליה

 

 חולה
בנעילת נעלי הוא שחייב להתענות, מכל מקום מותר  ףשאין בו סכנה, אחולה 

 )שיט(. עור. והוא הדין ליולדת בתוך שלושים יום

 

 איש ואשה שזכו
אסורים בני הזוג בתשמיש, ואסור לגעת בה כלל, וכן אסורים לישון במיטה 

. לא בלילה בלה ביום, אליד ומיד לה חפץלהושיט ר במקום צורך מות. ואחת
 תרטו ס"א. שכה(סימן )
 

 מלאכה 

דברים כל ה. והוא הדין למו בשבתיום כיפור אסור מן התורה בעשיית מלאכה כ
 )רפב( .וכיוצא בזה כטלטול מוקצה ברי חכמיםהאסורים מד
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יפור רים ביום כוכאן המקום ליידע את אחינו התועים מדרך האמת, אשר נזה
 שבת,ולעומת זאת אינם נזהרים בזה בלא לנסוע ברכב וכו', שלא להדליק אור ו

בורא קדושת השבת חמורה הרבה יותר מיום כיפור, ולכן נם יודעים כי ואי
יותר מהמחלל כיפור.  שבתהמחלל העולם נותן התורה החמיר בעונשו של 

לא לעשן שובאמת שהכל תלוי ברצון האדם, כי כמו שאפשר להתאפק בכיפור 
חתיכות דבק נותנים קודם את כל האורות שצריך, ו יםדליקמולא להדליק, ו

, כך יכולים יכבהדליק או ויסלוטייפ על כפתורי החשמל, כדי שלא יטעה משהו 
ולא להתעצל. רק חבל שאינם נותנים צ'אנס לעצמם לשבת  בכל שבתלעשות 

ל שבת. ואפילו אם ולחשוב אפילו חמש דקות, שבאמת יכולים הם לעשות כן בכ
, לפחות שבתהדיני זהר בכל ישאינם יכולים לה לפי הבנתם המוטעית נדמה להם

קל דבר הדלקת אור שזה ב, כמו מפרטיה והלכותיה יצילו את עצמם בחלק
בר על , כי לא דומה העובר על דברי המלך עשר פעמים, לעולהימנע ממנו מאוד

 יותר.לשמור  , ואט אט יוסיפודברי המלך עשרים פעם
 
 

 הפטורים מהתענית  
 9גיל עד 

 ,להתענותרצו ואפילו אם  אינם מתענים כלל,מגיל תשע,  פחותיםקטן או קטנה 
. והגדולים מוזהרים להקפיד על ומאכילים אותם מוחים בהם שלא יתענו

 .םהקטנים שיאכלו וישתו כל צרכ
 

ך בדרך ביום הכיפורים שהיה מהל אחד מעשה באדם )יומא פ"ו ה"ד(: אמרו בתלמוד ירושלמי
ובתו עמו, אמרה לו בתו, אבא צמאה אני, אמר לה המתיני מעט. חזרה ואמרה לו אבא 

עוד מעט נגיע לבית, ופתאום נפלה ומתה. מכאן יש ללמוד את  ,צמאה אני, אמר לה המתיני
 )של( קטנים להתענות ביום כיפור.תת לשלא ל עניןחומרת ה

 

 01או  9גיל 
אותם לתענית שעות. כיצד? אם היו תחילים לחנך מעשר,  קטנים בגיל תשע או
, כפי עשר או תשע, נותנים להם בשעה שמונה בשעה בוקררגילים לאכול בכל 

ויקפידו ההורים שיאכלו וישתו כהוגן בערב כיפור, ובפרט שירבו בשתיה, כוחם. 
כדי שלא יצמאו ויצטרכו לשתות בליל כיפור. ומכל מקום אם התעוררו בלילה 

 תתלהתענות כל היום, אין לואם רוצים הם בקשים לשתות, יתן להם לשתות. ומ
בשום אופן. והורים המזלזלים ונותנים לילדיהם לצום, עתידים ליתן את  להם

 )של. ת"ה רמא( קדון החשוב שבורא עולם נתן להם.יהדין על שלא שומרים על הפ
 

 00גיל 
שיתענו, מכל מקום בזמנינו  55הדין היה מצוה לחנך את הילדים מגיל הגם שמן 

. [קיץ, לפי שעון 50:21]בערך עד חצות היום שירדה חולשה לעולם, לא יתענו אלא 
 )שמ. ת"ה רמא( .ואם אינם יכולים, רשאים לאכול קודם חצות

 

 בר מצוה
גדולים לכל כהרי הם  ,שנה שהביאו שתי שערות 50 שנה ונערה בת 52נער בן 
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ולא יחמירו  רופא. ואליש הם חלשים,ורה. ואם להתענות מהת דבריהם, וחייבים
 )שמ(: "אל תהי צדיק הרבה". )קהלת ז טז(עליהם סתם, שכבר נאמר 

 

 מעוברות
סיבוכים בהריון, והרופא  האם יש לשייבות להתענות, אלא חנשים מעוברות 

 פא( רפז. הליכות שלמה) .חייבת לאכוליש חשש סכנה לה או לולד,  צום,אומר שאם ת

תעברה בעזרת טיפולים, בהיות ועל פי דעת הרופאים יש "בשבועות אשה שה
הראשונים" של ההריון סכנת הפלה יותר משאר מעוברות, צריכה לשתות כשחל 
כיפור באותם שבועות, ותנוח הרבה מאוד, ולא תלך לבית הכנסת, אלא תתפלל 

 )הליכות שלמה אוירבך. רפז, רצה( בשכיבה בבית.
 

בשעת  לידה סדירים, תתחיל לשתות, כדי שלא תהיה החלו לה ציריש מעוברת
הלידה במצב של חוסר נוזלים. ולא תחמיר לשתות מעט מעט כל תשע דקות 
כמבואר להלן, אלא תשתה יותר מהר, כדי שבגופה תהיה מידת הנוזלים הראויה 
לה בשעת הלידה. וכן אם החלה ירידת מים תשתה ולא תדקדק בזה. ועדיף 

ין את הגוף כחלב או מיץ ענבים. ואם מרגישה שצריכה שיתנו לה משקה המז
 )הליכות שלמה. רצ( לאכול ולא די לה בשתיה בלבד, תאכל ותבוא עליה ברכה.

 

 מניקות
חייבות להתענות, ואפילו אם יחסר מעט מהחלב בגלל הצום. נשים המניקות 

ומכל מקום כל מניקה תשתה הרבה חלב בערב הצום, כדי שלא יחסר לה ממזון 
 )רפז(. בצום עצמו תינוקה
 

חשש סכנה לתינוק, יכולה לגרום  תתענההיא ואם  חולההתינוק  אם ,ואולם
ואפילו אם ישנה אפשרות להשתמש בתחליפי חלב מלהתענות.  פטורההריהי 

 ,רובועל פי לתינוק, אין להתחשב בכך, כיון שמזונו של התינוק הוא חלב האם. 
 וירבך. רפז()הליכות שלמה א. די שתשתה ולא תאכל

 

 ימים שלשה יולדת בתוך
סכנה ופטורה  החולה שיש ב נקראתה, הריהי לליד ימים שלשה יולדת בתוך

ואפילו  .אומרת שיכולה להתענות, אין שומעים לההיא מלהתענות. ואפילו אם 
לו. ותוך שלושה ימים ללידה,  םם הרופא אומר שיכולה להתענות, אין שומעיג

מעת ')וזהו שלושה ימים ושתיים שעות קודם יום כיפור.  היינו שילדה בתוך שבעים

ר אח 56:22ז' תשרי בשעה  בתאריךאשה שילדה ולכן  .שעות( 04 ואה 'מעת לעת'. 'לעת
כן פסקו הלכות גדולות, . 56:22מלהתענות ביום כיפור עד שעה היא , פטורה הצהריים

הרא"ש, הר"ן, האור זרוע ועוד רבים מרבותינו  רבנו גרשום, התוספות, האשכול, הרשב"א, הריטב"א, רבנו פרץ,
 )רצ(ואסור להחמיר בזה. נפשות,  ין חמור שלשזה ענ כיון ',מקצת היום ככולובדין זה 'אומרים  שלאהאחרונים, 

 
שיראה מדברי חכמי הרפואה שבידינו, לא כפי שאמרו חז"ל, אין לך  ף על פיכתב הרמב"ם: א

י התורה אשר יורוך... לא תסור מן הדבר אשר יגידו אלא מה שאמרו חכמים, שנאמר: "על פ
לך ימין ושמאל". וכן כתב הריב"ש, שאין לנו לדון בדיני תורתנו ומצוותיה, על פי חכמי 
הרפואה שהניחו על פי מופתיהם הכוזבים. וכתב בשו"ת דעת כהן, אף אם יאמרו רופאי זמנינו, 

ום הכיפורים והכל עבר בשלום, מי שהניסיון הורה שכמה יולדות שמעו לקולם והתענו בי
לידינו יתקע שלא יבואו לידי סכנה לימים הבאים, ומי יודע כמה מהן מתו ממחלות שונות 
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שעיקר סיבתן היתה מחמת התענית, אלא שהרופאים מצאו להן סיבות אחרות לפי האומדנות 

ה' דיבר  שלהם. ולכן אסור לזלזל חס ושלום בסכנת נפשות, נגד מה שקבעו חז"ל אשר רוח
 )חזו"ע שבת ג שלא(לתו על לשונם. יבם ומ

 

 משלשה ימים ועד שבעהיולדת 
שהיא בתוך שבעה  כל ,מהלידה [שעות 70]יולדת שעברו שלושה ימים מעת לעת 

, אין לאכול אם אמרה איני צריכהש, הרגשתהימים ללידה, תלוי הדבר ב
ימים היינו  ושבעה, מאכילים אותה. לא אמרה כלוםאך אם מאכילים אותה. 

אמרה לא אחה"צ, אם  56:22' תשרי בשעה ג תאריךאם ילדה בולכן . 'מעת לעת'
 )רצא( .אותה מאכילים ביום כיפור, 56:22עד שעה  ,צריכה לאכולאיני 

 
אפילו אמרה איני צריכה  ,תתענה יש חשש סכנההיא אם הרופא קבע שאם 

יא צריכה לאכול, מאכילים אותה. ואם אין רופא במקום שיודע אם הלאכול, 
 )ת"ה רנג( .מחשש ספק וגם היא אינה יודעת אם היא צריכה, מאכילים אותה

 

 )רצה(הפילה לאחר ארבעים יום מהריונה, דינה כיולדת וכנ"ל. שה שא - הפלה

 

 חולה שיש בו סכנה
"ושמרתם את חקותי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי  :נאמר בתורה
]אפילו אם קבע הרופא  ,כן לע' ולא שימות בהם. חז"ל 'וחי בהם בהם". ודרשו

חייב לאכול ביום  יבוא לידי סכנה, הרי הואשתענה יש חשש ישאם החולה  גוי[
שפקוח נפש דוחה את כל  ,צריך לאכול סכנה מיידית,הכיפור. ואפילו אין 

 )סימן תריח סעיף א. רפז. ת"ה רנה( המצוות שבתורה.

 

 אסור לחולה להחמיר ולהתענות
שלא  לא רק, כי כלל אינו צריך תשובה וכפרה על כך ,כל ביום כיפורולה שאחו

עבר על חשש איסור ואפילו קל שבקלים, אלא אדרבה קיים מצוה באכילתו. 
 הוא אומר, אינו רשאי. ואפילו רוצה להחמיר ולהתענות ואפילו אם החולה

החולה שמרגיש בעצמו שיכול להתענות ולא יבוא לידי סכנה, והרופא קובע ש
פטור מלהתענות, אם עבר הוא צריך לאכול, אינו רשאי להתענות. ובכל אופן כש

עשה מצוה וחסידות, אלא ענוש יענש בידי שמים על כך, לא תענה, לא רק שהו
והרי הוא מתחייב בנפשו. ומצוה להסביר את הדברים לחולה בטוב טעם ודעת, 

 )רפז. ת"ה רנה( פא לו.על ידי תלמידי חכמים היכולים להשפיע עליו, ושב ור

 

 לב יודע מרת נפשו
אפילו אם מאה רופאים אומרים שהחולה יכול להתענות, אך החולה אומר 
שמרגיש בעצמו שאינו יכול להתענות וחושש שיבוא לידי סכנה, שומעים לחולה 

 )סימן תריח סעיף א( ומאכילים אותו, כי "לב יודע מרת נפשו".
 

 זקן
 ,כוחו מחמת התענית, דינו כחולה שיש בו סכנהחלש פלג שאם יצום יומזקן 

 )ת"ה רעא( חולי, צריך לאכול ביום הכיפורים.שום ואפילו אין לו 
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 ?כיצד מאכילים את החולה
 תמרה ]דהיינו ,'הגסה 'כותבת היא:שאם אדם אכל בכיפור חייב עונש כרת,  כמותה

אכילת 'של קצוב מן כל בתוך זשאכודוקא  גרם[. 26=  ביצהכשני שליש ושיעורה  גדולה,
לכך מאכילים את החולה פחות  .[דקות 2 ש אומריםוי ,דקות 7.1שיש אומרים שהוא ] 'פרס

 )רצז(. כדי להקל את חומרת האיסורשחייבים עליה כרת,  כמותמ

 
כל פרוסה, לרם ג 22 םערב כיפור פרוסות שמשקליש להכין לחולה בעל כן, 

 .דקות, ואוכל פרוסה שניה עשרככל פרוסה אחת, ושוהה ורך לאכול, אטציוכש
דקות, ואוכל פרוסה שלישית, עד שיאכל עשר ואם צריך לאכול עוד, שוהה שוב כ

שהרופא אמר שהוא מוכרח לאכול ולא יותר. ואם שכחו בערב כיפור  פיכ
 )רצז( י.דיגיטלמשקל בשלא  פשוטאך כיפור, יום בקלו שית הפרוסות, אלשקול 

 

 נטילת ידים וברכת המזון
 היד עד הזרוע,את כל ידיו, ונוטל כבכל השנה לחם צריך ליטול ה שאוכל חול

, מצוה[ רחיצה שלאלא עד הזרוע, ואין זו מהראשונים צריך ליטול ידים  לדעת רבים]כיון ש
יעלה 'אכילתו, יברך ברכת המזון, ויאמר  בסיוםויברך 'המוציא' קודם אכילתו. ו

ם סליחת העון הזה'. ואם שכח לומר 'ביום הכיפורים הזה ביוויזכיר:  ,'ויבוא
רצה גם 'יום כיפור בשבת, צריך החולה לומר  כשחל'יעלה ויבוא', אינו חוזר. ו

 )שח. חזו"ע ארבע תעניות רצב. ת"ה רסה( חוזר. אינואם שכח ווהחליצנו', 

 

 ?כיצד משקים את החולה
]היינו,  'מלוא לוגמיו'כ :חייב כרת, הוא ביום כיפוראדם שאם שתה השתיה  כמות

ודוקא  [.גרם 45מלוא פיו של כל אדם בצד אחד, ושיערו חכמים באדם בינוני שהוא 
גרם,  21 עדדה ימב מיםיתנו לחולה  ןשל שתיית רביעית. לכזמן כששותה בתוך 

 הוכן יעש מעט וישתה.גרם, ושוב ישהה  21עד וישתה שוב  כמה שניותוישהה 
אפשר, טוב שישהה בין שתיה ואם  .כלל לפי הכמות שהרופא קבע ולא יותר

 רצז( סימן תריב.)לשתיה כתשע דקות. 
 

 ומשערים. כרת חייב ,פוריםיהכ ביום 'לוגמיו מלוא' השותהאמרו, ( ע"ב פ)בגמרא מסכת יומא 
לכל אדם משערים  ,באכילהלא כן  קטנו. לפי והקטן גדלו לפי הגדול ,גודל פיו לפי אדם בכל

תיישבת דעתו של כל מ כותבתלרבותינו ז"ל שבאכילה ככי כך היה ידוע , 'כותבתשיעור 'ב
 יישבתמתשלו דוקא כמלוג לוגמיו של פיו  בשתיהאבל  הבשן. מלך עוגאפילו גדול כ ,אדם
מלוא לוגמיו של אדם שיעור בחז"ל רק ש ולכן באדם גדול, מלוא לוגמיו גדול יותר. ,דעתו

 גרם, כדי למנוע בלבולים. 45 בינוני, שהוא
 

 השתייה מתחילת יש אם ושתה, וחזר מעט שתה :ה"ד( פ"ב עשור שביתת )הלכות ם"רמבכתב הוהנה 
 אין לאו ואם לשיעור, מצטרפים רביעית שתיית כדי האחרונה, השתייה סוף עד הראשונה
ע"כ. והקשו הפוסקים, הלוא כיון שהזמן הוא כדי שיעור שתיית רביעית, איך שייך  .מצטרפים

וחזר ושתה, כל ששהה מתחילת השתייה עד סופה כדי שיעור לומר, שאם שתה מעט והפסיק 
רביעית, מצטרף, הרי ברגע שפסק באמצע שתייתו, כבר עבר השיעור, כי הרי השיעור הוא 

זה אנו , ופסק רגע, ומיד חזר ושתה, במאוד לומר ששייך כן, באופן ששתה מהר צריךרביעית? ו
רגילים שתיית רביעית בריווח כדרך ש שיעורדי ה ועד סופה כמשערים אם יש מתחילת השתיי

)רבי דוד ערמאה, לחם משנה,  , הרי שהשתייה מצטרפת. ואם לאו, אינה מצטרפת.לשתותבני אדם 
 הרדב"ז, הגר"ח אבולעפייא, קול אליהו, חיי אדם, מאמר מרדכי ועוד. שו"ת חזון עובדיה סימן יב(
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 גלולות ותרופות
אם ו, יםמתוק או כדורים אפילו תוחולה שיש בו סכנה מותר לו לבלוע תרופ

בלי מים, רשאי לשתות מים. אלא שיזהר לשתות בלגימות לבלוע  אינו יכול
 )ת"ה רעא( גרם. 21-שאינם יותר מקטנות 

 
 יבל יבלעהמר,  ה, אם טעמתרופה או גלולהחולה שאין בו סכנה הצריך לבלוע 

וכמו כן רשאי  ()ת"ה רעא בניילון נצמד, ויבלע.פה , יעטהיא מתוקהאם ומים. 
 לבלוע עם מים מרים, כמו מים עם תמצית תה חזקה.

 
 

 יום הכיפוריםבת וליתפה  
 טלית

באימה ויראה,  , כדי לעמודבערב כיפור קודם התפילהבטלית  פיםתעטמ
קודם ציצית" תעטף בברך "להיוכדי להדמות למלאכים. ו ,ולהתפלל בכוונה

 בזמן 'בין השמשות' עדתעטף להולברך שקיעת החמה, אך אם לא הספיק, רשאי 
 )רסא. ת"ה רעג( ., ולאחר זמן זה, יתעטף בלי ברכהצאת הכוכבים

 

 לך אלי
, המיוחס לרבי מנהג בני ספרד לפתוח בליל כיפור באמירת "לך אלי תשוקתי"

אומרים פיוט  ר כך. ואחיהודה הלוי, ואומרים אותו עם הוידוי שבו בהכנעה
 )רסב( י גאון.הא נורבל המיוחס"שמע קולי", 

 
 כיפור שחל בשבתיום 

יום הכיפורים שחל בשבת, אין אומרים בו קבלת שבת אלא 'מזמור  -קבלת שבת 
 )רסז(שיר ליום השבת' בלבד, ואחר כך יתחילו 'לך אלי'. 

 
ערבית שיכוונו לצאת ידי חובת קידוש של  תפילתיכריז החזן קודם  -קידוש של שבת 

 )ער(ש השבת וישראל ויום הכיפורים'. שבת כאשר חותמים בעמידה 'מקד

 

 הוצאת ספרי התורה
וכתב  .תורההספרי את  יםציאמוההיכל ואת  פותחיםאחר אמירת 'שמע קולי', 

להדר ולקנות אפילו בדמים מרובים את נשיאת רבנו האר"י ז"ל שיש ענין גדול 
ון של 'כל נדרי' ולחבקו בשתי זרועותיו, שיש בזה תיקון גדול לעותורה הספר 

 )רסה( .ואם אין להם ספרי תורה להוציא, אין זה מעכב החמור.

 

 אנחנו מתירים להתפלל את העבריינים
ובישיבה של מטה על דעת  פותח באמירת: "בישיבה של מעלה ליח ציבורשה

אנחנו מתירים להתפלל את  ,המקום ברוך הוא ועל דעת הקהל הקדוש הזה
 ציבורכל תענית : (ע"ב כריתות ומסכת ) העבריינים". וטעם הדבר, מפני שאמרו חז"ל

ריחה רע, ומנאה שהחלבנה רמז לדבר, משאין בה מפושעי ישראל, אינה תענית. 
 )רסג( ני הקטורת.מהכתוב עם סמ
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 כל נדרי
 ג'בלחש. ונהגו לכופלו  אומרים ציבורוה ,בקול רם 'כל נדרי' ליח ציבורהשאומר 

 אומרים בקול רם 'כל נדרי'. פעמים. ויש נהגו ששלושת הקונים הראשונים הם
)רב האי גאון, רב סעדיה גאון, רש"י, ספר  אחר צאת הכוכבים. לומר 'כל נדרי'פשט המנהג ו

 רסב, רסד(. הישר, נימוקי יוסף, הריב"ש, הרוקח, מהר"ם מרוטנבורג, הטור, רבנו ירוחם ועוד

 

 שהחיינו
ב שבבית הכנסת השליח ציבור או הר'שהחיינו' בליל יום הכיפורים. ומברכים 

, משום "ברוב עם הדרת ומוציא את הקהל ידי חובהבקול רם  'שהחיינו'מברך 
מלך". וקודם לכן יודיע לציבור שהוא מברך ומוציא אותם ידי חובה, ושגם הם 

ספר תורה הראשון מברך בקול רם ומוציא ב זוכהשהויש נוהגים  .יכוונו לצאת
זוכה הזה אינו יודע לכוון להוציא אולם, מאחר ופעמים שה .את הקהל ידי חובה

הזוכה ידי חובה את אחרים, וגם הציבור הרחב לא כולם יודעים לכוון לצאת, 
 )ע' רסו( .בקול רם בור יברכו אחריויבקול רם, וכל הצבספר תורה יברך בתחילה 

 
 ,הכנסת בביתאומר "שהחיינו"  צבור שליחש תיקנותב רב עמרם, כ: תריט( )סימן יוסף ביתכתב ה
 מפי בשמיעה אלא בו לצאת שלא הוא קבוע דבר לא אבל ,בירך שלא מישראל אחד יש שמא
 ,]שהחיינו[ זמןשהרי " ,בידו הרשות לעצמו לברך רוצה תלמיד שאם ,הכנסת בבית צבור שליח
 אלא אדם לכל הדין דהוא ,דוקא לאו ,'תלמיד' עמרם רבמה שאמר ו ".בשוק אפילו אומרו
 בו הכלו .תלמיד כן כתבל ,לעצמו לברך שיכול הדין ויודע ,ברכהה יודע תלמיד סתםש משום
 לברךואחד  אחד כל יכול ,ערבית לתיתפ קודם שהחיינו מברך בוריצ ששליח פי על ואף כתב,

 .בוריצ שליח ברכת על םסומכי הכל אלא ,כן םנוהגי ואין .כהיחש לאחר הכנסת בבית לעצמו
 

 .נ"ל, וכוכבים ויברכו "שהחיינו"נשים הנמצאות בביתן, יעמדו לאחר צאת הכ
 

 חסד של אמת
מנהג נכון והגון מאוד לעשות השכבה לנפטרים ביום כיפור, ולתרום כסף לצדקה 
לעילוי נשמתם, כי גם המתים צריכים כפרה, ומעשים אלו מועילים לכפר 

ומנהג זה יסודתו בהררי עליהם, ולהקל את דינם, ולהעלותם מדרגה לדרגה בגן עדן. 

כמבואר בהרבה מרבותינו הראשונים, ומהם: רש"י, מחזור ויטרי, הרוקח, ראבי"ה, שבולי הלקט, ארחות קודש, 
 )רסח(חיים, המנהגות, המרדכי ועוד. 

 

 תפילת ערבית

"והוא  חצי קדיש, ואחר כך יאמר פסוק: ציבורקודם תפילת ערבית יאמר השליח 
)רב עמרם גאון, ומרים אותו. ואפילו אם חל יום כיפור בשבת, א ,רחום יכפר עוון..."

רבנו יצחק בן גיאת, מחזור ויטרי, העיטור, המנהיג, שבולי הלקט, הרא"ש, הטור, רבנו ירוחם, אבודרהם, ארחות 

ף וא חיים, כל בו, סדר היום, שלמי ציבור, חמדת ימים, בתי כנסיות, שלחן גבוה, הגר"ח פלאג'י, זבחי צדק ועוד(
ם' בליל שבת ויום טוב, שונה יום הכיפורים, כיון שאין אומרים 'והוא רחו על פי

 )רסט(שהשעה צריכה לכך. 

 

 אחד מימינו ואחד משמאלו
ואחד  ציבורן השליח שני אנשים אחד מימי יעמדו ,יום הכיפוריםבלות יתפכל הב

"ואהרון וחור תמכו  ,משמאלו. כמו שנאמר אצל משה רבנו במלחמת עמלק
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ם אלא עד ימנהג אשכנז שאין עומדים השניאולם בידיו מזה אחד ומזה אחד". ו
 שיירי כנסת הגדולה ועוד. ת"ה רפו( ,סימן תריט סעיף ד)אמירת 'ברכו'. 

 

 רוך, שם כבוד מלכותו, לעולם ועד"ב"
, בין רוך, שם כבוד מלכותו, לעולם ועד"ב" בקול רםאומרים ום כיפור בי

ברוך' לתיבת 'שם'. בין תיבת ' הפסיקזהר ליויש לה .בקריאת שמע ובין בסליחות
, שמע את לקבל את התורה למרוםרבנו והסבירו במדרש, שבשעה שעלה משה 

 ,מלאכי השרת שהיו אומרים לפני הקב"ה "ברוך, שם כבוד מלכותו, לעולם ועד"
 משל? אמר רבי אסי, לחשאומרים אותו בלמה אנו ישראל. ואת  שבח זה לימדו
אל  ,תנו לאשתו ואמר להשגנב תכשיט מארמון המלך, וננכדו של מלך ל

 הביום כיפור שעם ישראל דומ אבלבית. אלא ב חוץ[בבפרהסיא ]תתקשטי בו 
 )רסט( .ככל מלאכי השרת יכולים לאומרו בפרהסיא למלאכי השרת,

 

 קול בכי
, ובפרט בכייתפלל ביום. והבאימה ויראה מחרדת  ,הכנעהב ,כוונה גדולהביתפלל 

 בכות ממש,ננעלו. אך אם אינו יכול ל, ששערי דמעה לא בעת אמירת הוידוי
 )רעא, עדר( ."שמע ה' קול בכיי"כי בכי, שנאמר של קול ויתוודה ביתפלל 

 
 

 רבנו מאיר אביחצירא זיע"א בתפילות יום הכיפורים
אודות הסיבה שמעולם לא הסכין גאון עוזנו ועטרת ראשנו המלומד בניסים רבנו 

ה על ידי שליח ציבור, והיה יורד מאיר אביחצירא זצוק"ל לצאת ידי חובת מצו
בעצמו לפני התיבה, קורא במגילה ותוקע בשופר, המתיק שיח בנו אדמו"ר רבי דוד 
חי אביחצירא שליט"א: "הכוונות העמוקות והעניינים הנשגבים שהיה מכוון אבי מורי 
בתפילתו ובכל מעשה מצוה שבאה לידיו, היו כה נעלמים וטמירים, עד שאין מי 

 ציאו ידי חובה"...שיוכל להו
 

הוא מוסיף לתאר את תפילת היום הקדוש יום הכיפורים, כפי שנראתה בשנות 
 ישיבתו בעיר אשדוד.

 

אולם המתנ"ס המקומי, נבחר לשמש כבית הכנסת שיכיל את חמש מאות 
המתפללים, המתכנסים לתפילות יום הכיפורים בצוותא חדא עם רבנו, היורד גם 

 ציבור בכל התפילות.לפני התיבה ומשמש כשליח 
 

התפילה החלה בשעה ארבע וחצי לפנות בוקר בפתיחת "פתח אליהו" המקובלת, 
כשרק הניגון הפותח את התפילה ארך כמחצית השעה, שכל כולה התחטאות לפני 

בקול צלול, בנעימה משתפכת, ללא מילים וללא שיש בהן צורך... במשך כל  -הבורא 
וא נושא את קולו ברמה, למען הוציא את כל התפילה ניצב רבנו על רגליו, כשה

הקהל ידי חובתם, שכן רבים מקרב המצטרפים לתפילה לא ידעו להתפלל מלבד 
 עניית "אמן" אחר שליח הציבור.

 

ברצף מתמשך, לא הסתיימה התפילה עד כי העריב היום. כחוליות נשזרו התפילות זו 
כוכבים בטהרו של רקיע. בזו, שחרית במוסף, מנחה בנעילה, עד כי נראו שלושה 

חמש עשרה שעות רצופות ארכה התפילה, וכולן שוות לטובה. קולו לא גווע ולא 
נחלש, התלהבותו לא פגה ולא ידעה עייפות, והיה קולו הולך ומנסר את החלל ואת 
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הלבבות... ראוי לציין, שכל אביזרי אקוסטיקה לא היו באולם, והקול שנישא ברמה 

מדן למאמץ הפיזי הניכר שהיה עליו להשקיע באותה תפילה. יכול היה לשמש ככלי א
 - -יך את כוחות הנפש ושיתופה של הנשמה בעבודה זו שבלב, מי יכול לשער ולהער

 

]באחת הפעמים הנדירות שהתבטא רבנו אודות עצמו, סיפר לכמה אברכים שחילו 
כות כל אותו את פניו בערבו של יום הכיפורים: "פעם אחת ביום הכיפורים, זכיתי לב

היום. מכניסת היום הקדוש ועד צאתו, לא פסקו הדמעות והן נגרו מאין הפוגות... 
 [(442)"אביר יעקב" פשוט בכיתי כל היום". 

 

ואם סבור היה מישהו, שבמוצאי היום הקדוש יום הכיפורים, היה רבנו פורש 
זו  יש לעדות -למנוחה ארוכה ש"תפצה" אותו על העמל הרב שידע באותו יום 

 המשך!...
 

מיד לאחר תפילת ערבית היה מזרז את צעדיו לביתו, סועד בקצרה את סעודת 
מוצאי יום הכיפורים ומיד נפנה לקבל קהל. ומי היו הקהל שבאו במוצאי יום 

חסידים ואנשי מעשה, שבאו לשמוע דברי תורה, שהיו  -הכיפורים לביתו של רבנו? 
ה... עד שהגיע זמן קריאת שמע של שחרית, מפכים מפיו באותו הלילה וכל אותו הליל

לא פסק פיו מלמלל רברבן, מלהשמיע דברי תורה ואמרי חסידות, כמעין המתגבר 
 שאין שאיבה שתכלה את נביעתו, כים שאין לו סוף וכל מימיו מתוקים...

 

היתה זו מזיגה נפלאה, של שתי הבחינות "עבודה תמה" ו"עבודה שיש אחריה 
דה זו, המשמשת כנשואת ההגדרה הזו, יכולה לשמש את כל מי עבודה", ודוגמא יחי

שיבקש למצוא סוף וקצה לסדר העבודה לסדר העבודה שנהג רבנו בעצמו. התכלית 
אינה אלא ראשיתה של העבודה  -והתחילה התערבו זו בזו, כשסיומה של כל עבודה 

מתמשך של שאחריה. המושג "לסיים" לא היה קיים אצלו, וכל ימיו עלי אדמות רצף 
 (422)"אביר יעקב"  עבודת עבד לפני מלך.

 

 

 הוידוי
באגרוף ימינו בנחת ויכה לאות הכנעה, מרו מעומד, וישחה מעט וצריך לאהוידוי 

על צד שמאלו כנגד לבו. ולבד מהוידויים שאנו אומרים בתפלות הלחש, בכל 
ך שבסוידוי, צריכים הציבור לומר יחד עמו. נמצא  ליח ציבורפעם כשאומר הש

ואם שמע קדיש או קדושה או ברכה בוידוי,  וידויים. אנו אומרים עשרה הכל
 )רנא, עדר( יענה.

 

 הוידוי הארוך
נהגו לאומרו בשחרית. ויש שנהגו לאומרו שרבנו ניסים גאון. יש  על ידי ברוח

ארוכה  תפילהבור בבוקר, שבלאו הכי הילא לעשות טורח צשבערבית, כדי 
. וישתדל "לוקרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף זצ, וכן היה מנהג ממאוד

, ובפרט לבבכי גדושמרן זצוק"ל היה אומרו ידוע כ. ואומרו בדמעות שלישל
, ואם בארזים נפלה שלהבת, מה בשעת אמירת "בטלנו תורתך ימים ולילות"

 )רעא. ת"ה רצג( )מסכת מועד קטן כה ע"ב(.יעשו אזובי הקיר. 

 

 אין אדם משים עצמו רשע
אויל ולא יודע..., לא יאמר "חייב ולא אני  לאב" :מרואהארוך כשבנוסח הוידוי 
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רשע ולא צדיק". וכמו כחייב ולא זכאי, כזכאי, רשע ולא צדיק". אלא יאמר: "
קידושין מ מסכת ): "אל תהי רשע בפני עצמך". וכן אמרו )מסכת אבות פ"ב מי"ח( שאמרו

יו חייב וחציו זכאי, אבל לא חייב, פן ם את עצמו כאילו חצדלעולם יראה א :ע"ב(
 )רעג( מצוות, כי כבר הוא רשע וחייב.עוד תורה ויתייאש מלקיים 

 

 הוכח תוכיח
מסוים, יאמר אותו בנוסח הוידוי, מכיר בעצמו שלא חטא בחטא אף אם אדם 

רבים זה לזה. ואם לא הוכיח כל ישראל ע (ע"א שבועות לטמסכת )שהרי אמרו חז"ל 
 , החיד"א. רנא(ספר חסידים שער הכוונות). (ע"א שבת נה)ונו וונענש בע ,ס בחטאורו, נתפאת חב

 ועיין עוד בזה להלן בדרשתו של מרן הראש"ל זצוק"ל לפני תפילת הנעילה.

 

 זיכוי הרבים
ערבית ולהשמיע  תפילתלאחר  ציבורלזכות את ה רבים מנהג טוב נהגו במקומות
והסבר 'סדר העבודה'  יםכיפורהאו מהלכות יום  ,דברי מוסר והתעוררות

וכל אחד  ת הסמוך לאחר יום הכיפורים.הלכות חג הסוכו, או משקוראים למחרת
לים בליל י. ומותר לקרוא תהלזכות את ישראל ישתדל לעשות ככל האפשר

כל המזכה ו ם בין הקהל.יליאת התה וחלקיולכן אם קשה להם ללמוד,  ,פוריכ
פרט ביום הקדוש שבודאי חשוב להוסיף . ובאין חטא בא על ידו ,את הרבים

 וד זכויות וסנגוריה על עם ישראל.עוד וע

 

 לא להאריך
 מצוות,במכירת הגם שחרית. ויש לקצר  תפילתב מדי פיוטיםב כואריילא 

ולגרום שלא להלאות את הציבור, כדי מוסיפים,  הרבה תעלולהישתדלו שלא ו
 )שמו( ."קוצרים ה' עמכםמר לנאמר "ויאולהם לדבר חס ושלום בבית הכנסת. 

ם עוליהומנהגו של מרן רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל היה להעלות ששה מוסיפים בכיפור כמנין 
 היום. של חובת

 
 

  תפילת שחרית 

 "שעשה לי כל צרכי"
ביום הכיפורים. וכך היה המנהג כבר מזמן  "שעשה לי כל צרכי"מברכים ברכת 

וכן מנהג  כמבואר בספרו שו"ת אבקת רוכל., מרן השלחן ערוך רבנו יוסף קארו זצ"ל
 בני אשכנז.

 
ואף על פי שברכה זו נתקנה על נעילת נעליים, והרי אין אנו נועלים נעלי עור ביום כיפור, 

, ומנהג העולם שהוא כולל את על מנהגו של עולםברכות השחר נתקנו כיון ש א.בכל זאת: 
הלא רשאי כל אדם לנעול נעלי  ב.. ש והר"ן()הרא"אומות העולם נועלים נעליים, לכך מברכים 

עור באופנים מסוימים, כגון כשיוצא לדרך רחוקה חוץ לעיר או כשיש חשש סכנה של נחשים 
הולכים יחפים אלא לא ו חנאנכיון ש ג.. )העיטור(ועקרבים, נמצא שהברכה שייכת גם ביום זה 

כל צרכי", כוללת כל צרכי האדם ברכת "שעשה לי  ד.. )הרשב"ץ( של עור ןים שאינינעלועלים נ
והרי  שאחריו, הלילהברכות השחר חוזרים על כל היום ו ה.. )חוות יאיר(שהקב"ה מכין עבורו 

 שסא()שכ. חזו"ע ארבע תעניות  נועלים נעלי עור.כיפור במוצאי 
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 "ובכן נקדישך מלך"
 תבחזרשלפני הקדושה אותו אומרים ו ,יהודה הלוי ירבהוא סדר קדושה שחיברו 

אם אין מי ותק. וש "צוהש ו,מרואשעומד על יד הש"צ והסומך  .ליח ציבורהש
 )שמג( , ואין בזה חשש הפסק.ומרו, רשאי הש"צ לא"צזולת הש ושיאמר

 

 כהניםברכת נטילת ידים ל

, ידיו עד סוף הפרק כדרכו בכל השנהאת , נוטל לדוכן לברכת כהניםכהן העולה 
צה של מצוה, שכך היו נוטלים הכהנים כיון שאין זו רחיצה לתענוג אלא רחי

 ומותר לכהנים ליטול ידיהם במים שמעורב בהם מי ורדים. )שיב( .בבית המקדש
מי ורדים , כי סיכהבזה איסור לא שייך ש אות נו(חלק א סימן עד )שו"ת חיים שאל כמבואר ב

 .מים ממשכהם 

 
 לוייך הבכל השנה כשנוטלים הכהנים את ידיהם לברכת כהנים, לכתחילה צר

)זוהר הקדוש, ושו"ע  ידיונוטל הלוי בעצמו את וקודם לכן הם, ידילשפוך את המים על 

)חזו"ע ארבע וביום הכיפורים נוטל הלוי את ידיו עד קשרי אצבעותיו.  .סימן קכח ס"ו(

 תעניות רצב(

 

 י"ג מדות
היה וכן )חזו"ע פסח רמה( אין אומרים י"ג מדות בפתיחת ההיכל אף ביום הכיפורים. 

 )הלכה ברורה ח"ז עמוד עז(מרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף זצ"ל.  ו שלמנהג

 

 קריאת התורה
בזוהר  כתובהטעם לזה על מיתת שני בני אהרון. ו קוראים בפרשת אחרי מות

 יאם בני ,הקב"האמר . על עוונות בני ישראל רכפתשקריאה זו כדי  ,הקדוש
לכפר ביום הזה  נותהקריבו לפני קרבעוסקים במיתת הצדיקים, נחשב כאילו 

עליו , מכריז עליהם מוריד דמעות ואעליהם. וכל המצטער על אובדן הצדיקים 
 :ועליו נאמרח"ו, נך וחטאתך תכופר". ולא ימותו בניו בחייו ו"וסר עו הקב"ה:

 )שמח( "יראה זרע יאריך ימים".

 

 העולים לספר תורה
בשחרית  לה לעלות לתורהיתחחולה שיש בו סכנה שחייב לאכול, רשאי לכ

שאין דין כיפור כשאר צומות שאם אינו מתענה, לא יעלה, כי הקריאה בתורה ביום . ומנחה
הכיפורים, היא בגלל קדושת היום כמו בכל שבת ויום טוב ולא מחמת התענית. וגם מכיון 

 )שמט(שאינו אוכל אלא מעט מעט פחות משיעור כותבת, עדיין שם תענית עליו. 

 
ואפילו הוא  מותר להעלותו ,עלייה לספר תורהקנה של שבת בפרהסיא מחלה

ואין צורך לחזור על  ,כנגדו 'מוסיףעולה אחר לעליית 'יוסיפו לא ש, אכהן
 ומכל מקום ו, כי העיקר הוא שיעלו ששה אנשים כשרים.פסוקים שקראו לה

להכעיס,  בכוונתו ןאיכל ש חוץ מחילול שבת, העובר על שאר איסורי תורה
 ., אבל אם אפשר, יעלו מוסיף כנגדולעלות לספר תורההוא  כשרמעיקר הדין 

 )יחו"ד ח"ב סימן טז(
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 סדר העבודה
את סדר עבודת בית המקדש שליח ציבור לת החזרה של מוסף אומר היבתפ

ומה מאוד יתאונן אדם חי " כתב בספר חמדת ימים:שהיתה ביום הקדוש הזה. ו
רר בבכי ואנחה בעת ובעונה של אמירת סדר וה ליבו בחטאיו ולהתעוולהיות ד

לא  זבול מקדשנו חרב בעווננו ובטלה העבודה, ,העבודה, על כי גלה משוש ליבנו
עמו  ציבורהשליח כפר על עדתנו וכו'. ומבכה שימזבח ולא קרבן ולא כהן גדול 

על חרבן בית המקדש וגלות ישראל וחסרון עבודת בית ה' אלוקינו,  ציבורהאת 
פיוט 'אשרי עין ראתה כל אלה...' את הויאמר גם  .תינו הטו אלהנוכי עוו

שאומרים את כל  ציבורחי ישלאיזה בדמעות הלב ובאנחה גדולה. ולא כמנהגי 
ה בלי שום בכי ואנחה, רק בתודה וקול זמרה. ועושי אלה ומעוררים עבודסדר ה

 ."נהליבות בני אדם על כבוד שמו ושממות היכלו, המה יזכו לראות פני שכי
 )מזהב ומפז עמוד תק(

 

 כורעים ומשתחוים
כורעים ומשתחוים ונופלים על פניהם "נוהגים שכל הציבור כורע באמירת 

. ויזהרו שלא להשתחוות על רצפת "ברוך, שם כבוד מלכותו, לעולם ועד :ואומרים
 הומהטלית וישתח יפרוס , ואם אין שטיח,על הארץ שטיחאבנים אלא יפרסו 

לזוז לו כיון שאסור  ,, לא ישתחוה עם הקהלציבורסל. והשליח עליה או על הספ
 )שנג(ממקומו בחזרה אלא ישתחוה על התיבה כשהוא עומד. 

 
]יש לדעת, שאסרו חכמים להשתחוות על רצפת אבנים אפילו בלא פישוט ידים ורגלים, אלא 

. והעושים הטור ועוד()הרמב"ם, הריב"ש, מהר"ם מרוטנבורג, אם כן נותן דבר מפסיק בין פניו לרצפה 
שכיבות שמיכה, ישימו לב לתת דבר המפסיק בין פניהם לרצפה, וכל שכן שהם משתחווים 

 [)עיין עמוד שנג(בפישוט ידיים ורגלים. 
 

 ברית מילה
כאשר ארע ברית מילה בכיפור, חייב המוהל למצוץ את הדם, אך לא על ידי 

לי כוס. ויש ד מבטן" ביין, שמא יבלע מהיין. ומברכים ברכת "אשר קדש ידי
. וישימו שישתה שמבין עניןקטן ילד לנותנים אותו ויין, הגפן' על שנהגו לברך '

 )שמא, שמג( ן לצאת.וכושהוא ילהוציאו ידי חובה בברכת 'הגפן', ולב לכוון 
 

 ודברת בם ולא בדברים בטלים
ק דברי חיזוכ] לארגן שיעור בדברי תורה קלים, מה שנהגו, מה נעיםמה טוב ו

בזמן ההפסקה שבין מוסף  [,חג הסוכות וכיוצא בזה משער האגדה הנ"ל או מחוברת
 יאבדו את היום בדברים בטליםזה, שלא למען חיזוק הקהל ביום קדוש  למנחה,

 .]דומה[בטל כישן דמי כי יושב  ,מד, עדיף שילך לישוןוליודע שאינו הו חס ושלום.

 

 מאה ברכות
ום. וביום הכיפורים יש להתאמץ ולהשתדל חייב אדם לברך מאה ברכות בכל י

ארבע סוגי בכך ביותר, כיון שחסרים למעלה משלושים ברכות, ולכן ישלים ב
ואשרי המביא בשמים לבית  [.יני, מעשבי, עצי, הנותן ריח טוב בפירות] הבשמיםברכות 

 קונה סנגורים לעצמו.ש זהקדוש ביום  ציבורהכנסת לזכות את ה
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החתם סופר להביא עמו בשמים לבית הכנסת ביום כיפור, ומברך ון הגא מנהגו שלוכך היה 

עליהם בתחילת הלילה אחר 'כל נדרי', ועוד כמה פעמים ביום, כל שהיה היסח הדעת. והיה 
שבת חלק )רפג. ועיין ילקו"י סימן מו עמוד נ. ו מכבד לאחרים לברך ולהריח, כדי לענות אמן אחריהם.

 החדש כרך א חלק ד עמוד תקצט(

 
, ובתנאי שיודע לקרוא את ההפטרה בטעמים לעליית מפטירטוב שיעלה כמו כן, 

 )רפג. חזו"ע ברכות שיג(ברכות. וויח עוד ונקודות כהוגן, ובזה יר

 
ועצה טובה, שיודיעו לציבור לפני קריאת התורה, שהעולים לתורה או המפטיר 

רף להם למאה יקפידו לברך בקול רם, ויקשיבו היטב הציבור ויענו 'אמן' ויצט
 )סימן רפד ס"ג, רעק"א ס"ק ד(ברכות, כי גדול העונה 'אמן' יותר מהמברך. 

 
 

 לת מנחהיתפ  

 טלית
לאחר תפילת מוסף, ועברה ואם פשט טליתו  .בטלית לת מנחה מתעטפיםיבתפ

טליתו ללכת לבית את אבל אם רק הוריד  ,תעטף שוב בברכה, יויותר חצי שעה
כל ימות בוהוא הדין  .ברךלא יליו, כשחוזר להתעטף הכסא, או שנפלה טליתו מע

 )שנד( .השלחן ערוך נגד מרןאפילו  'ספק ברכות להקלשכלל גדול בידינו ' השנה,

 

 קריאת התורה
לרמוז שכשם שהקב"ה  כדי שלושה עולים בפרשת איסורי עריות, קוראים

וגם כדי  בעוונותינו.חרפתנו לא יגלה הוא יתברך הזהירנו שלא לגלות ערוה, כך 
 )שנה( ישוב בתשובה כשישמע קריאה זו. או בנידה, שמי שנכשל בעריות

 
יחזירו את הספר תורה ויאמרו שלישי יאמר קדיש לאחר ההפטרה, והעולה ה

 )שנח( העמידה.תפילת קדיש קודם  "צ"מזמור לדוד הבו לה' בני אלים", ויאמר הש

 
רת יונה, יש לו על מה שלישי, כדי לקרוא הפטלעליית מאוד לעלות  פץכהן שח

 )שס( למפטיר".לה שהוא כהן, יע ף על פי: "אציבורלסמוך, רק שיכריז השליח 

 

 

 נעילהלת יתפ  

 דברי כיבושים
לומר דברי מוסר והתעוררות קודם תפילת בקהילתו  רבחכם וכל לראוי ונכון 

ימי הרחמים והסליחות, והכל הולך ארבעים , שהיא החתימה של כל נעילהה
בעת הנעילה, הקב"ה מוציא מעליו את כל כי  חז"לאמרו . והחתוםאחר 

, ויושב לבדו וחותם כל [הקטגורים]ואת כל המשמאילים  [הסנגורים]המיימינים 
, ואנחנו מתחננים על נפשנו שברחמיו המרובים ירחם אחד ואחד מבאי עולם

ר , וכמו שנאמעם כל ישראל לחיים טובים ולשלום עלינו ויחתום אותנו יחד
ִתי: "()שמות לג יט ר ֶאת ְוַחּנֹ י ,ָאֹחן ֲאׁשֶ ר ֶאת ְוִרַחְמּתִ  ".ֲאַרֵחם ֲאׁשֶ
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 קבלה טובה
ובפרט  ,כזאת שקודם תפילת הנעילהעת המקבל על עצמו קבלה טובה באשרי 

כגון לחלק מהחוברות הללו הנכתבות בשפה קלה ומצות זיכוי הרבים, מעלת ב
את עמך ישראל שבת, הטהרה ועוד, בשמירת הונעימה השווה לכל נפש, לזכות 

הרחוקים עדין מקיום התורה והמצוות, שאין לך מעלה טובה ממנה, ועל אחת 
 שכולנו צריכים להוסיף זכויות גדולות ונוראות. עתהכמה וכמה 

 
 -ומעשה ביהודי יקר שקנה הרבה מאוד חוברות "להיות את" המקוצר המחולק ל

כנסת, כדי שיחלקון לנשים הבאות יום, וחילקן בעירו בכמה וכמה בתי  42
 בתפילת נעילה, וראה ישועות גדולות באותה שנה שלא ראה אי פעם.

 
 

 !?רב, מפני מה לא הוכחת אותואתה העָ 
 ביום הכיפורים מרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל ה שמסרדרשמלהלן 

בים מה נדבר ומה נצטדק, בעוונותינו הר :(וד קעח"א עמ "מעדני המלך")לפני תפילת הנעילה 
יש הרבה אנשים חוטאים, שמים את ילדיהם בבתי ספר חילונים, ואין שם ידיעת 
שמירת שבת, שמירת התורה, שמירת המצוות, אין שום דבר, מלמדים אותם כמו 
גויים. ואיננו מוכיחים אותם, ולא מדברים איתם, אולי מחמת שמתביישים לדבר 

ליון ילדים יה לזה? כל אלה אנחנו ערבים עליהם, מאיתם. איפה כל ישראל ערבים ז
לומדים בבתי ספר חילוניים, מוריהם רשעים, מחללי שבת, בועלי נדות, אוכלי 

 דים? מה יעשה אותו הבן ולא יחטא?היל וטריפות. מה יהיו אל
 

אבל אנחנו לא מוכיחים אותם, אולי מתביישים, איני מכירו מתבייש לדבר אתו. 
ילה מהקב"ה ה חטא שלנו! אנו נתפשים בעוונותיהם. מבקשים מחאנחנו חוטאים! ז

 שימחל לנו על הערבות.
 

יום הדין קשה מאוד, נוקב ויורד עד התהום! מה נענה מה נדבר מה נצטדק, מה 
שנשיב כל התשובות, אין לנו פה להשיב ולא מצח להרים ראש. בושנו וגם נכלמנו. 

א יכופר, פשע לא יכופר, עוון כזה כמה שצריכים אנחנו הרבה לעשות, זה חטא ל
שלומדים בבתי ספר חילוניים, זה עוון שקול כנגד כל התורה כולה, זה עוון גדול 

 השמים. בו תלויה כל התורה כולה! שאנשים לא יודעים, עוון עד
 

זה שבת  זה שלומד בבית ספר חילוני, לומד כמו גוי, נהיה כמו גוי, לא יודעים מה
צמם מחללי שבת, איך יגידו להם? וכי הממשלה שלנו . המורים עמה החומרה

מחפשת מורים יראי שמים?! שם המורים 'שמעו נא המורים', סוררים ומורים כולם, 
על כל דבר קטן עושים שביתה, אכפת להם? רוצים כסף! אלה נביאי הבעל, כמו 
כומרים רשעים חוטאים ומחטיאים, וכל התלמידים המסכנים האלה רואים שהמורה 

 זה רשע, מה יעשה ולא יחטא?כ
 

איני מוריד דמעות, היום היחידי בשנה  רוך השםהיום אמרנו וידוי. כל השנה כולה ב
אני ממרר בבכי וכולם  ,שאני מוריד דמעות זה יום הכפורים, כשאני אומר וידוי

יום אדיר  -בוכים עמי, כל אחד שואל את עצמו וכי אני גנבתי? ביום הכפורים 
אשקר? וכי אני חיללתי שבתות ומועדי קדשך? 'על חטא שחטאנו בימי שנה אני 

לוי עריות', מה עשיתי שאומר דברים כאלה? ובאמת איך רבותינו תיקנו ילפניך בג
 מת?דבר שאדם ירגיש בעצמו שאינו א
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א ְולֹא ,ֲעִמיֶתךָ  ֶאת ּתֹוִכיחַ  הֹוֵכחַ "אלא הכל אמת!  ָ ם , כל ישראל ערבי"ֵחְטא ָעָליו ִתש ּ

נזקפים על  ,רו ולא הוכיחו, כל העבירות שעשהה, אדם שיכל להוכיח את חבזה בז
ם"גובים ממנו.  ,חשבונו. כמו ערב שאם אין ללווה לשלם ִבים ַאּתֶ ֶכם ַהּיֹום ִנּצָ ּלְ  ּכֻ

יֶכם ,ֱאלֵֹהיֶכםה'  ִלְפֵני ְבֵטיֶכם ָראׁשֵ ָרֵאל ִאישׁ  ּכֹל ,ְוׁשְֹטֵריֶכם ִזְקֵניֶכם ׁשִ ֶכם .ִיש ְ יֶכםנְ  ַטּפְ  ׁשֵ
ר ְוֵגְרךָ  ֶקֶרב ֲאׁשֶ ְבִרית ְלָעְבְרךָ . ֵמיֶמיךָ  ׁשֵֹאב ַעד ֵעֶציךָ  ֵמֹחֵטב ַמֲחֶניךָ  ּבְ  ֱאלֶֹהיךָ ה'  ּבִ

אם יהודי חוטא אינך יכול לומר מה אכפת לי. כשאותו אדם יבוא לשמים  ".ּוְבָאָלתוֹ 
ו! מה אתה הערב, מפני מה לא הוכחת אות -הוא יאמר "לא אמרו לי, לא ידעתי", 

 איפה ילך? יענישו אותו בעל כרחו.יעשה? 
 

לכן ביום הכפורים אנו אומרים כך והכל אמת, אם אני יודע שבנו של שכני לומד 
ספר, וכי הבתי למוד תורה, מה יוצאים הפירות של בבית ספר חילוני ולא בת

אומרים להם מה זה שבת, מועד, דת ודין? שום דבר! מלמדים אותם כמו בית ספר 
גויים, אין שום דת של תורה, אם הייתי מדבר עמו 'שים את בנך בתלמוד תורה של 

שלומדים בו יראת שמים, לומדים מה זה שבת ומועד', היה הילד נהפך מרשע גדול 
לצדיק גדול. אבל התביישתי להוכיח אותו. כשהוא יבוא לשמים יאמרו לו "למה 

לא אמר לי כלום". יביאו את  עשית שבנך יהיה רשע!" יענה, "היה לי שכן דתי והוא
שכנו ויענישוהו "למה לא הוכחת אותו, למה התעלמת ממנו, לא החזרת אותו 
בתשובה, לא הורית לו את הדרך הנכונה שישים את בנו בתלמוד תורה". כשהילד 

אפילו על ספק היה צריך  גדל ונעשה מחלל שבת, זה שלא הוכיחו הוא אשם!
 כיחו.ולה

 

א שחטאנו לפניך בגילוי עריות, חיללנו שבתות ומועדי קדשך', לכן כשמתוודה 'על חט
הכל אמת, שכן הילד הזה נהיה רשע בגללך, הוא יכל להיות גאון עולם, אינך יכול 

 לדעת מה יכל לצאת ממנו.
 

ועל כך אני בוכה בכיפור. עלינו לעזוב את החטא וללכת להוכיח, אם לא כן אינה 
ירה. לא יאמר אני מתבייש, מי שמתבייש בעולם תשובה, כיון שנותן לאחר לעשות עב

הזה יכלם לעולם הבא, כל אחד יעשה הלכה למעשה, ילך וידבר עם ידידו שיעביר 
את בנו לתלמוד תורה. וידבר בנחת באהבה בחיבה ובידידות, לא כאילו בא למשול 
ולכוף עליו חס ושלום, יאמר לו 'אני אוהב אותך כנפשי, שים את בנך בתלמוד 

', וגם ', ויקבל את דבריו. עם ישראל כולם צדיקים, ואז 'הקטון יהיה לאלףתורה
ידי כך ירבו שומרי  שים את ילדיהם בתלמוד תורה, ועליאלף אחרים שילמדו ממנו ל

 תורה ומצוות.
 

כל אחד מצווה על כך, מצוה גדולה לחקור ולדרוש היכן לומד הבן של שכנו, וידבר 
ם ובחביבות. ובפרט ישפיע על האבא שיבוא לשיעורי עמו בכבוד ובעדינות בדרכי נוע

יטהר מסייעים ה'אשר יעשה אותם האדם וחי בהם', והבא ל -תורה, זה החיים שלנו 
עהו שדבריו ימצאו מסילות אותו. אפילו אם הוא כבד פה וכבד לשון, הקב"ה יסיי

 רו.בלב חב
 

 

 להיתפזמן ה

יתחילו ו .שקיעההלפני נעילה הוא חצי שעה  תפילתהעמידה של  תחילתזמן 
 נה. ומפני שזמבשמחה ובהתלהבות של קדושה קודם לכן בפיוט 'אל נורא עלילה'

במנגינה, כדי שיגיע לברכת כהנים מעט לקצר  ליח ציבורמצומצם, צריך הש
 )שסב, שע( קודם שקיעת החמה, ויסיימו ברכת כהנים קודם השקיעה. מעט
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 שישלים כדי, האילנות בראש כשהחמה נעילה תפלת ןזמ :תרכג ס"ב( )סימן ערוך לחןכתב מרן הש

 לקצר השליח ציבור וצריך .]היינו סוף השקיעה שזה צאת הכוכבים[ החמה לשקיעת סמוך אותה
 ותיבה תיבה כל נעילה לתיבתפ למשוך לו אין וגם, להיהתפ שבאמצע פסוקיםבו בסליחות

 "כ.. עהחמה שקיעת קודם שיגמור כדי, לותיתפה בשאר שמושך כדרך
 

 ברכת כהנים
 בברכהם הכפיאת הכהנים ישאו אחר השקיעה, לנעילה ה תפילתאם נמשכה 
 )שסז( ת.בבין השמשו

 
דעת הראבי"ה ועוד, שברכת כהנים נאמרת גם בלילה, וכן כתב הטעם לזה, כי יש לצרף את 

ל לת נעילה קרוב לבין השמשות, ואף עינו להתחיל תפיכתב, מנהג קדמוננו מנוח ורב. מהרי"ל
, וכבר הוא צאת הכוכבים, אין 'פוריםיברוך אתה ה' מקדש ישראל ויום הכ'פי שחותם בה 

לכך קודש הוא. והנהיגו כן כדי , שהרי מוסיפים מחול על הקודש, הכאן משום ברכה לבטלה
שלנו, שהוא שלשת  בין השמשות לאו הכי,וב .ות תוספת מחול על הקודששלא יפשעו במצ

יוסי כל  ביראבל לאינו אלא לדעת רבי יהודה,  ,השקיעהאחר [ לניותזמ דקות 52.1]רבעי מיל 
הדין בודאי שהלכה  ן, שמג(")ביאור הלכה סימן תטו סוכתב המשנה ברורה  .יום גמור הוא זה,זמן 
שרק הוא, אלא  וםעד צאת הכוכבים יש (ע"א פסחים במסכת )כן מבואר בגמרא ו ,יוסי ביכר

, לכן בודאי הוא ואף לרבי יהודה, שמא בין השמשות יום יהודה. ביכר םריילענין שבת מחמ
כל נו תם וסיעתו שדעת רבגם את צרף . ויש לכפיהם בבין השמשות שרשאים הכהנים לישא

ומה גם שמניעת נשיאות כפים לברך  .אחר השקיעהלעד קרוב לשעה  יום גמור הואזמן זה 
שהיא גולת  וזרכה בעת רצון הל ישראל המצפים לבתגרום צער לק ,לת הנעילהיאת העם בתפ

 לברך את ישראל. שםטוב בעיני ה, כי הכותרת של היום הקדוש
 

הכהנים עד צאת הכוכבים, לא ישאו  ת נעילהפיל"צ של תחזרת השאם נמשכה 
 )שסז( כפיהם בנעילה כלל. והגים שאין נושאיםהניש מבני אשכנז ו את כפיהם.

 

 סליחות
אחר השקיעה, לדקות  עשריםחות עד כבסליקצת נעילה מאריכים תפילת האחר 

הדין ן שמ ף על פיוא .ויוכלו לתקוע בשופר ללא חשש צאת הכוכבים גיעכדי שי
נכון לאחר את התקיעות, מפני עמי הארץ שממהרים ה אולםמותר לתקוע בבין השמשות, 

 )שעו( בספק איסור כרת. וכשלי, ואם יאכלו בבין השמשות מיד אחר התקיעותללאכול 

 

 האלוקים ה' הוא
רוך, שם כבוד מלכותו, המנהג לומר בסוף הסליחות פסוק "שמע ישראל" ו"ב

 ,"רוך, שם כבוד מלכותו, לעולם ועדאשכנז לומר "ב בני ". ומנהגלעולם ועד
פסוק  ר כךואח ,פעמים ז'פעמים. ונהגו לומר פסוק "ה' הוא האלוקים"  שלוש

 )שעג( .פעמיםשבע  ,ענני ה' חוקיך אצורה" ,"קראתי בכל לב

 

 תקיעות
לאחר הקדיש תשר"ת תש"ת תר"ת פעם אחת. ותוקע  ,אחר הסליחותלבקדיש ש

 )שעג( . ומנהג בני אשכנז לתקוע רק תקיעה אחת.רועה גדולהקע תות
 

 חמשה טעמים
 הגהותב אבל. פוריםיהכ ביום שהיתה היובל לתקיעת זכר היא זו תקיעה המרדכי כתב א.

 בשנתרק ו עצמו פוריבכ אלא לתקועלו  היה לא כן אםש ,טועה כן שאומר מי ,כתב מיימון
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 קול בת יםפוריכיום ה במוצאיש משום ב.טעם התקיעה הוא,  אלא .ולא בכל שנה ושנה היובל
ְמָחה ַלְחֶמךָ " :)קהלת ט ז( ואומרת יוצאת ש ִ י ְכָבר ָרָצה ָהֱאלִֹהים  ,ֵלְך ֱאֹכל ּבְ ֵתה ְבֶלב טֹוב ֵייֶנָך, ּכִ ּוׁשְ

 לילה שהוא להודיעהטעם  כתבו התוספות ג. .להודיע שהוא יום טוב לכן תוקעים, "יךָ ֶאת ַמֲעש ֶ 
. השטן את צחנוינ לומר הטעם כתב הרוקח ד.הסעודה.  להכין וגם שהתענו, בניהם את ויאכילו

 )בית יוסף סימן תרכד( פור.יכ במוצאי לשלוט שחוזר השטן לערבב כדי ,כתב בו הכל ה.

 

 אנוס
 )שע( ים.להתפלל ערבית שת םנעילה, אין לו תשלומינאנס ולא התפלל 

 
 

 סדר מוצאי יום הכיפורים  
 ערבית בכוונה תפילת

מתפללים ערבית של מוצאי כיפור בנחת ובמתינות ובכוונה גדולה כראוי, ולא 
, ויתנו פתחון כמשאעליהם  תפילההתראה לא שכדי  ,מהירותפזיזות ויתפללו ב
שהרבה  ,, שלא לצער את הציבורציבורליח ך השומכל מקום לא יארי פה לשטן.

 )שעו( מהם חלשים ותשושים מחמת התענית.

 

 האל הקדוש
אם , ואמר 'המלך הקדוש' או 'המלך המשפט'במוצאי כיפור אם טעה בערבית 

ואולם הנכון שיחזור להתפלל בתנאי נדבה. א חוזר. לנזכר לאחר כדי דיבור, 
)הרשב"ץ, הרמ"ע מפאנו, מאמר מרדכי, תורת . חוזר ואם טעה ואמר זכרנו לחיים וכו' אינו

 חיים סופר, שלמי ציבור, מעט מים ועוד. שעז(
 

 ברכת הלבנה
אז עדיין יש נוהגים לברך ברכת הלבנה במוצאי כיפור, ולא קודם לכן, מפני ש

בדין, וברכת הלבנה צריכה להיות בשמחה. ויש נוהגים  אנו תלויים ועומדים
אולי ו ,, כדי להרבות זכויותיםכיפוריום הנה קודם להקדים לברך ברכת הלב

 )שצג(כל מקום יעשו כפי מנהגם. תבוא מצוה זו ותכריע את הכף לזכות. ו

 
 

 הורה ללבנה להתגלות -רבי יצחק אביחצירא זיע"א 

בן זקוניו של "אביר יעקב" רבנו יעקב אביחצירא זיע"א, היה רבנו  -הבן הרביעי 
]הרב חת אביחצירא נשא את שמו של האר"י הקדוש יצחק, שעל פי המקובל במשפ

, כשאביו מגלה שניצוץ מנשמת רבנו האר"י ז"ל מתנוצץ בו. אדוננו רבנו יצחק הקדוש[
ואכן משחר נעוריו, בעודו עולה ומתעלה ברכישת קניני התורה, גילה הנער הצעיר 

ב, שלא משיכה ללימודי תורת הנסתר, למרות התנגדותו המקובלת של אביו רבנו יעק
מיהר להכניס את בניו בשערי היכלי החכמה הפנימית. ברם, לבנו הצעיר שהוכיח 
יכולת מובהקת להגות בחכמת הקבלה, הותיר רבנו יעקב את הברירה להתחיל ללמוד 
קבלה בגיל מוקדם. ואכן בשנים הבאות נודע רבי יצחק כבקי מופלג בתורת הקבלה, 

האר"י ז"ל, "עץ חיים" וב"שמונה עד שאמרו עליו שהוא מתמצא בכתבי רבנו 
 שערים" כמו ב"אשרי יושבי ביתך"...

 

על גודל ההערכה שרחש לו אביו, ניתן ללמוד מהמעשה הבא שסופר על ידי עדי 
 ראיה שנכחו באותו מעשה:
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היה זה במוצאי יום הכיפורים תרכ"ח, כשיצאו בני העיר תאפיללת לקדש את 
ראשם. עננים עבים וסמיכים כיסו את הלבנה, ורבנו יעקב אביחצירא זיע"א ב

השמים והסתירו את הלבנה מעין רואה, להפתעת כל הנוכחים שלא נתקלו בתופעה 
יעקב לבנו הקטן יצחק שהיה כבן  ישכזו מעולם. לאחר המתנה ארוכה, קרא רב

 ברכת הלבנה.לברך שמונה, וביקש ממנו שיורה ללבנה שתתגלה, כדי שיוכלו הקהל 
 

את מבוקשו של אביו הדגול, הוא הפנה את מבטו כלפי מעלה מיהר הילד למלא 
וציוה על הלבנה להתגלות. כל הקהל הקדוש הוכה בתדהמה, כשבאותו רגע התפזרו 
כל העננים והלבנה הְמַשּיֶֶטת ברקיע התגלתה במלוא הדרה. מיני אז שמרו רבים 

 (007יעקב" עמוד  )"אביר וטובים את צעדיו של הנער, בידעם נאמנה כי לגדולות נועד...
 

 
בחוברת "ארבע התעניות בהלכה ובאגדה" מבואר שכיון שצריכים לברך ברכת הלבנה  שאלה:

בשמחה, לכן במוצאי תשעה באב תחילה יפתחו את הצום באכילה ושתיה, ורק לאחר מכן 
גם כן שרויים כל הציבור בתענית,  יברכו ברכת הלבנה בשמחה. והלא במוצאי יום הכיפורים

 א הצריכו לטעום משהו קודם שמברכים ברכת הלבנה?ולמה ל

 

 , שמתוך שמחה זו שאנחנו בטוחים בו יתברך)סימן תכו סקי"א( כתב המשנה ברורה תשובה:
וחתם אותנו לחיים  ומחל לנו על כל עוונותינו,זכאים בדין,  ונאיצבמוצאי יום הכיפורים הוש

 ףך שמחים אנו בקידוש הלבנה אלכוקבלנו נשמה חדשה נקיה ומצוחצחת, טובים ולשלום, 
)קהלת ט  אמרו במדרש, שבמוצאי יום הכיפורים בת קול יוצאת ואומרתכמו שו .ונשטעמ קודם

ְמָחה ַלְחֶמךָ " :ז( ש ִ יךָ  ,ֵלְך ֱאֹכל ּבְ י ְכָבר ָרָצה ָהֱאלִֹהים ֶאת ַמֲעש ֶ ֵתה ְבֶלב טֹוב ֵייֶנָך, ּכִ  ."ּוׁשְ

 

 מחול על הקודש תוספת
אכל או לא י, ולכן כמו במוצאי שבת מחול על הקודש םסיפיבמוצאי כיפור מו

 )שעח( .מעט לאחר צאת הכוכביםמתין אלא י ,בצאת הכוכביםמיד מלאכה  יעשה

 

 רבנו תם
הצום כשיטת עד שיגיע צאת אלא כיפור  ראוי להחמיר שלא לאכול במוצאי

בהרחבה בואר , כמשלחן ערוך והרמ"אמרן השיטת רוב ככל הראשונים והיא  ןשכ .רבנו תם
"פשטה ההוראה  )אגרות ח"א סימן מא(:וכתב הגאון החזון איש  .בחוברת "השבת בהלכה ובאגדה"

להחמיר כרבנו תם בכל ישראל, והיא הוראה מקוימת כמפי סנהדרי גדולה בלשכת הגזית, ואין 
שום צד קולא בזה. ולא נמצא מי שאמר שלא לחוש לדעת רבנו תם, ואם איזה גאון כתב 

ועיין מה שכתבנו בזה ץ על מי שמיקל, זו אינה הוראה לחקות בה את המקילים". עכ"ד. להמלי

להקל  ותרשאי ,ם מעוברות ומניקות המצטערות מן התעניתאולו. (505 )עמודלעיל 
 )שפח( לטעום קודם זמן זה.

 

 הבדלה
אסור לאכול קודם שיבדיל על הכוס, אבל מותר להתקלח ולסוך בשמן ולנעול 

בדלה. ומי שצמא יכול להקל לשתות מים בלבד קודם הודם הנעלי עור ק
 )שפז. ת"ה שמ( .]לאחר צאת הצום[, ואפילו קודם תפילת ערבית בדלההה

 

 בשמים
ם בהבדלה. וטוב לברך עליהם בגמר ההבדלה אחר בשמיהאין מברכים על 

 )שפד(שתיית היין, בין כשחל כיפור בחול, בין כשחל בשבת. 
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 נר
דהיינו נר שהיה דלוק  ,אלא על נר ששבת' מאורי האשבורא 'מברכים אין 

 )שעח(. ערב כיפורמנר שהודלק מנר שהיה דלוק על מערב כיפור או 

 
נר שהיה דולק בבית הכנסת מערב כיפור, לא יברך עליו, שלא הדליקוהו להאיר 

)הרמ"א תרכד ס"ה. אלא לכבוד, וטוב שידליק ממנו נר אחר, ויברך על שניהם כאחד. 

 שפד(

 
ישתדל לחפש טוב ש שיאכל וישתה,אם אין לו נר ששבת, יבדיל בלי נר, ולאחר 

 )שפז(. לברך עליו נר ששבת

 
אך  ,מוצאי שבת על כל נר -חל בשבת, רשאי לברך במוצאי כיפור כיפור אם 
 )שפג( לברך על נר ששבת.גם בזה טוב 

 

 הבדלה לנשים
לו כלל, אלא מיד אשה שבעלה מתעכב במוצאי הצום מלבוא לבית, לא תמתין 

בצאת הצום תבדיל על מיץ ענבים ותאכל. ואם אינה יודעת להבדיל, רשאית 
שמותר לשתות מים לפני  "א(רצט ס מןסי)כמבואר בשלחן ערוך  ,מיםלשתות 

)שפז. ספר דיני  .לענין זהההבדלה. וכן רשאית לשתות תה וקפה שדינם כמו מים 

 פט( תשעה באב שחל ביום א' לגר"ש דבליצקי עמוד

 

 לך אכול בשמחה לחמך
. ואמרו יום טובבמוצאי כיפור שהוא כ שמחהבמצוה להרבות באכילה ושתיה 

ֵלְך ֱאֹכל " :קהלת ט ז() ום הכיפורים בת קול יוצאת ואומרתבמדרש, שבמוצאי י
ֵתה ְבֶלב טֹוב ֵייֶנךָ  ְמָחה ַלְחֶמָך ּוׁשְ ש ִ יךָ  ,ּבְ י ְכָבר ָרָצה ָהֱאלִֹהים ֶאת ַמֲעש ֶ  )ת"ה שמא( ."ּכִ

 

 מחיל אל חיל
בבניית הסוכה, כדי לצאת ממצוה אל  ה רבה להתחילמצואחר שאכל ושתה, 
 )ת"ה שמא( ."ילכו מחיל אל חיל: ")תהלים פד ח(מצוה, וכמו שנאמר 

 

 בזאת תבחנו
מאחר וביום הכיפורים נמחלו כל עוונותינו, וכל אדם מקבל נשמה חדשה נקיה 

א ללכלכה חס ושלום כבר במוצאי כיפור, על ומצוחצחת, יש ליתן את הדעת של
. ולכן אף אם בא לביתו ולא ראה את השלחן ערוך בזה כעס ורוגז וכיוצא

עזור לאשתו בשמחה בשובה "כרצונו", לא יכעס ולא יקפיד כלל, אלא אדרבה י
 לא ימנע טוב להולכים בתמים. ויזכה לכל הברכות והישועות אמן. ונחת, והשם

 

 מהכעסרא והנוההפסד העצום 
 כמבואר במדרש ות,שבת במוצאי מים לדלות הנשים נהגו :בוכתב בספר כל 

 נותימעיהו בארותה כל על רמחז הכנרת, םבי שנמצא מרים של שבארהאגדה, 
 גופו כל אפילו ,וישתה המים לו נוויזדמ חולה שהוא מי וכל ,שבת מוצאי כלב
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 ,שחין מוכה שהיה אחד באדם ומעשה מכל תחלואיו. רפאמת מיד ,שחין מוכה
שמא תזדמן לה בארה של מרים.  ,שבת מוצאיכל ב מים ואבתש אשתוהיתה ו

 בדיבורה עם חברתה בחוץ, מדי יותר תעכבההווהנה במוצאי שבת אחת, הלכה 
 כדהאת  לאהיומ ,מרים של בארה לה זדמנהבדיוק באותו מוצאי שבת הו

 כדה נפל כעסו מרובו שאיחרה, עליה כעס ,בעלה לצא שבאה כיוןו .מים םמאות
 ,המים שנתזו מקום ובכל ,בשרו על המים מטיפי ונפלו ,הכד ונשבר ,משכמה

אבל אילו לא היה כועס ולא היו נשפכים המים, והיה שותה  .השחין נרפא
 לא - רגזן": (ב"ע מ קידושיןמסכת ) חכמים אמרו זה עלומתרחץ מהם, היה נרפא כליל. 

 (רצטסימן  )בית יוסף נו.", ה' יצילרגזנותו אלא בידו עלתה

 

תוכחת חיים, לבל יהיה אדם כועס  מעשה זהוכתב הגאון רבי חיים פלאג'י: ומ
ס בחיק כסילים ינוח, הלוא בכל זמן אפילו על דבר שראוי לכעוס עליו, כי כע

 אדם זה על ידי כעסו, איבד טובה הרבה. וכן יש לפרש כוונת הפסוק תראה

ַעס ְוָהֵסר": י( יא קהלת) ךָ  ּכַ ּבֶ ֶרךָ  ָרָעה ְוַהֲעֵבר, ִמּלִ ש ָ שירד לטבול מעשה בעיור ". וִמּבְ
 זדמנה לו בארה של מרים, וטבל והתרפא.במים, וה

 

 התבוננות

כל הכועס כאילו עובד עבודה " :אמרו חז"לאומר רבי ישראל מרוז'ין, הלוא 
ם מנע מעבודה זרה, הרי לעולי. ונתבונן, וכי מתי יש לו לאדם הזדמנות לה"זרה

אך היות ומידת הכעס היא שכיחה אצל כל אדם,  ?סיון כזהינלידי לא יבוא 
כעסו, מקבל באותה שעה שכר כאילו מנע את עצמו את הרי בשעה שכובש 

 סיון עבודה זרה.ימנ
 

איך תכעס על זולתך ולא תכעס עליך בעצמך? שאתה טורף על כן, התבונן, 
יפרע ממך. הקונך, ועתיד ל נפשך באפך, ועובד עבודה זרה בכעסך, ומכעיס את

גורם רעה לעצמך, מענה שאתה איך תשנא את אויבך, ואין לך אויב גדול ממך, 
 ד.ונפסנפשך הנצחית, ומענג את גופך רימה וגוש עפר את ומסגף 

 

ועתה בני, התבונן וחשוב! מה נשפוט באיש אשר עשו לו בזיון קטן או גדול, 
 שראל, הכהוגן עשה?וכנקמה לכך, הלך והמיר דתו ויצא מכלל י

 

ועתה שאלה שניה אשאלך בני, אם ביישוך באיזה בזיון, וכתגובה לכך כעסת 
ולדעת חז"ל הושוותה באותה שעה לעובד עבודה זרה. האם לא דמית  ,וקצפת

לאותו משוגע שהמיר דתו כתגובה למה שהכעיסוהו? הראוי להמיר דעתך ולעבוד 
 גלל היזק ממון שגרם לך?עבודה זרה, בשביל שחברך דיבר עליך, או ב

 

, ההגיוני שקלוה מאה ושבר לך כלי הש חברךועתה בני המשך וחשוב, אם 
או לטרוף  שקל,ה מאה אלף והדבר להשליך עליו כתגובה לכך עטרה שהיא שו

אבר אחד מאברי גופך ולהשליך עליו? אם כן אמור נא בני, למה כתגובה 
באפו"! ולכן  -: "טורף נפשו בכעסך אתה טורף ומשליך נפשך. ומקרא מלא הוא

 עג, קכא( "הסר כעס מלבך"הספר הנפלא ) בני הסר כעס מלבך, והעבר רעה מבשרך!

 

  תם ונשלם שבח לאל בורא עולם 
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