אומן ראש השנה?

עיוני הלכה

הרב אורי בצלאל פישר שליט"א
מבוא
בשנים האחרונות נוהגים רבים לעלות לקברו של ר' נחמן מברסלב לימי ראש
השנה .כמובן ,שחלק מנהירה זו מבוססת על כך שר' נחמן ִהרבה לדבר על
החשיבות להיות אצלו בראש השנה .1וכן יש אמירה בשם ר' נחמן מברסלב,
ש"מי שיבוא אל קברי ויאמר שם אלו העשרה מזמורי תהילים ,ויתן פרוטה
לצדקה עבורי ,אפילו אם גדלו ועצמו עוונותיו וחטאיו מאוד מאוד ,חס ושלום,
אזי אתאמץ ואשתדל לאורך ולרוחב להושיעו ולתקנו" .ואמר" :אשתטח לאורך
ולרוחב להיטיב עמו .בפיאותיו אמשכהו ואוציאהו משאול תחתיות .ואני חזק
בכל הדברים שלי ,אך בזה אני חזק ביותר ...רק שיקבל על עצמו להבא שלא
ישוב אל דרכו הרעה".
נראה שיש שחיברו את ב' האמירות הללו ,והגיעו למסקנה שמי שיעלה לקברו
של ר' נחמן בראש השנה ויתפלל שם ,ר' נחמן יציל אותו מגיהנם.
כבני ישיבה עלינו לדון אם מבחינה הלכתית מותר לעלות לקברו של ר' נחמן
מברסלב לימי ראש השנה .ואפילו אם נאמר שמותר ,יש לדון האם ראוי ונכון
לעשות כך.

הליכה לבתי קברות במקורות חז"ל ,ראשונים ואחרונים
נציין שבתלמוד הבבלי וירושלמי לא מוצאים מקורות רבים שדנים בנושא
השתטחות על קברי צדיקים .2הפוסקים ציינו מועדים מיוחדים שיש לפקוד
בהם את בתי הקברות :בתעניות ציבור ,3בתשעה באב ,4בערב ראש השנה
ובערב יום כיפור ,ביום ז' לקבורה וביום ל' למיתה/לקבורה וביום השנה
לפטירה.5
מדברי רבי חיים פלטיאל 6משמע שהמעלה בהליכה לקברי צדיקים ,היא משום
קדושת המקום ,ושם יש יותר סיכוי שתפילתו תתקבל .אולי כך יש להבין גם
מדברי הב"ח שהובאו לעיל.
מעניינים דברי מהרי"ל .הוא דן בנוגע לטעמים שהולכים לבית הקברות
בתעניות והוסיף טעם שאינו מובא בגמרא  -מפני שבבית הקברות מונחים גם
צדיקים ,לכן המקום הוא מקום קדוש וטהור והתפילה מתקבלת יותר על
אדמת קודש.7
בדברי האחרונים מוצאים שיטות שונות בנוגע להליכה לבתי קברות וקברי
צדיקים .היו כאלו שנמנעו מללכת לבתי קברות.
הגרי"ד סולובייצי'ק זצ"ל כתב באריכות בנושא זה .הוא דיבר בנוגע לאיש
ההלכה שתפיסת עולמו שאין ההלכה מעוניינת בעולם טרנסצנדנטי .הוא מבכר
את העולם הריאלי על פני ההוויה הטרנסצנדנטי ,שדווקא בעולם הזה הוא
המקום שאדם יכול לפעול ולעשות .התורה יכולה להתקיים רק בעולם הזה,
ולכן כאן הוא רואה את מקומו .היסוד של "וחי בהם ולא שימות בהם" היא
סיסמת היהדות .מרכז איש ההלכה ,הוא העולם הזה.8
 1חיי מוהר"ן ,גודל יקרת ראש השה של ר' חמן מברסלב ,אות תג-תו.
 2עיין מסכת יבמות קכא ע"ב  -קכב ע"א :שמעה דביתהו ואתאי לקמיה דאביי,
שהיתא תלתא רגלי"; עיין רש"י שם; מסכת סוטה לד ע"ב; מסכת תעית טז
ע"א; עיין רש"י שם; מסכת תעית כג ע"ב; זוהר אחרי מות ,עא ע"א  -ע"ב; זוהר
ויחי ,רכה ע"א; זוהר תרומה ,קמא ע"ב; זוהר שמות ,טז ע"ב.
 3עיין רמב"ם ,הלכות תעיות ד ,יח ולחם משה שם; טור ,או"ח תקעט ,ג ,ופרישה
שם ,אות יא; שו"ע שם; ספר המאורות ,תעית טז ע"א.
 4עיין תוספות ,תעית טז ע"ב ,ד"ה יוצאין וכו'; רמ"א ,או"ח תקט י; מגן
אברהם ,תקט טו.
 5טור יו"ד ,סוף סימן שדמ; שו"ע שם ,כ; חכמת אדם ,כלל קה ,יח; ספר פי
ברוך ,לט כא; ספר קב הישר ,פרק עא; ספר כל בו ,הלכות אבילות עמ'  ;399שו"ת
יביע אומר ח"ד ,יו"ד לה.
 6הדברים מובאים בשו"ת מהר"ם ב"ר ברוך ]לבוב[ סי' קסד .וכן מובא בב"ח סוף
סימן ריז.
 7מהרי"ל ,מהגים ,הל' תעית; עיין גם דברי ספר "העיקרים" ,מאמר רביעי ,פרק
לה; דרשות הר"ן ,דרוש השמיי.
 8הגרי"ד סולובייצ'יק ,איש ההלכה ,גלוי וסתר ,עמ' .37-40

הרב משה שטרנבוך שליט"א כתב ,שמקובל שהגר"א זצ"ל המליץ שלא ללכת
לבתי קברות ,וגם כך נקט הגר"ח מבריסק .ומדובר אפילו בהליכה לקברי
צדיקים.9
מאידך ,מספר אחרונים נקטו שהליכה לקברות צדיקים היא בגדר מצוה
ולפחות היא מעשה ראוי.11

10

הראי"ה קוק ִהקשה :אמנם מצינו שיש בכך תועלת  -כלומר ,שעל ידי ההליכה
לבית הקברות ,הצדיקים מתפללים עבור מי שבא לבקר קברם  -אבל מנין לנו
שיש מצוה בכך? וכתב שאולי כיון שהקב"ה מתאוה לתפילתם של צדיקים,
עיקר המצוה שיגרום לצדיקים שירבו בתפילה לעשות רצון ה'.12

יציאה מארץ ישראל לקברי צדיקים
מספר גמרות דנות ביציאה מארץ ישראל לחו"ל ,ולפיהן רק למטרות מסוימות
מותר לצאת לחו"ל .13כמובן שגם בראשונים אפשר למצוא התייחסות לנושא
זה.14
נראה שאפשר ללמוד מכלל דברי הראשונים שאין איסור יציאה מארץ ישראל
לחו"ל ,אם יוצא לצורך מצוה .אין צורך ביציאה דוקא לשאת אשה וללמוד
תורה .נראה שיציאה למצוה לא גרעה מיציאה לסחורה וכן להציל מן העכו"ם.
יש לצרף לכך את דעת האחרונים שהוכיחו שאיסור יציאה מארץ ישראל
לחו"ל ,הוא איסור רק מדרבנן .15ואכן ,מוצאים בדברי מספר אחרונים שנקטו
שמותר לצאת לחו"ל להשתטח על קברי צדיקים.16
אולם ,יש להציג כנגד את דברי הראי"ה קוק זצ"ל .טענתו היא טענה מעניינת
ויש בה הגיון רב .הוא טוען שאין שום סיבה שילך דווקא לקברי צדיקים בחו"ל,
שהרי יש צדיקים בארץ ישראל .כלומר ,הסיבה שאפשר לצאת לחו"ל לצורך
מצוה ,כיון שאי אפשר לקיים מצוה זו בארץ ישראל .רק לענין לימוד תורה יש
חידוש שיכול לצאת אפילו שיכול ללמוד תורה מרב בארץ ישראל .אך הסברא
הזו אינה שייכת לעניין השתטחות על קברי צדיקים .17יש לצרף לכך את דברי
ספר קב הישר ,שאם נמצא אדם ביום היארציי"ט של הוריו בעיר אחרת
ממקום שנקברו שם  -בכ"ז כשהולך על שאר קברי ישראל להתפלל,
מתעוררים כל הנשמות שבגן עדן וסדנא דארעא חד .18סברא זו שייכת גם
בענייננו ,שיועיל שילך לקברם של צדיקים בארץ ישראל.
אפילו אם נאמר שיש מקום לסמוך על האחרונים האחרים שחולקים ,שהרי
בסופו של דבר מדובר כאן רק על איסור דרבנן ,בכל זאת ,עדיין יש לדון האם
יש עדיפות בכך? נראה שמעלת ארץ ישראל עדיפה על קברי צדיקים בחו"ל,
שהרי ארץ ישראל היא מקום השכינה ,היא ארץ הקודש .לכן אפילו אם נאמר
שקברי צדיקים הם מקום קדוש ,נראה שאי אפשר לומר שהמקום קדוש יותר
מארץ ישראל .המעלה של ארץ ישראל ,מוזכרת אין ספור פעמים בתנ"ך
 9שו"ת "תשובות וההגות" ח"ב ,סימן סד.
 10הרב שלמה גורן ,ספר תורת השבת והמועד ,עמ'  ;488עיין "שדי חמד" ח"ו,
מערכת ארץ ישראל ,אות א.
 11עיין שו"ת חתם סופר ,ח"ו ,סימן ד; שו"ת אגרות משה ,יו"ד ,ח"ד ,ז; שו"ת
קול מבשר ,ח"ב ,סימן ז.
 12משפט כהן ,סימן קמז; עיין בדברי ספר בתי כהוה שכתב שאיו ברור שיש
מצוה או כבוד חכמים בהשתטחות על קברי צדיקים )דבריו מובאים בפתחי
תשובה ,יו"ד שעב ,ב(.
 13עיין עבודה זרה יג ע"א .בבא בתרא צא ע"א; כתובות קיא ע"א; קידושין לא
ע"ב; מועד קטן יג ע"ב -יד ע"א.
 14עיין תוספות ,עבודה זרה יג ע"א ,ד"ה ללמוד תורה וכו'; רמב"ם ,הלכות מלכים
ה ,ט; רש"י ,מועד קטן יד ע"א ,ד"ה מפי שיצא וכו'; ר"ן בחידושיו שם; ריטב"א
שם ,בשם יש מפרשים; רא"ש ,מועד קטן פרק ג ,סימן א; מאירי ,בית הבחירה,
מועד קטן יד ,ע"א; תשב"ץ ח"ג ,סימן רפח; שו"ע יו"ד שעב ,א; שו"ע או"ח
תקלא ,ד; מגן אברהם שם ,ז; משה ברורה שם ,יד; העמק שאלה לצי"ב,
שאילתא קג ,אות יד; ספר שלחן גבוה ,יו"ד שעב ,ב.
 15עיין אגרות משה ,אה"ע ח"א ,קב; "שדי חמד" ,מערכת האלף ,אות רמו.
 16ברכי יוסף ,או"ח תקסח ,יא; "שדי חמד" ח"ו ,מערכת ארץ ישראל ,אות א;
שו"ת יחווה דעת ח"ה ,ז; שו"ת עטרת פז ח"א  -כרך א ,או"ח ,י.
 17משפט כהן ,קמז.
 18פרק עא.

ובחז"ל .מאידך ,המעלה של קברי צדיקים אינה מוזכרת כל כך ,הן בתנ"ך הן
בדברי חז"ל והן בדברי הראשונים.

הליכה לקברי צדיקים נגד לימוד תורה
"השדי חמד" מביא מדברי ספר שדה-ארץ שכתב" :ומיהו ,דוקא כשאינו
מתבטל באותם הימים מעבודת ה' בשום מצוה ,דאם מתבטל ודאי שמצות ה'
ועבודת בוראו קודמין .לא כן רבים כשהולכים להשתטח יבטלו כמה ימים
תפילה ועבודת ה' ,ובפרט אם חכם הוא מתבטל מלימודו חדש או ימים ולא יפה
עושים" .19נראה שכך הסברא נותנת ,שהרי בודאי לימוד תורה עדיף על
השתטחות על קברי צדיקים .מצות לימוד תורה ,היא מצוה כל כך יקרה ,אנחנו
אומרים בכל בוקר את הברייתא" :אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם
הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא ...ותלמוד תורה כנגד כולם" .באין ספור
מקומות מוזכרת בחז"ל חשיבותה של לימוד תורה .ובוודאי היא עדיפה על פני
השתטחות על קברי צדיקים.

פרופורציות נכונות
רבים מהולכים לאומן בראש השנה הם אנשים נשואים ,שמשאירים את
ילדיהם ונשותיהם לבד בביתם .ויש לשאול ,האם אין כאן חסרון במצות שמחה
בראש השנה? 20אפילו אם נאמר שאין חסרון שמחה אצל הבעל ,בכ"ז בוודאי
כלפי האשה יש חסרון שמחה ,ועל אף שבראש השנה אין חיוב לבעל לשמח
את אשתו  -רק בג' רגלים יש חיוב  -בכל אופן ,יש חיוב לאשה שתהיה
בשמחה ,ולכן הבעל צריך לסייע בכך שתוכל להיות בשמחה .נראה שיש גם
חסרון בחינוך ילדיו ,שהרי האב אינו נמצא כדי לחנך את ילדיו במצוות היום.
לכאורה יש להשיב על כך ,שהרי יש פעמים רבות שהבעל לא נמצא בבית ,כגון,
שהולך לצבא למילואים וכיוצ"ב .אך יש לדחות טענה זו ,ששם מדובר במקרה
שהאב צריך לצאת מן הבית .כאן אנחנו באים לדון במצב של 'לכתחילה'  -האם
נכון שהאב יעזוב את ביתו ויפסיד את המצוות הללו .כדי להחליט מה עדיף,
צריך לבחון איזו מצוה עדיפה על המצוה האחרת .לשם כך יש צורך ביכולת
ההבחנה והבדלה .לדעת את הפרופורציות של הדברים .כפי שציינּו לעיל ,עליה
לקברי צדיקים אינה מוזכרת פעמים רבות בתנ"ך ובחז"ל ,אך השמחה בימים
טובים נמצאת במקורות רבים ,וכן מצות חינוך נמצאת במקורות רבים .כפי
שכתוב על אברהם" :כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו
" 19שדי חמד" ח"ו ,מערכת ארץ ישראל ,אות א.
 20עיין בטור ושו"ע שפסקו שאין להתעות בראש השה ,בין ביום טוב ראשון ובין
ביום טוב שי )או"ח תקצז ,א(; דעת השאגת אריה ,שיש מצות דאורייתא של
שמחה בראש השה .הוא סובר שרק אין בו קרבן של שלמי שמחה ,שרק בג'
רגלים יש מצוה של שלמי שמחה .אך ,בשאר הדברים ,מצות שמחת יום טוב עליו.
לדעתו ,חייב בקידוש כשאר ימים טובים ואסור לטעום כלום קודם הקידוש ,ואין
קידוש אלא במקום סעודה ,וכל דין סעודות יום טוב עליו )סימן קא -קב( .השו"ע
כתב שאוכלים ושותים ושמחים ואין מתעים בראש השה .על כך כתב המשה
ברורה )שם ,א(" :ר"ל ,אף שהוא יום הדין מ"מ מצוה של ושמחת בחגך שייך גם
בו שגם הוא בכלל חג כדכתיב' :תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגו' ואמר
בחמיה ח'' :אכלו משמים ושתו ממתקים וגו' כי קדוש היום לאדויו ואל
תעצבו כי חדות ד' היא מעוזכם'".

ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט למען הביא ה' על אברהם את אשר דבר
עליו" )בראשית יח ,יט(.
יש להוסיף ,שיש גם אנשים שאינם עשירים במיוחד ,ומוציאים ממיטב כספם
לצאת לחו"ל .אם נסתכל על הדברים בעיניים פקוחות ובפרופורציות הנכונות,
נבין שיש דברים יותר חשובים שעליהם נכון להוציא את כספם.
אולם ,יש להעיר ,שבוודאי במקרה שאדם נמצא בטיול ואינו לומד תורה,
בקרבת מקום לקברי צדיקים  -אז בוודאי יש מקום ללכת לפקוד את
ונמצא ִ
קברו של הצדיק .אנחנו דנים רק מבחינה עקרונית ,כשעומד ערך לימוד התורה
כנגד ערכו של ביקור בקברי צדיקים ,שבוודאי עלינו להעדיף את לימוד התורה
על פני הביקור בקברי צדיקים.

אינסטנט וחוייה דתית
נלענ"ד שהתופעה של הליכה לקברו של ר' נחמן מברסלב נובעת מתופעה
רחבה יותר ,שנפוצה בקרב אנשים בתקופה האחרונה .תופעה זו אינה מביאה
ברכה בעבודת ה' ,והיא  -שאנשים רוצים הכל 'אינסטנט' .האדם אינו רוצה
להתאמץ ולעבוד ,אלא רצונו וחפצו לקבל את הכל בצורה מהירה.
האדם חפץ לגדול בלימוד תורה בצורה מהירה ,הוא לא רוצה להתייגע .כמו כן,
הוא רוצה להתקרב לה' בצורה מיידית .כך גם האדם רוצה תשובה מהירה .הוא
רוצה הצלה מיידית .לשם כך הולך אל הצדיק שיציל אותו מגיהנם .הלא
תשובה היא מאמץ גדול ,מוטלת על האדם משימה כבדה ביותר  -הוא צריך
לשנות את מהלך חייו .אך הנה מספרים לו שאפשר ללכת לקברו של הצדיק,
ובכך ניצולים .בוודאי ירצה ללכת לקברו של הצדיק ולחסוך מעצמו כל המאמץ
הכרוך בדרכי התשובה.
נראה שההליכה לקברו של ר' נחמן נובעת מתופעה נוספת והיא החוייה
הדתית .כיום אנשים מחפשים חוויות רוחניות ,הם חשים שזקוקים ל'ריגושים
דתיים' כדי שיכלו לעבוד את ה' כראוי לכן ,הם הולכים למקום שיש שם אנשים
רבים המחפשים התעלות רוחנית .יש חשיבות גם לחוייה רוחנית ,אך יש
להיזהר שהיא לא תהיה המרכז בעבודת ה' ,שהרי במקרה שאין לו את החוייה
הרוחנית  -הוא לא יעבוד את ה' .האדם צריך לבנות את עבודת ה' שלו על פי
השכל ,ולצרף לכך את עבודת ה' של הרגש.

מסקנת הדברים
גם אם נאמר שאין איסור יציאה מחו"ל לקברי צדיקים ,בכל זאת ,נראה לי
שבוודאי יש עדיפות להישאר בארץ הקודש .אפילו בחו"ל יש מקום לדון לגבי
הליכה לקברי צדיקים המביאה לביטול לימוד תורה .בוודאי בראש השנה ,אין
זה מן הראוי שאדם יעזוב את משפחתו.
אסיים ואומר :ניקח כל דבר בפרופורציות הנכונות ,ונבחן את הדברים בשכל
ישר ובהגיון בריא.

על תשובה ותורה

עיוני הלכה

אביעד בוכריס )ו'(
}המאמר נכתב לרפואת ר' יעקב זאב בן לאה שעושה ופועל רבות למען הישיבה ולומדיה,
ולהבדיל  -לעילוי נשמת הרב רפאל בנימין פוזן זצ"ל{

לרב קוק באורות התשובה )יד ,ד 2(1ישנה פסקה מתומצתת ביותר המתארת
מהי התשובה ,וכך כותב הרב קוק" :עיקר הנפילות באות מפני שאינו מאמין
בקלותה של תשובה".

ב'אלול' )מלעיל (...אנו עוברים תהליכים רוחניים ונפשיים רבים ,ביניהם מסע
רוחני של חשבון נפש המלווה בווידוי וחרטה וכמובן חזרה וכניסה מחודשת
לעולמה של תורה ,1אך כמו בכל שיעור טוב ומעניין בעיון  -ישנו בירור או הבנה
מחודשת של הסוגיה .אנו ננסה לברר את משמעותה של התשובה בראש
השנה בשבילנו ולנו ואיך עובד תהליך התשובה עד יום ראש השנה? ובכלל?

זאת אומרת ,שאמונה בכך שאנו יכולים לחזור בתשובה ובקלות שלה ,היא אבן
מאתנו להיות בעומק החטא ,ולשוב בתשובה
הדרך הראשונה שמונעת ִ
בבחינת "שבע יפול צדיק וקם" וירידה לצורך עליה רוחנית .פסקה זו ממחישה
את הפסוק "כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו" ,לדעת הרמב"ן,
פסוק זה עניינו החזרה בתשובה ועד כמה היא "קלה"  -כי קרוב אליך הדבר

 1מושג ששמעתי בישיבה.

 2מופיע רק בהוצאת אור עציון.

וכו' .עניין התשובה הוא תמיד לפתוח דף חדש ,ולמעשה כמו שכותב הרמב"ם
על עניין המחילה ,על הצורך לפייס את חברינו – ומאידך למחול להם על העבר,
כלשונו )הלכות תשובה פ"ב ה"י(:

אוהבו לפי שלא עבד אלא מאהבה והיא המעלה שצונו בה הקדוש ברוך הוא
על ידי משה שנאמר ואהבת את ה' אלהיך ,ובזמן שיאהוב אדם את ה' אהבה
הראויה מיד יעשה כל המצות מאהבה) .רמב"ם הלכות תשובה פ"י ה"ב(

"אסור לאדם להיות אכזרי ולא יתפייס אלא יהא נוח לרצות וקשה לכעוס
ובשעה שמבקש ממנו החוטא למחול מוחל בלב שלם ובנפש חפיצה ,ואפילו
הצר לו וחטא לו הרבה לא יקום ולא יטור וזהו דרכם של זרע ישראל ולבם
הנכון אבל העובדי כוכבים ערלי לב אינן כן אלא ועברתן שמרה נצח ,וכן הוא
אומר על הגבעונים לפי שלא מחלו ולא נתפייסו והגבעונים לא מבני ישראל
המה".

כידוע ,ישנה מחלוקת בהבנת הפסוק "כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך
לעשותו" .לעיל הבאנו שיטת הרמב"ן ,אבל רש"י מפרש את הפסוק על התורה
שניתנה בכתב ובעל פה ,ושהיא קרובה אלינו ובפינו ללמדה ולעשותה  -מעין
תשובה בלימוד התורה שלנו .הט"ז באבה"ע )סי' כה ס"ק א( 3מדבר על דרך
הלימוד הראויה של כל אדם לפי כוחו ,וכך כותב:

חלק מרכזי מהאיסור 'להיות אכזרי' מתמקד בעשייה חיובית של אכפתיות
מהכלל ,ומניעת צער מהסביבה בגוף ובנפש ,כמו שכתב בשערי תשובה )שער ג,
אות עא(:
"וטוב ונכון מאד להיות בכל עיר ועיר מתנדבים בעם מן המשכילים ,להיות
נכונים ומזומנים לכל דבר הצלה ,בהיות איש או אשה מישראל שרויים בצער.
והנה נתחייבנו לטרוח בשור אחינו או שיו הנדחים ,להיות עמנו עד דרוש
אחינו אותו  -עתה מה לעשות יקר וגדולה לבעליהם .וכן כתוב )ישעיה נח ,ז(:
ועניים מרודים תביא בית"

חלק מרכזי בעשיית בתשובה ובהכרה בחטאים נעשה ע"י אמירת הסליחות
והתפילות בראש השנה וביוה"כ ,וכל השנה בברכת הרוצה בתשובה .אך
אמירת הסליחות צריכה להיעשות תוך כוונה .נמחיש את העניין במשל
ששמעתי מפי הבה"ח החייל ר' שגיא מזוז:
אדם עשיר ובעל מפעל מצליח רצה לפוש מעט מיגיעתו ולצאת לחופשה ,אך
מי ינהל את המפעל בהיעדרו? זכר שיש לו עוזר ,וביקש ממנו שיחליף אותו,
והוא יכתוב לו בדיוק מה לעשות במפעל על מנת שהמפעל ימשיך לשגשג
ולהצליח .אכן ,כתב לו את ההנחיות וההוראות לימי החופשה וביקש שיקרא
אותן בדקדקנות .כשחזר בעל המפעל מחופשתו לא הבין מדוע המפעל
התמוטט .שאל את העוזר אם קרא את ההוראות וההנחיות? העוזר ענה לו
שקרא את ההנחיות בדקדוק רב ,לא החסיר פרט ,ואפילו הוסיף מנגינה ...שאל
אותו בעל המפעל :יישמת את מה שקראת? אמר לו העוזר :לא ,הרי ביקשת
רק לקרוא! אמר לו :שוטה שבעולם ,לא אמרתי לך סתם לקרוא ,אלא לקרוא
על מנת ליישם את ההוראות! כן הדבר גם בתפילה או סליחות ללא כוונה,
שהיא כגוף ללא נשמה.
עצם תהליך התשובה מלווה בין עשיית הטוב למוטב ,אך עלינו לדעת שצריכה
להיות מטרה כללית של עשיית טוב  -כי אם לא כן אין לנו תכלית לקיומנו.
בנוסף ל'סור מרע' בעזיבת החטאים ,עשה טוב ,כמו שכותב הכלי יקר )דברים
פרק ל פסוק טו(:
ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב .כי אם חיים אתה מבקש צפה
לטוב לעשות הטוב בעיני ה' .ואם תאמר למה לא הקדים הטוב? שהרי על
ידי מעשה הטוב יזכה לחיים? תשובה לדבר שבא להזהירו שלא יבקש
לעשות הטוב בעיני ה' כדי שיחיה אלא יחיה כדי שיעשה טוב ,שלא יבקש
חיים גופני כי אם יבקש החיים כדי שיוכל לעבוד בימי חייו את בוראו כמו
שנאמר )תהלים לד ,יג( מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב ,שלכך
אוהב ימים כדי שיוכל לראות בהם בטוב ה' בתורה ומצוה כמו שאמר בסמוך
לאהבה את ה' אלהיך ולדבקה בו כי הוא חייך ,רצה לומר זהו תכלית חייך כי
אין הקדוש ברוך הוא נותן לך חיים כי אם בעבור תכלית זה .וזה שאמר כאן
לאהבה את ה' אלהיך וגו' וחיית ורבית .כאן הקדים אהבת ה' אל וחיית ורבית,
ובסמוך אמר למען תחיה אתה וזרעך לאהבה את ה' ,הקדים החיים לאהבת
ה' ,כי באמת הא בהא תליא כי אהבת ה' מביאה החיים ומכל מקום אתה לא
תבקש החיים לצורכך כי אם לאהבה את ה'.

וכן כמו שכותב הרמב"ם על עשיית המצוות מאהבה ,כסוג של הנהגה לכל
שומרי התורה והמצוות ,וכמובן זוכה במעלת אברהם אבינו שזוהי מעלה גדולה
מאוד:
העובד מאהבה  -עוסק בתורה ובמצות והולך בנתיבות החכמה לא מפני
דבר בעולם ולא מפני יראת הרעה ולא כדי לירש הטובה אלא עושה האמת
מפני שהוא אמת וסוף הטובה לבא בגללה ,ומעלה זו היא מעלה גדולה מאד
ואין כל חכם זוכה לה ,והיא מעלת אברהם אבינו שקראו הקדוש ברוך הוא

מצינו שכתב הרמב"ם על פסוק 'בכל דרכיך דעהו' דהיינו מי שאוכל ושותה
ומעדן נפשו כדי שיהיה בריא וחזק לעבודת השי"ת יש לו שכר כמו שמתענה
ודברים אלו אסמכתא אקרא שוא לכם משכימי קום וכו' דהיינו שיש ת"ח
מנדדין שינה מעיניהם ועוסקים בתורה הרבה ויש ת"ח שישינים הרבה כדי
שיהיה להם כח החזק וזריזות לב לעסוק בתורה ובאמת יכול ללמוד בשעה
אחת מה שזה מצטער ועוסק בשני שעות ובודאי שניהם יש להם שכר בשוה
על כן אמר שוא לכם דהיינו בחנם לכם שאתם מצטערים ומשכימים בבוקר
ומאחרי שבת בלילה וממעטים שנתם זה בחנם כי כן יתן ה' לידידו שינה
דהיינו מי שישן הרבה כדי שיחזק מוחו בתורה נותן לו הקדוש ברוך הוא
חלקו בתורה כמו אותו שממעט בשינה ומצטער עצמו כי הכל הולך אחר
המחשבה ומביא הפסוק ראיה על זה הנה נחלת ה' בנים דהיינו מי שזוכה
לבנים הוא שכר פרי הבטן דהיינו שמשהין עצמן.

כמובן שאמירת הט"ז מתאימה כהנהגה הן לימי בין הזמנים והן ל'זמן' עצמו,
וראוי לעשות תשובה בנושא מי שצריך ,תשובת דרך לימוד התורה ,זה הזמן!
לפעמים חלק מלימוד התורה ואהבתה מלווה בצער ביטולה ,כמו שאמר מו"ר
אבי לאחר שיעור על לימוד התורה בט' באב ,שכהנהגה לילדינו נאמר להם
שמרוב אהבת תורתנו הק' נפסיק ללומדה בט' באב ונצטער על כך מאוד.
כלומר :בכך שנראה שזהו העינוי הגדול ביותר ,ממילא משתמע שהתורה כ"כ
משמחת ואהובה עלינו.
אנו בעיצומו של היום הקדוש ,ר"ה .הנתיבות שלום בשיחותיו לר"ה 4שואל על
עניינו של ר"ה ,שאלה רבים עמדו עליה :מצד אחד  -ר"ה הוא יום הדין ואינו
חג ,ומאידך מברכים בר"ה שהחיינו ושמחים על הופעתו ,ובתפילה אומרים
"ותתן לנו ה' אלוקינו באהבה" ,ואם היה רק כפשוטו שהוא יום הדין והמשפט
הרי לכאורה אינו חג אלא יום עצב ודאגה? ומדוע שמחים על הופעתו?
הנביא אומר לעם ישראל" :לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות
לאין נכון לו כי קדוש היום לאדונינו ,ואל תעצבו כי חדוות ה' היא מעוזכם".
רש"י פירש שהיו בוכים על שלא קיימו את התורה ,ועל זה אמר להם" :כי
קדוש היום לאלוהינו? יום זה הוא ר"ה ,ולכאורה הרי זה מה שיהודי צריך
לעשות ביום הדין  -לשוב בתשובה ולבכות על חטאיו? ולמה אמר להם אכלו
משמנים ושתו ממתקים? משמע שעניינו של ר"ה הוא חג שצריך לשמוח בו!
ולכאורה אף מצאנו חיזוק לכך שאין לשמוח ביום זה ,כדברי הגמרא" :אמר רבי
אבהו :אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא :רבונו של עולם ,מפני מה
אין ישראל אומרים שירה לפניך בראש השנה וביום הכפורים?  -אמר להם:
אפשר מלך יושב על כסא דין וספרי חיים וספרי מתים פתוחין לפניו  -וישראל
אומרים שירה?"
ומאידך  -נאמר בירושלמי עה"פ "כי מי גוי גדול אשר לו וכו'"" :איזו אומה
כאומה זאת? בנוהג שבעולם אדם יודע שיש לו דין לובש שחורים ומתעטף
שחורים ,אבל ישראל אינן כן אבל ישראל אינו כן אלא לובשים לבנים
ומתעטפים לבנים ומגלחים שערם ואוכלים ושותים ושמחים בר"ה" ,כי
בטוחים שמנצחים בדין.
כיצד מיישבים את המקורות הסותרים הללו?
עונה הנתיבות שלום :בכל שנה ושנה כל הדברים חוזרים לקדמותם ,ובר"ה
הבריאה מתחדשת ,ומתהויים שוב כל העניינים שהיו במעשה בראשית ,וכל
שנה היא יחידה מיוחדת בבריאה ,ובריאת העולם מחדש .וכן בכל ר"ה
 3תודה לרב אופיר שירה.
 4תודה לרב אמיתי משעלי.

התחדשות הבריאה וחידוש מלכותו יתברך .ולפי זה מבואר עניין המשפט
והדין בר"ה משום שהוא יום הרת עולם יום חידוש הבריאה  -ע"כ יעמיד
במשפט כל יצורי עולמים .יש דיון למעלה אם מתמלא על ידם הייעוד והמטרה
שייעד הבורא ,בבריאת העולם ,והאם הטוב שבעולם מתגבר על הרע? או ח"ו
להיפך!
וביאור העניין ,שע"פ סודות הבריאה הידועים לבורא יש לכל נאצל ונברא נוצר
ונעשה ,לכל פרט ופרט מהבריאה בפ"ע מטרה משלו בתוך כל המטרה הכללית
של הבריאה ,ובלאו הכי לא היה נברא )לתקן עולם במלכות שדי( כמו שכתוב
)ישעיה מג( "כל הנקרא בשמי ולכבודי יצרתיו אף עשיתיו" .ובכל ר"ה מתעורר
מחדש הדיון אם יש צורך באותו אדם גם לשנה החדשה ,האם ממלא הוא את
תפקידו וייעודו או שהוא מיותר ואין צורך בו? דיון זה הוא על כל באי העולם,
ובאופן מיוחד הדין על בעלי הבחירה כיון שבידם לשנות את חשבונם על ידי
שעושים תשובה ,ומקבלים עליהם למלא תפקידם ויעודם מכאן ואילך.

ר"ה נקרא 'יום הדין' לא משום שדנים בו להעניש את החייב ,שזה שייך רק
לדגבי בעלי בחירה ,ויום הדין הוא על כל נברא ויצור  -ואם צריך להמשיך את
קיומו או לא .ביום ר"ה מתחדשת הברית בין קוב"ה להיותם העם הנבחר ע"י
התורה ,וכן מרומז בפסוק "אתם ניצבים היום כולכם ...לעברך בברית ה' אלקיך"
והן רמז ליום הדין בו ניצבים כולם ,יום כריתת הברית מחדש ,וזה עיצומו של
חג להכתיר מלכותו עלינו יתברך מחדש.
וזהו הטעם שלובשים לבנים ,שהרי זה יום התחדשות הברית בין קוב"ה
לישראל ,ובו כל יהודי ממליך עליו מחדש את הקב"ה ,עצם החג הוא
בהתחדשות הברית והמלכת קוב"ה מחדש עלינו כיום מתן תורה ,אך משום
שספרי מתים מונחים  -אין לומר שירה.
שנזכה למלא את ייעודנו בעולם  -לעשות טוב ,ללמוד ולקיים תורה מאהבה,
לבחור בטוב ,לחזור בתשובה שלמה .שנה טובה ומתוקה לכל בית הישיבה
ולכל עם ישראל!

ראשונים כמלאכים ואנו כבני אדם
רבי עזרא אלקבץ
אֲ פָ ֵר ׁש ִ ׂשיחָ ִתי ְלפָ נ ָ
ֶיך חוֹ נֵן דַּ ִּלים,
ֶמלֶ ך נִ שּׂ ָ א ִ ּב ְרצוֹ ְת ָך כּ ו ּ ָּלם ח ֲֵד ִלים.

ַאך אוּלַ י ַנהֲפוֹ ְך הוּאָ ,אנ ּו ֵמהֶ ם נַעֲ ִלים,
לָ כֵ ן ַׁש ְחרוּת ּ ָפנֵינ ּו ִמ ֶּנגֶד ּ ָפנ ָ
ֶיך נ ְַע ִלים.

ָׁשאוֹ ל ֶא ְׁש ָא ְל ָך ְמרוֹ ָמם ַעל ִמגְ דָּ ִלים,

ּ ַת ְח ּ ֶתיהָ ּ ַתעֲ מֹד ַּבהֶ ֶרת ּ ָפנִ ים צוֹ ה ֲִלים,
וּנְ ַשחֵ ר ּ ָפנ ָ
ֶיך ְ ּכ ֶאל ֶּבן וְ ָא ִביו ְמשו ִּלים.

ַמדּ ו ַּע לֹא נַעֲ מֹד ִ ּב ְמקוֹ ם ְ ּגדוֹ ִלים.
אשוֹ נִ ים הָ י ּו רוֹ עֲ ִדים ַאף זוֹ ח ֲִלים,
ִר ׁ
ִמ ּ ַפ ְחדְּ ָך ִמ ִּמ ְׁש ּ ָפטֶ ָ
יך י ְֵר ִאים וְ חָ ִלים.

ָא ְמנָם ְ ּבי ְִר ָא ֶת ָך דּ וֹ ִמים ָאנ ּו ְ ּכבו ִּלים,
ַאך ְ ּב ַאהֲבָ ֶת ָך ֵאין עוֹ ד ָּכמוֹ נ ּו ְ ּכבו ִּלים.

קוֹ ל ׁשוֹ פָ ר ְ ּב ָא ְזנֵיהֶ ם ְ ּכקוֹ ל ְׁשחָ ִלים,

ִ ּכי ְ ּב ָך ּתוֹ ִלים ָאנ ּו ֵעינֵינ ּו ו ְּל ָך ְמ ַיח ֲִלים,
שנ ּו ּ ׁשֹאֲ ִלים.
ַרק אוֹ ר ְ ּב ַעד עוֹ ר ַעל נ ְַפ ׁ ֵ

ִירא ַרק נִ ְב ָע ִרים ו ְּסכָ ִלים.
ו ִּמי לֹא י ָ

הָ ֵאר אוֹ ְר ָך ֵאלֵ ינ ּו וְ ִאם ָּכ ּל ּו כּ ֹל ָּכ ִלים,
ֲהלֹא ְל ִק ְרבָ ְת ָך יוֹ ָמם וָלֵ יל ָאנ ּו כָ ִלים.

ישים ּגַם לֹא חַ ִלים,
וַאֲ נ ְַחנ ּו לֹא ַמ ְרגִ ִ
וְ ֵאין עוֹ ד ַמיִם ְמ ַטה ֲִרים ְ ּבזוֹ ח ֲִלים.
ִאם חַ ּ ָט ִאים ְלפָ נ ָ
ֶיך ָאנ ּו אוֹ חוֹ ִלים,
הֵ ן נִ ְת ּ ַפ ּ ֵלל ֵאלֶ ָ
יך וְ הַ ֲחיֶּי ּנ ּו וְ ַת ְח ִלים.

וּפָ ַר ְ ׂש ּ ָת ְ ּכנ ְָפ ָך ַעל ָּבנ ָ
ֶיך ְ ּב ַדם ְמגוֹ ָא ִלים,
ִ ּכי ִמ ַּב ְל ָע ֶד ָ
יך ָא ִבינ ּו ֵאין לָ נ ּו גוֹ אֲ ִלים.

חזרת הש"ץ  -לא רק בשביל עמי הארץ!

אורח חיים

ר' איתן גרתי
האם ישנו צל צִ לו של היתר לדבר במהלך חזרת הש"ץ?

האם מותר ללמוד תורה במהלך חזרת הש"ץ?

ישנם אנשים החושבים  -מכיון שחזרת הש"ץ בעיקרה נתקנה ע"מ שיצאו
עמי הארץ ידי חובת תפילה ,לכן אנשים שאינם מוחזקים )לפחות בעיני
עצמם( כעמי הארץ יכולים אף לדבר במהלכה .עליהם שו"ע )או"ח קכד ,ז(
קורא "חוטאים ,גדול עוונם מנשוא" .1לא מצאנו עוד ביטוי שכזה במקורותינו
חוץ משל קין שעסק בשפיכות דמים!2

אלו שבכל מקרה ילמדו בחזרת הש"ץ ,עדיף שלא ימשיכו לקרוא ,מוטב שיהיו
שוגגין ולא מזידין )שבת קמח ,ב() .תשובה זו נכתבה בבחינת "קשוט עצמך
ואח"כ קשוט אחרים ,ב"מ קז ,א .סנהדרין יח ,א(.
לדאבוני )!( לא מצאתי שום פוסק שיתיר זאת .3והסיבות כדלהלן:
א .אם חלק מהבחורים יפנו ללימודם ,חיישינן שעמי הארץ ילמדו מהם
שלא להאזין לש"ץ וח"ו יעסקו גם בשיחה בטלה )משנ"ב שם ,יז בדומה
לסח ,א בהג"ה וצ ,יח בהג"ה(.4
ב.

גם לפי הקבלה "אין לערב תיקון בתיקון" )כה"ח קכד ,טז בשם סול"ב(.

1

ועליהם קרא צי"א )כב ,טז( "אשריו ששמת חלקו מיושבי ביהמ"ד ולא שמת
חלקו מיושבי קרות" – יושבי קרות ,לא איירי ביושבים מחוץ לביהמ"ד על
הברזלים ,אלא אשריו שאין או מהיושבים בתוך ביהמ"ד ,אך בקרו ומשוחחים
על הא ועל דא.
2

עוד כותב שו"ע )קכד ,ז( שיש לגעור באשים הללו .ילקו"י )תפלה ח"ב ,עמ' קעח(
כותב שבימיו עדיף להסביר את חומר האיסור בעימות לאחר התפלה בארבע
עיים )או על דפי עלון זה.(...

3

אמם משמעות ארחות חיים לרא"ש )יום א' אות יד( להתיר ,כ"כ בשו"ת רמ"ע
מפאו )סי' קב( כתב שאין למחות בידם ,מ"מ הסכימו האחרוים לאסור זאת.
מש"ב )שם ,יז(,כה"ח )שם ,טז( ,אג"מ או"ח )ד ,יט( ,הליכו"ע ח"א ,עמ' קצא ועוד
)הו"ד בילקו"י תפלה ח"ב ,עמ' קעו( אוסרים.

4

קשה לומר שבישיבתו ל"ח לעמי הארץ כאלו שידברו ...ועוד דהא השו"ע לא
חילק כלל )שו"ת שמע שלמה ב ,ט(.

ג.

לעיתים מתפללים במנין קטן שאין תשעה העונים לברכות )ויודעים על
מה עונים!( ,וקרוב תהיינה ברכות הש"ץ לבטלה )קכד ,ד( .בכה"ג ,חובה
מעיקר הדין להאזין לכל ברכות הש"ץ ,מתחילתן עד סופן ולא רק
לסיום הברכה )משנ"ב שם ,יח(.

ד.

גם במנין גדול ,כותב השו"ע )שם ,ד( "לכן כל אדם יעשה עצמו כאילו אין
תשעה זולתו" ,והסברה פשוטה – אם כ"א יסמוך על חברו ,ימצא
שבמקרים רבים לא יהיו תשעה המכוונים לברכות ועונים )שו"ת שמע
שלמה ח"ב ,סי' סט(.

ה .אין להביא ראיה מרבנים או מאברכים שרואים אותם שלומדים...
ו.

כל הנ"ל שייך אף באלו שאינם לומדים בפה אלא בהסתכלות בספר
גרידא )כה"ח שם(.

העצה היעוצה
תשובה שם ,ז(.

–

להסתכל בסידור ולעקוב אחר הברכות

בכל מקרה  -גם אם מאן דהו תאב כ"כ ללמוד במהלך חזרת הש"ץ ואיננו
מקשיב לנאמר לעיל ,יזכור הוא להקשיב לסיום הברכה ,וידע על מה עונה ,כ"ז
ע"מ שלא תהא אמן יתומה )משנ"ב שם ,יז(.

תפלות הימים הנוראים לעתים נמשכות זמן רב ,ובפרט חזרת הש"ץ .וכי יבהה
אדם ולא ילמד?
קיימא לן" :טוב מעט תחנונים בכוונה מהרבות בלא כוונה") 5שו"ע או"ח א ,ד( .יכול
האדם בזמן זה להתבונן במעשיו ,באישיותו ,אם התקדם במשך השנה
החולפת ,אם המליך את השי"ת על עצמו .זהו עניינם של הפיוטים בתפלה.
כ"כ יכול לחשוב בליבו על דברי רמב"ם בהל' תשובה )ג ,ג( "כשם ששוקלין
זכויות אדם ועוונותיו בשעת מיתתו כך בכל שנה ושנה שוקלין עוונות כל אחד
ואחד מבאי העולם עם זכויותיו ביו"ט של ר"ה" .זוהי גם עצה אחת היאך
להשאר קשובים לחזן ולהתחבר למילות התפלה...

)של"ה ,הו"ד בשערי

שנה טובה לכל עם ישראל!
5

כמובן שהמרבה בכווה עדיף )מש"ב שם ,יב(.

ב' הערות
העורך
א .בשיעור שמסר הראש"ל בשבוע שעבר בישיבתנו ,אמר הרב לעניין וידוי בין
התקיעות ,שהחולקים 'השתמשו' בספק ספיקא שכתב אביו )שמא הלכה כדעת

ללמוד ועת להתפלל )ראה גם במדור 'אורח חיים' לעיל ,(...וכידוע בישיבות אף
מאריכים בתפילה ובפרט בתפילות הימים הנוראים יותר מ'בעלי בתים' .והן
אמת שבכל השנה כולה מי שתורתו אומנותו ויכול לעסוק בתורה ולהעמיק בה,
ותחת זאת קורא תהלים וכדו' יש מקום לומר דהוי ביטול תורה באיכות )כמ"ש

לציין כי הגר"מ מאזוז האריך בזה בשיעור במוצ"ש כי תצא השתא
נאמן ,מס'  ,(30וראשית הוכיח דדעת מרן השו"ע כהגאונים ולא כהרמב"ם .וידע
גם ידע שהגר"ע דוחה ס"ס זה )כמובא שם בהערה  ,(13אך אמר שהגר"ע יוסף
עצמו )יבי"א ח"ו יו"ד סי' כג( עשה ס"ס כזה כדי להתיר למול )ולברך( בבין
השמשות – ספק שמא הלכה כדעת ר"ת שעדיין יום גמור הוא ,ואת"ל
כהגאונים – הרי ביה"ש הוא ספק .וכעי"ז התיר לעשות הפסק טהרה בביה"ש.
וא"כ מוכח שעושה ב' ספיקות באותו ענין ,וה"נ דכוותה ,ע"ש .וגם חשוב לדעת
שהגר"ע יוסף עצמו כתב בסוף תשובתו להגרי"ש אלישיב )יבי"א ח"ג או"ח סי' לב
אות ח(" :מ"מ למודעי אני צריך כי לא עלתה על לבי למחות בחזקה בידי
הנוהגים לומר ודוי בלחש כמנהג האר"י ז"ל ,כיון שיש להם אילן גדול לסמוך
עליו .ועוד שיש להם קצת סמך גם מד' רה"ג ודעימיה" ,עיין שם.

מבטלין תלמוד תורה מפני מקרא מגילה ,אף שגם מגילה היא חלק בתורה .ויש פירושים
אחרים( ,אולם יום ר"ה מוקדש לתפילה ואין לך דבר שמעורר רחמים כספר

הגאונים שהכל אמת ,ואת"ל הלכה כהרמב"ם – שמא תשר"ת הוא האמת וא"כ אפשר
להתוודות( ,אלא ש'העלימו' את הדחייה לס"ס זה .עכ"ד) .ואיני יודע למי התכוון( .יש
)גיליון בית

ב .בתוך הדברים אמר הרב שלבחורי ישיבות עדיף ללמוד גמרא ופוסקים בר"ה
מאשר לקרוא תהלים ,ואף קרא לזה 'ביטול תורה' .והשומע תמה ,שאם כדבריו
 היה לנו לקצר מאד בתפילה ולדלג הפיוטים כמה שיותר כדי שנספיק ללמודעוד דף גמרא או 'שטיקל רשב"א' ,וחבל על ביטול התורה ...אלא ,ביום ר"ה אנו
עומדים בתפילה לפני מלך רם ונישא שירחמנו ויוציא לאור משפטנו ,ועת

צדקה בלא ידיעת הנותן
ר' מאור תורג'מן

התהלים וכן היה בכל הדורות .וכמובן יש לקרוא בכוונה ובחשק ולא בהעברה
בעלמא בלי הבנה .והנה לשונו הנפלאה של מרן הגר"מ מאזוז
מובא בגיליון בית נאמן מס'  ,31אות ל(" :וצריך לקרוא תהלים ביום ראש השנה ולא
מספיק ללמוד גמרא ,ככה כותב הרב חיד"א .ויש כאלה שאומרים "ביום ראש
השנה אני רוצה ללמוד גמרא" ,אבל היה מעשה בהגרי"ז מבריסק ,שהוא ובניו
שהיו תלמידי חכמים כולם ,בא מישהו אליהם בראש השנה ,וראה אותם שלכל
אחד יש ספר תהלים ,אמר להם :מה אתם קוראים? אמרו לו :הרי היום ראש
השנה אז אנחנו קוראים תהלים! שאל אותם :איפה הסוגיות גברא וחפצא?
אמרו לו :גברא וחפצא זה בחג הסוכות ,ח"ג ראשי תיבות חפצא גברא ...אבל
היום ראש השנה יום הדין וצריכים להשתפך בתפלה ,ולכן אנחנו אומרים
תהלים .אז ביום ראש השנה תקרא תהלים ,ותתפלל שתהיה שנה טובה לך
לאשתך ולילדיך ולכל עם ישראל ...תקרא אותו בכוונה .ואם נשאר לך זמן אז
תלמד מה שאתה רוצה עת ללמוד ועת להתפלל" .עכ"ד היקרים] .ושמעתי
מאדם גדול :יש ליזהר מרוב 'אהבת התורה' לא להמציא תורה חדשה[...

)מוצ"ש כי תבוא,

שאלה למחשבה

נאמר )ויקרא ה ,יז( "ולא ידע ואשם ונשא עונו" ,ופירש רש"י :קבע הכתוב ברכה למי שבאת על ידו מצוה בלא ידע ,אמור מעתה :היתה סלע צרורה בכנפיו ונפלה הימנו
ומצאה העני ונתפרנס בה  -הרי הקדוש ברוך הוא קובע לו ברכה" .מבואר ,שאף הגורם לעני שיהנה ממונו ,כגן שנפל ממונו וכלל לא ידע מכך ונטלו העני ונתפרנס בו,
מתברך בעל הממון בזה .וקשה ,מהמקרה של נקדימון בן גוריון )כתובות סו( שהיה עשיר והפסיד כל כספו ,ואף שהיה עושה צדקה בממונו אמרינן בגמרא "איבעית
אימא לכבודו הוא דעבד .ולפי המבואר לעיל  -מאי אכפת לן אם עשה לכבודו ,הרי סוף סוף נהנה העני מממונו?
שאלנו :מדוע מברכים על ראש השנה בקידוש ביו"ט ראשון ושני ,ואילו על השופר מברכים רק פעם אחת שהחיינו ביום טוב ראשון )למנהג הספרדים(?
תשובה :כתב בספר חזון עובדיה )ימים נוראים ,עמ' קסד( ,בשם הריטב"א )ר"ה לד ע"א( :כמו שבסוכה מצד הדין היה לנו לברך שהחיינו בשעת עשייתה פעם אחת )כדאיתא

בגמ' בסוכה( ,והברכה חלה לכל השבעה ימים ,וכן בלולב  -כך גם בשופר די בפעם אחת "וכדאי הוא זמן שאמר ביום הראשון על השופר שיפטרנו ביום השני ,כמו בזמן
שאומר על הלולב בחול בשעת עשייה" .וכתב בשו"ת בית דוד שאפילו אם היה כביכול היום הראשון יום חול היה יוצא בברכת שהחיינו על השופר ,כל עוד שבירך
בשעת עשייתו ,וממילא אין צורך לברך שוב ביום השני .אבל בקידוש מברכים בב' הימים לפי הצד ששתי קדושות הן] .כל זה למנהג הספרדים .והאשכנזים נהגו
לברך על השופר שהחיינו גם ביום השני ,ולפי הטעם הנ"ל הדבר צ"ע .ועיין באריכות שם בעמוד קסד אות לד[.
בשבוע הבא יפרסמו התשובות .הציבור מוזמן לשלוח תשובות עד יום שלישי בסמס למספר.054-2390375 :

