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האם שייך לאסור רכיבה על בהמה ביו"ט משום גזירה שמא ישכח ויצא חוץ לתחום

לאשר עומדים אנו בחסדי הבורא בימים הסמוכים ליום הקדוש אשר דאורייתא לקולא מן התורה ורק מדרבנן לחומרא ,נמצא דהרוכב על
בו מקוים ומייחלים אנו לסליחתו ,ולאשר ימי חג הסוכות זמן שמחתינו בהמה בשבת אי הוי האיסור משום תחומין ,הי' מותר מן התורה לרכוב,
הבעל"ט קרבים ובאים ,אמרתי אכתוב בע"ה דבר הנוגע ליום כיפור דכיון דהוי ספק אי איכא תחומין למעלה מי' וספיקא לקולא ,ואין כאן
אלא איסור דרבנן.
וסוכות.
מרן הב"י ז"ל באו"ח סי' תצ"ה הביא דעת הכלבו ז"ל ,דשביתת בהמתו ומעתה ,כיון דאמרי' התם בביצה דלמ"ד תחומין דרבנן ליכא למימר
ומחמר כיון דאינם בכלל מלאכה ,מותרים ביו"ט .וביאר מרן הב"י ז"ל ,דאסרו רכיבה על בהמה משום איסור תחומין ,דגם אם ישכח ויצא
דכונתו ז"ל כיון דאינם בכלל 'לא תעשה כל מלאכה' אלא אסורים חוץ לתחום הוי איסור דרבנן .א"כ ה"ה לדעת הרמב"ם ז"ל דספיקא
באיסור לאו .ומצינו לו חבר ה"ה הריב"א ז"ל בפסחים ה' ב' ד"ה לחלק דאורייתא לקולא ,נמי לא שייך לגזור משום איסור תחומין דהרי מה"ת
דכתב דלמאן דס"ל הבערה ללאו יצאת אין מלאכת הבערה אסורה ליכא בזה איסור תחומין מספק ,נמצא לפי"ז דשפיר הוצרך הרמב"ם ז"ל
לטעמא דגזירת זמורה ולא משום תחומין.
ביו"ט ,יעו"ש.
ולדעתם ז"ל ,נראה דה"ה איסור תחומין ,אפי' לר"ע דס"ל דתחומין והא דבגמ' אמרי' דלמ"ד תחומין מדאורייתא שפיר הוי אמרי' דרכיבה
דאורייתא ,מ"מ אין זה אלא איסור ל"ת ונלמד מהא דכתיב אל יצא איש על בהמה נאסר משום גזירת תחומין ,ותיקשי הא הו"ל ספיקא
ממקומו ואין זה בכלל לא תעשה כל מלאכה ,ולפי"ז ליכא איסור תחומין דאורייתא ולקולא ,הא ליתא ,די"ל דכונת הגמ' דנוכיח ממתני' דגזרו על
בהמה דבאמת איכא תחומין למעלה מי' ונפשוט ספיקא דהגמ' בעירובין
ביו"ט מן התורה אלא מדרבנן.
והנה בביצה ל"ו ב' תנן דאין רוכבין ע"ג בהמה בשבת ,ואמרי' עלה "ולא אי איכא תחומין למעלה מי'.
רוכבין על גבי בהמה גזרה שמא יצא חוץ לתחום שמע מינה תחומין ברם ,יש לגמגם בתירוצינו ,דנהי דעל הרוכב עצמו ליכא איסור תחומין
דאורייתא אלא גזרה שמא יחתוך זמורה" .והנה הרמב"ם ז"ל בפכ"א מספק ,מ"מ הא כיון דרוכב על הבהמה הרי מוציא נמי את הבהמה מחוץ
משבת ה"ט העתיק דברי הגמ' דטעם האיסור לרכוב ע"ג בהמה היינו לתחום והבהמה ודאי נמצאת למטה מי' ,וא"כ תיפו"ל דאסור לרכוב
משום דמוציא הבהמה חוץ לתחום ,והנה קושיא זו קשיא נמי על גוף
משום שמא יחתוך זמורה.
והק' המרכבת המשנה ז"ל ,מכיון דהרמב"ם ז"ל גופי' פסק בפכ"ז דברי מרן הב"י ז"ל הנ"ל דנהי דהרוכב נמצא למעלה מי' מ"מ תיפו"ל
משבת ה"א דתחומין די"ב מיל הוי איסור תורה ,והרי בגמ' משמע דאיכא איסור תחומין מה"ת משום הבהמה.
דלמ"ד דתחומין מה"ת טעמא דאיסור רכיבה היינו משום שמא יצא חוץ ויש ליישב בע"ה באופן נפלא ,לפי דעת מהרלב"ח ז"ל שהביא המג"א
ז"ל בסי' ת"ד סק"א ,דגם להשיטות דתחומין הוי איסור תורה ,מ"מ כ"ז
לתחום ,ואמאי העתיק הרמב"ם ז"ל הטעם דזמורה.
רק בתחומין דאדם ,אבל תחומין של כליו ובהמתו הוי רק איסור דרבנן.
ונלע"ד בע"ה ליישב קושית המרכבת המשנה ז"ל בג' אופנים.
א[ נראה לתרץ דהא דנקט הרמב"ם ז"ל גזירה דזמורה ולא נקט גזירה נמצא ,דממ"נ אין כאן אלא איסור דרבנן ,דאי משום תחומין דהרוכב הרי
דתחומין ,משום דס"ל להרמב"ם ז"ל דביו"ט ליכא איסור תחומין מן ספיקא דאורייתא לקולא ,ואי משום תחומין דהבהמה הרי ליכא כלל
התורה כיון דאינה מלאכה ,אבל גזירה דזמורה איכא נמי ביו"ט .וכיון איסור תורה בתחומין דבהמה.
דבמתני' דביצה איתא להדיא דגם ביו"ט אסור ,ע"כ נקט טעמא דזמורה .וגם לדעת מהר"ם אלשקר ז"ל שהביא המג"א ז"ל שם דגם תחומין
והא דבגמ' בעינן למימר דטעמא הוי משום תחומין ,י"ל דכונת הגמ' דבהמה הוי איסור תורה ,מ"מ לא קשיא קושיא הנ"ל ,די"ל דנפק"מ
דלמ"ד עיקר תחומין דרבנן שפיר נוהג איסור תחומין ביו"ט דכל דתקון לבהמה הפקר שאין לה תחום כיון דאין לה בעלים.
רבנן כעין דאו' תקון ואסמכוה אשאר מלאכות דאורייתא ,ורק למ"ד אמנם ,כל תירוצינו הנ"ל א"ש לדעת מרן הב"י ז"ל דהרוכב על הבהמה
תחומין מה"ת כיון דאין זה בכלל מלאכה אלא נלמד מקרא ד'אל יצא' מישך שייכא לספיקת הגמ' אי איכא תחומין למעלה מי' ,אבל לדעת
אינו נוהג ביו"ט מה"ת .ומעתה נימא דזה גופא כונת הגמ' היינו ע"ד המג"א ז"ל בסי' רס"ו סק"ז דהרוכב על הבהמה נחשב כמהלך למטה
ממ"נ ,ש"מ תחומין דאורייתא וכיון דהוי דאורייתא הרי אינו נוהג ביו"ט .מעשרה ודחה דברי מרן הב"י ז"ל ,הנה לדידי' ליתא לתירוצינו הנ"ל.
מיהו יש להוכיח דהרמב"ם ז"ל ס"ל דתחומין אסור ביו"ט מה"ת .דהנה ג[ המג"א ז"ל בסי' רמ"ו סקי"ב הביא דעת הירושלמי דרכיבה על
הגרעק"א ז"ל בגליון לשו"ע או"ח סי' רמ"ו על המג"א סקי"ב ,הביא בהמה נאסר משום שביתת בהמתו ולא משום תחומין .וכ' המג"א ז"ל
ראי' עצומה דהרמב"ם ז"ל ס"ל דאדם מצווה על שביתת בהמתו ביו"ט ,בדעת הירושלמי דרוכב על הבהמה לית בזה משום איסור תחומין ,וחילו
מהא דכ' הרא"ש ז"ל בפ"ד דעירובין סימן ג' דהיושב בקרון והגוי מוליכו
והיינו מדכ' בפ"ח מהל' עירובין ה"י "יום הכפורים שחל להיות ערב
חוץ לתחום אין הישראל הרוכב עובר על איסור תחומין ,דהבהמה
שבת או לאחר שבת בזמן שמקדשין על פי הראיה יראה לי שהן כיום
מוציאה את האדם חוץ לתחום והישראל לאו מידי עבד .וס"ל להמג"א
אחד וקדושה אחת הם" .וכ' המגיד משנה ז"ל שם "זו סברת רבינו גלוית
ז"ל דאין זה רק בקרון אלא בכל רוכב על הבהמה איכא סברא זו ]והא"ר
הטעם שכיון שכל שאסור בשבת אסור ביוה"כ דין הוא שיהו קדושה
ז"ל בסי' רס"ו סק"ח החזיק בדיעה זו יעוש"ה[ ,ולהכי הוצרך הירושלמי
אחת".
וכ' הגרעק"א ז"ל דאי נימא כדעת השבלי הלקט ז"ל שהביא הרמ"א ז"ל לטעמא דשביתת בהמתו.
שם דאינו נוהג מצות שביתת בהמתו ביו"ט ,היינו בע"כ משום דקרא והא דבסי' רס"ו הנ"ל כ' המג"א ז"ל דרוכב על הבהמה נחשב הרוכב
ד'למען ינוח שורך' מיירי בשבת ,וא"כ לפי"ז גם ביו"כ אינו נוהג ,וא"כ כנמצא למטה מי' ועובר על איסור תחומין ונמצא דבריו ז"ל סתרא"י
מצינו דבר שנאסר בשבת ולא ביו"כ וא"כ היאך כתב הרמב"ם ז"ל נינהו ,י"ל דבסי' רמ"ו כ' כן לדעת הירושלמי ,אבל בסי' רס"ו כתב כן
לדעת הבבלי בביצה דלמ"ד תחומין דאורייתא הא דאסרו חז"ל לרכוב
דשבת ויו"כ הוי קדושה אחת ,יעוש"ה.
על בהמה הוי משום איסור תחומין ,דמוכח דס"ל להבבלי דרכיבה על
ומעתה בסגנון הזה אף אנו נאמר בע"ה דמדברי הרמב"ם ז"ל האלו מוכח
דס"ל דתחומין נוהג ביו"ט .דהנה נראה דלהצד דתחומין אינו נוהג ביו"ט בהמה לא דמיא לרכיבה בקרון ,ובזה כ' המג"א ז"ל לאפוקי מדעת מרן
הב"י ז"ל דרוכב על הבהמה נחשב כתחומין למעלה מי'.
ה"ה דאינו נוהג ביו"כ ,וכ"כ המנח"ח ז"ל מצוה שי"ז אות א'.
ומעתה ,אי נימא דדעת הרמב"ם ז"ל דביו"ט אינו נוהג איסור תחומין ומעתה י"ל דדעת הרמב"ם ז"ל כהירושלמי דברכיבה על בהמה אין הרוכב
עובר על איסור תחומין דדרך הרמב"ם ז"ל בכ"מ לפסוק כהירושלמי,
מה"ת א"כ גם ביוה"כ אינו נוהג ,וא"כ הדק"ל אמאי הוי שבת ויוה"כ
ואי משום תחומין דהבהמה הרי כבר
קדושה אחת הא מצינו תחומין שאסור
כתבנו בע"ה לעיל דתחומין דבהמה
בשבת ומותר ביוה"כ ,אלא בע"כ דס"ל
מהדברים.
העולה
תמצית
הוי רק מדרבנן ,ולפיכך הוצרך הרמב"ם
להרמב"ם ז"ל דאיסור תחומין נוהג
ביו"ט
מ"מ
דאו'
תחומין
דלמ"ד
י"ל
ז"ל
והריב"א
הכלבו
לדעת
א[
ז"ל לטעמא דגזירת זמורה .והא דהגמ'
ביו"ט וה"ה ביוה"כ ,ומעתה לפי"ז ליתא
הוא.
מלאכה
בכלל
דלאו
כיון
מה"ת
מותר
בביצה בעי למימר דאיסור רכיבה הוי
לתי' שכתבנו.
ב[ בעירובין מ"ג א' מספקינן האם ב[ צ"ע הא דכ' הרמב"ם ז"ל דאיסור רכיבה על בהמה הוי משום משום תחומין היינו משום דהבבלי ס"ל
איכא תחומין למעלה מעשרה טפחים גזירה שמא יחתוך זמורה ,והרי מוכח בגמ' ביצה דלמ"ד תחומין דהרוכב עובר על איסור תחומין וכנ"ל.
והוי בעיא דלא איפשטא ,וכדכ' הרמב"ם דאו' האיסור רכיבה הוי משום גזירה שמא יצא חוץ לתחום ,והרי מיהו ,תירוצינו א"ש רק לדעת המג"א
ז"ל פכ"ז משבת ה"ג .והנה ,מרן הב"י ז"ל הרמב"ם ז"ל ס"ל דתחומין דאורייתא.
ז"ל דהרוכב לאו מידי עביד ואין בזה
באו"ח סי' רס"ו כתב חידוש גדול ,דגם ג[ י"ל דס"ל דביו"ט אינו נוהג אוסר תחומין ,יש להוכיח דס"ל דגם משום תחומין ,אבל להחולקים על
דעת המג"א ז"ל ]עי' בהגהות נתיב
ברוכב על בהמה אע"ג דרגלי הבהמה ביו"ט איכא איסור תחומין.
למטה מי' טפחים ,מ"מ כיון שהרוכב ד[ יש לתרץ לדעת מרן הב"י ז"ל דברכיבה הוי ספק אי איכא חיים להק"נ ז"ל בסי' רמ"ו[ ליכא לתרץ
עליה נמצא למעלה מי' טפחים גם זה תחומין למעלה מי' וא"כ לדעת הרמב"ם ז"ל דספיקא דאורייתא הכי .והמג"א ז"ל גופי' בסי' רמ"ו הנ"ל
כתב פי' אחר בדברי הירושלמי דלפי"ז
נכלל בספיקא דהגמ' אי איכא תחומין לקולא לא שייך לגזור משום תחומין.
שוב ליכא מקור מדברי הירושלמי להך
למעלה מי' טפחים ,יעוש"ה.
והשתא ,לדעת הרמב"ם ז"ל דספיקא ה[ יש לתרץ לדעת המג"א ז"ל דברכיבה ליכא איסור תחומין חידושא דהרוכב אינו עובר על איסור
דהרוכב לאו מידי עבד.
תחומין.

סעודת ערב יו“כ
)מלוקט מזמירות דזיקוב ”לעטר פתורא“ ועוד(
המנהג לאכול בעיוה“כ מאכל לביבות ממולא בפנים בבשר כי
הבשר רומז לדין הוא מכוסה והבצק שרומז לרחמים הוא מלמעלה
ומחברים חו“ג למזג ולהמתיק הגבורות
)זרע קודש ,עריוה“כ(
הרה“ק ר‘ יהודהל‘ע מדזיקוב זצ“ל היה מספר ,שכשעמדו החסידים
)והדגיש שלא היה כן דוקא אצל החסידים הגדולים אלא גם אצל
החסידים הפשוטים( לפני ה‘טיש‘ של הסעודה ראשונה בערב יום
הקדוש ,וחתיכת בשר ודגים בידיהם .היו עושים אז חשבון הנפש,
ופלגי מים ירדו מעיניהם .והנכנסים אל מקום ה‘טיש‘” ,לא ידעו
על מי להתחיל להסתכל“) .כלומר שראו על כל אחד ואחד עבודה
גדולה ביותר(.
וענין החשבון הנפש בעת אכילת הבשר והדגים בערב יום כיפור,
היה רבי יהודהל‘ע אומר לפרש משמיה דהרה“ק בעל ה‘עטרת
ישועה‘ זי“ע ע“פ הפסוק )צפניה א י( ”קול צעקה משער הדגים
ויללה מן המשנה“ ,דהכי קאמר ,צעקה משער הדגים היינו ההרהור
תשובה העולה בעת אכילת הדגים ,ויללה מן המשנה ,בשעה
שאוכלים את בשר העופות בערב יום הקדוש) ,ראה ברש“י שם
שפירש מן המשנה משער העופות שהוא שני לו(.
הרה“ק רבי יהודה הורוויץ זצוק“ל היה מספר ,שפעם כשנכנס זקינו
הרה“ק בעל ה‘אמרי נועם‘ זי“ע לתפלת ’כל נדרי‘ ,מצא את החסידים
בוכים בדמעות שליש ,אמר להם עכשיו אין זמן בכיה אלא קבלת
עול מלכות שמים ,אך מחר במוצאי יום הקדוש כשתשבו מול ’א
הייסע טעללער לאקשן‘ )צלחת מרק אטריות חמה( ,אז תבכו שלא
תטבעו ותתגשמו במרק.
)מפי ספרים וסופרים(
השוה“ט בעריוה“כ היה משך זמן רב מאד ,לערך כמה שעות.
והעידו החסידים שראו את רביה“ק ר‘ אלטר‘ל זי“ע שהיה ממלא
את צלחתו בדמעות) .וכמ“כ מסופר על רביה“ק הרבי ר‘ אליעזר‘ל
זי“ע(.
)הרה“ג ר‘ חיים דוד לויפער שליט“א(
צפור שמים ודגי הים עובר ארחות ימים )תהלים ח ט( .יש למצוא
בכאן רמז על מנהגן של ישראל לאכול בעיו“כ עופות דייקא ,כמו
שיש ראיה לזה מדברי התוספות במסכת כתובות )ה .ד“ה אלא(
כנודע מהפוסקים )עי‘ ט“ז יו“ד טז סק“ז ,ובמט“א תרד סקי“ח( .גם
לאכול דגים ,כמו דמוכח מהאי מעשה דחייט ,הוא יען כי בעיו“כ
נכללין בסוד הנסירה שתי בחינות ביחד ,יסוד ומלכות ,כנודע
מכתבי האריז“ל ,ועופות רומזים על בחינת צדיק כידוע עו“ף עולה
יוס“ף ,ודגים הם בבחינת מלכות ,בסוד לוית“ן העולה מלכו“ת .על
כן אוכלין זאת ,לרמז על נסירת שתי בחינות ,והוא הנקרא ’ארחות
ימים‘ ,כי ’אורח‘ ביסוד ,ע“ד הכתוב )משלי ד יח( ’ואורח צדיקים‘.
’ימים‘ בסוד ים של שלמה ,בחינת מלכות .וזהו ’צפור שמים ודגי
הים‘ ,הם בבחינת יסוד ומלכות’ .עובר ארחות ימים‘ ,היינו ,באותו
יום אשר אנחנו עוברין דרך שתי בחינות ביחד הנקראים ’ארחות
ימים‘ ,אז המנהג לאכול אלו ב‘ דברים הרמוזים בזה.
)אמרי נועם ,עריו“כ ט(
מצות אכילת דגים בעיו“כ ממעשה דחייט המובא בטור .כי ער“ב עם
דגי“ם עולה סניגו“ר .כי צריך לסטום פי הקטיגור ולהעמיד סניגור
במקומו ,וזה נרמז בקריאת התורה לר“ה אשר עוד אז אנו עושים
זאת ע“י השופר ע“כ נאמר ’ויעלהו לעולה תחת בנו‘ כי אותיות
אחר יצח“ק עולה סניגו“ר ,גם ע“י אכיל“ה עם פ“ה עולה מקו“ה,
ברזא דיום זה ,ובסוד ’קומ“ה עזרתה לנו‘ שנאמר בשם מרנא המגיד
מה“ר דוב זצ“ל שהמקוה פועל לבטל הדינים ,ע“כ הר“ת של ה‘ס
ק‘טיגור ו‘קח ס‘ניגור מ‘קומו  ,אתוון מקו“ה עם ס‘ כי הוא ברזא
דבריה דבטילה בתתק“ס שהוא י“ו פעמים ס‘ ,מן תיבת יסו“ד ,כי
בריה בטילה בתתק“ס לוגין שבמקוה ,עיין בספרים.
)עטרת ישועה(
המנהג לאכול בשר עוף דייקא ,י“ל הטעם כי יום זה נגד בחי‘ היסוד,
כנודע שהוא רומז על מלאך מט“ט כמבואר בספרים ,ומבואר
בתיקוני זוהר ’ועוף השמים יוליך את הקול‘ דא הוא מט“ט ,ע“כ
שפיר שייכות אכילת בשר עוף דייקא.
)עטרת ישועה עיי“ש ביתר ביאור(
שלשה דברים צריך האדם לומר בתוך ביתו ע“ש עם חשיכה,
עשרתם ערבתם הדליקו את הנר וכו‘.
י“ל שהמשנה בא לרמז אשר הצדיק יעורר לבות בנ“י לתשובה
בתוך ביתו של הקב“ה ,ע“ש עם חשיכה היינו עיו“כ ,בשעת מנחת
ערב ,כי יו“כ נקרא שבת ,וזה’ :עשרת“ם‘ ,היינו אם עשו תשובה
בעשרת ימי תשובה’ ,ערבת“ם‘ ,היינו אם עשו תשובה בערב יו“כ
כתיקונו בווידוי בלב שלם’ ,הדליקו את הנ“ר‘ היינו לתקן את
הנשמה שנקרא נר ,כמ“ש נר ד‘ נשמת אדם ,ועיקר צריך אדם
לשוב אל פגם היסוד ח“ו כנודע ע“ז ולא ישפיע לחות ,וזה דמוכיח
הש“ס מקרא ’ופקדך נוך ולא תחטא‘ ,הרומז לזה שלא יחטא בזה
הפגם’ ,הילכך צריך לממרינהו בניחותא כי היכי דליקבלו מיניה‘
והיינו שיאמר להם דברי המוסר בניחותא ויהיו נשמעון להם ויעשו
תשובה על מה שפגמו בזה.
)עטרת ישועה(
גבי עבודת יו“כ כתיב בכל הבגדים תיבת ב“ד .כי הוא ר“ת ב‘כי
ד‘מעה ,להורות אשר עיקר הוא להתפלל בבכיה ודמעה ,כי שערי
דמעות לא ננעלו.
)עטרת ישועה(

אחד ה"ניסיונות" של ראש השנה ,הוא לדלג
את הקטעים המדברים מהחטאים שלנו' .אבינו
מלכינו חטאנו לפניך'  -אלו מילים הכי מתוקות
ואמתיות מבחינתנו ,אבל חזק עלינו ציוויו
של רבינו האר"י ז"ל וההולכים לאורו ,אלו
האומרים שלא להזכירם כלל ,או אלו האומרים
שיש לאומרם בלחש ,או גם אלו שפוסקים
לאומרם במחשבה או בהרהור הלב בלבד,
ונהגנו לפיהם  -נהרא נהרא ופשטיה.
***
ה"ניסיון" הזה מזכיר מטופל סטנדרטי בתהליך
טיפול סטנדרטי:
המטופל יושב על כס הנאשם או על כורסת
הטיפולים ,ומספר את סיפור התמכרותו .נגיד
שהוא מכור לחבר שהוא ניזוק ממנו במהלך
חייו ועלול להינזק ממנו בעתיד ,אבל הוא איננו
יכול לוותר על קרבתו .אז הוא מספר:
"הוא עקץ אותי בסכום כסף עצום ,אבל הוא
גילה לי את זה לאט לאט ,וכשגיליתי סופית את
התרמית הוא נתן לי להרגיש שהיחיד שמבין
אותי בצרתי הזו ,זה הוא בעצמו ,כי הוא היה
שותף לכל המהלך ,כמובן שלא היה שום מקום
לדבר על החלק שלו ב"עקיצה" ,כי טוב ליבו
ששפע בכל דרך וביטוי אפשרי ,לא נתן לי את
מרחב השיפוט לחשוב שהעוקץ זה הוא ולא
אחר .בכל התקופה הוא ריפד וחיזק ועודד.
אדהכי והכי ,הפכנו למודל של חברות אמיתית
ראויה לחיקוי ,חברות עמוקה שכסף ותרמית
אינם יכולים לה .ואז התמכרתי גם לתדמית הזו,
כשהחבר עומד ומדרבן אותי ,לא במילים כמו
בהערכה אמיתית .הוא קלט בדקות חולשתי,
איפה אני בדיוק צריך את המחמאה ,היכן היא
נקודת התורפה החשופה לפגיעה  -הדורשת
אהבה ותמיכה ,והוא השתמש בזה ומיצה את
זה עד תום.
כעת ,כמה שנים לאחר מכן ,כשאני מחובר
ומקושר אליו בזרועות של אהבה ,זרועות
שהצמיחו ענפים נוספים ,מקיפים כל פינה

מו„ ‰ועוזב

וחודרים אל המקומות החשוכים והאפלים
ביותר בנפשי  -עכשיו הוא מתחיל לדבר על
השקעה נוספת.
והאמת ,למרות העקיצה הקודמת אני הולך
להשקיע אצלו את הכסף ,לא הולך  -רץ
להשקיע אצלו .באתי הנה כניסיון אחרון של
אשתי לאפס את המהלך".
המטפל מישיר מבט ,ושואל" :ואיך אתה מרגיש
עם ההרגשה הזו שיש לך חבר טוב וקרוב"?
"אני לא מרגיש עם ההרגשה" ,לרוב הוא יענה
את זה עוד לפני שהמטפל גומר את השאלה,
"הוא באמת חבר שלי".
"נכון" ,יסכים המטפל ,אך יתעקש" :ובכל זאת,
איזה רגש יש לך כלפי ההרגשה הזו ,חיובי או
שלילי"?
הטיפול המוצלח ביותר יהיה ,אם המטופל
יתקע ולא ידע מה להשיב .ואז ילך לביתו,
ויהפוך במחשבתו במשך שבוע שלם איזה רגש
עולה בו לנוכח "ההרגשה שיש לו חבר קרוב".
ולמה זה יהיה טיפול מוצלח ,כי לראשונה
ייווצר בידול בתת הכרתו ,שוב "אין לו חבר
קרוב" ,יש לו "הרגשה של חבר קרוב".
בשבוע הבא ימצא המטפל השוואה חדשה
למילה "הרגשה" ,משהו רחוק יותר ,אולי
"מחשבה" ,או "הסיפור הזה של החבר".
כעבור אימון ותרגול  -שהוא ,אגב ,לא רק
תרגול אלא גם אמת צרופה  -יוכל המטופל
לעבור לשלבים הבאים ,להתרחק מהחברות
הקלוקלת ,להתאבל עליה ,ולוותר עליה .אבל
כל אלו לא יעזרו ,כאשר החבר הוא חלק מנוף
החיים של המטופל או חלק מהחיים עצמם
שלו.
***
בראש השנה כאשר דיברנו עם בורא העולם
ברוך הוא וברוך שמו על המלכה וממשלה,
עלינו ועל כל יושבי תבל .עלה בנו הצורך לדבר
על החטאים .פשיטא ,הן כאשר אני מדבר
על קשר שלי עם הבורא ,צריך לדבר על כל

‡‰ם כפר˙ יו"‰כ בין ‡„ם למ˜ום
˙לוי ‰בכפר˙ו ˘בין ‡„ם לחבירו
איתא במש' יומא פה :עבירות שבין אדם למקום יום הכפורים מכפר עבירות שבין אדם לחבירו
אין יום הכפורים מכפר עד שירצה את חבירו ,ע"כ .ובפשטות האי דינא דאין יוה"כ מכפר על
עבירות שבין אדם לחבירו אין תלוי בכפרתו בעבירות שבין אדם למקום ,והן מתכפרות לו גם
בלא שנתכפרו לו אלה שבין אדם לחבירו ,וכן ולהיפך .ברם ,איתא שם בסיפא דמתני' דרש רבי
אלעזר בן עזריה מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו עבירות שבין אדם למקום יום הכפורים מכפר
עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכפורים מכפר עד שירצה את חבירו ,ע"כ .ונתקשה הריא"ף
על העין יעקב )לרבי יאשיהו פינטו זצ"ל( מה בא רבי אלעזר בן עזריה להשמעינו ,והרי כבר
אמרה המש' האי דינא דאין יוה"כ מכפר וכו' ,ואם תאמר שבא להשמעינו מקורו של הדין ,א"כ
היה לו לומר מתחילה רבי אלעזר בן עזריה אומר מנין שאין יוה"כ וכו'.
ומכח זה יצא הריא"ף בחידוש נורא ,ותוכ"ד ,שראב"ע בא לחדש שכפרת יוה"כ בעבירות שבין
אדם למקום תלוית עד שירצה את חבירו ויתכפרו גם אלו שבין אדם לחבירו ,דדרש הפס' כך,
מכל חטאתיכם לפני ה' ,דהינו שיש בכח יוה"כ לכפר על כל חטאתכים שהם רק לפני ה'  -שבין
אדם למקום ,בתנאי שתטהרו בין עצמכם ,דהינו בעבירות שבין אדם לחבירו .ובספר בנין אריאל
)בקונטרס בית מועד דרוש ליום הכפורים דף קטז ע"ד( כתב ,וכבר כתבו כמה גדולים ,ומהם
הרי"ף שבעין יעקב ,שאם לא תיקן האדם עבירות שבינו לבין חבירו ,אין יום הכפורים מכפר
אפילו על עבירות שבינו לבין המקום ,ויש טעם נכון לכך .ע"כ .אמנם הברכ"י )תרו' סק"א( הביא
דעה זו בשם יש מי שכתב ,וחתם ע"ז בזה"ל ואני אומר ,לא ניחא ליה למארייהו בהכי ,עכ"ל.
אמנם ,נראה דאם אותה עבירה בלולה מיניה וביה מב' הבחינות כ"ע מודו דחלק המקום מתעכב
מחמת החלק של חבירו .דהנה כתב הפר"ח )תר"ו( בשם מהור"ש גרמיזאן שעבירה שבין אדם
לחבירו יש בה חלק למקום ,כגון אם ביזהו בדברים הרי עבר א"ואהבת לרעך כמוך" וכיוצא ,וכל
זמן שלא הרצה את חבירו אפילו מה שבין אדם למקום אינו מכפר ,עכ"ל .דהינו דיצא לחדש
הדרגה הנ"ל דכאשר יש בעבירה אחת גם חלק שמים ,חלק שמים לא מתכפר עד שלא ירצה
את חבירו .והביא דבריו הברכ"י הנ"ל .ולפ"ז יש לבאר דברי ראב"ע על דרך הריא"ף הנ"ל ,דהינו,
מתי תהיה לכם כפרה מכל חטאתיכם בשלמות ,בתנאי שתטהרו ,שאם לא תטהרו בניכם אף
אלה דלפני ה' חלקם יהיו מועכבים ולא תתקיים הבחינה של מכל חטאתיכם אלא רק חלקם.
ברם ,יש משמעות גדולה מסוגית הגמ' ראה"ש יז :דלא כהר"ש גרמיזאן ,דהתם שאלה בלוריא
הגיורת את רבן גמליאל כתיב בתורתכם אשר לא ישא פנים ,וכתיב ישא ה' פניו אליך .נטפל לה
רבי יוסי הכהן אמר לה אמשול לך משל למה הדבר דומה לאדם שנושה בחבירו מנה וקבע לו
זמן בפני המלך ונשבע לו בחיי המלך הגיע זמן ולא פרעו בא לפייס את המלך ואמר לו עלבוני
מחול לך לך ופייס את חבירך הכא נמי כאן בעבירות שבין אדם למקום כאן בעבירות שבין אדם
לחבירו ,ע"כ .והנה המשל הוא שהמלך אומר עלבוני מחול לך ,שבנמשל הוא ההעבירות שבין
אדם למקום ,דהינו שנתכפר לו אע"פ דאח"כ אומר לך ופייס את חבירך ,הא קמן דאפי' בעבירות
שבין אדם לחבירו חלק שמים נמחל אף בלא ריצוי חבירו .אכן ,הרב החיד"א בספרו דברים
אחדים )דף ה' ע"ב( ,העיר כן על ר"ש גרמיזאן הנ"ל ,וכתב ,שלדבריו צריך לומר עלבוני מחול לך
כשתפייס את חבירך .ואדרבה יש קצת ראיה משם לכל ישר הולך עיי"ש ,עכתו"ד.

תרכובת הקשר ,תרכובת שבנויה בהכרח גם
על בגידות וחוסר אימון ,שכן כאשר הבורא
מצווה ואני  -כאחד שרוצה לשמור עמו על
קשר בריא  -לא מציית ,נבנה כאן קשר שלילי
שטעון דיבור.
כל זאת לכאורה.
כי נתנו לנו את ימי ראש השנה ,להבין שזה לא
"חלק מהקשר" .וככל שנראה לנו שזה "חלק
מהקשר" כך סימן שהתמכרנו על משהו שהוא
לא אמתי ,מן סם מרגיע שנחמד לעשן אותו
ולהתחרבש איתו ,אבל הוא לא הפתרון הנכון
להרגעה.
הפתרון הנכון ביותר הוא יומיים של ניקיון .דבר
ראשון לערער את היציבות של ההתמכרות,
ולהראות לה שאנחנו מסתדרים יפה בלעדיה.
אנחנו מסכימים להאמין בטוב .אנחנו יכולים
לאכול סימנים טובים ולאחל לעצמנו את
השנה הנפלאה ביותר ,יחד עם בוראנו ,שימלוך
עלינו באמת ,וישקיף על כל צעדינו בחמלה,
בחן ,בחסד וברחמים.
לאחר ימים אלו ,בהם ננסרו מאתנו הגבורות
 העוונות ,נסירה כואבת אך עקבית  -אנחנועומדים על הרגליים ,פנים בפנים עם בורא כל
העולמים הקדוש ברוך הוא .וחבילת הגבורות
בידינו.
בידינו כחבילה בעלמא ,חבילה שאיננה חלק
מאתנו ,אבל כן טעונה דרישה ,חרטה וקבלה
על העתיד .ואנו משיבים את הגבורות אחת
לאחד ,בצורה מתוקנת ,להשי"ת ,משאירים
אותם לטיפולו המסור והאוהב.
***
יצא לי וכנראה גם לכם ,לראות את דברי הזהר
הקדוש בפרשת אמור ,הקטעים שאומרים לפני
"תקיעת שופר" .וכך לשונו )בתרגום חופשי(:
"בוא וראה ,שלשה ספרים פתוחים ביום זה,
וכמו שע"י תקיעת שופר מתעוררים רחמים
והדינים נכפפים ומתבטלים ,כך הוא למטה,
הדינים הקשים נכפים ועוברים מהעולם ,ואלו

הם הרשעים הגמורים שהם הדינים הקשים
שעוברים מן העולם ונכתבים לאלתר" וכו'.
כשראיתי את זה ,נהיה לי קשה לגשת
ל"תקיעות" ,הן ע"י תקיעת השופר הזו אני
גוזר לעצמי חלילה את הדברים הכי קשים
ומפחידים שבעולם .הן למי מתכוון הזהר רשע
אם לא אליי הקטן?
נאחזתי בתובנה האמורה כבקרש הצלה מפני
המים הזדונים .שאגתי על עצמי שאינני רשע,
הכרחתי את עצמי לעצום עיניים ,ולדמיין את
הכי טוב שבעולם ,את הדברים הכי יפים קורים
דווקא בשנה הבאה עלינו ,ועוד יותר דווקא
בזכות תקיעת שופר ,שתנסור סוף כל סוף את
הרשע הקטן שבתוכי ,דבוק באחוריי כעלוקה,
ותעמיד אותו במקום הנכון והראוי לו ,להמתין
לחריצת גזר הדין וסיום המשפט .אולי ,מי יודע,
אזכה להיפטר ממנו השנה לעולם ועד.
***
בסוף הסליחות ראיתם ודאי שכתוב את נוסח
הווידוי שלש פעמים .אשמנו בגדנו וכו' .אבל
ברוב המחזורים הוא ממוסגר ,רק פעם אחת
אומרים את הנוסח הזה .וכך כותב האר"י
ז"ל" :צריך לומר הוידוי פעם אחד ,וכו' .ולא
כמו שאומרים שני פעמים או שלשה פעמים
הווידוי ,כי הוא כמו הכלב השב על קיאו,
וכשארז"ל )יומא פו (:עבירות שהתוודה עליהן
ביוה"כ זה ,אל יתוודה ביוה"כ אחר") ,פע"ח
שער הסליחות פ"ח(.
כשאנו אומרים פעם אחת את הווידוי כמו
שצריך ,אין טעם לחזור עליו ,אם נחזור ונאמר
אותו שוב ,נכריז שאנחנו לא מאמינים בסליחה
לא מסכימים לכפרה .רוצים להקיא שוב,
להחליק על הקיא להתרפק על ניחוחו הממכר,
אך לא הפותר.
צריך להתרומם משם .לעזוב .לתמיד .גם יודע
תעלומות רוצה כבר להעיד זאת ,שרק נזכה
לתת לו את האפשרות..

'˙˘וב' - '‰כן ‡ני יכול'
ר' נחמן מברסלב אמר פעם לאחד מהאנשים שהסתובבו אצלו ,אתה קבור בעשר בתי
קברות ,אינך חושב שכבר שהגיע זמנך לסיים את התיקון.
מי יודע בכמה בתי קברות אנו מתגלגלים ...א''כ לאחר כמה עשורים של ימי כיפור לפחות
בחיים האלה ...אפשר לעשות חשבון הנפש איפה הענין שבשבילו באנו לעולם? כ''א
יעשה את החשבון לעצמו.
מספרים על בחור שהיה שיכור בחג הפורים בעודו שתוי נטפל אל הח''ח ורצה הבטחה
להיות עמו בג''ע ,מאחר ולא הצליח להפטר ממנו אמר לו הח''ח כי אם יקבל על עצמו לא
לדבר לשה''ר הוא יכול להבטיח לו להיות עמו במחיצתו ,והבחור בשכרותו אמר שאין
הוא יכול לקבל קבלה כה קשה...
הסבא מקלם היה מלמד כיצד דרכו של היצר הרע להקטין את האדם ,בהמשילו מקבוצת
שודדים בני זמנו .וכך היה דרכם :הם היו באים לאדם עם תיק ובו מאה אלף מזומנים,
ואומרים לו ,כך מאה אלף מזוייף ותתן לנו עשרים אלף אמיתי .ולמה שאני יסכים לכזו
עסקה? שאל .כי הכסף הוא נראה לגמרי אמיתי ענו .ולראיה כך שטר אחד איזה שאתה
רוצה ותבדוק אצל הבנק  ..הולך האיש לבנקאי ,הלה בודק את השטר ומאשר כי השטר
אמיתי ואין כל חשש לזיוף .עכשיו האיש חוזר לשודדים לקיום העסקה ,הוא מקבל מאה
אלף מזוייף שנראה אמיתי והוא משלם עשרים אלף .לאחר ביצוע העסקה מגיע אחד
השודדים מחופש לשוטר אל האיש ושואל מה יש לך בתיק? כן סתם בדיקה שגרתית.
השודד פותח את התיק מעיין בכסף וקובע הכסף מזוייף ,בא עמי לתחנת המשטרה.
האדם לא מתוכח חצי מילה הוא משאיר את התיק אצל ה''שוטר השודד'' ובורח מיד
מהמקום כיון שהוא ''יודע שהכסף באמת מזוייף'' אבל האמת שזה לא מזוייף! וכך
השודדים קבלו את כספם חזרה.
כך דרכו של היצר הרע לשקר את האדם ולגרום לו להאמין שהדברים הטובים שיש לו
והכוחות שיש לו הם מזויפים או שבכלל אין לו אותם ובעצם הוא אומר לאדם אתה כלום
סתם מזוייף.
אוי למי שמאמין לו.
כותב השער הציון את הלימוד מיונה הנביא .וז''ל ,כי האדם חושב כמה פעמים ליאש את
עצמו שאין יכול לתקן בשום אופן ועל כן יתנהג תמיד באופן אחד .ואם יגזור עליו הקדוש
ברוך הוא למות ימות ,אבל טעות הוא שסוף דבר יהיה כל מה שהקדוש רוצה מנפשו
שיתקן ,מוכרח הוא לתקן ויבא עוד פעם ופעמים לעולם הזה ובעל כרחו יוכרח לתקן ,ואם
כן למה לו כל העמל למות ולסבול חבוט הקבר ושאר צרות ולחזור עוד הפעם? וראיה
מיונה שהקדוש ברוך הוא רצה מאתו שילך וינבא והוא מאן בזה ונס לים מקום שלא ישרה
עליו עוד השכינה לנבאת כידוע וראינו שנטבע בים ונבלע בדג והיה שם במעיו כמה ימים
ולפי הנראה ודאי לא יוכל להתקיים דברי השם יתברך ומכל מקום ראינו שסוף דבר היה
שרצון השם יתברך נתקים וילך וינבא .כן הוא האדם בעניניו וזהו שאמרו באבות ואל
יבטיחך יצרך שהשאול בית מנוס לך שעל כרחך אתה נוצר וכו' עכ''ל.

ח‚ ‰סוכו˙
ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר ,כפת תמרים,
וענף עץ עבות וערבי נחל כו' )ויקרא כג,מ(.
וכתב האבן עזרא ובאמת כי אין פרי עץ יותר הדר
ממנו .והרמב"ן כתב וז"ל :והנכון בעיני כי האילן הנקרא
בלשון ארמית אתרוג נקרא שמו בלשון הקודש הדר,
כי פירוש אתרוג חמדה ,כדמתרגמינן נחמד למראה -
דמרגג למיחזי ,כו' .ונקרא העץ והפרי בשם אחד ,כי
כן המנהג ברוב הפירות תאנה אגוז רמון זית וזולתם,
וכן זה שם העץ והפרי שניהם בארמית אתרוג ובלשון
הקודש הדר .נמצינו למדין דלפי האבן עזרא "הדר" קאי
על הפרי ,ואילו לרמב"ן "הדר" קאי גם על העץ ,וכדברי
הרמב"ן משמע מפיסוק הטעמים.
והנה יש לעיין לשם מה הוצרך הפסוק לדבר על העץ
]והערה זו נכונה גם על מש"כ ברז"ל ד"פרי עץ" היינו
עץ שטעם עצו ופריו שוה[ .ובשאר המינים גם הוזכר
העץ ,כפות תמרים ,וענף עץ עבות ,וכ"ז טעון ביאור.
ושמעתי לבאר דעיקר מצות הד' מינים הוא לקיחת
העצים ,אלא דאופן לקיחת כל העץ ,הוא ע"י לקיחת
החלק המובחר שבו ,וגבי עץ הדר לקיחת המין הוא
לקיחת פריו ,ובכפת תמרים היינו החלק הכפות שבו
דהיינו הלולב .ובאמת בחז"ל משמע דמעלת הד' מינים

שייכת לכל העץ ,שגדלים על כל מים ,שהקב"ה מגדל
אותם ועוד.
ונראה להביא ב' ראיות ליסוד זה .בסוכה מה .איתא
רבי יוחנן בן ברוקה אומר :חריות של דקל היו מביאין,
וחובטין אותן בקרקע בצדי המזבח ,ואותו היום נקרא
חבוט חריות .ובגמ' שם איתא מ"ט דריב"ב דכתיב
כפת  -שנים ,אחת ללולב ואחת למזבח .וצ"ע דהלא
חריות פסול ללולב ,והיכי מייתי במקדש חריות ,הלא
שניהם מקרא אחד נפקי ,ועמד בזה הרש"ש .ולדברינו
י"ל דלעולם החיוב הוא לקיחת העץ ,אלא דאופן
הלקיחה מתפרש לפי הענין ,דיחיד שאינו יכול לקחת
חריות בידו ,אופן לקיחתו הוא ע"י נטילת לולב ,אולם
על המזבח שאפשר לזקוף חריות ,שפיר מתפרש קרא
כפשוטו.
עוד יש להוכיח כן משיטת ר' יהודה דאמר )לו (:אין
אוגדין את הלולב אלא במינו .ובגמ' איתא דאפילו בסיב
אפילו בעיקרא דדיקלא .וצ"ב דלכאורה לענין המצוה,
סיב ועיקרא דדיקלא הוו שאינו מינו של הלולב .ומוכח
דכל המין מישך שייכא למצוה ,והביאור הוא כמש"כ
דעיקר המצוה ,היא לקיחת המין ,ורק באופן הלקיחה
נאמרו פרטים רבים.

כי ביום ‰ז ‰יכפר
כמאמר )ילקוט תהלים כ"ה( שאלו לחכמה וכו' .שאלו
ונתנה תוקף קדושת היום כי הוא נורא ואיום ,וביום
לנביאים וכו'.
הזה יכפר עלינו השי“ת מכל חטאותינו ואנו עומדים
”לפני השי“ת“ ,כלשון הכתוב.
והבט נא וראה מה שכתב בלשון קדשו מר"ן מראפשיץ
דוד המלך ע"ה אמר יָ ִמים יֻ ָצּרוּ וְ לוֹ ֶא ָחד ָבּ ֶהם) ,תהילים זי"ע ”גם ביום הכיפורים הקב“ה בעצמו ממליץ וטוען
קלט ,טז( ופירש“י שהיום האחד קאי על היום שבירר עבור ישראל ,והוא יודע לטעון מה שאין כל בריה יודעת,
הקב"ה לחלקו ו"זה יום הכפורים לסליחה" .ומקורו אפילו הכסא כבוד ,וז“ש לפני ה‘ תטהרו שיתברך שמו
טהור בפתיחת תנא דבי אליהו )רבה פ"א( :דבר אחר בעצמו יטעון בעבורינו“.
ימים יוצרו ולו אחד ,זה יום הכפורים לישראל ,שהוא ובגופו של מקרא דקדק הרה"ק מהרי"ד מבעלזא זי"ע
שמחה גדולה לפני מי שאמר והיה העולם ,שנתנו שא"כ הוי ליה למימר "ולו אחד מהם" שיש להקב"ה
באהבה רבה לישראל ,משלו משל למה הדבר דומה ,יום אחד מכל הימים אשר יצר ,ולמה כתוב "בהם",
למלך בשר ודם שהיו עבדיו ובני ביתו מוציאין את אלא מאי ,יום זה הוא בתוך כל הימים ,שקדושת יום זה
הזבלים ומשליכים אותם כנגד פתח של מלך ,וכשהמלך משפיעה על כל הימים ובכל יום יש לו חלק והשפעה
יוצא ורואה הזבלים הוא שמח שמחה גדולה ,לכך מ"היום הקדוש"  -כפי אשר הנקרא כבר מקדמונים,
נדמה יום הכיפורים ,שנתנו הקדוש ברוך הוא באהבה 'אחת בשנה' אשר ביום זה לית ליה רשו לאסטוני ,וכך
רבה ובשמחה ,ולא זו בלבד אלא בשעה שהוא מוחל
אמר הרה"ק רבי פנחס מקאריץ זי"ע )אמרי פנחס קס(
לעונותיהן של ישראל אין מתעצב בלבבו אלא שמח
יום הכיפורים מכפר על כל השנה .ובוודאי יש בו כח
שמחה גדולה ,ואומר להם להרים ולגבעות לאפיקים
שבכל השנה .וע"כ הכפרי"ם בגימטריא שנ"ה ]כי כן הוא
ולגאיות ,בואו ושמחו עמי שמחה גדולה ,שאני מוחל כתוב בתורה חסר וא"ו[.
לעונותיהם של ישראל
ורז“ל דרשו הפסוק
עי"ש עוד.
"שענין הכפרה הוא כנ"ל שמעלין את בחינת ה' אחרונה ,כן יתברך ”ה‘ אורי וישעי  -ישעי
והרה"ק ר' יחזקאל שמו מעלה אותנו לעולם עליון ,ומיחד שם עמנו יחוד העליון ,ומוחל ביום הכיפורים“ ,דהיינו
משינווא תלמיד הרר"ב שם לעוונות עמו בית ישראל ,ששם אין בריה יכולה להיכנס ,וז"ש שביום הזה הקב“ה
מפשיסחא ועוד בספרו במדרש שאמר משה תשא להם פעם אחת שנה כדי שיבוא יום מושיע את האדם
"רמתים צופים" על הכיפורים ויכפר ,תשא אותם למעלה כנ"ל שבזה ההתנשאות שם ומוציאו מכל כבלי
תדב"א כותב בזה"ל :הכפרה כנ"ל ,שהכהן היה מעלה את ה' אחרונה לה' ראשונה ,וחבר היצר ומעלליו ,ומטהרו
מאדמו"ר חכמה תתאי לחכמה עילאי ...
"ושמעתי
בדרגות
ומרוממו
מפרשיסחא ואמר כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני נשגבות לעילא ולעילא
הקדוש
אותנו
ומעלה
עמנו,
שמו
יתברך
שמיחד
ע"י
הוא
שהכפרה
כנ"ל
ה',
בארוכה
כמובאר
זי"ע כשאמרתי לפניו
יתברך
עמו
אנו
רק
נברא,
שום
שם
לכנס
רשאי
שאין
עליון
לעולם
ובמיוחד
בספה“ק,
תנא דבי אליהו כי היה
שמו ,וז"ש כי
ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מלכ חטאותיכם מבואר בספה“ק )כידוע
שיעור קבוע בכל יום כשתהיו 'לפני ה'',
תפילות נעילה ,נעל י"ה ,כביכול כאדם שמתיחד עם חידושי של הרה“ק רבי
לומר תנא דבי אליהו .וזהו בחינת
היינו אף שדבר מגונה אהובו במקום מוסגר וחתום ,והיחוד הזה הוא בבחינת אורות נחום מטשרנוביל זי“ע
הוא לראות התולעים עליונים שמרומזים באותיות י"ה ,ושם חותם יתברך שמו אותנו לכל ועי‘ מה שכתבנו בשנה
שעברה מרביה“ק ר‘
וטינוף .אף על פי כן טוב.
מחמת חביבות בנו היקר ואמר הכתוב יכפר עליכם לטהר אתכם ,מורה גודל החסד שיתברך אלטר‘ל זי“ע בענין זה
רוצה דייקא לראות שמו עושה עמנו ,כי היה אפשר לומר שאף שמוחל ית"ש ומכפר לנו ,ועוד צדיקים( ש‘יום
התולעים וטינוף .לכך עכ"ז נשאר איזה כתם ,לזה אמר' :לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני כיפור מכפר גם לשאינם
העבדים ובני ביתו ה'' בלא שום כתם .גם הוא מלשון בהירות כמו עצם השמים לטוהר ,שבים‘ היינו לאותם
משליכין אותם נגד פתח שיהיה לכם בהירות ולא יהיה שום כתם מעוונותיכם".
עוונות חמורות רח“ל
)זרע קודש( שאיתא שעליהם אין
בית המלך לכך נדמה
מועיל תשובה ,עיצומו
יום הכפורים וכו' שנתנו
וקדושתו של יום מכפר גם עליהם ,וזהו הישועה
באהבה רבה לישראל ובשמחה] .והיינו כמו שכותב
הרמתיים צופים בקטע שלפני זה ביתר ביאור 'על דרך הגדולה שנוושעים ביום זה.
משל לאדם שבנו חולה על התולעים וכשיוצא ממנו ואחד מתחבולות היצר הוא לבלבל את האדם ולמנוע
התולעים הוא בריא .ומרוב שמחת האב מזה .הוא יוצא ממנו האמונה ותחושה שהוא מתכפר ומיטהר ועי“ז
לראות את התולעים המכאיבין וזה מגודל אהבת בנו
ח“ו האדם מתייאש ועבירה גוררת עבירה ח“ו ,ועל זה
וזהו ענין הזבלים'[
מתחנן דוד המלך ע“ה ’הדריכני באמתך ולמדני כי אתה
"וסיום דבריו היה שכאשר הקב"ה רואה אותם אין כאן אלוקי ישעי‘  -למד אותי שהנך ’אלוקי ישעי‘ ויש תיקון
עוד תולעים כלל כי מהעוונות נעשה זכויות ]'כידוע לכל) .ישמח ישראל(.
ענין יום הכפורים שהשעיר המשתלח נושא עליו ולהלכה למעשה כתב הרה“ק המגיד מטריסק זי“ע
העוונות ונפרד הרע מן הטוב ונשארו ישראל טהורים "וכמו כן יום כיפור היא הנקודה הפנימיות של כל
וזכים'[ ודו"ק היטב בדבריו הקדושים .כי עבדיו ובני השנה ... ,היינו שצריך האדם לקדש את עצמו ביום
ביתו היינו הכהנים והצדיקים והמלאכים שעל ידם כיפור בקדושה גדולה שזה יכניס בו קדושה וחיות על
עושה מעבירות זכויות כי אין כח בשום נברא לעשות כל השנה ,שיוכל להשליך מאתו כל החיצוניות" )עיי"ש
זאת רק הוא לבדו כל יכול כי הוא אמר יעשה תשובה עוד(.

‰ו˘ע נ‡
במאמר שלפנינו נבאר את סדר ההושענות כפי הנהוג
בזמננו.
הלבוש בסי‘ תרסג מבאר שסדר ההושענות מבוסס על
ג‘ הקדמות .הקדמה א‘ הושענא ד‘אערוך שועי‘ צריכה
להיות בסמיכות ליוהכ“פ כיוון שנאמר בה ’גליתי בצום
פשעי‘ ,אמנם א“א לאומרה בשבת או ביו“ט משום
שהיא כמו תחינה ,ולכן היא נאמרת לעולם ביום א‘
דחוה“מ .הקדמה ב‘ הושענא ד‘אדון המושיע‘ אינה
נאמרת אלא ביום ו‘ דסוכות משום שיש בה בקשה על
גשמים ואין מבקשים גשמים בחג משום שיש בהם
סימן קללה .אמנם ביום ו‘ שכבר עברו רוב ימי החג כבר
אפשר לאומרה .טעם נוסף לאמירתה ביום זה משום
שבאותו היום נרמז ניסוך המים בקרא ד‘ונסכיה‘ ב‘
נסכים משמע .הקדמה ג‘ בשבת לעולם אומרים ’אום
נצורה‘.
ע“פ האמור כתב הלבוש ,דאם חל יו“ט ראשון בשבת
הסדר הוא :אום נצורה ,למען אמיתך ,אערוך שועי ,אבן
שתיה ,א-ל למושעות ואדון המושיע .ואם חל יו“ט ביום
שני הסדר :למען אמיתך ,אבן שתיה ]דהלבוש מיירי
בחו“ל דיום ב‘ דסוכות הוא יו“ט ב‘ של גלויות וע“כ א“א
לומר אערוך שועי כמבואר לעיל[ ,אערוך שועי ,אום
אני חומה ,א-ל למושעות ואום נצורה .והושענא דאדון
המושיע נדחתה דיום ו‘ חל בשבת ובשבת לעולם
אומרים אום נצורה כמבואר בהקדמה הג‘ ,ולהקדימה
א“א כמבואר בהקדמה הב‘ הנ“ל.
והנה הלבוש לא פירט איך יהיה הסדר כשחל סוכות
ביום ג‘ או ביום ה‘ .ובא“ר כתב שם שבסידורים נרשם
הסדר כך; אם חל ביום ג‘ למען אמיתך ,אבן שתיה,
אערוך שועי ,אום אני חומה ,אום נצורה ,אדון המושיע.
ואם חל ביום ה‘ למען אמיתך ,אבן שתייה ,אום נצורה,
אערוך שועי ,א-ל למושעות ואדון המושיע .ומקשה
הא"ר מאי שנא דאם חל ביום ג' אומרים אום אני חומה
ואם חל ביום ה' אומרים א-ל למושעות .ומוסיף הא"ר
הקדמה נוספת ,ד'אום אני חומה' נתקן מיסודו ביום ד‘
דסוכות ו‘קל למושעות‘ ביום ה‘ ולעולם היכא דניתן
להאמר כל אחד בזמנו הראוי לו הכי עדיף .ועל כן,
כשחל ביום ה‘ דאומרים ’אערוך שועי‘ ביום ד‘ דסוכות,
דחינן ל‘אום אני חומה‘ לגמרי ,ועדיף טפי לומר ’א-ל
למושעות‘ בזמנו .ויסוד זה מוכח גם מהא דבחל בשבת
דאומרים ביום ד‘ ’אבן שתיה‘ תו דחינן ל‘אום אני חומה‘
לגמרי.
אמנם כשמעיינים בסידורים שלפנינו אנו מוצאים
שאם חל סוכות ביום ג‘ אין אומרים כלל ’אום אני
חומה‘ .ולפי זה צריך לומר דההושענא ד‘אום אני חומה‘
אינה נאמרת אלא רק כשסוכות חל ביום ב‘ ,דאז א“א
לומר ’אדון המושיע‘ משום שאין אומרים אותו קודם
יום ו‘ כמבואר בהקדמה הב‘ ,וממילא נשאר יום פנוי
ואז אומרים בו ’אום אני חומה‘ .אמנם בכל המקרים
האחרים שאין ימים פנויים ממילא אין אומרים כלל
’אום אני חומה‘.
בראשונים אנו מוצאים שהיו ביניהם מנהגים שונים
באמירת ההושענות .בספר ’סדר טרוייש‘ ]לר' מנחם
ב"ר יוסף ב"ר יהודה חזן ,חי בתחילת המאה הראשונה
לאלף השישי[ כתב ואבאר סדר ההושענות הקבועות
לז' ימי החג דבר יום ביומו כאשר נהגו אבותינו ע"ה
מקדם .בימים קדמונים היו רגילים לומ' בז' ימי החג
ההושענות הקבועות עתה להושענא רבה ,אחת מהנה
ליום אחת מהנה ליום ,ובהושענא רבה היו חוזרים
ואומרים את כולנה .ועכשיו בזמן הזה נהגו ,ליום
הראשון למענך נערץ בסוד קדושי' רבה ברוך ומבורך,
שכתוב היום חמשה עשר פתחיך אסובבה .ליום שני,
א-ל נערץ ברוך אום מיוחדת .בימי חול המועד ,אומן בן
שלש שני' וכו' ,אב בן שלש שני' ,איתן האזרחי ,אחת
מהנה ליום ואין מקודמת ומאוחרת בהם .ובמהרי"ל כתב
סדר ההושענות סימן אותיות שניות שלהן על"ו ב"ד.
יום ראשון "אערוך שועי" .ב' "אל למושעות" .ג' "אום
אני חומה" .ד' "אבן שתיה" .ה' "אדמה מארר" .ובהמשך
שם מבואר דבשבת לעולם אומרים אום נצורה ואז כל
הפיוטים נדחים ביום אחד .וסדר זה של המהרי"ל נהוג
עד היום בקהילות יוצאי גרמניה.

‰ר ˜"‰רבי י˘ר‡ל ‰מ‚י„ מ˜‡זני ıזי"ע
ערב חג הסוכות תקע"ה
בהדי פניא דמעלי שבתא ,בעוד כל יהודי אפטא מתכוננים
בשמחה ובערגה לקראת שבת המלכה ,בביתו של ר' שבתי
בינדער – כורך הספרים ,העניות קודרת ,עד כי אין ולו נרות
הכי פשוטות להדליק בהם את האור.
שבור ומדוכא יצא ר' שבתי לבית הכנסת .אם בהכנה גשמית
לשבת לא זכה לעסוק ,כי לרש אין כל ,לפחות יעסוק בהכנה
רוחנית .ילמד ויתפלל .ואף גם לאחר שסיימו את תפילת הערב
לא מיהר הביתה ,וכי מה יש לו למהר בעוד אין לו על מה לקדש
ועל מה לבצוע.
רק בשעה מאוחרת ,כשבבית הכנסת כבר כבו האורות ,יצא
לכיוון ביתו אבל וחפוי ראש.
משהתקרב אל הבית לא ידע את נפשו מרוב תדהמה .הוא
ראה אור נשפך מחלונות הבית ,הוא מיהר פנימה ולפליאתו
העצומה מצא שלחן ערוך מלא בכל טוב חלות ויין ,בשר ודגים
וכל מטעמים .ברגש רב סיפרה לו זוגתו ,כי בנטות צללי ערב,
טרם היכנס השבת קודש ,מצאה על הקרקע כפתור יקר ערך
שנפל מבגד ישן .מיד מיהרה ומכרה את הכפתור וקנתה את
כל צרכי השבת בהרחבה .לשמחתם של ר' שבתי וזוגתו לא
היה קץ ,הם ערכו את הסעודה בהתרגשות ,כשפיהם מלא
שבח ותהילה לקל עליון ,עד כי יצאו ברקוד נלהב שארך שעה
ארוכה ,הם הודו על העבר ובקשו על העתיד ,כי כשם שראו נס
ופלא זה ,כן יזכו הלאה לישועה הגדולה אשר הם כה מצפים
אליה  -להיפקד בזרע של קיימא.
במוצאי אותה שבת נשמעו דפיקות על דלת ביתם ,משפתחו
את הדלת לא האמינו למראה עיניהם .היה זה מרן רבינו
הבעש"ט הקדוש זי"ע שפתח ואמר לר' שבתי" :דע לך,
שהריקודים הנלהבים בליל שבת קודש עוררו רעש גדול
בעולמות העליונים ,ובכח זה פעלתם להיפקד בבן זכר אשר
עתיד להאיר את העולם כולו בתורה ובמעשים טובים" ,ואז
ציוה עליו לקרוא את שם בנו הנולד לו כשמו "ישראל" ,הגם
שהוא יהיה עדיין בחיים.
וה' פקד את אשת ר' שבתי בבן ,כאשר דיבר הבעש"ט הקדוש,
וקראו שמו "ישראל" ,באותה שעה ישב הבעש"ט הקדוש עם
שישים הגיבורים סביב לו  -תלמידיו הקדושים ,וסיפר להם,

˘יר˙ ‡‰זינו בכל יום – ס‚ול ‰נפל‡‰
האזינו השמים ואדברה וגו' )לב ,א(.
כתב הרה"ק בעל בני יששכר זי"ע בספרו הקדוש 'אגרא דפרקא'
)אות קטו(" :נראה לי בסגולה ללמוד בכל יום שירת האזינו ,והוא
סגולה להנצל מאפיקורסות ומדעות הכוזביות".
ובספר "יפה ללב" )ח"ב או"ח ס"ס א( הביא" :כתב הרב )בעל
מחבר הספר( אמתחת בנימין ,שטוב מאוד שיקרא בכל יום
שירת האזינו השמים ואדברה וגו' ,עד וכפר אדמתו עמו ,כי
יש בה מ"ג פסוקים ,וסודו גדול ורם ,ועל ידי זה לא יוסר הצלם
אלוקים מעליו ,ולא יארע לו שום רע בעולם באותו היום כלל".
וכבר כתב הרמב"ם בפרק ז' מהלכות תפילה )הלכה יג(" :ויש
מקומות שקורין ]בכל יום[ שירת האזינו".

ס‚ול ‰ל‡ריכו˙ ימים –
ל‡‰מין כי ‰כל לטוב‰
הצור תמים פעלו קל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא )לב ,ד(.
הרה"ק רבי שמעון מיערוסלב זי"ע ,אשר יומא דהילוליה חל
ביום הראשון של חג הסוכות הבעל"ט ,זקן ושבע ימים היה ,וזכה
להידבק במאתיים צדיקי עולם.
בהגיעו לזקנה מופלגת שאלוהו תלמידיו" :רבינו ,במה הארכת
ימים"? השיבם רבי שמעון" :תמיד קיבלתי את כל העובר עלי
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שזה עתה נולד בעולם בן קדוש אשר יאיר את עיניהם של
ישראל ,וקראו אותו בשם "ישראל" .ואמר הבעש"ט הק' ,שעל
ידי קריאת שם זה זכה הילד למדריגה גבוהה ונשגבה ,אשר
אפילו אם יעבוד אדם עבודה של שבעים שנה ,לא יזכה להגיע
למדרגה זו.
ויגדל הילד והיה ונער עילוי ,שקדן עצום ועובד ה' בהתלהבות.
בפנקס הקהל של קהילת אפטא מוזכר שמו בזה"ל" :בחול
המועד פסח תק"ד נתקבל להחבורה הבחור הקטן ישראל בן
ר' שבתי ונתן אביו מעות הקדמה ג' לוט כסף".
בימי עלומיו הלך לקבל תורה מפי הרה"ק הרבי ר' שמעלקא
מניקלעשבורג זי"ע ,שישב אז עדיין על כס הרבנות בעיר
ריטשוואל .באותה תקופה ,באו לפני הרבי ר' שמעלקא שני
שלוחים מהמתנגדים ,לבקש שיצטרף עמהם בחרם על
החסידים ,ענה להם הרבי רבי שמעלקא" :וכי יודעים אתם מי
הם הגדולים שבהם?!"  -ואז הראה להם באצבעו על תלמידו
רבי ישראל ואמר" :הבחור הקטן הלזה הוא אחד מן הגדולים!".
את תורת החסידות קיבל רבי ישראל מהרה"ק המגיד
ממעזריטש זי"ע ,ולאחר הסתלקותו של המגיד ,קיבל את
מרותו של הרה"ק הרבי רבי אלימלך מליז'ענסק זי"ע ,וגם
הסתופף בצלו של הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זי"ע.
לאחר הסתלקותו של הרבי רבי אלימלך הואיל לקבל על
עצמו עול הנהגת חסידים .כשרבים נהרו אליו מכל קצוי ארץ,
וקאזניץ היתה לאבן שואבת אשר חסידים ואנשי מעשה נקבצו
ובאו לשם ,לחזות בנועם עבודתו הקדושה – עבודת ישרא"ל -
ברשפי אש שלהבת קה ,וללמוד הימנו את הדרך העולה בית
קל .רבים וכן שלמים באו קאזניצה ,ועל צבאם גדולי הדור,
תלמידי רבו הרבי רבי אלימלך ,ביניהם בלט דמותו של רבינו
הק' רבי נפתלי צבי מראפשיץ זי"ע.
נוהג היה מר"ן מראפשיץ ,כי כאשר עשה דרכו לבקר בהיכלו
של רבו הרה"ק החוזה מלובלין זי"ע ,היה נוסע משם לקאזניץ,
וחוזר משם ללובלין .והיה בנו – רבינו הרה"ק רבי אליעזר'ל
מדזיקוב זי"ע  -מפציר באביו שגם לקאזניץ יקחנו עמו ,אך
לכך היה מסרב ,והורה לו להישאר בלובלין עד שובו לשם.
באחד הפעמים ,משניסה רבינו רבי אליעזר'ל להפציר באביו

באהבה ובטוב לבב ,ולא הרהרתי אחרי מעשיו של הקב"ה ,שהרי
ברור כשמש כי כל מעשי ה' מוצדקים וטובים ,אלא כשאדם
שואל שאלות ומתלונן ,מעלים אותו השמימה כדי להוכיח לו
שהכל לטובה ,ואני ,אינני מתלונן ,לכן לא מעלים אותי להיווכח
בצדקת ה'...
וכפי שמסופר ,כי פעם ישבו לפני הרה"ק רבי לוי יצחק
מברדיטשוב זי"ע שני בעלי בתים והתאוננו על מצבם ,שהיה
נדמה לי כי רע הוא ובלתי נסבל .שאלם הצדיק" :כיצד הייתם
אתם נוהגים ,לו הייתם אתם מנהיגים את העולם?" .השיב
האחד" :הייתי בורא את בני האדם שיהיו כולם שווים ,ולא
שיהיו עניים ועשירים" ,והשני אמר" :אני הייתי מבטל את כל
המלחמות ומשכין שלום ושלווה בין כל המדינות...".
"ואני  -אמר להם הצדיק – "הייתי מנהיג אותו בדיוק כפי
המצב הנוכחי ,כי מאמין אני שהנהגתו של הקב"ה הינה לטובה,
בשלימות ובאמת ,אלא שחסרה לנו הידיעה וההשגה בחשבונות
של מעלה"...
כמו כן מסופר ,על בעל יסורים אחד שהתאונן על מצבו הקשה
לפני הרה"ק רבי שלום מקאמינקא זי"ע ,ובכה מעומק לבו על
הצרות האופפות אותו חדשים לבקרים ,ואף הוסיף ואמר ,שהוא
יודע גם יודע מגירסא דינקותא כי כל מה דעביד רחמנא לטב
עביד ,אך בשעת מעשה קשה לו לקבל כדבר הזה ,שהרי הוא
מרגיש שהכל רע ומר כלענה ,השיב לו הרה"ק מקאמינקא:
"הלא תדע כי יין שרף הוא משקה מר וחריף מאד ,ולא כל אדם

ללא הועיל ,פנה לבנו של הרבי מלובלין ,רבי צבי הירש זצ"ל,
שנודע כצדיק נשגב ,וביקש ממנו שיספר על כך לאביו הקדוש,
אולי יוכל הוא להשפיע על תלמידו שיואיל לקחת את בנו עמו
בנסיעתו קאזניצה.
מששמע הרבי את הדברים ,נענה ואמר" :ער וועט מוז'ן מיט
פאהר'ן" )= הוא יהיה חייב להצטרף לנסיעה(.
ואכן כאשר נכנס רביה"ק מראפשיץ ליטול ברכת פרידה ,אמר
לו הרבי" :מן הראוי היה שתקח את אליעזר'ל עמך לקאזניץ".
ענהו רביה"ק מראפשיץ" :הן אליעזר'ל עודנו צעיר מדי
מלעסוק בחסידות".
השיב לו הרבי" :שמע נא הרב מראפשיץ ,אליעזר'ל הריהו כלי
שלם ,ואם בכל זאת חסר לו קורטוב ,הרי שבקאזניץ יעלה
ויבוא לשלימות המעולה".
לקחו אביו עמו לעשות את השבת בקאזניץ ,והמגיד הקדוש
קיבל את פניהם בסבר פניו המאירים ,אף הוא כיבד את רבינו
לרדת לפני התיבה לתפילת קבלת שבת .רבינו רבי אליעזר'ל
שראה את המגיד לראשונה ,התמלא יראה ופחד ,וניסה
להתחמק מן הכיבוד .דחפו מר"ן מראפשיץ ועודדו" :אל תירא
אליעזר'ל! גש נא אל התיבה בחשק" ,אז ניגש רבינו אל התיבה,
והנעים בקולו הערב את התפילה.
למחרת ,לעת הסעודה השלישית ,כיבד המגיד את רבינו רבי
אליעזר'ל בשירת 'דרור יקרא' ואמר" :דאס פייגעלע וואס האט
אונז דערקוויקט מיט לכה דודי זאל שפילן דרור יקרא" )=
הציפור שהנעימה אותנו בלכה דודי ,תשורר נא דרור יקרא(...
המגיד מקאזניץ היה נמנה עם האי חבורתא קדישתא ,צדיקי
הדור זי"ע ,שנמנו וגמרו יחדיו בראשית שנת תקע"ה להביא
בשנה זו את הגאולה השלימה ,אלא שגברה עליהם יד הסטרא
אחרא ,והמה כשלו ונפלו ר"ל ,במשך השנה ,ועלו בסערה
השמימה .והמגיד הק' היה הראשון שהשיב נשמתו הטהורה
ליוצרה ביום ערב חג הסוכות.
זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל ,אכי"ר.

מרגיש את המתיקות שבו ,וצריך להיות 'מבין' על מנת להרגיש
שהוא טוב ומתוק לחיך ,וכי הוא ישמח לבב אנוש .ולכך ממש
דומות דרכי ה' ,כי כלפי חוץ נראים היסורים כפורעניות ,אך
אשרי ה'מבין' שזוכה לראות שאך טוב וחסד רודפים אותו כל
היום ,והוא יזכה לשבת בבית ה' לאורך ימים.

˙רופ˙ ‰רמב"ם לחולי ‰י‡ו˘
ואני ארפא) ...לב ,לט(.
בהקדמה ל"ספר הנמצא" )ספר הרפואה( רשם הרמב"ם ז"ל
תרופה 'למחלת הנפש והרוח' בזה הלשון" :משקה התועלת
והבטחון :קח שרשי השבח וההודאה ועיקרי השמחה והבטחון,
הסר מהם גרעיני היגון והדאגה ,וקח פרח רמוני הדעת והתבונה,
ושורשי ההמתנה וההסתפקות ,ותכתוש הכל במכתשת
השפלות ,ובשל הכל בכלי הענוה ,ותלוש אותם במתק שפתים,
ותמסור הכל במימי החן והחסד ,והשקה לחולה ממחלת היאוש
שני יעים בכל בוקר ובכל ערב ,עם שלשה יעים ממיני הסברה
והאמצעיות ,ותנקה הכל מפסולת הכעס והקפדנות ,ותערב הכל
בתמצית הסבלנות לרצון יתברך ,אדון השבח וההודאה ,והשקהו
בכלי שבחו של מקום יתברך על כול  -וינוח החולה וישקוט".
והרמב"ם מסיים" :והמתנהג באלו המידות יתקן עצמו וירפא
נפשו ויצליח בכל דרכיו ובכל מעשיו".
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