פניני לפרשה
"ויל"

)לא ,א(

לעול קורי "את נצבי" קוד ר"ה ,ולכ
כשר"ה ביו ב' ג' שיש ב' שבתות בי ר"ה
לסוכות ,צריכי לחלק נצבי ויל ,כדי
שיקראו ויל בי ר"ה לצו כפור ,והאזינו בי
צו כפור לסוכות ,וסי' )עפ"י דניאל א' ה'( ב"ג
המל פת ויל) .פי' ,המל היינו ר"ה
שאומרי המל המשפט ,כשחל ביו ב' או ג',
פת ויל ,מלשו )ויקרא ב' ו'( "פתות אות
פתי" ,שמחלקי נצבי ויל לשתי –
משנה ברורה(.
)טור או"ח תכ"ח(



פירש רב נסי הגאו ,דהאי דמחלקי "ויל"
מ"את נצבי" כשיש שתי שבתות בי ר"ה
לסוכות בלא יו"ט ,אע"פ שהיא פרשה קטנה,
ומחברי מטות ומסעי שגדולות יותר ,היינו
משו דבעינ שיתמו שנה וקללותיה ,שיש
קללות ב"את נצבי" ,ואי אנו רוצי
שיכנסו תוכחות של שנה שעברה בשנה הבאה.
ונראה לר"י ,דלהכי אנו קורי לעול "את
נצבי" לפני ר"ה ,כדי להפסיק בפרשה בי
קללות דשנה שעברה ד"והיה כי תבוא" לשנה
הבאה .ולכ נמי לעול אנו קורי במדבר לפני
עצרת ,כדי להפסיק בה בי קללות ד"א
בחוקותי" ,לעצרת ,שהוא ר"ה לפירות האיל
שנדוני על הפירות ,והכי איתא במס' מגילה
)ד" ל"א (:דקורי קללות שבתורת כהני לפני
)תוס' ב"ב פ"ח(:
עצרת.

"ויקרא משה ליהושע ויאמר אליו לעיני
)לא ,ז(
כל ישראל חזק ואמ"
לפי טעמי המקרא מצטר" המשפט "לעיני כל
ישראל" אל המילי "חזק ואמ ."$שכ מל
ישראל צרי להיות מחונ בשתי תכונות :עליו
להיות עניו בליבו פנימה "לבלתי רו לבבו
מאחיו" ,ומאיד כלפי חו $עליו לנהוג בהנהגת
"שו תשי עלי מל – שתהא אימתו עלי".
כידוע היה יהושע עניו מופלג ,החזיק עצמו
למשרת ,והיה מסדר את הספסלי בבית
המדרש.
ולכ כשעמד עתה להיות מנהיג ומל על
ישראל ,הורהו משה ואמר לו :עניו תהיה רק
בליב פנימה ,אבל לעיני כל ישראל חזק
ואמ – "$כלפי חו $עלי להתנהג באומ$
)מש חכמה(
ובחוזק יד.

"הקהל את הע האנשי והנשי
)לא ,יב(
והט"
רש"י בחגיגה )ד" ג'( מבאר שהאנשי –
ללמוד ,והנשי – לשמוע ,והט" למה באו? כדי

לתת שכר למביאיה .ההסבר בקושיה "והט"
למה באו" הוא :א באו האנשי והנשי הרי
מוב מאליו שהיו נאלצי להביא אית ג
את הט" ,שכ היכ יניחו לבד ,ולמה אפוא
צריכה התורה לצוות ג על הבאת הט"? ועל
כ בא התירו" :$לתת שכר למביאיה" –
בכוונה ציוותה התורה להביא את הט" ,למע
תהא זו מצווה .ויקבלו שכר עבורה "רצה
הקב"ה לזכות את ישראל לפיכ הרבה לה
תורה ומצוות".
)יקלוט אורי(

"ולמדו ליראה את ה' אלוקיכ כל
)לא ,יג(
הימי"
"כל הימי" – אומר רבי שמחה זיסל מקל –
לא מוסב על היראה ,שבודאי נוהגת תמיד ככל
מצות עשה שאי הזמ גרמא אלא על הלימוד!
הוה אומר ,שיש ללמוד לש היראה ,וכ כיצד
ליראה – כל הימי.

"על כי אי #אלקי בקרבי מצאוני הרעות
)לא ,יז(
האלה"
שיתלו כל הצרות בעבירות שעשו בי אד
למקו ,ועל כ יתודו ,ואינ יודעי שעבירות
שבי אד לחבירו חמורי יותר שאי מועיל
כפרה עד שיפייסו זה את זה .וזהו שנאמר
ואמרו הלא על כי אי אלקי בקרבי מצאוני
הרעות האלה .ולכ ,ואנכי הסתר אסתיר פני
)מאורות האש(
וגו'.

"והסתרתי פני מה והיה לאכול"
)לא ,יז(

פירשו רבותינו בעלי התוספות:
זוהי דר חיבה ,כאד שחטא בנו ,ואומר לרבו
להלקותו ,א הוא עצמו אינו מסוגל לעצור כח
לראות בצרת בנו ,שרחמיו נכמרי עליו –
ומסתיר פניו שלא יראה בהכאת בנו!
צא ולמד עד כמה עזה אהבתו יתבר לישראל,
עד כדי כ!

"ואנכי הסתר אסתיר פני ביו ההוא"
)לא ,יח(

"הסתר אסתיר" היינו ביטוי להסתרה כפולה:
א .שהקב"ה כמו שאינו רואה בצרת ,כמו
שכתוב "ומצאוהו צרות רעות ורבות" – והיינו
שהוא יתבר אינו רואה אותנו כביכול .ב.
שהוא נסתר מעינינו ,שאיננו רואי את
)הגר"א קוטלר(
השגחתו עלינו.

ב"מחבואי" ,אני התחבאתי וכול צריכי
היו – לפי כללי המשחק – לחפש אחרי ,א
הנה כבר חלפו כמה שעות שאני נחבא וה
בגדו בי ,א" אחד אינו מחפש אותי...
לשמע דברי הינוקא התייפח סבא א" הוא
בבכי סוער:
' הלא א" הקב"ה בוכה במסתרי ,מדוע לא
מחפשי אותו? כתוב "ואנכי הסתר אסתיר
פני" ,למה הוא מסתתר מפנינו א לא בשביל
שנחפש אחריו? כפי שכתוב" :ובקשת מש
את ה'אלקי ומצאת ,כי תדרשנו בכל לבב
ובכל נפש".
אומר ה' :א תבקשו אותי ,תמצאוני – וא"
אחד איננו מחפש....

"ועתה כתבו לכ את השירה הזאת"
)לא ,יט(

הסמיכות של מצות עשה זו של כתיבה ספר
תורה לפסוק הקוד "אנכי הסתר אסתיר פני
ביו ההוא על כל הרעה אשר עשה" באה
ללמדינו שבכוחה של התורה להג להציל מכל
צרה ויגו .אפילו בעת הסתר פני כמו
בדורינו ,אור התורה מפי $נוגהו ,ולאורה נסע
ונל ,וכמו שאומרת הגמ' )סוטה כ"א( "כי נר
מצוה ותורה אור – מה אור מג לעול א"
)ח"ח עה"ת(
התורה מגינה לעול.

"ועתה כתבו לכ את השירה הזאת"
)לא ,יט(

"ועתה כתבו לכ השירה הזאת" – מטרת
השירה להראות שכל הפורענות שבאות על
העול אינ במקרה ,אלא בהשגחה מכוונת
מצד ה' .והשירה הזאת תהיה לעד כי יש
אלקי שופטי באר $המגיד מראשית
אחרית .וא ימצאו צרות רבות ידעו שזה
ע"פ ההשגחה.



"ועתה כתבו לכ את השירה הזאת" – למה
נאמר ועתה?
אלא רמז יש כא ,רק עתה כתבו תורה שבכתב
בלבד ולא תורה שבעל פה .אבל יגיע זמ
שתהיו מוכרחי לכתוב ג התורה שבעל פה
כשיתרבו הגזרות כמו שהיה בזמ רבינו
הקדוש שנתמעטו הלבבות וגברה השכחה.



לחדרו של רבי ברוכ'ל ממז'בוז' התפר $נכדו
הקט מתייפח בבכי .הסבא שאל אותו :למה
תבכה? והזאטוט השיב :שיחקתי ע חברי

 נא לשמור על קדושת הגליון 

)אפריו(#

"שובה ישראל עד ה' אלקי"
)מ #ההפטרה(

הר"א לופיא זצ"ל ביאר את הפסוקי
הראשוני של ההפטרה בדר זו" :שובה
ישראל עד ה' אלוקי" – שובה ישראל עד
שהש ,שאתה אומר בפי ומזכירו תמיד,
הוא יהיה אלוקי .כלומר ,שתדע ותרגיש
שהוא מנהיג ומשגיח עלי בכל פרט ופרט.
עלי לדעת כי הכשלו שיהיה ל במה
שאינ מרגיש ומכיר שה' הוא אלוקי נובע
ממה שעברת עבירות וזוהי משמעות חלקו
השני של הפסוק "כי כשלת בעונ" .לפיכ
העצה היעוצה "קחו עמכ דברי" – את
הדברי שאתה מדבר בפי אמ $לליב וקח
אות עימ ,הרגש אות ברמ"ח אברי
ושס"ה גיד ובכ תקיי "ושובו אל ה'".
)לב אליהו(

"כי לא תשכח מפי זרעו"

)לא ,כא(

ר"ח מוולוז'י אמר :התורה כבר נדדה בכל
הארצות באירופה ובאפריקה ועכשיו הגיע
זמנה לנדוד לאמריקה.
)הקדמת הספר סידור דברי שלו(



"כי לא תשכח מפי זרעו" – התורה רמזה
לנו שאפילו בזמ שישראל בשפל המדרגה.
ה יחזרו ויפרחו .כמו שאומר הנביא :כי
כאר $תוציא צמחה וכגנה זרועיה תצמיח כ
ה' אלהינו יצמיח צדקה ותהלה )ישעי' יא(.
דומי ישראל לע $השדה ולג הירק .שבימי
החור" כשהשלג מכסה האר $ה עומדי
ערומי .אבל כשבא האביב ה מוצאי נ$
ופורחי .כ ע ישראל ,יש תקופות של
שממה .אי תורה ואי מוסר ,אול אי
להתייאש ,כמו שנאמר כאשר השמי
החדשי והאר $החדשה עומדי לפני כ
יעמוד זרעכ ושמכ )ישעיה כב(.

"וחרה אפי בו ביו ההוא ..והיה
)ש(
לאכול"
תמה רבי פנחס מנח מפיל:$
'הלא אי "והיה" אלא לשו שמחה ,כדברי
חז"ל ,וכאשר יאכלו הגויי את יעקב,
לשמחה מה זו עושה?
והסביר:
' השמחה היא כי רק "ביו ההוא" יחרה
בע א" ה' ,רק בעול הזה ולא בעלמא
דאתי .כא ימרקו הצרות ויצרפו אותנו מכל
סיג ,עד שלאחרית הימי נהיה מזוככי
וראויי להשארת הקדושה ,ולקירבתו
יתבר.

תשובה כהלכתה
הגר"א זצ"ל בפירושו ל"מגילת אסתר" כתב
על הפסוק )ב' י"ב( "ובהגיע תר נערה ונערה
לבוא אל המל אחשורוש מק $היות לה
כדת הנשי שני עשר חודש .כי כ ימלאו
ימי מרוקיה ששה חדשי בשמ המר,
וששה חדשי בבשמי ובתמרוקי הנשי".
והוא שבכל ראש השנה ויו הכיפורי,
האד חוזר בתשובה וצועק חטאתי סלח
לי ,והקב"ה ברוב חסדיו ורחמיו מעביר על
חטאיו ועוונותיו .אבל העו עצמו אינו
נמחק ,אלא תלוי א יחזור בתשובה
שלימה ,אזי ימחול לו .וממתיני לו י"ב
חדש" ,כי כ ימלאו ימי מרוקיה" – מירוק
העוונות" .ששה חדשי בשמ המור" ,היינו
שישלי תאוות המותרות כל ששה חדשי,
וששה חדשי ירגיל את עצמו במצוות עשה

ולא תעשה ,שימרק עצמו בלא תעשה
עבירות.
"ובזה באה אל המל" ,היינו חצי שנה
בתשובה ובהשלכת התאוה ועשיית מעשי
טובי ,וחצי שנה במצות עשה ול"ת ,ורק
אח"כ יוכל לבוא אל המל בראש השנה
ויו הכיפורי לבקש ,ואז אי מזכירי לו
עוונות הראשוני כלל .יעו"ש היטב בדבריו
הנפלאי.

סור מרע ועשה טוב
"סור מרע ועשה טוב בקש שלו
ורדפהו )תהילי לד ,טו(
החת סופר זצ"ל ,שאל בדרשתו לפני ראש
השנה ,מהי הסיבה שא" לאחר כל חודש
אלול וימי הסליחות ,והשתדלות בני האד
להיטב הדרכי .ובכל זאת נשארי באותו
מצב ללא שינוי מהותי.
ואמר דבני אד משתדלי בעיקר לקיי
את ה"עשה טוב" ,להרבות במעשי טובי.
אבל את ה"סור מרע" קשה לעקור ,ותחילת
העבודה צריכה להיות קוד "סור מרע"
ולאחר מכ "עשה טוב".
והביא לזה ,דהנה חזינ דכשהשליכו
השבטי את יוס" לבור ,וראוב רצה
להצילו ,לא הל מיד להצילו .אלא כתיב
וישב ראוב אל הבור והנה אי יוס" בבור
ויקרע את בגדיו") .וישב ל"ז כט( וכתב
רש"י "עסוק היה בשקו ובתעניתו על
שבלבל יצועי אביו" .ומבואר דלפני ה"עשה
טוב" צרי להיות בתחילה "סור מרע".
ולכ הל ראוב ועשה תשובה תחילה ,ורק
לאחר מכ הל להציל את יוס".
)שי לתורה(

מרובה מידה טובה
ראיתי בספר "לב אליהו" שהביא הערה
נפלאה מרבי שמחה זיסל מקל זצ"ל ,הנה
המסית ומדיח לעבוד עבודה זרה מחוייב
סקילה .ואפילו א לא הצליח בעבודתו ולא
האזינו לו ,בכל זאת נתחייב באותו עונש
חמור .ולכאורה מדוע? והרי לא הועילו
מעשיו?
התשובה מפורשת בתורה )דברי יג ,יא(
"כי בקש להדיח מעל ה' אלהי" על
הביקוש בלבד נענש.
והנה ידוע מאמר חז"ל" ,מרובה מידה
טובה ממידת פורענות על אחת מחמש
מאות" )ראה רש"י שמות ל"ד ז' ,ע"פ
תוספתא בסוטה ד ,א( וא כ יוצא ,שאד
הלומד מוסר ,וברצונו לקרב את ליבו
לשמי – )שהרי מוסר לא לומדי מפאת
סיבה אחרת( הרי עושה הוא ממש ההיפ
מ"המסית ומדיח"!
הוא מבקש להתקרב לבורא ע"י תיקו
המידות ,וזהירות במצוות ,וצרי שיגיע לו
שכר כפול חמש מאות! הלא חשבו פשוט
הוא .א על הרצו להרע ,מקבלי מנה א'
של עונש )ולא סת עונש אלא העונש
החמור שבכול( ,על הרצו לעשות טוב –
כגו לשפר מעשיו או לעקור מידה – צרי
שיקבל פי חמש מאות ,שהרי אמרו "מדה
טובה מרובה על מדת פורענות על אחת
מחמש מאות"! התבונ בדבר כי עמוק הוא.

תשובה על מידות
הרמב" בהלכות תשובה )פ"ז ה"ג( מבאר
שעוו המידות הרעות שאי בה מעשה,
קשי יותר מהעוונות שיש בה מעשה"

וכו' .וידועה הקושיא שלפי"ז למה לא
האריכה התורה בעינ מידות האד כלל,
כמו בשאר מצוות? ויעוי ב"שערי קדושה"
לר' חיי וויטאל ז"ל ,שמתר $קושיא זו
שזהו היסוד ,ועל כ אי צור לכתוב את
זאת ,כיו ש"דר אר $קדמה לתורה".
משל לאחד שעשה חוזה ע קבל לבנות לו
בני גדול ב כמה קומות ,והרבה חדרי
וכו' וכו' .וחתמו ונעשה הקני .לאחר זמ
בא הקבל וטענה בפיו ,היות וחפירת
היסודות לא נכללה בחוזה ,לכ הוא חפ$
בתשלו מיוחד על זה .ויצעק עליו בעל
הבני בתמהו ,וכי היכ חשבת להעמיד את
הבני – על האויר?
ובודאי כל אד בר דעת מבי כי בני בלא
יסודות אינו שוה כלו ,ואי מ הצור
לפרט זאת .ואדרבה ככל שהבני גדול יותר,
כ צרי הוא יסודות גדולי וחזקי יותר.
כ הביאור בקושיא הנ"ל בני התורה לא
תיתכ בלא יסוד המידות ,היינו לחפור
באר $החומריות עמוק עמוק – לשרש אחר
המידות הרעות ולהשליכ ,ולמלאות
אח"כ במידות טובות ,אשר עליה יושתת
הבני הגדול והנהדר – "בני התורה"!
)שי לתורה(

הנר והכסיל
על פי רבי חיי מוולוז'י#
מעשה באד ,אשר נגש אל רבי חיי
מוולוז'י :ואמר לו" :רבנו ,בשעת התפלה
בימי הנוראי ,רוחי מתרוממת ונפשי
מתעלה .אני חש שמחה של קדושה בקרבי,
א כאשר מסתיימת התפלה בבית הכנסת,
מיד עצבות פוקדת אותי ,ורוחי נהיית
קודרת משהיתה לפני התפלה .ילמדנו רבנו,
מה אעשה ,כיצד אהיה מושפע מהתעוררות
הנפש של הימי הנוראי במש השנה
כולה?"
רבי חיי פתח במשל נפלא:
לילה ירד על היער ,יללות התני נשמעו
ממרחק ,צוחות צפרי הטר" מהדהדות
ביער ,ומרעידות את הלב .קבוצת אנשי
פסעה אט אט בשבילי היער ,מגששי
באפלה הכבדה.
"מה נעשה?" נאנח אי מי" ,א לא נמצא
דר" להדליק את הנרות שבידינו ,עלולי
אנחנו ,חלילה ללכת לאיבוד"...
"ולהיות מאכל לחיות הטר" ,לזאבי
ולתני" ...הוסי" רעו" ,איזו צרה ,אי
נמצא דרכנו אל מקו ישוב?"
קודרי
לאט,
האנשי
התנהלו
ומיואשי .מעדו באבני ,כשלו ונחבלו,
נפלו וקמו זבי ד .בידי כל אחד מה היה
נר ,אול לאיש מה לא היה גפרור
להדליקו .ולפתע – האי זה חזיו
תעתועי? אור מנצנ $ממרחק .אט אט קרב
קרב אליה האור .תחילה נראה כנקודה
זעירה ,ועתה – כהלה זוהרת .החלו לפסע
לכוו והאור ,והאור קרב אליה עוד ועוד.
היה זה אד ובידו נר דולק.
"האח ,נצלנו!" קרא אחד מהחבורה
בשמחה .מיד נגש לאיש ,והדליק את נרו
"בואו" ,קרא בשמחה" ,הדליקו נרותיכ,
וכ נוכל להחל $מ היער ,ולהגיע למקו

מבטחי" .החכמי הדליקו נרותיה .א
הכסילי אמרו" :חבל ,למה נבזבז
נרותנו,הלא יכולי אנו ללכת לאור נרותיה
של שאר בני החבורה"...
נפרדו ה לשלו מ ההל ,והמשיכו בדרכ.
עתה האיר הנר דרכ ,וה פסעו
בבטחה ובצעדי מזורזי .לא עוד נכשלו
במהמורות ,לא עוד נפלו ונחבלו מאבני
הדר .סו" סו" הגיעו לקצה היער .עתה
השתרעו לפניה שדות גדולי ,מופלגי
בשבילי רבי .כל שביל הוביל אל ישוב
אחר .נפרדו בני החבורה אלה מאלה ,ואיש
הל לדרכו .הפקחי שבה ,אשר בידיה
נרות דולקי פסעו בבטחה לאור ,ואילו
הכסילי ,שחסו על נר ,נאלצו לפסע
בחשכה .לא היה לה אור להאיר את הדר
לא יכלו למצוא נתיב ,וה תעו ,ותעו עד
שהאיר השחר...
א תעיר נשמת בתלמוד תורה ,תכניס
בתפילת של את כל נשמת ,א תחדיר
לחיי היומיו את מצוות התורה ,מוסר
ויראת שמי – לא תאל $עוד להסתפק
באורו של בעל התפילה .נשמת של תתעלה,
ותאיר את חיי בשפע של קדושה.
יצא האיש מבתו של רבי חיי מעודד ומחוזק
לקראת השנה החדשה ,שנפתחה זה עתה.

"המל הקדוש"

עבדי ולא בני

מה טע קבעו חכמי לומר בראש השנה
ובעשרת ימי תשובה – "המל הקדוש"
ו"המל המשפט" .והרי לפי משמעות
הדברי מסתבר כי אנחנו עבדי למל,
וידוע שבני – מעלת גבוהה ממעלת
עבדי?
אלא ,מסבירי זאת על פי דברי חז"ל
)במסכת קידושי כ ,א( על הכתוב בעניי עבד
עברי )דברי טו ,טז(" :כי טוב לו עמ" –
אומרי חז"ל :עמ במאכל ,עמ במשתה...
כל הקונה עבד עברי כקונה אדו לעצמו.
ומכיוו ש"כל מזונותיו של אד קצובי לו
מראש השנה ועד יו הכיפורי" )כנאמר
במסכת ביצה ט"ז ,א( .ואנו חפצי שיקצבו
לנו בראש השנה מזונותינו לכל השנה –
חוששי אנו שמא אי בידינו זכות לכ:
וג א יש לנו איזושהי זכות שיקצוב לנו
בוראנו מזונות – מי מאיתנו יודע מה ה
המזונות שאנו זכאי לה...
זו איפוא הסיבה לכ שבימי אלו מכני אנו
את הקב"ה "מל" – להודיע שעבדיו אנו
ולבקש שית לנו כל השנה מזונות ברווח,
כדי שחייב האדו לתת לעבד העברי שלו.
)הגאו #רבי שלמה קלוגר זצ"ל(

מי שבידו גזל אי #מכניסי #אותו
למחיצתו של הקב"ה
הנה המצוה הזאת של השמירה מגזל הוא מ
המצות המושכלות שאלו לא נתנה התורה
ימצאנה האד בשכלו והנה זה מז' המצות
שנצטוה אד הראשו וצרי אד שישא
וית באמונה ויהי' נקי כפי מ הגזל כדי
שיהיה זוכה לעלות בהר הקודש אלקי כמו
שאמר דוד ע"ה מי יעלה בהר ד' ומי יקו
במקו קדשו נקי כפי ובר לבב למדנו מכא
כי מי שיש בידו גזל הוא מרוחק מהר ה'
וממקו קדשו וכ דרשו רז"ל שכל מי שבידו
גזל אי מכניסי אותו במחיצתו של הקב"ה
שנאמר לא יגור רע לא יגור במגור רע.
שפת תמי פרק ג'

זכור לנו היו ברית שלש
עשרה
הנה יש לעיי א י"ג מדות הויי רק לע
ישראל או ג לשאר אומות עול ,וראיה
מפורשת על זה ביונה )ד ,א( וירע אל יונה
רעה גדולה ויחר לו ויתפלל אל ה' ..כי ידעתי
כי אתה א'ל חנו ורחו אר אפי ורב חסד
ונח על הרעה ,הרי דג אצל אומות העול
הויי י"ג מדות.
א חילוק יש בזה בי ישראל ואומות העול,
ועל זה חרה ליונה .דהנה איתא בראש השנה
)י"וכ( אמר ר"י ,ברית כרותה לי"ג מדות
שאי חוזרות ריק ,שנאמר הנה אנכי כורת
ברית )שמות ל"ד( והברית הזה הוא רק
לישראל ,כמו שנאמר נגד כל עמ אעשה
נפלאות אשר לא נבראו בכל האר $ובכל
הגוי .אבל אומות העול א" על גב שנאמרו
ג לה אבל לא נכרתה עמה ברית על זה
שאינ חוזרות ריק .וזהו שחרה ליונה,
שהרי לא היה הכרח שתתקבל תשובת,
שאי ברית את על זה.
ועל פי זה יבואר בואתחנ )ד ,ז( כי מי גוי
גדול אשר לו אלקי קרובי אליו כה'
אלקינו בכל קראינו אליו .וצרי ביאור הא
ג באומות העול מועילה תפלה ותשובה
כדמצינו באנשי נינוה ,ובמלכי )א ,ח( וג
אל הנכרי ...ו"יתפלל אל הבית הזה" ,ובישעי'
נ"ו "כי ביתי בית תפלה יקרא לכל העמי.
אכ הנה איתא בראש השנה ו' .דבכל קראינו
היינו בציבור ,וזה פשוט דציבור לא שיי
אלא בישראל ולא באומות העול .ולמה
שכתבנו יבואר עוד ,דהרי בישראל יש כריתת
ברית על י"ג מדות לא ע אומות העול,
ולכ הוא קרוב אלינו בכל קראינו ,דבהכרח
הוא ,מחמת הברית.
וא הברית כרותה ומובטחת ,הרי כאילו
כבר רוחמנו וניחוננו .וזהו וחנותי – כבר עתה
– את אשר אחו ,וריחמתי – כבר עתה' את
אשר ארח בעתיד.

הליכות והלכות
מקצת דיני יו הכיפורי
למרות שכל השנה אד צרי לתק מה
שעשה לחברו ,מכל מקו בימי אלו לפני
יו הכפורי חייב לתק הכל ,כי יו
הכיפורי אינו מכפר עד שירצה את חבירו.
וא גזל כס" חייב להחזיר לו לפני יו
הכיפורי .וכ חייב לרצות את חבירו א
חטא כנגדו או פגע בו .מי שמבקשי ממנו
מחילה לא יהיה אכזרי מלמחול שאי זה
דרכ של ע ישראל .וטוב שכל אחד ימחול
לכל מי שפגע בו ,ובזה ג זוכה בעצמו
להנצל ,שהרי כל המעביר על מידותיו
מעבירי לו כל פשעיו.
נוהגי לטבול בערב יו הכיפורי ,ועדי"
לטבול החל משעה קוד חצות היו )החל
משעה  12בצהריי( ויש שנהגו ללקות זכר
למלקות .והכל בכדי לעורר את האד
בתשובה ולטהר את עצמו ליו הכפורי.
בערב יו הכפורי בתפילת שחרית ובתפילת
מנחה אי אומרי תחנו .א בסליחות קוד
שחרית אומרי ,ומתפללי מנחה בעוד היו
גדול ע וידוי .ואח"כ אוכלי סעודה

מפסקת והולכי לבית הכנסת לתפילת כל
נדרי .אכילה בערב יו הכיפורי )כלומר יו
קוד הכפורי( היא מצוות עשה מ התורה
לדעת רוב הפוסקי ,וג נשי חייבות בזה,
וא אפשר לו יעשה כמות סעודות של שני
ימי ,ערב יו הכפורי ויו הכפורי .בערב
יו הכפורי נוהגי לאכול בשחרית דגי
לכבוד היו ,וסעודה בשרית אחר הצהרי,
אכ יזהר לא לאכול דברי המחממי כגו
חלב ,ביצי שו צלוי ותבליני חריפי ,וג
לעניי בשר יאכל בשר עו" ולא בשר בקר.
וישתדל לאכול מאכלי קלי שיתעכלו
מהר ,שלא יתפלל והוא שבע ביותר .את
הסעודה המפסקת יש לסיי קצת לפני
השקיעה כדי להוסי" מחול על הקודש.
מדליקי ומברכי על הנר "להדליק נר של יו
הכפורי" .וקוד הדלקה תלבש האשה בגדי
יו טוב ונעליי שאינ עשויות מעור.
בליל יו הכפורי אומרי "כל נדרי"
שמשמעותו התרת נדרי ,וקבלה לעתיד
לביטול כל נדר שידור בשנה הבאה ,אכ כל
זה מועיל רק לנדרי שאינו זוכר .אבל
לנדרי שזוכר צרי התרה מיוחדת.
כש שיש מצווה בראש השנה לתקוע בשופר,
ובסוכות ליטול לולב ,כ מצווה ביו
הכיפורי לעורר את עצמו לחזור בתשובה,
שזה מצוות עשה של יו הכיפורי .וישתדל
כל אד לתפוס איזו קבלה לעתיד אפילו
קטנה ,שבה יתמיד כל השנה.
יו הכיפורי אסור באכילה ,שתייה,
רחיצה ,אפילו בנטילת ידיי של שחרית יטול
רק עד קשרי אצבעותיו בלבד ,סיכה וכ
תשמיש אסור .לכ ירחיק מטתו ממטת
אשתו ,וכ לא יגע בה בכל יו הכפורי
כאילו היא נדה .וראוי לנשי לא להתקשט
יתר על המידה ביו הכיפורי כי קדוש היו
לאדוננו .בזמ התפילות לא ישוחחו אלא
יקשיבו לחז .ובזמ שהחז אומר וידוי צרי
לעמוד ולשמוע בעמידה.
יש להתפלל בכוונה ,שמעט בכוונה שווה יותר
מהרבה שלא בכוונה במיוחד בתפילת ערבית
של מוצאי יו הכיפורי שש יצר הרע מצוי
יותר ,ולסיי את היו בתפילות טובות.
מי שלא שמע הבדלה והגיע זמ אכילה ,מותר
לו לשתות רק מי בלבד ,אבל שאר הדברי
אסורי בלא הבדלה.
מבדילי על יי ונר בלבד אפילו שחל במוצאי
שבת ולא מביאי בשמי כיו שזה היה יו
צו.
אע"פ שבכל כפור יש להקפיד על נר שדלק
מערב כיפור בשביל הבדלה מ"מ א אי לו
יוכל להדליק אש חדשה כמו כל מוצאי שבת.
נהגו להתחיל בבניית סוכה במוצאי יו
הכפורי וכ לקדש על הלבנה לאחר תפילת
ערבית.
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Ï˘ÓÂ Ï˘Ó
הנה קט #נתתי בגויי בזוי אתה
מאד זדו #לב השיא )מ #ההפטרה(
משל :למל שהיה לו ב יחיד .והיה המל
אוהב את בנו יחידו אהבה יתירה ומקיפו
בצבא של משרתי נאמני ומסורי פע
חלה הב במחלה אנושה והיה זקוק לטיפול
רפואי חמור ביותר ,אמר הרופא :מוכ אני
לרפא את הנער א ורק בתנאי אחד '
להרחיק מהנער את אבי המל ואת כל
משרתיו האוהבי והנאמני ולבחור אד
גס רוח ואכזר אשר לא יכיר לחלוטי את
טיבו של ב המל ,את חשיבותו ואצילותו
וללא רגשי חמלה יכריחהו לגמוע את
התרופות החריפות ולשמור היטב על
הוראותי.
אותו אד גס רוח משראה כי סולקו כל אנשי
החצר ורק לידו נמסרה כל ההשגחה על
הנסי החולה ' החל להתגאות ולהתיימר
כהאד החשוב ביותר בעיני המל .אמרו לו
הבריות :שוטה שכמות! דוקא משו שאתה
שפל ונבזה ,גס רוח ואכזר ,ללא רגשי עדינות
וחמלה ,נמסר ליד תפקיד זה אשר כל אד
בעל לב ונפש לא היה מסוגל לבצעו .רק
עכשיו זקוקי ל כדי שיתרפא הנסי ע"י
אכזריות .אול לאחר מכ ' יראו ל שוב
את מקומ בי שפלי ונבזי.
ונמשל :כאשר רואה אדו כי ניתנה בידו
הממשלה לנגוש ביהודי ולמרר את חייה
מיד הוא מתמלא גאות .ומשלה את עצמו כי
אכ ג בשמי הוא חשוב ונכבד .ובאמת
היא גופא מהווה הוכחה לאפסיותו ופחיתות
ערכו שדוקא הוא הנבחר להיות נוגש
וצורר של ישראל ע קרובו של הקב"ה
וזהו שאומר הנביא" :זדו לב השיא" '
באת לכלל גאוה על אשר ניתנה ביד

המשימה להצר לישראל ,אבל באמת דבר זה
לכשעצמו מוכיח כי "קט נתתי בגויי בזוי
אתה מאד" ' לפיכ נבחרת אתה האכזר,
חסר הלב ,קהה המוח ,גס הרוח להיות
צורר של ישראל .א כל זאת
רק בשעה שזקוקי ה לרפואה ואביה
הנאמ שבשמי נאל $להעלי עי מה
ולהניח להעשות בה כרצונ .אבל זכור מה
יעלה בסופ "מש אוריד נאו ה'".
)כוכב מיעקב(

ג תפילותיו של אד אינ #מקובלת כל
זמ #שהגזל עדיי #בידו
ג תפלותיו אי מקובלות לפני ה' כל עוד
שהגזל בידו ,שאותה התפלה נקראת תפלה
עכורה ,כמו שאחז"ל על הפסוק ותפלתי זכה
)איוב טז( :וכי יש תפלה עכורה ,אלא כל
תפלה שאי בה גזל זו היא תפלה זכה ,ושיש
בה גזל זו היא תפלה עכורה .והכוונה כמו
חבית העכורה ע שמריה ,כל זמ שלא
יופרשו השמרי וירדו למטה ,אינו ראוי היי
ההוא לשתיה א" לאד פחות ,וכל שכ שלא
להתקבל לדורו לפני המל ,כי נתערב חלקי
השמרי בכל טיפה וטיפה .כ כח עו הגזל,
שהוא מתערב בכל תיבה ותיבה מתפלתו,
ואינו מניח לעלות ולהתקבל לפני ה' עד
שיפריש הגזל מאתו.
וכתבו הספרי התעוררות נפלאה ,שממנה
יוכל האד להתבונ את עו העושק והגזל.
שהלא ידוע שיו הכיפורי הוא היו
האחרו ששיי לשנה ,והוא היו הטוב
שבכל השנה ,שבו נמחלי עונותינו .וגמר
חתימה תפלותיו הנוראות ,היא תפלת נעילה.
ומה אמור בה – למע נחדל מעושק ידינו.
בכל זה יתבונ האיש הנלבב ,וישמור את
עצמו מגזל בכל כחו כל ימי חייו.
)שפת תמי פרק ג'(.

‡ÈÂÙ„¯È „ÒÁÂ ·ÂË Í
עיי במסכת בבא בתרא ד" ט ע"ב בסו"
העמוד אמר ירמיה לפני הקב"ה רבונו של
עול אפילו בשעה שכופי את יצר ומקבשי
לעשות צדקה לפני הכשיל בבני אד
שאינ מהוגני כדי שלא יקבלו עליה שכר.
ועיי עוד גמרא סוכה ד" מט ע"ב וז"ל :אמר
רבי אלעזר כל העושה צדקה ומשפט כאילו
מילא כל העול כולו חסד שנאמר אוהב
צדקה ומשפט חסד ה' מלאה האר $שמא
תאמר כל הבא לקפו $קופ $תלמוד לומר מה
יקר חסד אלקי וכתב רש"י בד"ה שמא כל
הבא לקפו $ולעשות צדקה וחסד קופ$
ומספיקי וממציאי לו אנשי מהוגני לכ,
תלמוד לומר מה יקר צרי לתת לב ולטרוח
ולרדו" אחריה לפי שאינה מצויה תמיד
לזכות בה למהוגני.
ואפשר לומר שחז"ל רמזו לנו בלשונ
הטהור .תשובה תפילה וצדקה מעבירי רוע
הגזירה א תעשה תשובה ותתפלל שה' יזמ
ל אנשי ומוסדות הגוני אז תזכה לעשות
צדקה ראויה שתעביר את רוע הגזירה.

העלון לעילוי נשמת
הצדקנית הרבנית היקרה

רחל בת שרה יג ע"ה
ת.נ.צ.ב.ה

