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" לוח המודעות"בשלש תקופות בשנה עוטרות את 
בתחילת ": סדרי הישיבה"הודעות על , בישיבה
 בלוח ,שם. תחילת הקיץ וחדש אלול, החורף

המודעות מופיעה אותה רבע שעה יומית המוקדשת 
  . ללימוד המוסר

במה מתבטאת ? מה חשיבות יש לה?  שעהערב
  ! ?כחה

מבחינת כמות הזמן לא תצמח תועלת , אמנם כן
אין אפשרות התעמקות בדברי . גדולה מזמן כה קצר

אבל אם התועלת אינה . מחשבה בזמן כה מוגבל
 השפעתה מתפשטת ומתרחבת –נראית ברבע שעה זו 
היא שולחת קרניה לתקופה , מחוץ לתחום זמנה

אותותיה ומטביעה חותמה בחצבת נותנת , ממושכת
  . שעור קומתו של האדם

 ללמוד עצם העובדה שמייעדים זמן, בפרטובאלול 
 מהו ,דש זהומעורר לחשוב מה שינוי חל בח, המוסר

דברים , שנהה זה הקבוע כל המכוון של למוד מוסר
  .תורה היא וללומדה צריכים, יש בגו
ומחזקים עצמם " קבלות"המקבלים עליהם ויש 

וגם אלו . בדברים הרפויים בידם במשך כל השנה
שאותותיו של החודש לא נתנו בהם את רשומו 

גם , "אלול"מעיצומו של " נמלטים"אינם , המכריע
נאמרת ביתר , אצלם מקבלת התפילה גוון מיוחד

  ".תפילת אלול: "בתוספת מתינות, כוונה
הם מייחדים את הדבור על בשיחותי" המשגיחים"

עניני תשובה ותקון המדות וקוראים לעריכת חשבון 
לדבריהם נכרת . הנפש וכוונות לקראת ימי הדין

הזהירות בכבוד הבריות גדילה מיום . השפעה מכרעת
  .בקורת ופשפוש במעשים מקבלים שלב מעשי, ליום

, עם כל הרצינות האופפת את בן התורה בימים אלו
לפניו מתגלית דרך . תלידי עצבו,  חלילה,אין הוא נופל

חרדה , רעד, "וגילו ברעדה: "'מיוחדת בעבודת ה
 -ואולי דוקא בגלל זה , ועם כל זאת, ופחד מיום הדין

  .גילה ושמחה
זמן רציני בחיי בן , מהוה, כימי חשבון הנפש, אלול
, בו מעביר תחת כור המבחן את הגיגיו, תורה

 משפר ומשפץ את ,מנתח ומצרף, פעולותיו ומעשיו
אך לא עת , תחבולות המלחמה עם היצר, כלי זיונו

  . תוגה ונפילה למצב יאוש הזמן הזה
זמן , שיא השמחה יכול להתפרץ בשעות אלה, להיפך

, גילוי ויצירת מעשים חדשים, יצירה היא העת הזאת
אין המצווה נקראת אלא על שם . "עובדות מושלמות

. יום למהות המצוהבגמר המצוה נתן בסיס וק". גומר
  ". שמחת מצוה: "רק אז יכולה להיות השמחה שלימה

אלול כהכנה לימים הנוראים הוא הזמן לגומרה של 
בזמן העברה תחת שבט , בשעת מבחן המצוות, מצוה

ישנה אפשרות לתקון , ביקרת כל מעשה ופעולה
וכדי לבוא לידי מצב , ורק אז שיא השמחה, והשלמה
  . מוסרי"אפשר רק ע, עילאי זה

חדש אלול הוא הזמן המסוגל לריבוי המעשים 
ימים אלו משמשים כימי הכנה לימים . והקבלות

תשובה : שמובנם הוא, הגדולים של תשובה אמיתית
המתיצבים על "והאנשים , על העבר וקבלה על העתיד

" ימי האלול"שומה עליהם לנצל את " דרך לא טובה
. םאיהכנה והכשרה לקראת הימים הנור, כהקדמה

  )שטייגען(
 

 שלמה יצחק הלוי 
 רוזנשטיין 

  

  א" דוד סולוביציק שליטהגאון הגדול רבי משולם
  ראש ישיבת בריסק

  

  ה"בענין הדין ופחד הדין בר
  

אמרו . כ"ה וביוה"אין ישראל אומרים הלל בר, 'ב' בערכין י' בגמ      
ל אפשר מלך יושב על כסא הדין "א, 'ה וכו"מלאכי השרת לפני הקב

, ש"רים שירה עייוישראל אומ, וספרי חיים וספרי מתים פתוחין לפניו
מה טעם שספרי מתים ' ב דברי הגמ"וצ. 'ב ב"ה ל"בר' וכן מבואר בגמ
דבשלמא ספרי חיים פתוחין לפניו כדי לעיין במעשיהם , פתוחים לפניו
  .אבל ספרי מתים מה שייך בהם דין לאחר שמתו, ז"ולדון אותם עפ

) ו"נח ובדרושים דרוש ט' פ(ל "כ הביה"עפמש, ונראה לבאר בזה      
י מעשיו ועושה בעצמו טבע "רק הענין דכמו דהאדם פועל בעצמו ע, ל"ז

, כן פועל במעשיו בכל העולם כולו, שניה להשתוקק לזה שעשה מכבר
ואם עושה עבירה מגביר כח של אותה עבירה והתשוקה לזה העבירה 

ולא מיבעי אם עושה בפרהסיא הא ודאי דפועל גם בשארי , בכל העולם
י המשכו "מ ע"אלא אפילו עושה בצינעא מ, מעשיואנשים שלומדים מ

אחר התאוה מגביר כוחה של זו התאוה עד שמשריש זה בטבעו של 
  .'העולם להיות טבעם נמשך לזה יותר ממה שהיה מקודם וכו

דדין הוא על עצם המעשה , ש שביאר בזה ענין דין וחשבון"ועיי      
א את כח הרע וחשבון הוא על מה שבעשותו הרע מגביר הו, עבירה

ומחשבין כמה חלקים יש לו במעשיו של חבירו שגרם , בבריאה כולה
ז שפיר שייך דין גם על המתים לחייבם "ולפ. ש"עיי, לו לעשות המעשה

וזה נמשך גם לאחר , על מה שנגרם ממעשיהם בחיים להחטיא אחרים
  .מותם
ל דאין ישראל אומרים הלל "בערכין הנ' והנה בעיקר דברי הגמ      
כיון דמלך יושב על כסא הדין וספרי חיים וספרי מתים , כ"ה וביוה"בר

ויש להעיר בזה ממה . ואפשר ישראל אומרים שירה, פתוחין לפניו
ר סימון כתיב כי מי גוי "א, א בשם המדרש"ס תקפ"דאיתא בטור ס

ומגלחין , אבל ישראל אנם כן לובשים לבנים ותעטפים לבנים, 'גדול וגו
לפי , ה"פורניהן ואוכלים ושותים ושמחים ברזקנם ומחתכין צי

, ה"לפיכך נוהגין לספר ולכבס בער. ה יעשה להם נס"שיודעין שהקב
מבואר ' דבגמ, 'הגמ' ולכאורה דברי המדרש הם סתירה לד. ש"עיי

ולעומת זה במדרש מבואר , דהם ימי יראה ופחד ולכן אין בהם שירה
  .דהוא יום שמחה

ה שאמר לבאר את "ז זללה"י מרן הגריונראה לבאר על פי דבר      
דלכאורה אין , "ממך אליך אברח"ה דאיתא התם "דברי הפייט בר
. "אליך"ה מה שייך "דהא אם בורחים מפני הקב, לזה שום מובן

ב "ה על המשנה שם ל"ד מר"ש בפ"ם בפיהמ"והראה את לשון הרמב
עת ובש, ה השני מתקיע"ט של ר"דתנן התם העובר לפני התיבה ביו, 'ב

, ל"מ שם וז"ם בפיה"וכתב הרמב. ההלל הראשון מקרא את ההלל
, כ"ה ולא ביוה"לפי שלא היו קורין הלל לא בר, ואמרו ובשעת ההלל

ומברח , ויראה ממנו' לפי שהם ימי עבודה והכנעה ופחד ומורא מה
ובכל אלו , ותשובה ותחנונים ובקשה כפרה וסליחה, ומנוס אליו

ם "הרי דגם בדברי הרמב. ל"עכ, השמחההענינים אינו הגון השחוק ו
  .ל"ב כנ"וצ, מבואר שהמברח והמנוס הוא אליו

דאדם חייב להרגיש פחד ומורא נורא מאימת , ואמר לבאר הענין      
, וכמו כל פחד ומורא שבא על האדם, הדין עד שירצה לברוח ממצב זה

, שהוא רוצה לברוח ממצב זה, ורואה שאין לו דרך להינצל ממצבו
, והנה ביטחון הוא. ה שיחוס עליו"צבו זה הרי הוא בורח להקבוממ

באופן שהאדם יודע ומכיר את מצבו האמיתי שבו הוא נמצא ורואה 
אבל אם אינו יודע , שיצילהו מצרתו' ואז הוא בוטח בה, שאין לו מפלט

כיון , שיצילהו לזאת לא יקרא בטחון' ולבו סומך ובוטח בה, את צרתו
, "מברח ומנוס"וזוהי הדרגא של . ל לבטוחשסובר שאין צורך כל

ורוצה , שהאדם מרגיש שאין לו שום מפלט ומקלט מאימת הדין
וזהו הביאור של , שיוציאהו ממיצר' ומוכרח לבטוח בה, לברוח ולנוס

" אליך", מחמת אימת הדין" ממך אברח"והיינו , "ממך אברח אליך"
  .ד"עכ, "אליך"שייך " אברח"דרק אחרי ה, זהו הבטחון

, ל שנראים לכאורה כסותרים"ל הנ"ז יש לבאר את דברי חז"ולפ      
משום , ה לא שייך לומר בו הלל"דבאמת אם דנים על היום של ר

מ יש "אבל מ. והם ימי פחד ויראה, כדאיתא בערכין' שספרי חיים וכו
ה יוציאנו מצרה ויעשה לנו נס כלשון המדרש "לנו ביטחון שהקב

  .ה"ין לספר ולכבס בערולכן נוהג, המובא בטור
דהנה בפייט , כ"ה ויו"ובאמת דכן הוא כל סדר התפילות של ר      

ואומרים ומלאכים יחפזון וחיל , דונתנה תוקף שבו מוזכר אימת הדיון
ה יכתבון "ז מזכירין בר"ואח, והכל מפחד יום הדין, ורעדה יאחזון

חיה ומי ומי י, ה הוא יום הדין לכל מקרי האדם בזו השנה"דר, 'וכו
ואחר זה מיד . ימות ואף צורת המיתה והיסורין שיבואו על האדם

. שהוא ענין של שמחה, 'ובסמוך אומרים אין קיצבה לשנותיך וכו
ז אנו "ולאח, ל דקודם אומרים את עומק הדין"וביאור הדבר הוא כנ

, 'כ מיד אחר הפייט של לקל עורך דין וכו"וכמו. שיצילנו' בוטחים בה
  )מאורי המועדים(     .נ"והוא כמש, 'ליון וכואומרים מלך ע

  

 

 

  

ה לכל "א מה בין ר"תמיהת הטובישוב 
  י דנידון בכל יום"השנה לר
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רבי יוסי אומר ה שם "שהרי אמרו בר,  הקשה בזה].דף טז[ה "בטורי אבן בר

 רבי נתן אומר אדם נידון בכל ,ותפקדנו לבקרים ן בכל יום שנאמראדם נידו
ואיתא שם דמה דתנן במשנה דאדם נידון , רגעים תבחננו לשעה שנאמר

נ "יוסי ולדעת ר' כ לדעת ר"וא, נ"יוסי ור' בראש השנה הוא דלא כדעת ר
והרי כל יום וכל , ח ימים שגומרים בהם את ההלל"היאך אומרים הלל בי

  .ע בזה"וצ)] י"ה כר"ד(י "רש' ועי[, ידוןשעה הוא נ
ה לכל ימות "אין בין רנתן ' יוסי ור' לר, קשיא לי, ל"עוד תמה בטורי אבן וז

כ במאי מוקי לה לקרא דכי חק לישראל " א,השנה כלום לענין דין של מעלה
 דתקעו בחודש ,ה כדמוכח מרישא דקרא" דקאי אר,י יעקבה'ומשפט לאל

 ,ה"דאיזו חג שהחודש מתכסה בו הוי אומר זה רשופר בכסא ליום חגינו 
 דאינהו מוקי ליה להאי , כולי האיא קשיא מיהו זה ל,:]דף ח[לעיל ' כדדרשי

  .כ שם"כמש, משפט אקדוש החדש לחוד
' העיני דכתיב , ה לדין"בתשרי ר' אד.] דף ח[ה "עוד הקשה ממה שאמרו בר

 ה איירי"התם דבר ומפרש לה ,יך בה מראשית השנה ועד אחרית השנההל'א
ויליף התם לענין , להי יעקב' לאמשפט' וגותקעו בחודש שופר דכתיב שם 

' וכן יליף התם דא, תשרי בגזירה שוה' ה שלהם בא"שמיטין ויובלות שר
ה הוא יום "וכל זה על סמך דבר, ה לנטיעה לענין שנות ערלה"תשרי הוא ר

  .נ"י ור"ז קשה לר"וכ, דין כמבואר בסוגיא
דחלוק ביסודו דינא דראש השנה ממה שאדם נידון , יאור הדבריםוהנראה בב
נ "י ולר"דמה שאדם נידון בכל יום לר, נתן' יוסי ובכל שעה לר' בכל יום לר

משום שעצם החיים מתנת , היינו משום דעצם חיותו של אדם מחייבת משפט
ונמצא , כ בתורת משפט אין החיים ניתנים אלא לפי משפט"וא, שמים היא

אלא דחיים בעצמם הם המחייבים את , הדין נקבע ונתפס בהיוםדאין 
  .י שם"רש' ועי, אם יחיה אם ימות, המשפט

ה יושב ודן את "דאין זה רק שהקב, ומעתה נראה דין ראש השנה חלוק ביסודו
והמחייב של , אלא היום מצד עצמו הוא חפצא של יום הדין, כל באי העולם

וממילא שהוא דן , כי הוא יום דין, עצמואלא מצד , הדין אינו משום הנבראים
, היום הרת עולם היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים, את כל באי עולם

אלא דיום זה הוא יום , נ דאין זה משום חיי האדם מחייבים משפט"וכמש
  .ה יושב על כסא דין ודן"שהקב

ל אפשר ספרי חיים וספרי מתים פתוחין לפני וישרא, הנה בערכין שם אמרוו
ע למה "וצ, וספרי מתים היינו ספרן של אותן שכבר מתו, אומרין שירה

  .ע"וצ, והלא בשעת מיתה כבר נידונו, נפתחין
' ע(א "כ בעיקרי הדברים במשנת ר"וכ[דבפשוטו נראה בזה , ונראה בזה

הוא פועל במעשיו בכל , ל"וז] ה"ו פ"פ[ד הבית הלוי בפרשת נח "עפי)] ב"רנ
 הרי ודאי דגורם ,ולא מבעי אם חטא בפרהסיא, העולם התחתון בכלל

י "מ ע"מ, אם חוטא בצינעא' אלא אפי, לאחרים הרואים שילמדו ממנו
התאוה הלזו עד שמשריש זה בטבע  הוא מגביר כח, המשכו אחר איזו תאוה

  .של כל הברואים ובהעולם להיות טבעם נמשך לזה יותר
שמעתי , ל"ח וז"כתב בשם הגר] ה"ג פ"פ[ז הלוי מלאכי "שי מרן ריובחידו

ל כי יום הדין הגדול הוא סוף כל "ח זצ"ר הגה"כמה פעמים מפי אאמו
וכמדומני , כי אז יהיה דין וחשבון כל הבריאה וכל המעשים כולם, החשבונות

ואל יבטיחך יצרך שהשאול בית , ד"שאמר זאת גם על הא דתנן באבות סופ
כ אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך "וע', כ אתה נוצר וכו"שע, לךמנוס 

ופעם אחת שמעתי ממנו שאמר שעד יום הגדין הגדול , ה"מלכי המלכים הקב
והביא ראיה , לדעת סוף דינו, אף אם הוא צדיק ביותר, אי אפשר לשום אדם

א ל דילמ"א', דאזל ואתייה למשה בהדי:] בחגיגה ד[על זה משמואל הנביא 
  .ו לדינא מתבעינא"ח

ז דאף מתים עצמם נידונים בראש השנה לקבוע מה שנפעל על "ונמצא לפי
אלא , וענין זה אינו מתברר בשעת מיתה, ידי מעשיהם אם לטוב אם למוטב

ומכוון בזה עיקר , וברור, מתחדש בכל יום ויום מה שנפעל מכח מעשיהם
והחשבון הוא מה , הדברי הבית הלוי דדין הוא השכר ועונש על גוף המעש

וענין החשבון שפיר מתחדש כל שנה ושנה , שנפעל מתוך מעשיו לאחרים
  .ה"ולכן ספרי מתים פתוחין לפניו בר, בראש השנה

דהלא , נ פשוט דספרי מתים ליתא אלא בראש השנה ולא בכל יום"אשר למש
דהלא נתבאר דמה שאדם נידון , אחר שכבר מתו שוב אין מחייב של משפט

אך לאחר שמת שוב אין ,  הוא עצם החיות שלו שהיא מחייבת משפטבכל יום
ה יושב על "והקב, ואך בראש השנה שהוא יום הדין בעצמות, כאן מקום לדין

ומאחר דאף המתים שייך , בזה כל מי דשייך אצלו מפשט נידון, כסא דין ודן
  .ה"לכן נידונין בר, נ"להדין כמש

,  תוספת דין נתחדש בראש השנההלא מעתה ניחא קושיות הטורי אבן איזה
דכל יום הוא נידון , דלמה שנתבאר חלוקים המה בזה, אחר שבכל יום נידון

מ בזה "ונפ, ואילו בראש השנה הרי שהוא זמן דין בעצם, על עצם חיותו
ואילו בכל יום רק ספרי חיים , דביום דין בעצם הרי שגם ספרי מתים נפתחין

ה להפליא בטעם מה שאין אומרים הלל ועוד יבואר לקמי, נ"וכמש, נפתחין

   מרדכי קרליבךג"הרה

  .ובכל יום שפיר אומרים, בראש השנה
הלא מעתה נבוא במה שהובא לעיל בטעם מה שאין אומרין 

ג "פ[מ "כתב הרדהנה , הלל בראש השנה וביום הכיפורים
ראש השנה ויום הכפורים אין בהן הלל לפי , ל"וז] ו"חנוכה ה

הנה , ל"עכ, יתירהשהן ימי תשובה ויראה ופחד לא ימי שמחה 
אלא שהימים המה , משמע שאין הטעם משום שהגברא נידון

ג חנוכה "מ פ"ד הר"א הארכתי עפי"והנה במקו, ימי יראה ופחד
, דימי הלל המה דין בעצם היום להיותם ימי שמחה והלל

ע אין בו הלל מצד עצם "מצ' יום דין'ה שהוא "וממילא רק בר
  .היום
 



 

אדם נידון בכל יום והחילוק בין 
  ה לשאר ימים"ר

  

יוסי דאדם נידון ' א מייתי שיטת ר"ז ע"ה דף ט"ר' בגמ[
יוסי דאדם ' ובטורי אבן שם הקשה לשיטת ר]. בכל יום

אמרינן מפני מה ] ב"ב ע"דף ל[והא לקמן , נידון בכל יום
אפשר מלך יושב על כסא דין , ה"ומרים הלל בראין א

וספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו וישראל אומרים 
כ לעולם "א, ה וכל השנה שוין לדין"י שר"כ לר"וא. שירה

י לא "ואי נימא דר. ט ולא בחנוכה"לא נימא הלל לא ביו
כ לשיטתו "א, ל האי סברא דמלך יושב על כסא דין"ס

  .ה"נימא הלל גם בר
ואם , ה משאר הימים"יוסי דשאני ר' נראה דודאי מודה רו

הכוונה לפי מעשיו כל יום ויום הוא , אדם נידון בכל יום
ז באותו "וכיון שעשה עבירה אפשר יתחייב ע, נידון עליו

ואין זה , אבל זה דין פרטי על מעשיו באותו היום, היום
אבל ודאי דגם . בגדר ספרי חיים ומתים פתוחים לפניו

,  מתדיין ובדין כללי שוקלים מעשיו של כל השנהה"בר
דחזינא אי חובותיו גברו ] ב"ע' דף מ[וכדאיתא בקידושין 

ה "וזהו ספרי חיים ומתים הפתוחים בר, אי זכויותיו גברו
, לדון במכלול מעשיו אם שייך לצד החיים או לצד המתים

ואין זה סתירה כלל לשאר , ובאותו היום איך נאמר הלל
  .ין זה אלא דין פרטישא, הימים

  )א"ז ע"ה דף ט"ר' הערות במס    (                                   

כ יש "ה ויוה"משמע משינוי לשונו דר, "הלל בפורים שקריאת המגילה היא ההלל
כ אינם "ה ויוה"כ ר"משא, סיבה להלל רק לא תקנו משום דמספיק בקריאת המגילה

  .ימי הלל מצד עצמם
ה כמו "ט שרי בר"וכל קולי בשמחת יו"ל "ח וז" בתשובותיו סימן קכל"כתב המהרי

שאר יום טוב ומקרא קודש הוא אלא שאין בו הלל וכן שש ושבע של פסח מטעם 
דכל הקולות ' ה יש מצות שמחה והראי"וביאור דבריו דבר, "מעשי ידי טובעין

כ למה לא אומרים "אלא דנתקשה א, ה"ט הקילו גם בר"שהקילו משום שמחת יו
וכמו שאין אומרים , כ תירץ דאין בו חסרון שמחה אלא דין בעלמא"וע, ה הלל"בר

מ אין זו סיבה "הלל בפסח משום מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה ומ
ודלא , ה אינה משום חסרון שמחה"נ מניעת הלל בר"גרוע במצות שמחה הל

י על "אולם בנימוקי מהרא, ם שזה לא ימי שמחה יתירה ככל המועדים"כרמב
ה "ם דיש דין שמחה בר"ג מהלכות חנוכה שכתב לפרש בדברי הרמב"ם פ"הרמב

  .'סימן נ משנת יעבץ' כ בס"וכ, זמן שמחה יתירהזמן שמחה יתירהזמן שמחה יתירהזמן שמחה יתירהכ ככל המועדים אלא שאינה "ויוה
הביא טעם נוסף לזה שאין ) 'ק ז"ה ס"סדר תפילות ר(ה "ל הלכות ר"והנה המהרי

כי חלצת נפשי "ה לפי שנאמר בו "אין אומרים הלל בר"ל "ה וז"אומרים הלל בר
ח ואז "אך קשה עדיין יאמרו אותו בדילוג כמו בר, ה"ואין יכול לומר כן בר" ממות

ה למלאכי השרת " הקבבשמשי' יש בגמאלא טעם אחר , יהיה אותו פסוק מדולג
, "אפשר המלך יושב על כסא דין וספרי חיים ומתים פתוחים וישראל יאמרו שירה

ה אלא בנוסח של הלל אי אפשר "ויוצא מבואר דמעיקר הדין ראוי לומר הלל בר
ומה שמעיר ). כיון שזה יום הדין לחיים או למות(לומר בו כי חלצת נפשי ממות 

בערכין דכיון ' ל דזה גופא כוונת דברי הגמ"בואר טעם אחר ימ' ל דבגמ"המהרי
 וכך מבואר ברוקח ,דמלך יושב על כסא דין לא יוכל לומר כי חלצת נפשי ממות

אפשר מלך יושב ' אבהו אמרו מלאכי השרת וכו' דאמר ר"ל "הלכות ראש השנה וז
לפי לפי לפי לפי  על כסא דין וספרי חיים וספרי מתים פתוחים וישראל אומרים שירה לפני

  ".ב כי חלצת נפשי ממות והיום הוא יום דיןב כי חלצת נפשי ממות והיום הוא יום דיןב כי חלצת נפשי ממות והיום הוא יום דיןב כי חלצת נפשי ממות והיום הוא יום דיןוווושכתשכתשכתשכת
*  *  

אלוקינו באהבה מועדים ' בתפילת שלשת הרגלים וכן בקידוש אומרים ותתן לנו ה
ה וכן "ואילו בקידוש של ליל ר',  את יום חג וכולששוןלששוןלששוןלששוןלשמחה חגים וזמנים 

ת יום אלוקינו באהבה א' ותתן לנו ה" הושמט משפט זה ואנו אומרים רק הבתפיל
מנהג זה מבוסס על שיטת רב האי גאון המנוגדת ', הזכרון הזה יום תרועה וכו

ש בסוף מסכת ראש " את שתי השיטות מביא הרא,לשיטת הגאון מר שר שלום
ה היו אומרים בשתי שיבות בין "בתשובת מר שר שלום כתב שבר"ל "השנה וז

וכן , יום הזכרון הזהבתפילה ובין בקידוש מועדים לשמחה חגים וזמנים לששון את 
ורב האי גאון כתב אין מנהג לומר חגים וזמנים לששון וכן , כתב רב פלטוי גאון

אינו "ב "ע סימן תקפ"וכך נפסק בשו, "המנהג התפשט בזמן הזה בכל המקומות
ולכאורה היה ניתן לדיוק מזה שאין ". אומר מועדים לשמחה חגים וזמנים לששון

אולם . התפילה והקידוש לא מוזכרת שמחת החגה היות ובנוסח "חיוב שמחה בר
 משום שזה יום שמחה יתירהשמחה יתירהשמחה יתירהשמחה יתירהה אלא היות ואין "ל דבאמת יש חיוב שמחה בר"י

' עי(שון ולשמחה כשאר המועדים הדין לא מתאים לומר הנוסח מועדים לש
  ).א"ח סימן תקפ"בהגהות חכמת שלמה או

ספר אמרכל ר שהביא בשם ה"ב הביא את דברי הא"דעת תורה סימן תכ' בס
כ איך "א הסובר אדם נידון בכל יום א"ז ע"ה דף ט"שהקשה לדברי רבי יוסי בר

ט הרי ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו דמהאי "ח ויו"אומרים הלל בכל ר
  .ותירץ דשאני דינא דיחיד מדינא דרבים? כ"ה ויוה"טעמא לא אומרים הלל בר

*  *  
האחרון של הפיוט המתחיל במילים בשיר לכה דודי ששרים בקבלת שבת בבית 

בשבת רגילה , ט"בין שבת רגילה לשבת ויו) לפי נוסח ספרד(בואי בשלום יש הבדל 
מה , "גם בשמחה ובצהלה"ט אומרים "ואילו בשבת ויו, אומרים גם ברינה ובצהלה

מטה אפרים ' כתב בס? )לנוהגים לומר לכה דודי(הדין בשבת שחל ראש השנה 
ה " משמע שר,השנה שהוא יום דין אומר גם ברינה ובצהלהב שבראש "בסימן תקפ

ל "ם הנ"אולם לפי דברי הרמב, ט ולא מדגישים בו את השמחה"אינו נחשב כיו
 בשמחה ובצהלהבשמחה ובצהלהבשמחה ובצהלהבשמחה ובצהלהה אך לא שמחה יתירה יתכן לומר כדי לומר "שיש שמחה בר

  .צריך שיראה שמחה יתירה כשאר ימים טובים
*  *  

עולם אדם שיש לו דין לובש שחורים א כותב שמנהגו של "הטור בסימן תקפ
אבל ישראל אינם כן לובשים , לפי שאינו יודע איך יצא דינו' ומתעטף שחורים וכו

ה יעשה "ואוכלים ושותים ושמחים בראש השנה לפי שיודעין שהקב' לבנים וכו
ל בביאור לטור ויש מקשין לפי זה "וכתב מהרש"ל "וז) שם(ח "והקשה הב. להם נס

ל דאם כן אין הוכחה שבטוח בו יתברך כי "ונ? וקמים וצבעי ארגמןילבש בגדים מר
, אבל כשלובש לבנים זוכר ביום המיתה, שמא אינו מפחד מיום הדין כלל ואינו חש

וכך ". )'א' ישעי" (אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו"ד "נ מראה הסליחה ע"א
ה ומשי כבשאר מ לא ילבש בגדי רקמ"ומ"ה "ק כ"א ס" סימן תקפב"מביא המשנ

  ."ט דיהא מורא הדין עליו אלא ילבש בגדים נאים"יו
 

 

  א"ש אלישיב שליט"רבינו הגרי

  ?ה"האם יש חיוב של שמחת החג בר
נחלקו גדולי הפוסקים הראשונים האם מותר להתענות 

ל "ח כתב וז"ה סימן תש" בהגהות מרדכי על ר,בראש השנה
ו "ה מק"מ היה מתענה בר"ר הרב אברהם יצחק בן הר"מו"

י שספק אם "דתענית חלום שהתירו להתענות בשבת אעפ
, "ר לו שנידון שמותררוה שב"כ בר"כש, שדי מלאך או "ע

 והיה אסור ה יש מצות שמחה"ומשמע מדבריו דאף דבר
ום הדין זה דוחה שמחת ילהתענות אבל היות ויש פחד מ

ה כמו שמותר תענית חלום "ט ולכן מותר להתענות בר"יו
ש בסוף מסכת "וכן כתב הרא. משום דהתענית עונג הוא לו

א את דעת החולקים שאסרו הבי) שם( אולם המרדכי ,ה"ר
להתענות והוא רבינו נחשון גאון ששאלו אותו מהו 

והשיב אסור להתענות בין מדברי תורה בין , ה"להתענות בר
בכסה ליום "ה נקרא חג שכתוב "מדברי קבלה היות ור

ה " ואמרו איזהו חג שהחודש מתכסה בו הוי אומר ר,"חגינו
ע "ר והשוהטו .כ יש בו חיוב שמחה ואסור להתענות"א

א כתבו שאוכלים ושותים ושמחים ואין "ז ס"בסימן תקצ
  ). א שם"ובמג' ק ח"ז ס"בט' עי(ה "מתענין בר

ם "כתב לדייק גם מדברי הרמב' ץ סימן נ"משנת יעב' בס
ז "ו מהלכות יום טוב הי"דכתב בפ, ה יש מצות שמחה"שבר

 שבעת ימי הפסח ושמונת ימי החג עם שאר ימים טובים –
ים בהספד ותענית וחייב אדם להיות בהן שמח כולם אסור

א מהתורה לע ה"ולכאורה צ. וטוב לב שנאמר ושמחת בחגך
) ע"סוכות ושמ(מלבד שבעת ימי הפסח ושמונת ימי החג 

עם שאר עם שאר עם שאר עם שאר ם כתב "והרמבט אחר אלא יום אחד של "אין יו
ומשמע שמלבד חג השבועות יש ,  בלשון רביםימים טוביםימים טוביםימים טוביםימים טובים

חה מהפסוק ושמחת בחגך וזהו ט שיש בו מצות שמ"עוד יו
  .ם עם שאר ימים טובים"ש הרמב"ה וזמ"ר

ה "כתב לגבי מי ששכח לומר יעלה ויבוא בר) שם(א "המג
ל אינו חייב כלל "שאינו חוזר משום שלפי דעת הגאונים הנ

  .לאכול ולכן אין מחייבים אותו לחזור שנית על הברכה
*  *  

לצורך אוכל לגבי ימים טובים יש היתר של עשיית מלאכה 
אך אשר יאכל לכל נפש הוא "נפש ולומדים זאת מהפסוק 

פסוק זה נאמר ביחס לחג ) ב"שמות י" (לבדו יעשה לכם
הפסח אך ממנו לומדים גם לכל החגים האחרים כולל ראש 

ט "ב ששמחת יו"ומזה מסיק השאגת אריה בסימן ק. השנה
של ראש השנה שוה לזו של שאר החגים שאם לא כן כיצד 

, ה"ים מהיתר אוכל נפש בפסח את היתר אוכל נפש ברלומד
ה כמו בפסח ולכן שווה דין "ומשמע שיש דין שמחה בר

  .ה כמו פסח"אוכל נפש בר
*  *  

ב מבואר דימי מועד המקודשים בעשיית "י ע"ערכין ד' בגמ
ז "כ עכ"ה ויוה"מ בר"ומ, מלאכה יש בהם חיוב אמירת הלל

ה אין אומרים שנקראים מועד ומקודשים בעשיית מלאכ
ר אבהו אמרו מלאכי השרת לפני "בהם את ההלל משום דא

מה אין ישראל אומרים שירה לפניך  ע מפני"ה רבש"הקב
אמר להם אפשר מלך יושב על כסא הדין , כ"ה ויוה"בר

 וישראל אומרים וספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו
 אבל שירת אז ישיר"ל "ל כתב וז"א ז"ובמהרש[שירה לפניו 
כ דאינו אלא סיפור דברים שירה שאמרו "ה ויוה"אומרים בר

והחיות "כ "ה ויוה"ל בר"ד' וכן כתבו התוס, משה וישראל
  .]דאינו אלא סיפור דברים מה שהחיות אומרות" ישוררו

' סימן ח) ה"עניני ר(ל "פ פרנק זצ"מקראי קודש להגרצ' בס
ז מבריסק "ל ששמע מהגרי"מ סלומון זצ"מביא מהגראי

י "בערכין ד' ל להעיר על דברי הגמ"ח זצ"אביו הגרבשם 
, דאין אומרים הלל משום שספרי חיים ומתים פתוחין לפניו

ח דדין אמירת "ותירץ הגר? ה"והרי אמרו שיר של יום בר
ה שאין "הלל שונה דצריך שיהיה שמחה שלימה ובר

אבל שאר שירות , השמחה שלימה אין מוכשר לומר הלל
וכתבו , כ"חה בשלימות עכנאמרים אף כשאין השמ

ה שכתב "ת חוות יאיר סימן רכ"כ בשו"האחרונים לציין מש
בתוך תשובתו דזה שספרי חיים ומתים פתוחים לפניו הוא 

כ "וכמש, באמת סיבה שגם המלאכים לא אומרים שירה
ל " וזםוממשיך ש, הפייט דחיל ורעדה יאחזון גם למלאכים

מר מתוך שמחה מ לא שייך כל זה רק בשירה דהלל הנא"מ"
כ "משא, כ גבי מלאכים"ג ג"ועל הצלה וריוח ותשועה וכה

בקדושה דיומא דהחיות ישוררו דעלה קאי והחיות ושוררו 
ח דרק בהלל שצריך "הרי כדברי הגר, "למה נמנע מלאמרו

ה ולא בשאר שירות וכן "שמחה יתירה אין אומרים בר
ישוררו הוא דמדובר ) המלאכים(יות חשבאמת הסיבה דה

  .ח"שאר שירות כדברי הגרב
 ואמירתכעין זה אנו מוצאים לגבי הלל בבית האבל דהיות 

הלל צריך שיהיה מצב של שמחה אין אומרים הלל בבית 
' ק ב"ו ס"ד סימן שע"האבל וכפי שמובא בפתחי תשובה יור

שהאבל עצמו אינו אומר הלל ' ק א"ג ס"ב סימן תרפ"ובמשנ
כ "וכ, ה ונשמחה בונגיל' זה היום עשה ה"לפי שנאמר שם 

א הלל בבית האבל "א בשם הרוקח דא"א סימן קל"במג
ם "וכך משמע מדברי הרמב. משום דהוי דבר שמחה

ה "אין אומרים הלל בר"ל "ו וז"ג ה"בהלכות חנוכה פ
שמחה שמחה שמחה שמחה כ לפי שהם ימי תשובה ויראה ופחד ולא ימי "ויוה

א לאמירת הלל צריך שיהיה תנאי לא סתם שמחה " ז,,,,""""יתירהיתירהיתירהיתירה
ה יש חיוב שמחת "אבל באמת גם בר, שמחה יתירהאלא 
ט שהוכיח כן מדברי "ק דף י"ס מו"ויעוין בגליוני הש, הרגל

ה "ז דיש בר"השאילתות פרשת חיי שרה וביראים סימן קכ
ם בפירוש המשניות "וכך משמע מדברי הרמב. חיוב שמחה

כ "ה ולא ביוה" בראולא היו קורין הלל ל"ל "וז' ה פרק ד"ר
שם ויראה המי עבודה והכנעה ופחד ומורא מלפי שהם י

 אליו ותשובה ותחנונים ובקשה כפרה סממנו ומברח ומנו
, "ובכל אלו העניינים אינו הגון השחוק והשמחה, וסליחה

ולא תקנו "ל "לענין פורים וז) שם(ם "ומוצאים אנו ברמב

  ג אליקום דבורקס"הרה

 

  נקודת השקיעה
האם יתקע תקיעה , התוקע בנקודת השקיעה, יש להתבונן

או , ח טרומיטין"לצאת שיטת הי, צ"ארוכה כמבואר בסימן תק

יש , דסוף תקיעה בפסול פסולה) ז"ס תקפ"בסו(א "שמא כיון די

 והוי תקיעה בפסול ,חשש שסוף התקיעה הוא בזמן של פטור

  .'לכאו

כי ביום ', ליום ב' העיר שיש הבדל בספק זה בין ביום אויש ל

גם אחר השקיעה מחוייב לתקוע אז דהוי ספק וספק ', א

, וממילא אפשר דלא הוי סוף תקיעה בפטור, דאורייתא לחומרא

כ "משא) 'א ו"ת רע"שו(דספק של תורה לחומרא הוא בודאי 

נמצא דסוף תקיעה , דאחר השקיעה הוא ספק דרבנן' ביום ב

  .פטורב

  

  ספק בתקיעות
, ר לקולא"דספד, לא יתקע' ב דהמסופק ביום ב"כתב המ

הא יש , ויש להתבונן. ס להקל"צ לתקוע דספק ד"א: וכלשונו

ל ספק דרבנן במקום חזקת חיוב לחומרא "חזקת חיוב וקימ

ל דגדר "ל דס"וצ). ג לקולא"ל דגם בכה"ח ס"הפר(, ך"לדעת הש

ואין כאן , הם במקום ספקספק דרבנן היינו דלא אמרו דברי

ך "אבל להש, וממילא לא שייך ללכת בתר חזקה, ספק כלל

  .הנזכר קשה הא ספק לחומרא

דלא אזלינן בתר חזקת , א"פ שיינברג שליט"ר הגרח"ואמר לי מו

וראיה , דכל רגע הוא חיוב חדש של תקיעה, חיוב ואין חזקה כזו

ש "כמלקולא ) אם היתה דרבנן(ש "לזה הביא מהא דספק קר

  .י בברכות"רש

  

  שמחה

ונראה להוכיח שכן , אוכלים ושותים ושמחים', ז ב"ע תקצ"בשו

שבעת ימי הפסח ושמונת ימי החג עם שאר , שכתב, מ"דעת הר

ה "אשר מוכח דר, וחייב אדם להיות שמח', ימים טובים וכו

פ "ה ויוהכ"ג מחנוכה על ר"מ בפ"אכן לשון הר, בכלל שמחה

', ב כ"שנובמ, לא ימי שמחה יתירה' לפי שהם ימי תשובה וכו

ומסתבר שהשמחה לענין בגדים , מצוה של ושמחת שייכת בו

כ למה "מ לא הבנתי א"ומ, ותכשיטים וקליות ואגוזים שייכת

א לא לאכול בשר ויין אם יש "ז סק"תקצ' כתב הבאר היטב סי

ומה שאין אנו אומרים , ב"ובאמת השמיטו המ, חיוב שמחה

ומשום דגם ,  זהאינו ראיה לנדון, בתפילה חגים וזמנים לששון

מ שמחה " ומ,הלל אין אנו אומרים דאין הם ימי שמחה יתירה

  .בעינן

  

  בכיה

י "ז מביא בשם האר"תקפ' ט סי"עוד לא הבנתי מדוע הבאה

כ "וכ', שנהג לבכות ואמר מי שאינו בוכה אין נשמתו טובה וכו

בשם הוראות ופסקים שאמר שאין ' א כ"אכן בשם הגר, א"החיד

י ואם " היא  סתירה לשמחה איך התיר הארואם בכיה, לבכות

  .א"ב שמחה יתירה אמאי אסר הגר"ל

  

  שינה

והנה רבים נשארים על יצועם אחר , ה"הרי אמרו דאין לישון בר

יש לתת טעם ו, ה"חלוף נץ החמה ולא חוששים לענין שינה בר

א אסר בלשון איסור שינה "ובפרט שתלמיד הרשב, למנהגם בזה

ז אויערבך "אכן הגרש, ל"ז הבן איש חי זצ" וכבר עורר ע,ה"בר

ונראה , ס ממשיך שינת הלילה"ל דאין בזה חסרון דסו"ל ס"זצ

מורה . ב, דמיך מזליה. א, דהענין תלוי בטעמים שנאמרו בזה

ואפשר לטעם דמיך , עוסקין בדינו ונראה כמזלזל. ג, על עצלות

 אם ממשיך שינת אכן אינו מורה על עצלות וזלזול, מזליה שייך

ובפרט שיש לו בזה מניעת צער וחסרון עונג בקימה , הלילה

  .שלא כפי הרגלו
 

 

  
   ג אלחנן פרץ"הרה



  

בפסח על : בארבעה פרקים העולם נידון א"טז ע, ב"א מ"ראש השנה פנאמר במשנה 
בראש השנה  כל באי עולם עוברין לפניו כבני  ,בעצרת על פירות האילן ,התבואה

 ובטעם .ובחג נידונין על המים , היצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם)תהלים לג(שנאמר  ,מרון
בחדש השביעי באחד  אות א ויקרא רבה פרשה כטש שאדם נידון בראש השנה מצינו במדר

ה באלול " בכבי אליעזר תני בשם ר,דברך נצב בשמים'  לעולם התהלים קיטד "לחדש הה
 דתנינן בתקיעתא דרב זה היום בי אליעזר ואתיא דרב כההיא דתני ר,נברא העולם

אמר איזו ועל המדינות בו י' תחלת מעשיך זכרון ליום ראשון כי חוק לישראל הוא וגו
 ,לחרב ואיזו לשלום איזו לרעב ואיזו לשובע ובריות בו יפקדו להזכירם לחיים ולמות

 בשניה נתייעץ עם , בשעה ראשונה עלה במחשבההנמצאת אתה אומר ביום ראש השנ
 , בששי עשאו גולם, בחמישי רקמו, ברביעי גבלו, בשלישי כנס עפרו,מלאכי השרת

 באחד עשר , בעשירי עבר, בתשיעי נצטוה,סו לגן בשמיני הכני,בשביעי נפח בו נשמה
ה לאדם זה סימן לבניך כשם שעמדת לפני " אמר הקב. בשנים עשר יצא בדימוס,נידון

בדין היום הזה ויצאת בדימוס כך עתידין בניך לעמוד לפני בדין ביום זה ויוצאין לפני 
שהאדם נידון ) שנה שםראש ה(ן "וכך הובא בר. כ"ע, בדימוס אימתי בחדש השביעי באחד לחדש

ודין הוא שאף יוצאי חלציו ידונו אותם באותו , בראש השנה כיון שאדם הראשון נידון באותו יום על אכילתו מעץ הדעת

והוסיף שם שלכן מזל החודש הוא מזל מאזנים לפי שבחודש זה ישקלו כל מעשי האדם על כף המאזנים בפלס . יום

 יש לכוון ,א נידון"ובי' כו' פ מדרש הזה דאדם נברא ביום ו"עכתב שש) א"ז ע"שם ט(א "ראה מהרש ו.ובמשקל

שאמר לעיל מיניה כוננת ארץ ותעמוד ובו ביום שכוננת ארץ ונגמרה הבריאה ' הפסוקים שאמר למשפטיך עמדו היום גו

 לדורות יהיו  כי הכל עבדיך שהוא סימן לבניו שביום הזה,למשפטיך עמדו היום אדם וחוה לדון לפניך' דהיינו ביום ו

  .כ אומרים מלך במקום אל בראש השנה"ש אנו עבדיך ואתה מלכנו וע" כמ,הכל ביום זה עבדיך ואתה מלך לדונם אז

  
אבל לדעת רבי , שבתשרי נברא העולםב "ראש השנה י עולכאורה כל זה בדעת רבי אליעזר 

. השנהשבניסן נברא העולם צריך להבין מה הטעם שיום הדין נקבע בראש  שם יהושע
ן בזמשרצה המקום לזכות את ישראל בדינם ורצה לדון את ישראל ן "ומיישב הר

 הוקבע יום סליחה יפוריםהכם ה ביו" שלפי שנתרצה הקב,שהוקבע לכפרה ולסליחה
שצדיקים גמורים נכתבים  אש השנהשיהא נידון אדם בר'  לפיכך גזר ה,לדורות

 ם הכיפוריםהם אינו נחתם אלא עד יו שלר דין ובינונים הרי גז,ונחתמים לאלתר לחיים
הרי ניתנה להם כדי שישובו ויפשפשו מעישהן וישובו אל  .פרהכשהוא יום סליחה ו

ם  וביו,להתרצות למשה'  התחיל היפוריםהכם  ועד יואש השנה ואפשר עוד שמר.'ה
ה לדון בריותיו בזמן שהוקבע לכפרה " נתרצה לו לגמרי ולפיכך רצה הקביפוריםהכ

ואין זה מספיק דלא ידענא אכתי למה "ן וכתב על דבריו "שהביא את דברי הר) א"טז ע(א "מהרשוראה . סליחהו

 ודאי מודה דכמה דברים נעשו בראש השנה שבו בי יהושע והנראה דר,יהושע' נקבע ראש השנה באחד לחדש לר

 ולכך , בהדיא לעיל בפירקיןנפקדה שרה רחל וחנה ויצא יוסף מבית האסורין ובטלה עבודה מאבותינו במצרים כדאמר

 לגמר הדין והחתימה ום הכיפוריםג נקבע י" דכה,כ ראש השנה ליום הדין דזכרון כל מעשה איש בא לפניו"נקבע אח

   .א"וראה ערוך לנר יא ע. ה לישראל לכפר להם על עון העגל"לפי שבו נתרצה הקב

  
שמצינו בדברי קג ' ס עמ"ש בספרו נחלת יעקב על ה'נתיבות'יישוב נפלא נוסף הובא בדברי ה

ה לברוא את העולם " שלדעת רבי יהושע עלה במחשבה להקבה כמאן"א ד" כז עהתוספות
 שמתחילה עלה במחשבה 'א' בראשית אי "ועוד מצינו ברש. ולמעשה בראו בניסן, בתשרי
וכיון שראה שאין העולם מתקיים שיתף את , ה לבראות את העולם במידת הדין"להקב

ל שכיון שמתחילה בחודש תשרי כשעלה "ולפי זה י. ידת הרחמיםמידת הדין במ
ה לבראות את העולם חשבו לבראות במידת הדין לכן יום הדין חל "במחשבה להקב

ובכך מתבאר גם למה חודש ניסן הוא חודש הגאולה שכיון שלבסוף בחודש , בתשרי
שחודש זה לכן ראוי , ה את העולם שיתף מידת החסד במידת הדין"ניסן כשברא הקב

דהיינו היום ' היום הרת עולם'ובכך מתבאר מה שאנו אומרים בראש השנה . יהיה חודש הגאולה והחסדים

הרה עמל וילד ) "ז טו(הוא לשון מחשבה כמו שנאמר בתהילים ' הרה'ש, ה לברוא את העולם"עלה במחשבה להקב

דם נידון בראש השנה נאמר טעם נוסף לכך שהא  -".   הרה עמל וילד שקר) "טו לה(ובאיוב , "שקר
הוא עת התגאות האדם על אסיפת גרניו והכנסת הטוב ] חודש תשרי[במאיר שזמן זה 

וככל שיגדל טובו של . ולכן נידון אז כדי לעוררו וללמדו שלא יקשה ערפו, באוצרתיו
  . ומהדר גאונו' ה כך ירך לבו מפני פחד ה"הקב

  
עה תנאים מתי נידון האדם התבואה מבואר שנחלקו ארבא " שם טז עבברייתא בגמרא

וגזר דין שלהם נחתם  ,הכל נידונים בראש השנה, תניא'וכך נאמר שם . פירות והמים
רבי יהודה אומר הכל נידונין בראש השנה וגזר דין  .דברי רבי מאיר ,ביום הכפורים

בחג  ,בעצרת על פירות האילן ,בפסח על התבואה, שלהם נחתם כל אחד ואחד בזמנו
רבי יוסי  .ואדם נידון בראש השנה וגזר דין שלו נחתם ביום הכפורים ,ין על המיםנידונ
רבי נתן אומר אדם נידון בכל  .'ותפקדנו לבקרים' )איוב ז(שנאמר  ,אדם נידון בכל יום: אומר
 שהתנא של המשנה סבר בשם רבא ובגמרא שם מבואר . לרגעים תבחננו)איוב ז(שנאמר  ,שעה

 -עת תנא דבי רבי ישמעאל המובאת בברייתא נוספת כדעה החמישית שהיא ד
בחג  ,בעצרת על פירות האילן ,בארבעה פרקים העולם נידון בפסח על התבואה'

 ומבואר .'ואדם נידון בראש השנה וגזר דין שלו נחתם ביום הכפורים ,נידונין על המים
ני בראש השנה  כל באי עולם עוברין לפניו כב'בגמרא שם שמה שנאמר  במשנה 

עוד ראה שם בגמרא שאף . אבל סוף הדין של האדם הוא ביום כיפור, היינו תחילת הדין, מרון

אין קושיא איך אנו מתפללים בשמונה עשרה בכל יום על , שדעת חכמים שאדם נידון רק בראש השנה ולא בכל יום

. גזר דין בין לאחר גזר דיןכיון שאמר רבי יצחק יפה שעה לאדם בין קודם , חולים שיבריאו הלא כבר נגזר דינם

ובראשונים שם מבואר שאף לדעת התירוץ הראשון של הגמרא שם שרק לדעת רבי יוסי שאדם נידון בכל יום אפשר 

ל "די, כ לידן שאנו סוברים שאדם נידון רק בראש השנה על מה אנו מתפללים בעל יום"וקשה א, להתפלל על החולים

ז "אבל מתי יבריא אין ז ידון בראש השנה וע, א נידון רק אם יחלה או לאמ הו"שאף שאדם נידון רק בראש השנה מ

עוד כתבו הראשונים שם שמה . בשם רבינו תם) ה כמאן"א ד"שם טז ע(כך מיישבים התוספות -אפשר להתפלל

 ראה לקמן ראש השנה יז(שמבקשים בתפילה שמונה עשרה היא בקשה על הציבור ותפילה זו מועילה גם לאחר גזר דין 

  . ל בחידושי אגדות בראש השנה שם"ז עוד במהר"ורא ע, )ב"ע
   

אמר רבי כרוספדאי אמר רבי יוחנן שלשה ספרים נפתחין  'ב"ז ע" שם טעוד נאמר בגמרא
 .ואחד של בינוניים ,ואחד של צדיקים גמורין ,אחד של רשעים גמורין ,בראש השנה

 נכתבין ונחתמין -גמורין רשעים  , נכתבין ונחתמין לאלתר לחיים-צדיקים גמורין 
 נכתבין -זכו  . תלויין ועומדין מראש השנה ועד יום הכפורים-בינוניים  ,לאלתר למיתה

תהלים ( –מאי קרא : אמר רבי אבין ובגמרא הובא המקור לכך מפסוקים . נכתבין למיתה-לא זכו  ,לחיים

 , זה ספרן של צדיקים-חיים  ,של רשעים גמורין זה ספרן -ימחו מספר  ,'ימחו מספר חיים ועם צדיקים אל יכתבו' )סט

ואם אין מחני נא מספרך אשר ' )שמות לב(רב נחמן בר יצחק אמר מהכא  . זה ספרן של בינוניים-ועם צדיקים אל יכתבו 

   . זה ספרן של בינוניים-אשר כתבת  , זה ספרן של צדיקים-מספרך  , זה ספרן של רשעים-מחני נא  ,'כתבת

  

  
,  מדברי רבי כרוספדאי משמע שהצדיקים נחתמים לשנה של חיים––––נים נים נים נים קושית הראשוקושית הראשוקושית הראשוקושית הראשו

  נשטיין הרב נחום זאב הלוי רוז
 

  

        מוסד מוסד מוסד מוסד 
        הרב קוקהרב קוקהרב קוקהרב קוק

  

  

  חדש

  חכמה פנימית 
  וחכמה חיצונית

י "בין ישראל ליוון עפ

  ל ובית מדרשו"המהר

  
  

  הדין בראש השנהעניני  -י "נצו

  

  נטילת ערבה -האזינו 
  
  
  

 

   מכון ירושלים
  

  

  יצאו לאור

  ץ קטן"תשב
  ם מרוטנבורג"פסקי המהר

, ניםעם מקורות וציו, ר"י ודפו"פ כת"ל ע"יו
  הערות מקבילות ומפתחות

  

  פנקסו של שמואל
  ל"תורת רבינו שמואל שטראשון זצ

  
  

  להשיג בחנויות הספרים

ואז , והבינונים תלוים עד יום הכפורים, ואילו על הרשעים נגזר למות במשך השנה
, וקשה הרי עינינו רואות שלא כך הם פני הדברים. אף הם נחתמים לחיים או למות

גם אם נניח . יותורשעים ממשיכים לח, וורואים שצדיקים נפטרים במשך השנה
המוזכרים בדברי רבי כרוספדאי כוללים מלבד החיים עצמם גם את כל ' חיים'ש

, ושלום ושלוה, פרנסה טובה, כגון בריאות הגוף והנפש, אירועי החיים לטובה
הרי אנו רואים שלא כל הצדיקים חיים , ומיתה כוללת חולי חסרון פרנסה וכדומה

נו מוצאים רשעים שחיים בלי שום ומאידך א, במשך השנה בשלום ובשלוה
  . מחסור

  
 ראש השנה שם טז  שיטת תוספות-א :   ביישוב קושיא זו מצינו ארבעה דעות עיקריות

אלא , שכוונת רבי כרוספדאי איננה לחיים ולמיתה בעולם הזהה ונחתמין "ב סוף ד"ע
תם נח, דהיינו שזכויותיו מרובות מעבירותיו, הצדיק. לחיים ולמיתה בעולם הבא

דהיינו שעבירותיו מרובות , והרשע. דהיינו שיהיה לו חלק לעולם הבא, לחיים
פ שרק בשעת "ואע. נחתם למיתה שלא יהיה לו חלק לעולם הבא, מזכויותיו

מכל , פטירת האדם מן העולם נגזר באופן מוחלט אם בן עולם הבא הוא או לא
בהתאם לתוצאות ו, ה שין לגבי  השנה הקרובה"מקום מדי שנה בשנה עושה הקב

לכן . מתנהגים אירועי השנה הקרובה, אם נחתם בו לעולם הבא או לא, הדין הזה
קורה לפעמים שנחשב צדיק שנחתם בשנה זו לחיים דהיינו שיזכה לחיי העולם 

ה גוזר עליו שנה של יסורים כדי לכפר על "והקב, יש בידו מספר עבירות, הבא
. י שיצטרך להתייסר קודם לכן בגיהנםולזכותו לחיי העולם הבא מבל, עבירותיו

לפעמים קורה שמי שנחשב רשע שנחתם בשנה זו למיתה דהיינו , ה להפך"וה
ה גוזר עליו שנה של "והקב, יש בידו מספר מצוות, שלא יזכה לחיי העולם הבא

ברכה והצלחה כדי לתת לו את שכר מצוותיו בעולם הזה ולהאבידו לגמרי מחיי 
קטיליה בספרו ' רבי יוסף ג–וכך מצינו שסוברים חכמי הקבלה , ש"וספות הרא כך מבואר בתהעולם הבא

א "וכך סובר הגר. כא, ע מפאנו בספרו עשרה מאמרות מאמר ליקר הדין ב"והרמ, שערי אורה בשער השמיני

ז בספר אמת "וראה כעי. קצד' ועיין עוד במשנת רבי אהרן כרך ב עמ. תקפב סעיף ט' ח סי"ע או"בביאורו לשו

ואם הוא צדיק דנים אותו , ב שהאריך לבאר שדנים את האדם"יעקב לרבינו הנתיבות על הגמרא ראש השנה טז על

ואת פרטי העונש חותמים ביום , לחיים דהיינו שיקבל את העונשים על חטאיו בחיים ויקבל בעולם הבא רק שכר

, את פרטי העונש יגזרו לו לאחר מיתתוואם הוא רשע דנים אותו למיתה דהיינו שיקבל עונשו אחר המיתה ו. כיפור

           ש שהאריך באופן נפלא"עי
  
חיים ומיתה המוזכרים כאן היינו ובספר שער הגמול ש,  דרשה לראש השנהן" שיטת הרמב-ב 

אינם מתייחסים לכלל המצות ' רשע'ו' צדיק'אך המונחים . חיים ומיתה בעולם הזה
והרשע , ה שעשה יותר מצוות מעבירותוהצדיק אינו ז, וכלל העבירות שביד האדם

שיצא זכאי , אלא הצדיק הוא צדיק בדינו. איננו מי שעשה יותר עבירות ממצוות
. שיצא חייב מאיזה טעם שיהיה, והרשע הוא רשע בדינו, מאיזה טעם שיהיה

יתכן שצדיק גמור שלא חטא מימיו ורשע גמור שעבר על כל העבירות , הלכך
 גם מצוה אחת ויחידה ורצון הבורא לשלם לו את אך קיים, החמורות שבתורה

מכיון ששניהם , בדין זה' צדיק'יקבלו שניהם את השם , שכרו אליה בעולם הזה
וכמו כן יתכן שרשע גמור שעבר על כל העבירות החמורות . יצאו זכאים בדינם

אך עשה עבירה אחת ויחידה ורצון הבורא , וצדיק גמור שלא חטא מימיו, שבתורה
וכעין מה . בדין זה' רשע'יקבלו שניהם את השם , ו את עונשו בעולם הזהלשלם ל

והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע ששם ושאי הכוונה למי שצדיק ורשע ) "דברים כה א(שמצינו בתורה 

וראה . לשיטה זו בינוני הוא זה שדינו לא נחתם בראש השנהולא במהותם באופן כללי , בדינו

 כל שנה נידון -מול ובדרשה לראש השנה שאדם נידון בבית של מעלה שלושה פעמים אן בשער הג"עוד ברמב

או שיהיו , ו שימות"או ח, האדם בראש השנה אם יזכה בעולם הזה לחיים ואן יחיה בלשלום ועושר נכסים וכבוד

התייסר ו תתחייב ל" בשעת מיתתו אדם נידון אם תזכה נפשו בעולם הנפשות לגם עדן או שח-ב. לו חיי צער

אם הוא ראןי לתחית המתים שתחזוא ,  לעתיד לבא באחרית הימים ידונו את האדם ביום הדין הגדול-ג. בגיהנם

יש שיזכו לעולם הבא אחר , ואף שהוא נידון בשעת מיתתו[, הנפש אל הגוף ויקבל את ה ששכר או הנצחי או שלא

א על "ן שם בשער הגמול וריטב" וראה רמב)ה ליום הדין"ד(כך מבואר בתוספות , שקיבלו כבר דינם בגיהנם

          ].רעג' ב עמ"ת הלכות קטנות ח"ושו, רנב' א עמ"ומשנת רבי אהרן ח, ר כרוספדאי"ה א"הגמרא דד
  
שהזכיר רבי כרוספדאי הם ' מיתה'ו' חיים' שב"ג ה"תשובה פ' הלד " שיטת הראב-ג 

שכל אדם , הדברוביאור . אך לאו דוקא באותה שנה שעומדים בה, בעולם הזה
בכל ראש . לזה יותר ולזה פחות, נקצב לו בעת לידתו מספר מסויים של שנות חים

משאירים לו את מספר , אם יוצא מדינו שצדיק הוא. השנה דנים את האדם מחדש
מורידים לו , אבל אם יוצא מדינו שרשע הוא. ימי חייו כפי שמתחלה נגזר עליו

כ אם רואים שצדיק נפטר סגיל "וא. ממספר השנים שהקציבו לו בשעת לידתו
ואם רואים רשע שמאריך . ל שמראש נקצבו לו לחיות שנים מועטות"צ, צעיר
ואף שקיצרו לו את קיצבת חייו , ל שהציבו לו מראש חיים ארוכים"צ, ימים

על ] רבי יאשיה פינטו[ף "כ בפירוש הרי"וכ.  מ עדיין לא הגיע זמנו למות"בעקבות  עוונתיו מ

 .עין יעקב

  
מבאר שהקושי בהבנת דברי רבי כרוספדאי הוא מחמת  מצוה שיא  שיטת החינוך–ד 

ההנחה שצדיקים גמורים המוזכרים בדבריו הם אלו שזכויותיהם מרובות 
 כפי שאכן ,ורשעים גמורים הם אלו שעבירותיהם מרובות מזכויותיהם, מעבירותיהם

אלא , אך לדעת החינוך רין זה נכון. הנוראמתפרשת הברייתא המובאת להלן לענין יום הדין הגדול ו
צדיקים שלא טעמו , צדיקים גמורים המוזכרים בדברי רבי כרוספדאי הם כפשוטו

, אכן. ורשעים גמורים הם אלו שלא עשו שום מצוה מעולם, טעם חטא מימיהם
. צדיקים ורשעים כאלו נחתמים לחיים או למיתה פשוטו כמשמעו בראש השנה

וכלה עם הרשע שעשה ,  הצדיק שנכשל פעם אחת ויחידהשאר האנשים החל מן
שעשו [כ הצדיקים שנפטרים בצעירותם "וא. מצוה אחת הרי הם בכלל הבינוניים

שזוכים לחיים ] שעשו מצוה כחשהי בחייהם[והרשעים , ]עבירה כלשהי בחייהם
ל "והקושיא הנעוד בענין הביאור בדברי רבי כרוספדאי . כולם בכלל בינוניים, של נחת בעולם הזה

ובשיחות חכמה ומוסר לרבי דוד ]. ט"מהדורת תשמ[עו -עא' א עמ"ראה בשפתי חיים לרבי חיים פרידנלנדר ח

   .קרונגלאס
  

. מדברי הגמרא שהבאנו לעיל,  הקשו על דברי רבי כרוספדאיקושיא נוספתקושיא נוספתקושיא נוספתקושיא נוספת
שבדברי רבי כרוספדאי נאמר שהצדיקים והרשעים נכתבים ונחתמים בראש השנה 

א נאמר " לעיל דף טז עוהרי בדברי הגמרא, הצדיקים לחיים והרשעים למיתה, לאלטר

אדם נידון בראש השנה וגזר דין שלו שבשם תנא דברי רבי ישמעאל ובשם התנא של המשנה שלנו 
בראש השנה ' 'ונתנה תוקף'וכך נאמר בדברי הפייטן ב. נחתם ביום הכפורים

  'יכתבון וביום צום כיפור יחתמון

  'ישיבת פוניבז אש ר- דוד פוברסקירבי 
  ו  ימכתב]   ו"שנ ת– ב"רסת[
  

  יום המשפט של ראש השנה
  

', אוהב משפט' אני ה'] ה, ישעיהו סא[כתוב במקרא 
אוהב משפט מהו זאת שהוא אוהב ה אומר "הקב

 ט כתוב ועוז מלך משפ]צט[גם בתהלים ו, משפט
 מהו יסודו של , מהו זאת משפטויש לעיין ,אהב

   .משפט
אחר כל ו ,"ובערת הרע"תוב כסדר כבתורה 

לל כ אצל ,העונשים כתוב ובערת הרע מקרבך
ביאורם הוא לבער " עונשים"אצל תורה ו ,ישראל
   .זהו המשפט בישראל" ביעור הרע ",את הרע

 ביאורו הוא שבראש ," הואטשפמראש השנה יום "
 מפני 'אוהב משפט' אני ה' ,רים את הרעהשנה מבע

 ראש ',ראש השנה' וזהו ה,שמשפט הוא ביעור הרע
 מהו זאת משפט הוא ביעור ,השנה הוא רק לשפוט

   . הרע ובערת הרע
 שהיו צריכים ]א, מ[ט איתא בסנהדרין "המו

הקרובים לשאול בשלום הדיינים להראות שאין 
 כי זוהי מהותם של ,להם עליהם כלום בלבם

 צריכים הם להיות לכן צריכים ,דיינים מבערי הרעה
 הרי ,הקרובים לבוא להראות שאין לנו עליכם כלום

   .ביערתם הרע
 משפטים גדולים וקטנים עד שווה ,זהו ענין המשפט

 זהו הענין במה ,פרוטה כולם ענינם אחד הוא
 ה מתיישב לשפוט וזהו ענין ראש השנה"שהקב

  . בראשו של השנה
  
   

 'ב סעיף ט"ח תקפ"אוא " הגר–א : שיא זו כמה יישוביםונאמרו בקו
כותב שקושיא זו מיושבת לדעת התוספות שהבאנו לעיל שדברי 

ובדין , רבי כרוספדאי נאמרו רק בקשר למיתה וחיים בעולם הבא
אבל , זה נכתבים ונחתמים הצדיקים והרשעים בראש השנה עצמו

ולם בראש גזר הדין לגי החיים והמיתה בעולם הזה נכתבים כ
א מוסיף שלשיטה זו שיטת התוספות יש "הגר. ונחתמים ביום הכיפורים, השנה

שהרי , ואין לאחל לשנה טוב תכתב ותחתם', לשנה טובה תכתב וכו'לכל אחד לאחל לחבירו 

וחתימת גזר הדין לגבי העולם הזה , כוונת המברכים ברכה זו לאחל שנה טובה בעולם הזה

. ולכן בראש השנה יש לאחל רק לשנה טובה תכתב, כיפוריםלשיטת התוספות היא ביום ה

ן שבראש "סוברים כעת הרמב' ל שהאומרים את הנוסח לשנה טובה תכתב ותחתם וכו"וצ

  .    נכתבים ונחתמים לחיים טובים בעולם הזה] והרשעים[השנה הצדיקים 

  
' ח סי"ת או"שום שיק " יישוב נוסף לקושיא זו מצינו בדברי המהר–ב 

ובצדיקים וברשעים , סובר שכל עשרת ימי תשובה הם ימי דין ש'ש
ובבינונים מתחיל הדין בראש השנה אם , נגמר הדין בראש השנה

זכו ועשו תשובה שלימה ומעשים טובים בראש השנה הם נכתבים 
וכך ' הם נכתבים ביום ב' לחיים בראש השנה ואם הם זכו ביום ב

נה ייכתבו היינו מראש כוונת הפייטן בראש הש[עד יום הכיפורים 
ג שהם זכו ועשו תשובה "מ אותם בינונים אע"ומ, ]השנה ואילך

ומצוות מעשים טובים אפילו  הכי אין הם זוכים שייחתמו ויהיה 
ועל זה נאמר בראש השנה . גמר דין עד הנעילה ביום הכיפורים

ולכן אנו מתפללים [, ייכתבון וביום צום כיפור ייחתמון דהיינו הבנונים

כיון שאנו מבקשים שעל הצד שאנו בינונים ', כתבנו'ל עשרת ימי תשובה באבינו מלכנו בכ

ק שאף לגבי הצדיקים "ם שי"והוסיף שם המהר] שיכתבנו לחיים טובים
שאף שנחתמו , שייך כתיבה בראש השנה וחתימה ביום הכפורים

האופן בו יבוא אליהם הטוב שנזגר להם תלוי אם נגזר טוב , לחיים
ועד יום הכיפורים שאז נחתם הדין על המדינה לא , נהעל המדי

ולכן גם עליהם שייך לומר , מבורר איך יהיה הטוב על הצדיקים
  . 'ביום צום כיפור ייחתמון'

  
נאמר שמפני שיום זה הוא יום דין ב "וערכין י ע, ב" ראש השנה לב עבגמרא

 אין אוחרין בו, אף על פי שקרואים מועד ונתקדשו בעשיית מלאכה
אמר רבי אבהו אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך וכד, הלל
מפני מה אין ישראל אומרים שירה לפניך , רבונו של עולם: הוא

 אמר להם אפשר מלך יושב על כסא -בראש השנה וביום הכפורים 
 .דין וספרי חיים וספרי מתים פתוחין לפניו וישראל אומרים שירה

הם ימי שכיון ש ע תקפד א"טוש; ו"ם חנוכה שם ה"רמב וכך נפסק להלכה
  ולכן אין בהם הלל , לא ימי שמחה יתרה, תשובה ויראה ופחד

  
מ אף שהימים הם ימי דין יש לנהוג בהם כיון מועד וכמו "ומ

רבי חמא בי רבי חנינה ורבי הושעיה  ג"א ה"ה פ"רשנאמר בירושלמי 
חד אמר אי זו אומה כאומה הזאת בנוהג שבעולם אדם יודע שיש 

 דין לובש שחורים ומתעטף שחורים ומגדל זקנו שאינו יודע לו
היאך דינו יוצא אבל ישראל אינן כן אלא לובשים לבנים ומתעטפין 

ה "לבנים ומגלחים זקנם ואוכלין ושותין ושמחים יודעין שהקב
 שםא "אמנם המג, א"תקפ' ע סי"וכך נפסק להלכה טור ושו.  להן ניסיםהעוש

שנה בגדים חשובים כבשאר ימים מ לא ילבש בראש ה"כתב ומ
כעין זה כתוב בחינוך שיש  . כדי שתהא אימת הדין עליו, טובים

ליום של ' לנהוג בראש השנה כימי מועד לאות שמחה שזיכנו ה
היה מחסדי האל על ברואיו "ל "חזרה בתשובה ומיעוט עוונות וז

כדי שלא , לפקוד אותם ולראות מעשיהם יום אחד בכל שנה ושנה
, והוא רב חסד מטה כלפי חסד, העוונות ויהיה מקום לכפרהיתרבו 

ואם אולי יש בהם עוונות . וכיון שהם מועטים מעביר עליהן
וכעין מה שאמרו זכרונם , נפרע מהם מעט מעט, שצריכין מירוק

ואם לא יפקדם עד . אוהבו נפרע ממנו מעט מעט] א"ע' ז ד"ע[לברכה 
.  כמעט כלייה חלילהיתרבו כל כך עד שיתחייב העולם, זמן רב

ולכן ראוי לעשות , נמצא שהיום הנכבד הזה הוא קיומו של עולם
ואולם מהיותו . אותו יום טוב ולהיותו במנין מועדי השנה היקרים

ראוי לעמוד בו ביראה ופחד יותר מכל שאר , יום מועד לדון כל חי
   ".מועדי השנה

  
  

  הרב הלל מןעורך  



    

  פוטו
 סטודיו

  'הימים הנוראים'
  

יום ב ושיאם אש השנהבימים הנוראים שהמשכם בר, עומדים אנו בחודש אלול
עלינו להתעורר ולחשוב על מהות הימים ועל הנדרש מאתנו בימים . הכיפורים

  . אלו
  
ע לו מגיהבא לגבות מס הודיע לאנשי העיר שהוא משל למלך שמביא מדרש ה
לקבל כדי  ירהזקנים ראשי העלקראתו כשהיה רחוק מן העיר יצאו עוד . הםמ

 ,קרוב לעיריותר כשבא .  מהחובויתר להם שלישכשראה אותם המלך , את פניו
כשבא אל .  מהחובשליששוב על ויתר כשראה אותם , הבינוניים לקראתו יצאו 

פני מלך את לקבל  כדיאנשים נשים וטף , כולםלקראתו יצאו וראה ששער העיר 
  . על כל החובוויתר 

   
כך הדבר בימים הנוראים כשמגיע חודש אלול יוצאין הצדיקים ואנשי מעשה 

כשמגיע ראש השנה . ה בתורה ובמעשים טובים ומוותר להם שליש"לכבוד הקב
מוותר להם השליש ,  גם הבינוניים ועושים תשובה ומרבים בתפילהםיוצאי
כולם לובשים לבנים ומתענים , אנשים נשים וטףכ יוצאין "ובבא יוה. השני

ה "קודם ר, העוונותה על "הקבנמצא ששלוש פעמים מכפר  .ומוותר להם הכל
כי לשון . ראוי לומר מעביר אשמותינו בכל שנה ושנה, לכן. כ"כ וביו"וקודם יו

ובכל שנה משמע , תינו פעם אחת בכל שנהוכל שנה משמע שמעביר אשמ
  .הפעמים הרבה בתוך השנ

  
את לבבך ' ומל ד ':הוא אלולראשי תיבות שלהם  פסוקים שכמהל "ישנם בחז

איש לרעהו ומתנות  '.תפילה – 'אני לדודי ודודי לי'  .תשובה -'ואת לבב זרעך
צום זה . קול וממון, צום תפילה וצדקה מקבילים , לתשובה .צדקה – 'לאביונים
להם לב לדעת ולהבין תלמידי החכמים והאנשים שיש , אלו הרציניים תשובה

' וכבר בחודש אלול הם חוזרים לד. את משמעות הימים ומה שהם דורשים מהם
ה יעזור לך "אתה בא עם לב מבין והקב, 'את לבבך ואת לבב זרעך' ומל ד'ולכן 

אלו האנשים שלא יודעים ללמד  -תפילה זה קול .וגם יעביר הגזירות מעליך
ותפילתם תעזור לביטול . 'הורה לדאך יודעים להתפלל מתוך כוונה ט, תורה

, "עמך"אלו   -צדקה זה ממון .יעזור לי' ד,אני לדודי ודודי לי, הגזירות שהרי
לא מתפללים מתוך כוונות מיוחדות אך  ,האנשים שלא יודעים ללמד תורה

איש '. יודעים להחזיק ולתמוך בלומדי התורה בצדקה שהם מעניקים להם
גם זכות זו    רוע הגזירה מעבירים אתגם אלו  אלו . 'לרעהו ומתנות לאביונים

  .תעמוד להם להעביר הגזירה
  

' זוהי דרישה לראשונים שיודעים לדרוש את ד, בהימצאו' דרשו ד: בהתאם לכך
מקא ו פניה לאנשים שיודעים להתפלל מע– קראוהו בהיותו קרוב. וללמוד תורה

כולם , יש בידם גזלשמא ,  אלו המתעסקים בממון–" יעזוב רשע דרכו"ו .דליבא
  .צריכים להתחזק ולחזור בתשובה

  
חס יוכל סוג מתי, ישנם שלושה סוגי אנשים,  המדרש שהזכרנו בתחילהל פיע

השרים ,  תענית צדיקים– ה"ערב ר .לימים אחרים במסגרת ימי הדין
ומנצלים את הימצאו של  ,יום הדין, והחשובים חוזרים בתשובה לפני בא המלך

  .בהימצאו' דרשו דוזהו  .ואת העובדה שהוא מקבל את השבים אליו, ה"הקב
, כ"עומדים עד יותלויים וה ו" הבינוניים שאינם נחתמים בר– ראש השנה

ם יו .קראוהו בהיותו קרובוזהו , מתפללים מעומק ליבם שיחתמו בספר החיים
 להמתיק את הדין מה שעוד ומנסים.  ביום זה כולם מתפללים–הכיפורים

  .כולם,כל רשע .יעזוב רשע דרכו, וזהו, אפשר
  

 על התורה : על שלושה דברים העולם עומד–דברים אלו מתקשים למה שנאמר 
על  . אלו תלמידי החכמים והצדיקים שיושבים והוגים בתורה ומקימים אותה–

 אלו –דים ועל גמילות חס .מעומק ליבם'  אלו האנשים המתפללים לד– העבודה
  .התומכים בכספם בלומדי התורה וגם הם מעמודי התווך של העולם

  
וגם שם , "וכלם עוברים לפניו כבני מרון: "ה"ואולי זהו הרמז שנאמר במסכת ר

 מעלה בית מרון שהיה צר מאד ורק אדם אחד יכול .1 :יש שלושה הסברים
 שזה דומה - חיילי בית דוד.2  .הרי זה מתאים לחכמים.לעבור אחרי השני

אבל מפחדים מצעקת , לקבוצת חיילים שיכולים לפנות ימינה ושמאלה מהשביל
 כשבאים קבוצות בלי הכנה –כבשים . 3 .הרי זה מתאים לבינוניים. המפקד
  .זה מתאים לקבוצה השלישית, קודמת

  
ידו לינה אוהאלוקים " נוטריקון נוסף לחודש אלול  מרנא, ןיכדי לסכם את העני

השוואה בין אלול לערי מקלט שהרוצח בשוגג בורח לעיר  "וםך מקלשמתי ו
אלא גם חיוב , וידוע שעיר מקלט זה לא רק מקום להצלה, מקלט כדי להינצל

והרי פה אין בעיה עם , מגלים עצמותיו לעיר מקלט, וכפרה שהרי אם הרוצח מת
 וגם שם אין, כ הרוצח בשוגג בעיר מקלט גולה משכונה לשכונה"כמו. גואל הדם

שעיר מקלט זה גם . שהרי איננו יכול להיכנס לעיר בהכרח.בעיה של גואל הדם
 אריה:"ועל זה נאמר .אלא חיוב,זה לא רק הזדמנות,הוא הדין אלול .עונש וכפרה

כל  .הושענא רבה-ה,  יום כפור-י,  ראש השנה-ר, אלול-א -"שאג מי לא יירא
דאי שואגים כי הם כ והושענא רבה ו"ה יו"אמנם ר,הימים הללו הם שואגים

אלא נתתי לך ימי רחמים להתכונן לימי ?   מהי השאגה של חודש אלול .ימי דין
  .אם אתה לא מנצל אותם הימים עצמם שואגים, הדין 

  
שהוא זמן מאד ' הזמן המיוחד שקבלנו מד, אנו צריכים לנצל את המתנה היקרה

יג יותר במעט מאמצים ותפילה אפשר להש, וכתוב בספרים שבאלול. חשוב
  .הרבה תפילה והרבה מאמצים, מאשר בחדשים אחרים בהרבה זמן

  

  

  ג ירחמיאל קראם"הרה

  לעילוי נשמת  
  אליהו ואסתר זר' בן ר רבי יצחק 

  ום הדין שהביא למהפכה בלימודי
  

את הכרזתו ברמה של הגאון רבי מאיר שפירא 
, ל מחולל ויוזם הרעיון ללימוד הדף היומי"זצ

איש לא , בכניסה הגדולה במעמד גדולי ישראל
  : ישכח

על הכנסיה הגדולה להחליט כי החל מראש "
 יום ביומו דף גמרא ד יש ללמוד מדי"השנה תרפ

ומעתה יהא לימוד דף , ס מתחילתו"לפי סדר הש
  ". נאמןהודישל כל י זה הסמל

רי ה': בנימוקו את הרעיון אמר בלהט דברותיו
 עיקרינו ואין דבר יותר הולם לסמל את מטרת

ויעשו כולם אגודה אחת " בכיוון ינותכלית
. של גמרא מאשר דף" לעשות רצונך בלבב שלם

 על ביטויה כפי שזו באה, ינווכי מהי שאיפת
לאחד את יראי השם מכל קצוי ? נהדר זה בכינוס

את , הגלויות לצרף לחטיבה אחת את כל, תבל
, להגדיל תורה ולהאדירה, יהודי כל התפוצות
מוצקת תתבטא בלימוד דף  והנה אותה אחדות

  .אחד

היומי  כמה נפלא הוא חזיון דף, שוו בנפשכם
באניה ותחת בית  הנה נוסע לו יהודי, כשיתגשם

נוסע הוא שבועיים ימים , "ברכות"שחיו מסכת 
כל יום עם דמדומי חמה , לאמריקה מארץ ישראל

 ,"דף" התהריהו פותח את הגמרא ולומד א
ש רהריהן נכנס לבית המד, ובבואו לאמריקה

יהודים עוסקים  יורק ומוצא להפתעתו עוד-בניו
מצטרף הוא ללומדים . באותו דף שבו הגה היום

נמצא , והם משיבים לו, עמהם מתפלפל, דוהחב
  .גדל ומתקדשתשם שמים מתאדר מ

, ויהודי מארצות הברית שעקר לבראזיל שבדרום
הריהו סר בראש ובראשונה  ,או ליאפאן שבאסיה

המדרש ומוצא את כולם עסוקים בדף  לבית
 וכי יש לנו איחור לבבות גדול -עומד היום  שהוא
תות שלא כמס רועד הנה נשא, ולא רק זאת? מזה

רק , "יתומים"למדו אותם ציבור גדול והיו כ
  . 'יתקן הכל" דף"וה, עליהם יחידי סגולה חמלו

והתרגשות , ך סיים את דבריולא פלא הוא שא
הצירים קמו  אלפי, סוערת אחזה בכל הנוכחים

, מכסאותיהם מחאו כף והריעו בקולות שמחה
ו ולא פסקו שעה כוהל גלי התשואות גברו

  רחוקדבבואה וההיה בקולות אלו  ,ארוכה
  ."נעשה ונשמע "-מאותו קול שנישא בחורב 

אך מעטים יודעים על החלום שהוכיח את רום 
  .ערך ההצעה

התקבל מכתב בביתו ד "מוצאי ראש השנה תרפב
מכתב שנכתב , ל"של הגאון רבי מאיר שפירא זצ

וכה היה , ונשלח אליו בבהילות, בכתב ידי אחותו
   :כתוב בו

אחי , ראיתי אותך, אש השנה חלמתי חלוםרב"
צדיקים בעלי צורה  המון... בשמים, היקר

עמדת בתווך , ואתה אחי. ומזהירים כזוהר הרקיע
וכולם חייכו , התכשמש בגבור ופניך זרחו

והיה ... ושמחו בך מאד מאד, לעומתך והודו לך
 הודיעני, זה הבזק האור שנראה היה בידי כולם

  ."החלום ושברופשר , אחי מחמדי, נא

 כי בליל זה בו  מאירלא ידעה אחותו של רבי
נלמד ש" גמרא דף"עלה לשמים " סימנא מילתא"

, על ידי רבבות אלפי ישראל מארבע כנפות הארץ
מכוחו ועורר נחת רוח בכל  דף גמרא שנלמד

  .העולמות העליונים

דף "ה, ד נפל דבר בישראל"בראש השנה תרפ
 והנצחי הרצוף הארוך למסע,  יצא לדרך"היומי

ושה דמליוני דפי גמרא הנלמדים מדי יום בק
, פשוטי עם, רבנים, ידי גאוני עולם על, ובטהרה

, הדף היומיעד להיות , עמלי יום ויגעי לילה
  .המרגלית הנוצצת של כלל ישראל

  

 

  

 הרב  יעקב שלמה שיינברגר

  השמחה מוסתרת בפחד
  

ראש השנה הוא חג יחודי השונה משאר החגים וימים 
של יום דין מעניין יש בו שילוב , טובים שניתנו לישראל

דים אנו וזוחלים מאימת יום מצד אחד רוע. ויום חג כאחד
ה "ראה בטור הלכות ר(ל "ומצד שני מצאנו בחז, הדין

דינים שונים בענין שמחה הנוהגת ) א"תקפ' ח ריש סי"או
  .  ואכן דיו רב נשפך על ענין זה, ביום זה

 סססס""""החתהחתהחתהחתמרנא מרנא מרנא מרנא  על דרך העבודה אומר נפלא מהלך
ר אמר באחד לחודש פעזרא הסו ):'ו'  עמדרשותב(

לכו אכלו משמנים ושתו : " ראש השנההשביעי הוא
ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו כי קדוש היום 

נחמיה ( "היא מעוזכם' ואל תעצבו כי חדות ה, לאדונינו
   ).י, ח

עבודת יקר בנתיב  בהקדם יסוד, ויש לבאר דברי עזרא
בשמחה שוב בא ' כשהאדם עובד את הדהנה , ת"שיה

ץ פוח' ו מהאליו התעוררות על שנתרחק עד עכשי
ושוב ישמח ויגל באותו הצער , להתקרב אליו יתברך

  .שזכה לכך
לא לחולה שמתחילה פבמשל נ' רפחתם סו'ומטעים זאת ה

איו שאין לו פלא הרגיש ביסוריו ומכאוביו ואמר לרו
, כ כשהקיל עליו חליו במעט"ואח, מכאוב וצער כלל

תל מכאבים וצועק במר לבו על מכאוביו פהתחיל מת
שישמח שמרגיש את מכאוביו אים פואמרו לו הרו, ויסוריו

  .שזהו סימן טוב שיחזור לבריאותו
רבי רבי רבי רבי ח "ר הגה"השווה מוס "משל זו שאומר מרן החתל

רבי רבי רבי רבי ק "הרהשסיפר  א מה" שליטאליעזר דוד פרידמןאליעזר דוד פרידמןאליעזר דוד פרידמןאליעזר דוד פרידמן
ק רבי "הרה דודו אצל שההל כש" זציהודה מדזיקוביהודה מדזיקוביהודה מדזיקוביהודה מדזיקוב

 בעת 'שארית מנחם' בעל הע"מנחם מנדל מוישווא זי
נכנס ק "ביום שב , על ערש דוי קודם הסתלקותוששכב

נענה , ודרש בשלום החולההמומחים אים פשם אחד הרו
עכשיו הוטב לי ואינני מרגיש  "ע" זיהרב מוישוואאליו 

בהל תא את דבריו נפכששמע הרו, "שום מכאוב ויסורים
שכאשר הגוף נלחם את חששו  והסביר ,מאודעד ל

בל זה לסימן מובהק במחלה אמנם החולה סובל יסורים א
אבל כשאין מרגיש שום , וראיה ברורה לחיות הגוף

יסורים משמע שאף הגוף נחלש ואין כבר בכוחו להילחם 
ואכן במוצאי שבת נסתלק , את מלחמתו ואין זה סימן טוב

  . לעולם שכולו טוב
מדבריו למדתי גם לענין  " ואמרלע'וסיים רבי יהודלה

' מירידתו בעבודת הש שכל זמן שהאדם מיוסר פחולי הנ
אבל כשאינו מיוסר ואין לו , סימן הוא כי הוא נלחם ביצרו
סיק להילחם רחמנא ליצלן פכאב ממצבו סימן הוא כי ה

  .ח"חפוד" ל"וד
גם כאן כשבני ישראל נכנסו , ס"נחזור לדברי החת

 וקריאת התורה דראש השנהט "מתחילה לשמחת מצות יו
) וכמובא שם בפסוקי נחמיה שעזרא קרא לפניהם בתורה(

שהרגישו חסרונם וחטאם ובכו בכי רב כמבואר שם , זכו
 ' חדות האל תעצבו כי"ואמר להם עזרא אדרבה , סוקפב

אתם במעט פי שמחת מצות החג נתר"שע" היא מעוזכם
 התשובהשוהתחלתם להרגיש בחולי חטאיכם וזהו סימן 

  .התחילה לפעול אצלכם
להסביר על דרך זה שכן  -  ל" זצרפהחתם סו - משיך ומ

' שוטהפתקיעה 'תוקעים בתחילה , היא סדר התקיעות
וביום "ט ושמחת מצוה כדכתיב "שהוא לשמחת יו
ז זוכים להתעוררות ובכי על "ועי, "שמחתכם ותקעתם

 –' תקיעת שברים תרועה' והיינו שתוקעים ,החטאים
 שזכינו ואנו בדרך ושוב שמחים, גנוחי גנח ויילולי יליל

' שוטהפתקיעת 'והיינו שתוקעים , הנכונה לתשובה
שישמחו " וגילו ברעדה"וזהו כוונת הכתוב , לאחריה

  .ד" עכבאותה רעדה שזכינו לכך
 ת אמתת אמתת אמתת אמתפפפפהשהשהשהשע בעל " זירבי יהודה לייב מגוררבי יהודה לייב מגוררבי יהודה לייב מגוררבי יהודה לייב מגורק "אף הרה

לא המאיר אלומות פילס בזה מהלך נפו, נדרש לדבר זה
  .  דנןחג ביאור בעניניאור לעוד כמה מילי הצריכים 

ה " הנה ר):ד"ה שנת תרל"רא ל"פש (כה דיבר בקדשו
לבנו מלא ש, הוא יום חג כמו כל שאר החגים ומועדים

ת ימי תשובה "על שבחסדו הגדול נתן לנו השי, שמחה
 ואנו בני ,להתנקות מכל חטא, ט בכל ראשית שנהפומש

 שנצא זכאין בדין ונכתב לאלתר לחיים םישראל בטוחי
  . 'ועמך כולם צדיקים'רן של צדיקים כדכתיב פבס

על שהם מובטחים , אמנם כיון שהשטן מקטרג על ישראל
ה פתחון פלמנוע  ועל מנת, ט יותר מהגוייםפבזכיית המש
, נוצריך שמחה זו להיות נסתרת ונכסית בלב, לבני עוולה

צריכה להיות שמחתינו " בכסה ליום חגינו"וזהו 
  .ה"ר ביום חג של –' ביום חגינו, 'בהתכסות

תח לנו צוהר להבין פ נ–ת אמת פ אומר הש–וביסוד זה 
ה "ני הקבפאמרו מלאכי השרת ל:) "ה לב"ר(ל "מאמרם ז

ניך פני מה אין ישראל אומרים שירה לפרבונו של עולם מ
רי פשר מלך יושב על כסא דין וספאמר להם א, ה"בר

, "ניו וישראל אומרים שירהפתוחים לפרי מתים פחיים וס
ני מה פה מ"הנה מעצם השאלה ששאלו המלאכים להקב

מוכח שיש מקום לשירה , אין ישראל אומרים שירה 
כי בודאי לא נעלם , ט ודיןפבימים אלו הגם שהם ימי מש

ט ועם כל זה סברו פממלאכי עליון שימים אלה ימי מש
ת השיב להם שלא "אלא שהשי, שיש מקום לומר הלל

ועדי השלש רגלים עד כדי ניתן לגלות השמחה כל כך כבמ
  .אמירת הלל אלא להסתירה

:  במכתב הידועשיסחאשיסחאשיסחאשיסחאפפפפרבי בונם מרבי בונם מרבי בונם מרבי בונם מק "וכעין זה כתב הרה
וזה סוד ראש השנה וזה סוד ראש השנה וזה סוד ראש השנה וזה סוד ראש השנה """".) ים דף צטפס ברמתיים צופנד(
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 עורך הרב הלל מן
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