
גיליון 131
אלול

תשע"ח

העלון מוקדש
לזכרם של הורינו היקרים

הרב עזרי גיאת נע"ג
ומרת שרה גיאת ע"ה

נדבת הבנות ברכה ויהודית

מו”ר הרה”ג רצון ערוסי שליט”אאלול ! איך מתכוננים? |  

הימים  מן  להתפעל  שלא  אפשר  שאי  דומה 
החל  אשר  ימים  אלול,  ימי  מצויים,  אנו  שבהם 
ראש  השיאים  לשיא  ועד  אלול  חודש  מראש 
נהגו  המערב  יהדות  בני  הכיפורים,  ויום  השנה 
בכל יום לתקוע בשופר ולומר את המזמור "לדוד 
לקום  נהגו  המזרח  יהדות  ובני  וישעי",  אורי  ה' 
באשמורת הבוקר לומר בתחנונים דברי סליחות, 
ולומר את הוידוי. וכך עד הגיעם לאותם ימי דין. 
הללו  הימים  של  שמגמתם  ספק  של  צל  ואין 
לשמש הכנה לימי הדין ראש השנה ויום הכפרה.

ימים,  אותם  של  טיבם  מה  מתבוננים  וכשאנו 
ימים  של  מסודם  משהו  לגלות  נוכל  אז  ורק  אז 
יום הכיפורים  ועד  אלו. החל מראש חודש אלול 
יום מראש חודש אלול  חטיבה היא של ארבעים 
המסיים  אלול  של  יום  שלושים  השנה  ראש  עד 
את  הפותח  חודש  זהו  שמתשרי  בעוד  שנה  את 
מופלא  מאד  במשהו  אז אנו מצויים  השנה. אבל 
נפש,  חשבון  ימי  של  חודש  הוא  אלול  חודש 
החל  לפחות  תשרי  ואילו  ותחינות,  סליחות  ימי 
חג  שהרי  שמחה  של  חודש  הוא  ממחציתו, 
הוא  עצרת  ושמיני  שמחתנו,  זמן  הוא  הסוכות 
יום שמחת  להיות  והפך  של שמחה  יום  כולו  כל 
לסיים  רוצים  שאנו  אולי  לומר  ניתן  כך  התורה. 
את השנה היוצאת בחשבון נפש במאזן, אבל לא 
היינו רוצים לפתוח את השנה הנכנסת עם חרדה 
לפתוח  רוצים  היינו  ליאוש,  הקרוב  משהו  עם 
בהוויה  שמחה  של  בימים  הנכנסת  השנה  את 
חיל  לעשות  כח  לנו  הנותנת  תקווה  בנו  המפיחה 
וכנראה שכך באמת בנוי  במשך כל ימות השנה. 
לוח השנה של העם היהודי, אבל לא ברור לגמרי 
מדוע בכל זאת חודש תשרי עשרה ימים ממנו הם 
שיא השיאים של חודש אלול, והם ימי הדין וימי 

הכפרה.

ראש השנה פעם א'?!
עת  בכל  נידון  האדם  אם  באמת  אכן  כי  נראה, 
כל  נכנסת.  שנה  ואין  יוצאת  שנה  אין  רגע  ובכל 
כנפי  תחת  דמהימנותא,  בצילא  חי  האדם  הזמן 
שנה  ולא  יוצאת  שנה  לא  אצלו  ואין  השכינה, 
נעשה  מה  אבל  הנצח.  בעולם  נמצא  נכנסת. הוא 
שאין האדם חש בכל עת ובכל שעה שהוא נידון 
בכל רגע. אלא שגרת החיים שוחקת אותו, ותחת 
א-להיו  ובין  בינו  המתמיד  הקשר  את  לראות 
נשימה  כל  רגע  ובכל  עת  בכל  האדם  שבעצם 
ונשימה ניתנת לו מאת בורא עולם, מהקשר שלו 
הישיר מבורא עולם האדם מסיח את דעתו בלהט 
הקשה,  האמת  מן  ההתנהגות,  בשגרת  העשיה, 

אבל המכובדת והמופלאה הזו שכאילו כדי לסבר 
עם  בטבור  קשור  האדם  האדם,  בני  אוזן  את 
המציאות הא-להית ואין לו קיום אפילו רגע אחד 
בלא שא-להים גוזר עליו את החיים. שהרי אף לא 
אדם אחד קנה את חייו, או יצר את חייו, אין לאף 
אדם ערובה על חייו, וכל חייו תלויים בחסדיו של 
בורא עולם. אנו נוהגים לומר בלשון המשנה (אבות 
כרחך אתה  ועל  נוצר  אתה  כרחך  שעל   ... כב):  ד, 

נולד ועל כרחך אתה חי ועל כרחך אתה מת ועל 
כרחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי 

המלכים הקדוש ברוך הוא. 
גדולה  שזכות  ולומר  הדברים  את  לתרגם  ניתן 
נתן הקב"ה לאדם כשנתן לו את החיים, חסד רב 
מאיתו יתברך שהעניק לאדם בכל עת ובכל שעה 
כי  יודע את המחר.  שהרי אין האדם  את החיים. 
יכול  וזו אמת שאין אדם  הוא תלוי בבורא עולם, 
להפטר ממנו. ובכל זאת בלחץ העשייה, בשגרת 
החיים, האדם מתעלם מן האמת הכל כך בסיסית 
והוא  עצמו,  את  יצר  הוא  כאילו  בעולם  ומתנהג 
מתנהג בעולם כאילו חייו בידיו, כאילו אינו אדם 
ובטוח שחייו בידיו.  דין וחשבון,  ואינו חייב לתת 

וזו לא אמת.

קרבה והכרה בה'
ומשום כך השכילה היהדות למרות ש"לרגעים 
בפני  נפלא  אתגר  העמידה  יח),  ז,  (איוב  תבחנינו" 
ולמול  הבריאה,  בפני  האדם  את  להציב  האדם 
גם  לנו  יש  שהרי  השנה.  בראש  הבריאה  לידת 
למלכים  השנה  ראש  ניסן,  אחר,  השנה  ראש 
ראש השנה ללידת האומה, ובכל זאת לא קבענו 
בתשרי,  השנה,  בראש  אלא  בניסן,  הדין  ימי  את 
שיתבונן  הבריאה  מול  האדם  את  להציב  כדי 
ויתבונן על הבורא ושיזכור שהוא נברא.  בבריאה 
ידע  ואז  יצור,  שהוא  ויזכור  הצור  לפני  שיעמוד 
נברא,  מה הוא  לשם  הבריאה  של  האדם מכוחה 
נברא.  הוא  א-להים  בצלם  אדם,  כבן  ייחודו  מהו 
מהו יעודו של האדם לכן הוא עומד לפני הבריאה 
לפני ראש השנה שלושים יום לפני חודש תשרי 
(שיה"ש  לי"  ודודי  לדודי  "אני  לאדם  לו  יוצרים 
בבריאה  התבוננות  הא-להים,  אל  קירבה  ג)  ו, 

הא-להים,  אל  להתקשר  כדי  בעצמו  והתבוננות 
שידע שכל כולו אומר לעצמו אני שייך לא-להים 

והא-להים שייך לי.

הכרת הנברא והבריאה והבורא
ומשום כך בוידוי של יום הכיפורים אנו מגיעים 
הכיפורים  ביום  מגיע  כשאדם  שורש  לטיפול 
א-להים,  בצלם  ייחוד  עם  נברא  הוא  שבעצם 

אם  השאלה  הא-להים.  לפני  לעמוד  ייחוד  ועם 
האדם אכן כך עושה את הדברים. אין פלא שאנו 
ואומרים  יהדות המזרח קמים באשמורת הבוקר 
לראות  "הקץ  תרדם"  אל  "ישן  מהפיוטים  בא' 
ואת מעשה אצבעותיו והבט אהלי מרומיו  שמיו 
תלויים בזרועותיו". ראו גם ראו היאך מכין היהודי 
הדין.  יום  לקראת  הבוקר  באשמורת  עצמו  את 
אומרים לו לאדם, תתבונן בבריאה! על שום מה? 
האדם  נבחר  הללו  הנבראים  שמכל  שידע  כדי 
פיוט  אין פלא שבאותו  בורא עולם.  לפני  לעמוד 
אומרים, "דלים אשר עפר יסודם", בני אדם דלים 
משום שעפר יסודם, מאין לדלים כאלה חכמה? 
מן  האדם  ומותר  החכמה!  עולם  מבורא  רק 
הבהמה אין? אין מותר אדם מן הבהמה מבחינת 
רק  הטהורה,  הנשמה  לבד   - הנשמה  רק  הגוף, 
עין.  ראות  לא  לב,  ראות  כבודם,  צור  לרואה 
"אני  אלול,  ימי  את  עובר  שכך  אדם  כך,  ומשום 
המקבל  אדם  זהו  והייעוד  הייחוד  מכוח  לדודי" 
בין  שלרגעים  סתירה  לו  שאין  שורש  טפול 

תבחנינו ובין "דרשו ה' בהמצאו".

מהפך לאומי
למדי.  קשה  בעידן  נמצאים  אנו  נזכור,  זכור 
עין  לראות  צריך  ושהיה  לציון,  ושב  שזכה  עמנו 
בגולה  נמקים  שהיו  לאחר  לציון,  ה'  בשוב  בעין 
העשייה  מכוח  זאת  בכל  בשנים,  אלפי  מזה 
במקום  האמונה.  את  הוא  דחה  היצירה  ומכח 
לו  עומד  הא-להים,  בפני  ולהתייצב  לעמוד 
האדם בתעתועי הגיון, ומחליף את יוצרו ביצריו. 
יודעים  ואינם  הפרט.  זכויות  אומרים  ולכאלה 
של  בסופו  הם  האמונה  את  דחיקתם  שבעצם 
דבר מביאים את האדם לאותה דרגה של ומותר 
צור  ל"רואה  רק  הרי  כי  אין,  הבהמה  מן  האדם 
כבודם" זה המייחד את האדם, אבל בלעדי "רואה 
האמונה  האדם?  את  מייחד  מה  כבודם",  צור 
כל  את  חיינו,  של  הייחוד  כל  את  הנותנת  היא 
המשמעות של חיינו, היא עושה את חיינו ערכיים, 
קשה,  כה  בעידן  אנו  שאכן  ראינו  אם  כך  ומשום 
כולה,  האמת  את  ולחשוף  לחזור  השעה  צו  הרי 
האמונה,  את  חייה  במרכז  העמידה  שהיהדות 
העמידה  היהדות  יום,  בכל  נידון  שאדם  למרות 
למעלה מארבעים יום בשביל האדם שיעמוד מול 
הנברא  האדם  את  לעמת  העת  הגיעה  הבריאה, 
מול הבורא ומול הבריאה רק עימות כזה ישחרר 
ליוצרו,  האדם  את  וישעבד  מיצריו,  האדם  את 
וינחיל לאדם עושר וחיי נצח. לא נותר אלא לומר 
לבורא עולם "השיבנו ה' אליך ונשובה חדש ימינו 

כקדם" (איכה ה, כא).
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הרב אליקים צדוק

| מאת הרב אביעד אליהו

השתא  באלול  בט' 
שנה  עשרים  ימלאו 
לגנזי  להסתלקותו 
כמוהר"ר  של  מרומים 
זצ"ל  צדוק  אברהם 
קריית- של  רבה   –

אברהם  רבנו  בנימין. 
גידוליה  מטובי  היה 
תימן  גולת  של 
משורשיה  המעטירה, 
מימיה  מבועי  ועל  ינק 
מפירותיו  אולם  גדל. 
והמבורכים  המתוקים 
נהנו רבים וטובים, אבות ובנים, בעיקר כאן בארץ הקודש. 
רבנו  הבין  ה'תש"ד)  שנת  (בראשית  לארץ  הגיעו  עם  מיד 
אברהם את המציאות הרוחנית לאשורה, ונחלץ במסירות 
נפש ובגבורה לכונן בעשר אצבעותיו קהילה מפוארת בלב 
האדומה"  "חיפה  את  שאפיין  הרוחני  הישימון  של  לבו 
וסביבתה. מתוקף אמונתו ויראתו לא נרתע רבנו אברהם 
יכול של אותה  גם מעימותים חזיתיים עם הממסד הכול 
תקופה, בעיקר סביב סוגיית החינוך התורני לילדי ישראל. 
ועל אף שבגין כך סבל דקדוקי עניות, רדיפות והתאנויות 
שונות ומשונות, לא וויתר במאומה על עקרונות היהדות 
מגדלור  להיות  וזכה  בגאון  עדתו  את  הנהיג  הנאמנה, 

לרבים.
מר חיים ב"ר יהודה חלקיה עמראני ז"ל הטיב לתמצת 
אברהם,  רבנו  של  ומפעלו  דמותו  דור את  ממרחק שנות 
בכותבו: לולי דמסתפינא הייתי אומר בנקיטת חפצא (=לולי 
שהייתי חושש, הייתי אומר בשבועה), כי אילו היו לנו בשעתו עוד 

עשרה כיוצא במורנו ורבנו, הרי פני העדה כולה היו נראים 
אחרת. 

של  פועלו  אודות  אמת"  "בזמן  מצב  תמונת  גם  אולם 
כך  התקופה.  בני  ממסמכים  לקבל  ניתן  אברהם  רבנו 
מ"מרכז  גריידי  ושמעון  גלוסקא  זכריה  למשל  כותבים 
התאחדות התימנים בישראל" אל שר הדתות הרב מימון 
(ל' בסיוון ה'תש"ט): הרב אברהם צדוק נמצא בשכונת התימנים 

ידי  על  השכונה  נוסדה  מאז  חיפה  קריית-בנימין  יד  שעל 
וכל  אוריין  ובר  שמיים  ירא  איש  הוא  היהודית.  הסוכנות 
זמנו הוא מקדיש להשגחה על שמונים משפחות התימנים 
שבשכונה. כמעט כל התפקידים הדתיים נופלים על שכמו 
ועסקן  בית הכנסת  גבאי  מוהל,  ובודק,  מורה, שוחט  והוא 

מאמצים  ציבורי. 
מקדיש  הוא  מיוחדים 
בית- להקמת  עתה 

ותלמוד  מקווה  כנסת, 
הוא  כך  ולשם  תורה, 
מפרוטותיו  גם  מוציא 
הדלות לצורכי נסיעות 

ומכתבים.
עולה  זו  תמונה 
שנשלח  ממכתב  גם 
לשר  ימים  באותם 
וועד  ידי  על  הדתות 

השכונה עצמו:
ומוהל  שוחט  רב,  בתור  משמש  צדוק  אברהם  הרב 
ואלמלא  בשכונתנו,  דת  לענייני  המארגן  הוא  בשכונתנו, 

כבודו היו כבר הילדים שלנו כמעט גויים.
יחיד  אדם  של  זה  אדיר  חיים  למפעל  הכוחות  את 
שליחות  מתודעת  היתר  בין  אברהם  רבנו  שאב  ומיוחד, 
כותב  וכך  התקופה.  נוכח אתגרי  בו אל  שפיעמה  עמוקה 
באלול  (ה'  ברחובות  יוסף"  "פורת  ישיבת  להנהלת  הוא 
פנים  בסבר  אלו  תלמידים  לקבל  מבקש  אני  ה'תש"ך): 

לכם  להסביר  מיותר  בישיבה.  בקליטתם  ולהתחשב  יפות 
אנו  וכמעט  במדינה,  הׂשורר  והמוסרי  הדתי  המצב  את 
האלה  שהתלמידים  מקווה  והנני  טמיעה.  בסכנת  עומדים 
יצליחו להיקלט ולהיות בנים נאמנים לתורתנו הקדושה. נא 

להתקשר אתי בכל מקרה – חיובי או שלילי.
אברהם  רבנו  זכה  בתמים.  להולכים  טוב  ימנע  לא  וה' 
להעמיד תלמידים הרבה – תלמידים נאמנים שזכרו הברוך 
מלווה אותם באשר הם ומדריכם בכל אשר יפנו. זכה רבנו 
וצאצאים  נינים  בנים,  ובני  בנים   – שלמה  ומיטתו  אברהם 
לרוב ההולכים לאורו, ואשר רבים מהם אף מוסיפים אורה 
של תורה מכוח אור תורתו 

של אביהם זקנם.
השנה  יום  לקראת 
רבנו  לפטירת  העשרים 
עולם  לאור  יצא  אברהם, 
היה  "אחד  הזיכרון  ספר 
מקיף  ספר   – אברהם" 
את  המשקף  עמ')   250 (מעל 

רבנו  של  ופועלו  דמותו 
ובעיקר  בתימן  אברהם, 
כולל  הספר  ישראל.  בארץ 
ותחומים  שונות  תקופות 
רבים, והוא מלווה בעשרות 
ייחודיים  עיתונות  וקטעי  תמונות  מכתבים,  מסמכים, 
ונדירים. לכבודה של תורה, נדפס הספר בפורמט מהודר 
בו מהווה חוויה רוחנית מרוממת  וצבעוני, כך שהקריאה 
ומהנה כאחד, לגדולים ולקטנים. לא סיפורי מופתים ימצא 
מופת,  דמות  של  חיים  סיפור  אם  כי  זה,  בספר  הקורא 
המסופר באמינות, בנאמנות ובדייקנות מרבית. מובטח לו 
לקורא, שרישומה של דמות רבת הוד זו המשתקפת בין 

דפי הספר, תאיר את דרכו ונתיבתו.

טל': 03-5340819   פקס: 03-5343658

 orhalichot@gmail.com  :דוא"ל

 מספר המערכת בספרייה הלאומית: 2789255 

חברי
המערכת: 

הרב צפניה ערוסי, אבי חמדי,
אביעד רצהבי, שמואל חמדי,

אריאל פרחי, נועם עוזרי.

כתובת לתרומות

להמשך הפצת העלון:

ת.ד 5042 נתניה

אחד היה אברהם  |

לביא.  קיבוץ  במלון  ננעלו  מסעי"  "מטות  במוצ"ש 
ארבעה ימי עיון אינטנסיביים - "ירחי כלה" – של עמותת 
"הליכות עם ישראל", בנשיאות הרה"ג רצון ערוסי, רבה 

של קריית אונו וחבר מועצת הרבנות הראשית.
כותרת הכנס הפעם הייתה "צער בעלי חיים ביהדות".   
מאספקטים  הכנס  ימי  במשך  בהעמקה  נדון  זה  נושא 

היהדות:  מקורות  של  שונים 
התורה  שבכתב,  התורה 
והאגדה.  ההלכה  שבע"פ, 
ניתנה  מיוחדת  לב  תשומת 
דתי  מדען  של  לדילמות  גם 
בצער  הגובלים  בניסויים 
המחקר  לקידום  חיים  בעלי 
בריאות  לצורך  הרפואי 

האדם.
נשיא  כאמור  היה  העיון  ימי  במשך  המרכזי  המרצה 
העמותה הרב רצון ערוסי שהוביל את הדיונים בכישרון 
- רבה של  נלוו אליו הרב שמואל אליהו  רב וביד רמה. 
צפת, הרב יוסף אבריקי - רבה של קרית 
קיבוץ  של  רבו   - גלעד  יהודה  הרב  ים, 

לביא, הרב מרדכי זמיר - רבו של עמק יזרעאל, הסופר 
הרפואי  המחקר  איש  צדוק,  ארז  מר  הבכיר  והכלכלן 
משרד  של  הראשי  המדען  שהיה  מדר  זכריה  פרופ' 
החינוך והרב ד"ר אליהו אביעד - מפקח מחוז ירושלים 
באגף לתרבות יהודית במשרד החינוך לשעבר.  הרבנית 
במקביל  לנשים  מיוחד  שיעור  קיימה  ערוסי  שרה 

לשיעורי התלמוד של הגברים.
סדר היום העמוס החל מן השעה 5:00 בבוקר בלימוד 
במשך  וכך  חיים  בעלי  צער  בגדרי  העוסקות  משניות 
יהודית.  והגות  הלכה  גמרא,  בלימוד  הנושא  נידון  היום 
רוכזו  ובה  מיוחדת  העמותה חוברת  הנפיקה  כך  לצורך 

כל המקורות הקשורים לנושא.
העתיקה  בצפת  מודרך  לסיור  נוצל  הארוך  ששי  יום 
יוסף  רבי  האר"י,   – ה-16  במאה  צפת  בסיפורי  שעסק 

קארו, רבי יצחק אבוהב ועוד.

שהתנהל  השבת  יום  כמובן  היה  הכנס  של  שיאו 
והתעלות  קדושה  באווירת 
הנפש. התפילות המשותפות, 
בשירה  שלוו  השבת  סעודות 
וההרצאות  תורה  ובדברי 
לא  החבורה  המעניינות. 
פסחה על שבת אחים גם יחד 
"געלה"   - עונג שבת  במסיבת 
שירי  שכללה  המסורתית,   –
שבת ושירה מן הדיואן. פרופ' 
מדר נתן הרצאה מרתקת על הנושא "ונשמרתם מאוד 
בריאות  לשמירת  מעשיות  הנחיות  ובה  לנפשותיכם" 

הגוף לאור הגילויים המדעיים האחרונים.
החבורה איש לאהלו כשהנפש  נפרדה  במוצאי שבת 

טעונה בקדושה מיוחדת ובציפייה להתכנסות הבאה.

ניתן להשיג את הספר במוקד ההפצה וברחבי הארץ , פרטים בטל: 08-8692805

ירחי כלה של "הליכות עם ישראל" בקיבוץ לביא 



מאת יוסי פרחי הי"ו בין יום הדין ליום הזכרון  |

ראש השנה, מוזכר בתורה כ"יום הזכרון". מהות היום 
הטביעו  וכך  כט).  (במדבר  לכם"  יהיה  תרועה  "יום  היא: 
מקדש  "בא"י  היום:  בתפילת  הגדולה  כנסת  אנשי 
ויום הזכרון". כשרבנו הרמב"ם כתב על מהות  ישראל 
היום ומשמעות תקיעת השופר, היינו מצפים כי יפרט 
כך  על  כתב  שהוא  אלא  שופר,  בהלכות  דווקא  זאת 
דווקא בהלכות תשובה (ג ז), ויש לשים לב לרמז חשוב 

זה:
אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב 

– רמז יש בו.
נרדמים  והקיצו  משנתכם,  ישנים  עורו  עורו  כלומר; 
מתרדמתכם, וחפשו במעשיכם, וחזרו בתשובה, וזכרו 
בוראכם. אלו השוכחים את האמת בהבלי הזמן, ושוגים 

כל שנתם בהבל וריק, אשר לא יועיל ולא יציל.
הביטו לנפשותיכם!

והטיבו דרכיכם ומעלליכם!
ויעזוב כל אחד מכם דרכו הרעה, ומחשבתו אשר לא 

טובה.
זו,  שופר  תקיעת  כי  עולה,  הללו  הרמב"ם  מדברי 
בכוחה להשפיע על האדם, והיא מהווה תמרור אזהרה 
שמטרתו  המאמין,  האדם  כלפי  'אזעקה'  מעין  שנתי. 
משגייתו  משנתו,  שיתעורר  כדי  לשלמות,  להגיע 
בהבלי הזמן, ויעשה חשבון נפש. לכן אין צורך להשפיע 
אם  כי  ויחודים,  כוונות  לכוון  או  עליונים  עולמות  על 
מלך-מלכו של  גזירת  ובראשונה  בראש  לקיים  כאמור 
עולם, גזירת הכתוב, אשר היא כרמז וסמל להתעוררות 
בתלמוד  ישראל  חכמי  ואם  ה'.   לדרך  שיצמד  האדם 
לשטן  כוונתם  אין  בודאי  השטן",  את  "לערבב  אמרו 
מיתולוגי כמהות חיצונית-רוחנית, אלא למהות האדם 
השלמות  מהשגת  אותו  המֵטה  מחומר,  נברא  כיצור 

המידותית והשכלית.
ואכן, כך כתב הרמב"ם בפתיחת הלכות שופר וסוכה 
השופר  ולולב: "מצות עשה של תורה לשמוע תרועת 
ידי  לצאת  שיתכוונו  ולפי ההלכה צריך  בראש השנה". 
(=המשמיע)  חובת מצוות שמיעת קול שופר, הן התוקע 
אכילת  תפלין,  הנחת  ממצוות  בשונה  השומע.  והן 
מעשה  בהן  שיש  מצוות  הן  וכיו"ב,  לולב  נטילת  מצה, 

כן  שאין  מה  דהרמב"ם.  אליבא  כוונה  צריכות  שאינן 
של  ראשון  פסוק  קריאת  במחשבה.  שעיקרן  מצוות 
קרית שמע לדוגמה, אף על פי שקרא קריאה שלימה 
ומדוקדקת, אם לא כיוון לבו – לא יצא ידי חובת קיום 
המצוה. כי המטרה "קבלת עול מלכות שמים", וזו אינה, 
לצאת  כדי  דידן,  בנדון  גם  כך  והרהור.  במחשבה  אלא 
לשמוע את קול השופר,  יש  "זכרון תרועה"  ידי חובת 
ולהתעורר לתשובה. (על הבדל בין "לשמוע קול שופר" ובין "על 

תקיעת שופר", ראה תשובות הרמב"ם בלאו, קמב)

מהות היום 
"בראש  אומרת:  ב)  (א  השנה  ראש  במסכת  המשנה 
שנאמר:  מרון,  כבני  לפניו  עוברין  עולם  באי  כל  השנה 

"היוצר יחד לבם המבין את כל מעשיהם".
אין ספק, כי המונח "יום דין" המבטא משפט הנערך 
מסויים  ביום אחד,  ברואיו  את  דן  הקב"ה,  בו  בשמים, 
בשנה הוא קשה מאד. שהרי הקב"ה "אין לו דמות הגוף 
ר'  כלשון  לראשיתו",  ראשית  ואין  ראשון  גוף...  ואינו 
דניאל בן יהודה הדיין, מחבר הפיוט "יגדל אלהים חי". 

וכפי שכתב הרמב"ם בספר מורה הנבוכים:
הדבר  את  לתאר  הוא  התארים,  מן  הרביעי  והחלק 
לאדם  או  למקום,  או  לזמן,  ליחסו  כגון  לזולתו,  ביחסו 
אחר. כגון תארך את לוי שהוא אביו של פלוני, או שותף 
בזמן פלוני...  גר במקום פלוני, או שהיה  של פלוני, או 
יתעלה  ה'  את  לתאר  שאפשר  ראשון  בעיון  ונראה 
ונדייק  נדקדק  שכאשר  אלא  התארים,  מן  זה  באופן 
בינו  יחס  אין  יתעלה  שה'  זה. מה  מניעת  תתברר  בעיון 
לבין הזמן והמקום הרי הוא ברור, כי הזמן מקרה נספח 
והאיחור  הקדימה  עניין  בה  סוקרים  כאשר  לתנועה, 
תמצאנה נכנסת תחת המספר, כמו שנתבאר במקומות 
וה'  הגופים,  מנספחי  והתנועה  זה.  לעניין  המיוחדים 
יתעלה אינו גוף, ולכן אין יחס בינו לבין הזמן, וכן אין יחס 

בינו לבין המקום. (ח"א פנ"ב. וראה גם ח"ב פי"ג)
מתארים  כאשר  עולה,  זה  בעניין  קושי  של  נוסף  פן 
ו"כסא  דין"  "כסא  המונחים:  עם  בשיתוף  הקב"ה  את 
שינוי  בה'  יחול  לא  כי  יודעים  שאנו  מכיון  רחמים", 
ותמורה: "אך אתה תדע כי ה' יתהדר ויתרומם אינו גוף 
ולא יתפעל, כי ההתפעלות שנוי והוא יתעלה לא ישיגהו 

שינוי" (שם, ח"א פל"ה).
כותב  לעיל,  המשנה  דברי  את  לפרש  בבואו  ואכן, 

הרמב"ם:
כלומר  אמריא.   – כבשים  ותרגום  הצאן.   – מרון  בני 
ומחלה  לבריאות  אותם  ודנין  אדם  בני  עם  שמחשבים 
ומות וחיים וזולת זה משאר מצבי האדם. ופשט לשון 
ספק  אין  וענינו  סודו  אבל  רואה,  שאתה  כמו  ברור  זה 

שהוא קשה מאד.
רואים אנו, כי הרמב"ם לא הסתפק בפירוש הפשוט 
של דברי המשנה, אלא המשיך לפתוח לנו צוהר בדמות 

"סוד" ו"עניין" לא פשוטים.
נראה כי הרמב"ם התייחס במשפט זה לכל המליצות 
בעצמו  הוא  שהביאן  כפי  חז"ל,  בדברי  המוזכרות 
בהלכות תשובה פרק שלישי, הנוגעות לספרי צדיקים, 
השנה,  בראש  ונכתבים  הנפתחים  ובינונים  רשעים 
לפרשם  אין  שכמובן  הכפורים,  ביום  סופית  ונחתמים 

כפשוטן.
עיון בסוגיה זו, הוא די מורכב, ונעסוק בו אי"ה במקום 
לבחון את משמעות ראש השנה  ננסה  אחר. אך כעת, 

נוכל  דרך עיון בכתבי היד הקדומים של המשנה, בהם 
חז"ל,  כבר  שונה.  מעט  נקראת  זו  משנה  כי  לראות 
ניסו להבין את משמעות הביטוי "בני  בתלמוד הבבלי, 
שלשה  מובאים  ע"א)  (יח  השנה  ראש  במסכת  מרון". 

הסברים:
אותן  שמונין  ככבשים  כלומר  אמרנא",  "כבני   . 1

לעשרן.
2. כמעלות בין חורון (לפנינו: "בית מרון").

3. כחילות של בית דוד.
שני ההסברים האחרונים אינם מתיישבים עם הביטוי 
"בני מרון", שכן מה עניין מרון לחורון, ולחילות בית דוד 
(רש"י אמנם מסביר ש"מרון" הוא לשון מרות, אך איננו 

מכירים לשון כזו בשאר המשנה).
בכתב יד קאופמן מן המאה האחת עשרה, שמקובל 
להניח כי הוא המדויק ביותר המצוי בידינו, אנו מגלים 
כי לא מופיעות שם המילים "כבני מרון", אלא מופיעה 
של  תעתיק  אלא  אינו  נומרון  "ִּכְבנֹוְמרֹון".  אחת,  מילה 

המלה noumeron ביונית שפירושה "גדוד".
כאן  מדובר  ואין  לגמרי.  כן, פרשנות אחרת  זוהי אם 
המלך.  לפני  כגדוד  צבאי  מצעד  על  אלא  משפט,  על 
השנה  בראש  שהרי  היטב,  לנו  מתקשר  זה  דבר  והנה, 

אנו ממליכים את ה'-"המלך הקדוש".
ביום זה העם כולו מריע לכבוד המלך, ובאופן זה אף 
ברכת   – השנה  ראש  של  מוסף  תפילת  בראש  נתקנה 
"מלכויות". כעת נקל להבין גם את התוספות הנאמרות 
בתפילת שמונה  הכפורים  יום  ועד  השנה  מראש  החל 
של  מעמדו  על  מדברות  הללו  התוספות  כל  עשרה. 
האדם העומד מול אלהיו. יתירה מכך, אנו רואים, שבכל 
ראש  בתפילות  זכר  אין  הקדומות,  התפילה  נוסחאות 
המאוחרים,  לנוסחים  שחדרו  סליחות  לפיוטי  השנה 
שהרי יום בו ממליכים את המלך – הוא יום חג ולא יום 

בקשת סליחה ומחילה.
ראש  במסכת  הגמרא  דברי  את  ראוי שנביא  לסיום, 
השנה (טז ע"א), שהביאה עוד דעות, בנוסף על המוכרות 

והרווחות של רבי מאיר ורבי יהודה:
תניא: הכל נידונים בראש השנה וגזר דין שלהם נחתם 

ביום הכפורים, דברי רבי מאיר.
דין  וגזר  השנה  בראש  נידונין  הכל  אומר:  יהודה  רבי 
שלהם נחתם כל אחד ואחד בזמנו; בפסח על התבואה, 
ואדם  המים  על  נידונין  בחג  האילן,  פירות  על  בעצרת 

נידון בראש השנה וגזר דין שלו נחתם ביום הכפורים.
ז):  (איוב  שנאמר  יום,  בכל  נידון  אדם  אומר:  יוסי  רבי 

'ותפקדנו לבקרים'
(איוב ז):  נידון בכל שעה, שנאמר  אדם  רבי נתן אומר: 

'לרגעים תבחננו'.
אנו רואים אם כן, שדעת רבי יוסי ובעיקר רבי נתן, הן 
ההכרה הדתית העמוקה ביותר. בכל שעה ושעה, ובכל 
רגע ורגע, האדם עומד לדין. כך יוצא, שבכל מעשה של 
האדם הוא בעצמו יוצר לעצמו את הדין בו הוא מועמד, 

ומעשיו הם הדנים אותו לטוב או למוטב.
וכדי להצמיד את הדברים  על פי האמור, 
לראש השנה, נוכל לומר כי ראש השנה הוא 
אנו  כי  לנו  להזכיר  שנועד  תרועה",  "זכרון 

מועמדים לדין באופן תמידי.
כמעורר  יהיו  אלו,  שדברים  רצון  יהי 
לכאורה  ולו  מעידה,  מכל  נזהר  לנפשותינו, 
הקלה בעינינו, ונזכה להיות עובדי ה' מאהבה.

קבוצות הווטסאפ של הליכות עם ישראל ומכון מש"ה , אשר כבר כשנתיים שמאות חברים מקבלים 

מידי יום ויום , הלכה יומית בהקלטה מפי מו"ר, עידכונים חשובים, וידיעות שוטפות על הנעשה ונשמע 

בקהילות, הצטרף גם אתה לחבורה של מצווה בשליחת הודעה ל :052-5467887

העלון מוקדש
לזכרם של הורינו היקרים

הרב עזרי גיאת נע"ג
ומרת שרה גיאת ע"ה

נדבת הבנות ברכה ויהודית

בית הדין לדיני ממונות
בראשותו של

הרה“ג רצון ערוסי שליט“א
רב העיר קריית אונו וחבר מועצת הרה“ר 

לישראל

קורא לציבור הרחב להתדיין
רק ע“פ דין תורה בכפוף לחוק 

הבוררות.

לפרטים יש לפנות אל מזכיר ביה“ד
באמצעות פנייה בכתב לבקשת בוררות,

בציון פרטי הצדדים המלאים 
והמדויקים לכתובת:

 בית הדין לדיני ממונות, ת.ד 211  
קריית אונו 55100

bdmamonot@gmail.com:דוא“ל
או בפקס: 1533-5351119

יש אפשרות לערעור לפני הרכב נוסף



"וביום שמחתכם ..."  היכונו היכונו למצוות החג!
הקבלת פני הרב בחוה"מ חג סוכות הבעל"ט, תתקיים ב"ה בקרית אונו ביום שלישי ב׳ דחוה"מ , 

ובירושלים ביום חמישי ד׳ דחוה"מ.
הודעת המערכת

לכבוד הרב הגאון ר' יוסף קאפח שליט"א,
השלום והברכה!

הנני בחור תימני (בלדי) הלומד בישיבה אשכנזית, ועקב 
זה נתעוררו לי כמה שאלות.

ב'   – סליחות  לומר  נוהגין  אשכנז  יוצאי  אחינו  כידוע  א. 
אינה  ועדתינו  היות  סוכות,  ולאחר  הפסח  לאחר   – ב'  ה' 
נוהגת לומר סליחות אלו האם מחויב אני לומר אתם את 
מוסיף  רק  שלי אלא  מהנוסח  גורע  שאינני  כיון  הסליחות 
לא  כך הריני  נוהגת  אינה  שעדתי  כיון  דילמא  או  תחנונים 

מחויב לומר סליחות אלו.
כשלא   – אמת  אלוקיכם  ה'   – תיבות  אמירת  בענין  ב. 
אחר  בקטע  והייתי  במקרה  מהחזן  אלו  תיבות  שמעתי 

מהתפלה האם רשאי אני לאמרם לעצמי או לא.
ושומע  היום  מסדר  הקטעים  באחד  נמצא  כשאני  ג. 
קדיש מפי החזן שאומרו לאחר ובא לציון או לאחר קטע 
ולענות  סדר היום  בתפלת  להמשיך  אני  אחר האם רשאי 
אני להפסיק באמצע הקטע  אמן של הקדיש או שמחויב 

ולכוין ולענות לקדיש.
ד.  האם רשאי אני ללבוש ציצית מכונה כיון דלא נעשית 

לשם מצוות ציצית או לא.
ה.  האם מותר לכתוב או לעיין בספר שאינו סדור בשעת 

חזרת ש"ץ התפלה.

עלינו  ואומרים  אשכנז  בנוסח  מתפללים  בישיבתי  ו. 
עלינו  אתם  לומר  אני  צריך  האם  לציון  ובא  לאחר  לשבח 
התפלה  לאמרו כמנהג אבותי בסוף  אני  שיכול  או  לשבח 

כדי שלא אשנה ממנהג אבותי.
ז. בתור תימני בלדי צריך אני לפסוק כמורינו הרמב"ם. 
שלא כתובים פרטי הדינים ברמב"ם האם רשאי  במקרה 

אני לפסוק כמשנה ברורה או כשו"ע, ואם לא אז כמו מי.
ח. יש הלכה לומר יהי רצון לפני הלמוד וכידוע בישיבות 
דקות,  ארבעים  שעה,  רבע  שעתיים,  של  הפסקות  יש 
רצון  יהי  לומר  צריך  להפסקה  יוצא  שאני  לפני  האם 
שלאחר הלמוד או שההפסקות אינן נחשבות להפסק כדי 

שאצטרך לומר יהי רצון.
תימן.  בנוסח  מאשר  שונה  אשכנז  בנוסח  הקדושה  ט. 
האם רשאי אני לומר קדושה כנוסח אשכנז. ב. האם צריך 
מפי  שאני שומע  שמספיק  או  הנוסח  את  בפה  לומר  אני 

החזן כמו שנוהגים אבותי (מדובר כשאני מתפלל עם אשכנזים).
 – רבא  שמיה  יהא  אמן  לאחר  אומרים  האשכנזים  י. 
כשאני  האם  אמן,  עונים  והתימנים  הוא,  בריך   – בקדיש 
מתפלל עם אשכנזים רשאי אני לענות אמן או שצריך אני 

לומר כמוהם ולענות בריך הוא.

המצפה לתשובה
צפניה בלאמו"ר יהודה (ריעאני) רענן

ישיבת כנסת חזקיהו – רכסים כפר חסידים

כבוד השואל
ב"ה

ואל תשנה עצמך  נהג כמנהגם  בישיבה  א. כאשר אתה 
ממנהג הישיבה. וזו התשובה גם לשאלה ו, ט, י.

ב. אין הכרח לחזור.
ולענות  וקדושה  קדיש  לשמוע  מפסיקין  היום  בסדר  ג. 

כראוי.
שהפעלת  סוברים  יש  מחלוקת,  יש  מכונה  בציצית  ד. 

המכונה היא עשייה לשמה, ואחרים דוחים סברה זו. 
אך  המקילים,  על  לסמוך  אפשר  קטן  בטלית  לדעתי 

בטלית גדול יש להדר ולקנות ציצית שנטוה ביד.
ה. אסור לעיין בשום ספר בעת חזרת הש"ץ , אלא חובה 

לעמוד ולשים לב לברכות ולענות אמן על כל ברכה.
ז. כשאין ההלכה בדברי הרמב"ם ברורה לך ואין לך למי 

לשאול, אתה יכול לסמוך על שאר פוסקים.
ח. "יהי רצון" לפני הלמוד ו,,מודה אני" לאחריו , תפלות 
הם ואין בהם ברכה, ואפשר לאמרם כמה פעמים ביום, אך 

בהפסקה קצרה אין צורך.

בכבוד רב
יוסף קאפח

הרה"ג יוסף קאפח זצ"ללכו אל יוסף אשר יאמר לכם תעשו ...  |  

עיצוב ועימוד: 052-7605757
ayalak5757@gmail.com
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אדם  יעשה  מה  רבינו,  מורנו  ש. 
לומר  נוהגים  אשר  בציבור  המתפלל 
"מכניסי  ופיוט  מרומים"  "אראלי  פיוט 
הרחמים"? האם נכון שיימנע מלאמרם 
נגד  רבינו  של  התקיפה  שיטתו  לאור 
פנייה לאמצעים אחרים מלבד ה'? האם 
לפיוט  מרומים"  "אראלי  בין  הבדל  יש 
"עשה למען מלאכך" שבו לכאורה אין 
אותם  ומיהם  למלאכים?  ישירה  פנייה 

מלאכים שהפיוט פונה אליהם?
בתודה מראש ובברכה. 

ת. הדבר פשוט שלפי רבינו יש איסור, 
ואפילו איסור תורה, אמנם היו שסברו, 
שהאיסור הוא רק דרך עבודה והקטרה, 
אבל כל מי שמשווה את דברי רבינו גם 
בהל' ע"ז, וגם בפיהמ"ש, פרק חלק, וגם 

במו"נ, יגיע למסקנה שונה.
שהיא  רבינו,  של  שיטתו  לעומת 
שנשענות  שיטות  יש  באיסורה,  ברורה 
על מקורות אגדיים ומדרשים, ולפיהם, 
לכאורה היו שפנו בתפילותיהם, לאבות 
ולמלאכים.  השמים  לגרמי  או  האומה, 
מקרים  באילו  שונים,  חילוקים  וחילקו 
אסור, ובאילו מקרים מותר. לכל הדעות 
תפילת  היא  ומועילה  נעלה  יותר  אין 

האדם אל ה' ישירות.
שהרמב"ם  מי  הנ"ל,  הדברים  לאור 

יאמר,  לא  שלו,  דאתרא  מרא  הוא 
בציבור  מתפלל  הוא  שאם  כמובן, 
הדבר  לומר,  ימנע  ואם  לומר,  שנוהגים 
קטעי  יאמר  שלא  למחלוקת,  יגרום 
סליחות  אותן  יש  שבהן  הסליחות 
גדול הוא השלום, ובוודאי  בעייתיות כי 
יזלזל באומריו, כי יש להם על מי  שלא 
הרמב"ם  שאין  מי  אפילו  לסמוך.אולם 
לדעות  נוהגים לחשוש  בימינו  הרי  רבו, 
מחמירות, בכשרות, בשבת, ועוד, מדוע 
אין  שהרי  הרמב"ם.  לשיטת  יחושו  לא 
מצוה או חובה לומר דוקא סליחות אלו. 
הנוהגים  על  זכות  לימדו  רק  והמתירים 

לאמרן.
להעדיף  יש  ישר,  שכל  כל  ולפי 
סליחה, נקייה מספיקות, על פני סליחה, 

שיש בה ספיקות.
זכינו  בטרם  בימינו,  ועוד.  זאת 
פרק  ממרים,  פסק,  רבינו  לסנהדרין, 
שלא  עד  הסנהדרין  שבזמן  ראשון, 
הוכרעה ההלכה, או בזמן שאין סנהדרין, 
ואין אנו יודעים כמו ההלכה, כי זה אומר 
תורה.  של  בספק  בכה,  אומר  וזה  בכה, 
דאוריתא  ספיקא  לחומרא,  לנהוג  יש 
לחומרא. וגם לאלו שסוברים, שאם יש 
אנו  הרי  מדרבנן,  הוא  האיסור  איסור, 
שלוש  אומרים  לא  כי  מדלגים,  בימינו 

שעות סליחות כאבותינו.

שו”ת מו”ר הרה”ג רצון ערוסי שליט”א    

כנס לנשות החיל -ארגון אשת חיל שע"י הליכות עם ישראל  


