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האחריות על היצר הרע
זה  מקרא  בא  המהר"ל  לדעת  פועלו..".  תמים  "הצור 
השירה  שבהמשך  מכיוון  אפשרית.  תלונה  על  לענות 
שהיות  לומר  מקום  היה  ישראל,  של  חטאיהם  נזכרים 
הרי  וזה  הרע,  היצר  מצד  היא  באדם  החטא  ואפשרות 
הוא מיצירתו של רבש"ע, אם כן הוא האשם בחטאינו, 
אלו  מעין  ואמנם טענות  בטענות.  אלינו  לבוא  לו  ואין 
עו"ד מבקש מבית המשפט  בימינו, כאשר  גם  נשמעות 
בטענה שאין  "להסתכלות",  הפושע  לקוחו  את  לשלוח 
הוא אחראי על מעשיו, כי היה מוכרח לפעול כפי שפעל.
הגמ'  הקב"ה.  מפי  אף  סימוכין  זו  לטענה  יש  ובאמת 
בברכות לא,ב מביאה טענה זו בשמו של אליהו. "אליהו 
את  הסיבות  'ואתה  שנא'  מעלה,  כלפי  דברים  הטיח 
דכתיב  לו,  והודה  הקב"ה  שחזר  ומנין  אחורנית'.  לבם 
"אני גרמתי להם,  ופירש"י:  ד,ו(.  )מיכה  'אשר הרעותי' 

שבראתי יצה"ר".
כנגד זה מעידה התורה "הצור תמים פועלו.. א-ל אמונה 
ואין עוול, צדיק וישר הוא". שגם אם אמנם ברא יצה"ר, 
הרי הכין מראש כוחות שבעזרתם יוכל האדם להתגבר 

על יצרו הרע, וסוף סוף, הכל תלוי בבחירתו.
את  שובה  לשבת  בדרשתו  המהר"ל  מזכיר  זה  בעניין 
אמו  שבמעי  התינוק,  אודות  לא,ב(  )נדה  הגמ'  דברי 
מלמדים אותו כל התורה כולה, וכשיוצא לאויר העולם 

סוטר המלאך על פיו ומשכיח 
שלימדוהו.  מה  כל  ממנו 

אם  מאליה.  עולה  והתמיהה 
אם  משכיחים.  מדוע  לימדו, 

משכיחים, מדוע ללמדו?
התשובה לשאלה זו היא שרבש"ע 

לא רצה לברוא אדם בשלמות, שא"כ לא היתה תועלת 
בבריאתו, שהרי כל חייו הם בחינת "נהמא דכיסופא". 
מאידך, אם יברא בריאה חסרה, לעולם לא יוכל להגיע 
אל שלמותו בכוחות עצמו. ועל כן מלמדים אותו את כל 
התורה. לימוד זה אינו דווקא ענין אינטלקטואלי, אלא 
שמחדירים בו נשמה הספוגה בכל האידאלים של תורה. 
לאחר מיכן משכיחים אותה הימנו. כידוע השכחה אינה 
עקירה למפרע, אלא הדחקה. כך שהתורה עדיין נמצאת 
החובה  עליו  מוטלת  מעתה  בפועל.  לא  אך  בכוח,  בו 
להוציאה אל הפועל בכוחות עצמו ובבחירתו החופשית, 
אך הוא מסוגל לזה, כיוון שהתורה מוטבעת בו בטבעו.

והעולם  האדם  בריאת  התשובה.  יסוד  זהו  ובאמת 
בכלל, איננה מתחילה מלמטה ומתפתחת כלפי מעלה, 
אלא תחילתה למעלה באין סוף, באלוקות, והיא ירדה 
ירידה גדולה למטה, אל החומריות. "מהלך כל היש הוא 
ירידה  בתור  מתגלות  ההוויות  התשובה.  יסוד  על  בנוי 
מעתה  יא(.  התשובה  )אורות  לעולמיות"  מאלוקיות 
החובה היא לשוב אל המקור האלוקי, אך הדבר אפשרי, 

כיוון שכבר היינו שם. "ושבת עד ה' אלקיך". 
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זווית נשית
לשוב להתחלה

מפולין  שבה  מתאומות,  אחת  הגדולה,  בתי 
קיץ  מקורס  שבה  תאומתה  האחרונים.  בימים 
ממחנה  שבו  הקטנות  אחיותיהן  במוסיקה.  ארוך 
לעבודה,  חזרתי  אני  הנוער.  תנועת  של  הקיץ 
האחרונה.  בחופשה  באמת  ממנה  שנפרדתי  לא 
חופשת  השנה  חוזרים.  כולנו  שיבה.  בסימן  כולנו 
והחזרה  השנה,  לראש  צמודה  הילדים  של  הקיץ 
בתשובה.  החזרה  גם  היא  לשגרה  המשפחתית 
לשוב,  החובה  על  לאחרונה  מהרהרת  אני  רבות 

לחזור  הקריאה  ועל 
כפל  בה  שיש  בתשובה, 
לשון מוזר, אם חושבים 
לעומק.  קצת  זה  על 
לאן  לשוב?  כדי  חוזרים 

אנחנו שבים?
ארבע התחלות בשנה אחת

ארבעה ראשי שנים קיימים אצלנו, על פי המשנה 
חדשות  התחלות  ארבע  השנה.  ראש  במסכת 
לספירת   – בניסן  האחד  היהודית.  השנה  של 
לחישוב   – באלול  השני  המלכים.  שלטון  וותק 
בהמה.  מעשר  להפריש  חייבים  מהן  הבהמות  גיל 
השלישי – בתשרי – לחישוב גיל העולם, לספירת 
שנות השמיטה והיובל, ולחישוב הערלה, התרומות 
 – בשבט   – והרביעי  הירקות.  של  והמעשרות 
רק  אין  היהודית  במסורת  לאילנות.  השנה  ראש 
פיו אנו סופרים הכול, אלא  ראש אחד לשנה, על 
כל  הזמן,  כל  מחדש  להתחיל  מאתנו  מבקשים 
לחזור  שוב.  ולהתחיל  לסיים  נדרשים  אנחנו  פעם 
להתחלה. לא פעם אחת בשנה אנחנו שבים אם כן, 

אלא ארבע פעמים הגלגל סובב ואומר לנו לשוב. 
למה לנו כל כך הרבה התחלות? לשם מה כל פעם 
ארבעה  כי  שאמרו  היו  ולהתחיל?  לחזור  מחדש 
תקופות  ארבע  את  מסמלים  אלו  שנה  ראשי 
הטבע שבשנה. בלא לסתור את ההיגיון שמאחורי 
נדרש  היהודי  כי  להציע  מבקשת  אני  הדברים 
ארבע פעמים בשנה לחזור לקו הזינוק, לסיים את 
מה שהיה, ולשוב בחזרה. לא ממש להתחלה, הרי 
הספירה כבר התקדמה ונוספה עוד שנה, אבל שוב 
לחזור לאותו ריטואל קבוע של התקופה. ואז, עם 

מהתקופה  שצבר  הניסיון 
הוא  אשתקד  המקבילה 
הראשוני,  לקו  לחזור  יכול 

ולנסות שוב, ושוב ושוב. וכל 
פעם הוא מתבקש לבדוק ולחזור ולבדוק, ולעשות 
זאת שוב, אולי יותר טוב ונכון, אולי הפעם אחרת.

להתחיל מחדש, אבל אחרת
אין לנו רגע מנוחה. כל השנה מלווה אותנו הקב"ה 
בחיינו,  אחר  פרק  לסיים  המוסרית  בדרישה 
ולהתחילו מחדש. ובדרך לחשוב, האם עשינו טוב, 
לנסות, לגשש, ולמצוא 
יותר.  אולי  נכונה  דרך 
לבחור כל פעם מחדש. 
וכשכבר נשמנו לרווחה 
כי חזרנו שוב להתחלה 
אחד,  בפן  ולשגרה 
שוב.  ולהתחיל  לחזור  עלינו  בו  אחר  תחום  מגיע 
להתחיל  רבות,  וההזדמנויות  קצרים  השיאים 
שוב  להתחיל  מהר  ולנחות  לשיא,  ולהגיע  מחדש 
אחרת. כשבסוף הקיץ חוזרים לשגרה אנחנו פשוט 
יותר,  ומנוסים  בוגרים  ההתחלה.  לקו  חוזרים 
דעתנים ומבינים יותר, ועם היכולות האלו אנחנו 
שבים לנקודה ממנה יצאנו בשנה שעברה. וכל זה 
אצלנו לא רק בראש השנה של תשרי, אלא ארבע 
פעמים בשנה. כל השנה, נתחיל, נגיע לשיא ונחזור 

להתחלה.
קשה לי מלאכת החזרה המשפחתית לשגרה, אולי 
השיא  אחרי  מחדש,  איסוף  כוללת  שהיא  משום 
אליו הגענו. לעצור הכל, את החופשה, את ההנאה 
והשמחה שליוו את הקיץ, ולשוב בתשובה שלמה, 
לשיגרה,  בחזרה  מהשיא  המעגל,  עם  להסתובב 

אולי זה בעצם הקושי של החזרה בתשובה.
איחולי החמים לתחילתה של שנה, שנדע ונשכיל 
ההתחלה,  לקו  לחזור  בתשובה,  לשוב  השנה  גם 
למצוא את השיאים שלנו בכל מעשי ידינו, ולצידם 
כוחות  עם  ולנסות מחדש, אחרת,  לחזור  גם  נדע 
חדשים וישנים. שנה של התחלות טובות, פסגות 

גבוהות, וחזרה מוצלחת לשגרה. שנה טובה.

במסורת היהודית אין רק ראש אחד 
לשנה, אלא מבקשים מאתנו להתחיל 

מחדש כל הזמן
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 ראש השנה - והתשובה
אל המקדש

סליחות';  'סיורי  הנקרא  בתקופתנו,  התקבל  חדש  מנהג 
להתבונן  הולכים  'סליחות',  מלומר  נפשם  שעייפה  אנשים 
באחרים, ב"עבדי ה' העומדים בבית ה' בלילות". נצא אף אנו 
ל'סיור סליחות' בעקבות עולי בבל, מחדשי הבית השני בראש 
השנה. נתבונן בהם, ונתעורר לחשוב, שמא ה'סליחות' שלנו 

אינן אלא הנצחת הגלות. 
יהוצדק  בן  וביהושע  בזרובבל  נתבונן 
מנהיגי הדור, מצב העולים הראשונים 
היה בכי רע, מספרם זעום - כארבעים 
אלף בלבד. המצב הרוחני ירוד, כן היו 
שהטילה  כבד  מס  להעלות  צריכים 
האמור,  למרות  פרס.  מלכות  עליהם 
שלשה  שני.  הבית  את  והקימו  עמדו 
ימי ראש השנה ניתן לציין בתקופתם 

כפרק חדש בתולדות המקדש השני.
ראש השנה הראשון: 

בערים  בתיהם  את  בחופזה  שיקמו  בבל  עולי 
החודש  "ויגע  ג,א(:  )עזרא  ככתוב  לירושלים,  ועלו  החרבות 
ירושלים".  וייאספו העם כאיש אחד אל  ]תשרי[!...  השביעי 
ונגינה  בשירה  נוראים  ימים  תפילות  לקיים  באו  לא  הם 
את  להקים  עבודה  כלי  עם  לירושלים  עלו  אלא  כבימינו, 
הבית השני מחורבנו, ככתוב: "ויבנו את מזבח אלקי ישראל, 
מנהיגי  המקדש.  הריסות  בתוך  זאת,  עולות",  עליו  להעלות 
הדור שהיו חדורי אמונה, השכילו להביא את הציבור להכרה, 

כי תשובת הפרט בלי תשובה אל המקדש - אינה תשובה.
ראש השנה השני: 

מלכות  והתנגדות  לבניין,  השכנים  העמים  התנגדות  למרות 
פרס - העולים לא התייאשו, ככתוב )חגי א,א(: "בחדש הששי 
]אלול[ היה דבר ה' ביד חגי הנביא... לאמור: העת לכם אתם 
לומר:  כוונתו  חרב?!",  הזה  והבית  ספונים  בבתיכם  לשבת 
והתחדשה  המזבח  נבנה  מאז  עברו שמונה עשרה שנה  הנה 
והבתים  לעצמכם  בתים  בינתיים  בניתם  במקדש.  ה'עבודה' 
'ספונים' ומצופים בארז, ואילו "הבית הזה חרב!" מול דברי 
תוכחה אלו התעורר העם לבנות. הדבר התחולל ערב ראש 

השנה, ובכך הונחו נדבכי אבן ראשונים להקמת היכל ה'. 

ראש השנה השלישי: 
בראש  אירעה  נוספת  תפנית 
עלייתם  עם  השלישי,  השנה 

של עזרא ונחמיה מבבל, ככתוב 
השני  "וביום  )ח,יג(:  בנחמיה 

]של ראש השנה[ נאספו ראשי האבות... אל עזרא הסופר". 
את  לקיים  בשבועה,  עצמם  על  קיבלו  והעם  המנהיגים 
כורתים  "אנו  י(:  )שם  הכתובים  וכלשון  המצוות שבמקדש. 
מדובר  כהנינו".  לויינו  שרינו,  החתום  ועל  וכותבים,  אמנה 
ברשימה ארוכה של מצוות, כגון, מצות מחצית השקל, לחם 
שבת,  מוסף  התמיד,  עולת  הפנים, 
כמו  המועדים.  ומוספי  חודש,  ראש 
כן קיבלו על עצמם לסייע ב"מלאכת 
את  להמשך  כלומר,  אלקינו",  בית 

בניין הבית ועבודת הכהנים.
חושף  שעשינו,  זה  סליחות'  'סיור 
הראשונים.  של  גודלם  את  בפנינו 
)שבת  חכמים  אמרו  זה  כגון  על 
בני מלאכים  קיב,ב(: "אם ראשונים 
- אנו בני אנשים, ואם ראשונים בני 
אנשים - אנו כחמורים". ככל שאנו 
למרות  נפש!  גבורת  איזו  בושה:  אותנו  עוטפת  מתבוננים, 
והקימו  קמו  המועטים  אלו   - עליהם  הגויים  ולחץ  דלותם 
לחסד  שזכה  דור  השפע,  דור   – דורנו  ואילו  מחדש.  מקדש 
שמימי בשבירת עול הגויים מעל צווארנו, ובהקמת ממשלה 
בירושלים; במה עוסקים המנהיגים חילוניים ודתיים כאחד? 
שנה  אלפיים  'חיכינו  קימעא!'  'קימעא  קלושות:  באמירות 
אלא  כאן,  יש  תורה  של  גדלות  לא  אלפיים!'  עוד  נחכה   -
רפיסות ושפלות הנפש. מתברר, שהקטן בקטנים בדורו של 
בתורה  גדלות  דורנו.  בני  מכל  גדול שבגדולים  הוא  זרובבל, 

אינה נמדדת בדיבורים, אלא בתשובה ובמעשים טובים. 
מן  להתנער  האמיתי,  במובן  לתשובה  ההתעוררות  זוהי 
התרדמה המתמשכת, ומהפניית העורף למקדש! כבר אמרו 
חז"ל )מדר"ש יג(: "ישראל מאסו במקדש, ואינם רואים סימן 
'אחר  ככתוב:  בניינו,  את  ויבקשו  שיחזרו  עד  לעולם  ברכה 
בית  בנין  זה   - טובו'  ואל  ה'  אל  ופחדו  ישראל..  בני  ישובו 
 - אלי  "שובו  לתשובתנו:  מצפה  במקדש  השוכן  המקדש!" 

ואשובה אליכם!"

לתגובות:
http://www.temple.org.il

חנוכת המזבח בימי בית שני
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 סיפורי משפחת ישראלי מבוססים
על תופעות וסיפורים אמיתיים

 לתגובות והצעות לסיפורים:
yikhat@gmail.com 

הפחד מהלא-נודע
בקושי  אבא  הערב  בארוחת  היום 
אכל. אחרי הארוחה טען אבא שיש 
לו כאב ראש. הוא פנה לחדרו והלך 
שאבא  מאוד!  מוזר  זה  היה  לישון. 
תמיד  כזאת?  בשעה  לישון  ילך  שלי 
ואף  מאוחרת,  שעה  עד  עסוק  הוא 
ותמיד  לפני!  לישון  הולך  אינו  פעם 

הוא בריא וחזק, ולא יודע מחלה מהי. ועכשיו?
מעניין מה קרה לו. מעניין - וגם מדאיג!

שאלתי את אמא בחשש מה אירע 
לאבא, אך היא נראתה כאילו אינה 
הכל  שבסך  ואמרה  כלל,  מתרגשת 
זה כאב ראש קל. אני מקווה שהיא 
שמעתי  משהו.  ממני  מסתירה  לא 
על אדם אחד בשכונה שלנו שלקה 
שסיפרו,  מה  לפי  הסרטן.  במחלת 
ראש  מכאבי  סבל  הוא  בהתחלה 
הרופא  גילה  בעצם  וכך  חזקים, 
המחלה  בסרטן.  חולה  שהוא 
עד  נמצא  והאיש  מהר,  התפשטה 
תלוי  כשהוא  החולים,  בבית  היום 

בין מוות לחיים. 
ומי יודע למה יש לאבא שלי כאבי 
ראש? אם הוא הלך לישון בשעה כל 
משהו  לא  זה  בוודאי  מוקדמת  כך 

פשוט!
להירדם.  הצלחתי  לא  לילה  באותו 
שוכב  אבא  את  ראיתי  בדמיוני 
חולים,  בית  של  לבנה  מיטה  על 

ורופאים מודאגים מסתכלים זה על זה בייאוש. 
יותר  עוד  לקחו אותי  והדמיונות  היא שהמחשבות  האמת 
ה"קדיש"  תפילת  את  בשבת  שאמר  בילד  נזכרתי  רחוק. 
את  אומר  והוא  נפטר,  שאביו  לי  והסבירו  הכנסת,  בבית 
ה"קדיש" לעילוי נשמתו של אביו. האם חס וחלילה גם אני 

אגיע למצב הזה?
נרדמתי לפנות בוקר. להפתעתי בבוקר אבא נראה  בקושי 
חזק כתמיד, והתכונן לצאת לעבודה. בזהירות שאלתי אותו 
איך הוא מרגיש הבוקר, והוא ענה בקלילות שכאב הראש 
חלף מזמן, והוא כבר כמעט ושכח ממנו. כנראה היה אתמול 

קצת עייף.
אני מקווה שזה נכון. איזו הקלה!!

* * *
אבל מחשבות ודאגות לא הרפו ממני.

ביניהם.  משוחחים  ואמא  אבא  את  שמעתי  ערב  באותו 
לא שמעתי בדיוק את השיחה, אבל יכולתי לשמוע מילים 
צריכים  "אנחנו  ככה..."  הוא  "כשהמצב  כמו  ומשפטים 
שנוכל  בטוחה  לא  "אני  בשביל..."  הכסף  את  לשמור 
להרשות לעצמנו...". באמת לא ממש הבנתי על מה בעצם 
הם מדברים, אבל דבר אחד ידעתי והבנתי היטב – מצבנו 
הכלכלי לא טוב. אולי אבא ואמא כבר לא מרוויחים מספיק 

מי  עכשיו?  יהיה  מה  מודאגים!  נראו  בהחלט  הם   – כסף 
או  ואולי מחר  לדבר אחד,  כסף  אין  היום  נגיע?  לאן  יודע 
מחרתיים לא יהיה לנו כסף גם לדברים אחרים. האם תמיד 

יהיה לנו מספיק אוכל?
האלה,  לחששות  ממש  של  בסיס  שאין  שהרגשתי  האמת 
העזתי  לא  אבל  וצדדי.  קטן  עניין  איזה  סתם  זה  וכנראה 
לקבל  בלי  לישון  והלכתי  כך,  על  ואמא  אבא  את  לשאול 

תשובות על שאלותי.
* * *

למחרת בחר המורה ללמד אותנו קטע מתפילת ראש השנה. 
המשפט  את  הלוח  על  כתב  הוא 
להזכירם  ייפקדו  בו  "ובריות  הבא: 

לחיים ולמוות,
מי לא נפקד כהיום הזה,

כי זכר כל המעשים לפניך בא".
שכוונת  המורה  הסביר  כך  אחר 
דן  ה'  היא שבראש השנה  הדברים 
את כל בני האדם. הוא זוכר כל אחד 
ואחד, בוחן את מעשיו ומחליט מה 

יקרה לו בשנה הבאה.
המורה הוסיף ואמר: "אף אדם לא 
יודע  מי  בעתיד.  לו  צפוי  מה  יודע 
אם יהיה לו מספיק כסף מחר? האם 
אין  יחיה?  בכלל  האם  בריא?  יהיה 
לנו אפשרות לדעת את מה שיקרה. 
יותר  חושבים  אנשים  ולפעמים 
ומתחילים  כאלה,  שאלות  על  מדי 
דמיוניים.  פחדים  בליבם  להכניס 
לאבא  אולי  ככה...  לי  יקרה  אולי 
כמובן  לחברים...  אולי  ואמא... 
אנחנו יודעים שאין סיבה לחשוב את זה, הרי רוב האנשים 
ולא מתים פתאום. אבל כמעט כל אחד הרגיש  חיים טוב 
את הפחד הזה לפעמים. הפחד מתגנב אל הלב, ומציק כמו 
עקיצה של יתוש. אנחנו חוששים מזה שאין לנו מידע ברור 

לגבי העתיד".
את  קרא  כאילו  נראה  ממש  הוא  לעצמי,  חשבתי  מעניין, 

מחשבותיי...
הזאת  התפילה  באה  האלה  "לאנשים  המשיך:  המורה 
בשמים  אלקים  יש  במקרה!  קורה  לא  דבר  שום  ואומרת: 
את  יודעים  לא  שאנחנו  נכון,  הכול!  את  קובע  והוא 
והוא   - יודע  הוא  שבשמים,  הטוב  אבינו  אבל  העתיד, 
קבע בשבילנו את הדבר הטוב ביותר בשבילנו! זכרו זאת, 
ילדים, וכשמתחילות מחשבות שליליות להתגנב אל הראש, 
המגן  הוא  הטוב  שאלקים  הידיעה  בעזרת  אותן  תבריחו 
ועד  חיינו מטוב  כל  והוא מתכנן את  צרה,  כל  עלינו מפני 

רע".
גם  נוספת  משמעות  התפילה  קיבלה  הזה  השנה  ובראש 

בשבילי...

יהודה מספר:
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משו"תת בהלכה

מייסודה של:
הסתדרות הפועל המזרחי

כתיבה ועריכה:
לפרסום מודעות: 052-4295209מכון 'צומת'

מבית: לאורניהול מסחרי:

מייסודה של הסתדרות הפועל המזרחי בא"י. יוצא לאור ע"י מכון "צומת".
dan@zomet.org :למנוי באנגלית בדוא"ל נא לפנות ל ,zomet.org.il :שבת בשבתו" באינטרנט"

עריכה: מכון "צומת" אלון שבות, גוש עציון 90433, טל' 02-9931442, פקס' 02-9931889
www.zomet.org.il zomet@netvision.net.il הוצאת העלון ניתמכת ע"י משרד החינוך והתרבות

BSD להפצה ולמודעות מסחריות: גל אורן
הבונים 11 רמת גן 51462, טל' 03-6133555, פקס' 03-6133699, דוא"ל dotan@go-bsd.co.il, הפצה: מקור ראשון 052-8908518 יוסי

מחפשים רב קהילה? רב בית כנסת?
 ניתן לפנות למרכז הלכה והוראה, להכשרת רבני קהילה ורבני עיר, וללימוד חושן משפט.

mhalacha@gmail.com :טלפון: 02-5474542/7, מייל

מקלחת ביו"ט
שאלה: 

חמים  במים  ביו"ט  להתקלח  מותר  האם 
שהתחממו בדוד שמש?

תשובה:
במשנה )ביצה כא,ב( מובאת מחלוקת בית שמאי 
לצרכי  ביו"ט  מים  מותר לחמם  ובית הלל האם 
רחצה. להלכה פסק השו"ע )תקיא,א( כדעת בית 
שההיתר  הוא  לכך  הרווח  ההסבר  שמותר.  הלל 
ביו"ט מלאכות לצורך "אוכל נפש" אינו  לעשות 
דווקא לצרכי אכילה ממש אלא לכל הנאות הגוף, 

ובכללן רחיצה )רמב"ם א,טז(.
)וכך  הגוף  כל  רחצת  על  מדובר  כאשר  אמנם 

המצב במקלחת( אזי מצאנו שיש שני איסורים:
א. איסור חימום המים ביו"ט - איסור זה מפורש 
בשו"ע  להלכה  ונפסק  לט,ב(,  )שבת  בגמרא 
הסברים  שני  מצאנו  האיסור  בטעם  )תקיא,א(. 
בראשונים: תוספות )ביצה כא,ב( ביארו שהיתר 
"אוכל נפש" )שמהווה כאמור את הבסיס להיתר 
ה"שווה  בצורך  מדובר  כאשר  רק  הינו  החימום( 
נחשבת  מהגוף  חלקים  רחצת  ורק  נפש",  לכל 
חימום  דבריו  פי  על  נפש".  לכל  ה"שווה  כצורך 
מים לצורך כל גופו הוא איסור תורה. לעומת זאת 
הרמב"ם )יו"ט א,טז( והרי"ף )ביצה יא,א באלפס( 
כתבו שעצם חימום המים מותר מהתורה תמיד, 

והאיסור הוא גזירה מדרבנן. 
החג  בערב  שהוחמו  במים  גם  רחצה  איסור  ב. 
כאשר  ראשונים,  במחלוקת  נתון  זה  איסור   -
)לעיל(  הרי"ף  כשיטת  פוסק  )תקיא,ב(  השו"ע 
והרמב"ם )לעיל( שאין איסור בכך, ואילו הרמ"א 
)שבת  התוספות  כדעת  לחומרא  הכריע  )שם( 

לט,ב ד"ה וב"ה( והרא"ש )שבת ג,ז( שאוסרים.
לאור זאת נראה שיש בעיה כפולה במקלחת בחג 
- איסור חימום המים ואיסור רחצה )לאשכנזים(.
להתקלח  להתיר  יש  זאת  שבכל  נראה  אמנם 

בחמים כיום:
א. חימום המים: ר' עקיבא איגר )שכו,ב( מחדש 
שגם כאשר המים מתחממים בשבת/חג מעצמם, 
אזי הם  אנושית  פעולה  ללא  נעשה  אך החימום 
זה  לאור  יום.  מבעוד  שהוחמו  כמים  מוגדרים 
בעזרת  בחג  המתחממים  למים  להתייחס  ניתן 
דוד שמש, כמים שהוחמו מבעוד יום, וכך דעת 
ובהערה  יד,ג  כהלכתה  שבת  )שמירת  הגרש"ז 
שם(, והרב עובדיה )חזון עובדיה יו"ט עמ' מא(. 

אם כן "פתרנו" את סוגיית חימום המים. 
שהשולחן  לעיל  האמור  לאור  במים:  רחצה  ב. 
יום  במים שהוחמו מבעוד  להתרחץ  ערוך מתיר 
במים  להתקלח  מרווח  היתר  יש  לספרדים  אזי 
שמתחממים בדוד שמש. אך בפשטות יש לאסור 

כפי  לאשכנזים,  זאת 
כך  ואכן  הרמ"א.  שמציין 
אשכנזים  פוסקים  מורים 

שבת  שמירת  חשובים- 
כהלכתה )יד,ז( הרב קרליץ )חוט השני עמ' קכב(, 

ועוד. 
שבה  למציאות  נכונים  היו  שדבריהם  נראה 
לעתים  רק  גופם  כל  את  לרחוץ  נוהגים  אנשים 
בציבור  )לפחות  שהנורמה  כיום  אך  רחוקות, 
הדין  אז  יומי  יום  באופן  להתקלח  היא  שלנו( 

משתנה, מפאת שתי סיבות:
1. רחצת כל גופו מוגדרת כדבר השווה לכל נפש. 
הר"ן )ביצה יא,א באלפס( מבאר שאיסור רחיצת 
מדרבנן  גזירה  אלא  עצמי  איסור  אינו  הגוף  כל 
זה  מחשש שיבוא לחמם את המים בחג. מנגנון 
על  שגזרו  מצאנו  ששם  שבת  מהלכות  הועתק 
רחיצת כל גופו בחמים גם אם הוחמו מבעוד יום 
מחשש שיבוא לחמם את המים באיסור. על פי זה 
ביאר שאיסור רחצת כל גופו ביו"ט שייך רק למי 
שסבור שחימום המים לכל גופו הוי איסור תורה 
)כמו בשבת(. בכך מסביר מדוע דווקא התוספות 
כל  לרחצת  המים  שחימום  הסבורים  והרא"ש 
הוי  וממילא  נפש  לכל  השווה  דבר  אינו  גופו 
איסור תורה, אסרו את הרחיצה, ואילו הרמב"ם 
גזירה  רק  יש  המים  שבחימום  הסבורים  והרי"ף 

מדרבנן לא אסרו את הרחיצה. 
המים  חימום  איסור  והרא"ש  תוספות  לשיטת 
לרחצת כל גופו הינו בגלל שאינו שווה לכל נפש, 
ברור  אז  בסיסי,  לצורך  כיום שהדבר הפך  ואילו 
אם  לשיטתם.  לגמרי  מותרת  החימום  שפעולת 
רחיצת כל הגוף נאסרה מחשש לחימום, אז כיום 
פקעה סיבת האיסור. על כן נראה שגם לאשכנזים 
)או  יום  מבעוד  שהוחמו  במים  להתקלח  מותר 
הועלתה  להיתר  זו  סברא  בחג(.  שמש  בדוד 
כא( אך שם  )יד, הערה  בשמירת שבת כהלכתה 
קצח(  )עמ'  שלמה  בשולחן  אולם  בצ"ע,  נשאר 
להתקלח  שלו  לתלמיד  הורה  שהגרש"ז  מובא 
לאור סברא זו, וכן מורה הרב אהרון ליכטנשטיין.
מקלחת,  ללא  יום  לאחר  כיום,  "מצטער".   .2
קטנה,  לא  נעימות  בחוסר  ירגישו  רבים  אנשים 
דבר שמגדיר אותם הלכתית כ"מצטער". כך ודאי 
המצב בראש השנה, חג של יומיים. דבר מוסכם 
גופו בחמים, לא נאמרה  הוא שגזירת רחצת כל 
)ר' עקיבא איגר שכו,א; ביאור  באדם "מצטער" 
הלכה שכו,א ד"ה במים(, ובפשטות הסברא היא 

שחז"ל לא גזרו במקום צער. 
למעשה: מעיקר הדין ניתן להתקלח כרגיל במים 
שהתחממו על ידי דוד שמש, וגם הרוצה להחמיר 
לזכור  ויש  בפושרים.  להתקלח  בודאי  יכול 
להיזהר  וכן  בלבד,  נוזלי  בסבון  להשתמש  שיש 

מפעולות סחיטה ולהימנע מסירוק השיער. 
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התשובה נכתבה בידי הרב אלי טרגין
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והב בסופה
הרב יעקב דוד רידב"ז, קוברין, ל' בשבט תר"ה – 

צפת, א' בתשרי תרע"ד )1845-1913(.
ימלאו מאה שנה  ביום הראשון של ראש השנה 
לפטירתו של הרידב"ז, שעסק שנים רבות בפירוש 
התלמוד הירושלמי. שמו התפרסם כמתנגד חריף 
כהן'  ב'משפט  קוק.  הרב  של  המכירה'  ל'היתר 
וב'אגרות הראיה', מופיעות תשובותיו המנומקות 

של  להשגותיו  קוק  הרב  של 
הרידב"ז. אך בתוך כל המתח של 
והאידיאולוגי  ההלכתי  הויכוח 
שעבר ביניהם, שררה אהבה רבה 
חז"ל  וכדברי  האישים.  שני  בין 
"אמר  ל,ב  דף  קידושין  במסכת 
האב  אפילו  אבא  בר  חייא  רבי 
שעוסקין  ותלמידו,  הרב  ובנו, 
נעשים  אחד,  בשער  בתורה 
זזים  ואינם  זה,  את  זה  אויבים 
זה  אוהבים  שנעשים  עד  משם 
את זה שנאמר )במדבר כא( 'את 
בסּופה  תקרי  אל  בסופה'  והב 

אלא בסֹופה". 
שקט ושלווה

נולד  )וילובסקי(,  דוד  יעקב  הרב 
זאב  ר'  אביו  ענייה.  למשפחה 

היה קצב. האגדה מספרת, שאביו שעסק בבניית 
תנורים, סתר את התנור בביתו ובנה אותו בבית 
גביר עשיר, כדי לממן את שכר הלימוד של בנו. כפי 
הנראה למד תורה מפי רבה של קוברין, רבי מאיר 
 ,)1800-1873 )תק"ס-תרל"ג  שאפיט  מארים 
מגדולי גאוני פולין ומחבר ספר 'ניר' על התלמוד 
נשא  שנה,  עשרה  שש  לו  כשמלאו  הירושלמי. 
לאישה את רעייתו מרים בלומא לבית קרלינסקי. 
נולדו להם שלשה בנים ושתי בנות. בשבע השנים 
שאחרי נישואיו, למד בשקידה רבה את התלמוד 
הבבלי ושולחן ערוך חושן משפט. בשנת תרכ"ח 
בעיירה  בליטא.  איזאבלין  בעיירה  כרב  התמנה 
קטנה זו יכול היה לשקוע בתלמודו לילות שלמים, 
ללא כל הפרעה. בתקופה זו צלל למעמקי התלמוד 
של  בתורתה  הבקיאים  כאחד  ונודע  הירושלמי 
כתלמיד  שמו  התפרסם  הזמן  עם  ישראל.  ארץ 
לכהן  הוזמן  הוא  מובהק.  וכדרשן  גדול  חכם 
רבי מתתיהו  של  בהמלצתו  גדולות.  בערים  כרב 
התמנה   )1817-1885 )תקע"ח-תרמ"ו  שטרשון 
כמגיד בעיר וילנא. בערים הגדולות רבו טרדותיו 
וסכסוכיו, והוא הביע באוזני רעייתו, את געגועיו 

לעיירה איזאבלין השקטה והשלווה. 
'רש"י' ו'תוס' לירושלמי

הלמדניים,  חיבוריו  בזכות  גם  נעשה  פרסומו 
'מגדל  הראשון  חיבורו  הופיע  תרל"ד  בשנת 
ולירושלמי.  לבבלי  וביאורים  חידושים  דוד', 
כעבור שנתיים יצא לאור ספרו השני 'חנה דוד', 
שהוא פירוש על מסכת חלה בתלמוד הירושלמי. 
ראשי  רידב"ז  תשובות  את  פירסם  בתרמ"א 

ר'עיונות  של  התיבות 
ז'אב.  בן'  ד'וד'  י'עקב 
את  לו  הוסיפו  כשחלה 

הסביר  ובכך  רפאל  השם 
לשם  הפך  זה  כינוי  רידב"ז.  בשם  ר'  האות  את 
פירושו  בהדפסת  החל  תרנ"ח  בשנת  משפחתו. 
הגדול על התלמוד הירושלמי. הוא תכנן להדפיס 
את התלמוד הירושלמי עם המפרשים הקודמים 
'פני משה' ו'מראה הפנים' ולצידם את פירושיו, 
פירוש  מעין  הרידב"ז',  'חידושי 
כדוגמת  הרי"ד'  ו'תוספות  רש"י, 
התוספות. עלות ההדפסה הייתה 
נטל  הרידב"ז  ביותר,  גבוהה 
סלוצק  רבנותו  מעיר  זמן  פסק 
היהודיים  במרכזים  לנדוד  והחל 
ובאמריקה  אירופה  במערב 
מפעל  על  מינויים  לקבל  כדי 
המרשימה  דמותו  ההדפסה. 
רב  רושם  עשו  הלוהט  ודיבורו 

והוא הצליח במשימתו.
לאמריקה  שוב  יצא  בתרס"ג 
הקהילה  ספריו.  את  להפיץ 
בטקס  אותו  הכתירה  בשיקגו 
חגיגי ורב רושם כרבה. הובטחה 
תוך  אך  גבוהה,  משכורת  לו 
קשה  למחלוקת  נקלע  קצר  זמן 
הפיקוח  על  נסב  הויכוח  הקהילה.  פרנסי  עם 
לעמוד  מוכנה  הייתה  לא  הקהילה  הכשרות,  על 
התפטר  והוא  הציב  שהרידב"ז  בסטנדרטים 
יורק,  בניו  הכולל  כרב  לכהן  לו  הוצע  ממשרתו. 

אבל הרידב"ז העדיף לעלות לארץ ישראל. 
מיני ומיניה יתקלס עילאה

חכמי ירושלים חשו כי 'ארי עלה מבבל'. בהכירם 
את רוחו התוססת, המליצו לו לקבל את הרבנות 
בצפת. התקווה הייתה שבמרצו הרב הוא יעורר 
למרכז  שוב  תהפוך  והיא  מתרדמתה  צפת  את 
את  בצפת  הקים  הרידב"ז  ואכן  חשוב.  תורני 
'תלמוד תורה וישיבה תורת ארץ ישראל', בראשו 
)תרל"ח- קנוביץ  יוסף  הרב  חתנו  את  העמיד 
בעובי  נכנס  ישראל  בארץ   .)1878-1944 תש"ד 
ובעיקר  בארץ  התלויות  המצוות  של  הקורה 
בנושא השמיטה. הוא הדפיס קונטרסים וספרים 
קוק,  הרב  עם  בחריפות  התפלמס  זה,  בנושא 
ואף נסע לאירופה לאסוף כספים לטובת שומרי 
השביעית. ההתכתבות עם הרב קוק נמשכה גם 
אחרי השמיטה של שנת תר"ע. עוד בכ"ד בסיון 
בה  תקנ"ה,  אגרת  את  קוק  הרב  לו  כתב  תרע"ג 
כתב  השנה  ראש  בערב  השקפותיו.  את  סיכם 
)הרידב"ז(  הרב קוק לתלמידו הרב חרל"פ "הוא 
אינו צריך למחילה מצדי, כי מיני ומיניה יתקלס 

עילאה" )ממני וממנו יתקלס הקב"ה(. 
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מה שסיפר לי השופר
מצות.  בולסים  בפסח  שלו.  והמצווה  חג  כל 
בונה  ושלומית  מינים  ארבעה  מנענעים  בסוכות 
קוראים  ובפורים  נרות,  בחנוכה מדליקים  סוכה. 
מגילה ושולחים מנות. ומה עושים בראש השנה?

באופן מפתיע, כשהתורה מדברת על היום הגדול 
כך  על  מילה  אף  להגיד  טורחת  לא  היא  בשנה, 
שמדובר ב...יום הדין. לא תמצאו אפילו רמז דק 
ולמוות.  לחיים  מכריע  משפט  כאן  שמתחולל 
יהיה  תרועה  "יום  בתשרי  שבא'  קובעת  התורה 

כט,א(,  )במדבר  לכם" 
מבלי להוסיף מילה על 
התוכן הרוחני של החג 
הדבר?  פשר  מה  הזה. 
בשופר  בו  יש  מה 
נקבעה  בו  שהתקיעה 
'יום  את  לציין  ַּכֶדרך 

הרת עולם'? 
אל תסתכל בקנקן

מאכזב  חפץ  הוא  השופר  האמת,  על  נודה  אם 
מרשים.  לא  ממש  הוא  חיצונית  מבחינה  למדי. 
קודם כל, הוא עקום. הצבע שלו משעמם והמגע 
לצאת  בכלל  יכול  טוב  משהו  וקר.  נוקשה  שלו 
פיך  אל  תקרב  רק  אם  זאת,  ובכל  כזה?  מדבר 
את הנקב הצר ותנשוף אויר – וואו! אילו קולות 
המסר  אולי  ומכאן  ממנו.  יוצאים  עוצמתיים 
הראשון והחיוני לשנה החדשה. די לשפוט כל דבר 
על פי החיצוניות. בעולם מוחצן ששבוי בקסמם 
המתעתע של הפוזה והשואו, אנו נקראים למבט 
פנימי. מבט שיודע לחדור לעומק ולשים לב אל 

התוכן והנשמה ולא רק אל המעטפת והגוף.
רק להקשיב

שכדי  בכך  מיוחדת  בראש-השנה  היום  מצוות 
מלבד...  דבר,  לעשות  צריך  אינך  אותה  לקיים 
ובעולם שבו כמויות המלל והקשקשת  להקשיב. 
לא  שבה  בחברה  נתפסים,  בלתי  לשיאים  הגיעו 
צריך שיהיה לך משהו חכם באמת לומר רק בשביל 
אלפים  לעיני  בפייסבוק  כסטטוס  אותו  להעלות 
אלא 'סתם, כי בא לי לדבר' - מעניק לנו השופר 
את מתנת ההקשבה. הבשורה המדהימה שאם רק 
נעצור את מטחי המילים ונהיה מוכנים להקשיב 
ולגלות  עמוקים  לקולות  להאזין  נצליח  באמת, 
כל  קיימים שם  היו  ייתכן שהם  נסתרים.  דברים 
הזמן, אבל בתוך כל רעש הרקע האופף אותנו, לא 
היה סיכוי שנשמע אותם. את הקולות העדינים 
שמגיעים אלינו מבפנים, את קול ה' הדובר אלינו 
ללא הרף, אם רק נדע להיות מכוונים אל התדר 
הנכון, וגם את קולם של האנשים שאינם יודעים 
עדין,  בקול  לוחשים  שהם  מה  את  אבל  לצעוק, 

יהיה חבל מאוד אם נחמיץ.
לתת מקום

הוא  סרגל.  כמו  ישר  בגאווה,  ניצב  אינו  השופר 
יותר  משהו.  לנו  לומר  בא  זה  וגם  ומּוֶטה,  כפוף 

בדיוק  יודעים  אנשים  מידי 
האמת  צריך.  ומה  נכון  מה 
בכיסם,  לה  מונחת  כאילו 

ואם מישהו רק יעז לחלוק על 
דעתם, ייצאו נגדו בשצף. בעולם כזה צפוף מאוד. 
בעמדתו  מתבצר  אחד  וכל  רבות,  ההתנגשויות 
מלמד  השופר  זולתו.  על  וביטול  בזלזול  ומביט 
הטובה  הצניעות  את  ההכלה.  סוד  את  אותנו 
שמאפשרת לתת מקום גם לשני ולהאמין שייתכן 
ֶשַיְפִנים את  מי  יש שמץ של אמת.  שגם בדבריו 
לזוגיות  המפתח  את  בידיו  יחזיק  הזה,  המסר 
של  ולחיים  תקינים,  עבודה  ליחסי  מאושרת, 
שלום ושל אמת רחבה 
מנקודת  יותר  וגדולה 
המצומצמת  המבט 

שלי. 
לא לזלזל בקטנות

לו  יש  פתחים  שני 
רוח  והשני רחב. אתה מכניס  צר  לשופר. האחד 
השני.  הצד  מן  יוצא  עוצמתי  וקול  אחד,  בצד 
בחיים אנו נוטים לא פעם לזלזל בעצמנו, לבטל 
יד את ערכם של מעשים קטנים. "מי אני  במחי 
יעזור, בלאו  זה כבר  בכלל?! מה אני שווה?! מה 
של  הראשון  ביום  זה?!".  את  ירגישו  לא  הכי 
השנה החדשה אנו מקבלים את ההמחשה החזקה 
ביותר בעולם לשקר של משפטי הרעל האלו. 'דע 
לך, ידידי', הוא טוען בלהט, 'אם רק תעז, תאמין, 
לך  אין  שלך,  הקטנה  ההשתדלות  את  ותעשה 
מושג איזה גלים זה יכה, ואילו השפעות זה יחולל 
טוב,  מעשה  באף  לזלזל  אין  אחרים'.  במקומות 

תפילה קטנה ומחשבה חיובית.
סיפור חיינו

קולות  מארבעה  מורכבת  השופר  תקיעת 
מרכזיים: תקיעה, שברים, תרועה, ולבסוף שוב - 
סיפור  כאן  ובתמציתיות מקופל  בחדות  תקיעה. 
חיינו כולו. זה התחיל מן ה'תקיעה' – קול פשוט 
וארוך. כולנו הופענו כאן בעולם כילדים קטנים. 
הכול  מכן  לאחר  טהורים.  פשוטים,  תמימים, 
'שברים'.   – לחלקים  ונשבר  הולך  הקול  הסתבך. 
גדלנו, התבגרנו, החיים הלכו והסתבכו, ובהמשך 
'תרועה'.   – לרסיסים  רגעים שנשברו  היו אפילו 
ואטומים.  מסובכים  מחוספסים,  נהיינו  ואנחנו 
נקודת  אל  אותנו  להחזיר  בא  השנה  ראש 
הראשית. אל הקול החלק והארוך שבסוף – שוב 
הטהור,  הבסיס,  את  בתוכנו  לעורר  'תקיעה'. 
לא  הוא  בתוכנו.  עמוק  שנמצא  הפשוט  הנקי, 
נעלם לרגע, רק התכסה בהרבה שכבות של אבק, 
ציניות וייאוש. וביום הזה, קולו הצלול של השופר 
מנער אותם בעוצמה ומחזיר אותנו אל ההתחלה, 

אל עצמנו, אל האלוקים.
שנה טובה ומתוקה!

השופר מלמד אותנו את סוד ההכלה. 
את הצניעות הטובה שמאפשרת לתת 

מקום גם לשני

 לתגובות, חומרי העשרה והצטרפות
milatova.org.il :לרשימת תפוצה
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כפרה על הארץ
המשפט החותם את שירת האזינו הוא דו-משמעי: "וכפר אדמתו 
על  תכפר  האדמה  האם  לארצו,  ישוב  ישראל  עם  כאשר  עמו". 

העם, או ההיפך? לכן רש"י פירש כשניהם "יפייס אדמתו ועמו".
חז"ל דרשו את הפסוק שהארץ תכפר על האדם )כתובות קיא,א( 
הכא  כתיב  המזבח.  קבור תחת  כאילו  ישראל  בארץ  הקבור  "כל 
'מזבח אדמה תעשה לי' וכתיב התם 'וכפר אדמתו עמו' ". לעומת 
"מכאן  לומדים  ו"החפץ"(  )"הביאור"  תימן  מדרשי  הגמרא, 
עוונותיו"  כל  לו  נמחלו  אמות  ארבע  ישראל  בארץ  שהמהלך 

)הגמרא לומדת רעיון זה מפסוק אחר(.
השירה,  בתום  מיד  הפסוקים.  לפשט  המדרשים  את  לחבר  ניתן 

הטרגדיה  על  שוב  מספרת  התורה 
הארץ  את  תראה  "מנגד  משה  של 
ושמה לא תבוא". ייתכן שהמדרשים 

דנים מה המוקד של הטרגדיה, שהוא 
עמך  אל  "והאסף  בארץ  ייקבר  לא 
ההר"  בהר  אחיך  אהרן  מת  כאשר 

)כדברי הבבלי(, או שנדחתה בקשתו "אעברה נא ואראה" )כדברי 
מדרשי תימן(.

נדמה שגישת מדרשי תימן הגיונית יותר, ואולי זו ביקורתו של ר' 
אלעזר בגמרא עצמה "אינו דומה קולטתו מחיים לקולטתו לאחר 
מיתה" )אגב, כבר כתבנו בעבר שר' אלעזר אף ביקר את "שלוש 

השבועות" המפורסמות(.

קצר ולשולחן
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משלים לשבת
לן

אי
ר-

 ב
שב

ח
מ

 ה
עי

מד
ט, 

ס
כי

נ"
ת

וי 
הל

ל 
סג

ל 
רא

א

יָנְתָך ֲחָדל. ֲהָתִעיף  יר, ִמִבּ יַגע ְלַהֲעִשׁ "ַאל ִתּ
ה ַיֲעֶשׂה ּלֹו ְכָנַפִים,  י ָעשֹׂ ֵעיֶניָך ּבֹו ְוֵאיֶנּנּו, ִכּ
ָמִים."  ר ָיעּוף ַהָשּׁ ֶנֶשׁ ְכּ
)משלי כג,ד-ה(.
מייגעים  אשר  לאנשים,  מכוון  הפסוק 
במטרה  בינתם  את   ומפעילים  מוחם  את 
עלול  שהעושר  מזהיר,  הפסוק  להתעשר; 
תעפעף  אחד  רגע   – עין  כהרף  להיעלם 
בעיניך, וכשתפקח אותן, תגלה שהוא איננו; 
אל  במהירות  עף  אשר  לנשר  דומה  הוא 
השמים ואי אפשר לעקוב אחריו. גם בהמשך 
ספר משלי )ל,יח-יט( הנשר הוא משל לדבר 
ה  ֵהמָּ ה  ֹלָשׁ "ְשׁ אחריו:  לעקוב  אפשר  שאי 

ָעה  ְוַאְרבָּ י,  נִּ ִממֶּ ִנְפְלאּו 
ר  ֶרְך ַהֶנֶּשׁ ים: דֶּ ֹלא ְיַדְעתִּ

ַמִים...". ָשּׁ ַבּ
מתאים  הפסוק  לענ"ד, 

מייגעים  אשר  בבורסה,  לסוחרים  במיוחד 
את בינתם במטרה "לפצח את השוק", להבין 
כדי  להשקיע  כדאי  ובמה  הולך,  השוק  לאן 
דומה  ההון  מזהיר, ששוק  הפסוק  להתעשר. 
אחד,  ברגע  כיוון  לשנות  יכול  הוא   – לנשר 
כהרף עין, ואז כל העושר שהושקע בו ייעלם 
ולעקוב  לנסות  טעם  ואין  אפשר  אי  ואיננו; 

אחריו.
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נקודת מבט
כפרת יום הכיפורים

ביומא )פה,ב(: "דרש רבי אלעזר בן עזריה : "מכל חטאתיכם 
טז,ל(; עבירות שבין אדם למקום  )ויקרא  ה' תטהרו"  לפני 
יום  אין  לחברו  אדם  שבין  עבירות  מכפר;  הכיפורים  יום 
הכיפורים מכפר, עד שיירצה את חברו". ראב"ע מסתמך על 
המילים "לפני ה" - דהיינו אפשר להיטהר ולבקש ממנו כפרה 
רק על מצוות "לפני ה'", שבין אדם למקום. אבל מצוות שבין 
אדם לחברו, אף על פי שהן מצוותיו של המקום, הכתובת 
גם  נפסק  כך  המקום.  ולא  חברו  היא  עליהן  כפרה  לבקשת 

להלכה ללא מחלוקת או הסתייגות. חד חלק וברור.
)מטעם  תשע"א  פרה"ש  בדף  הביא  ז"ל  ארנד  משה  פרופ' 
בעל  פינטו,  יאשיהו  הרב  של  ביאור  את  אילן(  בר  אוני' 
הזה  ביום  'כי  "מדכתיב  עין-יעקב:  על ספר  'הרי"ף'  פירוש 
יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם', וחזר לומר 'לפני 
ה' תטהרו', והרי כבר נאמר 'לטהר אתכם', ומה צורך לומר 
עוד 'תטהרו'? בא לומר כי ביום הזה יכפר 'לפני ה'', דהיינו 
עבירות שבין אדם למקום, בתנאי שתטהרו אתם בני האדם 
מעבירות  תטהרו  לא  ואם  לחברו.  אדם  שבין  מעבירות 
מכל  אתכם  יטהר  לא  הכיפורים  יום  גם  לחברו  אדם  שבין 

חטאותיכם לפני ה', שהם בין אדם למקום."
מה 'שוקל' יותר בארון הספרים?

לחברו  אדם  שבין  מצוות  של  המכריע  המשקל  לעומת 
בגמרא,  במשנה,  התאמה  חוסר  לכאורה  יש  במשנה, 
משנה  סדרי  בששה  עיון  כדלהלן:  ובאחרונים,  בראשונים 
מלמד כי ארבעה מהם מתרכזים בעיקר במצוות שבין אדם 
יש  נשים  בסדר  וטהרות.  קודשים  מועד,  זרעים,  למקום; 
מצוות רבות גם בין אדם לחברו - לאשתו. רק סדר נזיקין 

מוקדש כמעט כולו למצוות שבין אדם לחברו.
גם השלחן-ערוך של רבי יוסף קארו, בנוי במתכונת דומה: 
היומיומיות  בחובות  עוסק  חיים',  'אורח  הראשון,  חלקו 
ומועד.  שבת  ובימי  חול,   בימי  ערב  עד  מבוקר  למקום 
חלקו השני, 'יורה דעה', עוסק באיסור והיתר כמו שחיטה, 
)"עזר"  העזר'  'אבן  השלישי,  חלקו  ועוד.  אסורות  מאכלות 
עוסק  כנגדו"(  "עזר  בבראשית  כינויה  פי  על  האישה,  היא 
בענייני אישּות. חלקו הרביעי, 'חושן המשפט', עוסק בדיני 

ממונות ומשפטים.
שאחוז  תגלה  לדורותיה  השו"ת  ספרות  שבדיקת  בטוחני 
גדול מהן באופן משמעותי הן תשובות שבין אדם למקום. 
הפרטים  בפרטי  בדקדוק  הרב,  בפירוט  זאת  להדגים  ניתן 
דיני  או  דיני כשרות המזון,  הגבוהה למשל של  וברזולוציה 
מוקצה בשבת. לא כן הדבר במצוות שבין אדם לחברו, למעט 
יחידי סגולה בולטים )כמו בעל ה'חפץחיים''(. גם בדורנו אין 

התייחסות בולטת בספרות השו"ת למצוות חברתיות. 

ומה 'שוקל' יותר בחיים?
הוכחה נוספת לכך היא שמקובל להעריך את מידת צדקותו 
ומעלתו הרוחנית של רב ותלמיד חכם לפי שמירת המצוות 
אדם  בין  במידותיו  ולא  שלו,  למקום  אדם  שבין  במרחב 
לחברו. חוסר הפרופורציה הבולט, בין החשיבות המופלגת 
למצוות  בהשוואה  למקום  אדם  שבין  למצוות  המיוחסת 
המשנה,  בסדרי  רק  לא  ביטוי  מקבל  למקום,  אדם  שבין 
בחלקי השולחן ערוך ובספרות השו"ת, אלא גם בהתנהלות 

של אורח החיים הדתי השגרתי שלנו. 
צריך להודות על האמת כי אנו מסוגלים להעמיק ולהאריך 
מאד בסוגיות הלכתיות מגוונות שבין אדם למקום, ולדקדק 
ולחטוא  להיכשל  בעת  ובה  כבחמורה,  קלה  בעשייתן  מאד 
בעוונות ובפשעים חמורים שבין אדם לחברו. איש מאתנו 
בצפייה  או  ברכב  בנסיעה  שבת  לחלל  דעתו  על  יעלה  לא 
בכלל  מרגישים  לא  אנו  מזומנות  לעיתים  אבל  בטלוויזיה, 
חברנו  את  מכים  פנים,  מלבינים  דיבה,  מוציאים  שאנו 
ארסיים  )טוקבקים  מרושעת  וברכילות  הרע  בלשון  בסתר 
איש  ומרמים  משקרים  מקמבנים,  מתכמנים,  אנונימיים(, 
את רעהו בלי להניד עפעף ובלי להסמיק. עבירות חברתיות 
המצוות,  לתרי"ג  מחוץ  הן  כאילו  נתפסות  אלו  חמורות 
וכאילו ששמירת תורה ומצוות אינה כוללת תחום זה כלל, 
בענין  ומצוות  תורה  שומר  על  מיוחדת  חובה  מוטלת  ואין 
זה יותר מאשר על כל אדם אחר שאיננו דתי או אינו יהודי.

הבה נתפייסה
הימים הנוראים פותחים אחת לשנה חלון הזדמנות לתיקון 
חברתי, לפיוס, לאחווה ולשלום בין אדם לחברו. גם אם לא 
הרי  הם,  באשר  אנוש  בני  של  אוניברסאלי,  תרבותי  כערך 
כדי  ורוחני,  תורני  הלכתי,  כערך  בו  מחוייבים  אנו  בוודאי 
כל  ויתכפרו  כל,  אדון  לפני  לרצון  תפילותינו  שתתקבלנה 

עוונותינו - גם על עבירות שבין אדם למקום.
גם עבורי זו הזדמנות לבקש )שלש פעמים( סליחה ומחילה 
הרע  כפי שצד  יודעים,  ובלא  ביודעים  בו  מי שפגעתי  מכל 
של החיים הפוליטיים הביאוני לכך. ומנגד, למחול ולסלוח 
לכל מי שפגע בי. שנכתב ונחתם כולנו לאלתר לחיים טובים 

ולשלום!

חוסר פרופורציה 
ביחסנו לעבירות 

שבין אדם למקום 
ולחברו

רק 92x3 ש“ח
סה“כ 276 ש“ח כולל דמי משלוח

ראש השנה 3 ימים!!!
 הפעלה נקייה ופשוטה,

כיבוי גז למהדרין

www.zomet.org.il :להזמנות חייגו למכון צומת: 02-993-2111 לרכישה דרך האתר

 מנורת 3W LED חדישה  מפיקה אור עוצמתי לשנים רבות
 צריכת חשמל אפסית  מתקפל ונייד )כ- 500 גרם(

 חזק וגמיש - גוף המנורה ממתכת
 בטיחותי - ללא חלקי זכוכית  המנורה ניתנת לתליה על הקיר

 מתאים למתח החשמל בכל העולם 

חדש!
רק 92x3 ש“ח
סה“כ 276 ש“ח כולל דמי משלוח
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