
                'מעלת תפילה בקברי צדיקים'
           מאת הגאון הגדול רבי אברהם קריספין שליט"א

מבעי  ויבאו   - חברון  עד  ויבא  בנגב  ויעלו  נאמר  לד:(  )דף  סוטה  במסכת 
ונשתטח על קברי  והלך  ליה! אמר רבא מלמד, שפירש כלב מעצת מרגלים 
אבות, אמר להן אבותי, בקשו עלי רחמים שאנצל מעצת מרגלים. יהושע כבר 

פבקש משה עליו רחמים, שנאמר ויקרא משה להושע בן נון יהושע, ה' יושי
עך מעצת מרגלים. והיינו דכתיב ועבדי כלב עקב היתה רוח אחרת עמו וגו'. 

ומצינו במפרשים מחלוקת אם גם שאר המרגלים היו בחברון ולכאורה משמע 
מהגמרא שרק כלב בן יפונה היה בחברון וכן כתב המהרש"א שם  שלפי זה שלא 

פהיה בחברון אלא כלב לבדו רק כלב ראה את בני הענק שהרי בני הענק היו בח
ברון כמאמר הכתוב ושם בחברון אחימן שישי ותלמי ילידי הענק' ומה שאמרו 
המרגלים כשכשחזרו לבני ישראל "וגם את בני הענק ראינו שם" כתב המהרש"א 
וכן כתב רש"י על הפפ  שזה היה  שקר ולא אמרו כן אלא להפחיד את ישראל.
סוק במדבר )יג כב( ויבא עד חברון כלב לבדו הלך שם ונשתטח על קברי אבות 
שלא יהא ניסת לחבריו להיות בעצתם וכן הוא אומר ולו אתן את הארץ אשר 
דרך בה וכתיב שופטים א"כ ויתנו לכלב את חברון מתוכן. וגם מדברי הזוהר 
הקדוש שאמר שהלך כלב בדרכים עקומות ומסוכנות לחברון בשביל להתפלל 
על קברות אבותיו ונסתכן בנפשו מפני הענקים שהיו שם אבל מי שנמצא בעת 
צרה אין מסתכל על דברים אלו ולכן גם כלב שהיה בעת צרה לא הסתכל על 
כלום ובא לחברון להתפלל וא"כ משמע שרק כלב כיון שהרגיש שהוא בצרה.
אולם ברשב"ם עה"ת שם כתב שאף על גב  שדרשו בגמרא כן מכל מקום 
והראיה  ואחד עד חברון  ויבוא כל אחד  היא  כוונת הכתוב  לפי עיקר פשוטו 
ראינו שם  הענקים  בני  וגם  ישראל  לבני  אמרו  המרגלים  היא שהרי כשחזרו 
והענקים הרי היו בחברון כמאמר הכתוב ושם בחברון אחימן שישי ותלמי ילידי 

פהענק. וכן כתב בפי' רבינו המזרחי שאע"פ שכתוב ויבוא עד חברון כל המרג
לים באו עד חברון. ומה שאמרה הגמ' אבותי בקשו עלי רחמים הקשה התוס' 
שאע"ג שמבואר בברכות דף יח שהמתים אינם יודעים מאומה מהנעשה בחיים 
מכל מקום יש לומר שעל ידי שמתפללין לאבות וכיוצא בזה  מודיעים לאבות 
שכך התפלל פלוני. ובמסורת הש"ס הקשה על תמיהת התוס' שאדרבה משמע 
מהגמרא בברכות להיפך שהמתים יודעים מה נעשה בעולם. ובין לתוס' ובין 
למסורת הש"ס מועלת מאוד תפילה על קברי האבות שלדברי התוס' מודיעין 

לאבות שפלוני התפלל.
וכך כתב בפירוש אגדת אליהו וז"ל ונראה בדברי רבותינו זכרונם לברכה זוהר 
)ח"ג ע' ע"א( שהצדיקים בגן עדן מצטערים על צער החיים. וגם עוד בזוהר 
ח"ב אלמלא תפילת המתים על החיים לא היו החיים יכולים לעמוד וכן תמצא 
בחרבן כמה צער הגיע לאבות בעולם הבא עד שבא אברהם אבינו עליו השלום 
לראות השחתת המקדש שעשו הגוים בו ואמר להקדוש ברוך הוא בני היכן הם 
וכו' כדאיתא במדרש איכה )פתיחתא כד(, ועוד מצינו לרבותינו זכרונם לברכה 
)זוהר ח"ב נד(, על פסוק יגל יעקב וכו' )תהלים נג ז(  כשיש צער לישראל למי 
נוגע ליעקב וכשיש שמחה למי נוגע ליעקב וכו' וכן איזה קטרוג אם חס ושלום 
קם על ישראל מיד כל הצדיקים שבגן עדן מתרגשים ומצטערים ועולים לבקש 
רחמים עליהם לפני הקדוש ברוך הוא וכאלה רבות במדרשים ובזוהר, באופן 
דכשם שאין מנוחה לצדיקים בעולם הזה שלעולם הם מדוכים ביסורין לסבול 
עון הדור גם לעולם הבא אין להם מנוחה שהרי תמיד הם בצער עם צערם של 

פישראל כאן למטה שנאמר ילכו מחיל אל חיל כלומר הולכים ממתיבתא למ
תיבתא שבכל רקיע ורקיע לעוררם לבקש על צערן של ישראל ומפרש הפסוק 

דכל זה עד זמן שיראה אלהים בציון שיבנה בית המקדש ע"כ.      

'טוב או רע? תלוי בך...'
מאת הרה"ג רבי דוד אטדגי שליט"א

 העלון מוקדש: להצלחת:  ציון בן אסתר הי"ו. 
ונדב גור אריה בן מעיין מלכה הי"ו.  לרפואה 

שלימה: למשה בן שרה הי"ו. ושרה בת מלכה הי"ו. 
וכן חווה בת טובה הי"ו. וליזיווג הגון במהרה: 

לישראלה בת חווה הי"ו, וציונה בת חווה הי"ו.
להקדשת העלון :054-4215-970
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אחר שעם ישראל קרבו לארץ המובטחת להם מדורי דורות, קירבה של מהלך יום אחד, קרבה 
ובאה לה גם שעת תחילת המלחמה עם יושבי הארץ. ובאותה שעה החל הפחד לחלחל בעם 
לשלוח  ודרשו  רבינו  סביב משה  התאספו  מהעם  רבים  החזקים,  העמים  עם  הקרב  מאימת 
מרגלים, כדי לסייר בארץ ולבדוק את אופי תושביה וכוחם. משה רבינו אומנם ידע שמסע 
בקב"ה שהבטיח  ישראל  עם  של  ביטחונם  חוסר  את  בכך  ומראה  לגמרי,  מיותר  המרגלים 
להם את הארץ. אך מאידך חשש להכניס את העם בעל כורחם לארץ. לכן החליט לשאול 
לדעתך.  - לך"  "שלח  ביד משה:  ההחלטה  את  הותירה  ה'  הקב"ה. תשובת  דעתו של  את 
וכך משה רבינו בוחר שנים-עשר אנשים, ראשי בני ישראל, שילכו וירגלו את הארץ, ויאמרו 
האם העם היושב בה חזק הוא או חלש, והאם הערים בצורות או שמא לא. האם יש עצים הנותנים 
פירות או שמא לא. המרגלים הלכו במשך ארבעים יום!! וסיירו בארץ כנען, לאורכה ולרוחבה. 
וכאשר חזרו לעם ישראל, מסרו המרגלים 'סיכום רשמים' על מסע הריגול שערכו בארץ, 
בתחילה דיברו המרגלים בשבח הפירות בארץ, וכפי שמעידה התורה - "ויספרו לו ויאמרו 
וזה פריה". אלא שמייד מתחילים  וגם זבת חלב ודבש הוא  באנו אל הארץ אשר שלחתנו 
ילדי  וגם  לדבר בדיבת הארץ, "אפס כי עז העם הישב בארץ, והערים בצרות גדלת מאד, 
הענק ראינו שם". אלא שבאותה רגע קם כלב אחד מן המרגלים, ומשתיק את כל העם ואומר, 
"עלה נעלה וירשנו אתה כי יכול נוכל לה". כלב ויהושע היו המרגלים היחידים שזכו לעלות 
וירשנו  נעלה  'עלה  אמר  משום שכלב  ומדוע  דור.  אותו  בעוון  שותפים  להיות  ולא  לארץ 
אותה', אנחנו נצליח לכבוש את הארץ. אך ממשיכה התורה,  "והאנשים אשר עלו עמו אמרו 
לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו". ומידי שנה כשאני קורא את תשובת כלב לעם 
לי מדוע כלב לא מכחיש מיד את דברי המרגלים  נצליח לכבוש את הארץ', קשה  'אנחנו 
ואומר שהם דוברים שקר ומתחיל לדבר על מעלת הארץ? ובמקום זה עונה כלב ואומר עלה 

נעלה וירשנו אותה? 

וחשבתי ליישב בס"ד שעיקר הטענה על המרגלים הייתה מדוע קבעתם בעצמכם נגד ציווי 
הבורא "לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו"? וכי ביקשו ממכם המלצות האם ניתן 
לכבוש את הארץ? הרי משה רבינו דייק במשימות שהטיל עליהם וכפי שהקדמנו, שמשה 
אמר להם תביאו לי נתונים מה מצב הערים, מה מצב הפירות, ומה מידת הכח של העם. אבל 
המרגלים אחר שאמרו את מה שעינהם ראו, הוסיפו בקביעה נחרצת שלא ניתן לכבוש את 
הארץ. ופה הם הגדישו את הסאה! על כן קם כלב ומכריז מיד ואומר עלה נעלה וירשנו אותה 
)למרות  ומדוייקים  נכונים  נניח שדבריהם על הארץ  וכו'. אומר כלב לעם ישראל, גם אם 
שמיד אח"כ התורה אומרת, שכלב ויהושע קרעו בגדיהם ואמרו טובה הארץ מאוד מאוד( 

אינם יכולים לקבוע אם ניתן לכבוש את הארץ.

כן, היה הגורם לטעות המרגלים המרכזית? המרגלים ראו את הארץ באור שלילי  מה אם 
מתחילת הגעתם, הם לא התמקדו במעלות הארץ אלא בחסרונן. וגם את הדברים שניתן היה 
לפרשם לטובתם בחרו הם בראיה השלילית. וכמו שכבר הקשה השפתי כהן על התורה )רבינו 
מרדכי כהן זצ"ל תלמידו של מרן הבית יוסף(, שהרי הקב"ה אמר "ויתורו" את ארץ כנען, אומנם הם 
הלכו "ויחפרו" את הארץ. הקב"ה ציווה שליכו כמו תיירים, תייר הולך ומטייל לו ברחבי 
הארץ ללא כוונה שלילית כלשהיא. אמנם המרגלים הלכו "לחפור" את הארץ. ועל כן עונשם 

היה שחפרו להם קברים ומתו בהם.
מבואר  )כן  איש  וארבעה  עשרים  של  בקבוצה  חשדם  שיעלה  המקום  מאנשי  למנוע  בכדי 
בירושלמי סוטה פ"ז ה"ה, ובתוס' סוטה דף לד ע"א עיי"ש(, שאינם אנשי המקום המטיילים 
במשך ארבעים יום לארכה ולרוחבה של הארץ, על כן "אירגן" הקב"ה הלוויות שיהיו עסוקים 

במתיהם ולא ישתנו דעתם עליהם. אבל הם בחרו לבחון את זה באור שלילי. 

וכן מבואר במדרש )במדבר רבה שלח פרשה טז( "אמרו ונהי בעינינו כחגבים, אמר הקדוש 
ברוך הוא ויתרתי עליהם, אלא וכן היינו בעיניהם יודעים הייתם מה עשיתי אתכם לעיניהם מי 
יאמר שלא הייתם בעיניהם כמלאכים"? דהיינו אומר הקב"ה, אני מוותר על מה שהחלטתם 
שהייתם בעינכם כחגבים. אבל לומר "וכן היינו בעינהם"? וכי אתם יודעים מה נתתי להם 
לראות אתכם? אולי הייתם כמלאכים בעינהם? ומכאן אנו למדים כמה יש לנו להתבונן בכל 
דבר בצורה חיובית, ולנסות ולמצוא את הטוב, וגם אם לא מצאנו, אל תוציא מהפה דברים 
שאתה לא בטוח בהם. שהרי אולי ניתן לפרשם בצורה חיובית וטובה. אל תמהר לחרוץ גורלות. 
או  נפגע,  איננו  מזיל דמעה,  דומם, שאינו  וחשבתי להוסיף, שאם על הארץ שהיא דבר 
ניזוק כשמדברים רע, תובע הקב"ה את עלבונה בצורה כה חריפה עד שדור שלם מת במדבר 
ולא זוכה להיכנס לארץ. ועל הבכי שבכו לחינם "קיבלנו" כל שנה את תשעה באב... כל 
שכן שהמדובר באדם, חבר, או האשה, שלפעמים מילה קטנה יכולה להחריב עולמות... אם 
נשתדל למצוא בשני את הטוב וכפי שאמר רבי אלימלך מליז'נסק, מגדולי החסידות: 
"שנראה כל אחד את מעלת חברינו ולא חסרונם". כשיראה האדם בזולת ובכל דבר 
דבר,  בכל  להימנע מראיה שלילית  נוכל  וכך  לבסוף.  אליו  נגיע  אנחנו  את הטוב, 

והחיים לפתע יהפכו לטובים הרבה יותר.

ע"פ 20 דק' קודם השקיעה



ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל ַּכְנֵפי ִבְגֵדיֶהם ְלֹדֹרָתם ְוָנְתנּו ַעל ִציִצת 
ַהָּכָנף ְּפִתיל ְּתֵכֶלת: )במדבר פרק טו(. 

| המדרש מביא לבאר מדוע התורה הסמיכה פרשת ציצית למעשה מקושש העצים  טעם המצוה 
ביום השבת וזה לשונו )תנא דבי אליהו רבא, פרשה כד(: אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: משה, מפני מה 
חילל זה שבת? אמר לפניו: ריבונו של עולם, איני יודע. אמר לו: יום חול תפילין בראשו ותפילין 
בזרועו ורואה וחוזר במעשיו, עכשיו שאין לו תפילין חילל זה את השבת. באותה שעה אמר הקב"ה 
זו  מצווה,  ואיזו  ובשבתות  טובים  בימים  בו  לישראל שיהו נוהגים  להם  וברר  צא  משה,  למשה: 
מצות ציצית. – ומבואר שמטרת המצוה היא להזכיר לנו על קיום המצוות כולם, וכמאמר הכתוב 

"וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם".
וכן כתב ספר החינוך )מצות עשה שפ"ו(: שרש המצוה נגלה בכתוב, שהוא למען נזכר כל מצות השם 
תמיד, ואין דבר בעולם יותר טוב לזכרון, כמו נושא חותם אדוניו קבוע בכסותו אשר יכסה בה 

תמיד, ועיניו ולבו עליו כל היום.
כאילו  ונחשב  ו(.  כד,  סימן  או"ח  )שו"ע  השכינה  פני  ורואה  זוכה  ציצית  במצוות  הזהיר   | המצוה  שכר 
עסוקים בכל המצוות )מדרש שוח"ט תהילים צ(. ומכריזים עליו ברקיע תנו יקר לבן המלך )זוהר, והובא בילקוט 
והקב"ה שמח בו, וניצול מכל נזק ומכל משחית וניצול מעין הרע של כוחות הטופ  הראובני בפרשתנו(.

מאה )שם(. וזוכה לאשה ובנים )תנחומא פרשת כי תצא(. ומצלת מן החטא )א"ר או"ח סימן כד(. ואוכל מפירות 
המצוה בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא )מנחות מד,א(. ובמסכת שבת ) לב,ב( אמר ריש לקיש, כל 
הזהיר בציצית, זוכה ומשמשין לו שני אלפים ושמונה-מאות עבדים. שנאמר: כה אמר ה' צבאות בימים ההמה 

אשר יחזיקו עשרה אנשים מכל לשונות הגויים והחזיקו בכנף איש יהודי”.

צמר | אין חייב מן התורה אלא בגד פשתים או של צמר רחלים, אבל בגד העשוי משאר מינים אין 
חייבים בציצית אלא מדרבנן )דעת הרי"ף והרמב"ם(, ויש אומרים שכל סוגי הבגדים חייבים מן התורה 
בציצית )תוספות| רמ"א סימן ט סעיף א| ומרן החזו"א נהג ללכת עם ט"ק של שאר מינים, ולא לבש ט"ק מצמר1, וכמנהג הגר"א במעשה 
רב אות יז, וטעם שנהג כן כדי לפרסם את ההלכה שבגד של שאר מינים חייב בציצית מן התורה )מעשה איש ח"ב עמוד קא(, מאידך הגר"ש 
מסלאנט ביאר שהגר"א נהג כן מכיון שהיה מעוטף בטלית גדול מצמר כל היום ובה קיים המצוה מן התורה לפיכך לבש טלית קטן משאר 

מינים שחיובו רק מדרבנן כדי לקיים מצוות "לא תסור"(. וירא שמים ייצא ידי חובת כל הדעות, ויעשה טלית של 

"צמר רחלים" שהוא חייב בציצית מן התורה בלי פקפוק, ובני ספרד צריכים להקפיד על כך ביותר, 
מפני שכן הוא דעת מרן השולחן ערוך שקיבלנו הוראותיו )שו"ע סימן ט ס"ו| מ"ב ס"ק ג והוסיף שנכון שיעשה בין 
הטלית גדול ובין הטלית קטן מצמר| ובשו"ת אג"מ או"ח ח"ב סימן א כתב" דבעידנא דריתחא מענישים אף על מי שאינו מקפיד על כך (. 

ציצית מצמר בקיץ | יש להקפיד על לבישת ציצית מצמר אף בימות הקיץ שמצטער בלבישת בגד 
הצמר מחמת החום, מפני שלצורך קיום המצוה עדיף בגד צמר, ולכך יש להעדיפו )אגרות משה או"ח ח"ג 

סימן א| אור לציון ח"ב פ"ב תשובה ל| ואף שאינו נהנה מלבישתו מקיים המצוה, הליכות שלמה פ"ג דבר הלכה אות טז(.  

תכלת | עיין בקובץ תשובות לגרי"ש אלישיב )ח"א סימן ב'( שהעלה שאין ללבוש את התכלת המצוי 
כיום אף שלדעת החוקרים זה התכלת המקראית, משום שדבר זה היה לעולמים ואינו דבר חדש, 
וידוע הדבר שהאדמו"ר מראדזין רבי גרשון חנוך ליינר, כתב לפני מאה שנה כמה ספרים בעניין 
התכלת, וחקר הרבה בזה וכתב שמצא באי קטן בקצה לשון ים המערבי, והוא מה שנקרא בלשון 
מחסידיו  כמה  נהגו  ומאז  חז"ל,  בזמן  שהיה  התכלת  צבע  שזהו  להוכיח  והאריך  הדיו,  דג  העם 
ללבוש ציציות עם הצבע הלז. אך גדולי ישראל בדורו לא הסכימו עמו עיין בערוך השולחן סימן 
ט' שדחה דבריו, וכן הבית הלוי בהקדמה לספר עין התכלת כתב שדג זה שמצא האדמו"ר מראדז'ין 
היה ידוע ומעולם לא נשכח, ועכ"ז לא לבשוהו אבות אבותינו על כורחך שאינו החילזון המקראי. 
וכן כתב בספר ישועות מלכו )או"ח סימנים א-ג(.והנה בדור שאחריו בא הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג 
והוכיח שהוא בריה אחרת ופרך את ממצאיו של האדמו"ר מראדזין, ולכן כתב הגרי"ש אלישיב 
שמי יערב לנו שלא יבוא אדם בדורינו ויוכיח שהתכלת שהחוקרים האחרונים מצאו אינה התכלת 

של התורה.  
ואמר פעם החזו"א שכיון שמהרי"ל דיסקין והבית הלוי לא חששו להניח תכלת בציצית, ולא קיבלו 
את דברי האדמו"ר מראדזי'ן, אף אנו אין לנו לקבלם -  והיינו שהם אף לא חשו לו בתורת חשש 

להטיל מספק תכלת בציצית, הכי נמי אנן לא נחוש לו.
ובספר 'ילקוט יוסף' הוסיף סברא לומר, שהרי כל גדולי ישראל בדור האחרון לא חשו לזה להחמיר 

וללבוש את הציצית שיש בה תכלת ולכן אין לנו אלא דעת רבותינו, ופוק חזי מה עמא דבר.
ציציות בחוץ | עיקר מצות טלית קטן ללובשו על בגדיו כדי שתמיד יראהו ויזכור המצות. )שו"ע 
סימן ח סעיף יא( ובמשנה ברורה )ס"ק כו( הביא משום דכתיב "וראיתם אותו". ואות שמשימים הציצית 

יז( כתב: וכן  )אורח חיים סימן ח סעיף  במכנסים, עתידים ליתן את הדין, והרחיב בזה. ובערוך השולחן 
אותם התוחבים הטלית קטן בהמכנסים אין דעת חכמים נוחה מהם.

)ס"ק מג( הביא על רבינו האר"י ז"ל שהיה לובשו למטה משאר מלפ  אך מאידך בספר "כף החיים"
בושיו על גבי חלוקו. וכתב ב"שער הכוונות" שאותם המתייהרים ללובשו על כל בגדיהם טעות 
גדול בידם היפך האמת. עוד מבואר שם: ודע כי האדם צריך להסתכל בציציותיו בכל שעה שנאמר 
וראיתם אותו. וביאר הגרב"צ אבא שאול זצ"ל בספרו "אור לציון" )חלק ב' עמוד כ"ז( שאפשר לקיים 
זאת, שבכל פעם שרוצה להסתכל, יגלה את הציציות ויסתכל. והביא עוד בשם הגאון רבי עזרא 
עטיא זצ"ל שהמוציא ציציותיו יש לו לחוש למוציא לעז על ראשונים, ע"כ. אך כיום רבים מבני 

ספרד נהגו כפי שהורה זקן מרן השו"ע ז"ל, שאנו סמוכים על שולחנו, וכן עמא  דבר.  

שאלה: המתפלל ביחיד בימי שני וחמישי מה יאמר בסדר 
תחנון הארוך.

: המתפלל ביחיד חייב לומר תחנון ונפילת אפיים. וביי התשוב
מי שני וחמישי בתוספת שלאחר נפילת אפיים יאמר הכל חוץ 

ימי"ג מידות ויסיים במילים וכן כתוב בתורתך ולא ימשיך ויע
בור השם וכו'.

אומרים  ביחיד  שגם  ב'  סעי'  קלא'  בסי'  הרמ"א  כתב  ביאורים: 
תחנון, ועיין בבא"ח פרשת כי תשא שנה א' סעי' ט' ובשו"ת אול"צ 
ח"ב עמ' פד' שיאמר וידוי וי"ג מידות ביחיד בטעמי המקרא אבל 

פבימי ב' וה' את התוספת יאמר הכל חוץ מי"ג מידות ויסיים במי
לים וכן כתוב בתורתך ולא ימשיך ויעבור וכו' וכן הלכה למעשה .

: ספרדי המתפלל במנין שאין אומרים תחנון ביום פטיי השאל
רת צדיק מה עליו לעשות.

תשובה: לספרדים יאמר תחנון ונפילת אפיים ביחיד ובימי שני 
וחמישי בתוספות הנאמרים יאמר רק עד וכן כתוב בתורתך. 

יולאשכנזים אינו צריך לומר תחנון ביחיד. ואף לספרדים במ
קום שמסופק מדוע לא אמרו תחנון אין צריך לברר אם משום 
בעל ברית וכדומה או משום אזכרה ורק כשיש סבירות שזה 

משום אזכרה יש לו לברר. 

סי'  ח"ג  יבי"א  ודעת שו"ת  זה  בענין  הפוסקים  נחלקו  ביאורים: 
לאחרונה  שנוסדו  גרועים  מנהגים  על  משגיחים  "שלא  וז"ל  יא' 
שלא ברצון חכמים כמו שראיתי נוהגים שלא לומר נפילת אפיים 
ותחנונים ביום פקודת השנה )יארצייט( של גאונים וצדיקים מפני 
שחושבין אותו ליו"ט ועושים בו סעודה ושותים לחיים ומביאים 
חסידי  מנהג  וכן  וכו'  לעומר  ל"ג  ביום  דרשב"י  מהילולא  ראיה 
פולין ולו חכמו ישכילו זאת דאם כן אין לך יום שלא נפטרו בו 
עתה  עד  והאמוראים  והתנאים  הנביאים  מימות  ישראל  מגדולי 

ותח וידוי  דין  ובטלת  אפיים  נפילת  לומר  מציאות  אין  כן  פואם 
נזדמן לאחד להתפלל בביהכנ"ס של  ולכן אם  וכו'  נונים לעולם 
הנוהגים כן ואין בידו למחות צריך שיאמר הנפילת אפיים לבדו" 
עכ"ל, וכ"ד שו"ת אול"צ ח"ב עמ' פד' )רק לא יכה על חזהו( וכ"ד 
הגר"מ פיינשטין הביאו בתפילה כהלכתה פט"ו הערה לז' והביא 

שכן הורה הגריש"א. 

אמנם דעת הגרשז"א בהלי"ש תפלה עמ' קסב' שאין לאומרו אח"כ 
במקרה  ספרדי  ולכן  לאומרו.  שלא  שמנהגם  בציבור  שהיה  כיון 
וחמישי את  )ובימי שני  נפילת אפיים  יאמר תחנון ביחיד עם  זה 
התוספות יאמר עד המילים וכן כתוב בתורתך ולא ימשיך ויעבור( 
ואשכנזי אין צריך לומר תחנון אחר כך. ונראה שספרדי שמסופק 
מדוע לא אמרו תחנון אינו צריך לברר דשמא יש חתן או בעל ברית 
ורק כשיש הסתברות לכך שאין אומרים תחנון מחמת אזכרה יש 

לו לברר.

מצות ציצית          שו"ת בעיניני תחנון



   
        הוא לא ידע את נפשו מצער: הוא עמד בפרשת דרכים וחיכה לראות 

האם יש עובר ושב יהודי שיוכל להצטרף ולהשלים לו מניין.

ר' פנחס עמד כעת בשמחה משפחתית: בן נולד לו למזל טוב. אולם 
הוא גר בכפר קטן שלא היה בו מניין של עשרה יהודים. מנהג הכפריים 

באותם הימים היה לשלם ליהודים מכפרים אחרים, שישביתו את עבודת 
המשק שלהם למספר שעות, ויבואו למניין לברית או לחתונה ולסעודת 

המצוה.

ר' פנחס מיודענו היה כל כך עני, שלא זו בלבד שלא היה בידו כסף 
לשלם לסעודת הברית, אלא שאף מעות בכדי לקנות כיבוד לסעודת 

ברית צנועה – לא עלתה בידו. במר לבו יצא ר' פנחס לפרשת הדרכים 
וחיכה שמא יעבור יהודי ויוכל להשלים לו מניין.

שעות הבוקר חלפו להן ושעות הצהריים נקפו. בצער רב על שנבצר 
פממנו להביא עשרה יהודים שיהיו בעת הברית, פרץ ר' פנחס בבכי מעו

מק קירות לבו. כך עמד ובכה זמן מה, כשלפתע במרחק הוא רואה עגלה 
עם נוסעים.

ניצוץ של תקווה ניצת בלבו, אולי יהודים הם ויסכימו לסור לביתי 
וישלימו מניין בעת הברית. סעודת מצוה אמנם אין, אבל לפחות מניין 
בברית. העגלה התקרבה ונוסעיה שהתגלו כיהודים שאלו את ר' פנחס 

בחום: מה לך בוכה?

ור' פנחס סיפר. הכל.

הנוסעים הזמינוהו לעלות לעגלתם אל ביתו: "מחותנים אנחנו", סיפרו 
לו, "בדרכנו לחתונה. יש עמנו סנדק ואף רב חשוב וגם מי שיודע לנגן. 
גם מיני תרגימא ומשקה בשפע לקחנו עמנו אל החתונה וסעודת המצוה 

של הברית תהיה עלינו".

הברית נערכה כהלכה, והתינוק, נקרא "אורי", לימים נודע כהרה"ק רבי 
אורי, "השרף" הקדוש מסטרעליסק )יום פטירתו כ"ב אלול(.

כשהיה רבי אורי מנהיג לאלפי חסידים, סיפר: אבי לא ידע בשעתו מי 
היו האורחים, אגלה לכם שבשמים ראו בצערו ושלחו אליו את אברההם 
אבינו שיהיה הסנדק, משה רבינו שישמש כרב ודוד מלך ישראל היה זה 
שניגן והנעים בברית המילה המופלאה. הכל בזכות הצער על שנמנעה 

ממנו המצוה...
* * *

סיפור נוסף נציין בשולי הדברים: אחד מתלמידיו הגדולים של "השרף", 
היה האדמו"ר הקדוש רבי שר שלום רוקח מבעלזא זי"ע. חתנו הבכור 

של ה"שר שלום", נקרא רבי חנוך העניך מאלעסק.

דרכו של רבי חנוך הייתה להתפלל בכוחות על אנושיים, כמעט 
עד כלות הנשמה. באחת השנים לקה רבי חנוך בדלקת ראות ובעת 

שהתפלל מקירות לבו כדרכו, היה יורק דם מריאותיו החולות. 
רעייתו הצעירה והמבוהלת, מרת פרידא, נכנסה אצל אביה הגדול 

וביקשה ממנו שיורה לבעלה, חתנו, שיפסיק להתפלל כשהוא מסכן 
את בריאותו וחייו.

נענה ה"שר שלום": "מלאכים ושרפים עומדים בשמים ומצפים 
לתפילתו!... אינני יכול למנוע ממנו להתפלל. אולם מבטיח אני לך 

שיהיה בריא". 
תקופה קצרה לאחר מכן נסעו החותן והחתן לסטרעליסק לשבות 
אצל "השרף" רבי אורי. דרכו של רבי אורי הייתה שלפני אכילת 

הדגים בליל שבת, היה נוטל את המלחייה ואת כלי הפלפל השחור 
שעמדו על השולחן, בוזק את כל תכולתם על הדגים ואוכל מהם.

פבאותו ליל שבת לאחר שסיים רבי אורי לאכול מן ה"דגים" המכו
סים מלח ופלפל, נטל את הצלחת והגישה לרבי חנוך כשהוא מצווה 

עליו לאכול הכל. ורבי חנוך אכל. מני אז, לא השתעל אפילו לא 
פעם אחת וריאותיו הבריאו לאלתר!...

מי היה הסנדק בברית המילה?

הגאון המופלא הרב שמעון סופר
הי"ד - מחה"ס התעוררות תשובה

~כ"א סיון תש"ד~

בפתיחת ספרו “מוסרי הרמב”ם, הוראה לדרך החיים ותוכחת מוסר” 
הובאו תולדות רבינו שמעון סופר זי”ע, אב”ד ור”מ דק”ק ערלוי.

בק”ק  נולד   - דורו  חכמי  שכינוהו  כפי   - הצדיק  שמעון  רבינו 
“חתם  בעל  מרן  בן  ז”ל,  סופר”  “כתב  בעל  מרן  לאביו  פרשבורג, 

סופר” ז”ל, ביום כ”ח לחודש אייר שנת תר”י לפ”ק.

משחר נעוריו הצטיין בשקידתו הגדולה בתורה וביראתו הנפלאה לה’ 
" ויהי לפלא. ממעיני אביו הקדוש שתה בצמא אשר ספי ליה כתורא 
זו  אמונתו  הביע  ואף  נוצר,  לגדולות  כי  בו  והכיר  וביראה,  בתורה 
פעמים רבות בפני אחרים. באביב שנת תר”ל, כשהגיע לפרקו, השיא 
לו אביו לאשה את מרת אסתר ע”ה, בתו של הרבני הצדיק והגביר 
הנודע רבי יצחק פריד ז”ל מקלינוורדין, אשר שם הוחג חג נישואיו 
ברוב פאר והדר, בהשתתפות גדולי ישראל. מבית חותנו, אשר כל 
עתותיו שם היו קודש לה’ ולתורתו - הרבה להתכתב עם אביו הגאון 
ז”ל ועם שאר גדולי דורו בהלכה למעשה ובפלפולא דאורייתא. ברם 
לא ארכה שם שלותו, היות שבשנתיים אחרי חתונתו מתה עליו אשת 
נעוריו אשר ילדה לו בת אחת, ונשא לאשה את מרת גליקל ע”ה בת 
הגאון הצדיק המפורסם מהו”ר חיים שמואל בירנבוים ז”ל מדובנא 

רבתי שהיה חתנו של מרן הגאון רבי עקיבא איגר ז”ל. 

בימים ההם התיישב בעיר אומן שברוסיא, ולאחריה בעיר קיוב, אשד 
מעם  מורם  כאיש  והוכר  הגדולים  כאחד  ושמו  טבעו  יצאו  שם  גם 
בתורתו וצדקתו. חכמי העיר, כיבדוהו מאוד על אף גילו הצעיר, וגם 
רצו להושיבו על כסא הרבנות של עיר זו הגדולה לאלקים - אך הרב 
זצ"ל סירב בדבר. אשתו זו ילדה לו את הרב הגאון רבי עקיבא סופר 

ז”ל, שהתיישב אח”כ בק”ק לבוב.

בעוד  פרשבורג,  מולדתו  לעיר  חזר  תרל”ופל”ז  שנות  סביבת 
שבשנתיים הקודמות ישב בקראקא, בבית דודו אחי אביו, הגאון רבי 
שמעון סופר ז”ל בעל “מכתב סופר”, האב”ד דשם. בעת ההיא נשא 
של  בתו   - ע”ה,  אסתר  מלכה  מרת  ה”ה  השלישית,  אשתו  את  לו 
ויען, בעל  הגאון רבי בנימין שלמה זלמן שפיצר ז”ל אב”ד דקה”י 
ספר ,”תקוןפשלמה”, שהיה חתנו של מרן הגאון בעל “חתםפסופר” 
ז”ל. אשתו זו ילדה לו שלש עשרה בנים ובנות. בשבתו בפרשבורג, 

המשך בעמ' הבא..



“של  ספריהם  את  לאור  להוציא  החל 
זקנו  המה  הלא  הקדושים,  אבותיו 
ה”חתם סופר” ז”ל ואביו ה”כתב סופר” 
הוא, הרב משה  ז”ל. אחד מבניו הלא 
יד  שו"ת  מחבר  בערלוי,  דיין  סופר, 
סופר – שנספה בשואה. בנו הוא הרב 
חסידות  מייסד  זצוק"ל,  סופר,  יוחנן 

ערלוי.

בשנת תרמ”א, נקרא לכהן פאר כאב”ד 
בק”ק ערלויא, במקום שנתקבל בכבוד 
התאספו  שמה,  בואו  אחרי  מיד  גדול. 
הסביבה,  מכל  תלמידים  עשרות  אליו 
המשיך  שם  גם  מפיו.  תורה  לשמוע 
בהוצאת ספרי אבותיו בהלכה ובאגדה, 
ספריו  את  לאור  הוציא  כן  וכמו 
“התעוררותפ  שו”ת  המה:  הלא  הוא. 
בו  אשר  חלקים,  ארבעה  תשובה” 
מתגלה לפנינו שיטת לימודו המקורית, 
ועומק תפיסתו, וספר “שירפמעון” על 
התורה, שספחו אל ספר “תורת משה” 
עה”ת, מזקנו החת”ס ז”ל, שיצא לאוד 
על ידו. בגלל ענותנותו הרבה, הדפיס 
ספריו אלה בעילום שמו. בספר ירושת 
תשובה  מופיעה  ל”ב  סימן  פליטה 

שכתב הרב הי”ד.

תשובה",  "התעוררות  שו"ת  הספר 
חלקים.  בארבעה  יצא  הרב,  שכתב 
ובכל  שמו,  בעלום  יצאו  הספרים 
לסמוך  "אין  בראשו  כתוב  היה  עמוד 
בהקדמה(".  )עי'  כלל  זו  הוראה  על 
את  כתב  שהוא  מסביר  הוא  בהקדמה 
עליו  ולא שיסמכו  בלבד  לעיון  דבריו 

למעשה. 

בשבתו בעירו ערלויא, הוכר הרב זצ"ל 
בכל  המדינה,  מנהיגי  מראשי  כאחד 
הנוגע לדתה של תורה, ולא נעשה דבר 
קטן וגדול מבלי להוועץ בדעתו. מעיר 
זו יצא שמו לכל תפוצות ישראל כשר 
התורה וקדוש עליון, וכן הרבה לעורר 
שראה,  שונות  פירצות  נגד  ולהתריע 
המדינה  רחבי  בכל  כרוזים  בפרסמו 
כשרות,  בעניני   - ישראל  בדקי  לחזק 
כשרות  בדיקת  המשפחה,  טהרת 

התפילין וציצית וכו’. חכמי הדור, 

כמו המוני בית ישראל, ראו בו את זקן 
הגאונים משיירי הכנסת הגדולה, איש 
מופת ופועל ישועות, צדיק יסוד עולם 
בלתי  שמים,  לשם  מעשיו  כל  אשר 
לאריכות  שזכה  זצ"ל  הרב  לבדו.  לה’ 
הרבנות  כסא  על  ישב  מופלגת,  ימים 
שנים  וארבע  ששים  משך  בערלויא 
משרות  לו  שהציעו  ולמרות  רצופות, 
כאונגוואר,  גדולות,  בקהלות  רבנות 
לעזוב  סירב   - בודאפעסט  סאטמאר, 
את מקום שבתו. בשנת תש”ד כשעלה 
אף  נתפס  הונגריה,  מדינת  על  הכורת 
הוא בגזירה זו, ויחד עם אנשי קהלתו, 
תלמידיו ובני משפחתו - וביניהם בניו 
ז”ל,  חיים  שמואל  מוה”ר  הגאון  הרב 
והגאון רבי משה ז”ל ראבד”ק ערלויא, 
בעל “יד סופר” - הובל לעיר השריפה 
סיון  לחודש  כ”א  וביום  אוישיויץ, 
תש"ד הועלה על המוקד בקדושת שמו 
ה’   - וחמש  התשעים  בשנתו  יתברך, 

יקום דמו.

המשך מהעמ' הקודם-

סופר  שמעון  הרב  מדברי  לקט 
הי”ד בשיר מעון:

ולא תחללו את שם קדשי ונקדשתי 
בתוך בני ישראל אני ד׳ מקדשכם 
שנכתב  מפני  כב,לב(.  )ויקרא 
ואמרו  מצוותי  ושמרתם  מקודם 
ידי  ועל  זו משנה,  ושמרתם  חז״ל 
לכן  ת״ח  למדרגת  יבואו  הלימוד 
לא  לומדים  שבתור  הציווי  בא 
יאמרו  יחללו את שם קדשי שלא 
פלוני שלמד תורה כמה מכוערים 
שיאמרו  ונקדשתי  אם  כי  מעשיו, 
נעים  כמה  תורה  שלמד  פלוני 
ד׳ מקדישכם,  אני  כי  וזה  מעשיו, 
ד׳  שאני  יאמרו  למען  כלומר 

מקדש את העוסקים בתורתי.

ברוך הגבר אשר יבטח בד׳ והיה ד׳ 
אדם  כאשר  יז,ז(.  )ירמיה,  מבטחו 
בוטח בד’,  אף כי הדבר קשה עליו 
השמים  מן  אותו  מסייעים  מאד, 
מלא  בטחון  לידי  להגיע  שיוכל 
יעשה אדם ראשית  ושלם. לפיכך 
את שלו ויהיה בעל בטחון, ובסופו 
של דבר יזכה לכך שהשם יתברך 

יהיה באמת ״מבטחו״...

שאלה: ידוע הדין שמי שהיה עומד והתחילו באמירת קדיש אין לו 
לשבת עד 'דאמירן בעלמא', רציתי לשאול האם ניתן לשבת אחר 

שסיימתי לענות יהא שמיה רבא וכו', או שצריך לחכות שהחזן 
יסיים בעצמו יהא שמיה רבא וכו' עד דאמירן בעלמא?

תשובה: אין צריך להמתין שהחזן יסיים אמירת יהא שמיה רבא 
וכו', אלא אחר שהוא עצמו סיים לענות יהא שמיה רבא, יכול 

לשבת.
ביאורים: הנה נשאלתי בעבר שאלה זו, והשבתי להוכיח מדברי הדרכי משה )סי' נו( 
שכתב מקור דין זה מדברי המהרי"ל )מנהגים הל' תפלה סע' ג( שהוא לא היה עומד בשעת 
קדיש וברכו אך כל קדיש שתפסו מעומד נשאר עומד עד שסיים אמן יהא שמיה רבא כו' 
והמנהג לעמוד וכו'. ע"כ. והביאו הרמ"א להלכה בהגה )סי' נו ס"א(.  ומלשונו משמע 
שאחר שה'עונה' סיים אמן יהא שמיה רבא, יכול לשבת. ולא צריך לחכות לחזן שיסיים.
וכ"כ הכנה"ג )שיירי כנה"ג הגה"ט סי' נה ס"ד(, שהביא לשון המהרי"ל, וכתב ע"ז 

וכן אני נוהג.
כשעונין  לעמוד  שא"צ  אומרים  'יש  בזה"ל,  זלמן  רבי  ערוך  בשולחן  ראיתי  וכן 
ישב  שלא  טוב  הלל  שלאחר  כגון  מעומד  שתפסו  קדיש  שכל  אלא  וברכו  קדיש 
וע"ע  יהא שמיה רבא' ע"כ. ומשמע שבעונה תליא מילתא.  עד לאחר שיענה אמן 
)שנה  הבא"ח  מלשון  משמע  וכן  ז'.  ס"ק  והמשנ"ב  נו.  סי'  רבה  אליה  הרב  מש"כ 
כמשנ"ת. ומבואר  איש"ר.  עניית  אחר  עד  עומד  שישאר  שכתב  ח'(  אות  ויחי  א', 

מאזוז  מאיר  רבי  הגדול  פו'( שהגאון  סי  )תשע"א  תורה  אור  בירחון  ושו"ר עתה, 
שליט"א נשאל על דבר זה והשיב, להוכיח מלשון הרב כף החיים )סי' נ"ו אות כ'( 
שכתב שמנהג חסידי בית אל יכב"ץ יכון בצדק שאין עומדים בקדיש אא"כ התחיל 
החזן לומר קדיש והיה אחד עומד אז נשאר עומד עד שעונה איש"ר עד דאמירן בעלמא 
ואח"כ יושב ע"ש, ומוכח שאין צריך לחכות עד שהחזן יגיע, אלא מיד כשעונה איש"ר 

עמידה בקדיש - עד מתי?

קימה בשעת הקדיש

שאלה: אדם שהיה יושב בשעה שאומרים קדיש, ועבר לידו תלמיד 
חכם או זקן בתוך ארבע אמותיו, שיש לעמוד מלא קומתו בפניהם, 

האם יכול חזור ולשבת? ומה הדין אם רק עשה 'הידור' שלא קם 
מלא קומתו אלא מעט, וכמו בזקן שקם לפני זקן?

תשובה: אם עמד מלא קומתו בפני החכם או הזקן, יש לו לישאר 
עומד עד אחר שיענה יהא שמיה רבא ואח"כ יישב. ואם עשה 

הידור ולא עמד מלא קומתו יכול לשבת בחזרה מיד.

לו  יש  זקן  מחמת  עמד  דאם  כתב  ס"ז,  נו  סי'  לאלפים  חסד  בספר  הנה  ביאורים: 
אות  ויחי  א',  )שנה  הבא"ח  וכ"כ  רבא.  שמיה  יהא  אמירת  אחר  עד  עומד  לישאר 
כשהתחילו  יושב  היה  שהוא  שמזדמן  הקדישים  בכל  ליזהר  יש  וכן  בזה"ל,  ח'(, 
איש"ר,  עניית  אחר  עד  עומד  שישאר  מפניהם,  וקם  ת"ח  או  זקן  ועבר  בקדיש, 
ס"ק  נ"ו  סי  כה"ח  הרב  הביאם  וכן  ע"כ.  מעומד.  תפסו  חשיב  עמד,  שכבר  מאחר 
בשו"ע  שכ'  וכמו  בהידור  אבל  ממש  שעמד  דווקא  שזה  שנראה  והוסיף,  כ"א. 
אם  בזה  לזקן.  זקן  וכן  הידור.  יעשה  זקן  או  לחכם  דחכם  ס"ח,  רמד  סי'  ביו"ד 
צ"א(. עמ'  )ח"א  עולם  הליכות  בספר  מו"ר  וכ"כ  לשבת.  יכול  בקדיש  כן  עשה 

קברה של הרבנית מלכה אסתר 
ע"ה,  בערלוי

סופר  שמעון  הרב  מאת  מכתב 
זצוק"ל נמכר ע"י ביה"מ קדם


