
'שכרו של הנטפל לעושי מצוה'
  מאת הגאון הגדול רבי משה קלזאן שליט"א

כתוב בפרשה : על פי שנים עדים או שלשה עדים יומת המת לא יומת על 
פי עד אחד.

ואיתא  בגמרא מסכת מכות ]דף ה עמוד ב[ : על פי שנים עדים או שלשה עדים 
יומת המת - אם מתקיימת העדות בשנים, למה פרט הכתוב בשלשה? רבי 
עקיבא אומר: לא בא השלישי להקל אלא להחמיר עליו ולעשות דינו כיוצא 
באלו; ואם כן ענש הכתוב לנטפל לעוברי עבירה כעוברי עבירה, על אחת 
כמה וכמה ישלם שכר לנטפל לעושי מצוה כעושי מצוה.  שהרי מדה טובה 
מרובה על מדת פורענות אחת על חמש מאות, שנאמר: )שמות לד, ז( "נוצר חסד 
לאלפים", וכתיב: "פוקד עון אבות על בנים ועל בני בנים על שלשים ועל 

רבעים". ע"כ.
ויש כאן מוסר השכל עמוק עבורנו, כי התורה מייתרת את שלש המילים "או 
שלשה עדים" כדי ללמדנו שאם יבוא אדם ויטען לבית הדין שהוא אכן שיקר 
והצטרף לעדות שקר של שני עדים, אך בעצם לא גרם כל נזק כי ממילא גם 
בלעדיו היו הורגים את הנידון, הטענה לא תועיל לו מאומה, ואם יבואו שני 

עדים ויזימו את העדים – יהרגו גם אותו !  
והטעם לכך הוא שהתורה מסתכלת על כוונתו של העד השלישי להצטרף 
עם אנשים רשעים כדי להרוג אדם ולכן עונשו יהיה בדיוק אותו דבר כמותם 
!  ובא וחידש רבי עקיבא החסיד, שאם זוהי דרכה של תורה בעניני עונש, 
הרי יש כלל שאומר "מרובה מדת טובה ממדת פורענות פי 500 !". כלומר 
נותן עונש על עבירה,  נותן על מצוה הוא פי 500 ממה שהוא  השכר שד' 
ואילו כשנותן  זה רק עד דור רביעי,   – שהרי כשפוקד עון אבות על בנים 
שכר אבות לבנים – הוא נותן לאלפיים דורות, שהם פי 500 מהדור הרביעי.

ולפי זה מחדש רבי עקיבא שכאשר ד' יתן שכר טוב לצדיקים, כל שכן 
שהוא יפעל לפי הכלל הקודם שהזכרנו שמי שנטפל לעושי מצוה – בודאי 

שיקבל שכר כמותם !
ובימים אלה של תחילת ימי הסליחות של חודש אלול, כאשר כל אדם מנסה 
לחשב את דרכיו ומעשיו, לפעמים עוברת מחשבה שאנו חלשים מדי מכדי 
לעשות מצוות גדולות כמו לימוד תורה במשך שעות רבות או הקמת גמחי"ם 

תגדולים לעזרה לנזקקים, וכאן התורה מעודדת אותנו שגם אם אנחנו מצטר
פים לעושי מצוה – אנו מקבלים שכר כעושי המצוה בעצמה !

לכן אם קיימת בשכונה קרן לעזרה או בית מדרש ללומדי תורה או עלון 
המפיץ את דבר ד', גם מי שתומך בהם ומחזק אותם מקבל שכר עצום.
גם  כי  עבירה,  בעוברי  לתמוך  גדולה שלא  זהירות  להיות  צריכה  ומאידך, 
תמיכה או עידוד של דברים הנוגדים את ההלכה – מתפרשת בתורה כאילו 

התומך עשה את העבירה עצמה !
ומסופר על אשתו של הגאון מוילנא שעשתה הסכם עם בעלה שמי שילך 
לעולמו ראשון יבוא בחלום ויספר לבן זוגו מהו משפט האדם לאחר מותו. 
נותנים שכר על  לו ששם  וספרה  ובאה בחלום  לפניו  והיא הלכה לעולמה 
הדבר הקטן ביותר שנעשה תוך כדי עשיית המצוה, כי פעם הלכה לאסוף 
מצרכים לעניים עם חברתה ונופפה לחברתה בידה שתפגש עמה, וגם על זה 

נתנו לה שכר ! שבת שלום!
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וכו',  'שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך  על הפסוק בתחילת פרשתנו 
העם  את  ושפטו  )תנחומא(,  המדרש  ביאר  יח(.  )טז,  צדק'  העם משפט  את  ושפטו 
שלום  ברבי  יהודה  רבי  אמר  צדק,  לכף  העם  את  מטין  שיהיו  צדק  משפט 
למד  אתה  ממי  הוא,  ברוך  הקדוש  לפני  זכות  עליהם  ומלמדין  מטין  שיהיו 
מבקש  הוא  ברוך  הקדוש  והיה  בצרה  ישראל  היו  שבימיו  יואש  בן  מגדעון 
אדם שילמד עליהם זכות ולא היה מוצא שהיה הדור דל במצות ובמעשים, 
כיון שנמצא זכות בגדעון שלמד עליהם זכות מיד נגלה עליו המלאך שנאמר 
זכות שלמדת על  זה בכח  לך בכחך  לו  ויאמר  ה'  ויבא אליו מלאך  ו(  )שופטים 

בני, וזהו, ושפטו את העם משפט צדק - שיהיו מלמדין זכות על הדור. ע"כ.

וכעין זה ראיתי בספר קדושת לוי ביאור נפלא המתאים לימים הללו ימי הרחמים 
והסליחות, שכידוע כדי לעורר מידה טובה בשמים יש לעוררה קודם בארץ. 
ובימים הללו ימי הרחמים לקראת יום הדין הקרב ובא, שכל אחד ואחד רוצה שמן 
השמים יגזרו דינו לטובה, ויהפכו בזכויותיו לגוזרו לחיים טובים וארוכים, עליו 
לעורר את מידת הרחמים ומידת החסד קודם למטה בינו לבין סביבתו. וכיצד? 
על ידי שמלמד זכות על כל איש מישראל, אף שכמעט ולא ניתן למצוא זכות 
למעשיו, והוא מתאמץ למצוא זכות. כך גם בשמים יעשו מאמץ גדול להפך 
בדינו ולמצוא לו זכויות. ועל ידי כך יכול להשפיע ברכה גדולה על כלל ישראל.

וביאר לפי זה סניגורן של ישראל, את הכתוב 'שופטים ושוטרים תתן לך בכל 
שעריך', שהביאור שעל ידי שאתה בעצמך תדון את חברך לכף זכות, כך ידונו 
במעשיך ה'שופטים ושוטרים' ש'תתן לך' תתקן על ידיך ותכין המשפט של 
מעלה על ידי 'שעריך', שהם השערים שלך שאתה עושה ומעורר במעשיך, שערי 
הרחמים. וזהו 'ושפטו את העם משפט צדק', שכל איש ואיש ילמד את עצמו 
להתנהג לשפוט את העם משפט צדק, ללמד צדקה וזכות על כל זרע ישראל, 
ואז האדם מעורר השער של מעלה, ועל ידי זה יוצא זכאי במשפט של מעלה. 

דנין  זכות  לכף  חבירו  הדן  רבנן:  'תנו  קכז:(  דף  )שבת  בגמ'  רבותינו  אמרו  וכבר 
אותו לזכות'. אדם שדן את חבירו לזכות מן השמים מתנהגים עמו מידה כנגד 
מידה. וכמו שראינו בגמ' )סוטה דף ח:, ובמגילה יב:( 'במדה שאדם מודד בה מודדין לו'.

בשם  שביאר  ראיתי  קעז(,  עמ'  )ח"ב  זייטשיק  להגר"ח  תפילה  ואני  ובספר 
דן  אחד  שאם  פירש,  מיגאש  שהר"י  זצ"ל  גרודזינסקי  אברהם  ר'  הגה"צ 
שם  כי  זכות,  לכף  הנידון  את  דניו  בשמים  גם  אז  כי  זכות  לכף  תבירו  את 
הדיבור  והשפעת  שרושם  היינו  אדם  של  דעתו  עם  מתחשבים  בשמים 
דעתו  הרגל  שלפי  והכוונה  ע"כ.  זכויות.  ומעוררים  בשמים  מכריעים 
ח"ו. להיפך  וכן  זכות  לכף  ידונו  אותו  אף  זכות  לכף  דן  אם  האדם  של 

וגדולה מכך הובא בספר אור לישרים בשם הגה"ק ר' פנחס מקוריץ זצוק"ל, שאדם 
שדן וממליץ טוב על חברו מתלבש בו ניצוץ קדוש ממיכאל אפוטרופוס של ישראל. 
והדברים מפליאים עד כמה גדולה מעלתו של הממליץ ומלמד כף זכות על חברו. 

מעבירין  מדותיו  על  המעביר  כל  רבא  אמר  הובא,  יז.(  )דף  השנה  ראש  ובגמ' 
למי   - עון  נושא  למי  פשע,  על  ועבר  עון  נשא  שנאמר  פשעיו,  כל  על  לו 
הטבעית  מידתו  על  ומעביר  זכות  ללמד  שלומד  אדם  פשע.  על  שעובר 
פשעיו. כל  על  לו  מעבירין  חובה,  לכף  חברו  לדון  שנוטה  האדם  של 
אריכות  ז'(  ופ'  פ"ד,  התבונה  )שער  הלשון  שמירת  בספרו  מביא  חיים  החפץ  ומרן 
עם  על  זכות  ללמד  שרגיל  זו  מידה  ידי  שעל  וכתב,  זה  בענין  דברים 
בשם  להיקרא  יכול  ההיפך  עושה  אם  וחלילה  צדיק,  בשם  נקרא  ישראל 
ומצינו  ישראל.  עם  על  חובה  המלמד  בזהירות  שם  והפליג  'רשע'. 
באורך. עיי"ש  כך.  עבור  חמורים  בעונשים  שנענשו  וטובים  רבים  כבר 

ומעתה אחר לומדנו כל זאת, ראוי ונכון לכל אדם ואדם בפרט בימים אלו, להתחזק 
בלימוד זכות על כלל ישראל, ומזהירות לימוד חובה. ולהרגיל לשוננו דבר טוב 
וחסד. ובעבור כך נזכה להיכתב ולהיחתם בספרם של צדיקים וחסידים. אמן!

ע"פ 20 דק' קודם השקיעה
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שאלה: מי שלא התפלל בזריחה ויש לו כמה מניינים לאחר מכן האם יש 
ענין להתפלל במנין היותר מוקדם.

תשובה: מי שלא קרא קריאת שמע לפני הזריחה יש לו להקדים לקוראה 
עם תפילין ולהתפלל כמה שיותר מוקדם משום זריזין מקדימין למצוות.

ביאורים: פסק בשו"ע סי' נח' סעי' ב' אם לא קרא קריאת שמע קודם הנץ 
החמה יש לו להקדים לקרותה במהרה כל מה שיוכל. והטעם לכך כתב המ"ב 
תפילין  מניח  לא  אדם  כלל  ובדרך  למצוות.  מקדימין  זריזין  משום  י'  ס"ק 
ואומר קריאת שמע ויותר מאוחר הולך להתפלל אלא עושה אותם יחד ולכן 
ודאי שאם אין לו סיבה הכרחית להתפלל יותר מאוחר אף שלא התפלל בנץ 
יקדים למנין היותר מוקדם מאשר היותר מאוחר. זאת ועוד בפשטות שדין 

זריזין מקדימין למצוות קיים גם על התפילה ולא רק על קריאת שמע.

שאלה: השומע קדיש או ברכה באמצע פסוקי דזמרה האם חייב לענות 
אמן או רק רשאי לענות אמן ומה הדין לענות ברוך הוא וברוך שמו.

תשובה: השומע קדיש או ברכה כשנמצא באמצע פסוקי דזמרה חייב 
לענות אמן אבל ברוך הוא וברוך שמו לא יענה.

ביאורים: כתב הבן איש חי שנה ראשונה פרשת ויגש סעיף י' בתוך פסוקי 
דזמרה יענה אפילו אמנים דברכות כי כן העיד רבינו מהרח"ו ז"ל על רבינו 
האר"י ז"ל שהיה עונה אמן של ברכות אפילו היה באמצע הזמירות, אך לא 
פירש על אמנים של תתקבל ועל ישראל ויהא שלמא והעלה מחמת הספק 
שב ואל תעשה עדיף דאמנים אלו יהרהר בלבו וכל שכן על ברוך הוא וברוך 

שמו שיהרהר ולא יענה.
אמן באמצע  כל  על  לענות  יב' שאין  סי'  או"ח  ודעת שו"ת תבואות שמש 
הוא  וכן  בזה  עליו  חלק  שמש  לתבואות  הגרע"י  ובהסכמת  דזמרה  פסוקי 
בהלי"ע ח"א עמ' עז' עט' שיש לענות גם על אמן של ברכות וגם על תתקבל 
שואל  שו"ת  דברי  את  שהביא  בהערה  שם  בדבריו  ומשמע  ישראל  ועל 

ונשאל שכתב שאין הבדל בין אמן לאמן ולכן יענה אמן.
ומשמע שחובה לענות ולא רק רשאי ואף דחה שם את דברי שו"ת אג"מ 
ח"ה או"ח סי' קא' שנקט שאמן של תתקבל ועל ישראל הם רשות וחלק עליו 
בהלי"ע שם. וכ"ד הח"א כלל כ' סי' ג' ומ"ב בסי' נא' ס"ק ח' שמותר לענות 
ובפשטות בא לומר שמותר לענות שם ואין זה הפסק וממילא חייב לענות. 
וגם בהסכמת הגרע"י לתבואות שמש כתב בלשון שצריך להפסיק ולענות. 
ומה שכתב בשו"ת יב"א ח"ה סי' יג' אות ה' לגבי הפסקה באמצע קריאת 
והוי עוסק במצוה  שמע וברכותיה אינו דומה לכאן דהתם ק"ש ענין אחר 
פטור מן המצוה ואילו פסוקי דזמרה הוא שבח ועניית אמן גם היא שבח וכ"כ 

בהלי"ע שם בעמ' עח' שאין להשוותם זה לזה כלל.

שאלה: האם מותר לאשה להתפלל עמידה של שמונה עשרה כשתינוק 
עליה בקנגרו )תיק נשיאה(.

בקנגורו  תינוק  לשאת  עשרה  שמונה  בתפילת  לאשה  אסור  תשובה: 
שהוא תיק נשיאה על גבה אף שאינה מחזיקה אותו בידיה, ולכן תניחנו 
התפלה  תעצור  להתפלל  תוכל  ולא  יבכה  העמידה  באמצע  ואם  לידה 
ותרגיע אותו )אף תרים אותו( בלי לדבר עימו וכשירגע תניחנו ותמשיך 

בתפילתה. 
ביאורים: בשו"ע בסי' צז' סעי' ה' כתב הנושא משאוי על כתפיו והגיע זמן 
תפלה פחות מארבעה קבין מפשילו לאחוריו ומתפלל ואם הוא ארבעה קבין 
מניחם על גבי קרקע ומתפלל. וכתב בערוה"ש בסעי' ז' שכל ההיתר בפחות 
מארבעה קבין הוא כשחושש לגניבה אבל אם לא כן אסור גם פחות מארבעה 
קבין. ושיעור ארבעה קבין בגרמים כל קב הוא ארבעה לוגין וכל לוג הוא 
שש ביצים יוצא בסך הכל 4815 ק"ג ובספר בירור הלכה )זילבר( על סי' 

צז' הביא בשם החזו"א שהוא שיעור 0069 גרם.

ולכאורה במחשבה ראשונה היה נראה שאם רגילה להרימו כך יש להתיר 
דלא גרע מפלאפון וכדומה באופן שאינו יכול להפריע כיון שזה דרכו ואינו 
מטריד אבל למעשה נראה שתינוק שונה שהרי גם אם רגילה להרימו ודאי 
שמביא לה טרדת המחשבה בזה שמתייחסת אליו ואף אם לא תתייחס הרי 
תניחנו  למעשה  ולכן  התפילה  כוונת  את  מטרידים  שלו  והדיבור  התנועות 
לידה וכשיבכה רשאית לעצור ולהרגיעו כמבואר בספר תפילה כהלכתה עמ' 
רמז' בשם הגריש"א לגבי ניתוק טלפון או אם מקישים בדלת שילך ויסיר 
השפופרת ויפתח הדלת בלי לדבר. וכן לגבי תינוק שמפריע שדעת הגרשז"א 
שם שיגש וישתיקו בלי  לדבר. ואף כאן תניחנו לידה ואם יבכה ואינה יכולה 
להתפלל תעצור ותרגיע אותו ואף תרים אותו בלי לדבר ואחר כך תמשיך 

בתפילתה בלי להרימו.

ענייני תפילה
ְוֶזה ִיְהֶיה ִמְׁשַּפט ַהּכֲֹהִנים ֵמֵאת ָהָעם ֵמֵאת זְֹבֵחי ַהֶּזַבח ִאם ׁשֹור ִאם ֶׂשה ְוָנַתן ַלּכֵֹהן ַהְּזרַֹע 

ְוַהְּלָחַיִים ְוַהֵּקָבה: )דברים פרק יח - ג(.
| נצטוו ישראל לתת לכהן "זרוע ולחיים וקיבה" מכל בהמה  מצות מתנות זרוע לחיים וקיבה 
טהורה, ועל זה נאמר )דברים י"ח, ג(, "וזה יהיה משפט הכהנים מאת העם מאת זובחי הזבח אם שור 
אם שה ונתן לכהן הזרוע והלחיים והקיבה". וחיוב זה נוהג בשור ושה בלבד, וכן בכל הבהמות 

הטהורות, אבל אינו נוהג בחיה ובעוף )ספר החינוך מצוה תקו| שו"ע יו"ד סימן סא ובש"ך סק"א(.
ברכה על מצוה זו | אין מברכים על מצוה זו, משום שאין הישראל נותן משלו אלא הכהנים זוכים 
במתנות הללו משולחן גבוה )תשובת הרשב"א והרמב"ן בהשגות לספר המצות, פר"ת אות א, ופר"ח שם כה"ח 
ס"ק ג, ודלא כמו שכתב הדמ"א שמברכים "להפריש מתנות"(, וכן אין הכהן מברך ברכת "שהחיינו" על מצוה 
זו )פרי תואר בשם תשובות הרשב"א, יד אפרים על הגליון בסימן ס| אולם הגר"א נהג לברך על הנתינה, וגם שהחיינו, 
אך אין המנהג כדבריו, דרך אמונה ביכורים פ"ט ס"ק ב(. ויש אומרים שהכהן יברך שהחיינו "בלא שם ומלכות" )רוח חיים 
אות ב(, וכן הבעל הבית הנותן את המתנות יברך שהחיינו "בלא שם ומלכות" )כף החיים סק"ה(.  ויש לומר אחר ההפרשה 
קודם שיתן לכהן לשם יחוד וכו' הריני בא לקיים מצות נתינת הזרוע והלחיים והקיבה, כפי שציוותה תורה לתקן שורש 

מצוה זו, וכל המצות הכלולות בה במקום העליון, ויהיה נועם וכו'.)כף  החיים סימן סא ס"ק ד(.  

טעם המצוה | לדעת רבותינו הכהנים זכו ב"זרוע לחיים וקיבה" בזכות מעשה הקנאות של פנחס 
לכבודו יתברך, וכמאמרם ז"ל  )חולין דף קלד עמוד ב(  דורשי חמורות היו אומרים: הזרוע כנגד היד, 
וכן הוא אומר )במדבר כ"ה( "ויקח רומח בידו", ולחיים כנגד תפלה, וכן הוא אומר )תהלים קו( "ויעמוד 
פנחס ויפלל", קיבה כנגד )במדבר כ"ה( "ואת האשה אל קבתה". ומצינו בדברי הראשונים סיבה 
נוספת: כי הלחיים בעבור היותם ראשית לגוף, והזרוע בעבור היותו ראשית האברים המשתרגים 
בגוף, והקיבה ראשית המעיים, כי הראשית בכולם ינתנו למשרתי עליון לכבודו, )רמב"ן דברים פרק 
יח פסוק ג בשם ה"מורה נבוכים", ג, לט(. ויש שכתבו טעם אחר:  "הזרוע" שכר נשיאת כפיו, ו"הלחיים" 
שכר ברכת כהנים בפה, ו"הקיבה" כי בזכותו ישלח ה' את הברכה שאוכל קמעא ומתברך במעיו, 

)כלי יקר דברים פרק יח פסוק ג(. 

| לכתחילה יש להדר לתת את "הזרוע לחיים וקיבה" לכהן תלמיד חכם,  ואין לתת לכתת להמקב
חילה לכהן עם הארץ, וכמו שדרשו חז"ל )מסכת חולין דף קל:( מנין שאין נותנין מתנות כהונה לכהן 
עם הארץ? שנאמר )דברי הימים ב' לא( "ויאמר לעם ליושבי ירושלים לתת מנת לכהנים וללוים למען 
יחזקו בתורת השם" - כל המחזיק בתורת ה' יש לו מנת, ושאינו מחזיק בתורת ה' - אין לו מנת.  
ואם אין שם כהן "תלמיד חכם" יתן לכהן עם הארץ )שו"ע סימן סא סעיף  ז(. והיינו דווקא אם הוא 
ירא שמים ושומר תורה ומצוות, אבל אם אינו מאמין, או שהוא בעל עבירות, פשוט שאין נותנים 
לו, אפילו אין שם כהן אחר. אלא יניח דמים כנגד המתנות, וישמור את הדמים אצלו, עד שיזדמן 

לו כהן ירא שמים )כף החיים ס"ק לד(.
כהנת | אפשר לתת "זרוע לחיים וקיבה" לכהנת, ואפילו אם היא נשואה לישראל. ואפשר לתת 
את המתנות לבעלה ומקיים בזה מצות נתינה  )שו"ע סימן סא סעיף ח(. והבעל של הכהנת יכול לקבל 
את המתנות בלא ידיעת אשתו, והנותן מקיים בזה מצוות נתינה )מהרש"ל, כנסת הגדולה אות כד, זבחי צדק 
אות כז| ואם האשה גילתה בדעתה שאין רצונה שהמתנות ימסרו לבעלה, אלא לידה, אם נתנם לבעלה לא קיים מצות נתינה, פר"ח, מחזיק 

ברכה ס"ק יג(. 

מצוותו וחיובו בזמן הזה | מה שאין נוהגים עכשיו לתת גם בארץ ישראל הוא משום שאנו מעלים 
לכהונה ע"פ עצמן, מיהו חייב להעלותן בדמים )חזו"א שביעית סימן ב סק"ו| ועי' שו"ת מנחת יצחק חלק 
יום שנהגו בארץ ישראל להפריש את  (.  אולם הרבה גדולים העידו שמעשים שבכל  ח סימן קו 
המתנות וליתנם לכהן )פרי חדש בקו"א, מחב"ר אות כב, כה"ח ס"ק צד(. ובפרט שגילו מן השמים שכאשר 
אין מפרישים את המתנות הללו שהם הזרוע הלחיים והקיבה -  "חטאת הקהל הוא" )מחב"ר ס"ק כג 
בשם שו"ת מן השמים לרבינו יעקב ממרויש(. ועוד אמרו: "מי שאינו נותן את המתנות לכהן חייב נידוי" 
נותנים את המתנות לכהן,  )רמב"ם בפירוש המשנה לחולין, ובמרדכי שם בשם רב האי גאון(, ובעוון שאין 

הגויים גוזרים על ישראל שלא יאכלו בשר שחוטה )יבמות סג: וברש"י(.
| העיד הגאון החיד"א זצ"ל שהמנהג בירושלים ובחברון שמשת  מעלת המהדר לקיים מצוה זו
תדלים לקנות גדיים כדי לקיים המצוה, וכן ראוי לעשות לחזר לקיים מצוותו יתברך כהלכתה, 
ויתן לכהן הזרוע והלחיים והקיבה ביראה ובאהבה ובשמחה רבה )מחב"ר, זבחי צדק ס"ק לה(. ודע כי 
בהיותו מחפש המצות שאינם נוהגות תדיר כמו מצות זרוע לחיים וקיבה וכו' גורם להשארת רוח 
הקודש על האדם להשיג ידיעה וחכמה, ובפרט ביום ההוא שקיים איזו מצווה מהם )שער המצות 

בהקדמה לפרשת בראשית, כה"ח ס"ק נד(.

שותפות עם הכהן או עם הגוי | שותפות עם הכהן, או להבדיל עם הנכרי, פוטרת מלתת לכהן 
את המתנות שהם הזרוע לחיים והקיבה. והיינו באופן שיעשו סימן כדי שיבינו הרואים שאינו 
כולו של ישראל, אלא חלקו שייך לכהן או לנכרי. ודווקא שהשותפות תהיה בכל הבהמה, ואפילו 
שותפות בכל שהוא, פוטר מן המתנות. אבל אם הוא שותף באבר מסוים בלבד אינו פוטר מן 
המתנות )שו"ע סעיף כה(. ובמקום שנוהגים לשחוט אצל הגוי, ואם ימצא טריפה ישאר ביד הגוי, 
ואם ימצא כשר יקחנו הישראל, פטור מן המתנות )רמ"א שם(. ובמקרה הפוך ששוחט אצל ישראל 
ואם ימצא כשירה ישאר בידו, ואם ימצא טריפה יקחנה הגוי, חייבת במתנות )מהריק"ש בהגהות על 

השו"ע , פר"ח ס"ק מא, שולחן גבוה ס"ק נח(. 

| סיפר הגה"צ רבי יוסף טולידנו: מעשה בתלמיד חכם שהיה כהן  מגיע לי על פי דין 
וסיבב בערי מרוקו לחזק את העם. בכל מקום היה דורש על שלושה עניינים. וכך היה 
אומר: ‘רבותי הקדושים, זיכני ה' יתברך להיות מזרע הכהונה, בן אחר בן לאהרן הכהן. 
מה אני מבקש מכם, איני מבקש אלא מה שמגיע לי מן הדין, שהם שלשה דברים: זרוע, 
לחיים וקיבה. 'זרוע' – תניחו עליו תפילין. 'לחיים' – אל תגלחו אותם בתער. 'קיבה' – 

אל תכניסו לתוכה מאכלים שאינם כשרים'. )קונטרס "יוסף הצדיק"(.

'מצות זרוע לחיים וקיבה' 



תשעת הימים שלפני תשעה באב המזכירים את חורבן בית המקדש, העיקו כענן 
כבד על חצרו של רבי ברוך, שבדרך כלל היתה שרויה באוירה של שמחה פנימית. 

גם יוסלה, אחד החסידים הצעירים ביותר. שהיה עליז תמיד, ניסה הפעם לגרש 
מעל שפתיו את הניגונים העליזים, אותם הוא היה מזמזם שעה שהיה לומד רכון 

על ספר. לפעמים היה משמיע זמזום בהיסח הדעת, עד שחבריו הזהירוהו לאמר: 
יוסלה יוסלה, כבר שכחת מה שרבינו אמר, שאין שירה ושמחה, עד שיעברו תשעת 

הימים...

בימים עצובים אלה של אבל על אובדן בית המקדש, לא היה רבי ברוך מוכן 
לראות איש מחסידיו ושמועה אמרה, כי הוא יצא לערוך “גלות”, כדי להרגיש את 
טעמה האמיתי של הגלות המרה, שאבותינו הרגישו אחרי החורבן, כאשר נלקחו 

בהמוניהם לרומי ונמכרו לעבדים. לאחר מכן הוא היה מופיע בפתח חדרו ערב 
תשעה באב, מוכן ומזומן לקרוא את מגילת איכה.

גם הפעם נעלם רבי ברוך מאז תחילת תשעת הימים ואיש מחסידיו לא ראה אותו. 
האמת היא, כי גם אם היו רואים אותו לא היו מזהים אותו, יען כי הוא התחפש 

בבגדיו של בעל עגלה, והיה נוהג בעגלה וסוסים ברחבי המדינה. הוא לעולם לא 
התחפש אותו הדבר פעמיים, כדי להבטיח שאיש לא יזהה אותו. הפעם הוא העדיף 

את ההסוואה של בעל עגלה, משום שחש חולשה ברגליו.

בהיותו עומד ליד העגלה שלו, כבעל עגלה לכל דבר, נגש אליו אציל פולני ושכר 
אותו לנסיעה, לעיר שהיתה במרחק של כ-70 ק”מ ממקום מגוריו של רבי ברוך. 

בעל העגלה המסווה עשה חשבון כי הזמן יספיק לו בדיוק להגיע לשם ולחזור לפני 

תשעה באב, כשלרשותו עומד יום נוסף, למקרה של עיכובים כלשהם.

רבי ברוך יצא לדרך, כשלצידו האציל הפולני, הוא נסע בדרכים המאובקות, מתעלם 
בשקט מהערותיו העוקצניות של הנוסע שלו, נאנח עמוקות למראה המאמצים 

הגדולים, שהסוסים הזקנים עשו, כדי לסחוב את העגלה וסובל בשקט את קפיצותיה 
של העגלה, כאשר הגלגלים עלו על אבן, או שקעו בבוץ. הם בילו שני לילות 

בפונדקים שלצידי הדרך. מובן מאליו, שלרבי ברוך “בעל העגלה” לא היה חדר 
כמו לאציל לשכב בו, אלא הוא נאלץ לישון על הקש באורווה, ליד הסוס שלו. הוא 
התעורר מוקדם והניח תפילין, מיד כאשר נראו קרני השמש הראשונות. בצורה כזו 

הוא היה מסוגל לצאת לדרך מוקדם בבוקר.

שום דבר מיוחד לא קרה בדרכם אל העיר, זולת הקשיים ואי-הנוחות שהם בדרך 
כלל מנת חלקו של כל בעל עגלה. אולם בלילה הראשון בדרכם חזרה, השתכר 

האציל בפונדק שבו התאכסנו, ולפני ששכב לישון פטפט באזני רבים על העסק 
הטוב שעשה בעיר. כרגיל במקרים כאלה היו נוכחים במקום אנשים, שרק חיכו 

להזדמנות כזו, והיו “מוכנים” לטפל בנוסע העשיר ו”לשחרר” אותו מהכסף אשר 
בכיסו. למחרת בבוקר, כאשר רבי ברוך קם והעיר גם את הנוסע שלו, הוא נאלץ 
להלביש אותו במו ידיו ולשאת אותו אל העגלה, משום שהלה היה עדיין שיכור.

מיד אחרי שעזבו את הפונדק, היה עליהם לעבור ביער עבות שנפש חיה לא היתה בו 
באותה שעה. ככל שהעין ראתה, לא היו לא עגלה ולא אנשים, כי השמש רק החלה 
לזרוח. לפתע, מבלי שידע מה קורה, זרק מישהו שק על ראשו של רבי ברוך. כאשר 
חזרה אליו הכרתו, מצא את עצמו רבי ברוך קשור אל עץ וממולו האציל היה קשור 

אף הוא אל עץ, אולם נראה היה כי ההוא עדיין מחוסר הכרה.

אלמלא החבל שהחזיק אותו אל העץ, היה נופל על האדמה. התברר, כי השודדים 
שהתנפלו עליהם, הריקו את כיסיהם וגם הסוס והעגלה נעלמו כלא היו. רבי ברוך 
הבחין בדשא בתפילין שלו, אשר לשודדים לא היה כנראה חפץ בהם וכן בסידור 

הקטן שלו, אשר בלעדיו הוא לא היה עושה צעד. ליבו התמלא שמחה בראותו את 
התפילין והסידור והוא הודה להשם, שהציל אותו ממוות.

המסע של רבי ברוך

אשר לאציל, הצליח רבי ברוך לפתוח את קישורי החבלים שלו. אולם 
הלה לא פתח את עיניו, ושכב על האדמה כאילו אין בו רוח חיים. רק 

פעולה חלשה של דופק העידה על כך שהאיש לא שבק חיים.

רבי ברוך יכול היה בקלות לעזוב את האיש, שוכב באשר הוא שוכב, 
ולהגיע בעצמו למקום ישוב. אולם דבר כזה לא עלה על דעתו כלל. 

הוא הסתובב קצת, כדי לחפש מים ולרחוץ את פניו של האציל במטרה 
לעוררו לחיים. לאחר שעות אחדות התחיל האציל להתעורר מעילפונו. 

כאשר התעורר סוף סוף, שאל את רבי ברוך בתדהמה: “מה קרה? 
מה הענינים? מדוע אנחנו יושבים כאן, במקום לשבת בעגלה ולנסוע 

הביתה”?

בקול שקט, כשהוא מחקה את בעל העגלה הצייתן והנבער, סיפר לו רבי 
ברוך את מה שקרה להם. כאשר הזכיר את העובדה שהם נשדדו, קפץ 

האציל כנשוך נחש וצעק : “כספי! היכן כספי, עשרת אלפים הרובלים 
שהיו בכיסי?” הוא צעק ויילל ונראה היה כאילו שהוא יוצא מדעתו 

מרוב צער על אובדן הכסף. עבר זמן מה עד שרבי ברוך הצליח להרגיע 
אותו איכשהו והאציל ישב על האדמה ונעץ את מבטו בנקודה מסויימת, 

כאילו ביקש למצוא את כספו האבוד שם. אחרי זמן מה הוא הגניב 
מבטים חשדניים לעבר רבי ברוך, אולם הלה לא הבחין בזה כלל, כי 

היה שקוע בתפילה.

“האם אתה מספיק חזק עכשו, כדי שתוכל ללכת אתי”? – שאל רבי 
ברוך את האציל, כאשר גמר להתפלל – “ייתכן שאין אנחנו רחוקים 
מהפונדק ונוכל לחזור לשם ברגל, או לפחות נוכל להגיע לכביש, או 

ליישוב כלשהו”.

הם החלו ללכת לאט לאט, אולם לא הרחיקו עד ששמעו קולות שבאו 
מקבוצה של ציידים שעברה במקום. לשמחתו של האציל לא היה גבול, 

כאשר גילה בין הציידים כמה מידידיו. מיד הוא סיפר להם את מה 
שקרה ומיד הוסיף, כי הוא חושד בבעל העגלה, שהוא שיתף פעולה עם 
השודדים. שאלמלא כן כיצד יכלו הם לדעת, שאני נושא עמי סכום כסף 

כה גדול? – שאל האציל.

“הבה נירה בו!” – הציע אחד הציידים, אולם ראש הקבוצה, אציל 
קשיש, סבר אחרת. הוא הציע, לקשור את בעל העגלה אל עץ ולחכות. 

“אם הוא באמת אחד מהשודדים, הרי שיבואו חבריו לעזור לו. ואם לא 
– שה’ יעזור לו”.

“אכן יעזור לי ה’” – חשב רבי ברוך בלבו, לאחר שקבוצת הציידים 
עזבה אותו לנפשו. הלילה ירד וביער לא היתה נפש חיה חוץ ממנו. רק 

הירח האיר קלושות מבעד לעצי היער העבותים.

כנראה שעכשיו חצות הלילה – אמר לעצמו רבי ברוך, כאשר הירח היה 
בדיוק מעל לראשו ובדמעות חמות, שנגרו על לחיו, הוא החל לאמר 
“תיקון חצות”, לזכר חורבן בית המקדש, דבר שהיה רגיל לאמרו כל 

לילה. ואכן מעולם לא הרגיש כל כך עמוקות את הצער העמוק של 
הגלות, כמו בשעה זו של צער ויסורים. כאילו כל היער הדהד עתה את 
קולו, כאשר אמר את פרקי התהילים, מעומק ליבו הנשבר. ומוזר, ככל 

שהמשיך באמירת התיקון, עם כל מילה נוספת, שבה התקווה וקנתה 
שביתה בליבו. היה זה כאילו כל עצי היער הצטרפו למקהלה אחת 
גדולה של מקוננים על חורבן בית המקדש וכאילו הירח והכוכבים 

מלמעלה מנסים לרמוז לו, שהנה הנה קרובה הישועה לבוא.

“היי אתה שם, חכה רגע!” – הקול הנמוך, שהפסיק את תפילתו של 
רבי ברוך, היה של האציל הזקן ראש קבוצת הציידים, שהתנגד קודם 
לכן שירו בו. רבי ברוך הביט לכיוון שממנו בא הקול וראה את האיש 
מתקרב אליו. כשהוא מלווה קבוצת אנשים. “רציתי לראות מה קרה 

לך. איכשהו לא האמנתי שאתה זה היית מי ששדד את ידידינו הטפש. 
בינתיים הם תפשו את השודדים בפונדק, שבו ביליתם את הלילה הקודם 

והם סיפרו לנו, שהידיד שלנו פיטפט על הסכום הגדול שהוא נושא 
עמו, בהיותו שתוי. לכן חזרתי הנה, כדי לעזור לך”.

מעומק לבו הודה רבי ברוך לה’ על הישועה שבאה כהרף עין. האציל 
הזקן נתן לו סוס ובלווית אחד המשרתים שלו שלח אותו הביתה. היה 

ערב ראש השנה בעיר ברדיצ’וב. האויר ספוג רטט של קדושה. ערב יום הדין 
היום והלב היהודי עולה על גדותיו: הוא מלא הרהורי תשובה. כל אחד עושה 

חשבון נפש על השנה שחלפה ומגיע למסקנה עגומה: ה”מאזן” אינו מניח 
את הדעת כלל וכלל. גרעון גדול בתורה, תפילה ומעשים טובים.

וכיצד – תשאלו – נוצר “גרעון” זה?

פשוט מאד. פחות מדי למדנו, פחות מדי התפללנו ונתנו צדקה. ולעומת זאת, 
כמה רכילות ולשון-הרע וכמה עבירות קטנות וגדולות שעברנו עליהן במשך 

השנה. השם ירחם?...

ביום זה לא חיכו יהודי ברדיצ’וב שהשמש יעיר אותם לסליחות. עם קריאת 
הגבר קמו חיש מהר ובצעדים מדודים-כבדים יצאו אל הלילה, כדי ללכת 

למקוה ולטבול בו, למען הטהר לפני הסליחות. בחזרם מהמקוה מצאו את 
השמש שעובר מבית לבית וקורא ליהודים לקום לעבודת הבורא. אולם, 

כאמור, לא היה לשמש הרבה לעשות. כי מי זה ישן לו בלילה שכזה?

אורחים רבים נהגו לבוא לברדיצ’וב לימים הנוראים, כדי לשאוב מהאוירה 
המיוחדת שאפפה את העיר בה חי הצדיק המפורסם רבי לוי יצחק 

מברדיצ’וב – שנהג להמליץ טוב על ישראל בכל עת מצוא. בבואם עתה 
מהמקוה, בהרגשת טוהר וקדושה, ניגשו אל ביתו של הצדיק, כדי לקבל 

“שלום” ממנו וללוותו לבית הכנסת לאמירת הסליחות “זכור ברית”.

בהכנסם אל בית הצדיק, לא מצאו אותו מיד והדבר היה לפלא. רק לאחר מכן 
יצא מהמטבח כשבידו סל ובו בקבוק משקה, מיני מלוחים ודברי מאפה.

להשתוממותם של החסידים ממש לא היה גבול. הגעו בעצמכם: בערב ראש 
השנה לפנות בוקר, כשעומדים ללכת לסליחות, מחזיק הצדיק מברדיצ’וב 

בידו סל מלא “ממתקים”... היתכן?

אולם הצדיק לא נתן לסובבים אותו להתפלא הרבה. “הבה ונלך, יהודים” 

סליחות בברדיצ'ב

קרא, והחבורה יצאה אל הלילה.

בחוץ שלט עדיין החושך שלטון בלי מיצרים. כוכבים עייפים עודם מנצנצים 
על הרקיע ורק פה ושם נראה אור קלוש מבעד התריסים המוגפים.

בית הכנסת הגדול היה מואר בשלל אורות. ציבור גדול של יהודים כבר ישב 
בפנים, אמר תהילים וחיכה לצדיק. אולם הרבי מברדיצ’וב לא נכנס לבית 

הכנסת. הוא הלך הלאה, הלאה, בצעדים מהירים וחסידיו המשתוממים 
הולכים אחריו.

לבסוף הגיעה החבורה לקצה העיר, שם נכנסו לבית, וריח בלתי נעים של 
טבק, יין-שרף וגופות מיוזעים עמד בו. על רצפת האדמה ישנו, זה בצד 

זה כמו דגים מלוחים, יהודים וגויים שקול נחירתם מסוגל היה לגרש עדר 
פילים מהמקום...

רבי לוי יצחק ניגש אל אחת הדמויות הישנות, יהודי רזה ומצומק, 
שעל יהדותו העידו הטלית-קטן שלו והכיפה הגדולה שהיתה על 
ראשו. הוא העירו ביד עדינה, באמרו לו כי הוא נוחר חזק, והציע 

לו “להרטיב” את גרונו בטיפת משקה ולהיטיב את לבו במליח 
ובדבר מאפה. היהודי הסתכל על הצדיק, אך בגלל האפלה לא 
ראה עם מי הוא מדבר. על כן הוא נתן עליו בקולו הנרגז ואמר 

לו “חביבי, מה עלה בדעתך? בלי נטילת ידים לקחת משקה? מה 
אתה שח? איך אפשר לטעום משהו לפני נטילת ידיים, תפילה 

וברכה? מה אני בעיניך, גוי”?...

רבי לוי יצחק חזר על מעשהו זה עם עוד כמה יהודים וכולם ענו לו 
בסגנון דומה. לאחר מכן העיר גוי, באומרו לו: “קום איוון ותשתה 

כוסית יי”ש”!

הגוי, רק הריח את ריח המשקה, קם כהרף עין חטף מידי הצדיק 
את הכוסית והריקה בלגימה אחת. אחר “גמר” את המליח 

והמאפה באותה צורה, וכששוכנע שלא מצפה לו יותר, הסתובב 
על צידו השני והמשיך לנחור.

כן היה גם עם סטיפן וגריגור וכן עם עוד כמה גויים, עד שסלו של 
הצדיק התרוקן לגמרי. אז הרים רבי לוי יצחק את עיניו השמימה, 

ואמר: “רבונו של עולם, הבט משמים וראה! יעקב כשקם 
מהשינה, אינו חושב על צרכי גופו אלא על צרכי נשמתו, הוא אינו 

אוכל ושותה, עד שאינו נוטל ידיו, מתפלל ומברך. ואילו עשיו 
חוטף ואוכל, חוטף ושותה, בלי נטילת ידיים, בלי ברכה”.

בפנים קורנות פנה הצדיק אל חסידיו ואמר להם: “עתה, יהודים, 
נלך ל”זכור ברית”.

)מתוך הספר “חגי ישראל ומועדיו” בהוצאת קה”ת. - בית חב”ד(

מעלת נתינת צדקה בחודש אלול
בחודש אלול יש להרבות בנתינת צדקה, ובמתנות לעניים. ורמזו זאת בשם 
)מטה אפרים אלף  ומתנות לאביונים  איש לרעהו  תיבות,  'אלול' ראשי  החודש, 
למטה סימן תקפא, א. חיי אדם כלל קלח( והענין הוא שיש קודם להרבות אהבה בין איש 

לרעהו ואחר כך ירבה בצדקות. וכבר כתב רבינו יונה ספר שערי תשובה 
לרבינו יונה שער ג אות לה 'נתון תתן לו ולא ירע לבבך בתתך לו )דברים 
טו, י(. הוזהרנו בזה להרחיק מנפשנו צרות העין ולהיותנו טובי עין, כענין 
שנאמר )משלי כב, ט(: טוב עין הוא יבורך ולא די במתנת היד לבד, כי אם אשר 
נטע בנפשותינו מדת הנדיבות, על כן הזהיר ואמר "ולא ירע לבבך" אחר 

שאמר "נתון תתן לו".
מקרעת גזר דינו של אדם

בגמרא )ראש השנה טז( מובא, 'אמר רבי יצחק: ארבעה דברים מקרעין גזר דינו 
של אדם, אלו הן: צדקה, צעקה, שינוי השם, ושינוי מעשה, צדקה - דכתיב 
וצדקה תציל ממות, וכו'. וכעין זה הובא בתלמוד ירושלמי )מסכת תענית פרק ב 

הלכה א(. עיי"ש.

נתינת צדקה-כנתינת שוחד לקב"ה
בבחינת  שהיא  הצדקה  מעלת  גודל  את  מצאנו  אחר(  דבר  ד"ה  יז  )מזמור  במדרש 
'שוחד' לקב"ה! וכמו שהובא שם, "ומנין שהקב"ה לוקח שוחד? שנאמר: 
"ושוחד מחיק רשע יקח" )משלי יז כג(. ומה השוחד שנוטל מן הרשעים בעולם 
הזה? תשובה ותפילה וצדקה. לפיכך כתיב: "מלפניך משפטי יצא" )תהלים יז 
ב(. אמר הקב"ה: בניי, עד ששערי תפילה פתוחין עשו תשובה, שאני לוקח 
שוחד בעולם הזה. אבל משאני יושב בדין לעתיד לבוא, איני לוקח שוחד, 
שנאמר: "לא ישא פני כל כופר ולא יאבה כי תרבה שוחד" )משלי ו לה(. לפיכך 
אמר דוד: "תודיעני אורח חיים שובע שמחות את פניך" )תהלים טז יא( – אלו 

עשרת ימי תשובה שבין ראש השנה ליום הכיפורים. ע"כ.

חודש אלול בהלכה ובאגדה 
חלק ב'

מאת הרב דוד אטדגי שליט"א



'מה עדיף תיקון חצות או אמירת סליחות'

אסור  שמא  או  בלילה,  שירה  פרק  לקרוא  מותר  האם  שאלה: 
בלילה.  מקרא  קוראים  ואין  מהמקרא,  פסוקים  בו  שיש  משום 
יום? ארבעים  ברצף  שירה  פרק  לומר  עליו  שקיבל  מי  יעשה  ומה 

מקרא  קוראים  שאין  וידוע  מהמקרא,  פסוקים  ישנם  שירה  בפרק  הנה  תשובה: 
בלילה, אומנם אף על פי כן מותר לקרוא פרק שירה בלילה, משום שהוא ברייתא 
ושבח  במעלת  רבות  הפליגו  שרבותינו  לדעת  ויש  בלילה.  לאומרו  מותר  ולכן 
יום, ומעלתו יותר מקריאת תהילים. ולכל הפחות יקרא  אמירת פרק שירה מידי 
אותו פעם בשבוע. והזמן הטוב ביותר לאומרו הוא בבוקר. וגם למחמירים שלא 
יכול  אינו  וכעת  ברצף,  יום  ארבעים  לומר  עצמו  על  קיבל  אם  בלילה,  לאומרו 
לאומרו )וכגון בט' באב( אין כח הסגולה מתבטל מחמת כן, ואפשר לאומרו למחר.

ע"ה  אומרים שדוד המלך  חיבר את פרק שירה, שיש  מי  דעות חלוקות  יש  הנה  מקורות: 
היכלות  מפרקי  פרק  שהוא  אומרים  ויש  חיברו,  ע"ה  המלך  ששלמה  אומרים  ויש  חיברו, 
ומעשה מרכבה של רבי ישמעאל ורבי עקיבא ורבי נחוניא בן הקנה ורבי אליעזר בן הורקנוס. 
יש  אומנם  בלילה.  לאומרו  שאין  אפשר  פסוקים  בו  שיש  דמשום  בזה,  דנו  זמנינו  ומחברי 
)ח"ג  אודך  אני  גם  בס'  וכ"כ  לאומרו.  אפשר  שפיר  כן  ועל  ברייתא  הוא  ש9עיקרו  לומר 
דברי  בספר  העלה  וכן  בלילה.  לאומרו  שאפשר  שליט"א.  קניבסקי  הגרח"ק  בשם  טו  עמ' 
בספר  שכתב  כמו  ודלא  שמז(,  )תשובה  נאמן  מקור  בספר  כתב  וכן  א(.  סי'  )חי"ג  בניהו 
לשמי ולכבודי בראתיו )ענין פרק שירה( שמשום שיש בו פסוקי תורה אין לאומרו בלילה. 
שליט"א.  רבינוביץ  הגר"ג  רמה(  עמ'  נב  חלק  )מונסי  ישראל  אור  בקובץ  כתב  וכדבריו 
לאומרו  מותר  שפיר  ברייתא  שהוא  מכיון  מ"מ  פסוקים,  בו  שיש  דאף  לדינא,  והעיקר 
בלילה.  מקראות  לקרוא  אין  הקבלה  שלפי  תנ"ך  לקריאת  דומה  אינו  ולכן  בלילה  אף 

חשיבות  שיש  והביא,  בטו"ט.  שהאריך  שם  בניהו  דברי  בספר  עיין  מעלתו  ובשבח 
ברכה  שפע  נשפע  שעי"ז  בשבוע  אחת  פעם  שירה  פרק  לאומרים  גם  עצומה  ומעלה 
הקבר  ומחיבוט  פגעים  מהרבה  ניצל  שהאומרו  וגם  העולם,  ברואי  לכל  והצלחה 
שכל  וגם  ימים,  לאריכות  סגולה  בו  יש  וגם  משיח,  של  ומחבלו  גהינם  של  ומדינה 
במדרש. שמובא  וכמו  הבא  לעולם  לאומרו  גם  יזכה  הזה  בעולם  ואומרו  שזוכה  מי 
ברכות  אחר  הבוקר  באשמורת  שהוא  תעז(  )שנת  השל"ה  בסידור  הובא  אמירתו  וזמן 
ההנאה  תחלת  שאז  בבוקר  לאומרו  שכתב  אלהים  בבית  במבי"ט  ועיין  עיי"ש.  התורה 
שירה.  ואומרים  מיצירתם  השחר  בעלות  נהנים  הברואים  דכל  והוסיף  העולם  מיצירת 
והוא  רצון  בעת  שירה  לומר  לנפשו  גדול  תיקון  כתב  ס"ח(  א  )סימן  הטהור  שלחן  ובספר 
שחרית. תפלת  אחר  לאומרו  כתב  שירה(  )פרק  עובד  בית  ובסידור  ואילך  הלילה  מחצות 

כח  אין  בת"ת,  שאסור  באב  בט'  וכגון  שירה,  פרק  אומר  אין  ההלכה  מחמת  שאם  ומש"כ 
הסגולה בטל מחמת כן, ויכול להשלימו למחר. כ"ה בשו"ת אבני דרך )ח"ו  עמ'  228( בשם 

הגרי"ש אלישיב זצוק"ל.

שאלה: אדם שזמנו מצומצם ויש באפשרותו, או לומר סליחות או תיקון חצות, 
מה קודם? ומה הטעם?

תשובה: הנה כתב באגרות הרמ"ז )אגרת ט"ז( בזה"ל: גדול שכר התיקונים הנעשה 
אחר חצות על גלות שכינה ועל חרבן הבית והוא העולה על כל שאר התפלות והתורה 
והסליחות האמורים בזמן ההוא ואין לבטלו בשום אופן, ואם אין זמן לומר הסליחות 
והתיקון חצות, יניח הסליחות ויאמר תיקון חצות כי הוא הוא עצם הסליחה והתפלה 
היותר מקובלת לפני המקום. כי השעה צריכה לכך והזמן מזומן לכל איש נאמן 
לבלתי ישכח אהבת ירושלים וחבת ציון וגדול זכותו נוכח פני עליון. ע"כ. והביאו 
מרן החיד"א בברכ"י סי' תקפ"א ס"ג. וכן בספר חסד לאברהם וכ"ה הגר"ח פאלג'י 
בספר רוח חיים סי' א ס"ק כא. וכ"כ מרן הבן איש חי )שנה ראשונה פרשת וישלח אות 
ט(. ובשו"ת רב פעלים )ח"א או"ח סי' א(. וכה"ח )סי' ג אות לג( והחזו"ע )עמ' י'(. 

שהביא  מה  לג'  בעמ'  שם  וע"ע  כה(.  עמ'  נוראים  )ימים  הילקוט"י  מו"ר  וכ"ה 
ומה  החיד"א,  מרן  ע"ד  להעיר  א(  )סי  חיים  זוננפלד בשו"ת שלמת  הג"רח  בשם 
חצות.  תיקון  אמירת  או  ותיקין  תפילת  עדיף  אם  שדן  שם  וע"ע  בזה.  שיישב 
באורך. עיי"ש  קודם  חצות  שתיקון  העלה  יב(  סי'  או"ח  )ח"א  לציון  והאור 

צדקה- מידה כנגד מידה
ובתנא דבי אליהו )פרק א'( דיבר גדולות במעלת הצדקה, בזה הלשון: 
א( לא  )משלי  שנאמר  המות  מדרך  האדם  את  מצלת  שהצדקה  "ומנין 
יועיל הון ביום עברה, וצדקה תציל ממות. בוא וראה שבמדה שאדם 
מודד בה מודדין לו. אדם נותן צדקה בעוה"ז ומתכוין עליו שיחיה 
ימות,  ולא  ימות, אף הקב"ה מתכוין על הנותנה שיחיה  ולא  העני 
ואינו עושה  ומנין אתה אומר שכל מי שסיפק בידו לעשות צדקה 
לקיים נפשות ואינו מקיים גורם מיתה לעצמו, שנא' )שם( ויען נבל 
וגו' ולקחתי את לחמי ואת מימי ואת טבחתי אשר שבחתי לגוזזי 
ונתתי לאנשים לא ידעתי אי מזה המה' ומיד נענש שנא' שם ויהי 
כעשרת הימים ויגוף ה' את נבל וימות. ומנין שהצדקה מארכת ימיו 
ושנותיו של אדם שנא' )דברים ל( כי הוא חייך ואורך ימיך. ואומר עץ 

חיים היא למחזיקים בה )משלי ג( וכו'. עיי"ש.
רמז מסדר הפרשיות 

רמז נפלא מצאנו מסדר הפרשיות שאנו קוראים בחודש אלול ועשרת 
ימי תשובה הלא הם, ראה, שופטים, כי תצא, כי תבוא, נצבים, וילך. 
סדר זה של הפרשות מלמדנו שבימים הללו עלינו להתחזק ולדקדק 
במעשינו משום ש'ראה' – 'שופטים', ראה והתבונן שקרבים ובאים 
במשפט.  יביא  והכל  מעשיו,  את  ודנים  שופטים  שבהם  הדין  ימי 
'כי תצא – 'כי תבוא', את כל היציאות שיצא האדם ושב לאן הלך 
ומאיפה חזר. 'נצבים – וילך', מקום ישיבתו, עמידתו, והליכתו. אין 

דבר נעלם ונסתר, וכל מעשיך בספר נכתבים.
ובאופן נוסף חשבתי לבאר, 'ראה- שופטים', התבונן וראה שביום 
מן  'יצא'  ומי  ישאר בעולם  מי  ומכריעים  הדין שופטים את האדם 
עולם  באי  כל  זה  ביום  ילך.  ומי  במקומו  ניצב  ישאר  מי  העולם 
עוברים לפני הבורא כבני מרון, ועל כן עלינו לשוב בתשובה בטרם 
ימים באים. ולפי זה המשך הפרשיות 'האזינו – וזאת הברכה', אם 

שמוע תשמעו בקולי, אז וציוויתי לכם את הברכה.
סוד מזל בתולה 

חודש  שמזל  הובא  יצירה  בספר  מזלו,  את  יש  חודש  לכל  כידוע 
אלול הוא בתולה, והוא על דרך מה שנאמר )ירמיהו פרק לא פסוק כ( 'שובי 
בתולת ישראל'. והגה"ק הבני ישככר )חודש אלול מאמר א - מהות החודש( כתב 
לבאר על פי הפסוק  "אז תשמח בתולה במחול ובחרים וזקנים יחדו 
והפכתי אבלם לששון ונחמתים ושמחתים מיגונם" ]ירמיה לא יב[, 
מ"כ  זצ"ל  אלעזר  מוהר"ר  הקדוש  החסיד  הרב  מאת  נפלא  ביאור 
בליזענסק, שביאר, אז תשמח בתולה )היינו רמז לחדש אלול אשר מזלו בתולה, 

הנה תשמח( במחול )כשימחול הש"י עונותיהם של ישראל( עכ"ד.

 וביאר הבני ישככר לפי זה את המשך הפסוק 'בחורים וזקנים יחדיו', 
הבעלי  היינו  ובחורים  מתחילה,  צדיקים  שהיו  אותן  היינו  זקנים 
תשובה, שהם כבריה חדשה כאילו נולדו מחדש, ועל ידי התשובה 
ומחילת החטא כולם יהיו יחדיו, שגם הבעלי תשובה יהיה מדריגתן 
ולפעמים תגדל מעלת  כמדריגת הצדיקים שלא טעמו טעם חטא. 
הבעלי תשובה יותר מן הצדיקים וכדברי רבותינו בגמ' )ברכות לד ב( א"ר 
אבהו במקום שבעלי תשובה עומדין צדיקים גמורים אינם עומדין. 

עיי"ש.
והוסיף לבאר באופן נוסף מעין הנ"ל, שהרי בשמחת בית השואבה 
שלא  ילדותינו  אשרי  ואומרים  משבחים  הגמורים  הצדיקים  היו 
והבעלי  הבחרות,  ימי  משבחים  והיו  א[,  נג  ]סוכה  זקנותינו  את  ביישה 
והיו  ילדותנו,  על  שכיפרה  זקנתינו  אשרי  אומרים  היו  תשובה 
משבחים ימי הזקנה. וזהו ביאור הפסוק בחורים וזקנים יחדיו, שגם 
אותם שמשבחים ימי הבחרות וגם אותם שמשבחין ימי הזקנה כולם 

יעמדו יחדיו לפני ה' לחיים ולשלום.
והפנים יפות )ויקרא פרק טז ד"ה כי ביום( לבעל ההפלאה ביאר באופן נפלא, 
על פי המשנה ]כתובות פ"ה מ"ב[ נותנין לבתולה שנים עשר חודש, פירוש 
שמזל אלול הוא בתולה והיא מכפרת על שנים עשר חודש, וכן אמרו 
במדרש והביאו הטור א"ח ]סי' תקפא[ שהזקנים מקדימים מחודש אלול 
והקב"ה מכפר שליש עונות בעבור תשובת הזקנים המקדימין. ע"כ.

'מעלת אמירת פרק שירה, ואם מותר לאומרו בלילה'


