
'בראש השנה כולנו ביחד!'
  מאת הגאון הגדול רבי משה קלזאן שליט"א

"אתם ניצבים היום – כולכם ! ... כל איש ישראל".

אנו  השנה.  לראש  היא  הכוונה   - "היום"  שכתוב  מקום  שכל  ידוע 
מתקרבים ליום הגדול ראש השנה, ובר"ה עיקר העבודה היא: המלכת 
 ! מלבדו  עוד  ואין  העולם  מלך  הוא  שד'  בלבנו  שנפנים  בעולם.  ד' 
עם  ראשי  בהתאסף   - מלך  בישורון  "ויהי   - אותו?    ממליכים  איך 
יחד שבטי ישראל", כאשר כולם באחדות - ממליכים את ד' בעולמו. 
כאשר יש מקום בלבנו לכל יהודי באשר הוא בגלל שבורא עולם מצוה 
זוהי   – העולם  לבורא  בלבנו  מקום  נותנים  אנו  וביחד  כך  על  אותנו 
המלכה שלימה. וזהו גם סופו של הפסוק, "אתם ניצבים היום... כל 

איש ישראל". 
האחדות - היא סוד ההמלכה !

ויש דבר נפלא בספר החינוך שמראה איך דוקא בר"ה תיקן ר' אבהו 
את ענין האחדות לגבי תקיעת השופר. וז"ל שם: )ספר החינוך מצוה 
תה( : "ומפני שמקומות העולם חלוקים בענין היללה, שבמקום אחד 
מיללין בגניחות גסות ובמקום אחר בדקות, ובמקום אחר עושין הכל 
השנה  בראש  מתריעין  להיות  ומקום  מקום  בכל  נהגו  ודקות,  גסות 
על דרך שהיו מיללין איש איש במקומו, ובכן היו יוצאין ידי חובתן 
במצוה, שהתורה ציותה בקול יללה, ובאי זה שיהיה בשום מקום בכך 
היה יוצא ידי תורה בכל מקום, ואף על פי שבמקומו אין מיללין כן, 

שהרי קיים כוונת הכתוב ועשה ביום זה יללה בשופר. 

במנהג  חלוקים  ישראל  להיות  בעיניו  ישר  ולא  אבהו  רבי  שקם  עד 
כל  וקבץ  תורות,  כשתי  תורה  שנעשה  בכה,  וזה  בכה  זה  התרועה 
ידי  ולצאת  בשוה.  המקומות  בכל  תוקעין  שיהו  והתקין  המנהגים, 
חובה מכלל היללות שנעשות בעולם, תיקן לעשות התרועה בשלשה 
צדדין, כעין גניחות גסות דהיינו שברים, וכעין גניחות דקות דהיינו 
שאנו קורין תרועה, ועוד בצד אחר גניחות גסות ודקות כמנהג אחד 
צריכין  שאנו  זה  לפי  ונמצא  ביללותיהם.  הכל  שעושין  מהמקומות 

לתקוע שלש של שלש שלש פעמים שלש".  ע"כ.
הרי לנו שדוקא בתקיעת השופר שבה ממליכים את ד' בעולם, כ"כ 
חשוב שתהיה אחדות גמורה של כל העם, למרות שלפי שיטה אחת 
הכנסת תקיעה של שיטה אחרת שלא במקומה - עלולה לפסול את 
התקיעות, רעיון האחדות גובר ! הבה ונתחזק לפני ראש השנה הבא 
כולנו  כי  מאתנו,  שונים  שהם  למרות  חברינו  באהבת  לטובה  עלינו 
ביחד עושים את רצונו יתברך. משל לאדם שמזמין כלי נגינה ליום 
חתונתו, הרי לא יזמין ארבעה נגנים על אותו כלי נגינה, זה יהיה מדי 
חדגוני, בודאי יהיה הרבה יותר יפה אם יהיו ארבעה נגנים בכלי נגינה 

שונים אך בתנאי שכולם ינגנו בקול אחד ובנעימה אחת.
כך גם אנו ננגן את המנגינה היפה הזאת לפני בורא עולם ביחד ומתוך 

אהבה גדולה לכל איש ישראל ולאבינו הגדול והאוהב שבשמים.

שבת שלום!

'מעלת השבת האחרונה של השנה'
מאת הרה"ג רבי דוד אטדגי שליט"א

העלון מוקדש: לע"נ: אסתר בת שרה 
ע"ה. ולהצלחת: ציון בן אסתר הי"ו. ור' שלום 
קלימיאן וב"ב. ואיתי בן אסנת הי"ו. ולידה קלה 

ללינוי מזל בת אסנת הי"ו.
להקדשת העלון: 054-843-7476
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ס"ד(,  תכח  סי'  בשו"ע  )כ"ה  השנה  ראש  קודם  תמיד  נקראת  ניצבים  פרשת  פרשתנו 
שביום  הדין,  ליום  היא  הכוונה  'היום'  ניצבים  שאתם  כתב,  ועוד(  בא  )פרשת  ובזוה"ק 
זה כל העולם כולו עומד וניצב לדין, וזהו ביאור הפסוק אתם ניצבים היום כולכם. 
שהביא  וכמו  השנה,  ראש  לקראת  האחרונים  הימים  במעלת  האריכו  ורבותינו 
ובהרי  ר"ה  בערב  המתענים  מעלת  על  המדרש  בשם  נפלא  משל  תקפא(  )סי'  הטור 
לבוא  המלך  החליט  כן  ועל  לו,  נתנו  ולא  למלך  מס  שחייבת  למדינה  דומה,  זה 
יצאו  פרסאות,  בעשרה  למדינה  המלך  וכשנתקרב  לגבותו.  גדול  בחיל  אליה 
שיצאו  שראה  המלך  לך,  ליתן  מה  לנו  אין  לו  ואמרו  לקראתו  המדינה  גדולי 
העיר  לכיוון  ללכת  המלך  המשיך  מהחוב.  שליש  על  להם  לוותר  החליט  לקראתו 
שליש.  עוד  על  לוותר  והחליט  לקראתו,  העיר  בינוני  יצאו  יותר,  שנתקרב  וכיון 
החוב.  כל  על  להם  ומחל  לקראתו  העיר  בני  כל  יצאו  יותר  המלך  וכשנתקרב 
עושים  שלצערנו  ישראל  אלו  המדינה  ובני  הוא,  ברוך  הקדוש  זה  המלך  כך 
והקב"ה  מתענים  שבהן  הגדולים  ר"ה,  ערב  שמגיע  וכיוון  השנה,   במשך  חטאים 
מתענין  בינונים  תשובה,  ימי  עשרת  וכשמגיעים  העוונות.  מן  שליש  להם  מוחל 
ומוותר להם הכל. עכת"ד.  וביום הכיפורים הכל מתענין  ומוותר להם ב' שלישים. 
ומבואר שמעלת המתענין ביום האחרון של השנה גדולה עד מאוד ובכוחה למחוק 
שליש מן העוונות. וביותר מכך מצאנו בספרים הקדושים על מעלת השבת האחרונה 
עמ'  ניצבים  פ'  )טשרנוביץ  חיים  מים  באר  בספר  שכתב  וכמו  ניצבים",  "פרשת  השבת  של 
או  העולם  לכלל  השבוע  ימי  בכל  שנעשים  והחסד  והטובות  הברכות  שכל  קכט(, 

נתברך  שאז  שלפניה,  קודש  בשבת  ונתמשך  נעשה  הכל  עצמו,  בפני  פרטי  לאדם 
המעין ממקור מים החיים בטובה זו או בברכה זו,  ומשם נמשך למטה בששת ימי 
הגדול  ביום  שגם  מזה  למד  ונמצאת  והברכה.  טובה  לאותה  הראוי  ביום  המעשה 
ופרנסה  חיות  הקב"ה  קוצב  שבה  השנה,  בראש  ישראל  עמו  משפט  עת  והנורא 
ומזונות על כל באי עולם, הנה הכל נעשה ונמשך בשבת שלפניו במקור מים החיים.

הברכות  נמשכים  ממנה  השנה  לראש  קודמת  שהיא  הזו  שבשת  מדבריו  ומבואר 
כולה. השנה  כל  על  היא  השפעתה  וממילא  עצמו  השנה  לראש  והטובות 
ללה"ק(  )בתרגום  שכותב  שופטים(  פ'  ערה  )עמ'  הזוה"ק  דברי  את  נקדים  האוזן,  את  ולסבר 
סֹוֵפר  ִּדין  ּוֵבית  ׁשֹוַמַעת,  ְואֶֹזן  רֹוָאה  ַעִין   - ָהָאָדם  ַעל  ֵהם  ֵעִדים  ְׁשֵני  ֶאָּלא  עֹוד,  ְוֹלא 
ְוָיֵרַח ְמִעיִדים ַעל ָהָאָדם, ְּכמֹו ֶׁשֵּבֲארּוהּו )תהלים פא(  ְוָדן חֹובֹוָתיו. ְוֹלא עֹוד, ֶאָּלא ֶׁשֶמׁש 
ּוַמּדּוַע  ִמְתַּכָּסה.  ֶׁשַהְּלָבָנה  ַּבּיֹום  ַבֶּכֶסה?  ַמהּו  ַחֵּגנּו.  ְליֹום  ַּבֶּכֶסה  ׁשֹוָפר  ַבחֶֹדׁש  ִּתְקעּו 
ִלְפֵני  ְלָבָניו  ִּדין  ִלְתּבַֹע  השטן  ַמִּגיַע  ַהָּׁשָנה,  רֹאׁש  ַמִּגיַע  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ִמּׁשּום  ִמְתַּכֵּסית? 
הֹוֵלְך  ִעּמֹו.  ַלֶּׁשֶמׁש  ֵמִביא  ְוהּוא  ֵעִדים.  ֶׁשָּיִביא  לֹו  אֹוֵמר  ְוהּוא  הּוא,  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 
ַההּוא  ַלָּמקֹום  עֹוָלה  ֶאָּלא  ִמְתַּכֵּסית?  ָמקֹום  ְּבֵאיֶזה  ִמְתַּכָּסה.  ְוִהיא  ַהְּלָבָנה,  ְלָהִביא 
ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו ַּבְמֻכֶּסה ִמָּמְך ַאל ַּתְחקֹר, ְלַפֵּיס לֹו ַעל ָּבֶניָה. ע"כ דברי הזוה"ק המופלאים. 

והגאון הנודע ביהודה כתב )דרושי הצל"ח א, אות ח'(, ע"פ הזוה"ק לבאר את הפסוק 'והיה 
לפנות ערב ירחץ במים, וכבוא השמש יבוא אל תוך המחנה'. וכתב שהרי אחר שהלבנה 
מתכסית ואינה רוצה להעיד השמש אינה יכול להעיד לבדה שעד אחד אינו נאמן, אומנם 
על המומין שבגופו נאמן להעיד עד אחד, והרי אדם שעושה עבירה הרי הוא נחדשב 
בעל מום כפיסח ועיוור ל"ע. וא"כ השמש יכולה להעיד לבדה כנגד האדם, ועל זה 
בא הכתוב ואומר, אם 'והיה לפנות ערב' דהיינו בסופה של השנה, 'ירחץ במים' ירחץ 
האדם בדמעותיו, ובכך יזכך את גופו ונשמתו, אם כן 'כבוא השמש' להעיד כנגד האדם 
לבדה, אזי לא יקבלו בשמים את עדותה, וממילא יזכה האדם 'לבוא אל תוך המחנה'. 

המשמעות של היום האחרון בשנה היא כמו כל דבר אחרון ומכריע שאדם עושה שבכוחו 
באים  וידידיו  רחוקה  לדרך  ולמשל אדם שנוסע  ולמוטב.  לטוב  הרושם  להטות את 
להיפרד ממנו כמה ימים לפני כן, ביום האחרון הרי הם יעשו את כל המאמץ להיפרד 
גדולה, משום שזה הרושם המכריע. כך לענייננו, מגיע היום האחרון של  בידידות 
השנה, השבת האחרונה של השנה ועל האדם לעשות כל שביכולתו להשאיר רושם טוב.

ראש  בערב  שפעם  תמא(  עמ'  השנה  ראש  הרי"ם  )ליקוטי  מגו"ר  האדמור  על  ומספרים 
דע  בזה"ל,  הרב  לו  ואמר  אחד,  מופלג  חסיד  אצלו  היה  היום  רדת  בעת  השנה 
מתוך  אמיתית  תשובה  ידי  על  השנה  כל  את  לתקן  עדיין  יכולין  זו  ברגע  כי 
ככולו  היום  ומקצת  ב:(  בר"ה  )כדאיתא  שנה  חשוב  בשנה  אחד  יום  כי  הלב  עומק 
אמן! ומבורכת  טובה  לשנה  להיחתם  וב"ב  אנחנו  שנזכה  רצון  יהי  ד.(.  )פסחים 
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שאלה: בברכת שהחיינו בראש השנה ביום השני על פרי חדש האם 
יכול לברך שהחיינו על פרי שאינו אוהב.

תשובה: אין לברך שהחיינו על פרי שאינו אוהב הן בראש השנה והן 
בכל ימות השנה.

שאינו  פרי  על  שהחיינו  מברך  אדם  אם  שנשיב  לפני  ראשית  ביאורים: 
שני  ליל  בקידוש  ב'  סעי'  תר'  בסי'  בשו"ע  פסק  השנה  ראש  אוהבו,לגבי 
ילבש בגד חדש או מניח פרי חדש ואומר שהחיינו ואם אין מצוי בגד חדש 
או פרי חדש יאמר שהחיינו. ולמעשה אנו חייבים לברך שהחיינו בשני הימים 
בשוני מהשופר שלמנהג הספרדים מברך שהחיינו רק ביום הראשון וההבדל 
ביניהם עיין כב"מ ימים נוראים עמ' צא' בשם השו"ג בסי' תר' אות ו' שיש 
חשש שאם לא יברכו בליל יו"ט שני יבואו לטעות גם בשאר ימים טובים 
בשוני מהשופר שהוא רק פעם בשנה אין חשש זה ולכן כשבירכנו כבר ביום 
ראשון די בזה. והלכה למעשה מברכים שהחיינו בקידוש גם אם אין לו פרי 
חדש, ועיקר הברכה בקידוש על עצם היום ומזהיר בספר מט"א וחזו"ע עמ' 
קסד' שיש ליזהר שלא לכוין בשהחיינו בעיקר על הפרי שאם יעשה כן הרי 
זה הפסק בין הגפן לטעימה אף שבדיעבד אם עשה כן אינו מעכב, ונמצא 

שבכל מצב גם מי שלא אוכל פרי חדש מברך שהחיינו.

אבל לגופו של ענין לגבי כל ימות השנה מי שלא אוהב פרי ואוכלו דעת 
הגריש"א באשרי האיש עמ' רנח' שיברך כיון שהברכה לא על עצם שמחת 
הפרי אלא שהחיינו והגיענו לזמן הזה דהיינו לעונה החדשה והפרי מסמל את 
העונה החדשה. ועוד טעם אף שאינו שמח בפועל אבל כיון שכך קבעו חז"ל 
מסתמא יש לו שמחה אפילו שאינו מרגישה בפועל. אבל דעת שו"ת שבה"ל 
ח"ד סי' כה' שמי שיודע שאינו שמח כלל בפרי החדש אין לו לברך עליו, 

וכן הלכה שהכל תלוי בשמחה. 

שאלה: המעשן ביום טוב סיגריה שיש בה טעם מנטה בפילטר על 
ידי שקיק הטמון בפילטר האם מותר לפוצץ השקיק ביום טוב לצורך 

הטעם.

נוזל המנטה המחוברת  תשובה: מותר ביום טוב לפוצץ את שקיק 
לפילטר של הסיגריה.

של  סחיטה  הראשון  הנושא  זה  בענין  לדון  יש  נושאים  כמה   : ביאורים 
הפילטר. והנושא השני מוליד ריח בפילטר. והנה לגבי סחיטה אין חשש כיון 
שהכמות היא קטנה מאוד ואין הפילטר נהיה רטוב ואפילו אם היה רטוב הרי 
סחיטה שאין עושים ממנה לכמות מותרת לצורך אוכל נפש כמבואר בשו"ע 
בסי' תצה' סעי' ב' וק"ו בזה שהמציאות היא לא כך אלא מעט מהנוזל נספג 

בפילטר ואינו נסחט ויוצא החוצה.

ולגבי מוליד נפסק בשו"ע בסי' תקיא' סעי' ד' אין עושין מוגמר דהיינו לפזר 
אם  אבל  הכלים  או  הבית  לגמר  ובין  להריח  בין  הגחלים  על  מיני בשמים 
עושה כדי ליתן ריח טוב בפירות למתקן לאכילה מותר אפילו אם מפזרן על 
גבי גחלת של עץ. וכתב הרמ"א ואסור לסחוף כוס מבושם על הבגדים משום 
מדרבנן  הוא  מוליד  שאיסור  כג.  דף  ביצה  ברש"י  ועיין  ריח  בהן  שמוליד 

משום שמוליד דבר חדש שקרוב הוא לעושה מלאכה חדשה.

אלא שבתחילה היה נראה כיון שמנטה זו היא גם לטעם נמצא שמניח מאכל 
שיש בו ריח בבגד ולא סתם דבר שעשוי רק לריח, אלא שגם במאכל שיש 
בו ריח ומניחו שיתן ריח בבגד כגון אתרוג לעוטפו בבד יש לאסור כמבואר 
בשכנה"ג בסי' תרנח' ס"ק ב' וחזו"ע סוכות עמ' שצג' וכאן הוא עשוי ליתן 
ריח במאכלים  מוליד  איסור  אין  כיון שלמעשה  נראה  ריח. אלא שלהלכה 
כמבואר בשו"ע בסי' תקיא' סעי' ד' ובחזו"ע יו"ט עמ' מב' ובשש"כ פי"א 
איסור  יש  ובזה  בבגד  טוב  ריח  שיהיה  מטרתו  בבגד  מוליד  שכל  מ'  סעי' 
מוליד אבל בפילטר אין המטרה שיהיה ריח בפילטר החוצה שהרי זו כמות 
מועטת אלא שלצורך העישון שירגיש טעם מנטה בעישון ודומה לנתינת 
טיפות ריח באבקת טבק שהתיר בחזו"ע יו"ט עמ' מב' ואם כן זהו בדיוק 
כאוכל שהרי העישון גם מותר משום אוכל נפש ולכן נראה שמותר לעשות 
כן ביום טוב, ואין לאסור מטעם שהפילטר העשוי מספוג הוא כבגד, כיון 
והוא כמאכל  כדי לשאוף את העשן  בפיו  שהוא משמש לאכילה להניחו 

ולא כבגד. 

ענייני יום טוב

התרת נדרים| נוהגים לעשות התרת נדרים ביום ערב ראש השנה, וטוב לעשות את ההתרה ע"י 
עשרה ששונים הלכות, וההתרה מועילה גם למי שנתחייב נזיפה או נידוי בבין דין של מעלה, 

על מנת שתתקבל תפילתו בראש השנה ולא ישאר בנידויו ח"ו )חזו"ע עמוד מב(. גם הנשים צריכות 
לעשות התרת נדרים, ואין אדם עושה שליח את חבירו להתיר נדריו, אולם אשה יכולה למנות את 
בעלה שליח להתיר נדריה )שו"ע סימן רכח טז, ועי' רע"א שם(. על כן רצוי שאשה תעשה את בעלה שליח 

בערב ראש השנה שיתיר נדריה )אשרי האיש פרק ג עמוד פב | ועי' הליכות שלמה עמוד נ (.

תענית | נוהגים להתענות ערב ראש השנה.)שו"ע תקפא ב| ובטור הביא שבאשכנז נהגו להתענות כולם בערב 
ראש השנה| וכתב הבן איש )פרשת ניצבים(  שמטרת התענית כדי שיכנס האדם לעשרת ימי תשובה בהכנעה ובשברון 
לב, כי התענית עושה הכנעה בלב האדם, והוסיף: שרוב הציבור נהגו בתענית זו(, ולדעת הרמ"א תענית זו אין 

סצריך להשלים. ואדרבא אין להשלימו עד צאת הכוכבים משום שאין להיכנס ליום טוב כשהוא מעו
נה, אלא מתענה עד פלג המנחה ומתפלל מנחה קודם אכילתו )מט"א סעיף לח(, ורבים נהגו להתענות רק 
עד זמן מנחה גדולה)חצי שעה אחר חצות( ויתפללו מנחה קודם אכילתן )מחצית השקל תקס"ב וכ"כ במט"א 
לחלושי המזג(  וכתב המ"ב )ס"ק ז( שאף נערים מגיל שלוש עשרה, ונערות מגיל י"ב מתענים בערב ראש 

השנה, ואין צריך קבלה מבעוד יום.

והביאו סמך לתענית זו ממדרש תנחומא:  "ולקחתם לכם ביום הראשון וכי ראשון הוא והלא ט"ו 
סהוא אלא ראשון לחשבון עונות? משל למדינה שחייבת מס למלך, ולא נתנו לו, בא אליה בחיל לג

בותו, כשנתקרב אליה בעשרה פרסאות יצאו גדולי המדינה לקראתו ואמרו לו: אין לנו מה ליתן לך, 
הניח להם שליש. כיון שנתקרב יותר, יצאו בינוני העיר לקראתו, הניח להם שליש השני. כשנתקרב 
יותר, יצאו כל בני העיר לקראתו, והניח להם הכל. כך "המלך" זה הקדוש ברוך הוא "בני המדינה" 
אלו ישראל שמסגלים עונות כל השנה, ער"ה הגדולים מתענין ומוותר להם שליש עונותיהם וכו' . 

מי שחושש שהתענית תזיק לו, או שיהיה חלש בערב ראש השנה לא יתענה )מאמר מרדכי לגר"מ אליהו 
זצ"ל| ובפרט אם יחלש מהתעניות ויתקשה לצום ביום הכיפורים שאין לו להחמיר ולהתענות )כה"ח ס"ק סא(. 

ןתחנןו | אין נופלים על פניהם בערב ראש השנה בתפילת שחרית, אע"פ שנופלים על פניהם בסס
ליחות בעלות השחר קודם הנץ החמה)שו"ע תקפ"א ג |חזו"ע עמוד מו(.מפני שהוא ככל ערב יום טוב שאין 

נופלים בו על פניהם )משנ"ב כ"ב(.

בין  להפסיק  במטרה  ג(. וזאת  תקפא  השנה )רמ"א  ראש  בערב  בשופר  תוקעים  אין  שןופר|  תקיעת 
מנת  על  השנה  בראש  בערב  לתקוע  מותר  מקום  ומכל  דחובה.  לתקיעות  רשות  של  תקיעות 

ולט השטן  את  לערבב  כדי  הוא  שהטעם  אומרים  יש  השופר.  אולם  על  להתאמן  או  סלהתלמד 
כד(. ס"ק  סגור )מ"ב  בחדר  יתקע  ולהתלמד  הראוי שהמעוניין להתאמן  ומן  כלל,  לתקוע  אין  זה  עם 

א"ר(. להס ציפרנם )ירושלמי  ד(, ומחתכים  ראש השנה )שו"ע תקפ"א  בערב  ומסתפרים  | מכבסים  תתספןור
ראות שאנו בטוחים בחסדו יתברך שיוציא לצדק משפטינו )מ"ב ס"ק כה(. וטוב להזהר להסתפר קודם 
ניצבים  פרשת  הראש )בא"ח  פאות  מצוות  ולקיים  הדינים  כוחות  להעביר  יכוון  ובעת שמסתפר  חצות, 

ג(, וכן יכוון מצות ביומו תתן שכרו כאשר משלם לַספר, ומצוות לגלח לכבוד יו"ט )כה"ח תקפ"א ס"ק פ(.

טבילה| נוהגים לטבול בערב ראש השנה )רמ"א תקפ"א ד| ועי' בבן איש חי שם ג שיטבול ה' טבילות עם כוונות מסויימות 
עי"ש| והמהרי"ל )הלכות ערב כיפור( היה טובל ג"פ בין בערב ראש השנה ובין בערב כיפור(. ואע"פ שאין דרכו בכך כל 

השנה, ביום הזה הנורא צריך לטבול ולהשליך מעליו כל הטומאות, וכל המחשבות הזרות שנדבקו 
בו בכל ימות השנה.)סדר היום|של"ה| כה"ח אות פב( ולא יקדים לטבול עד שעה קודם חצות היום )מ"ב ס"ק 
כו(, ואין לברך על טבילה זו, והמברך עוון ברכה לבטלה בידו )חזו"ע עמוד נז(.  ומי שאינו יכול לטבול, 

יערה על עצמו ט' קבים )מ"ב ס"ק כו| כה"ח פה(.

| מדליקים נרות ומברכים להדליק נר של יום טוב. ויש נשים שנהגו לברך ברכת שהס תהדלקת נרןו
חיינו בשעת ההדלקה, והנכון הוא שלא לברך שהחיינו בעת ההדלקה אלא יכוונו לצאת ידי חובה 
בברכת שהחיינו כששומעות ברכת שהחיינו בשעת הקידוש )חזון עובדיה עמוד סב(. ומ"מ הנוהגות לברך 

סשהחיינו בעת ההדלקה רשאיות להמשיך במנהגן, אך הנוהגות כן אינן יכולות להתנות שאינן מקב
לות יו"ט בהדלקת הנר, ומשעת ההדלקה אין יכולות  להתפלל מנחה, ואסורות במלאכות האסורות 
ביו"ט )אור לציון פי"ח תשובה ב(,  ויש להכין נר נשמה כדי שיוכלו להדליק באמצעותו את הנרות ביום 

סהשני, וכן המשתמשים בפתיל צף יכינו אותו קודם החג לצורך היום השני, אך מעיקר הדין יש אומ
רים שמותר להשחילו גם ביום טוב )שבט הלוי ט, קכח, ועוד(. אבל אם החור סתום אין להשחיל בו הפתיל.

משלןוח מנןות בערב ראש השנה| כתב הפר"ח )סו"ס תקפ"א(. שנוהג לשלוח מנות לעניים בערב ראש 
השנה לקיים מה שנאמר בנחמיה "ושלחו מנות לאין נכון לו" ואותו יום ראש השנה היה. ויש אומרים 
שעיקר חיוב זה נוהג רק במי שלא הניח ערוב תבשלין בערב ראש השנה שחל להיות בערב שבת, 
ואין לו מה לאכול הואיל ולא הניח ערוב תבשלין שאז יש מצוה לשלוח לו מנות )אשרי האיש עמוד פג(.

    

'דיני ערב ראש השנה' 



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 

בעל-תפילה היה ר’ יענקל וגם חסיד בכל נימי נפשו - חסיד טאלנא. תפילתו עשויה 
היתה להפשיר מקרירותו גם לב-אבן. הוא ניחן בקול ערב ועמוק, ובעיקר ברגש 

שהרעיד את הלבבות.

במיוחד מפליא היה בתפילתו אצל הצדיק רבי דוד’ל, אליו היה נוסע מדי שנה 
לימים הנוראים. שם, בדבקות עצומה ובלב לוהט, היתה משתפכת תפילתו וגורמת 

נחת-רוח עילאית לרבו.

צעיר לימים היה ר’ יענקל כאשר חלה בדלקת-ריאות קשה. המחלה התישה את 
כוחותיו, אך כשקרבו הימים הנוראים ניסה בכל-זאת להכין את עצמו לקראת 

תפילתו אצל הרבי. יושב היה ומסלסל בקול שבור “הבן יקיר לי אפרים”.

אך באותה שנה כבר לא הגיע אל הרבי. ימים מספר לפני ראש-השנה נפטר והניח 
בן קטן, מושה’לה שמו. הכול כינוהו “בעל קול הכינור”. כילד פעוט היה יושב 

ומאזין למנגינותיו של אביו וקולט אותן בדייקנות מפליאה.

שובב לא-קטן היה הילד. מלא מרץ ורוח-נעורים. המבוגרים לא פסקו מלייסר את 
היתום הקטן בדברי תוכחה, אך הדבר לא מנע ממנו לעשות מדי פעם מעשי קונדס 

שונים ומשונים.

מאמצו העיקרי היה חזן העיירה. למרות משובותיו ותעלוליו, לא היה החזן יכול 
לוותר על קולו המופלא של הילד הצעיר, וצירפו למקהלתו.

בפרוס הימים הנוראים, כשנסעו החזן ומקהלתו לטאלנא, נסע עימם גם מושה’לה. 
תפקיד הסולן יועד לו, כדבר המובן מאליו.

בעומדם לפני הרבי, נרגשים ויראים, סימן החזן למושה’לה לפצוח בניגון החדש 
שהולחן במיוחד לימים הנוראים - “כבקרת רועה עדרו”. מושה’לה פסע בטוחות, 

"הבן יקיר לי אפרים" - סיפור לר"ה

נעמד ופתח ב...”הבן יקיר לי אפרים”.

החזן נדהם. ניסה ‘להזכיר’ לילד כי הקטע הוא “כבקרת”, אך מושה’לה ליכסן 
אליו מבט מיתמם, עצם את עיניו והמשיך בשירת “הבן יקיר”, אותו ניגון שהלחין 

אביו בימיו האחרונים.

החזן רתח מזעם, אך כאשר סיים מושה’לה לשיר, פנה אליו הרבי וביקשו לחזור 
על הניגון. עצם הרבי את עיניו והאזין בדבקות עצומה לשירת הילד. כשסיים, 

ביקשו לחזור על הניגון בשלישית.

עיניו של הרבי היו רטובות מדמעות. הוא הביט במושה’לה במבט 
חודר ואמר: “יהי רצון שבזכות נגינתך השמימית, ייצאו מפיך אך 

ורק ניגוני-קודש ושלא תילכד בפח-יוקשים”.

חלפו הימים. ברחוב היהודי השתוללה מלחמת תרבות - אנשי 
ההשכלה מזה ויראי-ה’ מזה. המשכילים שמו עינם בנער הפיקח 
ובעל הקול המופלא. הם פרשו לפניו את הטוב הגדול הצפוי לו 

אם ייצא מן העיירה היהודית אל העולם הגדול.

יום בהיר אחד ארז מושה’לה את חפציו והודיע לאמו על החלטתו. 
האם השבורה והנדהמת פרצה בבכי מר, אך הנער היה איתן 

בהחלטתו. “אל תבייש את אבא עליו- השלום”, הדהדה זעקת 
האם אחרי הבן המתרחק.

הנער הגיע אל העיר הגדולה. בתוך זמן קצר ביותר התפרסם שמו 
בקרב חוגי המוסיקה בעיר, והנער הזר היה ל’כוכב’. מכל קצות 
העיר נהרו אנשים, נשים ובני-נוער כדי לחזות בנער היפה, בעל 

קול הכינור, שהופעתו הרעישה את העיר. 

אך מאחורי הפאר וההדר, נשאר מושה’לה יהודי מיוסר. מצפונו 
לא נתן לו מנוח. בלילות היה מופיע בחלומותיו האב הדואב, 

ומפיל את תחנוניו לפניו שישוב מדרכו הנלוזה.

היה זה ערב אחד. אולם האופרה היה מלא וגדוש מעריצים 
משולהבים. התזמורת פצחה בנעימה שקטה, והכול ציפו לזמר 

המופלא שיעלה על הבימה ויצטרף אליה בשירתו.

מושה’לה עמד על הבימה שחוח קמעה. ראשו היה מושפל ועיניו 
הביטו ניכחן. גם בקבוק המשקה החריף שנטל באותו יום כדי 

לסלק את ייסורי מצפונו לא הועיל.

מחשבותיו נשאוהו הרחק. אל ימי לימודיו ב’חדר’. אל החזרות 
אצל חזן העיירה. והנה הוא רואה את עצמו אצל הרבי הקדוש. 

החזן מזמינו לגשת ולשיר ‘כבקרת’, אך הוא חומד לו לצון ושר 
דווקא ‘הבן יקיר’. והרבי מבקשו לשיר בשנית ובשלישית את 

הניגון...

בעודו שקוע בשרעפיו סימן לו המנצח לפצוח בשירתו. הכול 
התבלבל במוחו. הוא שכח היכן הוא נמצא; נדמה היה לו שהוא 
עומד מול הרבי. מבלי-משים פצח בשירה אדירה: “הבן יקיר לי 

אפרים”.

הקהל נדהם. התזמורת פסקה מנגינתה. לא חלפו רגעים ספורים 
וקריאות לעג נזעמות החלו להישמע. אך מושה’לה לא ראה ולא 

שמע מאומה. קולו הסתלסל: “רחם ארחמנו נאום ה’”.

המנצח קרב אליו סמוק פנים ונהם באוזנו: “ברח מכאן, אם חייך 
יקרים לך”. בצעדים כושלים שרך הבחור את רגליו מן הבימה 

והסתלק מבעד לדלת האחורית.

כל עוד רוחו בו ברח מעיר החטאים. ימים ולילות הלך, מבלי דעת 
לאן. ובעודו בורח, ברח גם מדרך השקר והזיוף וממעשיו הרעים 

שבהם שקע במשך שנים רבות.

היה זה בעת הסעודה השלישית בבית-מדרשו של הצדיק רבי 
דוד’ל. אל בית-המדרש נכנס צעיר קרוע ובלוי, עיניו אדומות ופניו 

נפולות. היה זה מושה’לה בעל- התשובה.

)מתוך א’ חב”ד(



'שימוש בכלי שיר בבית הכנסת ובשעת התפילה'

המשך דבר הרב...


