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 הלכות תשובה לרמב"ם

 

 פרק א 

  יום שני ב' אלול 

 מצוות הוידוי  – אהלכה  .1

כל מצות שבתורה בין עשה בין לא תעשה אם עבר אדם על אחת מהן בין בזדון בין בשגגה כשיעשה תשובה וישוב 

 ",את חטאתם אשר עשו  ווהתוודאיש או אשה כי יעשו וגו'  "ל ברוך הוא שנאמר  -לפני הא  תלהתוודומחטאו חייב  

פשעתי לפניך ועשיתי כך  יעוויתחטאתי  ,אנא השם"אומר  ?דיןוכיצד מתו .וידוי זה מצות עשה .זה וידוי דברים

ומאריך   תלהתוודווכל המרבה    .וזהו עיקרו של וידוי  ".וכך והרי נחמתי ובושתי במעשי ולעולם איני חוזר לדבר זה

  .זה הרי זה משובח ןבעניי

 

 יום שלישי ג' אלול 

 אין כפרה ללא וידוי דברים -ב  -המשך הלכה א  .2

ין קרבנותיהן על שגגתן או על זדונן אין מתכפר להן בקרבנם עד שיעשו וכן בעלי חטאות ואשמות בעת שמביא

מלקות  ומחויבימיתות בית דין  מחויביוכן כל  ".והתודה אשר חטא עליה"שנאמר  .וידוי דברים וויתוודתשובה 

והמזיק ממונו אף על פי ששילם   בחברווכן החובל    .וויתוודאין מתכפר להן במיתתן או בלקייתן עד שיעשו תשובה  

שעיר ". מכל חטאות האדם"שנאמר  .וישוב מלעשות כזה לעולם השיתוודלו מה שהוא חייב לו אינו מתכפר עד 

דה עליו את ווהתו"שנאמר  ,ל לשון כל ישראלודה עליו עוהמשתלח לפי שהוא כפרה על כל ישראל כהן גדול מת

 ".כל עונות בני ישראל

 

 יום רביעי ד' אלול  

 שעיר המשתלח –ג  –הלכה ב  .3

שעיר המשתלח מכפר על כל עבירות שבתורה הקלות והחמורות בין שעבר בזדון בין שעבר בשגגה בין שהודע לו 

אבל אם לא עשה תשובה אין  ,שעשה תשובה )=ובתנאי( והוא ,הכל מתכפר בשעיר המשתלח ,בין שלא הודע לו

החמורות הן שחייבין עליהם מיתת בית דין  ?ומה הן הקלות ומה הן החמורות .השעיר מכפר לו אלא על הקלות

ות עשה וומצת לא תעשה  וושאר מצו  .שאין בהן כרת הרי הן מן החמורותף על פי  ושקר א  אשווושבועת   ,או כרת

 .הם הקלות - שאין בהן כרת

 .התשובה מכפרת על כל העבירות  .אין שם אלא תשובה  ,שאין בית המקדש קיים ואין לנו מזבח כפרה  ,בזמן הזה

רשעת הרשע לא יכשל בה "שנאמר  .אפילו רשע כל ימיו ועשה תשובה באחרונה אין מזכירין לו שום דבר מרשע

 ".כי ביום הזה יכפר עליכם"שנאמר  ,ועצמו של יום הכפורים מכפר לשבים ".ביום שובו מרשעו
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 פרק ב 

 יום חמישי ה' אלול 

 מהי בתשובה גמורה – אהלכה  .4

ולא )הרחיק עצמו( ופירש  ,לעשותו)ויכול( ואפשר בידו  ,זה שבא לידו דבר שעבר בו ?אי זו היא תשובה גמורה

עבר עבירה בדבר מסויים ואז לאחר שעשה תשובה  -? )כיצד .חוכ ןמכישלולא מיראה ולא  ,עשה מפני התשובה

זהו בעל   -  נזדמנה לו שוב אותה עבירה, והוא רוצה לעבור את העבירה אך מונע עצמו ממנה בגלל שעשה תשובה(

ואם לא שב אלא בימי זקנותו ובעת שאי   ".וזכור את בוראיך בימי בחורותיך"הוא ששלמה אמר  . תשובה גמורה

 .מועלת היא לו ובעל תשובה הוא ,אף על פי שאינה תשובה מעולה ,מה שהיה עושה)העבירה( אפשר לו לעשות 

 .כל עונותיו נמחלין ,אפילו עבר כל ימיו ועשה תשובה ביום מיתתו ומת בתשובתו

 

 יום ראשון ח' אלול 

 שלבי התשובה–הלכה ב  .5

שנאמר  .בלבו שלא יעשהו עוד)יחליט( הוא שיעזוב החוטא חטאו ויסירו ממחשבתו ויגמור  ? ומה היא התשובה

ויעיד עליו יודע תעלומות שלא  ".כי אחרי שובי נחמתי"וכן יתנחם על שעבר שנאמר . וגו'  "יעזוב רשע דרכו"

בשפתיו ולומר  תלהתוודווצריך  .וגו' "ינו למעשה ידינוקל-ולא נאמר עוד א"לזה החטא לעולם שנאמר  ישוב

 .אלו שגמר בלבו)דברים( עניינות 

בלבו לעזוב הרי זה דומה לטובל ושרץ בידו שאין הטבילה מועלת )החליט( ולא גמר )בפה( כל המתודה בדברים 

וצריך לפרוט את החטא שנאמר אנא חטא העם הזה  "ומודה ועוזב ירוחם"וכן הוא אומר  ,לו עד שישליך השרץ

 .י זהבקל-חטאה גדולה ויעשו להם א

 

 יום שני ט' אלול 

 תשובת היחיד והציבור; וידוי בתפילות יום כיפור –ז  – והלכה  .6

בעשרה הימים שבין ראש השנה ויום הכפורים היא יפה ביותר ומתקבלת  ,אע"פ שהתשובה והצעקה יפה לעולם

אבל צבור כל זמן שעושים תשובה וצועקין  .ביחיד ?במה דברים אמורים ".ובהימצאדרשו ה' "היא מיד שנאמר 

 ".נו בכל קראנו אליוקיל-כה' א"שנאמר  ,בלב שלם הם נענין

לפיכך חייבים הכל לעשות  .והוא קץ מחילה וסליחה לישראל  ,ליחיד ולרבים  ,יום הכפורים הוא זמן תשובה לכל

]סעודה קודם שיאכל  ]במנחה[  ומצות וידוי יום הכפורים שיתחיל מערב היום    .ביום הכפורים  תולהתוודותשובה  

דה בלילי יום הכפורים וחוזר ומתו  ,דה קודם שיאכלוואע"פ שהתו  .השיתוודשמא יחנק בסעודה קודם  מפסקת[  

יחיד אחר  ?דהוווהיכן מת]בסך הכל בשש תפילות[,  .ודה בשחרית ובמוסף ובמנחה ובנעילהוומתוחוזר  ,ערבית

 .ושליח צבור באמצע תפלתו בברכה רביעית ,תפלתו
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 יום שלישי י' אלול 

 עבירות שבין אדם לחברו – י -טהלכה  .7

כגון מי שאכל דבר אסור או בעל  ,אין התשובה ולא יום הכפורים מכפרין אלא על עבירות שבין אדם למקום

או גוזלו  ,או המקלל חבירו ,כגון החובל את חבירו ,אבל עבירות שבין אדם לחבירו .בעילה אסורה וכיוצא בהן

אע"פ שהחזיר לו ממון שהוא חייב   .מה שהוא חייב לו וירצהו  לחברו  ןשייתאינו נמחל לו לעולם עד    -וכיוצא בהן  

אפילו לא הקניט את חבירו אלא בדברים צריך לפייסו ולפגע בו  .ו שימחול לוצריך לרצותו ולשאול ממנ - לו

  .עד שימחול לו]לדרוש ממנו[ 

 

 יום רביעי יא' אלול 

 להיות נח למחול לחבר -יהלכה  .8

ומבקשין ]דורשים ממנו[  בו    מביא לו שורה של שלשה בני אדם מריעיו ופוגעין  , ]הוא[למחול לו  חברולא רצה  ]אם[  

ואם היה   .החוטא  הוא  -וזה שלא מחל   ,מניחו והולך לו ,לא רצה  .מביא לו שניה ושלישית  ,לא נתרצה להן  .ממנו

 . הולך ובא אפילו אלף פעמים עד שימחול לו -רבו 

 ,יהא נוח לרצות וקשה לכעוס ובשעה שמבקש ממנו החוטא למחולאסור לאדם להיות אכזרי ולא יתפייס אלא 

טור וזהו דרכם של זרע ישראל ייקום ולא ילא י -מוחל בלב שלם ובנפש חפיצה ואפילו הצר לו וחטא לו הרבה

וכן הוא אומר על הגבעונים לפי שלא   ,רה נצחואבל העובדי כוכבים ערלי לב אינן כן אלא עברתן שמ  ,בם הנכוןיול

 .ולא נתפייסו והגבעונים לא מבני ישראל המהמחלו 

 

 

 פרק ג

 יום חמישי יב' אלול 

 משמעות תקיעת השופר – דהלכה  .9

משנתכם ונרדמים  ישניםעורו 'רמז יש בו כלומר  ]ללא טעם[, אע"פ שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב

אלו השוכחים את האמת בהבלי הזמן  .הקיצו מתרדמתכם וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה וזכרו בוראכם

הביטו לנפשותיכם והטיבו דרכיכם ומעלליכם ויעזוב כל  ,ושוגים כל שנתם בהבל וריק אשר לא יועיל ולא יציל

  .'אחד מכם דרכו הרעה ומחשבתו אשר לא טובה
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 'אלול יום ראשון טו 

 לראות עצמנו כחצי חייבים וחצי חייבים על כף המאזניים –המשך הלכה ד  .10

וכן כל העולם חציו זכאי וחציו  ,לפיכך צריך כל אדם שיראה עצמו כל השנה כולה כאילו חציו זכאי וחציו חייב

עשה  .וגרם לו השחתה ,הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף חובה -חטא חטא אחד]כך שאם[  ,חייב

וצדיק "שנאמר  ,וגרם לו ולהם תשועה והצלה ,הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות, מצוה אחת

דקה ן זה נהגו כל בית ישראל להרבות בציומפני עני  .זה שצדק הכריע את כל העולם לזכות והצילו - "יסוד עולם

ונהגו כולם לקום בלילה בעשרה   ,ובמעשים טובים ולעסוק במצות מראש השנה ועד יום הכפורים יתר מכל השנה

 .ימים אלו ולהתפלל בבתי כנסיות בדברי תחנונים ובכיבושין עד שיאור היום

 

 

 פרק ה 

 יום שני טז' אלול 

 בחירה חופשית ביד האדם – אהלכה  .11

ואם רצה להטות עצמו  ,הרשות בידו - להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיקרשות לכל אדם נתונה אם רצה 

 ,כלומר ".הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע"הוא שכתוב בתורה  .הרשות בידו -לדרך רעה ולהיות רשע 

שיהא   ,]אף יצור אחר לא הבין כמו האדם[  ןהענייהן מין זה של אדם היה יחיד בעולם ואין מין שני דומה לו בזה  

ואין מי שיעכב בידו מלעשות הטוב  ,ועושה כל מה שהוא חפץ ,יודע הטוב והרע -הוא מעצמו בדעתו ובמחשבתו 

 ...או הרע 

 

 יום רביעי יח' אלול 

 הבחירה לעשות טוב או רע היא בידי האדם עצמו – בהלכה  .12

ורוב גולמי בני ישראל שהקב"ה גוזר על האדם  אומות העולםאל יעבור במחשבתך דבר זה שאומרים טפשי 

אלא כל אדם ראוי לו להיות צדיק כמשה רבינו או רשע  !אין הדבר כן .לת ברייתו להיות צדיק או רשעימתח

ואין לו מי שיכפהו ולא גוזר  ,וכן שאר כל הדעות ,כירבעם או חכם או סכל או רחמן או אכזרי או כילי או שוע

הוא שירמיהו  .אלא הוא מעצמו ומדעתו נוטה לאי זו דרך שירצה ,עליו ולא מי שמושכו לאחד משני הדרכים

וכיון שכן   ,אין הבורא גוזר על האדם להיות טוב ולא להיות רע  ,כלומר  ",מפי עליון לא תצא הרעות והטוב"אמר  

  ו.עצמהוא נמצא זה החוטא הוא הפסיד את 
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 יום חמישי יט' אלול 

 הבחירה בידי האדם, ולכן ראוי שנבחר בטוב –ג -הלכה ב .13

מה יתאונן אדם "הוא שכתוב אחריו  .ולפיכך ראוי לו לבכות ולקונן על חטאיו ועל מה שעשה לנפשו וגמלה רעה

 ,ולעזוב רשענו וחזר ואמר הואיל ורשותנו בידינו ומדעתנו עשינו כל הרעות ראוי לנו לחזור בתשובה .וגו' "חי

  .וגו' "נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה"שכתוב אחריו  ,שהרשות עתה בידינו הוא

ראה "וכתיב  "ראה נתתי לפניך היום את החיים"שנאמר  ,הוהמצווודבר זה עיקר גדול הוא והוא עמוד התורה 

בין טובים   ,וכל שיחפוץ האדם לעשות ממעשה בני האדם עושה  בידכםשהרשות    ,כלומר  ",אנכי נותן לפניכם היום

כלומר שאין הבורא כופה בני האדם ולא גוזר  ",מי יתן והיה לבבם זה להם"ומפני זה הענין נאמר  .בין רעים

 .עליהן לעשות טובה או רעה אלא הכל מסור להם

 

 פרק ז 

 יום ראשון כב 'אלול 

 לא לחכות כדי לחזור בתשובה – אהלכה  .14

ולנעור כפיו  ,בפיו מחטאיו תולהתוודוישתדל אדם לעשות תשובה  ,הואיל ורשות כל אדם נתונה לו כמו שבארנו

 .כדי שימות והוא בעל תשובה ויזכה לחיי העולם הבא ,מחטאיו

יכך ישוב מחטאיו לפ .ושמא ימות בשעתו ונמצא עומד בחטאו ,לעולם יראה אדם עצמו כאילו הוא נוטה למות

בכל עת יהיו בגדיך "הוא ששלמה אמר בחכמתו  .שמא ימות טרם שיזקין 'כשאזקין אשוב'ולא יאמר  ,מיד

 ".לבנים

 

 יום שני כג' אלול 

  ד תשובה ממידות רעות; הקב"ה אוהב כל אדם! -גהלכה  .15

אלא כשם שצריך אדם לשוב מאלו   ,כגון זנות וגזל וגניבה  ,אל תאמר שאין תשובה אלא מעבירות שיש בהן מעשה

תול ומרדיפת ירעות שיש לו ולשוב מן הכעס ומן האיבה ומן הקנאה ומן הה ]מידות[ כך הוא צריך לחפש בדעות

נות קשים מאותן שיש וואלו העו .מן הכל צריך לחזור בתשובה .הממון והכבוד ומרדיפת המאכלות וכיוצא בהן

וכן הוא אומר  .מהם]להתרחק[ קשה הוא לפרוש ]התרגל אליהם[ שבזמן שאדם נשקע באלו [ ]כי ,בהן מעשה

 .וגו' "יעזוב רשע"

אלא  ,אין הדבר כן ,נות והחטאות שעשהוואל ידמה אדם בעל תשובה שהוא מרוחק ממעלת הצדיקים מפני העו

שהרי טעם טעם החטא ופירש   ,ולא עוד אלא ששכרו הרבה  .אהוב ונחמד הוא לפני הבורא כאילו לא חטא מעולם

כלומר מעלתן   .מקום שבעלי תשובה עומדין אין צדיקים גמורין יכולין לעמוד בו  :אמרו חכמים  ,ממנו וכבש יצרו

 .מפני שהן כובשים יצרם יותר מהם ,גדולה ממעלת אלו שלא חטאו מעולם
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 הלכות יום כיפור

 יום שלישי כד' אלול 

 יום מקרא קודש .16

ה יֹום ַהִכפִֻּרים " וחגים, גם יום הכיפורים נקרא 'מקרא קודש', שנאמרכמו שבתות  ִביִעי ַהזֶּ ׁש ַהשְּׁ ָעׂשֹור ַלֹחדֶּ ַאְך בֶּ

יֶּה ָלכֶּם…" ׁש ִיהְּׁ ָרא ֹקדֶּ , באכילה ושתיה לגבי שבתות וחגים משמעות המצווה לענג את היום ולכבדו .הּוא ִמקְּׁ

 דשו נותרה על ידי כיבודו בכסות נקייה. אולם ביום הכיפורים שצריך להתענות, המצווה לק

רבים נוהגים ללבוש ביום הכיפורים בגדים לבנים, נאים ומכובדים, כדוגמת מלאכי השרת, שביום הכיפורים 

איננו נגררים אחר תאוות הגוף, ואנו נקיים מחטא כמלאכי השרת. כל דיני שבת חלים ביום הכיפורים, ונוספה 

 .להתענות, ועל כן יש בו יותר שביתה ופרישה מענייני העולםעליהם ביום הכיפורים המצווה 

 

 יום רביעי כה' אלול 

 איסור אכילה ושתיה .17

העובר ואינו מתענה, בנוסף לכך שביטל מצוות 'עשה' עובר גם ב'לא ו מצוות עשה להתענות ביום הכיפורים

טיפה אחת של מים. וכל האוכל או תעשה'. מצוות התענית היא שלא לאכול אפילו כלשהו ושלא לשתות אפילו 

או שתה 'כמלא  (, תמר גדול) שותה אפילו כלשהו, עובר באיסור תורה. ואם אכל במזיד כשיעור כותבת הגסה

יָה". ואם עבר בשגגה, חיי" לוגמיו', חייב כרת, שנאמר ָתה ֵמַעמֶּ רְּׁ ִנכְּׁ ה וְּׁ ם ַהּיֹום ַהזֶּ צֶּ עֶּ ה בְּׁ עֻּנֶּ ר לֹא תְּׁ ׁש ֲאׁשֶּ פֶּ ב ִכי ָכל ַהנֶּ

קרבן חטאת. הרי שהעונש הוא רק כאשר אכל או שתה בשיעור כזה שמיישב מעט את דעתו עד שבאותה שעה 

, כל זמן שאין נשקפת סכנה לחייו, אסור לו לאכול או שסובל מכאביוהוא נחשב כמי שאינו מעונה. גם חולה 

 פיקוח נפש דוחה אותו.  לשתות אפילו כלשהו. וזאת משום שצום יום הכיפורים חיובו מהתורה, ועל כן רק

 עדיף שישכב כל היום במיטתו ולא ילך לבית הכנסת, שעיקר מצוות היום בתענית ,שאין בו סכנה לפיכך, חולים

 

  צום גדליה –יום רביעי ג' תשרי 

 בתפילת העמידה בעשרת ימי תשובה ברכת "קדושה" .18

ל הקדוש", צריך לומר: "המלך הקדוש", לפי -בעשרת ימי תשובה, בחתימת הברכה, במקום "ברוך אתה ה' הא

-שהקב"ה  מראה מלכותו ביושבו על כסא דין לשפוט את העולם, ומלך במשפט יעמיד ארץ. ואם טעה וחתם "הא

מכן, חוזר לראש התפילה, כי ל הקדוש", אם נזכר מיד, ותיקן מיד וחתם "המלך הקדוש", יצא. ואם נזכר לאחר  

שלושת הברכות הראשונות ברכות השבח הם ונדונים כברכה אחת, והטועה באחת מהם דינו לחזור לראש 

ל הקדוש" או "המלך הקדוש" ונזכר בברכות שלאחר מכן, צריך -התפילה. והוא הדין אם נסתפק אם אמר "הא



8 

 

ל הקדוש". בשאר שינויים שבתפילה -ל השנה "האלחזור לראש התפילה, שמן הסתם אמר על פי הרגל לשונו בכ

 בעשרת ימי תשובה, אם טעה או שכח ואמר כבימים רגילים, אינו חוזר. 

 

 יום חמישי ד' תשרי 

 רחיצה ביום כיפור .19

רחיצה אסורה ביום הכפורים בין בחמין בין בצונן, אפילו מקצת גופו, ואפילו להושיט אצבעו במים אסור. במה 

צה של תענוג, אבל מי שנתלכלך גופו בטיט או בטינוף, או שנטף דם מחוטמו, מותר לרוחצם. דברים אמורים ברחי

שכיון שאינו מתכוין לרחיצה של תענוג, מותר. ורק יזהר שלא ירחץ אלא במקום המטונף בלבד. ולכן בבוקר 

רעה מעל ידיו, אך יזהר כשקם משנתו נוטל ידיו ג' פעמים, ויברך על נטילת ידים, כי אין כוונתו אלא להעביר רוח  

אצבעותיו בלבד, ומברך על נטילת  (קשרי)נוטל ידיו עד סוף בבוקר . שלא יטול אלא עד סוף קשרי אצבעותיו

 מותר לרחוץ. שלא אסרו אלא רחיצה של תענוג.מאפו  . ואם היו ידיו מלוכלכות בטיט וכדומה, או שנטף דם  םידיי

 אצבעותיו אלא אם כן היו ידיו מלוכלכות. (קשרי)נוטל עד סוף מהשירותים היוצא 

 

 יום ראשון ז' תשרי 

 ונעילת הסנדל  סיכה .20

 סיכה )=מריחת הגוף בשמנים וקרמים( אסורה כרחיצה, ואפילו יש בראשו חטטין )=פצעים( לא יסוך.

 ים.אסור לנעול נעלים או סנדלים של עור ביום הכפוריםאבל נעלי גומי מותרים, וכן נעלי עץ ושל בגד מותר

שדומים הרבה במראיתם לנעלי עור, אין לאסור לצאת בהם ביוהכ"פ, משום מראית וסוגים נוספים נעלי גומי 

העין, שיחשדו אותו שהוא נועל נעלי עור. מאחר שנעלי גומי אלו נפוצים מאד, ממילא אין לחשוש בהם משום 

   מראית העין.

 

 יום שני ח' תשרי   

 וסיומו תחילת הצום .21

ומצוות התוספת נוהגת .  להפסיק אכילתו ושתייתו מבעוד יום, שמצווה מן התורה להוסיף מחול על הקודשצריך  

מבעוד יום. וזמן התוספת הוא מעט )דרבנן( שבות  יבכל חמשת העינויים. וכן צריך לפרוש ממלאכה ומאיסור

 ה.מן התורה כל זמן שלא שקעה החמ)מעט(  קודם שקיעת החמה. ודי אפילו בכל שהוא 

בסיום הצום, מבדילים על כוס יין, ואין מברכים על בשמים אפילו אם חל יום הכיפורים בשבת. ואין לברך ברכת 

צאי יום הכיפורים, אף אם אין נמצא "נר ששבת", שהוא נר שהדולק "בורא מאורי האש" על נר שהודלק במו

מנר ששבת, לא יברך ברכה  שהודלקאו נר  שעות(. ולכן אם אין לו נר ששבת, 24מערב יו"כ )כגון בנר זכרון של 

 .זו כלל. אין לשבור את הצום בלי הבדלה
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 יום חמישי יא תשרי 

 הושענא רבה .22

שביעי של חג נקרא הושענא רבה, וזאת משום שבחג הסוכות נידונים על המים וחתימת הדין ביום האחרון של 

נא" לה'. ונוהגים ביום זה לחבוט -סוכות. וכיוון שבמים תלויים חיי הצומח, החי והאדם, מרבים בתחינות "הושע

 בש ניכר מאד. את הערבות )בתפילה( מפני שהערבות נזקקות למים יותר מכל, ובהן היו

הרוח,  חיי את מקיימים התורה שהם הרוחניים המים כך הזה, בעולם החיים את מקיימים שהמים כשם

האדם,  חיי כל על דין בתוכו כולל המים על שהדין יוצא תורה". הרי אלא מים אין" חכמים שאמרו וזהו

ואף שגזר הדין נחתם ביום הכיפורים, הוראה להוצאת הדין אל הפועל ניתנת בהושענא  והרוחניים. הגשמיים

רבה. משל לבית דין שכבר קיבל החלטה, אבל כל זמן שגזר הדין עדיין לא נכתב על שטר וניתן ביד השליחים 

הדין אל הפועל ואף שגזר הדין נחתם ביו"כ, הוראה להוצאת    , עוד אפשר לפעול כדי לשנותו לטובה.והוצא לפועל

ולכן נוהגים ביום זה להרבות תפילות והושענות, לחזור בתשובה וללמוד כל תורה כל ניתנת בהושענא רבה. 

 הלילה. וכן נוהגים שזה יום שמח כשאר ימי החג. 

 

 

 

 הלכות לשון הרע

 

 יום רביעי כד' תשרי 

 מהו לשון הרע  .1

וזה נקרא בפי חז"ל "לשון הרע". והמספר עובר בלא תעשה אסור לספר דבר גנות על חברו, ואפילו אם זו אמת. 

ואם יש בסיפור שלו תערובות של שקר, ובשל כך נתגנה חברו יותר  .של "לא תלך רכיל בעמך" )ויקרא י"ט ט"ז(

הוא נקרא "מוציא שם רע", ועוונו גדול הרבה יותר. אבל אם חס ושלום הורגל לעבור על עוון זה בקביעות, כמו   –

אנשים כאלה נקראים בפי חז"ל "בעלי לשון הרע", ועונשן  -ילים לשבת ולספר דברי גנאי על אחרים אלו שרג

גדול בהרבה, כיון שהם עוברים על תורת ה' מתוך זלזול, ונעשה אצלם כהפקר. ועליהם נאמר בתהילים  "יכרת 

 .)י"ב ד'("ה' כל שפתי חלקות לשון מדברת גדולות
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 יום חמישי כה' תשרי

 מיהו "רוכל" )וההבדל בינו לבין המספר לשון הרע( .2

איזהו רכיל? ששומע דברים מאחד ומעביר לשני והולך ואומר "כך אמר פלוני עליך". "כך עשה לך פלוני". "כך 

שמעתי עליו שעשה לך". "כך שמעתי עליו שרוצה לעשות לך". אפילו אם אין גנות בעצם הסיפור , ופלוני היה 

 .יו, ואילו היו שואלין לפלוני עצמו לא היה מכחיש, אפילו כך נקרא "רכילו"תאומר את זה אף בפנ

איסור רכילות הוא על אמת גמורה. ואין צריך לומר שאם מרכל בין שני חברים וגורם ביניהם שנאה, נקרא רשע 

, גם עובר על ומתועב מאוד בעיני ה' בעבור זה. ואפילו אם בלא רכילותו היו שונאים מאוד, והולך ומרכל ביניהם

וכשם שאסור לקבל לשון הרע מן התורה, כך אסור לקבל רכילות מן התורה, שגם היא בכלל  .איסור רכילות

 לשון הרע. דהיינו, שלא יאמין בליבו למה שסיפר לו שכך וכך עשה לו פלוני או דיבר עליו פלוני הוא אמת.

 

 יום ראשון כח' תשרי 

 איסור רכילות וחומרת האיסור .3

 והמקבל רכילות עובר ב"לא תעשה" שנאמר: "לא תשא שמע שוא", חוץ משאר איסורי תורה שכבר נאמרו.

ומזה תראה כמה נואלו הרבה מבני אדם, שטבעם תמיד לדרוש מחבריהם מה דיבר פלוני אודותם, ואפילו אם 

ם בהם הרבה עד מידיעת דבר הזה אין להם תועלת להבא. וכשחבריהם אינם רוצים לגלות להם, הם מפצירי

שמגלים להם מה שדיבר פלוני אודותם, ויש באלו הדברים גנאי עליהם, ומקבלים את הדבר לאמת גמורה, ועל 

ידי זה נעשו שונאים גמורים. והנה אם נבוא למנות את גודל הקלקולים וחשבון מצוות העשה והלא תעשה שרגיל 

 מהכילם.לעבור אותם מי שרגיל במידה המגונה הזאת, קצרה היריעה 

 

 יום שני כט' תשרי 

 לשון הרע אסור אפילו מבקשים ממנו ואפילו לפרנסה .4

אין הבדל בסיפור לשון הרע בין אם סיפר מעצמו, ובין אם עמד עליו חברו ושכנע אותו לספר עד שסיפר לו, בכל 

בתוך העניין מקרה אסור. ואפילו אם אביו או רבו שחייב במוראם ביקשו שיספר להם ענין מסוים, והוא יודע ש

  .מעורב לשון הרע, או אפילו רק אבק לשון הרע, אסור לו לספר להם

אפילו אם הוא רואה שאם לא יאמר גנאי על ישראל ושאר דיבורים אסורים, יגרם לו הפסד גדול לפרנסתו, בכל 

לשון  זאת אסור לדבר לשון הרע. כגון אם מעסיקים אותו אנשים חסרי יראת שמיים ויפטרו את מי שלא בעל

הרע כמותם, ועל ידי כך לא יהיה לו פרנסה לבני ביתו, בכל זאת אסור, כמו שאר לאוין שמחויב לתת כל אשר לו 

 .ובלבד שלא יעבור עליהם
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  ראש חודש –יום שלישי ל' תשרי 

 הימנעות מדיבור לשון הרע .5

מחברתם, וכשיישב וישתוק ידמה אם יושב בין חבורת אנשים שמדברים דיבורים האסורים, ואין לו דרך לצאת  

בעיניהם כמשוגע, בכל זאת וודאי שאסור לדבר דיבורים האסורים איתם. ועל זה אמרו חז"ל  "מוטב לאדם 

שייקרא שוטה כל ימיו, ואל ייקרא רשע שעה אחת לפני המקום" )עדויות ה' ו'(. ויזרז עצמו בשעת מעשה בכל 

לפי  -בטוח שיקבל על זה שכר ראוי משמיים. כי לפום צערא אגרא כוחותיו לעמוד על נפשו, ויהיה ליבו נכון ו

ועל זה שייך מאמר חז"ל "כל רגע ורגע  .השכר. וככל שמצטער יותר לקיים מצוה, כך מקבל יותר שכר -הצער 

 שאדם חוסם את פיו, זוכה לאור הגנוז שאין כל מלאך ובריה יכולים לשער".

 

  ראשון חודש –יום רביעי א' חשון 

 לשון הרע בכתב, בסתר ובפניו .6

את איסור לשון הרע שייך בין אם מספר עליו ממש בפיו, ובין אם כותב את זה במכתב. וגם אין הבדל אם מספר  

ואפילו אם גינה את עצמו   .לשון הרע בפירוש, או אם מספר בדרך רמז. בכל האופנים האלו זה נחשב לשון הרע

 .תוך כדי גנות על חברו, בכל זאת זה אסור ונחשב לשון הרע

איסור לשון הרע הוא גם על אמת. ואין זה משנה אם מספר עליו בסתר )שאז עובר גם על "ארור מכה רעהו 

בכל מקרה זה אסור ונחשב לשון הרע. ומצד  –שהיה מספר את הלשון הרע על חברו אפילו בפניו  בסתר"(, או

אחד יש איסור יותר גדול בפניו, כיון שמלבד איסור לשון הרע, מלביש את עצמו במידת העזות והחוצפה, וגם בא 

 .לעיתים לידי הלבנת פנים

 

 יוסף רב עובדיהיום פטירת ה – יום חמישי ב' חשון 

 הרב עובדיה .7

 ונפטר, א"תרפ'ה בתשרי ב"בי נולד ל"זצ יוסף עובדיה הרב מחר יחול יום פטירתו של הרב עובדיה יוסף. מרן

 בשנים'(  לציון  הראשון)'  הספרדי  הראשי  כרב  כיהן,  ספרדי  הרב עובדיה היה פוסק  .ד"תשע'ה  בחשוון'  בג,  93  בגיל

 עובדיה הרב מרן. הקמתה מאז ס"ש מפלגת של התורה חכמי מועצת ונשיא הרוחני מנהיגה והיה 1983–1973

 הרבנים כבכיר רבים בעיני . נחשב'קוק הרב מכון' פרס את וקיבל' תורנית לספרות ישראל פרס חתן'כ הוכתר

 לארץ  משפחתו  עלתה,  ארבע  בן  בבגדד, כשהיה  נולד  הרב.  'הדור  פוסק'ו'  מרן'  תלמידיו  בפי  וכונה  בדורו  הספרדים

 של הכלכלי מצבה. אביו של המכולת מחנות התפרנסה שם, בירושלים' ישראל בית' בשכונת והתיישבה, ישראל

 הנדיר כישרונו את השקיע, זאת עם יחד. צעיר בגיל לעבוד להתחיל נאלץ עובדיה והבן, דחוק היה המשפחה

, ספרדית-הדתית הזהות את ולגבש להעציםהרב היתה  של העיקרית ומטרתו עולמו השקפת.  התורה בלימוד

 זאת, ישראל לכלל אחיד תורני ספר הלכתי וליצור ישראל בארץ' דאתרא מרא'כ קארו יוסף רבי את' להמליך'

 כדעת להורות ליושנה עטרה להחזיר אעמודה משמרתי על: "כתב' אומר יביע' בספרו. העדתית לפסיקה בניגוד
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 היתה זו. איש 850,000-כ השתתפו ובה, בירושלים נערכה הרב. הלווייתונפטר  93 בגיל ".הוראותיו שקבלנו מרן

 . ישראל מדינת בתולדות ביותר הגדולה הלוויה

 

 יום ראשון ה' חשון 

 לשון הרע בכתב, בסתר ובפניו .8

איסור לשון הרע שייך בין אם מספר עליו ממש בפיו, ובין אם כותב את זה במכתב. וגם אין הבדל אם מספר את 

ואפילו אם גינה את עצמו  .לשון הרע בפירוש, או אם מספר בדרך רמז. בכל האופנים האלו זה נחשב לשון הרע

איסור לשון הרע הוא גם על אמת. ואין זה משנה  .תוך כדי גנות על חברו, בכל זאת זה אסור ונחשב לשון הרע

ה מספר את הלשון הרע על חברו אם מספר עליו בסתר )שאז עובר גם על "ארור מכה רעהו בסתר"(, או שהי

בכל מקרה זה אסור ונחשב לשון הרע. ומצד אחד יש איסור יותר גדול בפניו, כיון שמלבד איסור  –אפילו בפניו 

 .לשון הרע, מלביש את עצמו במידת העזות והחוצפה, וגם בא לעיתים לידי הלבנת פנים

 

 יום שני ו' חשון 

 דברים המבזים את האדם .9

רו דבר שיבזה אותו, אפילו שלא בפניו. ואפילו אם ראה אותו מתנהג שלא כדין בדבר שבין אסור לספר על חב

  אדם למקום, גם כן אסור לגנותו בזה.

ואין הבדל בזה בין אם האדם שמספר עליו עבר על איסור לאו גמור או מצווות עשה גמורה, שמפורסם אצל כולם 

שזה דבר שהמון יהודים לא נזהרים בו, כגון שרוצה לספר על  לאיסור, שבוודאי יתבזה מאוד על ידי סיפורו, או

חברו שאינו רוצה ללמוד תורה, או שדבר שסיפר הוא שקר .. ואפילו לספר עליו בענפי המצוות, כגון שהוא עצרן 

ו בממון, ואינו מכבד שבת כראוי ...  או אפילו הוא דבר מדרבנן ...  אף על פי כן אסור, כיון שבעצם מספר על חבר

 .שאינו מקיים את התורה כראוי

 

  יום שלישי ז' חשון, מתחילים לשאול על הגשמים 

 שאילת גשמים .10

החורף כבר התחיל ומאז שמיני עצרת אנחנו מכריזים בתפילה את  .הבוקר התחלנו לבקש בתפילה על הגשם

גבורת ה' שהוא "משיב הרוח ומוריד הגשם". אנו מחכים עוד חמישה עשר יום מלבקש בפועל שירד גשם בברכת 

כדי שאחרון עולי הרגל, שבא מנהר פרת, יספיק לחזור לביתו בלא שירד עליו , בחודש מרחשון ז'ליל השנים, עד 

אחר החורבן לא נתבטל המנהג, מפני שכל מנהג שמזכיר את הימים הגדולים בהם בית המקדש לאף  .  כוגשם בדר

שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, תוכל הסנהדרין . לאחר  עמד על מכונו, חביב עלינו מאוד ואיננו רוצים לבטלו

 .להחליט אם לשנות את זמן תחילת שאלת הגשמים, בהתחשב באמצעי התחבורה החדשים
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את ברכת השנים ועדיין לא הגיעה לברכת "שומע  םאם כבר חת – טעה ולא ביקש על הגשמים בחורףבמקרה ש

בקש על הגשמים. אבל אם כבר עבר את יש לגיע לברכת "שומע תפילה", ימשיך בתפילה וכשיש להתפילה", 

 םל כסדר. אם כבר סיימשיך להתפללהלחזור לברכת השנים ולאומרה כהלכה, וממנה    ישברכת "שומע תפילה",  

לחזור לראש התפילה ולהתפלל   שתפילה חסרה, ויה  –ר, כיוון שלא ביקש גשם  ולפסוע לאחן  תפילה והתכווהאת  

 .כראוי

 

 יום רביעי ח' חשון 

 אדם שלא מפריע לו שהוא חוטא .11

ואין ליבו מר אדם שמחזיק במידות רעות, כגון גאוותן או שנוהג לכעוס, למרות שרואים שהורגל במידות אלו 

עליהם, אסור לספר בגנותו שהוא נוהג במידות אלו. כי הרבה אנשים אינם מחזיקים מידות כאלה לאיסור, ולא 

מודעים לגודל איסורם. ואם היה יודע את גודל האיסור, היה מתחזק בכל כוחותיו לא לעבור עליהם. אף על פי 

ולהזהירם לא להתחבר איתו כדי שלא ילמדו ממעשיו. שאסור לספר בגנותו, אבל מותר לספר לבנו או לתלמידיו  

כי מה שהתורה הזהירה מלשון הרע, הוא אם כוונתו לבזות את חברו ולשמוח בקלונו. אבל אם כוונתו לשמור 

שלא ילמדו ממעשיו, פשוט שמותר לספר. אבל חשוב שיבאר את הטעם למי שמספר לו, שמספר לו כדי להזהירו, 

 .שיר לספר לשון הרע. וגם שלא יתמה על המספר שהוא סותר את עצמוכדי שלא יטעה השומע להכ

 

 יום חמישי ט' חשון 

 דיבור בגנות האדם למטרת בירור .12

דע עוד כלל חשוב בעניינים אלו. אם אדם רוצה להכניס את חברו בענייניו, כגון לשכרו למלאכתו, או להשתתף 

לא שמע עליו שום רעה. ואפילו שיכול להיות שיספרו עמו, או לעשות שידוך איתו, מותר לברר עליו, אפילו אם 

לו גנותו, מותר לברר, כיון שכוונתו רק לטובת עצמו, כדי שלא יבוא אחר כך לידי היזק ולידי מריבה וחילול ה'. 

אך צריך להודיע למי ששואל ממנו, שמברר בשביל שידוך או שותפות, כדי שלא להכשיל אותו בלשון הרע. כך 

ספר בגנותו, זה יהיה לתועלת ולא יהיה לשון הרע. אך מאוד צריך להיזהר שכשמספר לתועלת, שגם אם חברו י

לא יגזים בענין הגנות. ואם לא יודיע לנשאל שהוא מברר לתועלת, נראה פשוט שעובר על "לפני עוור לא תתן 

 מכשול", כיון שייצא שהנשאל מספר גנות לשם לשון הרע. 
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 יום הזכרון ליצחק רבין –' חשון יום ראשון יב 

 דרכי התשובה מעוון לשון הרע .13

אדם שעבר וסיפר לשון הרע על חברו ובא לעשות תשובה, דינו כזה: אם השומעים דחו את דבריו ולא נתגנה מי 

שסופר עליו הגנאי בעיניהם, נשאר על המספר רק העוון שבין אדם למקום, ותיקונו שיתחרט על שעבר, יתוודה, 

אבל אם חברו נתגנה על ידי סיפורו בעיני השומעים, ונגרם לו היזק   .קבלה לעתיד לא לספר לשון הרע שוב  ויקבל

בגופו או בממונו, הרי זה ככל עבירות שבין אדם לחברו שאפילו יום הכיפורים ויום המיתה אין מכפרים עד 

 ום. שירצה את חברו. וכשיתפייס וימחל לו, נשאר עליו רק העוון שבין אדם למק

 

 יום שני יג' חשון 

 דרכי התשובה מעוון לשון הרע, המשך .14

ואפילו אם חברו לא יודע שסיפר עליו כלל, צריך לגלות לו מה שעשה כנגדו שלא כדין ולבקש ממנו מחילה. ומזה 

נוכל להבין כמה רעה מידה גרועה זו של סיפור לשון הרע. כי מי שמורגל בה, כמעט לא יכול לעשות תשובה. כי 

בוודאי לא יזכור את כל האנשים שסיפר עליהם לשון הרע. ואפילו אותם אנשים שזוכר, הם לא יידעו מזה, 

ויתבייש לספר להם על מנת לבקש סליחה . לכן צריך מאוד להתרחק ממידה רעה זאת כדי שלא יהיה כמעוות 

 .לא יוכל לתקון

 

 יום שלישי יד' חשון 

 ולא תיקום ולא תיטור לשון הרע .15

ור לבזות את חברו בעניינים שבין אדם למקום, אסור לבזות אותו בעניינים שבין אדם לחברו. ואפילו כשם שאס

למשל: אם רואה אחד שמבקש מחברו שילווה לו כסף, או שייטיב איתו בשאר טובות, והחבר  אם הסיפור אמת.

עיקר הדין. וכל זה אפילו לא הסכים, אם הולך ומגנה את האחד שלא הסכים לעשות טובה לחברו, זה לשון הרע מ

אם רואה בעצמו את הסיפור, ויודע שיש באפשרות האדם לעשות את הטובה לחברו, ורק מפני רוע טבעו לא 

ואם מניעת הטובה הייתה למספר עצמו, עובר גם על "לא תיטור". ואם מכוון בסיפורו לנקום בו, עובר  .מסכים

 .גם על "לא תיקום"

 

  



15 

 

 יום רביעי טו' חשון 
 ההבדל בין קבלה ושמיעה. 15

לשון הרע בלבד יש איסור מן התורה, אפילו שבעת השמיעה אין דעתו לקבל את הדבר, כיון שמטה   שמיעתגם על  

 אוזניו. אך יש הבדל בין "שמיעה" ל"קבלה" בכמה עניינים: 

בשמיעה בלבד אין איסור, אם נוגע לו לגבי להבא ]העתיד[. כגון שמבין בתחילת סיפורו שהוא הולך לספר לו  .א

נאמן, והוא רצה להשתתף איתו בעסקו, או לעשות איתו שידוך. שבכזה מקרה מותר על פלוני שהוא אדם לא  

לשמוע כדי לחוש ולהיזהר ממנו. כיון שאין כוונתו לשמוע גנותו של חברו, אלא להינצל ממנו שלא יבוא לידי 

 היזק. 

אמת יוכיח ומותר לשמוע גם אם תיגרם טובה על ידי סיפורו, כלומר: שיבדוק אם הסיפור אמת, ואם הוא  .ב

 אותו, ועל ידי זה ישוב מחטאו, או שישיב את הגזילה, או שיפייס את מי שחירף וגידף אותו. 

 .ולהחליט שהדבר אמת אסור לקבל, אבל לשמועוכל מה שמותר הוא רק 

 

 יום חמישי טז' חשון 

 כיצד לברר אם מותר לשמוע או לא .16

אסור לשמוע בגנות חברו. אם כן איך יברר אדם לגבי אל יהיה לפלא בעיני הקורא, איך נוכל לצאת ידי שמים אם  

שותף לעסקים? תשובה לדבר: הרוצה לצאת ידי שמיים יתנהג כך: אם אדם בא לספר לו גנות על חברו, ישאל 

אותו אם יש בדברי הגנות תועלת עבורו בשביל העתיד. אם יאמר לו שיש תועלת בסיפור, ישמע אבל לא יאמין, 

זהר. אבל אם יבין מתשובתו שזה רק דברי חרופין וגידופין בעלמא, שהוא מעליל עליו רק על מנת לחשוש ולהי

 .אסור אפילו לשמוע -עלילות מחמת שנאתו 

 

 יום ראשון יט' חשון 

 מקרים בהם יש מצווה לשמוע דברי גנאי .17

להראות  ולפעמים מצווה לשמוע מה שאחד מספר דברי גנאי על חברו. כגון שיודע שאם ישמע את הסיפור, יוכל

ועוד יש אופן אחר שמצווה    .לפני המספר או שאר השומעים, שאין המעשה כמו שזה נשמע, או ילמד עליו זכות

לשמוע, כגון אחד שבא לקבול ]להתלונן[ על חברו באיזה דבר, והוא מכיר את המספר שאם יקשיב לו יוכל להוריד 

יפור, מותר לשמוע. ובכל האופנים שהתרנו את כעסו על המסופר ובכך לא יספר לעוד אנשים הלאה את הס

 .לשמוע, ייזהר מאוד לא להאמין, רק לחוש לזה בלבד. כדי שלא יילכד חס ושלום ברשת עוון קבלת לשון הרע
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 יום שני כ' חשון 

 תשובה מקבלת לשון הרע .18

ובין שבין אדם למקום ואם כבר עבר ושמע לשון הרע והאמין בליבו, בין שהוא מחלקי הגנות שבין אדם לחברו, 

תיקונו שיתחזק להוציא הדברים מליבו שלא יאמינם, ויקבל על עצמו להבא שלא לקבל עוד לשון הרע על אדם   –

מישראל. ויתוודה על זה, ובזה יתקן הלאוין והעשין ]מצוות העשה והלא תעשה[ שעבר על ידי קבלת לשון הרע. 

 .ממי שסופר עליו הגנאי כל עוד שלא סיפר לאחרים, שאז צריך לבקש סליחה

 

 יום שלישי כא' חשון 

 רכילותהמקבלת לתשובה  .19

ואם כבר עבר וקיבל רכילות, תיקונו שיתחזק להוציא הדבר מליבו שלא להאמינם. ואפילו אם קשה לו הדבר 

לחשוב שהמספר בדה את כל הדברים מליבו, יחשוב שאולי הוסיף המספר או גרע איזה פרט מהמעשה, או איזה 

מהדיבור שאמר פלוני עליו, או אמר בניגון אחר, שעל ידי זה נשתנה הענין מטוב לרע. ויקבל על עצמו תיבות 

להבא שלא לקבל עוד לשון הרע ורכילות על אדם מישראל, ויתוודה על זה. ובזה יתקן האיסור שעבר, אם לא 

 סיפר עדיין לאחרים.

 

 יום רביעי כב' חשון 

 אבק לשון הרע .20

עם אבק לשון הרע. כגון שאומר "מי היה מאמין על פלוני שיהיה כמו שהוא עכשיו". או יש דברים שאסורים מט

 שאומר "אל תזכירו את פלוני. אני לא רוצה לומר מה קרה איתו"...

וכמו כן המספר בשבחו של חברו בפני שונאיו, גם כן בכלל אבק לשון הרע, כי זה גורם להם לספר בגנותו. ואם 

בשבחו, גם שלא בפני שונאיו אסור. כי על ידי זה רגיל בעצמו לגנותו בסוף "חוץ ממידה אחת רעה מרבה לספר 

 זו שיש בו..."או שהשומעים יאמרו "למה אתה מרבה בשבחו, הרי יש לו מידה רעה זו".

 

 הרב גורןיום פטירת  – ג חשון"יום חמישי כ 

 (1994  - 1918) גורןשלמה הרב  .21

חתן פרס ישראל, הקים את הרבנות הצבאית לישראל וכיהן כרב הצבאי  ,הלכה הרב שלמה גורן  רב ופוסק

הראשון וכרב ראשי במדינת ישראל. הרב גורן נולד בפולין, וכשהיה כבן שמונה עלה לארץ עם משפחתו. כבר 

בתקופת לימודיו בישיבה למד  .בירושלים חברון בישיבת החל ללמוד 12בילדותו נחשב לעילוי, ובגיל 

"נזר הקודש" והספר   -פרסם את ספרו ההלכתי הראשון    18)יוונית ומתמטיקה(. בגיל   באוניברסיטה העברית גם

התחתן עם צפיה, שהייתה בתו  28נה לאחר מכן התגייס לארגון ההגנה, ובגיל . שזכה לברכתם של רבני הדור
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התמנה הרב גורן  במלחמת העצמאות ים. ולבני הזוג נולדו שלושה ילד ר, הרב הנזי -דוד כהן  הבכורה של הרב

שנה, ובמהלך שירותו ליווה  20-לרב הצבאי הראשי והקים את הרבנות הצבאית. הוא שירת כרב צבאי יותר מ

את לוחמי צה"ל גם בפעולות קרביות ועסק בפתרונן של שאלות ובעיות שעלו במהלך שירותם הצבאי של חיילים 

ילוב ידע טכני ומדעי בפתרון שאלות הלכתיות בתחומי הטכנולוגיה דתיים. חידושיו כפוסק הלכה התבססו על ש

לצד תפקידו כרב צבאי ראשי, המשיך לעסוק בלימוד ובמחקר תורני וכתב  (.)אלקטרוניקה, קשר ועוד

בתפקידו כרב צבאי ראשי היה הרב גורן בין הראשונים שהגיעו .  התלמוד הירושלמי ברכות של למסכת פירוש

לאחר מלחמת ששת .  נבחר לרב הראשי לישראל  1972כיבושה במלחמת ששת הימים. בשנת    לעיר העתיקה לאחר

 .שלום מה ופרסם חוות דעת הלכתית נגד החזרת שטחים תמורתיהשל לארץ ישראל הימים תמך בתנועה

בעיר העתיקה בירושלים, ליד הכותל המערבי, ועמד בראשה  לאחר פרישתו מתפקידו הקים את ישיבת אידרא

 .1994בשנת מותו. הרב שלמה גורן נפטר  עד יום

 

 חשון "ויום ראשון כ 

 היתר לשמוע לשון הרע .22

אם אחד ראה אדם שעשה עוולה לחברו, כגון שגזלו או עשקו או הזיקו )בין אם הנגזל או הנעשק יודעים מזה, 

את הגזלה, ולא שילם בין אם לא( או שביישו וציערו בדברים והונה אותו בדברים, ונודע לו בבירור שלא השיב לו  

לו נזקו, ולא ביקש סליחה על שביישו, אפילו אם ראה ביחידות בלי עד נוסף איתו, יכול לספר לאנשים כדי לעזור 

 לאדם שהוזק, ולגנות המעשים רעים בפני הבריות, אבל צריך שיושלמו שבעה תנאים המפורטים בסעיף הבא.

 

 יום שני כז' חשון 

 למניעת נזקתנאים לשמיעת לשון הרע  .23

 .שיראה את הדבר בעצמו ולא על ידי שמיעה מאחרים, אלא אם כן התברר לו שזה אמת .א

 .שייזהר מאוד שלא יחליט מייד בדעתו שזה גזל ועושק, אלא יתבונן ]יבדוק[ היטב אם זה בכלל גזל או עושק .ב

 .שיוכיח מתחילה את החוטא בלשון רכה .ג

 .אשלא יגזים ולא יגדיל את העוולה יותר ממה שהי .ד

 .שיכוון לתועלת, ולא כדי ליהנות מהפגם שנותן בחברו, ולא מפני שנאה שיש לו עליו מפעם .ה

 .אם הוא יכול להשיג את התועלת בעצה אחרת בלי לספר עליו לשון הרע, אסור לספר .ו

 .שלא יגרום למזיק יותר היזק ממה שהיה נגרם אילו הועד על המעשה שעשה בבית דין .ז
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 העמידה וסיום התפילה תפילת הלכות

 יום שלישי כח' חשון 

 פתיחה .1

שנה שעברה עסקנו בהלכות ברכות השחר וקריאת שמע, השנה נמשיך ללמוד הלכות תפילת העמידה וסיום 

 התפילה. 

שהמתפלל עולה   ,תפילת העמידה היא שיאה של התפילה, וכל החלקים שלפניה הם במידה רבה הכנות לקראתה

ממדרגה למדרגה, מקרבנות לפסוקי דזמרה, ומפסוקי דזמרה לברכות קריאת שמע, עד אשר הוא עולה ונכנס 

לשער העליון, לעמוד לפני ה' בתפילה. ואמנם קריאת שמע היא מצווה מהתורה, וחובה לאומרה גם בלא קשר 

כדי שיהוו הכנה לקראת התפילה. שמתוך   ,תפילת העמידהלתפילה, מכל מקום תקנו לאומרה עם ברכותיה לפני  

דברי האמונה וקבלת עול מלכות שמיים שבקריאת שמע וברכותיה, ומתוך ברכת גאל ישראל, אפשר לעלות 

 .למדרגת התפילה באופן השלם ביותר

 

 יום רביעי כט' חשון 

 הכנה לתפילת העמידה .2

כשיגיע ל"תהלות ה'. נוהגים לפסוע שלוש פסיעות לקראת התפילה, כדי לבטא את הרצון להתקרב ולעמוד לפני 

וכך יצור  ל עליון" יחזור לאחריו שלוש פסיעות, ולקראת סיום ברכת 'גאל ישראל' יפסע לפניו שלוש פסיעות-לא

ת לתפיל)ברכת "גאל ישראל( ה כדי שלא להפסיק בין גאול הפסקה בין הפסיעות לאחור לפסיעות קדימה.

, ראוי להקפיד לפסוע את שלוש הפסיעות לפני סיום ברכת 'גאל ישראל', כדי שמיד אחר סיום הברכה העמידה

  ה."ה' שפתי תפתח", שהוא הפסוק שפותח את התפיל ר:כבר יעמוד במקום התפילה ויתחיל לומ

 העלולים לטרוד את כוונתו. לפני תפילת עמידה, צריך המתפלל להסיר ממנו את כל הדברים 

 

  ראש חודש –יום חמישי ל' חשון 

 ברכות הטבע .3

 :ברכות המיוחדות לימי הגשמיםיזכר בלהכדאי   לרגל החורף 

 ". רוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם עושה מעשה בראשיתב: "מברכים ⚡ ברקעל ראיית 

 ".  ברוך אתה ה'... שכוחו וגבורתו מלא עולם: " רעם על שמיעת

 ".  ברוך אתה ה'... זוכר הברית, הנאמן בבריתו וקיים במאמרו: " קשתעל ראיית 

אלא אם קרה שבירכנו והתבהרו , פעם אחת בלבד בכל יוםמיד לאחר שרואים/שומעים ועושים זאת מברכים 

 .באותו יוםאם זה השמים ואז הופיעה פתאום סופה חדשה שאז אפשר לברך שוב גם 
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 יום ראשון ג' כסלו 

 תפילה לכיוון ירושלים .4

בכל חלקי התפילה יכול המתפלל להפנות את פניו לכל כיוון שירצה. אבל כיוון שיגיע לשיאה של התפילה, ויקום 

עולם בתפילת עמידה, יכוון את פניו לירושלים, למקום שבו בחר ה' להשרות את שכינתו לעמוד לפני מלכו של 

העומדים ברחבת הכותל המערבי צריכים להפנות את עצמם בתפילת עמידה לכיוון מקום המקדש.  .בעולם

 )באלכסון(.  עצמם שמאלה להטותכלומר, העומדים ברחבה הפתוחה, צריכים 

ואף אם התברר  ם.נה לירושלים, יתפלל לכיוון שירצה, ויכוון את ליבו לאביו שבשמימי שאינו יודע היכן הצד הפו

  ם.לו שטעה, אינו צריך לחזור ולהתפלל לכיוון ירושלי

 

 יום שני ד' כסלו 

 עמידה והצמדת רגליים .5

גיע לתפילת שמונה עשרה, עליו לעמוד ברגליים צמודות. העמידה מבטאת את ההתייצבות המלאה של כאשר מ

האדם, מראשו ועד רגליו, לקראת התפילה. בנוסף לכך, יש בעמידה ביטוי ליראה ולאימה של העומד לפני מלכו 

של עולם. ולכן צריך שלא להישען בתפילה על שום דבר, שכל הסומך עצמו במקצת, אינו עומד באימה. ובשעת 

ול לעמוד, יתפלל בישיבה. ואם גם חולה שאינו יכ. הדחק, כגון מי שתשוש ומוכרח להישען, ישתדל להישען מעט

 ולהתכוףלשבת אינו יכול, יתפלל בשכיבה. גם מי שנאלץ להתפלל בישיבה או בשכיבה, ישתדל להצמיד את רגליו  

במקום הכריעות. ומי שיושב בכסא גלגלים, כשיסיים את תפילתו יסיע את עצמו מעט לאחריו, כשיעור שלוש 

 הפסיעות שבהם נפרדים מהתפילה

 

 ישי ה' כסלויום של 

 תנוחת הגוף והנחת הידיים .6

צריך המתפלל לכוף מעט את ראשו, שיהיו עיניו למטה דרך ענווה, ויחשוב כאילו הוא עומד בבית המקדש, ויכוון 

, שעל ידי כך יוכל לכוון גם כשיודע את התפילה בעל פה להתפלל מתוך הסידור . מומלץאת ליבו למעלה לשמים

להתנענע בתפילה, שכך ראוי לנהוג לכתחילה, כדי לבטא את ההתרגשות והרעדה  רבים נוהגים. יותר בתפילתו

ָנה ה' ִמי " שצריכה לאחוז במתפלל, וכדי לשתף את כל הגוף בעבודת התפילה, כדברי הפסוק מֹוַתי תֹאַמרְּׁ ָכל ַעצְּׁ

מגבירה את ָכמֹוָך". לעומת זאת השל"ה כתב, שאין להתנדנד בתפילה, ולהפך, דווקא העמידה בלא תנועה 

הכוונה. ועוד, שאין דרך כבוד לעמוד ולהתנועע, ואם יבוא אדם לפני מלך בשר ודם ויתחיל להתנדנד בכל גופו, 

וכיוון שלכל מנהג יש על מה לסמוך, ינהג  הרי המלך יגרשנו מיד מעל פניו, ואם כן ודאי שאין לנהוג כך בתפילה.

 כל אדם כפי שיוכל לכוון יותר. 
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 סלויום רביעי ו' כ 

 הכריעות התפילה .7

כשיאמר "ברוך אתה", ויזקוף כשיאמר ה'. ובמודים, כורע כשיאמר "מודים אנחנו לך", ומזדקף כשיאמר כורע 

ף את ראשו וגבו עד שפניו יגיעו לגובה פשהחוליות שבעמוד השדרה יבלטו בגבו. ויכוכך  הכריעה צריכה להיות    .ה'

 .ויכרע במהירות להתכופף, ירכין את ראשו כמידת יכולתושבין ליבו למותניו. וזקן או חולה שקשה לו 

, וכשיאמר "אתה" את ברכיו ופףשני מנהגים באופן הכריעה: למנהג אשכנזים, בשעה שאומר "ברוך" יכ

 . מיד בלא לכופף תחילה את הברכיים ישתחווהה. וב'מודים', שאין אומרים בתחילה "ברוך", ווחתיש

ואח"כ את ראשו, וכן כשהוא  (בברכיו לכרוע בלא) ם, בתחילה יכפוף את גופווהספרדים נהגו לכרוע בשני שלבי

 מזדקף, בתחילה יזקוף את גופו ואח"כ את ראשו

 

 יום חמישי ז' כסלו 

 תפילה בלחש .8

מן הדרך שבה התפללה חנה, שעמדה ובקשה מה' שיפקדנה בבן, ונתקבלה תפילתה הלכות תפילה חשובות  למדנו  

קֹוָלּה לֹא " ביא. וכך נאמר על תפילתהוזכתה ונולד לה שמואל הנ יָה ָנעֹות וְּׁ ָפתֶּ ת ַעל ִלָבּה, ַרק ׂשְּׁ רֶּ ַדבֶּ ַחָנה ִהיא מְּׁ וְּׁ

ת ַעל ִלָבּה רֶּ ַדבֶּ יָה ָנעֹות"מכאן למתפלל צריך שיכוון ליבו,    –  "ִיָשֵמַע", אמרו חכמים: "מְּׁ ָפתֶּ מכאן למתפלל   –  "ַרק ׂשְּׁ

קֹוָלּה לֹא ִישָ "שיחתוך בשפתיו,   . מכאן שאסור להגביה קולו בתפילתו – "ֵמעַ וְּׁ

עניינה של תפילת עמידה, לבטא לפני ה' את השאיפות העמוקות של הנשמה, ולכן אין ראוי לאומרה בקול 

ולחושפה כלפי חוץ. ומאידך, אין יוצאים ידי חובת התפילה בהרהור בלבד. מפני שלכל רצון טוב צריך להיות 

כדי שיוכל לצאת אל הפועל, ולתקן בכך את העולם. ולכן גם מצוות התפילה שהיא איזה ביטוי ממשי בעולם הזה,  

 .ם )הזזת השפתיים(פנימית ועדינה ביותר צריכה ביטוי כלשהו, על ידי חיתוך המילים בשפתיי

 

 יום שני י'א כסלו 

 בתפילה כוונה .9

שישים לב למה שהוא אומר. ואם עלו במוחו מחשבות אחרות, יסלקם  כלומר, בתפילתו ווןתהמתפלל צריך שיכ

מדעתו ויחזור להתפלל. ואף אם אינו מצליח לכוון בכל המילים, ישתדל לכל הפחות לכוון בחתימת כל ברכה 

וברכה. ואם אינו יכול לכוון בכל הברכות, יתאמץ לכוון בברכת 'אבות' ובברכת 'מודים', שהן הברכות שכורעים 

   ה.לתן וסופן. ולכל הפחות יכוון בברכת 'אבות' שהיא פותחת את התפילבתחי

אם התפלל ולא כיוון בברכת 'אבות', מעיקר הדין היה צריך לחזור ולהתפלל, שהכוונה בברכת 'אבות' מעכבת. 

יש אלא שבעקבות ירידת הדורות וטרדות הנפש, נחלשה יכולתנו לכוון, ולכן הורו האחרונים שלא יחזור, מפני ש

 .לחוש שאף בפעם השנייה ישכח לכוון ב'אבות' וחזרתו תהיה בחינם
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 יום שלישי י'ב כסלו 

 המשך -כוונה  .10

ומי שעומד לסיים את ברכת 'אבות' ושם לב שלא כיוון בה, כל זמן שלא אמר את שם ה' בחתימתה, יחזור 

רכה בכוונה, וטוב שיחזור ואם אמר שם ה', יחתום את הב( .ח"א בשם ד, קא, מ"ב) מ"אלוהי אברהם" ויכוון

 –להרהר בליבו את ברכת 'אבות', שלדעת הרמב"ם הרהור נחשב כדיבור. ואם כבר המשיך לומר "אתה גיבור" 

 'ימשיך בתפילתו, וישתדל לכוון בהמשך בכל הברכות ובמיוחד בברכת 'מודים

 

 יום רביעי י'ג כסלו 

 ברכות השבח והבקשה .11

תפילת שמונה עשרה נחלקת לשלושה חלקים: שבחים, בקשות והודאה. בשלוש הברכות הראשונות אנו דומים 

לעבד שמסדר שבח לפני רבו, באמצעיות לעבד שמבקש בקשות מרבו, ובשלוש האחרונות, לעבד שקיבל פרס 

 .והולך לו)נפרד( מרבו ונפטר 

טוי כלל השאיפות של עם ישראל, שאינן מכוונות בחלק הבקשות, שיש בו שלוש עשרה ברכות, באות לידי בי

לקידום ענייניו האישיים של המתפלל, אלא עיקרן בקשות על גילוי כבוד ה' בעולם. הנושאים שעליהם אנחנו 

: חכמה, תשובה, סליחה, גאולה, רפואה, פרנסה, קיבוץ גלויות, החזרת המשפט, כילוי השונאים, הם מבקשים

 .יין ירושלים, מלכות בית דוד, ולבסוף על שמיעת התפילהולעומתם ברכת הצדיקים, בנ

 

 יום חמישי י'ד כסלו 

 ברכות ההודאה .12

לאחר הבקשות אנו חותמים את התפילה בשלוש ברכות כלליות, שבמרכזן ברכת ההודאה על חיינו ועל כל 

לבית המקדש,  הטובות שה' מטיב לנו בכל עת. ועימה עוד שתי ברכות, לפניה אנו מתפללים על החזרת העבודה

 .ולבסוף על השלום, שהשלום הוא הכלי שמחזיק את כל הברכות

כאן המקום לציין, שלמעשה בתפילת שמונה עשרה ישנן תשע עשרה ברכות. אלא שבתחילה, כשתקנו אנשי כנסת 

הגדולה את התפילה, היו בה שמונה עשרה ברכות, ואחר התרבותם של המלשינים והמוסרים, עקב עלייתה של 

 ות שהטיפה לשנאת ישראל, תקנו חכמים ברכה נוספת, על הצלתה של האומה מידי המינים והמלשיניםהנצר
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 יום ראשון י'ז כסלו 

 בקשות אישיות .13

 בנוסח התפילה, כללו אנשי כנסת הגדולה בחכמתם וברוח קודשם את כל השאיפות האידיאליות של עם ישראל

רשאי, אבל  –ואע"פ כן, אם ירצה אדם להוסיף בקשות משלו בברכות האמצעיות  .לכךנוסח מושלם  ותקינו

 . הודאה, אסור לערב בקשות פרטיותשל ובשלוש האחרונות  של שבחבשלוש הברכות הראשונות 

הבקשות שאפשר להוסיף בברכות האמצעיות צריכות להיות מעין עניינה של הברכה. למשל, אם היה לו חולה 

בביתו, יכול לבקש עליו בברכת רפאנו. ואם היה צריך לפרנסה, יבקש בברכת השנים. ואם רוצה שקרובו יעלה 

ה אפשר לבקש את כל סוגי לארץ, יבקש עליו בברכת מקבץ נדחי ישראל. מיוחדת היא ברכת שומע תפילה, שב

 .חתימה, יוסיף את בקשתו"ברוך" בקודם בנוסח הקבוע, ולפני יפתח היא כוללת את כולן. והבקשות, 

 

 יום שני י'ח כסלו 

 בקשות אישיות .14

לדעת רבים טוב שהמתפלל יוסיף בקשות משלו, מפני שהתפילות האישיות שאדם אומר בלשונו, יוצאות מעומק 

ה. אלא שרצוי לא להאריך בבקשות פרטיות בתוך התפילה, ואפילו לא בשומע תפילה, הלב ומעוררות את הכוונ

מפני שעיקר נוסח התפילה מכוון לענייני הכלל, וכשמרבים בבקשות פרטיות בתוך התפילה, האופי הכללי שלה 

"יהיו מתבטל. ומי שנדבו ליבו להרבות בתפילות אישיות, יותר טוב שיבקשם אחר שיסיים את הברכות ויאמר 

לרצון" וכו', שכל מה שהוא אומר אח"כ כבר אינו מעיקר התפילה, אבל הוא תוספת השייכת לתפילה, שכל זמן 

 .שלא פסע שלושה צעדים לאחור, עדיין הוא עומד לפניו יתברך בתפילה

 

 יום שלישי י'ט כסלו 

 תפילת העמידהסיום  .15

שאומרים אחר הברכה על השלום אנו  נצור לשוני"י -)הראשון( לפני "אלה בפסוק "יהיו לרצון אמרי פי והגיון"

בין הברכה לפסוק, לא יענה, מפני )בבית הכנסת( מסיימים את עיקר התפילה. ואם שמע קדיש או קדושה 

 .שהפסוק מכלל התפילה

לוהי נצור" ועד "יהיו לרצון" שבסופו, מותר לענות לקדיש, קדושה, ברכו ומודים, כיוון שכבר סיים -מתחילת "א

את עיקר התפילה. אבל כיוון שעוד לא סיים לגמרי את תפילתו, דינו כדין הנמצא באמצע ברכות קריאת שמע 

 .ואסור לו להפסיק כדי לענות אמן על ברכות
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  יום רביעי כ' כסלו 

 פסיעות אחורה בסיום העמידה .16

, ויפסע לאחריו בכריעה שלוש פסיעות, ואח"כ שעמוד שדרתו תהיה כפופה מאדלאחר סיום התפילה, יכרע עד 

בעודו כורע יפנה לצד שמאל ויאמר: "עושה שלום במרומיו", ויפנה לצד ימין ויאמר: "הוא יעשה שלום עלינו", 

לא נפרד כראוי, אדם לא פוסע כך וואח"כ ישתחווה לפניו ויאמר: "ועל כל ישראל ואמרו אמן", ויזדקף. אם 

כשיפסע, יעקור תחילה את  .י מלך מלכי המלכים הקב"ה, ונמצא מבזה את התפילהמשמע שלא הבין שעמד לפנ

רגל שמאל, שהיא הרגל החלשה, ובכך יראה שקשה עליו הפרידה מהתפילה. וכל פסיעה תהיה כשיעור כף הרגל, 

 .שיהיה אגודלו בצד עקבו. יקפיד שלא לפסוע פסיעה קטנה מעקב לצד אגודל

 

 יום כחמישי כ'א כסלו 

 באמצע תפילת העמידה הפסקה .17

וקל וחומר הוא, שאם לפני מלך ם.  אסור לאדם העומד בתפילה לפני בוראו לדבר באמצע התפילה בדברים אחרי

בשר ודם עומדים ברעדה ונזהרים שלא להפסיק בדברים אחרים, על אחת כמה וכמה שהעומד לפני מלך מלכי 

לא יקרא לעזרה, ואם יש חשש שהוא  –כרוך על עקבו אם נחש שאינו ארסי  אפילוהמלכים צריך להיזהר בזה. 

 .יקרא לעזרה, שספק פיקוח נפש דוחה תפילה –ארסי 

, ומותרת לצורך להפסקה ברמה של דיבראסור להפסיק בתפילה גם בהליכה ורמיזה. אלא שהליכה אינה נחשבת  

תה גם לצורך מניעת מניעת הפרעה חמורה בתפילה, וכיוון שרמיזה היא הפסקה קלה מהליכה, מותר לעשו

 .הפרעה רגילה. לפיכך

 

  ערב חנוכה –יום ראשון כ'ד כסלו 

 מניעת הפרעה בתפילה .18

אם עומדים סביבו אנשים או ילדים שמדברים עד שאינו יכול לכוון, אם יוכל לרמוז להם והם ישתקו, מוטב 

ואינו יכול לכוון כל זמן  שירמוז להם. ואם לא ישמעו לו, ילך למקום אחר וימשיך להתפלל. נפל סידור לארץ,

על פה והתבלבל ואינו יכול להמשיך, בשאין מרימים אותו, יסיים את הברכה שנמצא בה, וילך להרימו. התפלל 

אם באמצע תפילתו הטלפון שלו מצלצל, ישתיקנו וימשיך בתפילתו. ואם ו. ילך לקחת סידור וימשיך בתפילת

 .בור, ילך להשתיקו כדי שלא יפריע לציבור וימשיך בתפילתועליו ללכת כדי להשתיקו, לא ילך. ואם הוא בצי

העומד בתפילתו ושמע קדיש או קדושה, אסור לו לענות. אבל יכול לשתוק ולכוון למה שהשליח ציבור אומר, 

 .ויחשב לו כמי שאמר בעצמו. ואם ההפסקה בתפילתו מפריעה לכוונתו, עדיף שימשיך להתפלל
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  יום פטירת הרב יצחק ניסים –א' חנוכה  –יום שני כ'ה כסלו 

 הרב יצחק ניסים, דמות החמ"ד התש"ף .24

בצעירותו .  86בגיל    1981ט' באב  -ונפטר ב  1895בשנת    כסלורבי יצחק נסים רחמים נולד בבגדד שבעיראק בכ"ה ב

ולאחר מכן חזר לבגדאד. בהמשך עזב את עיר מולדתו ועלה להשתקע בארץ ישראל. בשנת , ארץ ישראלעלה ל

הספרדי נתבקש הרב נסים לכהן כראשון לציון וכרב ראשי , רבי בן ציון מאיר חי עוזיאל , לאחר שנפטר1956

הרב יצחק אייזיק הלוי  , בתחילה לצידו שלשנים 17במשך  הכיהן במשרתחתיו. הרב נסים השני של המדינה 

הרב נסים היה . הרב איסר יהודה אונטרמן לצדכיהן ולאחר פטירת הרב הרצוג  ,כרב הראשי האשכנזי הרצוג

והנצרות הקתולית( לביקור  הוותיקן עומד על דעתו, ולא נכנע ללחצים מצד אחרים. פעם הגיע האפיפיור )מנהיג

ת העם היהודי, אלא נכנס לארץ מירדן דרך מעבר שכן לא הכיר בה כביר ,ירושליםרב לבוא לבקר בוסי בארץ

מגידו שעל יד ג'נין. כרב הראשי, התבקש הרב נסים לבוא למגידו, למעמד קבלת פניו של האפיפיור. אולם, הרב 

נסים לא הסכים לבוא לקבל את פניו, זאת על אף לחצים רבים ועצומים מצד ממשלת ישראל וגורמים שונים 

 .ר ירצה יוכל לבוא ללשכתו בירושלים לבקרובמדינה, אלא שאם האפיפיו

 

 יום שלישי ג' טבת 

  בתפילה במנין  חזרת הש"ץ .25

אחר שיתפללו היחידים תפילת שמונה עשרה, יחזור החזן על התפילה בתפילת ציבור  תקנו אנשי כנסת הגדולה, ש

ותקנו, שגם אלו . עצמםבקול רם, כדי להוציא ידי חובת התפילה את אלו שאינם יודעים להתפלל בכוחות 

  .שיודעים להתפלל בעצמם, ישמעו את חזרת הש"ץ ויענו אמן אחר הברכות

הסידורים נעשו נפוצים, וכמעט שאין מניין שיש בו אדם הזקוק לצאת ידי חובתו בשמיעת חזרת הש"ץ, מאז ש

 כקבוענתקן כך הוא בכל זאת תקנת חכמים לא זזה ממקומה. שכך הוא הכלל, שאחר שתקנו חכמים דבר, 

לא  –קדושה וברכת כהנים, ואם לא יאמרו את חזרת הש"ץ  –וד, שתקנו חכמים לומר בחזרת הש"ץ . ועולכולם

 יהיה אפרש לאומרם.

 

 יום רביעי ד' טבת 

 ועניית אמן חזרת הש"ץ .26

ברכותיה מעלתה של חזרת הש"ץ גבוהה יותר ממעלת התפילה בלחש, שהיא תפילה יותר כללית והציבור עונה על  

 - אמן. ולכן אע"פ שתפילת עמידה, עניינה עמוק ועליון, וכדי לשמור על רוממותה היחיד צריך לאומרה בלחש

, גם אלו שהתפללו בעצמם, צריכים את חזרת הש"ץ השומעיםכציבור. את חזרת הש"ץ החזן אומר בקול רם, 

עונים   ."ול העונה אמן יותר מן המברךגד"  לדקדק לענות אמן על כל ברכה וברכה מברכות הש"ץ. ואמרו חכמים

ל הקדוש", יכוון: -אמן במלוא כובד הראש, ומכוונים, אמת היא מה שאמר המברך. למשל, אם שמע ברכת "הא

תתקבל לפניו. למשל בברכת  ל הקדוש. וכשיש בברכה גם בקשה, יכוון גם הלוואי ובקשתנו-אמת היא שהוא הא

 .א( אמת היא שהדעה ממנו, ב( הלוואי שיחון אותנו בדעה"חונן הדעת" יכוון לשתי המשמעויות: 

https://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%9B%D7%A1%D7%9C%D7%95
https://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%91%D7%9F_%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%A8_%D7%97%D7%99_%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%99%D7%90%D7%9C&action=edit&redlink=1
https://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%94%D7%A8%D7%91_%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7_%D7%90%D7%99%D7%99%D7%96%D7%99%D7%A7_%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%99_%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%92
https://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%94%D7%A8%D7%91_%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7_%D7%90%D7%99%D7%99%D7%96%D7%99%D7%A7_%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%99_%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%92
https://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%94%D7%A8%D7%91_%D7%90%D7%99%D7%A1%D7%A8_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%9E%D7%9F
https://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%94%D7%95%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%9F&action=edit&redlink=1
https://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
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 יום חמישי ה' טבת 
 עניית אמן .27

כאן המקום להרחיב מעט בדיני עניית אמן, הן על ברכות חזרת הש"ץ והן על שאר ברכות. עונים אמן בקול נעים, 

באמירת אמן, אלא יש להאריך אין לקצר  .(שו"ע קכד, יב) ואין להגביה את הקול יותר מקולו של החזן המברך

 .ל מלך נאמן". מנגד, גם אין להאריך בה יותר מדאי-בה מעט, כשיעור שאפשר לומר "א

להבליע אותיותיה או  –לאומרה לפני שהחזן סיים את הברכה. ואין לקטוף את האמן  –אין לחטוף את האמן 

 .רכהלהפטירה בשפה רפה וקול חלש. ואין להרחיק את עניית האמן מסיום הב

 נהגו גדולי הראשונים לומר "ברוך הוא וברוך שמו" אחר הזכרת השם שבברכה, ונתפשט מנהגם בישראל. 

 

 יום ראשון ח' טבת 

 קדושה .28

בברכה השלישית של חזרת הש"ץ אומרים קדושה. ועיקר הקדושה בעניית הפסוקים: "ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ה' 

בָ  ץ -צְּׁ לֹא ָכל ָהָארֶּ עֹוָלם" וכו'. והמנהג שהקהל אומר את אֹות מְּׁ ֹלְך ה' לְּׁ קֹומֹו", ו"ִימְּׁ בֹוד ה' ִממְּׁ בֹודֹו", "ָברּוְך כְּׁ כְּׁ

טוב לעמוד בקדושה . קטעי הקישור, ואח"כ החזן אומרם בקול רם, והקהל עונה אחריו את פסוקי הקדושה

נוהגים .  שרגליהם צמודות עד שנראות כרגל אחתברגליים צמודות, מפני שאנו אומרים קדושה זו כעין המלאכים  

 .להגביה מעט את העקבים בעת אמירת המלים: "קדוש" "קדוש" "קדוש", "ברוך" ו"ימלוך"

דרבנן', שנוסחו שונה מנוסח מודים של תפילת -יגיע החזן ל'מודים', כורעים כל הקהל עימו, ואומרים 'מודיםכש

 ה זו צריכה להיות כדין הכריעה ב'מודים' שבתפילת הלחשכריע .(סוטה מ, א) עמידה, כמבואר בתלמוד

 

 

 יום שני ט' טבת 

 ברכת כהנים .29

ל ָבָניו " מצוות עשה מהתורה שהכהנים יברכו את ישראל, שנאמר אֶּ ל ַאֲהֹרן וְּׁ ה ֵלאֹמר. ַדֵבר אֶּ ל ֹמׁשֶּ ַדֵבר ה' אֶּ ַויְּׁ

ם: יְּׁ  ָרֵאל ָאמֹור ָלהֶּ ֵני ִיׂשְּׁ ת בְּׁ ָבֲרכּו אֶּ ָיֵׂשם ֵלאֹמר, ֹכה תְּׁ יָך וְּׁ ָך. ִיָשא ה' ָפָניו ֵאלֶּ נֶּ יָך ִויחֻּ ָך. ָיֵאר ה' ָפָניו ֵאלֶּ רֶּ מְּׁ ִיׁשְּׁ ָך ה' וְּׁ כְּׁ ָברֶּ

ָך ָׁשלֹום ברכת כהנים אנו לומדים לשים לב לעובדה היסודית, שהקב"ה הוא המעניק לנו את הברכה, ". בלְּׁ

כה שהקב"ה מברך אותנו קשורה הבר .וההתייצבות שלנו לברכת כהנים, משרישה בקרבנו את האמונה הזו

בהתעוררות מלמטה תלויה ההתעוררות ": בתרגום להשתדלות מצידנו. או כפי שהדבר מבואר בלשון הקבלה

ידי התעוררות הרצון שלנו במצוות ברכת כהנים לקבל את ברכתו, מתעורר רצון עליון -. כלומר על"מלמעלה

 .להשפיע ברכה לישראל
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  יום הקדיש הכללי –יום שליש י' טבת, צום עשרה בטבת 

 צום עשרה בטבת .30

בעשרה בטבת תקנו צום, מפני שבאותו יום בא נבוכדנאצר מלך בבל עם חילותיו לצור על ירושלים, וממצור זה 

התחילה הפורענות שנסתיימה בחורבן בית המקדש הראשון וגלות השכינה. ואמנם בימי בית שני המצור התחיל 

נצטרפו לעניינו של  .ריך אחר, מכל מקום תחילת חורבן בית המקדש ומלכות ישראל היתה בעשרה בטבתבתא

הצום עוד שני מאורעות מצערים שחלו סמוך לאותו יום, מיתת עזרא הסופר בט' בטבת, ותרגום התורה ליוונית 

כל קדושי השואה שלא נודע בח' בטבת. ואף הרבנות הראשית הוסיפה ותקנה, שיום זה יהיה יום הקדיש הכללי ל

 .יום פטירתם

דין לשונה בכשתקנו הנביאים והחכמים את הצומות, תיקנום לאנשים בריאים, אבל על החולים לא גזרו לצום. 

, מפני שהוא מן התורה, ורק חולים שהצום עלול לסכן את נפשם, בו גם חולים חייבים לצוםשיום הכיפורים 

ככלל, מי שכאביו או חולשתו אינם מאפשרים לו להמשיך בשגרת חייו והוא נאלץ פטורים מצום הכיפורים. 

אולם תחושה זו אינה  מכאב ראש וחולשה, נחשב חולה. אמנם כמעט כל אדם סובל בצום –לשכב על מיטתו 

נחשבת כמחלה אלא כתחושה טבעית של צום, שתחלוף תוך שעות ספורות אחר הצום. ורק מי שנחלש כל כך 

 .פטור מן הצום –ום, עד שיצא מגדר מעונה המצטער מחמת התענית והתחיל להיות חולה מחמת הצ

 

 יום רביעי י"א טבת 

 ברכת כהנים .31

המקדש היה קיים, היו הכהנים מברכים ברכת כהנים לאחר סיום עבודת הקרבנות. וכך נאמר -בזמן שבית

ל בתורה על היום השמיני של חנוכת המשכן, היום בו התחילו  ת ָיָדיו אֶּ הכהנים לעבוד במשכן: "ַוִּיָשא ַאֲהֹרן אֶּ

ָלִמים ַהשְּׁ ָהֹעָלה וְּׁ ד ֵמֲעֹׂשת ַהַחָטאת וְּׁ ֵכם, ַוֵּירֶּ ָברְּׁ מכאן שנשיאת כפיים נעשתה בסיום עבודת הקרבנות.  ".ָהָעם ַויְּׁ

יתברך, אנו וטעם הדבר, שאחר הקרבת הקרבנות, שמבטאים את הנכונות שלנו להתבטל ולמסור את נפשנו לה' 

ושלא במקום המקדש, קבעו חכמים שברכת כהנים תיאמר בעת התפילה, משום  .ראוים לקבל את ברכתו

שהתפילה והקרבנות נועדו למטרה אחת, להתקרב לפני האלוהים, ולכן תקנו את התפילות כנגד הקרבנות. וכמו 

 .שרה יברכו הכהניםשאחר הקרבת הקרבנות ברכו הכהנים, כך תקנו שלקראת סיום תפילת שמונה ע

 

 יום חמישי י"ב טבת 

 מדיני המתברכים בברכת כהנים .32

לא רק הכהנים מקיימים מצווה מהתורה בברכת כהנים, אלא אף הישראלים העומדים מולם בשתיקה ובכוונה, 

בשעה שהכהנים מברכים, צריכים המתברכים לעמוד  .ועונים אמן אחר ברכתם, שותפים בקיום מצוות התורה

מול הכהנים, שברכת כהנים צריכה להיות כפי שאנשים מדברים עם חבריהם, שעומדים פנים כנגד פנים, 
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הכנסת בצד שמול הכהנים נכלל -וכל מי שעומד בבית .ומדברים בקול רם, שכל המתברכים יוכלו לשומעם

מי שנמצאת באמצע . אינו נכלל בברכה –אפילו שהוא נמצא לפניהם אבל אם הפנה את גבו לכהנים,   בברכה.

תפילת עמידה בעת שהתחילו הכהנים לברך, תשהה מעט ותשמע את ברכת כהנים שהיא מצווה מהתורה, 

 ותמשיך אח"כ בתפילתה. אבל תקפיד שלא לענות אמן אחר ברכותיהם, כדי שלא להפסיק בתפילתה

 

 יום ראשון ט"ו טבת 

 קדיש .33

הקדיש מיוחד בזה שעיקרו עוסק בכבוד שמים, ולכן צריך לכוון מאוד בענייתו, וקל וחומר שלא לפטפט בעת 

ואמרו חכמים, שכל העונה "אמן, יהא שמיה רבא מברך לעלם ולעלמי עלמיא" בכל כוח כוונתו, קורעים ץ  אמירת

על ישראל שגלו. שבשעה שישראל  ועוד אמרו, שהענייה על הקדיש מעוררת רחמים .לו גזר דינו של שבעים שנה

נכנסים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ועונים "יהא שמיה הגדול מבורך", עולה זכרונם לפני הקב"ה, וכביכול 

 .מנענע ראשו בצער ואומר: אשרי המלך שהיו מקלסין אותו כך בביתו, ומתעורר לפניו רצון לגאול את ישראל

 ., שהקב"ה מתקדש על ידי עדה מישראלאנשים ש לאומרו בעשרהוכיוון שעל ידי הקדיש נעשה קידוש ה', י

 יום שני ט"ז טבת 

 , המשךקדיש .34

הקדיש ניתקן בלשון ארמית, מפני שהיתה שגורה בימי בית שני בפי כל ישראל וכך יכלו גם עמי הארץ להבינו 

וימליך בו את מלכותו, ויצמיח ולכוון בענייתו. וזה תרגומו: יתגדל ויתקדש שמו הגדול בעולם שברא כרצונו, 

ובחיי כל בית ישראל, במהרה ובזמן קרוב וִאמרו  (  של ציבור המתפללי) ישועתו ויקרב משיחו, בחייכם ובימיכם

אמן. והקהל עונה: "יהא שמיה רבא מברך לעלם ולעלמי עלמיא", ותרגומו: יהי שמו הגדול מבורך לעולם 

תבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמו של ולעולמי עולמים. וממשיך החזן: יתברך ויש

הקב"ה, למעלה מכל הברכות והשירות, התשבחות והנחמות, האמורות בעולם, וִאמרו אמן. זה עיקרו של הקדיש 

 .הנקרא 'חצי קדיש', והענייה עליו חשובה יותר מהענייה לקדושה

 

 יום שלישי י"ז טבת 

 ידוש יתוםק .35

האבל על אחד מהוריו, אומר קדיש בשנה הראשונה, ויש מזה תועלת גדולה לנפטר, להצילו מדינה של גהינם, 

שכיוון שבנו שהשאיר אחריו בעולם הזה מקדש את שמו של ה' ברבים, מתברר שהיה ערך נצחי של קדושה לחייו. 

בימות החול, שיש מזה יותר תועלת ואם הבן יודע לעבור לפני התיבה והציבור מסכים לכך, טוב שגם יהיה חזן 

 . להיות שליח הציבור, בכל שנה ושנה, אומרים היתומים קדיש ומשתדלים השנהלנפטר. גם ביום 

 בחלק מן הקהילות מקובל שגם נשים אבלות אומרות קדיש על הוריה, ויש מנהגים שונים בעניין זה. 
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 הלכות כיבוד אב ואם  

 

 יום רביעי י"ח טבת 
 המצווה והקשר לכבוד ה'שורש  .1

ָך", וכן " מצוות עשה מן התורה, שיכבד אדם את אביו ואת אמו, ויירא מהם, שנאמר ת ִאמֶּ אֶּ ת ָאִביָך וְּׁ ַכֵבד אֶּ

ָאִביו ִתיָראּו". ואמרו חכמים" נאמר ִאיׁש ִאמֹו "שנאמר    ,הקב"ההשווה הכתוב כיבוד אב ואם לכבוד  :  ִאיׁש ִאמֹו וְּׁ

ָאִביו יָראּו וְּׁ יָך" ונאמר ,"תִּ ת ה' ֱאלֹוהֶּ יָרא אֶּ הוא, שאכן, אדם שאיננו מכבד את הוריו, אינו יכול לכך ההסבר  ."תִּ

להגיע לאמונה בה'. אדם שאינו מכבד את הוריו, הוא אדם שחושב רק על עצמו, על הנאותיו וצרכיו הפרטיים, 

הבורא, הטוב והמטיב,  יחשוב עלוכך גם לא הוא אינו מרים את מחשבתו אל אלה שעזרו לו וגמלו עמו חסד. 

המשגיח ודואג לאדם בכל עת. מי שמכבד את הוריו, מכין את נפשו למחשבה של הכרת תודה. הוא מתרגל לחשוב 

 ., ימשיך הלאה לאמונה בבורא העולםהוריו הטוב כלפי הכרת, ומתוך השורשעל 

 

 יום חמישי י"ט טבת 
 כיבוד הורים ומורא הורים .2

 :עוסקות ביחסי הילדים להוריהם, שתיים מהן מצוות עשה, ושתיים לא תעשהארבע מצוות מן התורה 

ָך". " לכבד את ההורים, שנאמר .א ת ִאמֶּ אֶּ ת ָאִביָך וְּׁ  .לסייע ולעזור להם בכל מה שהם צריכיםכלומר ַכֵבד אֶּ

ָאִביו ִתיָראּו". ועניינה שלא לפגוע בכבודם, לא "  לירא מהם, שנאמר .ב לקרוא להם בשמותיהם, ִאיׁש ִאמֹו וְּׁ

 .לא לשבת על כסא המיוחד להם, וכיוצא בזה

לא להכות אחד מההורים. אמנם ישנו איסור כללי מהתורה להכות כל אדם מישראל, אלא שהחומרה  .ג

ִאמֹו מֹות יּוָמת" שנאמר. שבהכאת הורים גדולה בהרבה  ."ּוַמֵכה ָאִביו וְּׁ

ת ִאמֹו מֹות יּוָמתִכי ִאיׁש ִא " שנאמר שלא לקלל אחד מההורים.  .ד אֶּ ת ָאִביו וְּׁ ַקֵלל אֶּ ר יְּׁ מות יומת " )יׁש ֲאׁשֶּ

 עם התראה ועדים(.כאשר עבר וקילל בפניהם תוך אזכרת אחד משמות ה' זה 

 

 יום ראשון כ"ב טבת 
 ישיבה במקומם -יראת כבוד  .3

ָאִביו " שנאמרבכלל מצוות כיבוד הורים לירא מפניהם, כלומר, להתייחס אליהם ביראת כבוד,  ִאיׁש ִאמֹו וְּׁ

ִתיָראּו". ולכן צריכים הבנים והבנות להיזהר שלא לשבת במקום המיוחד לאב או לאם. דין זה אמור הן לגבי 

מקום המיוחד להם בשולחן האוכל, והן לגבי מקום המיוחד להם בעבודה או בבית הכנסת. אבל במקום שאינו 

ל, במשפחות רבות יש שני שולחנות לאכילה, האחד בסלון שבו יש מש. למיוחד רק להם, מותר לילדיהם לשבת
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לעיתים מקומות קבועים להורים בהם אסור לילדיהם לשבת, והשני במטבח, שסביבו אוכלים ארוחות פשוטות.  

אין מקומות קבועים, ואמנם כשהאב נמצא, הוא תמיד אוכל במקום מסוים, אולם כשהוא לא  בשולחן המטבח

  .גילים לשבת באותו המקום, לפיכך בשעה שהאב אינו צריך לשבת שם מותרנמצא גם אחרים ר

 

 יום שני כ"ג טבת 
 לא לקרוא בשמם -יראת כבוד  .4

מכלל מורא ההורים שלא לקרוא להם בשמם כדרך שקוראים להם חבריהם, אלא לפנות אליהם בשם 'אבא' 

צריכים להזכירם תמיד בתואר 'אבא' ו'אמא'. ו'אמא'. ואף שלא בפניהם אסור להזכירם בשמם אלא ילדיהם 

וישנה שאלה, האם בנוסף לתואר 'אבא' מותר לומר גם את שמו. למנהג יוצאי ספרד, מותר לומר: "אבי משה 

אמר כך וכך", שהואיל והזכיר את התואר 'אבי' ברור שהוא מכבדו ואין בעיה בכך שיזכיר גם את שמו. אבל 

ל את שם אביו, רק יאמר: "אבי אומר כך וכך". אבל בן ששואלים אותו: "מה למנהג יוצאי אשכנז, לא יאמר כל

 ."שם אביך"? לכל המנהגים רשאי לענות ולומר: "שם אבי הוא משה

 

 יום שלישי כ"ד טבת 

 לא להעיר משינה –שלא לגרום צער  .5

אדם הוא בכלל מצוות כיבוד ומורא הורים שלא לגרום להם צער. בין הדברים העלולים לגרום צער רב ל

ידוע הסיפור   .כשמעירים אותו באמצע שנתו, ולכן צריכים הילדים להיזהר מאוד שלא לפגוע בשנתם של הוריהם

להלכה כל כדי להשיג מפתח ובכך )כמעט( הפסיד כסף רב. משנתו את אביו  לא רצה להעירשעל דמא בן נתינה 

לו למען רווח גדול של בנו. אבל אם הבן יודע זה הוא דווקא כאשר הבן יודע שאביו אינו רוצה לקום משנתו, אפי

אפשר, ואם שאביו יצטער יותר כשישמע שבנו הפסיד ממון רב מפני שלא רצה להעירו משנתו, מותר לו להעירו. 

 ורק כשאין שום אפשרות אחרת, מותר לבן להעיר את הוריו. ההורה יש להשתדל למצוא אדם אחר שיעיר את 

 

 הרב אלישע וישליצבקי – יום רביעי כ"ה טבת 

 הרב אלישע וישליצקי .6

היום לפני שנה נפטר אחד מאוהבי ישראל הגדולים בדור הזה, מורינו ורבינו הרב אלישע וישליצקי. הרב אלישע, 

מאוהבי ישראל הגדולים. ו  בוגר ישיבת מרכז הרב, תלמיד חכם גדול, לומד ומלמד תורההיה  כפי שכונה בפי כל,  

לבו נקרע עם חורבנו של גוש קטיף, והוא נשבע לאחות את הקרע בחברה הישראלית ככל יכולתו. מאז הגירוש 

הוא היה מכתת רגליו ממקום למקום, מעיירה לעיירה ומעיר לעיר, מגיע לכל מקום בו היו מבקשים, מדימונה 

פיתוח" כפי שמכונות בפי כל..( ועד לעכו, יחד עם שיעורים  וירוחם אותם כינה "עיירות טבעיות" )ולא "עיירות

קבועים בתל אביב ובירושלים. בעל יכולת המופלאה שלו להסתכל בעיניים של כל אחד ואחד, משל הוא בנו 

 יחידו, ויחד עם זאת להביט כל העת אל האומה בכללה. 
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ל להיות הסיפור הבא: הרב נסע פעם במונית הרב הקפיד מאוד בדיני בין אדם לחברו. סיפור אחד כדוגמא לכך יכו

ותוך כדי הנסיעה סיפר לו בעל המונית כי ישיבה מסויימת שהוא עושה עבורה נסיעות רבות חייבת לו סכום גדול 

התקשר   של כסף ומתעכבת מלשלם מכל מיני סיבות. הרב אלישע ביקש את הטלפון של ראש הישיבה ובו במקום

את ראש הישיבה האם הוא הניח תפילין הבוקר. ראש הישיבה כמעט נעלב שחשדו אליו. הוא הזדהה בשמו ושאל  

בו בדבר כזה וענה שוודאי... ומייד שאלו הרב אלישע, מדוע הוא חושב שראוי להקפיד על מצוות תפילין ולזלזל 

 במצווה דאורייתא של "ביומו תיתן שכרו" )חובה מהתורה לשלם את שכר השכיר בו ביום(. 

 ן הארץ. נשתדל כולנו במעשנו הטובים למלא במעט את החלל הגדול שנוצר בהעדרו.אבד צדיק מ

 

 יום חמישי כ"ו טבת 

 לא להעיר משינההמשך  .7

כאשר ההורים עצמם מבקשים מבנם להעיר אותם משנתם, כגון שהאב רוצה לקום משנתו לתפילת שחרית, או 

הוריו ללא כל חשש, ולהיפך, הוא מקיים בזה שביקש מבנו להעירו כדי לצאת לחתונה, מותר לבן להעיר את 

 .מצווה של כיבוד הורים, שמסייע להם במה שהם מבקשים ממנו

כאשר מגיע טלפון לאחד מן ההורים בעת שהוא ישן, והמטלפן טוען שהנושא דחוף, אין לבן להעיר את הוריו. 

יר אותם, מותר להעירם. ורק אם המטלפן אומר מה הדחיפות, ונראה לבן שאכן הוריו יצטערו אם לא יע

  .וכשאפשר עדיף להעירם על ידי אדם אחר

 

 יום ראשון כ"ט טבת 
 ביתיוע להורים בעבודות הס .8

עיקר מצוות כיבוד ההורים הוא לשמשם ולסייע להם בכל מה שיצטרכו. כאשר הילדים גרים אצל הוריהם, גם 

עבודות הבית בעצמם, חובה על הילדים לעזור כאשר ההורים בריאים וחזקים ומסוגלים לעשות את כל 

להוריהם. וקל וחומר הוא, שהרי גם ילדים זרים שמתארחים בבית מארחיהם למשך תקופה מסוימת, מצד 

החובה לנהוג בדרך ארץ, חובה עליהם ליטול חלק בנטל עבודות הבית. על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בבנים 

ותם לסייע להוריהם. לפיכך, כל אימת שההורים מבקשים מהילד לעזור ובנות, שמצוות כיבוד הורים מחייבת א

 .בעבודות הבית כמקובל, והילד מסרב, הרי הוא מבטל מצווה מהתורה של כיבוד הורים
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 יום שני א' שבט 

 סיוע כללי להורים  .9

שצריכים סיוע יצאו מהבית, אם ההורים נזקקים לעזרה, חובה לעזור להם. למשל, הורים זקנים שוגם ילדים 

מצווה לסייע  –באכילתם, מצווה לסייע להם באכילתם. ואם הם חולים וזקוקים לעזרה בעת שהם מתלבשים 

וכן כל עזרה אחרת כגון צריכים הילדים ללוות אותם בדרכם.    -להם. וכן הורים זקנים הזקוקים לסעד בהליכתם

 דורשת ממנו זמן אך לאילו אם העזרה פוא .ההליכה קשה עליהם והם נזקקים לסיוע בשליחויותבמקרה ש

 חובה עליו להתפנות מעבודתו ומעיסוקיו השונים כדי לסייע להוריו.  –דורשת ממנו להפסיד את מקור פרנסתו 

 

 יום שלישי ב' שבט 
 פינוי זמן כדי לשמח את ההורים .10

שיוכלו ליהנות  אבל אם ההורים אינם זקוקים לעזרה ממשית, אלא מבקשים מבנם שיבוא לבקרם כל יום, כדי

מחברתו או כדי שיסייע להם בדברים שהם מסוגלים לעשות בקלות, אין עליו חובה לבקרם בכל יום, שכן מצוות 

כיבוד הורים דורשת ממנו לסייע להם בדברים שהם נזקקים להם ולא לפנות את כל זמנו כדי לשמחם. ולכן אם 

אין עליו חובה לבקרם בכל יום. ומכל  –אשתו וילדיו הוא מעדיף באותו זמן ללמוד או לעבוד או לשהות בחברת 

מקום חובה עליו לבקרם לעיתים קרובות ולסייע להם מעת לעת, כפי המקובל במשפחות טובות, שאם לא כן 

 .ייחשב הדבר כפגיעה בכבודם

 

 יום רביעי ג' שבט 
 הוצאות כספיות עבור ההורים .11

בן שהוריו בקשו ממנו לקנות עבורם מוצרים בחנות. אם יש להורים כסף, ישלם בכספם של ההורים, שכן מצוות 

כיבוד הורים אינה מחייבת את הילדים להוציא הוצאות כספיות, אלא רק לעזור ולסייע בשליחויות ובעבודה. 

מצווה על בניהם לשלם  –ביתם  אבל אם אין להורים כסף לשלם עבור צרכי מזונם ובגדיהם, או עבור אחזקת

ואם האב  .עבורם את כל צרכיהם. ואם אין להם כסף לשלם עבור הוריהם, מצווה עליהם לאסוף צדקה עבורם

החליט שלא לעבוד והוא מצפה שילדיו יפרנסו אותו, או שהוא רוצה לחסוך את רוב כספו ולחיות חיי דוחק, 

. שכן רק במצב של חוסר ברירה מוטלת על הילדים מצווה במקרה זה אין הילדים צריכים לדאוג לכל צרכיו

 .לסייע להוריהם בכספם, ובשעת הצורך אף לאסוף צדקה עבורם
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 יום חמישי ד' שבט 
 אופן כיבוד הורים .12

כדי לקיים את מצוות כיבוד אב ואם כהלכה, חשוב לשים לב לדרך שבה מקיימים את המצווה. קורה שלהורים 

להתפרנס, והם זקוקים לעזרה, וכפי שלמדנו, על ילדיהם מוטלת האחריות לפרנסם בכבוד, ולא זקנים אין ממה  

פחות חשוב שהסיוע יתקיים בסבר פנים יפות. כי יש בן שעוזר להוריו בפנים זעופות ובמורת רוח. ולהורים אין 

ל בנם שכל כך אהבו, ברירה, הם נזקקים לעזרתו, אין להם מישהו אחר שיעזור להם. אך לבם נכמר בקרבם, ע

ועתה נוהג בהם בזלזול וחוסר רחמים. ועל כך אומר הפתגם: "אב אחד מפרנס עשרה בנים ושמח, ועשרה בנים 

 ."אינם יכולים לפרנס אב אחד

 

 יום ראשון ז' שבט 
 עד כמה צריך לכבד את ההורים .13

שבהם ההורים מביישים כל כך שאלה: האם בכל מקרה צריך הבן לשתוק ולא לפגוע בהוריו, או שיש מקרים 

 .את הבן, עד שמותר לו להשיב להם כגמולם ולפגוע בהם

, ובאו אביו ואמו וקרעו את בגדיו, )בהנהגה( , ויושב בראש הקהלבבגדים של מכובדיםהיה הבן לבוש  תשובה:

הו לירא לא יכלים אותם, אלא ישתוק ויירא מן מלך מלכי המלכים שציוו –והכוהו על ראשו, וירקו בפניו 

ובכלל צריך לדעת, שכאשר האב או האם הם אנשים רגילים, אין לכאורה צורך לצוות על כך, שכן כל ם. מפניה

שגם כאשר ההורים אינם ראויים  –אדם הגון מבין שילדיהם צריכים לכבדם. עיקר החידוש שבמצווה הוא 

 לכבוד, מצווה לכבדם. 

 

 יום שני ח' שבט 
 יחס ההורים לילדים .14

אסור לאדם להכביד עולו על בניו ולדקדק בכבודו "כתב השולחן ערוך  אף שמצוות כיבוד הורים חשובה עד מאוד,  

אולי מצד הדין יכולים ההורים לתבוע מבניהם שיכבדו אותם יותר, אבל זה ". עמהם, שלא יביאם לידי מכשול

שלא מכבדים אותם מספיק. להפך, לא יעזור. שום תועלת לא תצמח מכך שההורים יתלוננו תמיד על ילדיהם 

ילדים אוהבים לכבד את ההורים מרצון ואהבה, לא בכפייה. ההתחשבות ברצונם ובכבודם של הילדים, רק 

יתר על כן, אב שמחל על כבודו, כבודו מחול. כלומר, במקרה  .תתרום לכך שהילדים יכבדו יותר את הוריהם

. כמובן שגם כשההורים מוותרים, אם מכבודם הבן פטור שהורים מוותרים לבן שלא ישתדל בכיבודם כל כך,

 לא תהיה בידו עבירה.  –הבן מכבדם הוא מקיים מצווה, אבל אם לא יכבד 

 

  



33 

 

 יום שלישי ט' שבט 
 לדון את ההורים לכף זכות .15

מי שסבור שהוריו כעסנים ורגזנים, או תאבי ממון, או נוטים לשקר, או מקפחים, כיצד יוכל לכבדם  :שאלה

 ?בדעתו כי הם באמת צדיקים וישרים ולקבועו? האם מצווה עליו לעשות שקר בנפשו, במחשבת

ָך", וכפי שאמרו חכמים"שנאמר  מצווה לדון כל אדם לכף זכות :תשובה ֹפט ֲעִמיתֶּ ק ִתׁשְּׁ דֶּ צֶּ הוי דן את כל " בְּׁ

שבו הוא העיקר. וגם כאשר האדם לכף זכות". היינו לראות את הטוב שבו, ולדעת שלמרות שיש בו גם רע, הטוב  

ואם .  אפשר לפרש מקרה מסוים לטוב או לרע, מצווה לפרש אותו לטוב. ובזכות זה, גם אותו ידונו לטוב בשמיים

 .שצריך אדם לדון את הוריו לכף זכות, שכן גם מצוות כיבוד הורים מחייבת זאת קל וחומרכך כלפי כל יהודי, 

 

 יום רביעי י' שבט 
 זכות, המשך לדון את ההורים לכף .16

וקיום מצווה זו מועיל מאוד לבן, שכן הוריו של אדם הם שורשיו, וכשהוא רואה בהם דברים טובים, הרי שהוא 

מתחבר אל שורשיו הטובים, ומכוח זה הוא מעצים את כוחותיו הטובים וממשיך את כל חייו בטוב. ואם יראה 

 .משיך את חייו ברעבהם את הרע, הרי שהוא מעצים גם את הרע שבקרבו, וממילא מ

יתבונן בצדדים החיוביים שבהורים, שהרי בכל אדם יש מידה טובה מיוחדת, שבה אין אדם בעולם יתאמץ ו

כמותו. שאם היה אדם אחר כמותו, לא היה הקב"ה בוראו לחינם. ובאותו דבר שהוא מיוחד בו, הוא נחשב ממש 

ן ולהתעמק בכל הצדדים הטובים שבאביו ובאמו, לגדול הדור, שעליו כל העולם עומד. וצריך כל אדם להתבונ

 .ועל ידי כך יוכל לכבדם ביותר

 

 יום חמישי י"א שבט 
 הורים מתעללים .17

אמנם צריכים להבחין בין הורים שמפריזים בכעס וחינוכם קפדני יתר על המידה, אבל כוונתם הבסיסית היא 

שמתאכזר כלפי ילדיו. התנהגות מסוכנת גופנית חיובית, שאותם חייבים לכבד ולדון לכף זכות, לבין הורה 

ונפשית, ולכן מוכרחים לעצור אותה. ואת הילד שסובל מהתעללות צריכים לחזק ולעודד, לומר לו שהמכות 

אמנם גם במציאות נוראה  .שספג אינן באשמתו. וכמובן שצריך להציל ילדים אלו מהסכנות הנשקפות להם

כי מעשיו של ההורה אסורים ולהבין  ומסובכת שכזו, צריך לנסות למצוא דרך לדון את ההורה הרשע לכף זכות, 

 מכל מקום כפי הנראה ההורה הרשע חולה במחלה קשה, גופנית או נפשית, ולכן חטא. אך בתכלית, 
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 יום ראשון י"ד שבט 
 כיבוד הורים ושמירת מצוות .18

ֹמרּו". מכאן, שאם אמרו לו הוריו: חלל את השבת, אל " הנאמר בתור ֹתַתי ִתׁשְּׁ ת ַׁשבְּׁ אֶּ ָאִביו ִתיָראּו וְּׁ ִאיׁש ִאמֹו וְּׁ

 ומזה למדו חכמים .ישמע בקול הוריו, ולא יחלל את השבת. שהרי גם הבן וגם ההורים מצווים בכבוד המקום

אחת מהן, ואפילו על מצווה מדברי חכמים,  שגם לגבי שאר מצוות התורה, אם אמרו ההורים לבן שיעבור על

 .אסור לו לשמוע בקולם, הואיל ולהם עצמם אסור לומר כן, כי אף הם עצמם מצווים בכבוד המקום

 

  טו בשבט –יום שני ט"ו שבט 

מה יש לעשר בנפרד את  –בין השנים לעניין מעשר  ט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילנות. יום זה הוא יום מעבר

 לטו בשבט ממה שגדל לאחר תאריך זה. שגדל קודם 

יש התרחשויות בטבע, בצמיחה ובגשמים שקשורות  חקלאית.יבה  למה דווקא ט"ו בשבט הוא היום הקובע מס

התודעה: ביום הזה כפי שמסביר ספר  שמחההמסמן שלב מעבר בין תקופות שונות. אנחנו מרגישים  ,ליום הזה

ביום זה מתחדש כוח האדמה שבארץ ישראל להניב תנובתה ולהוציא   כי  .זה מעניין שבח ארץ ישראלה"יש ביום  

פירותיה ולהראות שיבחה. אדמת ארץ ישראל מחדשת בו כוחותיה להוציא שמנה ודובשה. יום של שמחה הוא 

 לישראל נוחליה, אוהביה ומצפיה".

ם בארץ יש ב"ה שפע כדאי לבטא את האהבה לארץ ולפירותיה נהגו לאכול בט"ו בשבט מפירות ארץ ישראל. היו

של פירות טריים ואין צורך להתעקש דווקא על פירות יבשים, שגם עולים יותר וגם מיובאים לעיתים מארצות 

 זרות. מומלץ לברך על יין מענבי ארץ ישראל, וכן על זיתים ותמרים שגדלו בארץ ישראל.  

 

 יום רביעי י"ז שבט 
 הורים האומרים לילד לנתק קשר עם אדם אחר .19

לפעמים קורה, שההורים מסתכסכים עם אדם מסוים, שכן או קרוב משפחה. והמחלוקת הולכת ומעמיקה, עד 

שההורים תובעים שגם בנם ינתק את הקשרים שהיו לו עם אותו אדם. והבן לעומת זאת לא מעוניין להשתתף 

ים לטובתם את מצוות במריבה של הוריו, ולדעתו יש לקיים יחסים טובים עם כל אדם. ההורים מצידם מגייס

אב  'ערוך-פסק ה'שולחן  .והשאלה, מה הבן צריך לעשות במקרה כזה  כיבוד הורים, ומאשימים את הבן בבוגדנות

שציווה את בנו שלא ידבר עם פלוני, והבן רוצה להתפייס עמו מיד, אין לו לחוש לדעת אביו. מפני שאסרה התורה 

ת ָאִחיָך " קרוב, אלא להתייחס אל כולם באהבה, שנאמרלשנוא או להתנהג בשנאה כלפי שכן או  ָנא אֶּ לֹא ִתׂשְּׁ

ֵרֲעָך ָכמֹוָך ֲאִני ה'". ולכן אסור לבן לשמוע בקול הוריו ָת לְּׁ ָאַהבְּׁ ָך… וְּׁ ָבבֶּ  .ִבלְּׁ
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 יום חמישי י"ח שבט 
 צריך לשמוע להוריםמתי  .20

לאביו או לאימו בדרך של התנצחות  ענף ממצוות כיבוד הורים הוא שלא לסתור את דבריהם, היינו שלא לומר

  ."אתם טועים"! אבל מותר להתדיין עמם בדרך כבוד

וכן מצווה לשמוע בקולם ולמלא את רצונם, אלא שאין זו חובה, ואם השמיעה בקולם מתנגשת בדבר שחשוב 

דאגה  לבן, אינו חייב לשמוע בקולם. לדוגמא: כאשר האם מבקשת מבנה הגדול ללבוש סוודר ביום חם, מתוך

מופרזת שמא יתקרר… הבן אינו חייב לשמוע בקולה. אמנם אם ילבש את הסוודר יקיים מצווה, ששמע בקולה 

 להםושימח אותה. אבל למעשה הוא אינו חייב ללובשו, כי עיקר מצוות כיבוד הורים הוא לסייע להם בדבר שיש  

ממנו תועלת אישית, כגון שמלבישם או מאכילם או מביא להם תרופות, אבל השמיעה בקולם אינה חובה, וכיוון 

 שמאוד לא נוח לו ללבוש סוודר ביום חם, אינו חייב לשמוע לה.

 

 יום ראשון כ"א שבט 
 , המשךצריך לשמוע להורים מתי .21

רא הוא שלא לפגוע בכבודם. לפיכך בדבר שאינו גם מצד מצוות מורא הורים אינו חייב לשמוע לה, כי עיקר המו

  .נוגע להם ישירות, אין חובה לשמוע בקול ההורים

אמנם ילד שסמוך על שולחן הוריו, חייב לשמוע בקולם, מפני שהם אחראים עליו ויודעים מה טוב לו. וגם לאחר 

ן ראוי להסתייע בהם ולא גיל מצוות, כל זמן שהילדים גרים אצל הוריהם, עליהם להתחשב בבקשותיהם, שאי

 להתחשב ברצונם. ובוודאי שבכל מה שקשור לסדרי הבית חובה עליהם לשמוע בקול הוריהם

 

 יום גוש קטיף – יום שני כ"ב שבט 

 יום גוש קטיף .22

יישובים פורחים. ראשוני יישובי   21תושבים ב  8600וככלל  ו  ששכן בדרום רצועת עזה  יישוביםגוש קטיף היה גוש  

הגוש הוקמו על ידי מדינת ישראל לאחר מלחמת ששת הימים ביוזמתו של יגאל אלון שראה חשיבות בטחונית 

, סבלו תושבי גוש קטיף 1987עם פרוץ האינתיפאדה הראשונה, בשנת  רבה ביישובם של יהודים דווקא באזור זה.  

, אחרי 2003בשנת ועל אף זאת הגוש הוסיף לגדול ולפרוח.  ונשנות מצד הפלסטינים מהתקפות טרור חוזרות

 -צדדית מרצועת עזה -הבחירות לכנסת השש עשרה, החל ראש הממשלה אריאל שרון לגבש יוזמה לנסיגה חד

, ובתגובה החלו תושבי גוש קטיף להתארגן 2004היא תוכנית ההתנתקות. על היוזמה הודיע בכנס הרצליה 

מאבק נגד הפינוי. למרות הפגנות המונים רבות, והחלטת מתפקדי הליכוד כנגד התוכנית המשיכה הממשלה ל

השאיר את תושביו ללא בית.   , פינוי אשר  מגוש קטיף  הפינויבט' באב התשס"ה החל    .בהליכים לאישור התוכנית

 אנו תפילה לחזרה לגוש קטיף כמו לשאר חלקי הארץ המובטחת במהרה. 
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 ישי כ"ג שבטיום של 
 כיבוד הורים ובחירת בת או בן זוג .23

, וחושב שתכונותיה מתאימות לאופיו ולשאיפותיו, וכן דעת הבחורה. )או להיפך(  לעיתים הבן בחר לו את בת זוגו

אולם ההורים מתנגדים, ולדעתם בחירתו מוטעית. לעיתים ההורים כל כך תקיפים בהתנגדותם, עד שהם 

מאיימים בניתוק הקשרים, ונשאלת השאלה, האם צריך הבן לשמוע בקול הוריו או שעליו לעשות כרצונו? 

צריכים  הםשהדבר כואב מאוד להורים ונוגע לעתיד משפחתם, בעניין הנישואים אין ההלכה היא שלמרות 

ואמנם כוונת ההורים לטובה, אולם לכל אדם ישנה בחירה חופשית להחליט על עתידו ועל   לשמוע בקול הוריהם

ים רבות חייו. כמובן שחובה על הבן והבת לשמוע ולהתייעץ עם הוריהם, לדעת שמן הסתם כוונתם טובה, ופעמ

 .שהם צודקים, אבל ההחלטה צריכה להיות של בני הזוג עצמם

 

 

 הלכות חול המועד

 יום רביעי כ"ד שבט 

 מעמדו של חול המועד .1

 אנחנו כבר מתחילים להתארגן לפסח ולכן נתחיל בלימוד הלכות חול המועד. 

ולכן הם נקראים 'חול המועד'. מעמדם של ימי חול המועד הוא מעמד ביניים, מצד אחד חול ומצד שני מועד, 

מצד אחד הם כלולים בימי החג, ומצווה מהתורה לשמוח בהם. ומקריבים בהם את קרבנות החג כשם 

ה מֹוֲעֵדי ה' " (לז כג, ויקרא) שמקריבים ביום טוב. ואף הם נכללים בחגים שנקראים 'מקראי קודש', שנאמר ֵאלֶּ

ׁש לְּׁ  ָרֵאי ֹקדֶּ אּו ֹאָתם ִמקְּׁ רְּׁ ר ִתקְּׁ יֹומֹו". ולכן בתפילת מוסף ֲאׁשֶּ ַבר יֹום בְּׁ ָסִכים דְּׁ ַבח ּונְּׁ ָחה זֶּ ה ַלה' ֹעָלה ּוִמנְּׁ ִריב ִאשֶּ ַהקְּׁ

 "אומרים עליהם "את יום מקרא קודש הזה

מנגד, כאשר התורה התייחסה אל הימים באופן מפורט, הדגישה שהיום הראשון והאחרון הם 'מקראי קודש' 

אינם 'מקראי קודש' לעניין איסור מלאכה, שביניהם שימי חול המועד  ואסור לעשות בהם מלאכת עבודה. הרי

 לצורך המועד או כדי למנוע הפסדשהם ולכן מותר לעשות בהם מלאכות 

 

 יום חמישי כ"ה שבט 

 גדיםובבבסעודות  שמחה בחול המועד .2

ָך ("יד טז, דברים) מצווה על כל אדם לשמוח בימי חול המועד, שנאמר ַחגֶּ ָת בְּׁ ָׂשַמחְּׁ ָךוְּׁ ָך ּוִבתֶּ   "... ַאָתה ּוִבנְּׁ

מצווה לקבוע בכל אחד מימי חול המועד שתי סעודות, אחת בערב ואחת ביום, ומצווה לאכול בכל סעודה לחם 

אמנם, כיוון שימי .  נוהגים לכסות את השולחן במפה במשך כל ימי חול המועד כמו ביום טוב  .ומאכלים משמחים

חול המועד אינם חשובים כיום טוב, קביעת סעודות מכובדות על לחם היא מצווה ולא חובה, ומי שאינו מעוניין 

  רשאי.  –לאכול לחם בסעודות 
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המהדרים ללבוש בחול המועד בגדים יפים כמו בשבת.  מצווה ללבוש בחול המועד בגדים יפים ומשמחים, ונהגו

 ל. אבל אין זו חובה, אלא חובה שיהיה ניכר הבדל מסוים בין בגדי חול המועד לבגדי חו

 

 יום ראשון כ"ח שבט 

 המלאכות האסורות והמותרות בחול המועד .3

העושה מלאכה בחול . איסור המלאכה בחול המועד נועד כדי שנהיה פנויים לשמחת החג בלימוד תורה וסעודות

. "כל המבזה את המועדות כאילו עובד עבודה זרה" אמרו חכמיםוהמועד באיסור, נחשב כמבזה את המועדות 

 ב(שעשיית המלאכה אורכת זמן.    א(הכלל היסודי הוא שמלאכה שיש בה טורח אסורה. שתי משמעויות לטורח:  

סורה גם כשהיא אורכת זמן קצר. אבל מלאכה א)כגון איש מקצוע( שהיא דורשת ריכוז, ולכן מלאכת אומן 

מותרת, אפילו אם אינה נעשית לצורך המועד. לכן מותר להסיר גבשושית מהרצפה או  –שנעשית בלא טורח 

מהקיר, בתנאי שהדבר נעשה בלא טורח. וכן מותר לצלם חובב לצלם דבר שאין בו צורך למועד ואפשר לצלמו 

 או אור בלא שום צורך. אחר המועד. וכן מותר להדליק גפרור 

 אסור למי שעשה מלאכה בחול המועד ליהנות ממה שעשה, אבל לאחרים שאינם בני ביתו מותר. 

 

 יום שני כ"ט שבט 

 המלאכות המותרות בחול המועד .4

לעשות מלאכות שאורכות זמן, כמו למשל קטיף פירות, צידת חיות ודגים, טחינת חיטים,  מותרולצורך המועד 

וכן מותר לעשות מלאכות שנועדו לשאר   ,סחיטת פירות, ואריזת מזון בשקיות וקופסאות לצורך שיווקו בחנויות

  .צורכי האדם במועד, כגון תיקון חלון שהקור נכנס דרכו

לשאר צורכי   ב(לצורך מאכלי החג הותרה גם מלאכת אומן.    א(וגי היתרים:  למעשה ישנם בחול המועד חמישה ס

למי שאין מה לאכול מותר לעבוד כרגיל כדי שיוכל לקנות  ג(. )לא איש מקצוע(  המועד הותרה מלאכת הדיוט

ורכי לצ  ה(אומן.  . אפילו ע"י  'דבר האבד', הנקרא  מותר לעשות מלאכה שנועדה למנוע הפסד  ד(צורכי סעודה לחג.  

 .רבים, שאם לא יעשום בחול המועד יתקשו לעשותם בזמן אחר, הותרה מלאכת הדיוט

 

 יום שלישי ל' שבט 

 הכנת אוכל בחול המועד .5

כיוון שעל ידי הסעודות מקיימים את מצוות השמחה במועד, מותר לעשות בחול המועד כל מלאכה לצורך הכנת 

מלאכה שטרחתה מרובה. ושלא כמו יום טוב שמותר לעשות מאכלים לימי החג, ובכלל זה גם מלאכת אומן וגם 

 .בו מלאכה רק לצורך אכילת אותו היום, בחול המועד מותר להכין מאכלים גם לצורך שאר ימי החג

לפיכך, מותר בחול המועד לקטוף פירות וירקות, לאורזם ולהסיעם במשאיות לחנויות ולשווקים. וכן מותר 

, ולרשום קבלות וכל מה שנצרך כדי לעמוד בדרישות החוק. וכן מותר להיעזר לשלם לפועלים שכר עבור עבודתם

 .במכונות חדישות לצורך הקטיף והאריזה, שגם מלאכת אומן מותרת לצורך הכנת המאכלים
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  ראשון חודש –יום רביעי א' אדר 

 האדם בחול המועדגוף תיקון חפצים לצורך  .6

ך מותר לשלם לבעל מלאכה על ביצוע העבודה. למשל, אם מותר לעשות כל מלאכה לצורכי הגוף, וכשיש צור

נשבר חלון בימים קרים, מותר לתקנו על ידי אומן, כדי למנוע מהקור לחדור לבית. וכן מותר בימים חמים מאוד 

 הגוף. לתקן על ידי אומן את המזגן שבבית, מפני שמניעת צער רב מבני הבית הוא מכלל צורכי 

, כדי למנוע סבל רב מדיירי או את המקלחת מקצוע את מערכת הביוב והשירותים וכן מותר לתקן על ידי בעל

 .הבית

כאשר התיקון הנדרש לצורכי הגוף מצריך מלאכה גדולה ופומבית שאורכת זמן רב, כמו שבירת קיר לצורך תיקון 

 הצנרת, אזי רק כאשר יש בדבר צורך גדול לשמחת המועד, אפשר להתיר. 

 

 יום חמישי ב' אדר 

 פולי יופי וטיפול הבגדטי .7

מותר לאשה להתאפר ולהסתרק ולעשות קליעות בשערה בלא הגבלה, ואף מותר לעשות זאת על ידי 

קוסמטיקאית מקצועית ולשלם לה על כך שכר, מפני שכל מלאכה שמייפה את הגוף עצמו מותרת בחול המועד. 

 . חכמים שלא להסתפר בחול המועדוכן מותר לאשה להסיר שיער שבגופה, חוץ משיער הראש, שגזרו 

מי שציפורניו מגודלות, נכון שיגזור אותן לכבוד החג. נהגו באשכנז ובמקצת קהילות ספרד, להחמיר שלא לגזור 

בדיעבד, לדעת רוב הפוסקים, גם מי שלא גזר את ציפורניו לפני החג, רשאי לגזור  אולם .ציפורניים בחול המועד

 .לעסוק בכל דבר שיש לגוף תועלת ממנואותן בחול המועד, כשם שמותר 

 

 יום ראשון ה' אדר 

 תיקון וטיפול בבגדים .8

לשאר צורכי המועד מותר אך , )באופן מקצועי( , מותר לעשות אף מלאכת אומןויופילצורכי הגוף, כגון מאכל 

בשו לפיכך, מי שנצרך לתקן בגד שנקרע כדי ללו)של אדם פשוט לא מקצועי(. הדיוט מלאכה רק של לעשות 

, רשאי לתקנו במלאכת הדיוט. כלומר, אדם רגיל שניכר מתפירתו שאינה מקצועית, רשאי לתפור כדרכו. במועד

מותר לתפור כפתור שנפל, מפני שזו מלאכת הדיוט, .  ומי שיודע לתפור באופן מקצועי, צריך לתקן את בגדו בשינוי

 וכן תיקון נעל וגיהוץ מותר שלא כמלאכת אומן אלא כאדם פשוט.  .ואף אומן יכול לתופרו בלא לשנות דבר

 

 יום שני ו' אדר 

 בגדים סכיבו .9

לכבס את הבגדים בחול המועד. אבל בגדים של תינוקות אסרו חכמים ומצווה לכבס את הבגדים לקראת החג, 

וילדים קטנים שרגילים להתלכלך תדיר, וגם אם יכבסום לפני החג יתלכלכו שוב, מותר לכבס לצורך לבישתם 
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מגבות ידיים שרגילים להחליף כל .  ויש להקפיד שלא להוסיף ולכבס בגדים לצורך ימי החול שלאחר החג.  במועד

אם כולן התלכלכו, מותר לכבס את הנצרכות להמשך  –מפות שולחן שמתלכלכות תדיר  יום או יומיים, או

שרגילים להחליף בכל יום. לאחר שהשתמשו בכל הנקיים, מותר לכבס את  וכן הדין לגבי גרביים ולבניםעד.  המו

   ד.הנצרכים להמשך המוע

 מותר להסיר כתם מבגד של מבוגרים על ידי מים וחומרי ניקוי, מפני שניקוי כתם אינו בכלל הגזירה. כמו כן, 

 
 יום שלישי ז' אדר 

 כתיבה בחול המועד .10

ככל המלאכות גם כתיבה אסורה בחול המועד, לפיכך אסור לכתוב ספרי תורה, תפילין ומזוזות, ואפילו אות 

 . ם משפטיים וחשבונות עסקיים, וכן אסור לכתוב עבודות ומבחניםאחת אסור לכתוב. וכן אסור לכתוב מסמכי

ואפילו לצורך המועד אסור לכתוב כדרך אומן, היינו באותיות מרובעות או אפילו בכתב רגיל תוך התאמצות 

ליישר את הכתב או לייפותו. אבל מותר לכתוב כדרך הדיוט לצורך המועד, כלומר, כדרך שאנשים רגילים לכתוב 

מץ לייפות את הכתב. לפיכך, הרוצה לקנות מוצרי מזון למועד, רשאי לכתוב בכתב רגיל את רשימת בלא מא

 .המוצרים שהוא צריך

 

 יום רביעי ח' אדר 

 כתיבה בחול המועד .11

וכן מותר לכתוב בכתב רגיל מכתב ידידות לחבר, שאף זה מצורכי המועד, שעל ידי כך מרבים שמחה וידידות. 

כלומר ידחה מלאכה זו דווקא למועד למרות שיכל לעשות אותה לפני  ,"יכוון את מלאכתו למועד"ובתנאי שלא 

וכן מותר למי שרוצה להעניק מתנה לחברו, לכתוב לו דברי ידידות וברכה. ואם הוא רוצה לתת לו ספר,  החג.

ויש מחמירים בכל מה שהותר לכתוב בכתיבת הדיוט, לכתוב את השורה הראשונה . רשאי לכתוב עליו הקדשה

 ., שכך דעת רוב הפוסקים למעשה)אך לא חובה( רוצה להקל רשאיעקומה, וה

גם כתיבה במחשב נחשבת כמלאכת הדיוט, לפיכך מותר לכתוב רשימת קניות במחשב, לשלוח מסרון בטלפון או 

מכתב ידידות בדואר אלקטרוני. אבל כל שאינו לצורך המועד אסור, שגם מלאכת הדיוט אסורה שלא לצורך 

 .המועד

 

 י ט' אדריום חמיש 

 יצירה ואמנות בחול המועד .12

למרות שכתיבה וציור, גזירה, הדבקה ותפירה, הן מכלל המלאכות האסורות בחול המועד, מותר לילדים קטנים 

לכתוב, לצייר, לגזור, להדביק ולתפור דרך משחק. שהואיל והם אינם יכולים לעסוק בתורה כגדולים, ודרכם 

רי שהמשחק נחשב אצלם צורך המועד, וכל שהוא כדרך מלאכת הדיוט לשחק בכל יום, ומזה יש להם הנאה, ה
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אבל אסור לגדול  .מותר. ואף מותר לגדולים לסייע להם במשחק, מפני שזוהי מלאכת הדיוט לצורך המועד –

ולעשות יצירות אחרות להנאתו, מפני שדרך גדולים להשתדל  (אוריגמי) לצייר, לקפל ניירות באופן אומנותי

 יצירתם, והרי זה מלאכת אומן שאסורה בחול המועד. לייפות את 

מותר לנסוע בחול המועד לצורך טיול, שכל דבר שיהודים רגילים ליהנות בו ואינו מטריח, נחשב מצורכי המועד, 

 ומותר לעשות למענו מלאכת הדיוט כנהיגה במכונית. אבל אסור לנסוע שלא לצורך המועד, כגון לצורך 

 

 יום ראשון י"ב אדר 

 טיול בחול המועד .13

רגילים ליהנות בו ואינו מטריח, נחשב מצורכי המועד, ומותר שמותר לנסוע בחול המועד לצורך טיול, שכל דבר 

לעשות למענו מלאכת הדיוט כנהיגה במכונית. אבל אסור לנסוע שלא לצורך המועד, כגון לצורך לימוד נהיגה, 

עבוד בשכר באוטובוסים ורכבות בחול מותר לנהגים יהודים ל .או כדי לראות דבר לצורך עבודה שלאחר המועד

 המועד, מפני שיש בזה צורך לרבים. 

הנצרך לנסוע במועד, רשאי לבצע במכונית תיקונים קלים שהדיוט יודע לבצע. לפיכך, מותר בשעת הצורך 

להחליף גלגל, וכן מותר לעשות פעולת תיקון קטנה שאינה מצריכה כלי עבודה מיוחדים או מיומנות של איש 

 האבד.. אבל תיקון מקצועי מותר רק לצורך דבר מקצוע

 

 יום חמישי ט"ז אדר 

 מוצרי מזון לחג – קניות בחול המועד .14

מסחר אסור בחול המועד, ובכלל זה אסור לקנות ולמכור, להשכיר ולשכור, מפני שהמועד ניתן לישראל כדי 

אבל לצורך מאכלי המועד מותר לקנות . שיאכלו וישתו וילמדו תורה, ואילו העיסוק במסחר מטריח ומטריד

וגם אם היה יכול לקנות את כל מוצרי המזון הנצרכים לו לפני החג, רשאי לקנות אותם בחג בלא  ולמכור. 

. אך אם נותר ממה שקנה לאחר החג אין בכך הגבלה, אבל אסור להתכוון לקנות יותר עבור הימים שלאחר החג

מי שמבצע קנייה גדולה, מותר להוסיף ולקנות מוצרים עבור הימים כאשר מעניקים הנחה משמעותית לאיסור. 

 . )שיפסיד אם לא יקנה באופן זה( שלאחר החג, שהרי זה בכלל 'דבר האבד'

 

 יום ראשון י"ט אדר 

 מוצרים שאינם מזון – קניות בחול המועד .15

כעקרון גם דברים שאינם מוצרי מזון, כמו למשל, בגדים, נעליים, כלי מטבח, כלי חשמל, ספר ללימוד, אם יש 

בהם צורך ממשי למועד, מותר לקנות במועד. למשל, אשה שיש לה בגד חגיגי והיא מעוניינת בבגד חגיגי חדש 

ו התלכלך, מותר לה לקנות בגד חגיגי שיהיה יותר יפה, אסור לקנותו במועד. אבל אם הבגד החגיגי שלה נקרע א

לצורך לבישתו במועד. אמנם למעשה, מכמה סיבות היתר זה כמעט ואינו יוצא לפועל. ראשית, מפני שבדברים 
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הללו שאינם מוצרי מזון, ההיתר לקנות בחול המועד הוא בתנאי שלא ידע לפני החג שיצטרך להם במועד, אבל 

 . מפני שהוא מכוון מלאכתו למועד אם ידע והתרשל ולא קנה, אסור לקנות

 בנוסף לכך, אסור לקנות אצל מי שפותח את חנותו באיסור, כדי שלא לסייע בידי עוברי עבירה. 

 

 

 הלכות ליל הסדר
 

 יום שני כ' אדר 

 קערת ליל הסדר .1

לפני תחילת הסדר צריך להכין את ה'קערה' שבה מונחים כל המאכלים המיוחדים של ליל הסדר. סידור הקערה 

על השולחן אינו רק כדי שכל המאכלים יהיו מזומנים לפנינו, אלא גם מפני שכל מאכל נועד להזכיר ולהדגיש 

ינו המיוחד של ליל הסדר. בתחילת רעיון מסוים, ואנחנו צריכים שכל המאכלים יהיו לפנינו כדי לבטא את עני

 רוב ההגדות אפשר למצוא את סדר הנחת המאכלים בקערה. 

 

 יום שלישי כ"א אדר 

 מצוות אכילת מצה .2

מצווה מהתורה לאכול בליל ט"ו בניסן מצה, שנאמר )שמות יב, יח(: "בערב תאכלו מצות". ומצה זו צריכה 

"ושמרתם את המצות", ויש אומרים שצריכה להעשות דווקא ביד לשם להיות שמורה, שנאמר )שמות יב, יז(: 

 מצת מצווה.

שאחר ברכות "המוציא" ומדברי חכמים מוסיפים ואוכלים עוד כשיעור שלושה זיתים מצה. באכילה הראשונה 

, כזית אחד מהמצה העליונה לברכת "המוציא" וכזית "ועל אכילת מצה" אוכלים לכתחילה שיעור כשני זיתים

עם המרור, ובסוף  כזית בכורךאחד מהמצה האמצעית החצויה לברכת "אכילת מצה". אח"כ אוכלים עוד 

 )ויש אומרים שטוב לאכול ל'אפיקומן' כשיעור שני זיתים(. כזית נוסף ל'אפיקומן'הסעודה אוכלים 

 

 יום רביעי כ"ב אדר 
 ודל המצה שצריך לאכולג -שיעור "כזית"  .3

שיעור כזית הוא כשליש מצת מכונה, וכגודל זה במצת יד. אם כן מיד לאחר ברכות "המוציא" ו"על אכילת מצה" 

אוכלים כשני שליש מצת מכונה. ולאכילת כורך אוכלים כשליש מצת מכונה, וכן לאכילת ה'אפיקומן' אוכלים 

מי שמתקשה לאכול כמויות אלו של מצה, באכילת  פות.כשליש מצת מכונה. ויש לאכול את הכזית מצה ברצי

מצת מצווה שאוכלים בתחילה יאכל כרגיל כדי לקיים המצווה לפי שיטות כל הפוסקים, אבל אח"כ יכול 
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להסתפק בחמישית מצה לאכילת ה'כורך' וחמישית מצה לאכילת ה'אפיקומן'. ואם גם זה קשה לו, יוכל להקל 

שליש מצה, שהוא כזית על פי השיעור המקובל. נמצא שבכל ליל הסדר יאכל לאכול לשם מצוות מצה כשיעור 

 שליש מצה ועוד שתי חמישיות.

 

 יום חמישי כ"ג אדר 

 מרור .4

לֻּהּו". מר "מן התורה מצוות אכילת מרור בליל ט"ו בניסן תלויה באכילת קרבן הפסח, שנא ֹרִרים יֹאכְּׁ ַעל ַמּצֹות ּומְּׁ

ובלים את . טלהקריב בזמן הזה קרבן פסח, מצוות אכילת מרור כיום מדברי חכמיםוכיוון שאין אנו יכולים 

 המרור בחרוסת, כדי לבטל את הארס שבו, שהמרור רומז לשעבוד המר. 

בחסה גם כשאין בה מרירות, שכך היה השעבוד, בתחילה שעבדו בשפה רכה ושילמו שכר על ידי חובה יוצאים 

ד עד שהיה מר כלענה. וכך המנהג בכל ישראל להדר ליטול חסה למרור, העבודה, ובהדרגה החמירו את השעבו

שאין צריך שהמרור יהיה מר בעת אכילתו אלא שיהיה ממין שלבסוף נעשה מר. ויש מערבים עם החסה מעט 

 חריין כדי להרגיש מעט מרירות באכילתו

 

 יום ראשון כ"ו אדר .

 ושיעור המרור עד חצותומרור אכילת מצה  .5

צריך לאכול את הכזית מצה לפני חצות, מפני שלסוברים שזמן אכילת הפסח עד חצות, האוכל את המצה לאחר 

חצות הפסיד את מצוות התורה לאכול מצה. וכן את המרור צריך לאכול לפני חצות, ואף שמצוות אכילתו לאחר 

מקילה, מכל מקום כיוון שמברכים עליו "על החורבן מדברי חכמים בלבד, ולכאורה היה אפשר לנהוג כדעה ה

 .אכילת מרור", צריך לאוכלו בזמן הכשר לכל השיטות

 .יש לאכול מן המרור שיעור נפח כזית, שהוא כנפח מחצית הביצה, ואפשר לשערו בעיניים

 

 יום שני כ"ז אדר 

 ארבע כוסות .6

 תיקנובפסח . לה, וכביטוי לחירותתיקנו חכמים לשתות ארבע כוסות יין בליל הסדר כדי להרבות בשמחת הגאו

לשתות ארבע כוסות על סדר ההגדה, כדי שעניין השמחה יבוא לידי ביטוי מוחשי בכל שלביו של ליל הסדר. שכל 

, ולכן מוזגים לכל המסובים את הקידוש אומרים על הכוס הראשונהחלק מחלקי ההגדה נאמר על כוס יין. את 

ל ההלל אומרים על הכוס את הסיפור ביציאת מצרים והמחצית הראשונה שהכוס לפני אמירת הקידוש. 

ברכת , ולכן מוזגים אותה לפני שמתחילים לומר את ההגדה, כדי שכל ההגדה תאמר על כוס יין. את השנייה

כוס הרביעית, כדי שמוזגים לפני אמירת ברכת המזון. אח"כ מוזגים את ה המזון אומרים על הכוס השלישית

. נמצא שכל מה שאנו אומרים בליל הסדר אנו ללומר עליה את מחציתו השנייה של ההלל ואת ההלל הגדו

 .אומרים על כוס יין
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 יום שלישי כ"ח אדר 

 כוסותהארבע אופן שתיית  .7

צריך לשתות ארבע כוסות של יין באופן כזה שהיין ישמח ולא יעייף או ישכר. מי ששתיית כוס יין מלאה כבדה 

מצווה להדר ולבחור יין משובח   .לא יהיו הרוב  עליו, יערב ביין מיץ ענבים או מים או שניהם יחד, ובלבד שהמים

ויש מעלה בכך שהיין יהיה אדום. אבל יין לבן משובח עדיף על יין אדום פחות משובח. ובדיעבד יוצאים בכל סוג 

וֹות בשתיית ארבע כוסות, כמו בכל מצוות ליל הסדר. של יין ואפילו הוא לבן ואינו משובח  .גם נשים מצֻּ

תהיה בעלת חשיבות. לפיכך קבעו חכמים שצריך להניח בכוס לכל הפחות 'רביעית  שבכוסצריך שכמות היין 

ובפחות משיעור זה, אין . מ"ל למחמירים( 86-מ"ל למקילים ו 75הלוג',  שהוא שיעור נפח של ביצה ומחצה )

יך להיות בכוס, צרשישתה את רוב היין ש, יש כאן שני תנאים: א(  לשתותלגבי שיעור היין שיש    יוצאים ידי חובה.

ב( שכמות זו תהיה כמלא לוגמיו של השותה, היינו כשיעור יין שימלא את חלל פיו כשהוא מנפח )  ל.מ" 38 כלומר  

 לחי אחת, שבשיעור זה מתיישבת דעתו של השותה

 

 יום רביעי כ"ט אדר 

 הסיבה .8

 כג( ו, )דברים לחירות משעבוד מצרים, שנאמרבכל דור צריך אדם להראות את עצמו כאילו הוא יצא עתה 

אֹוָתנּו הֹוִציא ִמָשם". כדי שהרגשת החירות תהיה ניכרת גם בהתנהגות האדם, תיקנו חכמים להסב."  וְּׁ

חובת ההסבה בעת אכילת כזית מצה,  .וההסבה מתבצעת כיום על ידי השענות על גב הכסא תוך הטיה לשמאל

המסב הרי זה משובח, ומי שלא נוח לו  –תיית ארבע כוסות. בשאר הסעודה כזית של כורך, כזית אפיקומן וש

בעת אמירת ברכת המזון אין להסב, . בעת אכילת המרור אין צריכים להסב .אינו צריך –להסב בשאר הסעודה 

הריכוז וכן בשעת אמירת ההגדה נוהגים שלא להסב, כדי לאומרה במלא   מפני שמצווה לאומרה באימה וביראה

 וכובד הראש

 

  ראש חודש –חמישי א' ניסן 

 מגיד .9

ָת', הרי שצריך להוציא את  ִהַגדְּׁ המהרהר את ההגדה בליבו, לא יצא ידי חובת סיפור יציאת מצרים, שנאמר: 'וְּׁ

הסיפור בפיו. כולם חייבים במגיד, ואף נשים, אבל אין צורך שכל אחד מהמסובים יאמר את ההגדה בפיו, 

גים כיום שעורך הסדר אומר את נוהויש שהעיקר הוא שעורך הסדר או אדם אחר יאמר בקול והשאר ישמעו. 

 .קורא קטע אחרמשתתף מעל גיל מצוות שכל או  ההגדה בקול רם, והשאר מצטרפים אליו בקול שקט יותר

כדי לצאת ידי מצוות סיפור יציאת מצרים, צריכים לכל הפחות לומר או לשמוע את עניין הפסח, המצה והמרור, 

נו. לכן הורים שרואים שילדיהם עומדים להירדם, צריכים ובתוך כך מתבאר שהיינו עבדים במצרים וה' גאל
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לומר להם שלושה דברים אלו: פסח, מצה ומרור ומשמעותם. וכן כאשר אחד המסובים חולה או חייל שנצרך 

  לצאת לשמירה, יקפיד לומר שלושה דברים אלו.

 

 יום ראשון ד' ניסן 

 הלל .10

עיקר טעם אמירת ה.  בעת אכילתו בלילו  הקרבת קרבן הפסחבזמן שבית המקדש היה קיים היו אומרים הלל בעת  

 ,ההלל בליל פסח הוא כדי לומר שירה, שכל יהודי צריך לראות את עצמו בליל פסח כאילו הוא עצמו יצא ממצרים

 .ובזה יחודו של הלל זה, שבכל החגים אנו אומרים הלל לשם שבח והודיה, ואילו בליל פסח אומרים אותו כשירה

חציו לפני הסעודה וחציו לאחר   -הלל בתפילת ערבית בניגוד לשאר החגים. ושוב בליל הסדר  ם לומר  תיקנו חכמי

  .הסעודה, כדי שקרבן הפסח יאכל בתוך אמירתו

ה'אפיקומן' זכר לקרבן הפסח שהיה נאכל על השובע, וכשם שאסור היה לאכול אחר בשר הפסח אוכלים את 

 .'אסרו חכמים לאכול אחר ה'אפיקומןדבר אחר, כדי שיישאר טעמו בפה, כן 

 

  'נחמה לייבוביץ – ניסןיום שני ה 

 נחמה לייבוביץ .11

בריגה, בירת לטביה. בבית הוריה קיבלה חינוך עשיר ומגוון שכלל בין היתר, לימודים  1905נחמה נולדה בשנת 

את השכלתה האקדמית  .הגרה לברלין יחד עם משפחתה 14תורניים מעמיקים ולימודי עברית. בהיותה בת 

בהיותה סטודנטית החלה ללמד עברית ותנ"ך בבתי הספר . רכשה באוניברסיטאות היידלברג, מרבורג וברלין

היא הובילה את מהפכת "הוראת עברית בעברית" באמצע שנות העשרים לחייה נישאה נחמה לדודה . בברלין

. מרגע בואה לארץ התמסרה להוראה, 1930-שראל בי-המלומד, ר' ליפמן )ידידיה( ליבוביץ, ויחד עמו עלתה לארץ

החלה לעסוק בהוראת מבוגרים  1938בשנת . היא מצאה עבודה כמורה בסמינר המזרחי למורות בירושלים

 1942-וכך, בובשלב מסויים עברה ל"גליונות לעיון בפרשת השבוע" כאמצעי להגיע לכמה שיותר לומדים. 

נחמה את הגדול שבמפעלי חייה, באמצעותו ניסתה, ואף הצליחה,  במקביל לעבודתה כמורה בסמינר התחילה

 .להחדיר בתלמידיה את אהבת התנ"ך ולהרגילם לחשיבה ביקורתית מעמיקה

זכתה בפרס ישראל לחינוך על תרומתה לשינוי פניה ורמתה של הוראת התנ"ך בארץ בפרט, ובעולם  1956-ב

נחמה ליבוביץ נפטרה בירושלים ביום ספים על מפעל חייה.  ים רבים נובכלל. בשנים הבאות זכתה נחמה גם בפרס

 . לפי בקשתה לא נחקקו על מצבתה תארים ותיאורים זולת המילה "מורה1997באפריל  12ה' בניסן התשנ"ז, 

 

 חג כשר ושמח!! 
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 ויום העצמאות ספירת העומר

 יום ראשון כ"ה ניסן 

 ?העומר ספירת מהי .1

בבית המקדש את קורבן העומר מן התבואה החדשה של אותה שנה, ומאותו למחרת חג ראשון של פסח הביאו 

ם יום ואילך מצווה לספור בכל יום במשך חמישים יום. כמו שכתוב " ם ִמָמֳחַרת ַהַשָבת ִמּיֹום ֲהִביֲאכֶּ ם ָלכֶּ תֶּ ַפרְּׁ ּוסְּׁ

יֶּיָנה ִמיֹמת ִתהְּׁ ַבע ַׁשָבתֹות תְּׁ נּוָפה ׁשֶּ ר ַהתְּׁ ת ֹעמֶּ ָחה  ַעד ִמָמֳחַרת.אֶּ ם ִמנְּׁ תֶּ ַרבְּׁ ִהקְּׁ רּו ֲחִמִשים יֹום וְּׁ פְּׁ ִביִעת ִתסְּׁ ַהַשָבת ַהשְּׁ

הימים שבין פסח לחג השבועות הם ימים מיוחדים של ציפיה והכנות. בפסח יצאנו ממצרים והפכנו ה'" ֲחָדָׁשה לַ 

בני ישראל  לעם, ומשם אנו צועדים בשמחה לקראת חג מתן תורה ומכינים את עצמנו לקראתו. בתקופה הזו

 הם ה' בהר סיני ונתן את התורה.  טיפסו מהמצב הנמוך של מט' שערי טומאה אל המדריגה הגבוהה בה התגלה ל

 

 יום שני כ"ו ניסן 

 מאבל לשמחהמהי ספירת העומר,  .2

אלף תלמידי רבי  24הבולט ביניהם הוא מותם של ש במהלך ההיסטוריה קרו בימים האלו גם מאורעות קשים

מכה אנושה לעולם התורה והפסד רוחני עצום שמקרין עלינו עד  , אשר היהנהגו כבוד זה בזהבגלל שלא  עקיבא

 וימי ספירת העומר הם ימים מיוחדים לטיפוח התחום של בין אדם לחבירו.  היום

 בשבעים השנים האחרונות זכינו ובימי ספירת העומר חלים שני ימים הקשורים בגאולת ישראל בעת הזאת, יום

  כימי שמחה. העצמאות ויום ירושלים. בכך חוזרים ימי שמחת העומר למקוריותם

 

  יום הזכרון לשואה ולגבורה –יום שלישי כ"ז ניסן 
 יום הזכרון לשואה ולגבורה  .3

שלוש שנים אחרי הקמת המדינה הוחלט לקבוע את כ"ז בניסן ליום התייחדות עם זכר הנספים השואה. התאריך 

וך ליום פריצת מרד גטו ורשה, ושמונה ימים לפני יום העצמאות, ומבטא את המעבר הזה נבחר כי הוא סמ

משואה לתקומה. אנו מזכירים בו את השואה  וגם את 'הגבורה' הגדולה שהתגלתה באותם ימים קשים: את זו 

ל של הלוחמים שאחזו בנשק וקמו באומץ בלתי נתפס, מעטים מול רבים, להילחם בצבא הנאצי. את הגבורה ש

היהודים שהמשיכו בתוך התופת לקדש את החיים ולשמור על צלם אנוש ולפעול להצלת עצמם וזולתם. ואת 

גבורת האמונה של אלו שלמרות הכול המשיכו להאמין ולשמור מצוות במסירות נפש גם בתנאים קשים מאוד. 

ה בחודש ניסן כיוון שעל תהא נשמתם צרורה בצרור החיים. הרבנות הראשית התנגדה בזמנו לציין את היום הז

פי ההלכה לא מספידים בו והעדיפה לקבוע את י' בטבת כיום הקדיש הכללי. בשנים שבהם כז' ניסן יוצא ביום 

 ראשון דוחים אותו ליום שני כדי למנוע חילול שבת.
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 יום רביעי כ"ח ניסן 
 ספירת העומר בימינו .4

גאולה פיזית ובשבועות גאולה רוחנית בקבלת התורה,  –מצריים: בפסח  תכשם שנגאלנו בימים אלה בעת גאול

המסמן את גאולתנו הפיזית והקמת בית לעם ישראל החל בסמיכות לפסח,   -חלים בימים אלו יום העצמאות    כך

ויום ירושלים המסמן את גאולתנו הרוחנית, עיר הקודש והמקדש, החל סמוך לשבועות. כיוון שעוד טרם נגאלנו 

יום ובאינם מבטלים את האבלות הנהוגה בספירת העומר, אך בהם לא חלה אבלות. ולה שלמה מועדים אלו גא

ללבוש בגדי חג ולשמוע מוזיקה, ובכך אנו מודים לבורא עולם על מותר וצריך להסתפר ולהתגלח  העצמאות

 הגאולה שאנו זוכים לה.

 

 יום חמישי כ"ט ניסן 
 יום העצמאותאמירת הלל ב .5

 אנו מתחילים להתכונן לקראת יום העצמאות שיחול אי"ה בשבוע הבא. 

מצווה לומר 'הלל' בימים בהם נעשה נס לאומה כדי להודות ולהלל לה' על החסד שעשה עמנו. המקור לכך הוא 

בתלמוד: "נביאים שביניהן תקנו להם לישראל שיהיו אומרים הלל על כל פרק ופרק וכל צרה וצרה שלא תבוא 

 בחנוכה, ואם כך ולכשנגאלין אומרים אותו על גאולתן" על בסיס זאת תיקנו חכמים לומר הלל בחנוכה. עליהן,

קל וחומר בדורנו עלינו לומר הלל על הנס שעשה ה' לנו בה' באייר, שבו זכינו לתקומת ישראל בהקמת מדינה 

ות והשעבוד לזרים, שגרמה שנות גלות וכך גם ניצלנו מהצרה הגדולה ביותר, מצרת הגל 2000עצמאית לאחר 

בה נגאלנו משעבוד לעם אחד  –לכל הגזרות והרציחות האיומות במשך אלפיים שנה. אם על היציאה ממצריים 

 אנו אומרים הלל, כל שכן בדורנו שנגאלנו מאלפיים שנות גלות בכל קצות תבל.  –שנים  210ולאחר 

 

 יום ראשון ב' אייר 
 הלכות יום העצמאות .6

ראוי להפסיק המלאכה לפני שקיעת החמה, לנעול את בתי ןיום שמחה מערב עד ערב,  שיום העצמאות יהיה  ראוי  

 .ללבוש בגדי שבת ויום טוב לכבודו של היוםחש העסק להתכונן לחג. 

 לאחר יום שחרור ירושלים.עד  ומניפים את דגל המדינה בערב יום העצמאות לפני שקיעת החמה ונהגו להשאיר

עשה אדם שום מלאכה שיש בה מאמץ או טרחה ביום העצמאות אלא אם כן זהו צורך היום עצמו לעולם לא י

או מלאכת דבר האבד )מלאכה שאם לא נעשה אותה כעת יגרם הפסד גדול(. ויכוון את כל מחשבתו ביום זה 

, שראלארבע אמות חדשות בארץ יראוי ללכת ביום זה  להודות ולהלל לה' על נפלאותיו ולשמוח בישועתו.

 לכבודו של היום.  סעודה חגיגיתלקיים ו
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 יום שני ג' אייר 

 תפילות יום העצמאות .7

נוסח תפילת יום העצמאות מצוי בחלק מהסידורים וכן בסידורים המיוחדים ליום זה. בליל יום העצמאות 

התפילה אומרים פסוקי מוסיפים פרקי תהילים להודיה לה' וכן שרים חלקים מתוך הפיוט "לכה דודי". בסיום 

 קבלת עול מלכות שמים ותוקעים בשופר.

לפי פסיקת הרב שלמה גורן זצ״ל מברכים ברכת שהחיינו בליל יום העצמאות בבית הכנסת, וכן נוהגים בחלק 

מן הקהילות. מכיוון שיש מחלוקת בהלכה זו, נהגו ששליח הציבור או הרב לובש בגד חדש ומתכוון בברכתו 

 קר על נס עצמאותנו. להודות גם ובעי

לפי הוראת הרבנות הראשית לישראל יש לומר בתפילת יום העצמאות בבוקר הלל שלם בברכה, הלכה זאת 

 נפסקה לכל עדות ישראל.

 

   יום שלישי ד' אייר, יום הזכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה 
 כבוד לנופלים .8

ללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה מאז קום המדינה ביום יום לפני יום העצמאות, נקבע כיום הזיכרון לח

הזה אנו מתייחדים עם זכרם ואומרים קדיש לעילוי נשמתם. משמעות אמירת קדיש היא שכל יהודי מוסיף אור 

וקידוש השם בעולם. עם מותו נוצר חלל וחיסרון מסויים, שאותו אנחנו, החיים, מרגישים מחויבות למלא, דרך 

דיים משמעותיים שיוסיפו טוב ואור בעולם. בנוסף יש לומר פרקי תהילים וללמוד משניות לעילוי חיים יהו

נשמתם. יש לעמוד בצפירת הזכרון, ולהשתתף עם כל עם ישראל בזכרונם. האיסור: "בחוקותיהם לא תלכו" לא 

 נאמר על מנהג זה. אין בזה מנהג גויים והוא לא לשם עבודת אלילים. 

 .ך גם השנה יום הזכרון והעצמאות מוזזים מהתאריך המקורי שלהם כדי שלא ייגרם חילול שבתברוב השנים וכ

 

 הרב קנוהל – יום חמישי ו' אייר 

 הרב אלישיב קנוהל .9

, איש צדיק וענו, אתמול, ה' באייר, היה גם יום הזיכרון לרב אלישיב קנוהל שנפטר לפני שנתיים. הרב קנוהל

רבה של כפר עציון, איש שפעל רבות ונצורות בענוות חן ובצניעות מוחלטת למען הטהרה בעם ישראל. 

לאחר  .גוש עציוןהיה בין אלו שהקימו מחדש את כפר עציון, היישוב הראשון ב מלחמת ששת הימים לאחר

שבגוש  ישיבת הר עציוןוכשמונה שנים ב ישיבת מרכז הרבלמד כחמש שנים ב ,חטיבת הצנחניםשירותו הצבאי ב

הרב כתב שני ספרים חשובים הנמצאים על המדף בבתים רבים של שומרי תורה ומצוות: "אישה אשה"  .עציון

"ואכלת ושבעת" בנושא כשרות. הספרים התפרסמו בעקבות בהירותם ונגישותם לכל -א טהרת המשפחה ובנוש

אדם שחשוב לו לקיים את ההלכה על בוריה. מתוך הענווה שלו, לאחר שפרסם הרב את המהדורות הראשונות 

באשר הוא, למרותו של הספרים, הוא ביקש מאנשים שיעירו לו וקיבל באהבה הערות ורעיונות לשיפור מכל אדם  

היותו רב מנוסה ומוכר. הוא היה חבר עמותת רבני צהר והיה ראש אגף הנישואין. הוא פעל רבות להנגשת 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%A9%D7%A9%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%95%D7%A9_%D7%A2%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%A6%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA_%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96_%D7%94%D7%A8%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%A8_%D7%A2%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F
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הרישום לנישואין והטקס הדתי והלכתי לזוגות שאינם שומרי מצוות. הוא גם פעל למען עגונות ומסורבות גט 

" שהוא הסכם קדם נישואין. בפטירתו רבים וניסח ביחד עם עוד כמה אנשי תורה את ה"הסכם לכבוד ההדי

אמרו וכתבו שחסרונו מורגש במיוחד ושכבר קשה למצוא מישהו כמוהו שניתן לפנות אליו בכל שאלה הלכתית 

 או אישית ולקבל את היחס אשר הוא היה נותן להם. 

 

 

 

 דבריםת מצוות בין אדם לחבירו ואיסור אונא

 

 יום ראשון ט' אייר 
 כלל גדול בתורה .1

ֵרֲעָך ָת לְּׁ ָאַהבְּׁ מדוע בחר רבי עקיבא דווקא במצווה זו מכל שאר .  זה כלל גדול בתורה"  - ָכמֹוָך  אמר רבי עקיבא: "וְּׁ

וכי מצוות שבת אינה חשובה ממנה? והאם מצוות   ,ק עליה אמר: "זה כלל גדול בתורה"המצוות שבתורה עד שר

פל במצוות ואהבת לרעך כמוך, שמתוך כל המצוות טלית ותפילין אינן חשובות כמותה? מהו הכלל הגדול המקו

 לחברוההסבר הפשוט אומר, שכל המצוות שבין אדם  גדול בתורה? כללואמר עליה שהיא  בחר רבי עקיבא

ֵרֲעָך ָכמֹוָך". ומאחר שרוב המצוות שהאדם נפגש בהן בחייו עוסקות  ָת לְּׁ ָאַהבְּׁ נכללות למעשה תחת המצווה "וְּׁ

ֵרֲעָך ָכמֹוָך" הוא הכללרולחבבעניינים שבין אדם  ָת לְּׁ ָאַהבְּׁ  . הגדול בתורה, שהוא היסוד לקיומן , נמצא ש"וְּׁ

 כפי שלמדנו בנושא ספירת העומר, מן הראוי לעסוק במצוות אלו בספירת העומר. 

 

 יום שני י' אייר 

 מצוות בין אדם לחברו דורשת אהבה .2

איסור לשון הרע ורכילות, לא תיקום ולא תיטור,  לדוגמא:מצוות הקשורות למצוות "ואהבת לרעך כמוך" הם 

מצווה להלוות כסף לעני, מצוות צדקה, ביקור חולים, מפני שיבה תקום, כל המצוות העוסקות בסדרי המשפט 

לשאר המצוות המעשיות שבתורה. ישנן הרבה מצוות  אלוישנו שוני עקרוני בין  ובדיני העונשים והממונות.

שום כוונה, למשל ניתן לשמור כשרות ושבת ללא שום כוונה או יחס מיוחד, אבל את המצוות   שאפשר לקיימן בלי

ראה למשל הצדקה שאדם נותן ללא אהבה? או איזו יאי אפשר לקיים ללא אהבה. איך ת לחברושבין אדם 

מוך זה משמעות תהיה לביקור חולים שייעשה ללא יחס אישי לחולה? ועל כן אמר רבי עקיבא: "ואהבת לרעך כ

 כלל גדול בתורה", שבלעדיו לא ניתן לקיים מצוות רבות מאוד.
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 יום שלישי י"א אייר 

 למה זה כלל גדול בתורה? –ואהבת לרעך כמוך  .3

לא רק המצוות שבין אדם לחבירו תלויות במצוות אהבת הֵרע, אלא אף המצוות שבין אדם לאלוקיו תלויות בזה. 

רבי עקיבא, שכל המצוות כולן תלויות באהבת הבריות, החל מהמצוות שבין זהו בעצם עיקר החידוש שבדברי 

אדם שאינו אוהב את חבריו, את אחיו, את בני עמו, לעולם לא . אדם לחבירו וכלה במצוות שבין אדם לאלוקיו

, יוכל להאמין בה', וממילא לא יוכל לקיים שום מצווה כפי שצריך. אדם שאינו אוהב את רעיו הוא אדם אנוכי

הסגור בתוך עצמו, ואדם כזה אינו מסוגל להרים את עיניו ולשאול מי ברא את העולם. מי שאינו אוהב את חבריו 

לא מתעניין כלל בבריאה, הוא מתעניין בעולם רק כדי להשתמש בו לצרכיו הפרטיים, אבל העולם כשלעצמו 

 איננו מעניין אותו, וממילא גם בורא העולם לא מעניין אותו.

 

 יעי י"ב אייריום רב 

 למה זה כלל גדול בתורה? המשך –ואהבת לרעך כמוך  .4

האגואיזם הצר אל מרחבי האמונה נעשית על ידי האהבה. ללא האהבה העולם כולו מצטמצם אל תוך היציאה מ

בה מהי, מסוגל להבין הבועה הקטנה של האנוכיות, שבה אין שום מקום לאידיאלים רוחניים. רק אדם היודע אה

עתה אנו יכולים להבין גם את המשפט המפורסם של הרב קוק: בעוון שנאת חינם נחרב בית המקדש .  מהי אמונה

ועל ידי אהבת חינם ייבנה. מתוך אהבת חינם, יצא האדם ממסגרתו הפרטית המצומצמת אל תפיסת עולם רחבה 

 יותר, כללית יותר, ומתוך כך העולם יהיה ראוי לגילוי השכינה הכללי של בית המקדש.

 

 יום חמישי י"ג אייר 

 איך אפשר לצוות לאהוב מישהו? .5

ֵרֲעָך ָכמֹוָך"  ָת לְּׁ ָאַהבְּׁ נשאלת השאלה, כיצד אפשר לקיים , לאחר שלמדנו על מרכזיותה העצומה של מצוות "וְּׁ

מצווה זו. הרי קורה לפעמים שאיננו אוהבים אדם מסוים או קבוצת אנשים מסוימת, ויכולות להיות לכך סיבות 

רבות. ובכלל כיצד יכולה התורה לצוות על עניינים שבלב, לכאורה נראה שהלב לא יכול לקבל שום ציווי, אם 

ֵרֲעָך ָכמֹוָך" .  הוא אוהב אזי טוב, ואם לא, לכאורה, הציווי לא יעזור ָת לְּׁ ָאַהבְּׁ חכמים רבים הסבירו, שהציווי של "וְּׁ

ה אותו. כל יהודי בעצם אוהב את אחיו, שכן בשורש אינו חיצוני, אלא הוא פונה אל דבר שבעצם האדם רוצ

הנשמה כולם מאוחדים. אולם האהבה הזו גנוזה בעומק הלב, והתורה מדריכה אותנו לגלות לעצמנו ולזולתנו 

 את האהבה הזו.
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 יום ראשון ט"ז אייר 

 איך אפשר לצוות לאהוב מישהו? המשך .6

מצליח לגלות כלפיו את האהבה הגנוזה?   ואינפשוט  אם ישנו אדם, שלמרות כל הרעיונות היפים  אפשר לעשות  מה  

גם לכך יש פתרון על פי התורה: עשה עם אותו אדם שאינך אוהב מעשים של חסד, עזור לו, דון אותו לכף זכות. 

. ולכן אין התורה אם תראה אותו כורע תחת משאו, סייע לו. ואז תגלה בתוך לבך, שבאמת אתה אוהב אותו

מסתפקת בציווי ערטילאי לאהוב, אלא מוסיפה מצוות מעשיות, כמו צדקה וגמילות חסד, שעל ידן תוכל האהבה 

 הגנוזה לפרוץ את כל המחסומים ולהתגלות.

 

  יום שני, י"ז אייר 

 למה מדליקים מדורות? -ערב לג בעומר  .7

בימי ספירת העומר מתו במגפה עשרים וארבעה אלף תלמידי רבי עקיבא על שלא נהגו כבוד זה בזה. המגפה 

נמשכה שלושים ושתים ימים ופסקה ביום ל"ג לעומר, ולכן יום זה נחשב ליום טוב ומנהגי האבלות )כמו לא 

יוחאי, שהיה אחד מחמשת  להתחתן ולא להסתפר( מפסיקים בו. ביום זה גם נפטר התנא הגדול רבי שמעון בר

התלמידים החדשים שלימד רבי עקיבא אחרי פטירת הראשונים. רבי שמעון בר יוחאי חי בתקופה בה הרומאים 

שלטו בארץ וגזרו גזירות כנגד היהודים, ואף רבי שמעון נאלץ להימלט מפניהם ולהסתתר במערה שלוש עשרה 

שמעון לתלמידיו רבים מסודות התורה הגדולים שמופיעים  שנה יחד עם רבי אלעזר בנו. ביום פטירתו גילה רבי

"ספר הזוהר", ולכן יום זה נחשב ליום גדול ושמח, ובמירון, שם קבור רשב"י  –בספר היסוד של תורת הקבלה 

  נערכת הילולא גדולה לזכרו. ילדי ישראל נהגו להדליק בו מדורות.

 

 יום רביעי י"ט אייר 

 איסור שנאה  .8

ת ָאִחיָך   :ורה שלא לשנוא אדם מישראל, שנאמרמצווה מהתת לרעך כמוך", יש  מלבד מצוות "ואהב ָנא אֶּ "לֹא ִתׂשְּׁ

ָך". אפילו אדם שחבירו העליב אותו בצורה חמורה, אסור לו לשנוא את זה שהעליבו.  ָבבֶּ אפשר לצוות  איךִבלְּׁ

יש . אלא, ששלא לשנוא אפילו בלב? הרי לפעמים האדם נפגע עד עמקי נשמתו, העלבון שספג חודר ונוקב את ליבו

במה פגע והעליב.  החבר/ה, בנעימות ולומר לו יש לבוא אלגשת אי נעימות. להידבר, לברר ביחד כל בעיה וכל הר

ור כל בעיה שבין אדם לחבירו על ידי הידברות המבוססת על אמון הדדי. ולכן תהתורה מאמינה שאפשר לפ

ת ָאִחיָך ִבלְּׁ  ָנא אֶּ ָך המצווה שלא לשנוא צמודה למצווה להוכיח את החבר, שנאמר )ויקרא יט, יז(: "לֹא ִתׂשְּׁ ָבבֶּ

א".  לֹא ִתָשא ָעָליו ֵחטְּׁ ָך וְּׁ ת ֲעִמיתֶּ  הֹוֵכַח תֹוִכיַח אֶּ
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 יום חמישי כ' אייר 

 תטור  ולאלא תקום  .9

כהשלמה למצווה שלא לשנוא אדם מישראל, הוסיפה התורה עוד שני איסורים: האחד 'לא תקום', והשני 'לא 

ראובן ביקש משמעון פטיש בהשאלה, אבל : בגמראבדרך של סיפור, כפי שמבואר  איסורים אלו נבאר. תטור'

שמעון לא הסכים להשאיל לו. למחרת שמעון נצרך לשאול מברג, בא אצל ראובן ובקש ממנו כי ישאיל לו את 

מברגו. על פי התורה צריך ראובן למחות את הכעס מלבו, ולהשאיל לשמעון את המברג בסבר פנים יפות. ואם 

שאיל לך כשם שאתה לא השאלת לי", יעבור בזה על איסור "לֹא ִתֹקם". ואם יענה ראובן לשמעון: "איני רוצה לה

לֹא  יענה לשמעון: "הנה לך המברג", אך יוסיף עקיצה לעגנית בקשר למה שהיה אתמול, יעבור בכך על האיסור "וְּׁ

  איך עושים זאת? נלמד מחר. ִתֹטר". אלא מה צריך ראובן לעשות? למחות את השנאה מן הלב.

 

 אשון כ"ג אייריום ר 

 למחות את השנאה מן הלב .10

למדנו אתמול כי כדי לא לעבור על לא תקום ולא תיטור צריך למחות את השנאה מלב. איך אפשר לעשות זאת? 

כדי לברר בכנות, מה היתה הסיבה הדבר הטוב ביותר הוא למצוא את ההזדמנות ולשוחח עם החבר שיחה רצינית  

, האם היה (יל את הפטישלהשא לסרב שמעוןהוא התנהג כך )למשל במקרה של אתמול מה הביא את  שבגללה

ששמעון התכוון להשתמש בפטיש )למשל כאן ביטוי לגישה עקרונית שלילית כלפיו, או שמא רק מקרה הוא 

. כמובן שכדי לקיים את הדרכת התורה ולא לנקום ולא לנטור, (באותו זמן ממש, ומפני כך לא רצה להשאילו

המצליח לא לנקום ולא לנטור, הוא אדם מאושר,  צריכים הרבה כוחות נפש. אך יחד עם זה, יש לציין שאדם

 ליבו טוב, אהבתו את הבריות איתנה, ואיננה תלויה בשום דבר.

 

 יום שלישי כ"ה אייר 

 עצירת הריב  .11

לֹא ִתֹטר" )ויקרא יט, יח( קובעת התורה, שאין מקום לשום ריב ומדון בין אדם  באיסור התורה: "לֹא ִתֹקם וְּׁ

איזו מריבה, מוכרחים להפסיקה. וגם אם צד אחד נוהג שלא כשורה, מוטל חיוב   לחבירו, ואם במקרה התפתחה

אם נצליח לנהוג כפי שמדריכה אותנו התורה, לא ננקום ולא ניטור,   על הצד האחר שלא לנקום ואפילו לא לנטור.

עם זאת אך יחד אכן, פעמים רבות קשה לנו לקיים מצוות אלו, . תיפסקנה רוב המריבות שבין אנשים הגונים

, אלא אף אותו אדם שיימנע כךתצא נשכרת מכולה  לא רק החברה הן היא רבה. התועלת שתצמח מ ברור כי

מנקמה ונטירה בסופו של דבר ירוויח, יהיו לו פחות אויבים, חייו יהיו יותר נוחים. הוא ירכוש לעצמו את מידת 

 .םהענווה, ילמד להביט אל העולם בעין טובה, יהיה שמח ויאריך ימי
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 יום רביעי כ"ו אייר 

 הוי דן את חברך לכף זכות  -בצדק תשפוט עמיתך  .12

ק ִתׁשְּׁ לחברומבין מצוות התורה העוסקות ביחסים שבין אדם  דֶּ צֶּ ָך, ישנה מצווה מרכזית: "בְּׁ ופרשו ", ֹפט ֲעִמיתֶּ

עושה  חברו: "הוי דן את כל האדם לכף זכות". והכוונה שהרואה את שהכוונה לדון את החבר לכף זכות חכמים

סיפור   חברודבר שניתן לפרשו באופן חיובי וניתן לפרשו באופן שלילי, מצווה לפרשו באופן חיובי. וכן השומע על  

מצווה לפרשו באופן חיובי. לכל מעשה שאדם עושה אפשר לתת כמה  -שאפשר לפרשו לחיוב או לשלילה 

ת, אפשר לפרשו באופן חיובי, ולמצוא בו את הצדדים היפים והכוונות הטובות, ואפשר גם למצוא את משמעויו

ההפך. אפילו למעשה של הצדיק ביותר אפשר לתת פירוש שלילי. הרי אפילו את מעשיו של משה רבנו עליו השלום 

 פירש קורח באופן שלילי, וחשב שכל כוונתו היא להשתרר על העם. 

 

  ,שנה לשחרור ירושלים 52 - כ"ז אייריום חמישי 

 שנה לשחרור ירושלים 52 .13

היום נחגוג בע"ה את יום שחרור ירושלים, אך ההיסטוריה של ירושלים אינה מתחילה לפני עשרות שנים אלא 

הבית בירושלים נמצאת -לפני אלפים. כבר בתורה אנחנו קוראים על ירושלים בתור עיר, וחז"ל אומרים שעל הר

השתיה שממנה התחילה בריאת העולם. במקום הזה הקריב אדם הראשון קורבן וגם נוח כשיצא מן התיבה. אבן  

שם התרחשה עקידת יצחק ושם נבנו בית המקדש הראשון והשני. שלמה המלך מלך בירושלים, ומלכות יהודה 

כו "לשנה הבאה בירושלים ישבה שם. מאז שגלינו מן הארץ יהודים בכל העולם התפללו לכיוון ירושלים וקיוו שיז

הבנויה".  כשהוקמה מדינת ישראל הארץ נותרה מחולקת לשניים, כשמרבית השטח כולל רובה של ירושלים 

הבית. באותם ימים חוברו מילות השיר -נותר בידיהם של הערבים. לא היתה ליהודים גישה לכותל המערבי ולהר

( פרצה מלחמת ששת הימים. בתוך 1967ת תשכ"ז )המפורסמות "העיר אשר בדד יושבת ובליבה חומה". בשנ

פחות משבוע זכינו בחסדי ה' לניצחון ענק על שלוש מדינות ערב שנלחמו נגדנו. במהלך המלחמה הצליח צה"ל 

הבית לראשונה מזה אלפיים שנה. מאז -לשחרר רבים משטחי הארץ, ביניהם ירושלים. דגל יהודי הונף על הר

הודאה לה' את איחוד העיר, ומקווים שכמו שזכינו למתנה הגדולה הזו נזכה גם ועד היום אנו חוגגים בהלל ו

 הבית במהרה בימינו. אמן.-להמשך בבניין בית המקדש על הר

 

  ראש חודש –יום ראשון א' סיון 

 ?מתי מצווה לדון לכף זכות .14

כאשר המעשה נראה רע, ועל פי ההיגיון קשה לפרשו באופן חיובי, אין חובה לדון  למדו שיש לדון לכף זכות, אך

אותו לכף זכות. וכל זה אמור לגבי אדם שהוא מכיר אותו כבינוני, לא צדיק במיוחד וגם לא רשע. אבל אם מדובר 

שניתן  באדם שהוא ירא שמיים ומדקדק במעשיו, אפילו אם עשה מעשה שנראה על פניו כמעשה רע, כל זמן

, כיוון שמדובר באדם טוב וצדיק, )ופחות הגיוני(  לפרשו באופן חיובי, אפילו שצריך להסביר לשם כך הסבר דחוק
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מסתבר שהמעשה אינו רע כפי שנראה, ומצווה לדון אותו לכף זכות. ואם דן את הצדיק לכף חובה עליו אמרו 

 "החושד בכשרים לוקה בגופו". : חכמים

 

 יום שני ב' סיון 

 ור אונאת דברים איס .15

ת  :בפסוק של האיסור מקורואיסור אונאת דברים הוא האיסור לגרום צער לחבר או לחברה.  לֹא תֹונּו ִאיׁש אֶּ "וְּׁ

ָיֵראָת ֵמאֱ  ם".  קלֹו-יָך ִכי ֲאִני ה' אֱ קלֹו-ֲעִמיתֹו וְּׁ )כפי שנסביר בהמשך( בענייני מסחר    -איסור זה מתחלק לשניים  יכֶּ

כאשר אומרים הוא  איסור אונאהכי  סביר. ספר החינוך מעל ידי עלבון וכד'ימת צער , כלומר גרובענייני הנפש

"ראוי עד כמה צריך להיזהר בכך: הוא מדגיש "דברים שיכאיבוהו ויצערוהו ואין בו כח להעזר מהם", ו לחבר

בנוסף יש להקפיד במיוחד באונאה בתוך להיזהר שאפילו ברמז דבריו לא יהיה נשמע חירוף לבני אדם". 

בבניו ובנותיו ובני ביתו של המשפחה; הגמרא מדגישה את האיסור לגרימת צער בין בני זוג וכן יש להיזהר "

 .ינים אלה, ימצא חיים ברכה וכבוד"אדם, המיקל בהם שלא לצערם בעני

 

 ום שלישי ג' סיוןי 

 דוגמאות מעשיות –איסור אונאה  .16

מאוד קשה ואפילו בלתי אפשרי לפרט את כל המקרים בהם עשוי להיגרם צער לזולת. אך כדי שנוכל להבין את 

 העיקרון הגמרא מביאה מספר דוגמאות: 

 אל יאמר לו "זכור מעשיך הראשונים".  –אם היה בעל תשובה  •

 אם היה בן גרים, אל יאמר לו: "זכור מעשה אבותיך".  •

מוד תורה אם היה גר ובא ללמוד תורה, אל יאמר לו: "פה שאכל נבילות וטריפות שקצים ורמשים בא לל •

 שנאמרה מפי הגבורה?!"

לא יאמר לו: "כנראה חלילה,  אם היו יסורים באים עליו, או אם היו חלאים באים עליו, או שהיה מקבר בנו,   •

 ...."שאתה חוטא, ועל כן הקב"ה הענישך

 

 יום רביעי ד' סיון 
 דינים נוספים באונאה .17

 :לכן חשוב לשים לב למספר דבריםהרבה פעמים אנו עלולים לעבור על איסור אונאה שלא במתכוון ו

יש להיזהר שלא לכנות את החבר בכינוי שעלול לצערו. במיוחד יש לשים לב לכינויים שהודבקו למישהו ועל  .א

 .אף שהוא לכאורה כבר התרגל אליהם עדיין הם עשויים לגרום לו צער

על מנת לצחוק עליו או לביישו, ושואלת אותו  אם אני יודעת שהחבר אינו יודע משהו ובכל זאת אני פונה אליו   .ב

 ור עד כמה מעשה כזה עלול לצער ולפגוע ולכן גם זה נאסר מדין אונאה.בר
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איסור אונאה כולל גם דברים שנעשים "בצחוק" למשל אם אני מטעה את חברתי ושולחת אותה למקום  .ג

 .אחר מהמקום אליו היא התכוונה ללכת )ואז אני אומרת כי "רק צחקתי..."(

בור בעל פה. חשוב לזכור זאת במיוחד היום כאשר הרבה כמובן איסור אונאה הוא גם בכתב ולא רק בדי .ד

 מהתקשורת בין אנשים מתנהלת באמצעות הסמרטפונים, ווטסאפ וכד'. 

 

 יום ראשון ח' סיון 
 מה אני אומרה לעשות?? –מעליבה אותי  מישהיאם  .18

אותך אינך חייב שכאשר החבר פונה אליך ומצער    על אף איסור אונאה שחומרתו מדאורייתא, ספר החינוך מתיר

ההדרכה   לשתוק. מה גם שלעיתים כאשר האדם שותק נדמה שהוא מודה בהאשמות שהואשם בהם. ולכן ראשית

הנכונה היא להתרחק ככל הניתן ממקום של מחלוקת או מאנשים שדרכם לקנטר ולהעליב, ולהיזהר מאוד 

לא סביר כי מי שאינו בעל קטטה ינצל אדם מכל זה, כי  כךתחיל להתקוטט ולחרף בני אדם, ושלא נבעצמנו 

. אך אם אין ברירה, והאדם מוכרח להגיב על הדברים שהוטחו בו ראוי שישיב בנעימות ככל יחרפוהו בני אדם

יכולתו וייזהר מאוד שלא יכעס הרבה. אך מעלה גבוהה יותר, אם הוא יכול לשאת את הפגיעה והוא אינו חייב 

אמרו חז"ל "הנעלבים ואינם  אותם שנוהגים כך , ועלדבר ישיבלהגיב, ראוי שיהיה ממידת החסידים ולא 

 "עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים

 

 יום שני ט' סיון 
 מה אני אמורה לעשות? –שלי  חברהבטעות ציערתי  .19

לעיתים איננו רגישים מספיק ואנו מצערים חבר בלי משים. במצב כזה אנו עלולים לעבור חלילה על איסור אונאה 

לחלק בין מצב שבו כיוון שגרמנו צער לאדם מישראל )!(. מה עושים במקרה כזה? מבחינת חומרת המעשה יש 

עשויה אינו עובר באיסור, כי התנהגות זו אז הוא יודע שהמעשה שלו עלול לגרום צער לחברו, ש אינוהאדם 

בנה, שהרי דרכם של בני אדם לטעות, והנהגה זו לא אסרה תורה. מה שאין כן אדם שאינו מתכוין להתקבל בה

  .רו, שעושה בכך איסורלצער את חברו, אך הוא יודע שהמעשה שלו עלול לגרום צער לחב

חברה שנפגעה. להתנצל בפניה )לעיתים מספר פעמים( כדי לתקן מעשה כזה יש להתאמץ מאוד כדי לרצות את ה

 ולנסות לעשות כל מאמץ כדי להשיב את המצב לקדמותו. 
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 יום שלישי י' סיון 

 "גזל שינה" .20

. מחסור בשינה גורם לבעיות קשב וריכוז, בגלל היותו גרימת צער לחבר  גם איסור גזל שינה קשור באיסור אונאה

נקרא גזל  -להעיר אדם שנמצא באמצע שינה לכן  גיעה במערכת החיסונית.לנזקים בזיכרון, חוסר סבלנות, ולפ

ִׁשילּו".: שינה. הביטוי 'גזל שינה' מופיע בספר משלי ָנָתם ִאם לֹא ַיכְּׁ ָלה ׁשְּׁ זְּׁ ִנגְּׁ נּו ִאם לֹא ָיֵרעּו וְּׁ מתי עלול  "ִכי לֹא ִיׁשְּׁ

, אדם שגר בקומה השכנים ישניםבבניין משותף בשעה שלהרעיש להיגרם "גזל שינה"? ניתן מספר דוגמאות: 

, שיחה בקול רם מדי ברחוב בשבת המנוחהבשעות משחקים בחצר שילדים עליונה ומרעיש לשכן שגר מתחתיו, 

 בערב כאשר אנשים כבר הלכו לישון ועוד.

 

 יום רביעי י"א סיון 
 "גזל שינה", המשך .21

להיזהר בהם: למשל כאשר אדם בונה סוכה בלילה לעיתים אפילו צרכי מצווה עלולים לגרום לגזל שינה ויש 

)מוצאי יום כיפור למשל( ומפריע בכך את מנוחת השכן, או כאשר מתארגנת תפילה במקום ציבורי כמו רכבת או 

מטוס ויש אנשים שהתפילה מפריעה את שנתם. כדאי לדעת כי יש מקרים שבהם מותר להעיר אדם ישן כאשר 

 ם עלול לפספס דבר מצווה )תפילה במניין וכו'(.ברור שזה לטובתו למשל כאשר אד

מעוניין לערוך בביתו שמחה בשעת לילה הרבה שאלות קשורות בגזל שינה למשל מה יהיה הדין באדם ש 

ועוד. וצריך לזכור לברר היטב נושא זה כדי שלא  עש עלול להפריע את מנוחת השכניםמאוחרת, באופן שהר

 לא בכוונה צער לאנשים אחרים.לגרום חלילה למצב בו אנו גורמים ש

 

 יום חמישי י"ב סיון 
 במסחר -אונאת דברים  .22

"לא יאמר בכמה אתה רוצה ליתן אונאת דברים קשורה גם במסחר. הגמרא נותנת דוגמא לאונאת דברים כזאת:  

הסבר הדוגמא במילים שלנו: אסור להיכנס לחנות בשביל להעביר את הזמן חפץ זה והוא אינו רוצה לקנותו". 

ולייגע את המוכרת בשאלות כאשר אין לנו שום כוונה לקנות באותה חנות. כמובן, אם יש אפשרות כי בעתיד כן 

נרצה לקנות שם ואנו כעת עסוקים בלברר את המחירים וכיו"ב הדבר מותר, אך ראוי ליידע קודם את המוכרת 

ולה". הסיבה היא כי יש כאן כעין בכך, למשל להגיד לה: "אני לא רוצה לקנות כרגע אך אשמח לברר כמה זה ע

רמאות, המוכר שחפץ למכור סבור כי את באה לקנות את החפץ ולכן הוא עמל כדי להסביר ולשכנע מה טיבו, 

 בעוד את מעולם לא התכוונת לקנות ובסה"כ את רוצה להעביר את הזמן במזגן הנעים של החנות.
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 יום ראשון ט"ו סיון 

  הלבנת פנים .23

ברבים, הרי הוא כאילו שופך דמים, שמרוב בושה תחילה הוא מאדים ולאחר מכן דמו  חברואם הלבין את פני 

מסתלק מפניו והוא נעשה חיוור, ופניו נראות כפני מת. ואם הוא רגיל לעשות כך, אמרו חכמים שאין לו חלק 

 חברוכבשן האש ואל ילבין פני ואמר רבי שמעון בן יוחאי )שם(: "נוח לו לאדם שיפיל עצמו ל .לעולם הבא

מתמר, שהעדיפה להישרף באש ובלבד שלא להעליב את יהודה ברבים בספר בראשית ברבים". שכך למדנו 

 ולבסוף זכתה ויצאו ממנה מלכים, שכל שושלת מלכי בית דוד מצאצאיה. 

 

 יום שני ט"ז סיון 

 הלבנת פנים כדי למנוע מאחרים .24

אבל מי שהוא רשע, מותר להלבינו כדי למנוע את הרבים מללכת בדרכיו, למדנו על איסור הלבנת פנים בכל מחיר.  

ת ֲעִמיתֹו"  לֹא תֹונּו ִאיׁש אֶּ . ולכן אם אדם חוטא וחטאו אל תונהו" -שאתך בתורה ובמצוות  "עם -שנאמר "וְּׁ

נישא חלילה לאשה גויה, או שעושה עבירה אחרת מפורסם ברבים, והוא אינו מצטער עליו או בוש בו, כגון אדם ש

 מצווה להוקיעו על מנת למנוע מאנשים אחרים ללכת בדרכיו.  –ומפרסמה ברבים 

 

 יום שלישי י"ז סיון 

 מצוות אהבת הגר .25

ֵרֲעָך ָכמֹוָך" חלה על כל אדם מישראל ובכללם הגרים, ואע"פ כן הוסיפה התורה מצווה מיוחדת  ָת לְּׁ ָאַהבְּׁ מצוות " וְּׁ

לֹא תֹונּו  ת ַהֵגר". כמו כן אסרה התורה לצער אדם מישראל, שנאמר: "וְּׁ ם אֶּ תֶּ לאהוב את הגר, שנאמר: "ַוֲאַהבְּׁ

ת ֲעִמיתֹו", ואע"פ שהגרים בכלל האיסור הוסיפה התורה מצווה מיוחדת להזהר מהונאת הגר, שנאמר:  ִאיׁש אֶּ

ה" ֵגר לֹא תֹונֶּ בגר  עשה, והמצערו עובר על שתי מצוות לא תעשה.נמצא שהאוהב את הגר מקיים שתי מצוות . "וְּׁ

ועל כן הוסיפה התורה וצוותה להיזהר באונאת הגר, כדי שנשקול היטב כל הוא רגיש במיוחד למצבו ולעברו 

 מילה והתבטאות כלפיו.
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 יום רביעי י"ח סיון 

 מצוות אהבת הגר, המשך .26

משני צדדים צריך להבין את מצוות התורה. האחד, שאכן מוצדק לאהוב את הגר יותר, שהרי הוא עשה מעשה 

גדול, עזב את עמו וארצו, ומתוך בחירה חופשית בא להצטרף לעם ישראל. וצד נוסף הוא, שהגר עלול להיות 

בסביבתו הטבעית. ועל כן, רגיש ופגיע יותר מאדם רגיל, מפני שחסרה לו תחושת הביטחון שיש לאדם שנמצא 

יש חשש שאם יבוא אדם לדבר עם הגר כדרך שהוא מדבר עם כל אדם, הוא עלול בלא משים לפגוע בו ולגרום לו 

צער. כי מפני רגישותו היתרה עלול הגר לפרש את דבריו שלא כהלכה וייפגע, ומפני אותה רגישות אף לא יאזור 

  עוז בנפשו ליישב הדבר עם חבירו ולהתפייס.

 

 

 הלכות טיולים והחופש הגדול

 

 יום חמישי י"ט סיון 
 טיולים כעבודת ה' וחיבורר לשורשים  .1

החופש הגדול מתקרב וזו הזדמנות להזכיר בקצרה כמה הלכות הקשורות לטיולים. טוב לטייל בארץ ישראל, 

לפגוש אותה דרך הרגליים ולראות את הנופים היפים שלה. מקומות רבים בארץ הם חלק מן ההיסטוריה שלנו, 

גם זמן של מנוחה ואפשר להבין טוב יותר את התנ"ך דרך המפגש עם הארץ. מעבר לזה כל אדם צריך 

 והתאווררות כדי להתמלא בכוחות חדשים, ומבחינה זו יציאה לטיול יכולים להיות ממש עבודת ה'. 

ישנן כמה הלכות מצויות שחשוב לשים לב אליהן כשיוצאים לטיול. הראשון הוא תפילת הדרך. בכל פעם 

את התפילה אומרים פעם אחת  שיוצאים לנסיעה בין עירונית ממושכת אומרים עם היציאה "תפילת הדרך".

בכל יום על כל הנסיעות של אותו יום, אלא אם התווספה פתאום עוד נסיעה לא מתוכננת שלא ידענו עליה 

 כשאמרנו את תפילת הדרך.

 

 

 יום ראשון כ"ב סיון 
 אוכל בטיולים  .2

כל ואחרי כשיוצאים לטיול חשוב לקחת מספיק מים, גם לצורך שתיה וגם לצורך נטילת ידיים לפני האו

שמתפנים. אם יש רק מעט מים יכולים להניח כמה אנשים את הידיים אחד מעל השני וליטול בבת אחת מאותם 
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מים שנשפכים עליהם. אם לחלוטין לא נותרו מים אפשר לכרוך את הידיים במפית ולאחוז כך את הלחם מבלי 

  .פני שמברכים ברכת המזוןלגעת בו. לזכור לברך לפני האוכל, וגם אחריו ולא להמשיך בצעידה ל

חשוב להקפיד לקנות במקום שיש לו תעודת כשרות ושומר על קדושת השבת. כל עוד לא מדובר בפיקוח נפש 

וצורך קריטי אין לקנות גם לא אוכל סגור )פחית קולה או חבילת במבה( במקום שמעדיף להרוויח כסף תוך כדי 

 חילול שבת. 

 

 ום שני כ"ג סיוןי 
 לשמור על הסביבה ועל עצמנו בטיול  .3

, של המקום בו אנו מתארחים הסניף או של המשפחהחשוב מאוד לשים לב בעת טיול לשמור על הרכוש שלנו, של  

ועל הטבע. התורה מצווה אותנו "בל תשחית" ונכלל בזה לא לאבד דבר שיש בו ערך ושעוד אפשר להשתמש בו. 

הצניעות מבחינת הלבוש )כן, גם כשחם...(, בעת כניסה למים ועל מרחק כמו כן בטיול יש לשים לב לשמירה על 

ראוי בין בנים ובנות. שמירה על רמה ועל אווירה נאותה מתבטאת אפילו בסוג המוזיקה שבוחרים לשים בעת 

הנסיעה. לא כל דבר אנחנו מכניסים לפה שלנו, ולא פחות מזה חשוב לשמור על הנפש, מה היא שומעת ומה נכנס 

יה פנימה. חשוב גם לזכור שמסתכלים עלינו ועל מה שאנחנו מייצגים. האם בהתנהגות שלנו יש דוגמא חיובית אל

 וקידוש ה' או חלילה להפך. 

 

 יום רביעי כ"ה סיון 
 "ונשמרתם לנפשותיכם" .4

להיות   וצריךלסיום 'הלכות טיולים' נוסיף עוד הערה חשובה ביותר. טוב שנהנה בטיול ושנצבור חוויות חיוביות,  

על נבונות כדי לדעת להימנע מחוויות לא נעימות. הישמעי להוראות המדריכה או הנחיות המקום והקפידי 

וקרם הגנה, להימנע הנחיות הבטיחות ולהימנע מסיכונים מיותרים. לא לשכוח לקחת הרבה מים, לשים כובע 

לפי מי שחוצה כלעצמנו, אלא גם אנו אחראיים לא רק ביחס מטרמפים או מלהיות במקומות לא מוכרים לבד. 

את הגבול ומתנהג בצורה לא אחראית, ומחובתנו 'להגדיל ראש' ולמצוא את הדרך להעיר בצורה נעימה אך 

 אסרטיבית. 

 

 וכיף! חופש נעים! חופש בטוח שיהיה 

 

 

 


