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  801גליון   

 ו  “אלול תשעחודש 

ש  א ר ב ש ת  ו ש ד ח ת ה ה
 השנה

פרשת ''נצבים'' נקראת תמיד 
לפני ראש השנה, כדי לאותת 
לנו שהברית שנאמרה בה 
איננה עניין אישי אלא עניין 
. והשאלה היא, מה  לאומי
מהותו של ראש השנה? ומה 
משמעותה של ברית זו? האם 
ברית זו היא כהסכם שנערך 

 בין בני אדם?
הקב"ה עשה עמנו חסד כשנתן לנו את התורה, מפני 
ת  מתוקנ כחברה  ו להתנהל  ותנ ָחה א ַמנ א  שהי
ולהתרומם למעלת אדם. ואכן, בשום שיטה משפטית 

  : ן ו כג ָאִחיָך לא נמצא הוראות  ָנא ֶאת  "לֹא ִתשְׂ
ֵרֲעָך  ָת לְׂ ָאַהבְׂ ָבֶבָך", "לֹא ִתֹקם", "לֹא ִתֹטר", "וְׂ ִבלְׂ

ֹמד"   הוראות שנועדו ליישר   –וכו'  ָכמֹוָך", "לֹא ַתחְׂ
את האדם ולרוממו למעלת אדם. בדרך זו מתגבשת 

 חברה מאושרת, ייעודית וערכית.
מכלול המצוות שנצטווינו בו איננו בגדר הסכם רגיל 
שנערך בין שני צדדים בעלי עניין, שנותנים זה לזה 
וזקוקים זה לזה. הקב"ה לא זקוק לנו. הוא ברא את 
העולם האדיר שבו אנו חיים, ושרק אפס קצהו אנו 
, ְלמה ולמי ברא את כל אלה?  ן רואים. ויש להבי
והתשובה לפי האמונה היהודית היא "עֹוָלם ֶחֶסד 
ו  ִיָבֶנה". נמצא, שאף את התורה הקב"ה נתן לנ

 לטובתנו בלבד, ליישור דרכינו ומחשבותינו.
 

 מהי התשובה? להיות אדם!
אולם מה קורה אם האדם נכשל? והרי אין אדם בעולם 
שלא מעד? לכך נועד רעיון התשובה ביהדות. בימינו 
מזהים את התשובה רק עם קיום תרי"ג מצוות ואף 
מתייחסים למילה זו בשלילה, וזו טעות גדולה. זאת 
משום שהתשובה היא שיבה אל האמת, שיבת האדם 
אל איזונו המידותי. לדוגמה, אדם שחלה בסוכר 
כתוצאה מתזונה לקויה או מחוֶסר פעילות גופנית, 
אדם כזה צריך לשוב בתשובה, לשוב לאיזונו, לסור 
מתאוותנותו או מעצלותו. כאשר כל מעשינו מדודים 
ושקולים, ונעשים מתוך מחשבה תחילה, אז איזון גופנו 
ומידותינו לא מּופר, ואנו זוכים לרעננות נפשית 

 וגופנית, לשמחת הלב והנפש.
יש אנשים בעלי ידע רב אך אינם בני אדם, מתנהגים 
עם הסובבים אותם בָאנוכיות ובחוסר סובלנות, יעירו 

לשכניהם על כל דבר קטן, בעוד הוא עצמו איננו נזהר 
מלהפריע לשכניו. גם בנסיעה בכביש, על האדם 
לציית לחוקי התנועה, אך לעתים אנו רואים אנשים 

 אגואיסטיים שאינם בני אדם, שרואים רק את עצמם.
לעיתים אדם נזקק לסיוע פקיד בכיר, אך אותו פקיד 
רואה עצמו כ"אני ואפסי עוד", איננו מסתכל על האדם 
שלפניו, ומשוחח איתו תוך כדי שהוא מסתובב בִכסאו, 
גם זה איננו בן אדם. התשובה היא להיות אדם, כי 
המטרה הראשונה בתורה היא שנתנהג באנושיות. ולכן  
התשובה היא רעיון אדיר, מפני שיש בכוחּה להביא 
אותנו לחיות בעולם נפלא ומאושר, עולם אנושי מלא 

 שמחה שבו בני האדם נוהגים בחמלה איש עם רעהו.
 תקנת השבים

אדם שגזל קורות ובנה בהן את ביתו, ולימים נתבע על 
לפי עיקר הדין, על   —ידי הנגזל להשיב את גזילתו  

הגזלן לפרק את ביתו ולהשיב את אותן הקורות שגזל. 
ברם, חכמים תיקנו תקנה נפלאה כדי לעודד את 
הגזלנים לשוב בתשובה, וקבעו שהגזלן פטור מלפרק 
את ביתו, ורק ישלם את דמי הקורות שגזל. כלומר, 
כשיש רצון מצד האדם לשוב בתשובה, יש לבוא 
לקראתו ולעודד אותו. לתקנה זו יש ערך חברתי עצום, 

לגבש חברה   –וזו תכליתּה הראשונה של התורה  
 נבונה, מתוקנת ומלוכדת.

 
 תשובה לפרט ולחברה

התשובה איננה חובה רק על הפרט אלא גם על 
החברה. לעיתים, קבוצה, שהיא רוב או מיעוט בחברה, 
השולטת על מוקדי הכוח שבחברה, ונוהגת בתחכום 
ר את כוחּה ואת שליטתה, זו  ובדורסניות כדי לשמֵּ
איננה דמוקרטיה, זו דמוקרטיה רודנית שרומסת את 
הֲאָמנה החברתית שקובעת שעל החברה להיות 
חברה ערכית ואנושית, אשר מכבדת את כל בני האדם 

 שבה.
קבוצה שלטת שהשחיתה את דרכה וחוקקה חוקים 
בדרך דמוקרטית, שפוגעים ורומסים את השונה 
י השוחד  ממנה, צריכה לשוב בתשובה, להתנתק ִמַכבלֵּ
וטובות ההנאה, ולשוב אל האמת, אל היושר, אל 
ההגינות ואל האנושיות. זו איננה תשובה במובן 
שהתרגלנו אליו, אך זוהי התשובה האמתית, האנושית 
והדתית הַנעָלה ביותר והחשובה ביותר, מפני שזו גם 
ן חברה מתוקנת, בריאה  נ תכלית התורה: לכו

 ומאושרת.
 

 תנאי לתקינות מצבינו –האנושיות 
ש  –התורה הזהירה אותנו, שאם נתנהג ככל העמים  שיֵּ

מהם שגרועים מחיות הטרף, ויש מהם שכלפי חוץ 
מתנהגים בעידּון ובנאורות, אך בתחכום רב עושקים 

אם נתנהג כמֹותם, לא נזכה  –ומשחיתים את בני עמם 
לֶשבת בארץ ישראל. בארץ הקודש ֶישנה חובה 
מיוחדת להתנהג באנושיות, ומי שיסתאב וישחית את 
דרכיו לא יהיה כאן. כך היה בימי הנביאים, צעקו 
והתרו: עשֹוק, רצֹוח, גנֹוב ונאֹוף. ועל הסתאבותם בכל 
אלה, ובעיקר על רשעתם ואכזריותם כלפי החלשים 

 בחברה, גלו מארץ הקודש.
וזאת מטרת הברית שכרת ִעמנו ה', להשיב אותנו 
לדרך האמת, לשמש לנו כעמוד ענן יומם ּוכעמוד אש 

וְייז'  וֵּ [, מדריך את בני האדם  [wazeלילה. כאותו '
למחוז חפצם, וגם אם ָנטה האדם מן הדרך הרצויה, 
מסלול חדש יחּושב לו, ויּודרך לטוב ולאושר בעולם 

 הזה ּובבא.
גלינו וניטלטלנו בכל הארצות, חווינו פרעות, רדיפות 

ָהָיה ִכי ָיֹבאּו ָעֶליָך ָכל ושמדות איומות ונוראות.   "וְׂ
ָנַתִתי  ֲאֶשר  ָלָלה  ַהקְׂ וְׂ ָרָכה  ַהבְׂ  , ָהֵאֶלה ם  ָבִרי ַהדְׂ
ָבֶבָך". והנה התגשם חזון  ָפֶניָך, ַוֲהֵשֹבָת ֶאל לְׂ לְׂ

ָת ַעד ה' א   ַשבְׂ ֹכל -התורה, "וְׂ ֹקלֹו, כְׂ ָת בְׂ ָשַמעְׂ ֹלֶהיָך וְׂ
ָך ַהּיֹום   ַצּוְׂ [ ֲאֶשר ָאֹנִכי מְׂ . . . ָשב ה' א    ] ֹלֶהיָך ֶאת -וְׂ

ֲאֶשר  ָהַעִמים  ִמָכל  ָך  ִקֶבצְׂ וְׂ ָשב  וְׂ ִרֲחֶמָך,  וְׂ ָך  בּותְׂ שְׂ
ָך ה' א   ִפיצְׂ ו ֹלֶהיָך ָשָמה".  -ה  וני איננ המפעל הצי

ת  ו י ו ש ח ר ת ה ה ו ם  י י נ י ד מ ה ם  י כ י ל ה ת ה  , י ר ק מ
ההיסטוריות שהכינו את הקרקע להקמת המדינה אינן 
מקריות. כל הפעילּות והמאמצים האדירים כולם 
הכשירו ומכשירים את הקרקע לקראת מימוש ייעודנו 

להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, אור   –בארץ הקודש  
 לעצמנו ואור לגויים.

 
עלינו לאמץ אל לבנו את התשובה במובן החברתי 
והאנושי. לשוב להיות בני אדם, כי זוהי תכליתנו 

עין -וייעודנו, ללא שחיתות והתנשאות, ללא צרּות 
וחמדנות. תמציתה של היהדות היא הֶחמלה והאהבה, 
הּו ַיְעזֹרּו, ּוְלָאִחיו ֹיאַמר ֲחָזק". וזהו ראש  עֵּ "ִאיׁש ֶאת רֵּ
השנה, שנועד ליחיד ולא פחות לרבים: "ַאֶתם ִנָצִבים 

ְלֶכם"  כולם יחד, כדי שכולנו נתעורר לתובנה   –ַהיֹום כֻּ
ולצרֹוב שיש לשוב אל האנושיות, אל החמלה ואל 

 הסובלנות.



 

)בירושלמי הוא נקרא לעולם בתואר מלא: להלכה זו שניסח ריש לקיש  

ן המזבח הפנימי ר"ש בן לקיש(   יש כמה ביטויים בתלמוד: יש לַדשֵּ
)יומא לג קודם הטבת הנרות, כי במזבח פוגע הכהן הגדול תחילה  

וכן )שם נח ב(;  ; וכן לזרוק הדם על קרן המזבח שבה פגע תחילה א(
לשפוך שיירי הדם על יסֹוד מערבי שלמזבח שבו פוגע הכהן 

. ובשחיטת פסחים, הכהן מקבל מחברו את )זבחים נא א( תחילה  
 . )פסחים סד ב(הִמזָרק המלא בדם, ורק אח"כ מחזיר הריקן 

ְדָרָעא  י  רֵּ "עבו ביומא לג ב מסיק רבא מדברי ריש לקיש: 
אסור. היכי עביד? מְדָרָעא לטוטפתא". רש"י הבין   –אטוטפתא  

שהדין שיש להניח תפילה שליד קודם ְלשָלראש מבוסס על 
הכלל שאין מעבירין על המצוות, שהרי הזרוע קרובה לתפילין 

בדעת גר''י קאפח  יותר מהראש, וכ"כ המאירי. אך לדעת מארי ה
, כוונת רבא שאם פגע בטעות )הל' תפלין פ"ד אות יח( הרמב"ם  

)ויברך "על מצות תפלין" בתפילין שלראש קודם, עליו להניחן תחילה  

שם: רבנו  , ולא להעביר על המצוות. וז"ל  ואח"כ ''להניח'' על שליד( 
"כשחולץ אדם תפליו להצניען בכלי, לא יניח של יד 
מלמטה ושל ראש מלמעלה, מפני שבשעה שהוא רוצה 
לָלובשן יפגע בשל ראש תחלה ונמצא שַמּניחּה ומוציא של 

)= כלומר, מתוך ֶהרגל מוטעה יניח את שלראש בצד ויקח התפילה שליד כדי יד, 
י דָרעא אטוטפתא אסיר''. כלומר, אסור להקדים את של יד  להניחה, וזה ''עבורֵּ

לפי שאין לובשין של ראש קודם ,  למרות שכבר אוחז בשלראש( 
של יד. ואסור לאדם להניח מצוה ולעבור ממנה למצוה 
אחרת, אלא מצוה שתבוא לידו של אדם בתחלה בה הוא 

)=מְדָרעא לטוטפתא( מתעסק. לפיכך צריך להניח של יד למעלה 

וכ"כ ר' חננאל בפי' כדי שיפגע בה תחלה וילבש על הסדר".  
בפירושו ''יד פשוטה'', הבין שכוונת ר"נ רבינוביץ' דברי רבא. אך ה
אדרבה, במקרה זה עליו להעביר על המצוות   –רבנו הרמב''ם  

)וכ"כ התוס' בשם ויניח של יד קודם אע"פ שפגע בשלראש תחילה.  

 .  ר"ת, וכ"פ בשו"ע כה,ו, כיון שמפורש בפסוק שיד קודם(
נראה כי פירושו של מו''ר הגר''י קאפח, שהכלל אין מעבירין, 
בהתנגשותו עם דין אחר, דוחה אותו ואינו נדחה מפניו, מבוסס 

לא   –"מצוֹות עשה  ב,א, וז"ל:  פיהמ"ש אבות  על דברי רבנו ב 
כר כל אחת מהן מהו אצל ה', עד שנדע מה מהן  נתבאר שְׂ
יותר חשוב ומה מהן למטה מזה, אלא ציוה לעשות 
מעשה פלוני ופלוני, ולא ייודע שכר איזה משניהם יותר 
גדול אצל ה', ולפיכך ראוי להשתדל בכולן. ומפני זה 

ולזה העיקר אמרו: "העוסק במצוה פטור מן המצוה"...  
גם כן אמרו: "אין מעבירין על המצוות.  רצונו לומר: אם 
הזדמן לך מעשה מצוה, אל תעבור ממנו ותניחנו כדי 

, עכ"ל. ואפשר שהסוברים שהכלל אין " לעשות מצוה אחרת 
מעבירין נדחה כאן, מבארים טעמו מדין זריזות לקיום המצווה, 

"כדרך שאין מחמיצין :   מסכתא דפסחא פ' ט   מכילתא וכדברי ה 
את המצה כך אין מחמיצין את המצוה, אלא אם באה 

, אך בשיקול רחב יותר הכלל מצוה לידך עשה אותה מיד" 
אינו מוחלט ועלול להידחות. עוד נראה, שלרבנו כלל זה מרחיב 
את דין העוסק במצוה פטור מן המצוה בכך שאין צריך שאדם 
יהיה עסוק ותפוס במצווה ממש, אלא די שהיא נקרתה בדרכו; 
וכלשון מארי ביחס לדין הבאת מנחת העומר בט"ז בניסן, 

"כאשר אתה עובר לפני קמה שמצוותו לבוא מן הקרוב:   

הראויה לעוֶמר ואתה ַמּניחּה ועובר עליה, הוא דנקרא 
 .)שם אות יח( מעבירין עה"מ"

הרגיל להניח תפילין קודם נפק"מ נוספות למחלוקת זו: )א(.  
הם רמב"ם  לציצית, כדעת ה  שתדיר ומקודש, יקדים איזה מֵּ

, אם שכח ואחז בטלית כדי להתעטף בה )הל' תמידין ט,ב( שירצה  
ושוב נזכר, אסור לו להניחה וחייב להתעטף בה קודם. וכ"כ 

, שאע"פ שמקדימים הטלית לתפלין משום מעלין בקודש, שו"עב
אם פגע בתפילין תחילה ואפילו לא אחז בהם אלא נמצאו 

ם קודם לטלית    –)אחרונים(  מונחים לפניו תחילה   . )או"ח כה,א( יניחֵּ
, שאסיר כלּוא שהתירו לו לצאת לתפילה יום רדב"ז כתב ה )ב(.  

צא  אחד בשנה, לא ימתין ליוה"כ או לקריאת מגילה, אלא יֵּ
"ואין משגיחין אם המצוה שפגעה בו תחלה ויתפלל מיד:  

היא קלה או חמורה, שֵאי אתה יודע מתן שכרן של 
. ודבריו ממש כלשון רבנו מצוות. וזה פשוט מאד אצלי" 

"לא אמרינן בסי' קו, בָאמרו:    '' חכם צבי באבות. ָחַלק עליו ה'' 
אין מעבירין עה"מ אלא בשתיהן שוות, אבל ִבדחד 

לא". והוא הבין כהמאירי,   –  )כמו תפילת יוה"כ(   מינייהו עדיף 
אם )ג(. שהזריזות היא לקיים המצווה הגדולה יותר מבין השניים. 

בא לקיים הראשונה, אך המצווה השנייה עלולה להידחות 
י, לטעם הרמב"ם לא ְׁשָנא ואין מעבירין. אך לדעת אחרים,  ִלְגַמרֵּ

"אבל אם אין לו ח"א כלל סח:    '' חיי אדם נכונים יהיו דברי ה'' 
פנאי לקיים שניהם רק א', לא שייך בזה אין מעבירין, 
אלא אדרבה אזלינן אחר המצוה החמורה, כגון ציצית 
ותפילין, תפילין חמורה שהיא קדושה ביותר וגם חובת 
הגוף... וכן אם א' עוברת ומצוה השניה אינה עוברת, 

וכ"כ שאם המצוה השנייה מן התורה, יכול יעשה העוברת."  
לעבור מהראשונה שהיא מדרבנן. ואפשר שלרבנו לא שנא, 
ואפילו העוסק בִברכות ק"ש מדרבנן לא יפסיק להניח תפילין 

)שו''ת הרמב''ם, מהד' בלאו סי' קפ. שהן מן התורה מדין העוסק במצווה 

. וה"ה לאין מעבירין, אם כי ניתן ( 13ּוראה הר''י קאפח, ''כתבים'', ח"א עמ'  
לדייק מדבריו באבות הנ"ל שיש להעדיף הִמצוה הגדולה יותר. 

 וצ"ע .
'', שדין "אין מׂשיחין שבולי הלקטצדקיה הרופא בס' ''‘ כתב ר)ד(.  

על הכוס שלברכת המזון'' מתייחס לזמן שבין מזיגת הכוס 
למברך עד לתחילת ברכת המזון ע"י המברך )וכ"כ השו"ע קפג 
ו, וכפי' רש"י(. והטעם, משום "שאין מעבירין על המצוות". אך 

י:   דין אין מׂשיחין על הכוס היינו ]א[.  הרמב"ם יחלוק בַתרתֵּ
"עד שתכלה ברכת המזון וברכת היין במהלך ברהמ"ז,  

)הל' ברכות ז טו. וקמ"ל שגם בברכת האורח אין לשאר המסובין לׂשּוַח וישתו" 
כפי' מארי שם. ואפשר שהלכה זו היא שריד לנוהג העתיק שהנשים הסתפקו   –

 ) רכּו בעצמן בֵּ ולא  . .   בהאזנה למברך  יך   ]ב[ דין אין מעבירין שי
כש"נזדמנה לאדם מצוה לא יניחנה בגלל שהוא חושב לעשות 

ה לשון רבנו בפיהמ"ש מנחות י,ב( מצוה אחרת"   , וא"כ לא שייך כאן )ראֵּ
 כלל. 
האחרונים דנו בשאלה האם כשאדם עובר ליד בי"כ הקרוב )ה(. 

לביתו עליו להתפלל בו מדין אין מעבירין אע"פ שבדעתו ללכת 

.   לבי"כ רחוק יותר. כמה טעמים נאמרו ִלפטֹור:   יש ]א[ ך  למהלֵּ
. ובברכות ו ע"ב: "ַאגרא )מג"א, וראה יחווה דעת ח"ב סי' ט(שכר פסיעות 

שכר הדרשה לאנשים שאינם מבינים אותה,  -ריהטא" -דפרקא
רבות   דרשות היא עצם ההליכה למקום שהחכם דורש. נציין ש 

נשתמרו בספרות חז"ל הפותחות בסגנון "ילמדנו רבנו", וִמיַנּה 
למדרש ילמדנו הוא תנחומא, והשאלה ההלכתית הייתה 

"לשעבר רבים כמציאּות אחר החורבן:  מתובלת בדברי אגדה  
היתה פרוטה מצויה והיה אדם מתאוה לשמוע דבר 
משנה והלכה ותלמוד, ועכשיו שאין הפרוטה מצויה, 
וביותר שהן חולים מן השעבוד, אין מבקשין לשמוע אלא 

כת"ר בהל' תפלה ו,א, שאסור ]ב[.    .דברי ברכות ונחמות"
לאדם לעבור אחורי בית הכנסת בשעה שהצבור מתפללין, 

כשיש אא"כ היה עטור בתפילין או שיש פתח אחר לביה"כ או  
. והכוונה שהמתפללים פניהם אל הפתח, ואדם בעיר בי"כ אחר

עיר בתשובה   , )מהד' בלאו סי' רצ( זה מפנה גבו אל הציבור. והֵּ
"העומד לרחבה ופנוי מכל שההלכה מתייחסת לבי"כ  

. אך סביביו, נמצא העומד אחוריו ... מזלזל לבית הכנסת"
מותר. והעיר שם מארי   -כשיש קיר מפריד, וכך המציאות בד"כ  

אות ה, שאין בהליכה לבי"כ רחוק יותר משום אין מעבירין, שכן 
א –"הקובע מקום לתפלתו הוא רגיל בו, ובכך מקיים המצווה 

"צריך ובלשון ירושלמי ברכות ד,ד:     לוהי אברהם בעזרו" -
אין אדם ]ג[.  .  אדם לייחד לו מקום בבית הכנסת להתפלל" 

מתפלל אלא במקום שלבו חפץ, וכלשון הרדב"ז בח"ג סי' תעב: 
"ואי לאו דמיסתפינא, הוה אמינא דטב ליה להתפלל 
ביחיד מלהתפלל בחברת בני אדם שאין דעתו נוחה מהם. 
ועוד יש טעם אחר, דאין ראוי לאדם שיתפלל אלא 

אם תפלתו שם )= ומכל שכן(  , עכ"ל.  ומכ"ש  במקום שלבו חפץ" 
, )ראה ביחוו"ד הנ"ל( ברוב עם שזה נחשב הידור. אך יש שכתבו  

שתפילה בציבור אינה חובה ממש אלא למצווה מן המובחר, ואין 
ברֹו ליד  בכך משום מעבירין. ומארי ידחה הסבר זה, שהרי בעָֹ

 ביה"כ סוף סוף הוא מחויב בתפילה.
כשאין בכוונת האדם לקיים מצווה, נראה שמותר; וכדברי )ו(.  

סי' לז, בהסבירו מנהגו להוציא רמ"ע מפאנו המקובל האיטלקי ה
שני התפילין מן הנרתיק ולפשוט רצועותיהן אך להניחן מאוחר 

"אבל אנו מַכוונים בשעת הוצאתן מן הכיס שלא יותר:  
להניחן אלא לאחר שעה, ולהזמנה בעלמא אנו נוטלין 
אותן בידנו. ועל הרוב זאת ההזמנה היא בשעה שאנו 
פטורין ממצות תפלין, כגון שעדיין לא קיימנו בעצמנו 

להיך' או דרחושי ַמרֲחָשן שפוותין בסדר -'הכון לקראת א
קרבנות... ובכהאי גוונא ליכא למיחש לִמֵדי אליבא 

 . ונראה שגם רבנו יסכים.דכו"ע"
)מגדולי חכמי ירושלם במאה הי"ח( ר"ד פרדו בשו"ת ''מכתם לדוד'' ל)ז(. 

סי' מז, נשאל מקהילה קטנה שביקש רבם להיות מו"צ בקהילה 
ם, הגם שכיהן אצלם  י שלא יעזבֵּ לו ִחּפׂשּו ַטצְדקֵּ גדולה יותר. ואֵּ
בקודש מעל לכ' שנים. וטענו בפניו שאין מעבירין עה"מ. ּוָפַׁשט 
להם הרב ַּפרדֹו, שדין זה חל רק ביחס ִלְקדימה בין שתי מצוות 

 שונות, וכאן מדובר במצווה אחת. ופשוט.
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 ו“יצנהוראי יהב הרב  אין מעבירין על המצוות 

 ברכות
 למשפחות היקרות

 משה ואביגיל פרחיהשה"ט 

 אברהם מרים מעצריהשה"ט 

 בהולדת הנכדה

 שתחי' נעמה

 בת לידידינו חבר המערכת

 מנב"ת רעותורעייתו אריאל פרחי 

 שתזכו ותראו בה אשת חיל בישראל

 נעימה בהליכותיה ובמעשיה

 המאחלים

 מערכת אור ההליכות

 כוס תנחומים
בצער רב וביגון קודר, ובתדהמה, שמענו את בשורת איוב, שחברנו, עמיתנו 

 הגדול והדגול 

זצ"לשאר ישוב הכהן הגאון הרב   

רבה של חיפה וראב"ד, וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל נתבקש 
 לישיבה של מעלה.

הוא השתתף עמנו בכנסים העולמיים למשפט התורה, ונשא דברים 
 הלכתיים ומלומדים מאוד, שנכתבו בקבצים של "שערי צדק".

 חבל חבל על דאבדין ולא משתכחין.

 מי יתן לנו חליפתו, מי יתן לנו תמורתו.

 ה' ינחם נחמה שלמה את אלמנתו תבלחאו"ט, ובני ביתו

 ולא יוסיפו לדאבה עוד, ובכלל אבלי ציון וירושלים ינוחמו.

תנצב"ה      

 הלכה יומית כל יום !!!   970-033-9339א “שליטרצון ערוסי מפי מורנו ורבנו הגאון הרב טלפון הלכה יומית  -שמעו ותחי נפשכם  

 אירועים בחג סוכות

 הקבלת פני הרב
 למורנו ורבנו 

 שליט"ארצון ערוסי ג “הרה

 תתקיים אי"ה  ביום שלישי 
 א' חוה"מ סוכות  

( 81/81/81ז )“ט"ז תשרי תשע
 בקריית אונו. 

*** 
ם “יום עיון במשנת הרמב

יתקיים אי"ה ביום רביעי        
ב' חוה"מ סוכות                    

( 81/81/81ז )“י"ז תשרי תשע
 בירושלים.  ‘אבי דוד’נ “בביכ



 

)שבסיום  רבנו הרמב"ם הציג בסוף סדר התפילה 
את הפטריות שבתות השנה, כאשר ספר אהבה(  

העיקרון המנחה הוא קשר בין פרשת השבוע 
לבין ההפטרה בנביא, וכך הדבר גם לגבי 
השבתות שבין תשעה באב לראש השנה. עם 

'וכן נהגו רוב העם להיות זאת, הוסיף:  
מפטירין בנחמות ישעיהו בן אמוץ מאחר 

ט רבנו תשעה באב עד ראש השנה'  , וכאן ּפֹורֵּ
את הפטריות 'שבע דנחמתא'. בעוד שבראש 
דבריו נקט רבנו במנהג הבבלי, הרי שבסופם 

)כפי שהוא משתקף נקט במנהג הארצישראלי  
, ולמעשה פשט בדרשות שבפסיקתא דרב כהנא( 

 המנהג הארצישראלי בכל תפוצות ישראל.
יהודי תימן נהגו לדלוג בסוף הפטרת 'נחמּו' 

א  , מ ו  ה י ע ש י (- ) ו ם כ ָהֲעִנִיי ' ק:  ו ס פ ף  י ס ו ולה  ,
ַבָצָמא  ְלׁשֹוָנם   , ָוַאִין ַמִים  ְמַבְקִׁשים  ם  ֹוִני ְוָהֶאְבי

ם, ֱא  ם' -ָנָׁשָתה, ֲאִני ְיָי ֶאֱענֵּ ל ֹלא ֶאֶעְזבֵּ י ִיְׂשָראֵּ ֹלהֵּ
על מה ולמה נהגו אבותינו כך? היות )שם מא,יז(.  

ולא מצאתי התייחסות כתובה לכך בספרי 
חכמי תימן, העליתי בפני חברים מקשיבים את 
האפשרות שאבותינו בקשו להזכיר לפני ה' את 
הבטחתו להרוות את הצמאים, היות וחודשי 

אלול הם עונת הגשמים בתימן היושבת -אב 
בסמוך לקו המשווה, שפעמים רבות פוקדות 

 אותה שנות בצורת.
בעקבות הדברים העלה אחד החברים סברא 
שונה, ולעניות דעתי יפה יותר משלי. היות 

פותחת 'ַותֹאֶמר ִציֹון )סדר עקב( וההפטרה הבאה 
  ' ָחִני ְׁשכֵּ ָי  ַוי ְיָי  ד( ֲעָזַבִני  י מט, שם  , הרי שבחרו )

קדמונינו להקדים תרופה למכה ולהצהיר בשם 
ם, ֱא  ם' עוד -ה' 'ֲאִני ְיָי ֶאֱענֵּ ל ֹלא ֶאֶעְזבֵּ י ִיְׂשָראֵּ ֹלהֵּ

לפני שתישמע טענתּה של ציון על כי 'ֲעָזַבִני ְיָי 
ָחִני'.   ַויָי ְׁשכֵּ

ין שגם  ִציֵּ ו וֶהֱחרה ֶהֱחזיק אחריו חבר אחר, 
ה אנו  קב ובתחילת הפטרת ראֵּ בסיום הפטרת עֵּ

. )והפעם, למנהג כל העדות( נתקלים בתופעה דומה 
ָכל  ִנַחם   , ִציֹון ְיָי  ִנַחם  ִכי  ' ם  י מ י י ס מ ו  נ א

, כקביעה מקדימה למציאות )שם נא,ג( ָחְרֹבֶתיָה' 
המתוארת בפתיחת הפטרת השבת שלאחריה 

ָחָמה'   .)נד,יא('ֲעִנָיה סֲֹעָרה ֹלא נֻּ
ר  בו י צי דברים בפנ בחרתי להביא את ה
הקוראים כדי ללמֹוד עד כמה יש לנו לשקוד על 
מציאת טעמים למנהגי ראשונים ]וכאן אותיר 
ַלמַעְיינים חומר למחשבה: מדוע נהגו קדמונינו 
להקדים ולהתחיל את הפטרת ניצבים בפסוק 

ולא בפסוק 'ׂשֹוׂש   )שם סא,ט( 'ְונֹוַדע ַבּגֹוִים ַזְרָעם'  
כמנהג שאר עדות ישראל[, )שם פס' י( ָאִׂשיׂש ַביָי' 

וכן משום שזו דוגמא נפלאה לכך שתורה 
נקנית בדיבוק חברים מקשיבים המחכימים זה 

 את זה.
ויהי רצון שנזכה במהרה להתגשמות כל ייעודי 
ל שנה  הנביאים. ִתכֶלה שנה וִקללותיה ָתחֵּ

 ּוִברכֹוֶתיָה, שנת גאולה וישועת עולמים.

 אבל חטאנו אנחנו ואבותינו
 

ינים  פעמים רבות אנחנו מצי
בוידוי, שהחטאים שאנו נכשלים 
 . ו נ תי מעשה אבו , הם כ בהם
הרמב"ם הזכיר זאת גם כאחד 
השיקולים שבגללם חז"ל תיקנו 
את התעניות הקבועות בלוח 
השנה שלנו, וִהסביר שהעובדה 
שמעשינו עדיין רעים כמעשיהם 
של אבותינו היא הגורמת לכך 
חזֹור לנו בית  שעדיין לא זכינו שיַּ

. אולם )הלכות תעניות ה,א( המקדש 
ניתן להצביע על דברים נוספים 
שקשורים לחטאים המשותפים 
לנו ולאבותינו. התורה לימדה 
ם  ה ב ש ם  י כ ר ד ה ל  ע ו  נ ת ו א

פוקד הקב"ה מנהיג את עולמו:  
ועוד. במבט   עוון אבות על בנים, 

ראשון ִנרֵאית מידה זו מוזרה, 
שּכן במקום אחר לימדה התורה 
שכל אדם נענש רק על חטאי 
עצמו, ואין מענישים אותו על 
מעשה של אדם אחר, אפילו אם 

)בניגוד לעונשי היה החוטא אביו  
מלכים בשר ודם, שפעמים רבות 
הם היו מענישים את כל משפחת 
ִגין מרידה במלך,  החוטא, במיוחד בְּ
כֶשֵיש חשש שקרובי המורד תמכו 

 . בו ואולי ימשיכו לחפש מלך ֲחלופי(
 

)וכך ליישוב הסתירה ביארו חז"ל  
, שמדובר תרגם אונקלוס שמות כ,ה( 

רק כשהבנים אוחזים במעשי 
אבותיהם, כלומר ממשיכים גם 
הם לעשות את רעת אבותיהם. 
בדומה לכך מצאנו גם בברית בין 
ע  י ד ו ה ה  " ב ק ה ש  , ם י ר ת ב ה
לאברהם שבניו יוכלו לקבל את 
הארץ רק בעוד ארבעה דורות, 
מּכיָון שעוֹון האמורי לא התמלא 

. כלומר, יודע היה )בראשית טו,טז( 
ּנּו את  שַּ הקב"ה שהאמוריים לא יְּ
ד  עו ם כל  ם הרעה, אול דרכ
ל  הדברים אינם מתבצעים בפועַּ
אין הוא מוציא עליהם את גֵזירת 
סילוקם. נמצא שהקב"ה מעניש 
בצורה מוחלטת רק כאשר ֶישנה 
ֹון  וֶהעו חזקה ברורה שהֵחטא 
ו  כ פ ה א  ל א  , ם י י ר ק מ ם  נ י א
לתרבות קלוקלת שהשתרשה 
 באותו מקום או באותה משפחה.  

 
ן אחר יש בהתמדתו של  י עני
חטא באותה משפחה דור אחרי 
דור. כפי שאדם שנכשל בעבירה 

נו מהו  כלשהי מגלה בכישלו
בו  ו לו קושי  התחום שבו יש 
נמצאת ההתמודדות שהקב"ה 

כך הורו    –ִהּציב בשבילו בעולם  
לו חז"ל שכשיחזור בתשובה 
ר  ו ז ח ל ה  נ ש י  ד מ ך  ר ט צ י

וּדֹות על אותו כישלון   )הל' ּולהתוַּ
; שכן גם לאחר שנים תשובה ב,ח( 

רבות של תיקון, נטייתו הבסיסית 
תישאר קיימת, והיא מחייבת 
אותו להמשיך ולהיזהר ממנה 
יותר ֵמֲעֵבירֹות אחרות, שלהן אין 
לו משיכה גדולה כל כך. דבר זה 
ע  ד ו י ם  ד א ר  ש א כ ם  ג ן  ו כ נ

בר  ִבד ו  ל כש נ ו  י ת ו . -שאב מה
ּמן  הכרתו בִכשלונם יכולה לסַּ
בפניו שאותו תחום מהווה עבורו 
שטח מסוכן. מכיוון שיש לכל 
ה  י י ט ּונ ת  י ט נ ג ה  י י ט נ ם  ד א
לָאורחות החיים של הסביבה 
שבּה גדל, אין לחשוב שמאחר 
וזו רק משיכה, ניתן להתגבר 
עליה בקלות. יש לדעת שמדובר 
בגורם חזק שאבותינו לא עמדו 
ם  יבי ולכן גם אנחנו חי  , מולו

 להתחשב בו ולהיזהר ממנו. 
 

עובדה היא, שלכל משפחה יש 
אווירה משּלּה, ובאווירה זו ישנם 
מעלות וחסרונות, וכפי שתורה 

ֶזרת על אכסניא שלה   )בבא מחַּ
וקל לבני משפחה   מציעא פה,א( 

שספגה תורה להימשך ללימוד 
ֶזרת על  תורה, כך גם עבירה מחַּ
משפחה שהורגלה בה. מפרשים 

שהיו   תכונות רבים הצביעו על  
הקּנאּות למשפחות בישראל:  

שניּכרה במיוחד אצל לוי הדתית  
ונמצאה אצל  נה  במעשה די
צאצאיו פנחס, קורח, שמואל 

 השתיקהובני חשמונאי; מעלת  
ן ונמצאה  שניּכרה אצל בנימי
שוב אצל צאצאיו שאול ואסתר; 

ו  ת ר ו ב ה   ג ט בל דה ש הו י ל  ש
ו נמנים  ובגללה הי ו  בצאצאי
ת  ד ח ו י מ ת  י א ב צ ה  ד י ח י כ

)שמואל א, יא,ח; במלחמות ישראל  
 ) ט ד, כ ב  אל  ו והמפורסמת שמ  ;

א   י ה ם  ל ו כ ב ד ש ס ח ה ת  ד י מ
ו  נ שניּכרה אצל אברהם אבי
והייתה לסימנו של כל יהודי.  יהי 
רצון שנדע לשמור על מידות 
ונמצא כוח   , ו טובות שקיבלנ
ֵכנּו,  למחוק מידות רעות מתו
 בעבורנו ובעבור הדורות הבאים.  

 ו“יצחננאל סרי ר “הרב דאור המורה 
 לחקר מנהג אבות 

 בהפטריות שבע דנחמתא
 ו“יצאליקים צדוק הרב 

 מכתב שהגיע למערכת העלון
 

 

רציתי לתאר קצת מצידינו מקצת ממה  שזכינו 
ה' ישמרהו רצון ערוסי  שמורינו ורבינו הרב  

ן, בשבת  ויחיהו, התארח בעירנו ראש העי
 פרשת ראה. 

שבת זו הייתה בעינינו, גדולים וקטנים, מכל 
הזרמים והתושבים הרבים שהגיעו, כמעין 
עולם הבא שבה חווינו איש איש מחן הרב 
ומקיסמו, הרב שבטוב טעם ובנועם הליכותיו 
 שבה את ליבנו בתלמוד תורה והשקפה נקייה.  
בשעת בוקר מוקדמת למדנו משניות ממסכת 
פאה "ואלו דברים שאין להם שיעור..", ובעומק 
מצוות כיבוד אב ואם,  וכן בצהרי השבת בשעת 

 המנחה הנחיל לנו הרב ממסכת קידושין 

 
 
 

העוסקת בענייני המצוות וערכה של מצווה 
 המכרעת שבה זוכים לחיי העולם הבא. 

סעודה שלישית הייתה באולפנה ברוב עם 
והרב כיבד אותנו בנוכחותו והרטיט כל לב 

 שומע בדברי תורה המקרבים לבבות.
ניכר שמורינו ורבינו דבק במידותיו של אהרון, 
שבו נאמר:" אוהב שלום ורודף שלום ומקרבן 

 לבריות".
כתושב המקום וכמי שאמון על משנתו של 
מארי ורבינו, אני מייחל לעוד שבתות בנוכחותו 

 של מו"ר.
 

 אלחנן קייסי.

אלפי משתתפים הגיעו בשבת האחרונה לשיעורי שבת של תורה בכל רחבי הארץ 
ובשיתוף האגף לתרבות תורנית אביחי קצין  של בית המדרש "ראשית" בראש הרב  

 ברשויות השונות.
מוקדים בכל רחבי הארץ, מצפון ועד דרום, והעבירו   53-שיעורי התורה התקיימו בכ 

 אותם בכירי הרבנים בישראל.
מורינו הרב נבחר לשבות בראש העין ולהעביר בה שיעורים והכנה לחודש אלול 

 במספר מוקדים ,
במהלך השבת הרב הגיע לשבע שיעורים והרצאות , ראשית  היה זה בבית הכנסת  

שליט"א , והיה זה מחזה נפלא עזריה בסיס  ברחוב שילה של המרא דאתרא הרב  
לראות ת"ח שמרבים שלום בעולם ואוהבים זה לזה באהבה של תורה , שם הרב  

איש, לאחר סעודת שבת התקיים  מפגש עם סניף בני עקיבא   022  -דיבר לפני כ  
)אף נמסר בני נוער ששתו בצמא דברי טעם מותאמים לבני הנוער   02-המרכזי עם כ 

 לכתבינו מפי אחת הנערות שהיה נורא מרתק ומעניין ( 
בבוקר בפרקי המשנה סחף אחריו עשרות   3:52-שיעור כמנהגו של הרב  היה ב 

רבות של משכימי קום ושוחרי דעת ה' ,  ומיד אחרי שחרית עבר הרב לבית הכנסת 

 יד לחללי צה"ל שם הרב העביר שיעור נוסף  .
מיד לאחר מנוחת צהריים קצרה שיעור נוסף כמנהגינו מסר הרב בבית כנסת י"ד  

שליט"א עד שעת המנחה ,  בשעה שש בשעת הערב שמואל עמרני הרמב"ם , הרב 
שמש , עבר הרב למסירת שיעור באולפנת זבולון,  וכן סעודת שלישית וג'עלה עם 
הפייטן אליה והב בהתרומות הרוח בשירת קודש ודעת ה'  , לכתבינו נמסר שהייתה 
שיחה מעניינת מאוד של הרב על שבת וראש חודש ועל המשמעות שהם נפגשים 

 יחד.  
דוד עוזני סיום השבת היה במלווה מלכה בבית הכנסת יריעות שלמה עם הרב  

 שליט"א על נושא אלול וסליחות וממש מרנין נפש ,
 איש שמעו את לקחו המאלף של מורינו הרב  ,  022-במהלך השבת למעלה מ

ומסרו למערכת שנשארו עם "טעם של עוד"  כדבריהם , ומסרו לרב את תודתם על 
 השבת הנפלאה והמרוממת .

 
)תודותינו נתונה למלווים לעוזרים ולעוזרות ולכל מי שארגן והיה שותף להצלחה ולזיכוי 

 הרבים(

 ו“יצנועם עוזרי ‘ רשבת של התעלות 



ת  ו א " הי ר' משה חמדי  ו  שאל חברנ
האם מותר וראוי לקדם השאלה הבאה: 

בחורים צעירים לשמש כשליחי ציבור, 
, למרות שאולי כחזנים וכן לימים נוראים

יש מהם מי שאינם נשואים, יש מי שאינם 
מגדלים זקן, מהו הכלל ההלכתי בעניינים 
אלו של מינויי שליחי ציבור וחזנים במיוחד 
לנוכח המציאות המשתנה שלנו שכבר 
ת  ו א מצי ה ת  מת א וא ק ת ו די ב נה  נ אי

 שהייתה לאבותינו?

ובכן, שאלה מושכלת מאוד, מתבקשת 
מאוד, אבל צריך להשיב עליה בזהירות 

 גדולה ובאחריות גדולה.

, י"א(  רבנו   אין ממנים ” כתב:  )תפילה ח'
ש"צ אלא גדול שבציבור בחוכמתו 
זה  זקן הרי  , ואם היה  ו ובמעשי
משובח ביותר. ומשתדלין להיות ש"צ 
קולו ערב ורגיל לקרוא, ומי שלא 
נתמלא זקנו, אף על פי שהוא חכם 
ד  כבו מפני  יהיה ש"צ  , לא  גדול
הציבור. אבל פורס הוא על שמע 
משיביא שתי שערות אחר שלוש 

 .“עשרה שנה

ש"צ צריך ”כתב:  )אור"ח נג, ד'(ומרן השו"ע 
שיהא הגון, ואיזה הוא הגון? שיהא 
ריקן מעבירות, שלא ייצא עליו שם 
ו  י ענ , ושיהא  רע אפילו בילדותו
ומרוצה לעם, ויש לו נעימה וקולו 
ערב, ורגיל לקרות תורה נביאים 

 .“וכתובים

והנה, עלינו לדעת שהדבר הפשוט שכל 
עוד הש"צ לא נחשב לבוגר, הוא לא יכול 
להיות ש"צ, הוא גם לא יכול להימנות 
במניין. בשביל להיות ש"צ, יש צורך גם 
ר  ות י ל  גי זה   , ו נ י הי . ד ו נ זק שיתמלא 
וברור, כפי  מתקדם מאחר הבגרות. 

שרבנו מביא את זה בתשובה, שאם אין לו 
זקן, לא כי אינו בוגר מאוד אלא בגלל 
בעיה בריאותית, אז בוודאי שזה לא 

 מעכב.

ומכאן, בעידן של ציבור שהם מגולחי 
זקנים לא בעבירה אלא בהיתר, אין לנו 
, דהיינו, שליחי ציבור  אלא מה שמצוי
, למרות שלזקן יש  שאינם מגדלי זקן
משמעות והשפעה, אבל הכללים האלה 
של מי ראוי ומי לא ראוי להיות ש"צ או חזן, 
הם נעים בין רצוי ובין מצוי, וכן לגבי טיב 
התפילות שאנו מתייחסים אליהם. לא הרי 
תפילות של ימים נוראים כהרי תפילות 
של כל יום, למרות שבכל יום אנו זקוקים 
לפתוח שערי שמיים, אבל אין לנו את 
הלוקסוס הזה לתפילות של כל יום, אלא 

 לפחות לתפילות של ימים נוראים.

אמנם הדבר ברור, שאבותינו בתימן, אשר 
באמת חיו על פי המציאות התלמודית, 
כולם היו מגדלי זקנים, כך שהיה ש"צ לא 
רק שכבר נתמלא זקנו אלא גם שהתחתן. 
ונהגו להקפיד אחרי חתונה, וזאת מדוע? 
כי הנישואין כנישואין מרסנים את היצר. 
ה  ור ם, אם הת זה אד דם  סוף סוף א
אומרת "ולא תתורו אחרי... עיניכם", עין זה 
סרסור של עבירה, יש חמדה, יש תאווה, 
יש הרהורים, והרי האדם צריך להיות נקי 
מעבירה בזמן שהוא בא ומייצג ציבור, אז 
הוא מנסה לפתוח את ליבותיהם כדי 
שתפילותיהם תתקבלנה. אז זה לא אחד 
שצריך או שראוי חלילה לקיטרוגים מצד 
הציבור, אלא זה אחד אשר הציבור לא 
יקטרג עליו ולא יהיה אפשרות לקטרג 
עליו. ומשום כך, כאמור, אבותינו הנהיגו, 

 שגם יהיה נשוי, לא רק "התמלא זקנו".

אולם כאמור, המציאות בעוונותינו, הולכת 

י  ס ו פ ד ת  נ י ח ב מ ה  ע ר ל ה  נ ת ש מ ו
ההתנהגות הדתיים והרוחניים. וכבר מרן 
אומר שאפשר למנות ש"צ שלא נתמלא 

, בדרך עראי  , והוא בוגר כמובן -זקנו
אקראי, לא בדרך קבע. ומציין מארי, כי 
שיטת רבנו גם לא עראי. ושוב אנו, אף 
ת  נאמנים למורש ו  , ו הנאמנים לרבנ
אבותינו, שכאמור הגביהה היא יותר את 
הרף והעלתה לא רק למי ש"נתמלא זקנו" 
אלא גם נשוי, אנו היום מדרכי החינוך 

 –ועידוד, מעלים גם מי שאינו נתמלא זקנו  
א. לפחות לתפילות ערבית, ב. על דרך 
, כדי  אקראי בשאר תפילות לפי מרן
שבדורינו, שיש פיחות הולך וגדל בכמות 
המתפללים, וישנה נחיצות להכשרה 

וכך ראוי צים וחזנים, יש לעודדם,  “ לש 
 .לעשות

ובאמת, ראויים דברי הרב עובדיה יוסף 
האומר: אם אין מוצאים )ילקו"י נ"ג, ב'(,  זצ"ל  

, יבחרו  מי שיהיה בו כל המידות האלו
הטוב שבציבור שעוסק בתורה ובמעשים 
טובים, ובן תורה עדיף, כי העוסק בתורה 
יכול לבקש רחמים להתפלל לפני הקב"ה 
ואם נזדמן ש"צ שהוא בן תורה ואין לו 
שלושים שנה וגם אינו נשוי, ולעומתו יש 
איש פשוט ונשוי והוא למעלה משלושים 

 בן תורה קודם. -שנה 

כלומר, זה עניין של שיקלול לפי המציאות 
של אותה בית הכנסת. ישנם בתי כנסת 
גרים שבהם עמי ארצות, לא  שהמבו
יודעים להתפלל כראוי, גם מי מהם הם 
בעלי עבירות, הרי אין מי מאיתנו יודעים 
מי בעלי עבירות ומי לא, אבל יש כאלה 
שאנו רואים דשים בעקבם לפני כולם 
. אז הם לא ראויים  ' בכמה עבירות וכו
 , ת א ז ת  מ ו ע . ל ר ו ב י צ חי  י ל ש ת  ו י ה ל

ל  , אב ם רי צעי ה  ר ו ת י  נ ב ם  רחי תא מ
ומצוות, הם  משתדלים לקיים תורה 
ראויים ועדיפים. וכן, גם הקובע עיתים 
לתורה, והוא ירא שמיים, ובעל מידות 
טובות, אפילו שהוא לא נשוי, אם הוא בעל 
ן  י א  , ת ו ב ו ט ת  ו ד מי ל  ע וב  , ב ר ע ל  ו ק
, והוא עולה מבחינת  ו קיטרוגים כלפי
ת  א ח  ו ת לפ ע  י פ הש ל ו  ל ש ת  ו ל ו כ הי
הלבבות של הציבור יותר מהאנשים אשר 
מצויים שם באותו ציבור, כאמור הכל 
בהתאם לאותו ציבור. אז בוודאי שיש 
לתת עדיפות גם לאלה גם אם הוא לא 
נשוי, כי כאמור, המטרה העיקרית היא 
לפתוח את הלבבות, והכל בהתאם למצב 

 הקיים.

לסיכום, הדבר ברור שלכתחילה, והלוואי 
שנגיע ונחזור להחזיר עטרה ליושנה, שכל 
, וכולם  הציבור "ועמך כולם צדיקים"
מגודלי זקנים, יראי ה', ואז ודאי שנבחר 
ן, ורק את הנשוי, ושקולו ערב,  רק את הזקֵּ
ושריקן מעבירות. אולם בעידן זה, שאנו 
הולכים הולך ופוחת, גם לימים נוראים, 
ן מהם אשר הוא  אם באותו ציבור אי
מעוטר בזקן ונקי מעבירות, אלא עם ארץ 
שדש בעקביו לעיני רבים, מרבה עבירות, 
הוא לא ראוי להיות. ויותר ראוי לבחור 
באדם שאפילו הוא לא בן תורה, אבל 
קובע עיתים לתורה, ירא שמיים, ענוותן, 
הגון, אפילו לא נשוי, כי זה מה שיש באותו 
יודע  בית כנסת. אם קולו ערב והוא 
להתפלל ולפתוח את הלבבות. כאמור, 
הכל שאלה של יחסיות ואומדתיות. אבל 
נתפלל לקב"ה שבאמת יחזיר עטרה 

 ליושנה.
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 כנהר שלום

מותר להריק את הבלונים 
פֹולּוקס בשבת  אל הסי
ה  ן בז ואי ם,  ו י תו  לאו

ן כלי, כי   משום ְמַתקֵּ

 

 הבלון נשאר 

כלי כשהיה ורק הרקנו 
נה  אי וההברגה   , ו תכנ
עושה מאומה פרט ללחץ 

 על השסתום. 

אשר לסרט בעשי"ת, יש 
לִהּמנע כל ימות השנה 

 ואפילו בפורים.  

 כ"ד 

 יוסף קאפח 

 ְלכּו ֶאל יֹוֵסף, 
ֲאֶשר יֹאַמר ָלֶכם 

 ַתֲעׂשּו

 א“שליטרצון ערוסי ג “ר הרה“ת מו“שו אור ההלכה

מכון מש"ה 
 שמחים לבשר 

על הצטרפותו של כרך ט לסדרה 
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מאמרים במגוון רחב של תחומים בהלכה ומנהג, 
הגות ומחשבה, ועוד עניינים. מגוון זה בא לידי 
ביטוי גם בקשת הרחבה של המשתתפים בקובץ, 

רבנים ותלמידי חכמים לצד אנשי מחקר 
ואקדמיה מתפוצות ישראל השונות. זהו שילוב 

מפרה ורב ערך, והוא ביטוי 
נאמן לדרכו של מורנו הרה"ג 

זצ"ל, שצעד יוסף קאפח 

בדרכו של הרמב"ם בחיבור 
התורה עם החכמה ושזירת 

 הדת עם הדעת.
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