
עניין התשובה מוזכר בפרשנו (דברים ל א-י):
הברכה  האלה  הדברים  כל  עליך  יבאו  כי  "והיה 
בכל  לבבך  אל   והשבת  לפניך  נתתי  אשר  והקללה 
ה'  עד  ושבת  שמה.  אלהיך  ה'  הדיחך  אשר  הגוים 
אלהיך ושמעת בקלו ככל אשר אנכי מצוך היום אתה 
את  אלהיך  ה'  ושב  נפשך.  ובכל  לבבך  בכל  ובניך 
שבותך ורחמך ושב וקבצך מכל העמים אשר הפיצך 
ה' אלהיך שמה. אם יהיה נדחך בקצה השמים משם 
יקבצך ה' אלהיך ומשם יקחך. והביאך ה' אלהיך אל 
והרבך  והיטבך  וירשתה  אבתיך  ירשו  אשר  הארץ 
זרעך  לבב  ואת  לבבך  את  אלהיך  ה'  ומל  מאבתיך. 
לאהבה את ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך למען 
חייך. ונתן ה' אלהיך את כל האלות האלה על איביך 
ועל שנאיך אשר רדפוך. ואתה תשוב ושמעת בקול ה' 
ועשית את כל מצותיו אשר אנכי מצוך היום. והותירך 
ה' אלהיך בכל מעשה ידך בפרי בטנך ובפרי בהמתך 
לטוב  עליך  לשוש  ה'  ישוב  כי  לטבה  אדמתך  ובפרי 
אלהיך  ה'  בקול  תשמע  כי  אבתיך.  על  שש  כאשר 
לשמר מצותיו וחקתיו הכתובה בספר התורה הזה כי 

תשוב אל ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך". 

אשר  הזאת  המצוה  "כי  התורה  אומרת  מכן  לאחר 
רחקה  ולא  ממך  הוא  נפלאת  לא  היום  מצוך  אנכי 
הוא" (שם ל יא). הרמב"ן בפירושו מפרש שפסוק זה 
עסוקים  שבפשטם  הקודמים  הפסוקים  על  מוסב 
התשובה  על  הזאת"  ""המצוה  התשובה.  בעניין 
הנזכרת, כי והשבות אל לבבך (בפסוק א) ושבת עד 
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ה' אלהיך (בפסוק ב) מצוה שיצוה אותנו לעשות כן... 
וזה טעם "בפיך ובלבבך לעשותו" - שיתודו את עונם 
ואת עון אבותם בפיהם, וישובו בלבם אל ה', ויקבלו 
עליהם היום התורה לעשותה לדורות כאשר הזכיר 

"אתה ובניך בכל לבבך"".

מצות  "כל  פוסק:  א)  א  תשובה  (הלכות  הרמב"ם 
שבתורה בין עשה בין לא תעשה אם עבר אדם על 
תשובה  כשיעשה  בשגגה  בין  בזדון  בין  מהן  אחת 
הוא  ברוך  האל  לפני  להתודות  חייב  מחטאו  וישוב 
שנאמר איש או אשה כי יעשו וגו' והתודו את חטאתם 
וידוי זה מצות עשה". וכן  וידוי דברים,  אשר עשו זה 
"שצונו  עג):  עשה  (מצות  המצוות  בספר  כתב 
והעונות שחטאנו לפני האל  להתודות על החטאים 
אומר  הוה  התשובה".  עם  אותם  ולאמר  יתעלה 
שלדעת הרמב"ם מצות התשובה היא דווקא הוידוי 
על עוונותיו, אבל החזרה בתשובה שטרם הוידוי אין 

בה מצות עשה.  

המבי"ט (קרית ספר תשובה א) מבאר כי גם לדעת 
הוידוי.  רק  ולא  המצוה  היא  התשובה  הרמב"ם 
בלי  וידוי  שאין  היא  אחד  מצוה  והוידוי  "התשובה 
לשוב  בלבו  גומר  ואינו  שמתודה  מי  כי  תשובה 
גמר  הוא  והוידוי  בידו  ושרץ  כטובל  הוא  מחטאתו 
התשובה אף על גב דמשהרהר תשובה בלבו נקרא 
 - לא)  טו,  (במדבר  בה"  "עונה  מדכתיב  גמור  צדיק 
ונפשו,  בלבו  תשובה  הרהר  שלא  בה  שעונה  בזמן 

המשך בעמוד הבא
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אפילו הכי לא הוי תשובה מצוה בפני עצמה אלא עם 
הוידוי שהוא גמר התשובה". כלומר אין תשובה בלא 
וידוי ואין וידוי בלא תשובה, הם שני חלקים שמהווים 
יחד מצוה שלמה. לעומתו ביאר המנחת חינוך (מצוה 
תשובה  בפרשיית  בתורה  להדיא  "מבואר  שסד): 
בפרשת נצבים "והשבות אל לבבך בכל הגוים אשר 
כו'"  ושב ה' אלהיך את שבותך  כו'  כו' ושבת  הדיחך 
ומיירי בחוץ לארץ כדכתיב "בכל הגוים כו'". ובפרשת 
ואתחנן "והפיץ וכו' ושבת עד כו' כי רחום כו'", גם כן 
מבואר בכתוב דאף בחוץ לארץ מהני תשובה. אלא 
ודאי תשובה לחוד דהיא אפילו בלב אם מתחרט בלב 
שלם, הקדוש ברוך הוא מקבל תשובתו. רק כאן היא 
הוידוי  לומר  שבתורה  עשה  מצוות  ככל  עשה  מצות 
בפה, ואם לא אמר בפה ביטל מצות עשה, אבל מכל 
נתכפר  שעבר  העבירה  על  כפרה  לענין  מקום 
המצוה  קיום  הוא  הוידוי  כלומר  בלב".  בתשובה 
לשוב  הלב  רצון  בעצם  אבל  ציוותה,  שהתורה 
דבריו  ומוכיח  עצמה.  הפעולה  את  פועלת  התשובה 
מהגמרא (קידושין מט:) שלימדה אותנו שרשע גמור 
שמקדש אשה על תנאי שהוא צדיק גמור – מקודשת, 
למדנו  הא  בליבו,  תשובה  הרהר  שמא  הוא  והטעם 
כשב  להיחשב  בכך  הועיל  כבר  בליבו  שהמהרהר 

בתשובה גמורה עד שנחשב כצדיק גמור. 

מצות  שכל  נראה  הרמב"ם  שמדברי  קשה,  אך 
התשובה היא הוידוי בלבד, לא חצי מהתשובה כדעת 
המבי"ט ולא קיום המצוה כדעת המנחת חינוך, שכן 
מדויק בלשונו "כשיעשה תשובה וישוב מחטאו חייב 
המשך בעמוד הבאלהתודות". אדם שלא שב בתשובה לא צריך וידוי, אם 

כן כוונת הרמב"ם היא שדווקא כך – בעזרת הוידוי – 
עושים תשובה. גם מלשון ספר החינוך (מצוה שסד), 
נראים  הרמב"ם,  של  בדרכו  צועד  כלל  שבדרך 
כל  על  ה'  לפני  להתודות  "שנצטוינו  הדברים: 
כלומר  עליהן".  שנתנחם  בעת  שחטאנו  החטאים 
עלינו  החטאים  על  ונצטער  לשוב  שנחפוץ  בעת 
דברים.  וידוי  של  באופן  כולה  התשובה  את  לעשות 
ה'  עד  "ושבת  מצות  עם  מה  כך,  על  לתמוה  ויש 

אלהיך", שלכאורה עסוקה במצות התשובה?

הרמב"ם  דברי  פי  על  להתבאר  יכולים  הדברים 
"כל  ה):  הלכה  ז  (פרק  תשובה  הלכות  בהמשך 
נגאלין  ישראל  ואין  התשובה  על  צוו  כולן  הנביאים 
ישראל  שסוף  תורה  הבטיחה  וכבר  בתשובה,  אלא 
נגאלין שנאמר  ומיד הן  לעשות תשובה בסוף גלותן 
ה'  עד  ושבת  וגו'  הדברים  כל  עליך  יבאו  כי  "והיה 
אלהיך ושב ה' אלהיך וגו'". הרמב"ם מביא ראיה אל 
העתיד לבוא על ישראל מפרשתנו, מכאן שהוא למד 
לעשות  שעלינו  האופן  את  מתארת  לא  שפרשתנו 
על  לבוא  העתיד  על  הבטחה  היא  אלא  תשובה, 
הגמרא  כוונת  וזוהי  בתשובה.  שישובו   – ישראל 
(סנהדרין צז:) "רבי אליעזר אומר: אם ישראל עושין 
תשובה - נגאלין, ואם לאו - אין נגאלין. אמר ליה רבי 
אלא,  נגאלין?  אין   - תשובה  עושין  אין  אם  יהושע: 
הקדוש ברוך הוא מעמיד להן מלך שגזרותיו קשות 
למוטב". ומחזירן  תשובה  עושין  וישראל  כהמן, 

על  הזהירו  כולם  שהנביאים  הזו,  הדרך  שלפי  אלא 
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התשובה, מדוע התורה נמנעה מלצוות על התשובה 
והזהירה רק על אמירת הוידוי? ננסה להבין את דעת 
הרמב"ם בעניין התשובה על פי יסוד שמבאר ה'כסף 
פסח.  קרבן  בהלכות  קארו,  יוסף  ר'  מרן  משנה', 
לא  נכר  בן  "כל  פסח  קרבן  בהלכות  ציוותה  התורה 
לא  ערל  "וכל  מכן  ולאחר  מג)  יב  (שמות  בו"  יאכל 
ישראלי שמתו אחיו  – הוא  בו" (שם מח). ערל  יאכל 
ובו פסק  מחמת ברית המילה, ועל כן לא מלו אותו, 
כפשט  ח)  הלכה  ט  פרק  פסח  (קרבן  הרמב"ם 
לוקה,   – הפסח  מבשר  כזית  שאכל  "ערל  הכתוב: 
נכר,  בן  ובעניין  בו"".  יאכל  לא  ערל  "כל  שנאמר 
במעשיו  שנתנכר  ישראל  בן  שהוא  חז"ל  שדרשו 
(שם  הרמב"ם  כתב  מומר,  יהודי  שבשמים,  לאביו 
שני  מפסח  בין  הפסח  מן  כזית  "המאכיל  ז):  הלכה 
למומר לע"ז, או לגר תושב או לשכיר, הרי זה עובר 
בלא תעשה ואינו לוקה אבל מכין אותו מכת מרדות, 
נכר". מדוע  אל  זה העובד  נכר" האמור בתורה  ו"בן 
את  והעביר  מהכתוב  שינה  נכר  בן  בדין  הרמב"ם 
הנכר  בן  את  למאכיל  הקרבן  את  מהאוכל  האיסור 
ז):  (שם הלכה  מקרבן הפסח? מבאר הכסף משנה 
זה העובד אל  נכר האמור בתורה  "ובן  "ומה שאמר 
נכר"- במכילתא בן נכר אחד ישראל מומר ואחד גוי 
במשמע. ואף על גב דלא כתיב אלא "כל בן נכר לא 
יאכל בו תושב ושכיר לא יאכל", משמע לרבינו דלאו 
לדידהו מזהיר דגויים לא חיישי למאי דמזהיר קרא, 
לא  ביה  וקרי  יאכילום  שלא  מזהיר  לישראל  אלא 
יאכיל" אין סיבה שהתורה תאסור לגוי שאינו מקשיב 
לה שלא לאכול מקרבן הפסח, אלא האזהרה לגבי 

הדין  והוא  לאכול.  לגוי  יתנו  שלא  לישראל  היא  גוי 
ה',  למצות  קשוב  שאינו  המומר,  היהודי  לאותו 
וממילא לא שייך לצוותו אלא לצוות לאותו בן ישראל 
הנזהר במצוות ה' – שלא ייתן לו לאכול מקרבנו שלו. 
שעבר  אחד  הוא  תשובה'  ש'בעל  לחשוב  מקובל 
לקיים  התורה,  אל  להתקרב  התחיל   – ארוך  תהליך 
חלק מן המצוות ולהוסיף עוד ועוד, עד שזוכה והופך 
אנו  גמור. ממילא בתחילת התהליך  ל'בעל תשובה' 
אותו כאחד שעוד לא שב בתשובה אלא רק  רואים 
היא  שהתשובה  גדולה,  טעות  זוהי  לשוב.  מתחיל 
הרעה.  מדרכו  לשוב  החליט  שהאדם  מה  בעצם 
הוא  שב  כבר  פניו  את  להפוך  החליט  שאדם  ברגע 
תהליך  כזה  אדם  לפני  שיש  נכון  שלמה.  בתשובה 
בעצם  עשה  הוא  בתשובה  החזרה  את  אך  שלם, 

החלטתו הראשונית. 

דרכים,  לפרשת  והגיע  בדרך  שנסע  לאדם  משל 
הוא  חפץ  שאליה  לעיר  אותו  תוביל  ימינה  הדרך 
אותו  ממנה.  אותו  תרחיק  השמאלית  ואילו  להגיע 
ופגש אדם אחר  והלך בדרך השמאלית,  אדם טעה 
עליו  והיה  הוא  טועה  כי  ליבו  תשומת  את  שהעיר 
בדרכו,  נאצר  אדם  אותו  מיד  הימנית.  בדרך  ללכת 
הסתובב בחזרה ומתחיל לצעוד בחזרה לכיוון הדרך 
לכך  התוודע  אדם  אותו  כאשר  מיד  הרי  הימנית. 
שטועה הוא בדרכו ורק החל לשוב – כבר הולך בדרך 
הנכונה. כך גם בתשובה, ברגע שאדם הכיר בליבו כי 
בדרך  ללכת  הוא  רוצה  כי  והכריע  מוטעית  דרכו 
הטובה, דרך התורה, באותו הרגע כבר שב בתשובה. 
המשך בעמוד הבא
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לכן הגמרא אומרת על אותו המקדש על תנאי שהוא 
צדיק גמור שמרגע שהרהר תשובה בדעתו כבר הוא 

צדיק גמור. 

התורה  אין  הרמב"ם  לדעת  למה  מובן  זו  דרך  לפי 
ברשעתו  מחזיק  האדם  כאשר  התשובה.  על  מצוה 
הוא כאותו יהודי מומר או גוי גמור שאין מה לצוותם 
מעוניינים  הם  אין  כי  פסח,  קרבן  אכילת  איסור  על 
נכון  אדם  אותו  ובאם  התורה.  למצות  להקשיב 
לשמוע למצות התורה לשוב בתשובה הרי כבר נכון 
הוא לשמוע בקול התורה ונחשב ששב כבר בתשובה 
וזהו דיוק  לו הוא הוידוי עצמו.  נותר  וכל אשר  בליבו 
כל  על  ה'  לפני  להתודות  "שנצטוינו  הרמב"ם  לשון 
כיוון  עליהן",  שנתנחם  בעת  שחטאנו  החטאים 
שעברה העת שאדם התנחם הרי שתיכף ומיד מצווה 

הוא רק להתוודות. 

ר' אלחנן וסרמן הי"ד שאל את רבו החפץ חיים איך 
יעבור  אדם  בלבד  תשובה  הרהור  שבכח  יתכן 
הרי  גמור,  צדיק  למדרגת  גמור  רשע  של  ממדרגה 
שלבים  כמה  שישנם  ב)  (פרק  ברמב"ם  נאמר 
עזיבת  וידוי,  לעתיד,  קבלה  כחרטה,  בתשובה, 
העזיבה  החרטה,  שאת  נאמר  אם  וגם  החטא? 
והקבלה לעתיד ניתן לעשות ברגע אחד של מחשבת 
תשובה, סוף סוף את הוידוי לא קיים? השיב לו החפץ 
חיים כי ודאי שאותו אדם יצטרך להמשיך את תהליך 
העבודה שלו גם באמירת הוידוי בפיו, אבל מגדר של 
רשע יצא האדם כבר במחשבה אחת ונכנס לגדר של 
צדיק גמור, ומכאן ממשיך הוא את תהליך תשובתו. 

כלומר עיקר התשובה היא הלב, כמובן באופן שאומר 
הרמב"ם (תשובה פרק ב הלכה ב) ש"יעיד עליו יודע 
תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם", ובזה גמר 
את  ישלים  מכן  לאחר  אחד.  ברגע  המהפך  את 
שאומרת  מה  זה  חטאיו.  על  דברים  בוידוי  תשובתו 
הגמרא (קידושין מ:) "ואפילו רשע גמור כל ימיו ועשה 
וכי  רשעו",  שוב  לו  מזכירים  אין   - באחרונה  תשובה 
בשעה  בתשובתו  האדם  לעשות  הספיק  מה 
עיקר  שביארנו  שכפי  אלא  חייו?  של  האחרונה 
ובמחשבה  המהפך מרשע לצדיק קורה ברגע אחד 

אחת. 

וסרמן לחפץ חיים  ר' אלחנן  בין  אגב, באותה שיחה 
תמה ר' אלחנן על מה שפסק הרמב"ם (תשובה פרק 
הראשונות"  על  ש"תוהה  אדם  בעניין  ג)  הלכה  ג 
ומתחרט על צדקותיו הוא נעשה מיד מצדיק לרשע. 
הרי בעניין שיבה בתשובה אמר הרמב"ם שהוא רק 
לזה  ישוב  שלא  תעלומות  יודע  עליו  "יעיד  כאשר 
החטא לעולם", ומדוע לגבי המתחרט על צדקתו אין 
צריך עדות מאת הקב"ה שלא ישוב לצדקתו? השיב 
שלהפסיד  למדים  אנו  כי  בחיוך  חיים  החפץ  כך  על 
הוא דבר קל אך על מנת להרוויח צריך הרבה יותר 

מאמץ. 

היא  קלה  כמה  עד  למדים  אנו  הזו  הסוגיה  מכל 
"כי   - התשובה  על  בפרשה  האמור  זהו  התשובה. 
לעשתו"  ובלבבך  בפיך  מאד  הדבר  אליך  קרוב 
(דברים ל יד), בקלות רבה בידינו להפוך עצמנו מגדר 

 

המשך בעמוד הבא
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נוסיף  כך  ואחר  גמורים,  רשע חלילה לכלל צדיקים 
ונשלים בדרכי התשובה. בחודש הזה, שאנו נתונים 
ודודי  לדודי  'אני  תבות  ראשי   – אלול  סיומו,  לקראת 
לי', הקב"ה עומד ומצפה לקבל את תשובתנו בקלות 
קרבת  אל  לשוב  הזה  המיוחד  בזמן  ניתן  ובשמחה. 

הקב"ה ולהיות "בנים אתם לה' אלהיכם". 

שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה בספרן של צדיקים 
גמורים!
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שופר מיוחד היה גנוז בידו של ר' אריה. עם כניסת השבת 
בארון  המיוחד  ממקומו  השופר  את  נוטל  אריה  ר'  היה 
העליונה  שבקומה  הישיבה  לחצר  עימו  עולה  הספרים, 
ותוקע בו תקיעה ארוכה לכל אחת מארבע רוחות השמיים, 
ובאה.  קרבה  המלכה  שבת  כי  ישראל  לבני  האות  וזה 
ר' אריה. בכל  זה בחייו של  תפקידים חשובים מילא שופר 
בבית  בבית-החולים,  קולו  את  משמיע  היה  השנה  ראש 
אשר  חולה  יהודי  סתם  אצל  או  הכלא,  בבית  המצורעים, 

נבצר ממנו להגיע לבית הכנסת לשמוע קול שופר.        

לאברהם  אריה  ר'  סיפר  זה  שופר  של  וייחוסו  טיבו  על 
אקסלרוד (לימים סגן ראש עיריית ירושלים):

הוא  יומין,  זהו שופר עתיק  הוא.  זה שופר של חסד  "שופר 
קיים כבר למעלה ממאה שנה. שופר זה חביב עליי ביותר. 
קיבלתיו מתנה ממו"ר הרב חיים ברלין זצ"ל, אשר גם עליו 

היה חביב במיוחד משום מעשה שהיה:

מספר,  ברלין  חיים  ר'  היה  מוסקבה",  של  רבה  "הייתי 
"בתקופה שנגזרה גזירה שאסור ליהודי לשבות במוסקבה 
מלאכה  לבעלי  רק  שעות.  ושמונה  מארבעים  למעלה 
הישיבה  הותרה  הממשלה  ע"י  הנדרשים  מיוחדים 
במוסקבה, וגם זאת לזמן מוגבל בלבד. מובן מאליו שעשיית 
ממש.  מסירות-נפש  של  בגדר  הייתה  שבקדושה  דברים 
והנה חודש אלול קרב ובא ובתום תפילת שחרית תוקעים 
בשופר היחידי המצוי בבית הכנסת. ההכנות לקראת ראש 
השופר   – שטן  מעשה  ולפתע  והולכות  נשלמות  השנה 
היחידי בבית הכנסת נסדק לכל אורכו ונפסל. להשיג שופר 
והן  האיזור,  בכל  שופר  העדר  מחמת  ניתן  היה  לא  אחר 
המשך בעמו הבא



אתר: www.ish-tsadik.org.il                                         טלפון: 1700-700-999                                      ish.tsadik@gmail.com :דוא"ל

הרב אריה לוין זצ"ל -"רב האסירים" בנשיאותו של הרב חיים אידלס שליט"א

בהוצאת ע"ר "איש צדיק היה" 580546158

מפאת הזמן להבאת שופר מחוץ לגבולות רוסיה".

הצטער על כך ר' חיים צער רב, כי זה לו פעם ראשונה בחייו 
שלא יוכל לשמוע קול שופר. בליל ראש השנה ישב ר' חיים 
ולמד כל אותו הלילה הלכות שופר, כתחליף לשופר שאיננו. 
והנה  ר' חיים מביתו לבית הכנסת.  יצא  זריחת השמש  עם 
דבר מוזר מתרחש לנגד עיניו. בקצה הרחוב עומדת עגלת 
ומקום מושבו של העגלון מקושט בקישוטים שונים,  שחת, 
ובין כל אלו – לא ייאמן – שופר! שופר ממש... ניגש ר' חיים 
אל העגלון ושאלו מנין לו שופר זה? "יסלח לי רבנו, לא ידעתי 
ור' חיים ממשיך לחקור את  שזה שלך הוא" השיב העגלון. 
העגלון לדעת אם אמנם נעשה השופר בידי ישראל, שאם כן 
שופר כשר הוא. ואמנם כן. העגלון שתחביבו היה חצוצרות 
ושופרות, וכל כלי תרועה, מודה כי נתן עיניו בשופר המצוי 
בבית הכנסת הסמוך לביתו, ועם סגירת בית הכנסת גנב את 
השופר בכדי לקשט עימו את עגלתו. בראות העגלון את ר' 
לו.  שייך  והשופר  הכנסת  בית  אותו  רב  שהוא  חשב  חיים, 
התרגשותו  אשר  חיים  ר'  לידי  השופר  את  העגלון  מסר 

ושמחתו לא ידעה גבול".

שופר זה, אשר נדד עם ר' חיים בכל מסעותיו, נמסר לידי ר' 
אריה כדי שיבשר לעם השוכן בציון את דבר בוא השבת, כדי 
לרומם את רוחם של הנדכאים, לבשר לאסירי ציון את פעמי 
הגאולה. השופר הזה אף יצטרף לקול שופרו של משיח עת 

יבשר לנדחי ישראל כי שעת גאולתם באה...

(צדיק יסוד עולם עמודים 323-324)



הלכה ומנהג
ערב ראש השנה יחול ביום שני. ביום זה בני אשכנז מאריכים בסליחות באופן מיוחד כמודפס בסידורים, 
ובני ספרד ממשיכים בנוסח הרגיל. אין אומרים תחנון ונפילת אפיים בתפילת שחרית ומנחה ביום זה, 
אמנם אם אומר את הסליחות של ערב ראש השנה לאחר עלות השחר אומר את התחנון ונפילת אפיים, 

משום שהם חלק מנוסח הסליחות. 

מנהג קדום לצום בערב ראש השנה, ואין צורך לקבל על עצמו את הצום ביום שלפני. מנהג זה נפסק 
להלכה ולכן נכון מאד להקפיד בו. אמנם יש לאכול קודם כניסת ראש השנה, שלא לנהוג כחוקות הגויים 
אשר צמים בערבי חגיהם. לגבי שעת סיום הצום ישנם מנהגים שונים; יש שנהגו לסיימו בפלג המנחה 
נוהגים  13:10), אך  כיום רוב הציבור  (ניתן להתפלל משעה  (17:39), יש שאכלו אחר תפילת המנחה 
לאכול כבר מאחר חצות היום (12:39). בימינו שהציבור נחלש מקילים רבים לפטור עצמם מלצום ע"י 

סיום מסכת. אדם חולה, לרבות אדם הנושא את נגיף הקורונה לא עלינו, פטור מצום זה.

המנהג להתיר נדרים בערב ראש השנה, כשמנהג בגדד להתיר כבר מראש חודש אלול, ויש המתירים 
דווקא בערב יום הכיפורים. בהתרת נדרים חייבים הבנים והבנות רק מאחר גיל מצוות. המתירים יהיו 
אחר גיל בר-מצוה, אף בלא חתימת זקן. המתירים יכולים להיות קרובים אחד של השני או של המתיר. 
מי שיכול להתיר בפני עשרה- מה טוב. באם ניתן ראוי להשתדל שיתיר לו אדם שכבר עשו התרה לנדריו. 
אין נכון להתיר בבת אחת לכמה אנשים, משום ששני קולות יחד לא נשמעים, ולכן נתיר נדרים לכל אחד 
יכול להגיע לבית  לחוד. את ההתרה יש לעשות בפני המתירים, ולכן אדם שמסיבה כזו או אחרת לא 
הכנסת להתיר נדריו, יתיר בביתו על ידי ג' אנשים שיעמדו במרחק המותר. אם בשום אופן אין הדבר 
מעשי יכול בדיעבד להתיר את נדריו בשיחת טלפון עם ג' שומעים, אך לא בשום מדיה אחרת. גם נשים 
צריכות לעשות התרת נדרים, אך מטעמי צניעות נוהגים באחת משתי האפשרויות: א) האשה תעשה את 
יענו: "הכל  "וכן לאשתי", והמשיבים  יגיד בסוף הנוסח  בעלה שליח שיתיר עבורה את הנדרים, והבעל 
מותרים לכם הכל מחולים לכם...". ב) האשה תתפלל בליל יום כיפור במניין ובאמירת "כל נדרי" תאמר 
תסתפק  ולא  לשמוע,  תוכל  לידה  העומדת  שאשה  כך  בקול  במילה  מילה  הבנה  מתוך  הנוסח  את 

בשמיעה מהחזן או באמירה בלחש. 
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המשך בעמוד הבא



הלכה ומנהג
מנהג רווח בישראל להשתטח בערב ראש השנה קודם חצות היום על קברי אבות וקברי צדיקים. קודם 
העלייה לקבר יש לתת צדקה ולהדליק נר לעילוי נשמת הנפטר קודם התפילה על הקבר, ובעזיבתו יש 
ידיים  ליטול  ביציאה מבית הקברות מקפידים  לי".  וזכותו תעמוד  "יהי רצון שתהא מנוחתו כבוד  לומר 

שלוש פעמים לסירוגין ואין מנגבים את הידיים, כבכל כניסה לבית הקברות.

אפשר  כשאי   .(11:35) חמישית  שעה  אחר  לטבול  נכון  לטהרתם.  השנה  ראש  בערב  טובלים  הגברים 
לטבול במקוה כשר ניתן לקיים טהרה זו על ידי טבילה בארבעים סאה מים שאובים (331 ליטר, כבריכה 
וכדומה) או ברחיצת תשעה קבין, הוה אומר לעמוד תחת ברז במשך כארבע דקות. קודם העמידה תחת 
המים יש להרטיב את כפות הרגליים העומדות על רצפת המקלחת, כדי שיהיה חיבור בזמן הרחיצה, 
ויעמיד ידיו בסמוך לגוף אך לא כך שדבוקות לגוף כדי שלא תהיה חציצה. כל זה בשונה מטבילת נשים 
בגדים  לו  שיהיו  ולדאוג  להתגלח  להסתפר,  נכון  להן.  מועילה  לא  שאובים  במים  טבילה  או  שרחיצה 

מכובסים לכבוד החג הקדוש.

גם  המברכות  יש  טוב".  יום  של  נר  "להדליק  ומברכות  השבת  כניסת  טרם  נרות  מדליקות  הנשים 
"שהחיינו" ויש המכוונות לצאת בברכת הבעל בקידוש. אמנם הנוהגות לברך בעצמן לא יענו "אמן" אחר 

ברכת הבעל, משום שמפסיקות בין ברכת הקידוש לשתייה.

לאחר הקידוש נהגו ישראל לאכול 'סימנים' לסימן טוב לשנה החדשה. יש שאכלו קודם נטילת ידיים, ויש 
שאכלו אחר ברכת 'המוציא'. הנוהג לאכלם קודם נטילת ידיים ויודע שלא יאכל מהם בתוך הסעודה- 
בתוך  יברך  החלה  אכילת  קודם  אחרונה  ברכה  לברך  שכח  ואם  אכילתם,  אחר  אחרונה  ברכה  יברך 
הסעודה. אומרים על כל אחד מן המאכלים 'יהי רצון' המתאים לעניינו. יש שאמרוהו קודם הברכה (על 
הסימנים שעליהם מברך), ויש שנהגו לאמרו לאחר שבלע מהם מעט, ולמנהג חב"ד אומרים את ה'יהי 

רצון' בין הברכה לאכילה. 

סדר הברכות על הסימנים; ראשית נברך על התמר "בורא פרי העץ", משום שבשבעת המינים הוא הכי 
ודבש". בברכה על  זית שמן  ורימון ארץ  ותאנה  וגפן  'ארץ' שבפסוק "ארץ חטה ושעורה  קרוב למילה 
לא  (אם  הרימון  על  "שהחיינו"  נברך  מכן  לאחר  שנאכל.  העץ  פירות  שאר  את  נפטור  אנו  התמר 
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הלכה ומנהג
אכל באותה השנה), כאשר ניתן לפטרו מברכה זו אם נכוון עליו בשעת ברכת "שהחיינו" שבקידוש או 
שהיה מונח על השלחן בשעת הקידוש. יש שבירכו "בורא פרי העץ" דווקא על התפוח בדבש, הנוהגים 
הפירות  את  לשולחן  מביאים  מכן  לאחר  ורק  השולחן  על  לבדו  בדבש  התפוח  את  בתחילה  שמים  כן 
שמשבעת המינים. את ברכת "בורא פרי האדמה" נאמר דווקא על ירקות שלא באים מחמת הסעודה 
מחמת  בא  שלא  כדבר  נחשב  לאכלו  נהוג  לא  השנה  שבמהלך  דבר  שכל  שכתבו  ויש  הקרא),  (כגון 

הסעודה. 

אגוז  ולימון),  (ככבישה  וחמוצים  מרים  מאכלים  השנה;  בראש  כלל  לאכלם  שלא  שנהגו  מאכלים  יש 
(בגימטריא קרוב למילה חטא ומפריע בפה בשעת התפילה), קטניות, שום, ענבים חמוצים (שרומזים 
ל"ענבי רוש". והיו שהקפידו כן דווקא בענבים שחורים אך לא בירוקים). כאשר מאכלים אלו ניתנים בתוך 

מאכל באופן שאינם ניכרים לעצמם- מותר לאכלם בראש השנה. 

נהגו ישראל לטבול אחר ברכת 'המוציא' את החלה בדבש; יש שנהגו לטבול בדבש בלבד, יש שטבלו 
חציה בדבש וחציה במלח ויש שנהגו לטבול ב' פרוסות- אחת בדבש והשנייה במלח. רבים נהגו לעשות 
ותחילת השנה  חיתומה של השנה הקודמת  ולסמל בכך את  זה  יום קדוש  עגולה לכבוד  דווקא חלה 

החדשה. 

ביום הראשון של ראש השנה מקפידים שלא לישון מעלות השחר (5:08), או עכ"פ משעת הנץ החמה 
(6:24), ובזה יש סימן שמזלנו לא יישן במהלך השנה הנכנסת. מאחר חצות היום (12:38) מותר לישון. 
בבתי כנסת רבים עושים קידוש קודם התקיעות, אדם בריא לא יאכל וישתה כלל קודם התקיעות, כדין 
כל מצוה מן התורה שאין לאכול לפני עשייתה. אדם שאין ביכולתו להמתין עד אחר תפילת מוסף וזקוק 
לשתייה, ישתה משקה חם או קר לא משכר ללא קידוש. אדם חלוש מעט שזקוק לפחות מ'כזית' מאכל 
(27.5 גר' או כנפח של קופסת גפרורים)- ייצא ידי חובת קידוש מקידוש שעושים לחולה. אדם חלוש יותר 
ויאכל כך כדי  (57 גר')- ישמע קידוש שנעשה עבורו  שזקוק ליותר מ'כזית' אך פחות מ'כביצה' מאכל 
שיעשה סעודה במקום הקידוש. ועדיף שיקום מוקדם וישמע שלושים תקיעות קודם התפילה (שהן עיקר 
או  יכולה להקל לשמוע  או מניקה  ויאכל כפי שזקוק. אשה הרה  יעשה קידוש  ורק לאחר מכן  החיוב) 

לעשות קידוש קודם התקיעות ותאכל כפי רצונה. 
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יש לכוון לצאת ידי חובה בברכות הבעל תוקע. מאחר הברכות ועד התקיעה האחרונה שאחר תפילת 
יברך  לא  מניין אחר  עבור  ונתבקש לתקוע  כלל. אדם שכבר תקע בשופר  בדיבור  אין להפסיק  מוסף 
עבורם לכתחילה, אלא יברכו כל אחד ואחד לעצמו, ואם אינם בקיאים בברכות יברך התוקע בעבורם. 
נשות ישראל קיבלו על עצמן חיוב שמיעת קול שופר, ובכלל חיובן שמיעת שלושים תקיעות בלבד. אשה 

שרוצה לחדול ממנהגה זה צריכה ללכת לרב ולהתיר את נדרה. 

בשנה זו שרבים מתפללים בביתם מפאת חולי או בידוד – חובה עליהם לשמוע ל' תקיעות בלבד, ואין 
צורך לתקוע או לשמוע תקיעת שופר בשעת תפילת המוסף שלו או לאחריה, כיוון שתקיעות אלו נקבעו 
(שעומד  תוקע  מבעל  שופר  ושומע תקיעת  ביחידות  שמתפלל  היחיד. אדם  עבור  ולא  הציבור  בשביל 
במרחק ממנו לפי הוראות משרד הבריאות) מברך "לשמוע קול שופר", ואין התוקע מברך עבורו, אלא 

אם אינו יודע לברך. 

יש  אמנם  לשבח'.  'עלינו  אמירת  בשעת  הרצפה  גבי  על  להשתחוות  נוהגים  מוסף  תפילת  במהלך 
להפסיק בדבר בינו ובין הרצפה. ולהפסק זה מועיל שטיח בית הכנסת, וכן טליתו של האדם. גם אדם 
המתפלל ביחידות או המתפלל ב'מנין רחוב' יכול להשתחוות, שאין דומה השתחוויה זו לנפילת אפיים 

אשר מצריכה מקום עם ספר תורה.  

מידי שנה לאחר סעודת החג נוהגים ישראל את מנהג ה'תשליך'. הולכים למקור מים ואומרים את הנוסח 
בשעה  דרכו.  זורמים  שהמים  בשעה  המים  ברז  למול  בביתם  לאמרו  שנהגו  ויש  בסידורים,  כמודפס 
לכוון  העיקר  כאשר  הציצית,  את  שניערו  ויש  הבגד,  לנער  נוהגים  ים"  במצולות  "ותשליך  שאומרים 
שמעתה יהיו בגדיו נקיים מכל רבב חטא. יש שנהגו שנשים אינן הולכות לומר את ה'תשליך', ויש שנהגו 

שהולכות לומר אך בנפרד מן הגברים שלא להביא לערבוביה ביום קדוש זה.

אין מכינים את צרכי הסעודה מהיום הראשון של ראש השנה לליל היום השני, ובכלל זה: עריכת השלחן, 
הכנת מאכלים ונתינתם על גבי פלטת השבת. לכן יש להמתין עד אחר צאת הכוכבים (19:16). הכנות 
קלות- כהוצאת מאכלים מהמקפיא, וכן דברים שיש בהם הנאה כבר בשעת עשייתם- כגון ניקוי הבית 
ושטיפת הכלים- מותרים מבעוד יום. עוד יש להיזהר שלא להדליק נרות ביום הראשון עבור היום השני 
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קודם צאת הכוכבים. לאחר צאת הכוכבים יכולה האשה רק להעביר אש להדלקת הנרות מאש קיימת 
לשם  אש  ממנו  להעביר  מנת  על  נשמה'  'נר  החג  בערב  להשאיר  להקפיד  יש  ולכן  אש,  להדליק  ולא 
הדלקת נרות החג השני. כן יש לזכור שקיים ביום טוב איסור כיבוי ולכן לא תכבה האשה את הגפרור 

שבעזרתו מדליקה את הנרות, אלא תניחו בכלי כך שיכבה לבד. 

בשעת הדלקת הנרות ביום השני מברכת האשה כביום הראשון. ישנו ספק אם מברכים "שהחיינו" על 
היום השני, משום שיתכן והיום השני של ראש השנה הוא חג אחד עם היום הראשון. לכן יש שלבשו בגד 
"שהחיינו"  בברכת  הנשים  תצאנה  לחילופין  הבגד,  על  ולכוון  "שהחיינו"  לברך  שיוכלו  מנת  על  חדש 
שיברך הבעל בקידוש ולא תברך בשעת ההדלקה. כאמור גם לגבי הבעל קיים ספק זה אם יכול לומר 
"שהחיינו" בשעת הקידוש, לכן העצה היא שילבש בגד חדש או שישימו פרי חדש על גבי השלחן ויכוונו 
בברכת הקידוש לצאת ידי חובת הברכה על הפרי. יש שנהגו במנהג הסימנים גם בלילה השני של ראש 

השנה, ויש שנהגו כן בלילה הראשון בלבד. 
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שו"ת 
עם הרב חיים אידלס

מרן השלחן ערוך (אורח חיים תקפה ה) פסק שהתוקע או מתפלל בשכר – אינו רואה סימן ברכה תשובה |
מאותו תשלום שאותו יקבל. הבהירו השאגת אריה (סי' שו), הט"ז (ס"ק ז) והמג"א (ס"ק יב) שיש 
בזה דעות לכאן ולכאן האם יש בזה איסור או שרק אינו רואה סימן ברכה בלבד. בעל אלף המגן 
(סי' לח ס"ק י) נתן בזה עצה – שיתפלל עוד תפילה חשובה, כסליחות, או שיתקע בשופר במהלך 
שאר  על  כמובלע בתשלום  נחשב  הנוראים  הימים  על  יקבל  ואז התשלום שאותו  אלול,  חודש 

תפילותיו או תקיעותיו. 

מרן פסק בדיני שליח ציבור (אורח חיים סימן נג) שאדרבה ישנה מעלה לתפילה בשכר מתפילה 
פי דברי הזהר הקדוש  גדולי עולם לשלם לבעל התפילה, על  וכמה  וכך הקפידו כמה  בנדבה, 
שלימדנו שמצוה שמשלמים עליה חשובה ממצוה הנעשית בחינם. ולכן הדרך כאמור למעשה 

היא לקבל שכר או לשלם בהבלעה. 

האם מותר לחזן ובעל תוקע לקבל שכר על תפילותיהם ותקיעותיהם? מה בדבר שכר שבת ויום שאלה |
טוב?

בודאי, שכן השופרות התימניים לא עוברים כל עיבוד, חימום או מיתוח. ולכן השופרות הללו הם תשובה |
דן לגבי  (מקראי קודש)  זצ"ל  ר' צבי פסח פראנק  זקני הגאון  דודי  גם  ביותר לתקיעה.  הטובים 
היישור שעושים לתחילת השופר והכיפוף לאחריו שנעשים בידי אדם, שאולי יש בהם משום פסול 

לשופר, והביא מאמר שלם של הגאון הרב קפאח ז"ל על כל העניין הזה.

עוד דן שם בשופרות הארוכים מאורך מטר, וציין לכך שהם אינם של איל אלא של תאו, שהוא סוג 
של בקר, והתוקע בקרן פרה אינו יוצא ידי חובה, משום שאין זה שופר כי אם קרן (אורח חיים תקפו 

א). וראוי להתריע על הדבר.

להימנע  ראוי  שאז  ממטר  שארוך  בשופר  מדובר  אם  אלא  יותר,  מהודר  תימני  שופר  להלכה 
מלהשתמש בו. 

האם יש מעלה לתקיעה בשופר תימני? האם יש חילוק בין שופר קצר לארוך?שאלה |
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