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יום הכיפורים

יום הכיפורים
úåãî â"é èåéô íéøîåà åáù éøùú 'ç íåé úìåãâ
בח' בתשרי נוהגים בהרבה קהילות ישראל להשכים מוקדם יותר ,ולומר סליחות,
ואז גם אומרים את הפיוט של שלש עשרה מדות ,ונקרא בשם סליחות של שלש
עשרה מדות .וגם הרבה נוהגים שאם לא הספיקו לומר תשליך בראש השנה,
שמשלימים זאת ביום זה.
והטעם שיום זה יש בו יותר חשיבות משאר הימים ,אומרים בשם הגר"א ,וכן
כתוב בשם האדמו"ר רבי יחזקאל מקזמיר זצ"ל ,שידוע שכתוב בריקאנטי א
שעקידת יצחק היה ביום כיפור ,ואם כן הרי שלשה ימים קודם ,השכים אברהם
בבוקר כדי לצאת לעקידה ,וישכם אברהם בבוקר ,...ויהי ביום השלישי ,...הרי
שביום ח' תשרי מתעוררים רחמים גדולים של תחילת העקידה ,והכנתו של אברהם
אבינו למצוה ,ולכן הוא יום גדול ,שמתעורר בו רחמים גדולים ב.

äðùä ùàø áøò ìù äìåãâä åúìòî
איתא בזוהר )פרשת ויקרא( שביום ראש השנה היה העקידה ג ,ובספר מאור ושמש
)רמזי ראש השנה( כתב שזה היה ביום השני של ראש השנה ,כי הנה ידוע אשר
השני ימים טובים של ראש השנה ,יום ראשון הוא 'דינא קשיא' ,ויום השני 'דינא
רפיא' .והטעם ,שיום ראשון הוא בחינת 'לידת יצחק' שהוא מדת גבורה ,ולכן אנו
קורין אז )בראשית כא א( וה' פקד את שרה ,שאז הוא לידת הדינין ,ולכן הוא 'דינא
קשיא' .וביום שני קורין העקידה ,שאז ממתיקין הדינין .וזה רמוז בתיבת בהר ה'
ציונים והוספות
א .וז"ל :הריקאנטי )בראשית כב( דע כי ביום
הכיפורים נעקד יצחק אבינו ע"ה ,ואז בקש אברהם
אבינו ע"ה שיפתחו לו שערי בינה ותשובה לכפרה
לישראל באותו יום .והשם יתעלה הודה לו לתת
מתנה זו לבניו לפתוח להם שערי תשובה ,זהו
שנאמר ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה
אשר יאמר היום בהר ה' יראה .וכן כתב בכלי יקר
שיש במדרש )ילקוט ראובני פרשת וירא כב יד(
שהיה המעשה ביום כיפור.

ב .ובמהרי"ל דיסקין כתב ,שלכן היה האיל מסובך
בקרניו ,שמכיון שהיה יום כיפור וקיימו אבות את
כל התורה כולה ,אם כן אם לא היה מסובך בקרניו,
היה אסור לו לתפוס את האיל משום מלאכת צידה,
ולכן עשה הקב"ה נס וסיבב שהאיל נאחז בסבך
ועומד וניצד הוא.
ג .ויש בזה מדרשים חלוקים ,אם העקידה היתה
בראש השנה ,או ביום כיפור .ויש גם מדרש
שהעקידה היתה בפסח.

צח

ווי העמודים

יראה' ,בהר' ראש תיבות בראש השנה ]ב' ר'אש ה'שנה[ ,שבכל ראש השנה בעת
הזכירם ענין העקידה שהיתה בו ביום  -שיפעלו שה' יראה ,שיתגלו החסדים
ויראה שם הוי"ה ברוך הוא במילואו ,שהוא שם רחמים.
ואולי לכן בערב ראש השנה הוא עת רצון מאד ,ומשכימים בבוקר ומרבים בו
בסליחות ונקרא בשם 'זכור ברית אברהם' ,ונמחלים ביום זה לישראל שליש
מעונותיהם ,כמבואר בטור )סימן תקפא( כי אברהם אבינו יצא לדרך ביום זה ,כמו
שכתוב וישכם אברהם בבוקר ...ויהי ביום השלישי ,...ואם הגיע ביום השלישי
להר המוריה ,וזה ביום השני של ראש השנה ,אז ממילא השכים ויצא לדרך בערב
ראש השנה.

÷,øúåé äáåùç äðùä ìë éðô ìò úëùîðù äðè÷ úçà äìá
áåö÷ ïîæì úåìåãâ úåìá÷î
כאשר עומד לאדם אפשרות לקבל על עצמו קבלת גדולה מאד ,אבל זה ימשך
רק לחודש ,ומאידך יכול לקבל על עצמו קבלה אפילו קטנה ,אבל תמשך על
פני כל השנה ,הקבלה שתמשך על פני כל השנה עדיפה ,וזה פשוט מסברא שהרי
אם הקבלה תמשך לימים ספורים ,גם אם היא תהיה קבלה גדולה ,מכל מקום
אין זה קבלת עול ,אבל קבלה שנמשכת על פני כל השנה ,אינה נמדדת בגודל
הקבלה ,אלא היא נחשבת כקבלת עול.
ומכל מקום יש גם ראיה לכך ,שכתב במטה אפרים )סימן תקפא ס"ו( נוהגים לומר
מראש חודש אלול עד יום כיפור בכל יום אחר התפילה מזמור לדוד ה' אורי
וישעי בוקר וערב ,עד שמיני עצרת ועד בכלל ,ובמקומות שאומרים אותו אחר
גמר התפילה ,יש להקדים בראש חודש ברכי נפשי ,וכן במקומות שאומרים שיר
של יום אחר התפילה ,יש להקדים שיר של יום ,כי זה ברכי נפשי ושיר של יום
תדיר ,ולדוד ה' אינו תדיר.
ולכאורה ברכי נפשי בראש חודש ,אומרים במשך השנה בסך הכל ח"י פעמים,
]י"ב ראשי חדשים וששה חדשים יש שני ימים[ ,וגם שיר של יום אומרים בכל
השנה בסך הכל בין  52ל 55פעמים בשנה ,כי זה הסכום של השבועות שיש
במשך השנה ,מאידך לדוד ה' אורי ,אומרים יותר ממאה פעמים בשנה ,נ"א ימים
בוקר וערב ,ואע"פ כן ,אינו נחשב לתדיר לעומת ברכי נפשי ,ושיר של יום.
הרי שתדיר יכול להחשב רק דבר תמידי הנמשך על פני כל השנה ,גם אם זה
מועט ,אבל גם אם דבר גדול ,שאומרים זאת הרבה פעמים ,אם אינו נמשך על
פני כל השנה ,אין זה תדיר.

שולחן שבת



צט

יום הכיפורים

øåôéë íåé áøòá äìéëà úåöî
נאמר בגמרא ד תני רבי חייא בר רב מדיפתי "ועניתם את נפשותיכם בתשעה
לחדש" ,וכי בתשעה מתענין ,והלא בעשרה מתענין ,ללמדך שכל האוכל ושותה
בו ,מעלה עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי ועשירי.
מדאורייתא או מדרבנן

נחלקו הראשונים אם מצות אכילה בערב יום כיפור הוא מדאורייתא או מדרבנן ,יש
אומרים שמצוותו מן התורה והיא דרשה גמורה ה ,ויש אומרים שמצוותו מדרבנן,
והדרשה בגמרא היא אסמכתא בעלמא ו ,ולמעשה הכריעו הפוסקים שהיא חיוב מן
התורה ז.
נכתב מצוה זו בלשון עינוי

לכן נכתב מצות אכילה בערב יום כיפור ,בלא עינוי ,ולא נכתב בלשון אכילה ,כי
רצה הקדוש ברוך הוא ליתן שכר בעד האכילה כאילו התענו ,שאינו דומה מצוה
שיש בו צער ,למצוה שאין בה צער ,כמו שאמרו חז"ל לפום צערא אגרא ,ואילו היו
כתוב בתורה בתשעה לחודש תאכלו ,לא היה לנו שכר אלא כמקיים מצותו ע"י
אכילה ,ולכן שינה הכתוב וכתב מצות אכילה בלשון תענית ,שיהיה נחשב אכילה זו
לפני הקדוש ברוך הוא כאילו היה תענית ,כדי ליתן שכר כמקיים מצוה בצער עינוי ח.
אכילת פת

יש אומרים שבכל אכילה שאוכל ,מקיים מצוה זו ט .ויש אומרים שצריך לאכול
דווקא פת בערב יום כיפור או שאר דברים המזינים ,ואין יוצאים מצוה זו בכל
אכילה י.
ציונים והוספות
ד .ברכות דף ח ע"א ,ר"ה דף ט ע"א ,פסחים דף
סח ע"ב ,יומא דף פא ע"ב.
ה .ברמב"ם )נדרים פ"ג ה"ט( משמע שמצוותו מן
התורה ,וכן משמע מהטור )או"ח סימן תרד( שכתב
שצוונו הקב"ה לאכול ולשתות.
ו .בכסף משנה )נדרים שם( ובב"י וכן פסק בשו"ע
)סימן תקע ס"ג( שאכילה זו היא רק מדרבנן,
והדרשה היא אסמכתא בעלמא.

ז .מג"א )שם סק"ט( ,וכן כתב במשנ"ב )סימן תרד
סק"א(.
ח .משנה ברורה סימן תרד סק"א.
ט .מנחת חינוך )מצוה שיג ס"ק טו(.
י .שדי חמד )מערכת יום כיפור סימן א אות ג(
שלשיטות הראשונים שטעם המצוה כדי להכין
עצמו לתענית ,צריך לאכול דווקא פת ,או שאר
מידי דזיין.

ווי העמודים

ק

שיעור האכילה

יש אומרים שאין מקיימים מצוה זו ,אלא באכילה כותבת ושתיית מלא לוגמיו,
שאכילה זו כתבה הכתוב בלשון עינוי ,ולכן צריך אכילה כזו ,שמבטלת את העינוי,
אבל בפחות מכותבת שביום כיפור לא עבר על מצות עינוי ,לא קיים מצות אכילה
בערב יום כיפור יא .ויש אומרים שגם בפחות מכותבת מקיים מצוה זו יב ,ומסופר
על המהרי"ל דיסקין זצ"ל שהיה אוכל צימוקים בערב יום כיפור כל היום יג.
טעמים למצות אכילה בערב יום כיפור

נאמרו בראשונים ובאחרונים כמה טעמים בביאור מצות האכילה בערב יום כיפור.
א .כהכנה שיוכל לצום ביום כיפור

רש"י יד כתב ,ועניתם בתשעה ,כלומר התקן עצמך בתשעה שתוכל להתענות בעשרה.
ובריטב"א טו כתב וטעם הדבר כדי שיוכל להתענות יפה ולא יבא לידי דחיית עינוי
יום הכיפורים.

והוסיף במאירי טז שלכן נחשב כמתענה ,אף שבאמת אוכל ,כי העיקר היא המחשבה
ולא המעשה בפועל ,ולכן אחר שאכילתו בתשיעי אינה מכוונת לעצמה ,רק לכוונה
שיוכל להתענות יפה בעשירי ,הרי הוא כמתענה בעת אכילתו והוא ענין אמרם ז"ל
וכל מעשיך יהיו לשם שמים ,כלומר גם כשתעשה המעשים ההמוניים תהיה כונתך
בהם היותם כלים למעשים השכליים ,על כיוצא בזה נאמר 'בכל דרכיך דעהו',
אפילו לדבר עבירה ,והוא אמרם גם כן וכל מעשיך יהיו לשם שמים.
ב .כהכנה המראה את חיבתו של הקב"ה עלינו

ברא"ש יז כתב והכי פירושו דקרא ועניתם את נפשותיכם .כלומר הכינו עצמכם
בתשעה לחדש להתחזק באכילה ובשתיה כדי שתוכלו להתענות למחר ,להראות
חיבתו של המקום ברוך הוא לישראל .כאדם שיש לו ילד שעשועים וגזר עליו
ציונים והוספות
יא .מנחת חינוך )מצות שיג ס"ק טז(.
יב .כתב סופר )סימן קיד(.
יג .עמוד אש עמוד קצג ,ומשמע שסובר ,שאין
צריך כותבת ,וגם אין צריך פת ,ובכל אכילה של
משהו ,יוצאים ידי המצוה .ויעוין עוד באורחות
רבינו )ח"ב עמוד קצט( שעשה כן ,כי היה מדקדק
גדול במצוות ,ורצה לקיים שניהם ,לאכול וללמוד,

ועיי"ש בשם החזו"א שמה שמספרים כן על הגר"א
אינו נכון ,אלא זה היה הסבא מקלם.
יד .יומא דף פא ע"ב.
טו .ראש השנה דף ט ע"א
טז .הקדמה לספר בית הבחירה ,ובראש השנה
)שם(.
יז .יומא פרק ח סימן כב.

שולחן שבת
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יום הכיפורים

להתענות יום אחד ,וצוה להאכילו ולהשקותו ערב יום התענית כדי שיוכל לסבול,
כך הקדוש ברוך הוא מכל ימות השנה לא צוה לישראל להתענות אלא יום אחד
לטובתן לכפר על עוונותם ,והזהירם לאכול ולשתות ערב התענית יח.
ג .להראות ששמח בהגיע זמן הכפרה

רבינו יונה יט כתב שטעם המצוה ,כי בזה מראה שמחתו בהגיע זמן כפרתו ,ותהיה
לו לעדה על דאגתו לאשמתו ,ויגונותיו לעונותיו.

וכעין זה כתב בבית יוסף כ והא דמצוה להרבות במאכל ובמשתה ביום זה היינו
כדי להראות שנוח ומקובל עליו יום הכפורים ,והוא שמח לקראתו על שניתן כפרה
לישראל ,דכיון שיום הכפורים עצמו אי אפשר לכבדו במאכל ומשתה כדרך
שמכבדין שאר ימים טובים צריך לכבדו ביום שלפניו.
ד .לשמחת המצוה של יום כיפור ,והקדימו את הסעודה

עוד כתב כא שהסעודה היא במקום הסעודה שהיו אמורים לעשות ביום כיפור ,כי
בשאר ימים טובים אנחנו קובעים סעודה לשמחת המצוה ,כי יגדל וישגא מאד
שכר השמחה על המצוות ,כמו שכתוב כב" :תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך
בשמחה ובטוב לבב" ,ומפני שהצום ביום הכיפורים ,נתחייבו לקבוע סעודה על
שמחת המצוה בערב יום הכיפורים.
וכעין זה כתב הריטב"א כג בשמו שהוא כדי להראות כי קדוש היום לאלקינו ,וראוי
לאכול בו ממתקים כמו בראש השנה ,אלא שגזירת הכתוב הוא לפרוש בו ביום
מתאוות גופניות שנהיה כמלאכים.

וכעין זה כתב בשל"ה כד ,שטעם למצוה זו ,כי התשובה היא מצות עשה ,ובכל
מצות עשה צריך שמחה ,והשב בתשובה עיקרו ההכנעה והדאגה ,וביום הכפורים
אין בו שמחה מחמת דאגות העוונות ,ועיני כל ישראל הם תלויים לאביהם
שבשמים ,לראות שיוציא לאור משפטם ,לכן הקדימו השמחה אל המצוה .לכן,
ראוי לתקן הבית במצע ושלחן מלא ברכת ה' בערב יום זה ,לשמוח בו שמחת
ציונים והוספות
יח .וראה כעין זה בטור סימן תרד ,ובמהר"ש
מנוישטט' )מנהגים סי' ריד( משל לאחד שיש לו
בן שחביב לו מאד ,וכשבא יום שצריך להתענות
מאכילו ומשקהו קודם לכן כדי שלא יכבד עליו
התענית.
יט .שערי תשובה שער ד אות ח.

כ .או"ח חיים סימן תרד.
כא .שם אות ט.
כב .דברים כח מז.
כג .ראש השנה דף ט ע"א.
כד .של"ה מסכת יומא פרק תורה אור אות קלד.

ווי העמודים

קב

מצוה .ולכן נחשב כאילו התענה תשיעי ועשירי ,מפני שעינוי העשירי אינו נרצה
לפניו ,מפני שהוא בדאגה .אלא אם שמח בתשיעי ,אז מתקבל תענית העשירי .אם
כן ,נמצא שמחת התשיעי מעין צום ותשובת העשירי ,ולכן מעלה עליו כאילו
התענה תשיעי ועשירי.
ה .שיהיה כח להתפלל

עוד כתב רבינו יונה כה למען נחזק להרבות תפלה ותחנונים ביום הכפורים ולשית
עצות בנפשנו על התשובה ועיקריה.
ו .כדי להגביר את העינוי ביום כיפור

בשבולי הלקט כו כתב ,שמפני שאוכל יפה בערב יום הכיפורים ,וביום הכיפורים
מתענה ,קשה לו עינויו יותר כז .וכעין זה כתבו במהרי"ט כח ובשל"ה.
ז .כדי שיהיה ניכר שצם מפני צוויו של הקב"ה

בפרישה כט כתב ,שהציווי כדי שיהא ניכר וגלוי ציווי הקדוש ברוך הוא שציונו
להתענות ביום העשירי ,ואם התענה גם כן בתשיעי ,אם כן לא יהא ניכר הציווי,
אלא יאמרו כל אחד מתענה אימת שירצה ,ולא ידעו בקדושת יום הכפורים.
ח .כדי לענות את הנשמה

בספר יש שכר ל כתב ,שהאדם חוטא בשותפות הגוף והנשמה ,ושניהם צריכים
כפרה ,הגוף יש לו עינוי כשאינו אוכל ושותה ושאר סיגופין ,והנשמה יש לה עינוי,
כשאוכלים ושותים ושאר הנאות ,ולכן צוה הקב"ה עינוי לשניהם ,לאכול ולשתות
בערב יום כיפור ,והוא עינוי גדול לנשמה ,וביום כיפור צוה להתענות ולסגף עצמו
בחמש עינויים ,והוא עינוי גדול לגוף ,ובשתי ימים אלו ,נתכפר עון שניהם.
ציונים והוספות
כה .שערי תשובה שער ד אות י.
כו .סימן שז .ועיי"ש שכתב בשם אחיו ר' בנימין
זצ"ל שפי' כל האוכל ושותה בתשיעי כאילו נתענה
תשיעי ועשירי ,להוציא מלבן של צדוקין שמתענין
גם בתשיעי ,לפי שלא ניתן הכתוב לידרש אלא
לחכמים ,וחכמים דרשו עינוי זה שהוא באכילה
ושתיה.
כז .ויעוין בערוך השולחן )או"ח סימן תרד סעיף
ד( שטעם זה אינו סותר את הטעמים שהיא נתינת
כח לצום ביום כיפור ,כי בוודאי שהתענית שאחר

העונג קשה יותר על האדם ,וכיון שבעיו"כ מצוה
לאכול ולשתות ולהתענג ממילא דצער התענית
קשה יותר ,ולכן הוה כאלו התענו תשיעי ועשירי,
ומיהו הכחות חזקים יותר לסבול התענית כשאכל
מקודם ,אלא דצערו מרובה מההיפוך הפתאומי.
כח .ח"ב או"ח סימן ח.
כט .או"ח סימן תרד אות ג.
ל .למקובל רבי ישכר בער ,בדור שלאחר האר"י
ז"ל ,הובא דבריו בספר עיר מקלט פרשת אמור.

שולחן שבת
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יום הכיפורים

וכן כתב בשל"ה לא שצריך כפרה לגוף ונפש ,ועינוי הגוף הוא התענית ,ועינוי הנפש
הוא האכילה ,ובתשיעי מענין הנפש דהיינו האכילה ,וביום כפורים מענין הגוף,
ובזה הם שניהם מעונין.
ט .כדי שהחלב והדם שמתמעט מהמצוה ,יהיה מאכילה של מצוה

המהר"י מבעלזא כתב היות ועיקר התענית הוא שנחשב כאילו הקריב המתענה קרבן
חלבו ודמו ,וכמו שאומרים במנחה לאחר התענית ,שיהא מעוט חלבי ודמי שנתמעט
היום ,כחלב מונח על גבי המזבח לפניך .וכן אומרים בתפילת יום כיפור קטן' ,חלבי
ודמי הנמעט בצומי ,תמור חלבים ודמים' .לפיכך נתן הקב"ה מצוה לאכול בערב יום
כיפור ,והחלב והדם יהפכו לחלב ודם של מצוה ,ולמחר כשהתמעט לו החלב והדם
של מצוה יהיו ראויים לפניו כקרבן .וזה כל האוכל בתשיעי כאילו מתענה בתשיעי
ועשירי ,שעל ידי אכילת מצוה של יום התשיעי ,יהיה גם הצום של העשירי קרבן
ראוי ,שאינו חלב ודם של חולין ,אלא חלב ודם של מצוה.
י .כדי שיהיה לו לב שמח ויוכל לפייס את חבריו

בענף יוסף לב הביא בשם השפת אמת לג כי לענין כפרת העון יותר תלוי יום התשיעי
מהעשירי ,כי אמרו חז"ל שעבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכיפורים מכפר עד
שירצה את חבירו ,ולכן נתן הקב"ה מצוה זו לאכול ולשתות ביום זה ,שיהיה לו
לב אחד ושמח ,כי קודם שיאכל האדם יש לו ב' לבבות ,כי אז יש לו לב רגז,
כי ביום הצום מתגבר המרה המחרחרת כל ריב וכל נגע ,ולכן צוה ה' לאכול
ולשתות ולהתענג בדשן ,אז בלב שמח ייטיב פנים לחבירו ,כדי לחבר את כל
ישראל לאהל אחד .ועיי"ש שאם עושה מצה ומריבה מתוך אכילה ושתיה ,יורד
אותו היום עשר מעלות אחורנית.
ציונים והוספות
לא .של"ה מסכת יומא פרק תורה אור אות קלו,
ודבריו מבוססים על הזוהר בפרשת אחרי מות )ח"ג
דף סח ע"ב(' ,תענו את נפשתיכם' )ויקרא טז ,כט(
קאמר ,בגין דישראל משתכחין קמיה מלכא קדישא,
ויהא רעותא דלהון לגבי קודשא בריך הוא לאדבקא
ביה ,בגין דיתכפר להו חובייהו .ועל דא מאן
דאכיל ושתא בתשיעא ,ומענג נפשיה במיכליא

ובמשתיא ,אשתכח בעשירא עינויא דנפשא ,בתרין
חולקין .ואשתכח כאלו אתעני תשיעאה ועשיראה.
'את נפשתיכם' ,לאכללא כולא גופא ונפשא,
ולאתכנעא בההיא יומא לאתכפרא על חוביהון ,עד
כאן.
לב .על העין יעקב יומא דף פא ע"ב.
לג .למגיד מקערמניץ בספרו על משלי כז א.

ווי העמודים

קד

íéøåñéî ìöðäì äáåè äöò
נאמר במסכת נדרים )דף ח ע"א( אמר רב יוסף נידוהו בחלום צריך עשרה בני אדם
להתיר לו ,אבל שיהיו עשרה כאלו שמלמדים הלכות לאחרים ,...ואם אין לו
עשרה אנשים שיתירו לו את הנידוי ,ישב על פרשת דרכים ויתן שלום לעשרה
אנשים .וכתב הר"ן :ומתוך שישיבו לו שלום יגינו עליו מן היסורין.
והנה אדם זה נידו אותו מהשמים ,וכנראה לא על שעשה איזה מצוה ,ומסתמא
מגיע לו היסורים ,ואף על פי כן ,אמרו חז"ל ,כשנותן שלום לעשרה אנשים ,והם
משיבים לו שלום ,זה מגין עליו מיסורים.
ודין זה מחייב אותנו ,מי יודע כמה יסורים אפשר למנוע מאנשים ,על ידי שישיבו
להם שלום בסבר פנים יפות ,נוסף על זה ,שאפשר פשוט להחיות מתים בזה,
וכמו שאמר אחד האדמורי"ם "מחיה מתים במאמרו" לפעמים אם מלה טובה
אחת ,אפשר פשוט להציל נפש יהודי מרדת שחת.
ויתכן שבגלל זה אמרו בגמרא )דף ו ע"ב( שאם חבירו נתן לו שלום ולא החזיר לו
נקרא גזלן ,וכבר תמהו במפרשים מה גזל לו ,ולפי דברי הר"ן ניחא ,שהרי מי
יודע כמה יסורים היה יכול למנוע ממנו ,אילו היה משיב לו שלום ,ואין לנו כלל
מושגים מה עושה כשנותנים או משיבים שלום לחבר.
גם אם אתה חרד ופוחד מן הדין ,למה אני צריך לסבול מכך
ובפרט בימים הנוראים כשאנחנו יושבים וחרדים מהדין ,ובדרך הטבע כאשר אדם
חרד ,פניו משדרות עצב ,וסיפר הגר"י בלאזר ,שרבו רבי ישראל מסלנט זצ"ל היה
רגיל לספר ,כי עוד בטל ילדותו כאשר לימוד המוסר לקח לבבו ועשה עליו רושם
להתבונן בדרכי יראת ה' ,הנה פעם אחת בערב יום הכיפורים בהיותו הולך לבית
המדרש להתפלל תפילת מעריב ,והנה לקראתו איש אחד מגדולי היראים פחד
וחרדת הדין היה נראה וניכר על פניו ,ודמעתו על לחיו ,רבי ישראל ז"ל שאל אותו
איזה שאלה שהיתה נחוצה לו ,והאיש הירא מגודל עצבונו וחרדתו לא ענה לו
מאומה ,אמר הגר"י בזה הלשון :כאשר עברתי מעל פני האיש חשבתי בלבבי ,מה
הנני חייב ואשם כי אתה הנך ירא אלקים ותפחד ותרעד מיום הדין ,מה זה נוגע
אלי ,הלא אתה מחוייב להשיב אותי על שאלתי בנחת רוח ,כי זהו מדרכי הטבה
וגמילות חסדים.
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חמשת אלפים צאצאים והכל בזכות התחייסות יפה
מספר יהודי תלמיד חכם מופלג מרביץ תורה ברבים ,אני ועוד כחמשת אלפים
צאצאים הגרים ברחבי העולם ,כולם בני תורה יראי ה' ,ויש ביניהם גם תלמידי
חכמים מופלגים והכל בזכות אמירת שלום אחת.
ומעשה שהיה כך היה ,יעקב סבא רבא שלנו נולד בבית חרדי שומר תורה ומצוות,
בבחרותו נפטר אביו על פניו ,ורוחות ההשכלה שנשבו בעוז באותו הזמן ,גרמו לו
אט אט לנטוש את קיום התורה והמצוות .מיום ליום הוא הדרדר יותר ויותר עד
ששמר מצוות בודדות בלבד ,רק כדי להשקיט את מצפונו הבוער עדיין בקרבו.
באחד הבקרים הוא התעורר משנתו ונזכר במשהו שלא נתן לו מנוח,
היה יום פטירת אביו המנוח ,שביקש ממנו לפני פטירתו להקפיד לומר
ביום היארצייט לעילוי נשמתו ,בבוקר עוד חשב להתעלם ולשכוח
המוטלת עליו ,אך מצפונו היהודי ורגשותיו לאביו המנוח לא נתנו לו
והוא החליט שהוא יאמר היום קדיש בבית הכנסת.

אותו היום
עליו קדיש
מהמשימה
לעשות כן,

במקום מגוריו החדש עדיין לא דרך בבית הכנסת ואין לו צל צלו של מושג היכן
שוכן בנין בית הכנסת ,הוא פסע בחוסר סבלנות ברחובות העיר וירצבורג אשר
בגרמניה מסתכל על השלטים ועל חזיתות הבנינים ומחפש את בית הכנסת ,לאחר
שעה ארוכה של שוטטות בעיר ובסיוע עוברים ושבים הגיע אל בית הכנסת
המפואר ,הוא עמד בדלת מתחיל לפסוע פנימה בצעדים מהוססים ,ותוהה איך יקבלו
את פניו פני בחור שעוזב את דרך היהדות שניכרות על פניו אותות השפעת רוחות
ההשכלה ,ושמבקר בבית הכנסת רק כדי לומר קדיש על אביו ביום היארצייט.
יעוקב השמיע לעצמו בשקט אנחת רווחה עת ראה שהציבור אוחזים כבר בתפילת
שמונה עשרה של מנחה ,ואף אחד לא הבחין כשהשתחל לירכתי בית הכנסת ,הוא
המתין בסבלנות לסוף התפילה ,ואז פתח בקול רם באמירת קדיש לעילוי נשמת
אביו המנוח.
התפילה הסתיימה ,בעוד יעקב חושב באיזו דרך יצא באופן בו לא יפגוש בעיניהם
של המתפללים ,מתקרב אליו יהודי נשוא פנים שעל פניו חיוך רחב ומציג עצמו
כרב העיר רבי יצחק דוב הלוי במברגר זצ"ל ,שלום עליכם פתח הרב את שיחתו
עם הבחור ,הוא התעניין לשלומו ובאשר למצבו בחיים היומיומיים בלבביות כנה
ואמיתית כזו שבכוחה לפתוח לבבות של אבן ,הרב ביטא בפניו את התפעלותו
והערכתו הרבה ממנו שעל אף רוחות ההשכלה הסוחפות צעירים בגילו לפרוק
לגמרי עול תורה ומצוות ,יעקב לא נסחף בזרם העכור ,והוא שומר בנאמנות על
המסורת ועל הקשר ליהדות ומצוות.

קו

ווי העמודים

יעקב עמד כמאובן וגרונו נחנק מהתרגשות ,דמעות עקשניות נקוו בעיניו ,וטשטשו
את ראייתו עוד ועוד דמעות חברו והתאספו בעיניו ,ובבת אחת הן פרצו והתגלגלו
במורד לחייו הקרות דמעות של פורקן נפשי דמעות של מים קרים על נפש עייפה,
דמעות געגועים עזים לעולם החמים והטהור אותו עזב ,דמעות של התרפקות על
מילותיו החמות והאוהבות של רב העיר שידע להעריך בכנות את מאמציו לשמור
על קשר ליהדות.

יעקב יצא מבית הכנסת ומחשבות חרטה הציפו אותו ,רוח טהרה עברה עליו והוא
התחיל לשוב אל אביו שבשמים ולחזור אל כור מחצבתו ,שנתיים אחרי אמירת
הקדיש ,ויעקב כבר עמד תחת חופתו בחור ירא שמים ומקפיד על קלה כחמורה,
כלתו אף היא שומרת מצוות ,ומבית חרדי מובהק יחד הם מניחים את היסודות
לבנין האיתן ומקימים בית נאמן בישראל כדת משה וישראל.

במהלך השנים נולדו להם שלשה עשר ,כולם הלכו בדרך הישרה ,בשביל הדרך
התורה והמצוות ,אותו סלל האב ביגיעה רבה יחד עם האם.

כהיום מאה וחמישים שנה אחרי אמירת הקדיש ההוא ,מונים צאצאיו למעלה
מחמשת אלפים נפשות בלי עין הרע כן ירבו ,כאשר כולם ללא יוצא מן הכלל שומרי
תורה ומצוות ,וחלקם הגדול תלמידי חכמים עצומים מהם מרביצי תורה וחסידות
ידועים.
אחד מאלפי צאצאיו של אותו יעקב שסיפר את המעשה ,אמר תארו לעצמכם שהרב
במברגר זצ"ל לא היה מחליט בדעתו לגשת לאותו בחור אורח לשאול בשלומו
ולהעניק לו מילה טובה והערכה כנה ,מי יודע מה היה קורה הוא היה עולה לשמים
לתת דין וחשבון על מעשיו בעולם הזה ,וחמשת אלפים נשמות מקבלות את פניו
וזועקות לעומתו למה לא הצלת אותנו ,עם מילה טובה אחת עם חיוך קטן אחד
היית מביא אור לנשמותינו ,פעולה טובה אתת יכולה להיות משמעותית ומשפיעה
לנצח נצחים.
איך שינוי שמה של האשה גרם להשכנת שלום בית

הגאון רבי רפאל לוין זצ"ל בנו של הגאון רבי אריה לוין ,שימש שנים רבות דיין
בבית דין ,וסיפר בנו )זכרון תפארת רפאל עמוד תסב( מעשה מופלא איך שהצליח להשכין
שלום בית עם דבר קטן.

באחד הימים באו לפניו בני זוג כשנה לאחר נישואיהם ,ובקשתם בפיהם לסדר
עבורם גט ,חברי בית הדין דנו בענינם וניסו לעשות שלום בית ,אך לא היה עם מי
לדבר שניהם היו נחושים להתגרש ויהי מה .הדיינים שראו שאין ברירה קבעו להם
זמן לדיון הבא בעוד כחודש שבו יכתבו את הגט.

שולחן שבת



יום הכיפורים

קז

הדיין הגאון רבי רפאל לווין זצ"ל בנו של הצדיק הירושלמי הנ"ר אריה זצ"ל מאד
כאב על כך ,והוא גמר אומר בלבו לנסות להניאם מהחלטתם ,בגמר הדיון הוא יצא
אחריהם וביקש מהם לסור למעונו בערב ,שכן חפץ הוא לדבר עמהם.
כשבאו אליו שאלם לפשר הסיבה האמיתית שברצונם להפרד ,והשיבו הסיבה אינו
משום מחלוקת ומריבה ,אלא משום שחשו שאין שיחה משותפת ביניהם ,וכל אחד
כמו חי לעצמו ושקוע בעניניו ,דבר זה גרם לרוח נכאים בבית ,עד ששוב לא ראו
טעם להשאר יחד והחליטו פה אחד להפרד.
ר' רפאל חשב לרגע ואז הבזיק רעיון בראשו ,יש לי עצה עבורכם ,הנה ידוע כי
בשינוי השם משתנה מזלו של האדם ,אולי תסכימו לעשות שינוי השם לאחד מכם,
ואז נקוה שיועיל הדבר לשינוי מזלכם ,יכולים אתם לקחת עצה זו כנסיון בלבד,
אם יועיל הדבר לשינוי המצב מה טוב ואם לאו עשו כלבבכם.
בני הזוג הסכימו לעצה אם לא יועיל גם לא יזיק ,ור' רפאל הציע שיעשו לאשה
שינוי השם ,ויוסיפו שם על שמה ,אלא שפנה אל הבעל והוסיף שמע נא ,גיסי מרן
הגרי"ש אלישיב סובר ,שכדי שיחול השינוי השם על פי ההלכה צריך להשתמש
בשם החדש בתקופה של שלשים יום ,לכן לתועלת הענין עצתי שתקפיד להשתמש
בשם החדש למען יחול השינוי השם.
ולכן במשך היום בכל פעם שאתה נכנס הביתה ,ואתה אומר לאשתך שלום או בוקר
טוב וכדו' ,תקפיד מעתה בתקופה הקרובה להוסיף את שמה החדש ,ותאמר לה
שלום רחל לאה ,או בוקר טוב רחל לאה ,צהרים טובים רחל לאה ,וכך יקבל שינוי
השם תוקף הלכתי ,ובעוד זמן מה תשובו אלי לראות מה קורה.
בני הזוג שמעו לעצתו ולאחר תקופה קצרה שבו אליו כשהם מאושרים ושמחים
באמרם אכן מצבנו השתנה לבלתי היכר ,כי עצם אמירת השלום והבוקר טוב בכל
פעם בשמה החדש גרם להדברות ושיחה משותפת בינינו ,והדבר הוסיף והתחזק
מיום ליום עד שכבר אין לנו כבר סיבה וטעם להפרד.
באמת לזה היתה כוונתו של ר' רפאל אלא שרצה להלביש זאת בסגולה של השינוי
השם .ומששמע שהדבר הצליח לבו עלה על גדותיו בשמחה שזכה להשכין שלום
בעוד בית בישראל.

