
 

 

       
 5637524טלפקס: 58-002-491-7ם ע.ר. -י 44רח' זבוטינסקי                

יוצא לאור בסיוע המשרד לשרותי דת                         
העורך: הרב שמואל כ"ץ   

        

 

 
 

 סגירת מעגל ופתיחתו מחדש  –מעמד הקהל 

ַנת    שְּ ד  ֹמעֵּ בְּ ִנים  שָׁ ַבע  שֶׁ ץ  לִמקֵּ כָׁ בֹוא  בְּ ּכֹות.  ַהסֻּ ַחג  בְּ ה  ִמטָׁ ת-ַהשְּ אֶׁ אֹות  רָׁ לֵּ ל  אֵּ רָׁ יָך  -ִישְּ ֱאֹלהֶׁ ה  הוָׁ יְּ י  נֵּ פְּ
ת אֶׁ א  רָׁ ִתקְּ ר  חָׁ ִיבְּ ר  ֲאשֶׁ קֹום  ל-ַבמָׁ ּכָׁ ד  גֶׁ נֶׁ ַהזֹאת  ה  ת-ַהתֹורָׁ אֶׁ ל  הֵּ ַהקְּ ם.  יהֶׁ נֵּ זְּ אָׁ בְּ ל  אֵּ רָׁ ִשים  -ִישְּ ֲאנָׁ הָׁ ם  עָׁ הָׁ

ר בִ  ָך ֲאשֶׁ רְּ גֵּ ַהַטף וְּ ִשים וְּ ַהנָׁ תוְּ אּו אֶׁ יָׁרְּ דּו וְּ מְּ ַמַען ִילְּ עּו ּולְּ מְּ ַמַען ִישְּ יָך לְּ רֶׁ עָׁ רּו ַלֲעשֹות  -שְּ מְּ שָׁ ם וְּ יכֶׁ ה ֱאֹלהֵּ הוָׁ יְּ
ת ל-אֶׁ ה ַהזֹאת-ּכָׁ י ַהתֹורָׁ רֵּ  יב(. -)דברים לא, י  ִדבְּ

 למצוות הקהל ניתנו מספר טעמים: 

ל  .1 לבית   -מקום אחד  מצווה זו מחייבת את כל ישראל, לעלות בחג הסוכות לאחר שנת השמיטה, 
המקדש. העמידה שם שעות ארוכות בהכנעה ובענווה מול המלך הקורא בספר דברים, לימד שהערך  

התורה: "לשמוע דברי התורה, שהיא כל עיקרנו והודנו ותפארתנו,    –הנעלה ביותר של עם ישראל הוא  
שק בה, ילמדו לדעת  ויבואו מתוך כך לספר בגודל שבחה והוד ערכה, ויכניסו בלב הכל חשקה, ועם הח

)ספר  במעשיו"  השי"ת  וישמח  לטובה  ויזכו  השי"ת,  את 
 החינוך, מצוה תריב(. 

העם, פעם בשבע שנים, לחוות מחדש   כל   .2 את  הביא  זה  מיוחד  מעמד 
התגלה הקב"ה לעמו ומסר להם את   הסיני   הר  מעמד  חווית  בו    -את 
שאינם מכירים, חייבין להכין ליבם,   עיקרי תורתו ואת ייעודם. "וגרים 
שניתנה   כיום  ברעדה,  וגילה  ויראה  באימה   לשמוע  אוזנם  ולהקשיב 
אלא לחזק דת האמת; ויראה עצמו  ה קבעה  בסיני...שלא  כתוב  בו 

שומעה   שליח    - הגבורה  שהמלך  ומפי  בה,  נצטווה  עתה  כאילו 
הוא, להשמיע דברי האל )רמב"ם  ז(. -הלכות חגיגה פ"ג, ו

באו למעמד זה כדי ללמוד    -גברים, נשים וטף. האנשים  – . במעמד זה היו חייבים להשתתף כל העם 3
ו כדי לשמוע אותן; והילדים, בעיקר הקטנים שלא מבינים כלום,  בא  -את עקרי מצוות התורה; הנשים  
כדי לתת שכר לאלו שהביאו אותם )חגיגה ג, א(. כל מי שהשתתף    -הובאו למרות הטירחה שבדבר  

במעמד אדיר זה לקח עמו רגשות של קודש, טוהר והתעלות, אפילו הילדים הקטנים, כל אחד לפי 
הרכ הילדים  בלב  זו  "זריעה"  שיקבלו  מדרגתו.  העתידי  השכר  זהו  יגדלו,  הם  כאשר  "תנבט"  ים, 

ההורים, יקל עליהם חינוכם ליראת שמים ולקיום מצוות התורה. הזיכרון לאורך שנים, כיצד קהל של  
וללמוד  לשמוע  עליהם  כמה  עד  להבין  לילדים  יסייע  עילאית,  וביראה  בדממה  עמד  אלפים  מאות 

 קה ללימוד תורה )אברבנאל, מלבי"ם, שם(. ממוריהם וממלמדיהם, ועד היכן מגיעה התשו

רק לאחר עבודה רוחנית מאומצת של שנה תמימה, בה התעלה עובד האדמה והגיע להכרה אמיתית   .4
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אינם שלו אלא מתת שמים הם; רק לאחר שנה בה התבטלו המעמדות של עשירים    –שכל הארץ ויבולה  
דבר שהביא לאחדות אמיתית בעם   –הפקר לכל  ועניים, כי הכל היו שווים באכילת תנובת הארץ שהיתה  

הכסף   שגם  והבנה  השמיטה,  שנת  בסוף  והחובות  הכספים  שמיטת  לאחר  רק  הרע;  אהבת  ולהגברת 
מקורו בברכת ה'; רק בזמן שהעם כולו אינו טרוד בעבודה קשה של הבאת פרנסה הביתה; רק כעבור  

רק אז ניתן להפיק את מירב   –מינים  ימי התשובה וימי אחדות העם בישיבה בסוכה ונטילת ארבעת ה 
שהן   "פרשיות  דברים:  מספר  נבחרים  פרקים  המקריא  ישראל  מלך  מול  בעמידה  הרוחנית  התועלת 

 רמב"ם, הלכות חגיגה פ"א, ה"א(. מזרזות אותן במצות ומחזקות ידיהם בדת האמת" )

שנת השמיטה, כדי   עובדי האדמה הקשורים בלב ובנפש למקור פרנסתם, בוודאי חיכו בערגה לסיום  .5
שיוכלו לשוב במהרה לעבודה זו, בחרישת הקוצים מהשדות שלא נעבדו בשנת השמיטה, ללא סייגים 
והגבלות. סכנה גדולה קיימת במעבר ובשיבה מהירה מעולם הרוח לחיי החומר. לכן, הקב"ה חייב את 

והאפו לחיים הקשים  לפני השיבה  ורגעים ספורים  סיום שנת השמיטה  עם  לעלות בחג כל העם  רים, 
חג האסיף, לבית המקדש, והפעם ללא טרדה ומחשבות על איסוף היבול לפני בוא הגשם, כדי    –הסוכות  

ובהדרכות  באמונה  אותם  ויחזק  והכרם,  השדה  בעבודת  הקשורות  המצוות  את  להם  יזכיר  שהמלך 
ייקח אתו את כל ערכי השמיטה,    מוסריות כדי לא לשקוע בעולם החומר המפתה. כך עובד האדמה 

 )משך חכמה, דברים לא, י(. כאדם מוסרי וערכי יותר, לשש שנות העבודה הבאות 

החקלאי שניצל כראוי את שנת השמיטה ללימוד תורה ולמילוי מצברים, יכול לחוש בסיפוק רב עם   .6
סיומה, שהוא למד מספיק תורה בשנה זו גם עבור השנים הבאות. כדי לשרש טעות חמורה זו, חייבים  
כל ישראל מיד בראשיתה של השנה הראשונה משנות השמיטה הבאות לעלות לבית המקדש. כדי ללמוד 

אך   )רבי יונתן אייבשיץ, תפארת יונתן, שם(.תורה מפי המלך תוך הבנה שגם בשנות העבודה יש ללמוד תורה.  
המלך, ליבם של ישראל, המנהיג המדיני    – הפעם כל העם לומד יחדיו! העם כולו ישמע דווקא משליח ה'  

ין רגע בחיי העמל  והרוחני של העם, שאין להסתפק בנלמד בשנה שעברה, כי לימוד זה יכול להעלם ב
הקשות. על עובד האדמה להשתמש בתבונה במטען האדיר ובערכים שרכש בשנת השמיטה, כך שהם  

 יביאו לו תועלת, כאדם חדש, גם בשש השנים הבאות. 

הווה שיא ברית   שנת השמיטה,למופלא  סיום  ו  מעמד הקהל  וכריתת  מחודש  סיני  הר  מעמד  במעין 
עם הקב"ה.   היה  מחודשת  זה  מעגלבמעמד  מעגל חדש  ,סיום  הווה פתיחת  גם  הוא  זאת   .ויחד עם 

השפיעה על שש שנות עבודת אדמה הבאות. כך כל אחד מישראל זכר תמיד  זה,  "הירידה מהר סיני"  
הקהל:   מעמד  של  במרכזו  שעמדו  היקרים  האוצרות  שני  את  משמר  מכל  לשמור  התורה  שעליו  א. 

 דור העתיד האמור למוסר תורת נצח זו לדורות הבאים.  –ב. חינוך הילדים  .האלוקית
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 התדרדרות התעלות מול 

 

 התעלות מול התדרדרות 
 ערב ראש השנה תש"ל 

אנוש אנושות, התעלות -ומעשי  אנוש גדולים ומופלאים, ושנת תהיות-שנת תשכ"ט היתה שנה של הישגי
תעלומות גילויי  ואכזבה.  תקווה  אחת   והתדרדרות,  משפחה  כדי  העולם  את  שמצמצמים  בבריאה 

הוא שיבשרו תשועה מעושק וחולי, אינם מנוצלים להרבות תועלת, אלא   להרבות שלום, שדין וצריכים  
 כדי להרתיע ולאיים.  יש בהם

מעיינן לא להיטיב לבני עמן    ועמנו נשאר פגיע, וביותר הירבו לפגוע בנו בשנה זו ממשלות ערב, שכל 
ולהוציא הון תועפות לאיים על ישראל.  להרבות בנשק    הנתונים בעוני ובדלדול רוחני. כל אשר להן יתנו

חורגות בכבודן   פעולותיהן  ופוגעים  אחרות  במדינות  ומתפשטות  והולכות  מקומם    ממסגרת 
משפטי נחטפים,  לתומם  הנוסעים  אנשים  ואנשים-ובעצמאותן.  מבוימים  נתלים    רשע  מפשע  חפים 

ה אלא מכוח מעשיהן בקודשן שלא נעש  דת בטענה של פגיעה-בחוצות. ועתה הן מכריזות על מלחמת
הדבר וששים לנצל מאורע זה לליבוי יצרים אפלים, ולהכריז    המרושלים, והכל יודעים כיצד נתהווה

ואינו   שמקום זה נגזל ממנו, ומשחזר ושיחררו, כבול הוא, בשל גזירה שקיבל על עצמו,  מלחמה על העם
 שב לחדשו כקדם. 

מדינה אשר אין בידה    ת הן בגדולות, והאדם וכל מדינות גדולות, כגודלן כך גודל בעיותיהן, מוטרדו
החלש לזעקת  אוזן  מטים  אין  ונרמסים.  נשחקים  גוברת.   עוצמה,  העושקים  ויד  הנעשקים,  ולדברי 

ללמד שבכוחן  ועצומות,  גדולות  יחסים    אומות  עמהן  לקיים  ממשיכות  יינקה,  לא  רע  עושה  שכל 
 הנאה שבכלכלה ובמדיניות. תקינים, משום טובות

אתה כאחד מהם", אומר    מנגד דינה כתמיכה או השתתפות במעשה. "ביום עמדך מנגד... גםעמידה  
יעקב תכסך בושה... ביום שבות זרים חילו, ונכרים    ועל מה נאמר? "מחמס אחיך  )א, יא(,הנביא עובדיה  

ל  גורל גם אתה כאחד מהם... ואל תעמוד על הפרק להכרית את פליטיו, וא  באו שעריו ועל ירושלם ידו 
 יד(.-)שם, ישרידיו ביום צרה"  תסגר

ניתנו לחרב, חומת ברזל מקיפה אותם והם מדוכאים ברוחם ומעונים בגופם, אין   שרידי עמנו אשר 
ולכל היותר משמיע הוא קול דממה דקה של   העולם רואה בהצלתם משימה מוסרית ראשונה במעלה,

אשר כבד  אשמה  כתב  זה  כולו.    מחאה.  בעולם  יוכרו  עם תוצאותיו  להשלים  מסתגלים  האדם  בני 
 ישור את ההיתדרדרות.  מעשים כאלה ומי

  )ירמיהו לא, ג(. בתולת בת ציון"  פי שבועת הבורא, שאמר: "עוד אבנך ונבנית-ואנו פה בארץ קודשנו, על
מלרקד סביבנו ומלהסעירנו. מאז מלחמת ששת הימים,    חוזרים אנו ובונים את ארצנו, אין השטן פוסק

  למנוצחנו לשלום, לאותה אומה אשר כל ימי שלטונה היתה ארצנו חרבה  שיוקל לנו וקראנואמרנו  
בה ושולחים לה כלי    ושוממה, והיא עינה רעה בנו וברצוננו להשים מדבר לאגם מים, ויש התומכים

 משחית לחבל בנו.

סים הגדולים  לנו, אחרי הנ על מה באתנו הרעה הגדולה הזאת? ועד מתי ישפך דם נקיים? דומה, שהיה
להתנער מעפר הגלות. העם צריך היה להיחרד מקצה   שראו עינינו בגאולת ירושלים ויתר ערי הקודש, 

 ישראל אינה אלא לבניה, וכשבניה לא באים -ישראל, ללא שאלות הרבה, שארץ-אל קצה, לעלות לארץ 

 אליה היא נרעשת והללו שנמצאים בקרבה לוקים.

למקור שורשינו ויהדותנו. ואנו   חיינו בלא מחשבות זרות, ולשוב  התקופה החדשה מחייבת לחזור לבית
הראשונה, ואלה שמקיימים מצווה זו יש בהם שקועים   כאן איננו פרים ורבים כמו שנצטווינו במצווה

מושיטים אנו  ואין  תהיה    בדלות,  האם,  אל  הבנים  יתקבצו  אם  להם.  הראויה  העזרה  כל  את  להם 

 הצפה, י"ח תשרי תש"ך 



 

 

נשוב לפארנו    יתבסס מעמדנו,  – רק בעלותינו אליה ובבנותינו אותה  ותסכוך בכנפיה עלינו, ו   שמחה,
 ואויבינו יצטרכו להשלים עמנו או עם המצב. 

הנעלים? ההתעצמות מגיסה   אינה מצליחה להתקרב אל הערכים  – וכיצד האנושות שמבקשת להתקדם  
ולירא הבורא  בפעולות  להתבונן  במקום  רוחה,  וח  את  ענווה  מדות  לעצמה  ולסגל  חכמי  מהודן  סד. 

לראש השנה, אמרו שיש להתבונן בבריאה, והם שאלפונו: "השתונן   ישראל, כר' יהודה הלוי בפיוטו
ינידך. והבט אל    והתבונן בסודך. והבטת מה אתה ומאין יסודך. ומי הכינך ומי הבינך וכח מי  והכונן

ידיך. תשלח  אל  אליו  רק  פעליו  חקור  כבודך.  והעירה  אל  בסוף  גבורות  תדרוש  במופלא    כי  ובראש 
מכריזים עלינו    דומה, שלא משום שהאומות נתרחקו מן האמונה לקו בכך. והרי אויבינו   ובמכוסה".

אלא מה שליבם חפץ. דוגלים הם בדת    מלחמה בשם דתם. ברם, אמונה זאת איננה מה שהדת מחייבת,
 המוסריים.לפי הצרכים, לאו דווקא  ובאמונה, ונוהגים בה מנהג הפקר והכל

הפשעים והעוונות, מזכיר הוא    בבוא עם ישראל בראש כל שנה לעשות חשבון נפשו, ולבקש סליחה על
חטא בהם, שמא נמצא מישהו שעשה והרי אנו ערבין    כל אשר יעלה על הדעת, אף אם היחיד יודע שלא

ים אנו שלא שמשאנו מבקשים סליחה ורוצים לעשות רצון הבורא, יודע  זה בזה. ולא זו בלבד, אלא
בית ישראל... הורם   "היה עם פיפיות שלוחי עמך  )בתפילת הימים הנוראים(:מחוור לנו ואנו אומרים:    הכל

ואל מה שישאלו,  הודיעם  מה שידברו,  הבינם  ואל   מה שיאמרו,  יבושו במענם,  ואל  יכשלו בלשונם 
יף טפל על העיקר, או ימלט שהאדם, שהוא קרוב לעצמו, יעד  יאמרו לפניך דבר שלא כרצונך". כי לא

  להצדיקו בשל כך. גם בזה נבדל עמנו, ולו ישכילו האומות ללכת בדרך זו כי אז  יצדיק מעשה שאין
כל המעשים "ויראוך  כולו:  העולם  על  מתפללים  והוא שאנו  לאנושות.  לה  כל    יוטב  לפניך  וישתחוו 

 )שם(.  הברואים, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם"

הטוב ולהביא ליישובו   יום מוכח שאין בכוח המדע לטהר את הנפש, לכוון את האדם אל המעשהיום  
אם היא  אשר  זכה,  אמונה  אליו  מתלווה  לא  אם  עולם,  מן   של  והמותר שלו  כל המידות האנושיות 

ון  וושמאמונתנו אולפה האנושות בערכים נשגבים, שומה עליו לכ  הבהמה. עמנו, שהוא הותיק שבעמים
לב,    פיה, להשתית מערכות חיינו על עקרונות התורה ומצוותיה. לשוב אל ה' בכל-על  המעשיםאת כל  

מחדשת את נפשו והריהו   ואין יפה מן התשובה. אם גופו של האדם אינו יכול להתחדש, הרי התשובה 
  אל ה', הרי הוא ישוב אלינו כפי שמובטחים אנו כברייה חדשה, אשר רוח רעננה נסוכה עליו. אם נשוב

אשר הם שרירים וקיימים יותר מכל החלטות מעצמות תבל, ונזכיר   מפיו. נבטח בו ובנבואות נביאנו
ישראל, כאשר    אשר אמר: "כי הנה אנכי מצוה והנעותי בכל הגוים את בית  טו(–)ט, טעמוס    את דברי

פרציהן והרסותיו הנפלת, וגדרתי את    ינוע בכברה ולא יפול צרור ארץ... ביום ההוא אקים את סכת דוד
אדמתם, ולא ינתשו עוד מעל אדמתם אשר נתתי להם אמר    אקים ובניתיה כימי עולם... ונטעתים על

 ה' אלהיך".

 בקרוב להתגשמותן.   ועתה אברך את כל בית ישראל, שיהיה דורנו ראוי לכל הנבואות הללו ושנזכה

ומתנכל, ישמרם מכל פגע   אויב יברך ה' את חיילינו השוקדים על משמר ארצנו, ויצליחם להדוף כל  
ישלח להם ה' רפואה וישובו לאיתנם. יברך ה' את   וישובו לבתיהם לשלום. ואותם שנפצעו ועוד חולים, 

 ן ירושלים ובית הבחירה. יויזכנו לראות בבני עמו בשלום ותשקוט הארץ,

 תכתבו ותחתמו בספר החיים והשלום ותזכו לשנים רבות.

 מא - לטהרב יצחק נסים, לדור ולדורות: מאמרים ונאומים, עמ'                                                              

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 מחה בתורה למרות שהיא מטילה עלינו חובותש

 אביב, מוצאי שמחת תורה תשט"ז -בתל נאום בשכונת פלורנטין

וחוגגים חג לאותה תורה    נפלאה היא שאין דומה לה. אנו שמחים שמחה יתירהשמחת תורה תופעה  
שהשמחה הזאת גדולה היא בעינינו וכל שמחה    שהיא מרבה עלינו מצוות וחובות, ולא זו בלבד, אלא

חוגג כשמטילים עליו חובות? הן דרכו של עולם שהאדם שמח כשיש    לא תשווה לה. כלום ראיתם אדם
עליו הגבלות   גשמית, כשהוא משתחרר מעול, כשנעשה חפשי לעצמו ואין מוטלותרוחנית או  לו הנאה

ולהיותה משיגה את אשר היא דורשת    או דרישות. נפש כל אדם שואפת להיות משוחררת מכל משא
 אותו. 

קבלת התורה, ביום זה    עם ישראל, שביום שמחת תורה מסיים את קריאת התורה וחוזר ומקבל עליו
היא להיות מובנת לעם אחר? הן מבחינת    אין תופעה זו זרה, לכאורה, היכולההוא מרבה לשמוח. ה

זהו אחד   שמחה, וכיצד חופפות שתי תופעות אלו אצל עם ישראל?  עצם מהותה היא סותרת את המושג
העמים ואין תורתנו ככל תורות    הדברים המופלאים בעמנו ואחד הסימנים הבולטים שאין עמנו ככל

נוצרה לצורך החיים ולמענם. היא מתווה את   תורת חיים היא, כלומר  ישראל-האומות. תורת היא 
ילך בה, אשר העם  יהיו    הדרך  כדי שחייו  וחי בהם,  יעשה  את המעשה אשר  לעשות  אותו  ומדריכה 

ונעדרים הפרעות, מלאי קדושה וטהרה, ומבורכים בשלום ובשמחה.  מסוקלים נגף  כל    מאבני  משך 
ולא תתן   ,וישאר קיים לעולמים ,רח חיים זה, ובזכות כך נשאר קייםתקופת קיומו חי עם ישראל באו

 בו הזקנה אותותיה. 

של אלפי שנים במצבים    דרך החיים של עם ישראל המושתתת על יסודות התורה, עמדה במבחן הנסיון
זו היא תמיד   שונים ובתקופות שונות ובכל הגלויות. כלום יש הוכחה מופתית טובה מזאת שתורה 

בסיני? כי התורה שלנו כוללת ומקיפה היא את כל שטחי החיים,   רעננה ומלאה חיוניות כמעת ניתנה
וצופה מראש את מסתרי ההיסטוריה העתידה. מכוונת היתה התורה לא רק   יודעת היא את   סודם 

ואם נשכיל נמצא בה    לשעת נתינתה ולדור אחד, אלא גלומים ואצורים בה מפתחות של כל דור ודור, 
ובגלותו במאות הדורות הוכיח והראה לנו נכוחה   המפתח המתאים לאותו הדור. גלגול העם בארצואת  

להיות יצירת אנוש אלא אלהית ונצחית, שבה כרוך גורלו של העם,    ובנסיון, שתורה זו איננה יכולה
 קשור עם הנפש והנפש עם הגוף ואין קיום לזה בלא זה.  כשם שהגוף

-היהדות, גם בהשתנות סדרי  הוא שנותן ליהודי השומר את משמרת  היסוד הנצחי והאלהי שבתורה
 היכולת להיות מודרני עם היותו מדקדק במצוות.   החיים ובהתפתחות הטכנית והמדעית של דורנו, את 

שהרוצה להיות מתקדם איננו    על כן אין מקום, חלילה, להתקין "ריפורמה" בדתנו, שלא ככל הדתות
אם נפגום חלילה בנצחיות התורה, תפגם חיוניותו   ים מהם נתיישנו כבר. יכול לנהוג לפי מנהגיהן שרב
ישתנה עם השתנות העיתים. לא כאלה חלק יעקב. מצווים אנחנו להדר    של העם ונצחיותו, ואף הוא

)מכילתא    התנאה לפניו במצוות"  –  )שמות טו, ב(המצוות, כמאמר חז"ל: "זה אלי ואנוהו    ולפאר את
הדת מתוכנה ולשוות לה דמות    אבל לא לרוקן את  )ע"פ עזרא ז, כז( בית אלהינו"    שם(, בבחינת "לפאר את

בקיעים בחומת היהדות. הברק החיצוני מעורר    חיצונית נאה בלבד, כי אז תעדר חיוניותה ותבקיע
ומשראה לו זיקה ואינו נמשך לאותו   התפעלות כשהוא חדש,  או פעמיים שוב אין  האדם זאת פעם 

טוב    צונית שבעה כבר בראייה. אבל אם בד בבד עם החיצוניות הנאה יהיה תוכןהחי  מקום, כי העין
 ורענן, כי אז נפשו נקשרת בנפש המקום והענין, ואינה יכולה להפרד ממנו.

 

 הצפה, ח' תשרי תשל"א 

 



 

 

ועל לקיימה,  נפשו  ומוסר  התורה  על  ששומר  על  -והעם  שומר  כך  ועל    קיומוידי  הלאומי  ויחודו 
- מה פלא, איפוא, שאף  הוא מלומד בנסים.  התפתחותו האנושית, לא פלא אם אין דרכו דרך הטבע ואם

לשמוח ביום זה בשמחת התורה ואנו בנערינו ובזקנינו    פי שהתורה מרבה עלינו עול וחובות, נרבה-על
צחק ידידיה פרנקל. בראותי רבבות  עלי להודות בזה להרב י  ומכרכרים לפני התורה.  מרקדים, מפזזים

על    לשמוח בשמחת התורה, לבי מתמלא שמחה ועדוד, כי כל השמח בשמחתה מעיד   ישראל נאספים
שלא כל אחד חזק ברוחו   עצמו שמקבל עול מלכות שמים ומקבל בשמחה ובאמונה את התורה. אע"פ

 ומופת על הקשר הנפשי, יש בזה משום אות    עד שיכול הוא לשמור את כל הכתוב בספר התורה הזה,
תורתו ואלהיו. כוחו של העם וכוחה של ארצו ירבו עם גידולו של    של העם עם  המודע או הבלתי מודע

   הציבור הזה.

 (מנהג בגדאד ) בתרנגולים או בכסף   –כפרות 

 בהנ"ו ירושלים תובב"א ז' חשון פור"ת.

 לכבוד הרבנית המפורסמת בגודל חכמתה ובצדקת פזרונה

 יחי שמה לעד פרחה סלמאן דוד ששוןכבוד שם תפארתה 

 אכי"ר.

 ? כתובזה מעות, ולא תרנגולים, והיכן  על הדבר אשר אמרו בבגדאד בשם פוסקים שיסבבו לכפרות

בקהילות גדולות  : "כתב וזה לשונו  (אות ד'  כלל קמ"ד )מצא בשום פוסק, ורק הרב חיי אדם  דבר זה לא נ
נעורים כל איהלילה    השוחטים  כן  על  ירגישו בבדיקת הסכין,  וקרוב הדבר שלא  צייתי    וכו',  לדידי 

לסבב על ראשיהם במעות, כמו שכבר נשרש בלב עמי   ואינם רוצים לבטל מנהג זה, טוב יותר היה להם
לקדמונים שהיו מסבבים זרעים,    שאם לא ישיגו תרנגולים אזי מסובבין מעות, שבאמת כן מצינו  הארץ

.  *אדם    . עד כאן לשון הרב חיי"בשם רש"י שבת דף פ"א עמוד שני וכו'  ברהםכמו שכתב הרב מגן א
  וכתב שטוב שיסובבו מעות ולא תרנגולים, משום שלא יכשלו  הנה הרב חיי אדם בחר במנהג עמי הארץ, 

שמים, בודאי גם החיי אדם מודה שטוב   ח"ו באיסור נבילה וכו'. אבל מי שיכול למצוא שוחט הגון וירא
שהקדמונים היו   (פ"א דשבת)שהביא סמך למנהג עמי הארץ ממה שכתב רש"י    גולים. ומהלסובב תרנ

דמיונו עולה יפה, דשאני זרעים מהמעות, דכל עיקר    נוהגים לסבב זרעים. במחילת כבוד תורתו אין
  **עליו, כמפורש בכל הפוסקים.  בכפרות הוא להכניע לב האדם, ושיחשוב שכן היה ראוי לבא  הכוונה
יכול    והם יונקים, ועל ידי שמסבבן ועוקרן פוסק כח החיות, והרי בזה   בזרעים שיש בהם חיות, ואם כן

 : ( בשבת ד"ה האי)שאין כן במעות. וז"ל רש"י    להיות שיכנע לב האדם כמו בשחיטת העופות. אבל מה
בתוכו פולין וזורעים    ראש השנה לוקחים עציץ לכל אחד מאנשי הבית, גדול וקטן,  איזה ימים קודם"

כל אחד עציצו ומחזירו סביב ראשו שבע פעמים,   או קטניות, ובערב ראש השנה שכבר צמח, לוקח 
בזרעים צומחים שיש בהם כח    , ע"כ. הרי שהדבר שהיה נהוג הוא"זה חליפתי זה תמורתי וכו'  ואומר

זה    תב כמנהגעמי הארץ שהיו מסובבין מעות, ורק הרב חיי אדם כ  חיות. באופן זה אין סמך למנהג
לגמרי ולבטל המנהג  וטרפות.  נבילות  יכשלו באיסור  בכל    שלא  נתפשט  כי כבר  בידו,  עולה  היה  לא 

 , משום שכמה מהגאונים (ואף דמרן ז"ל כתב שיש למנוע המנהג)הספרדים,    המקומות, ואפילו בין
   ***הזהירו לנהוג כן. כתבו לקיים מנהג זה, וכמ"ש הרב בהגה"ה. והמקובלים אדרבה 

מזמן מרדכי ואסתר, וגם המן ידע מהמנהג,   ואני מצאתי שכבר היו נוהגים אבותינו לעשות הכפרות עוד
עם   ויאמר המן למלך אחשורוש ישנו"  ג, ח(: אסתר  )כמפורש בתרגום שני בפסוק    וקטרג בו על ישראל,

עיי"ש. אשר    **** תשרי שוחטים עופות לכפרה,  וגו', שאמר המן הרשע לאחשורוש בתשעה לחודש  "אחד
שכתב להוד מעלת   ,קדמון הוא מנהג זה. על כן לא ידעתי מה כוונת הכותב מבגדאד  מזה נראה כמה

 יותר שיסבבו מעות, אם כוונתו לבטל את כבוד הרבנית ממנהג  הרבנית שתחיה לאורך ימים אמן, שטוב

 גדולה, ועוד חזון למועד בלא נדר.  . כל זה כתבתי במהירות*****ו ה, לדעתי אין צריך להשגיח בדבריז

 והשי"ת יאיר עיננו באור תורתו אכי"ר. 

 נסים רחמים ס"טיצחק                                                                                                                         

  רמא-ונאומים, עמ' רמהרב יצחק נסים, לדור ולדורות: מאמרים 



 

 

 סי' תרה אות יא.  ( סופר)הובא בכה"ח *

 וילך אות ב'.   שו"ת מהרי"ו סי' קצא, ובשל"ה כמובא בכף החיים שם אות י, בן איש חי פרשת**

 . וכוונתם כף החיים שם אות ה בשם שער הכוונות בשם האר"י. וראה שם אות ג סדר הכפרות ***

 ".   ואכלין ושתין ומתפנקין אנון נשיהון ובניהון ובנתיהון , נכסין חיון ואווזין (תשרי)וכד מטא בתשעה ביה " וז"ל:****

ובמקורות שציין בשו"ת יחו"ד    ראה עוד חמדה גנוזה סי' צג תשובת רב נטרונאי גאון, ובשו"ת הרשב"א סי' שצ"ה,*****
 רנח.   'ח"ב סימן עא עמ

 הרב יצחק נסים, לכלל ולפרט: הלכות קצובות, ד, שער כד סי' יז                                                         

 


