
  

 
 שיעור הלכה

'טגליון  תשע"ה כי תבואפרשת    

 פינת האקטואליה

  אלו שינויים יש בתפילה
 בעריו"כ?

  באיזו סעודה אוכלים את
 הדגים?

 ?איך מבקשים סליחה 

  מי שזלזל במת, מה
 יעשה?

  מתי יש חיוב לטבול
 במקוה?

  מה ההבדל בין נר חיים
 לנר הבריא?

  מדוע אומרים וידוי
במנחה של ערב יום 

 כיפור?

 ?ממי מתברכים בעריו"כ 

 ?מה לובשים ביום כיפור 

את התשובות תשמעו 
בשיעור ההלכה לפני 

 !התפילה

 חסידיתהאימרה ה

על ידי קשקוש קערות הצדקה 

בערב יום כיפור, מתפרדים כל 

 הקליפות.

 מרן הבעש"ט הק' זי"ע

הבה"ח ע"י  בדיחותא

 הלר נ"י מרדכי דב בער

ישראלי התערב פעם עם 

 נושא השבוע
 . הלכות ערב יום כיפורסימן זה מדבר מ בקיצור שולחן ערוך. קל"אאת סימן  נלמדהשבוע אנו 

אומרים לנו חז"ל: עבירות שבין אדם למקום, יום הכיפורים מכפר. עבירות שבין אדם לחבירו, אין יום 
 הכיפורים מכפר עד שירצה את חבירו.

זו. מאד קל לבקש סליחה מהקב"ה, כי סוף  בלומדינו את הלכות ערב יום כיפור, עלינו לזכור היטב מימרא
כל סוף, איננו רואים אותו, ולצערינו אנו לא תמיד מרגישים אותו מספיק, על מנת שנתבייש ממנו. אך 
לבקש סליחה מחבר? זה הרי כל כך לא נעים לבוא אליו אחרי כל מה שפגענו בו, ולהתנצל, איך נעשה את 

 ם לזכות בכפרה.זה? אך אין לנו כל ברירה, אם אנו רוצי
עם לפייס את ר' אבא. הלך לביתו והתיישב על שפת הדלת במטרה הגמרא מספרת שר' ירמיה היה צריך פ

שכשר' אבא יעבור, יוכל לבקש ממנו מחילה. בדיוק אז גרפה שפחתו של ר' אבא את מי הספונג'ה 
כך ודאי שתבוא לי המלוכלכים והמים זרמו הישר על ראשו של ר' ירמיה. אמר: עשאוני כאשפה! אם 

הישועה, שנאמר  "מאשפות ירים אביון". שמע ר' אבא את הדבר, יצא החוצה ואמר: עכשיו אני צריך 
 לפייס אותך!

 כך היתה התנהגותם של חז"ל, אחד כלפי השני. כמה עלינו ללמוד מהם.

 מיתת" בית דין" מעשה שהיה

 

 
שנה חי בספרד גאון גדול  700-לפני כ

ומפורסם בתורת הקבלה, ושמו רבי משה 
בן שם טוב ליאון. בעירו של רבי משה גר 
יהודי אחד, אדם שעבר עבירות רבות 
וחטא חטאים גדולים, בחושבו כי כבר לא 

באחד מימי עשרת  .תועיל לו כל תשובה
ימי תשובה פגש אותו אדם את רבי משה 

ובנימה של לעג פנה  די ליאון ברחוב,
אליו: "היכולה תשובה להועיל גם לפושע 

אין דבר המונע ומעכב " ?"וחוטא כמוני
 בפני התשובה, כשחושבים ומחליטים 

ענה הרב, והוסיף: "אולם בקשר אליך, רק המוות יוכל לפדותך מהעבירות. אם  עליה ברצינות"

והאם אזכה גם " ."תשובתך במרוםתקבל על עצמך למות בתור כפרה על עוונותיך, אזי תתקבל 

הבטיחו  –שאל העבריין. "כן, יהיה לך 'עולם הבא' כמו לכל יהודי כשר"  –להיכנס לגן עדן"? 

דרש  –יבטיח לי כבוד הרב, כי אהיה עמו במחיצתו בגן עדן, אם אחזור בתשובה" " .הרב

תו יהודי והלך החוטא. הרב הבטיח לו והלך לדרכו לבית המדרש. נכנסו הדברים בלבו של או

 .אחריו

בארשת רצינות גמורה, בחרטה מלאה על חייו המלאים חטא, התחנן היהודי לפני הרב: "רבי, 

הושיב  ."תעזור לי לחזור בתשובה. הנני מוכן ומזומן לכל, אפילו למות ובלבד שיתכפרו עוונותי

תיחו בכלי הרב את בעל התשובה על ספסל בבית המדרש, וציווה להביא לו גליל עופרת ולהר

על האש, עד שייהפך לנוזל רותח. אז קשר הרב ליהודי את עיניו במטפחת ואמר לו: "אמור וידוי 

היהודי פרץ בבכי, אמר את הוידוי בלב נשבר, והתחרט מקרב לב על עוונותיו  ."על עוונותיך

 .הרבים

 –ונותי" כן, רבי, ובלבד שיתכפרו עו" .שאל הרב –האם אתה מקבל עליך מיתה משונה זו?" "

היהודי פתח את פיו ובלע... אולם  .צוה עליו הרב –ענה בעל התשובה. "אם כן פתח פיך ובלע" 



האם הוא יוכל חבירו, 

 לעצבן אנגלי.

נסע הישראלי לאנגליה, 

הגיע לכביש צר, ונעצר 
באמצע הכביש, במטרה 

 לעצבן את הנהגים.

הוא חיכה כמה דקות, 

ומשני הכיוונים כבר נהיה 
 טור ארוך של מכוניות,

אך אף אחד לא צפר 
 ולא צפצף. 

הישראלי הוציא בינתיים 
עיתון, והתחיל לקרוא. 

ף לאחר כשעה, סוף סו
יצא מישהו מאחד 

 הרכבים וניגש לישראלי.

הוא היה בטוח שהנה, 

הוא יתחיל לצעוק 
ולהתעצבן, וכך יזכה 

בהתערבות. אך 
להפתעתו, האנגלי רק 

ביקש בנימוס "תוכל 
בבקשה להשאיל לי את 

 העיתון, כשתגמור?"

 מי אנחנו

עלון זה יוצא לאור על ידי חבורת 

שיעור הלכה, המתקיים מידי יום 

החסידית קודם תפילת במדרשה 

השיעור  .7:30שחרית בשעה 

נמסר ע"י ר' ניסן משה פודולסקי, 

 מנהל הפנימיה.

המדרשה החסידית מגדלת 

בחורים יראי ה', אוהבי תורה 

 .ואנשי מעשה

 צור קשר
http://www.mcl.org.il 

nisanpodolsky@gmail.com 

שוב פרץ היהודי  .לא את העופרת הרותחת, אלא כפית של דבש... אשר הרב הכניס לתוך פיו

בדמעות שליש: "רבי, מה עוללת לי? האם חמדת לך לצון? מואס הנני לחיות בגוף מסואב זה 

בני", ענה לו הרב, "אל " ."ברצוני להציל את נשמתי, את חיי קח, אך את נשמתי הצל שלי,

 !"תירא. היושב בשמים קבל את תשובתך

מאז לא נפקד מקומו של יהודי זה מבית המדרש, מקום אשר למד, התפלל וצם ימים שלמים, 

נפטר גם יהודי וחי את שארית שנותיו בתשובה. זמן קצר לאחר פטירתו של רבי משה די ליאון 

זה, וברגעי חייו האחרונים בשכבו על ערש דווי, קרא : "פנו מקום לרבי משה די ליאון! הוא בא 

 .להוליכני לגן עדן". ובעוד מילים אלו על שפתיו החזיר את נשמתו הטהורה לבוראה

 מספר החינוךהליכה בדרכי ה'  –כי תבוא  פרשת השבוע
 

 

 

לעשות כל מעשינו בדרך הישר  שנצטוינו
ולהטות כל דברינו אשר , והטוב בכל כחנו
, על דרך החסד והרחמים, בינינו ובין זולתנו

כאשר ידענו מתורתנו שזהו דרך השם וזה 
למען יזכו לטובו כי חפץ , חפצו מבריותיו

, והלכת בדרכיו ועל זה נאמר, חסד הוא
שנאמר , ונכפלה המצוה עוד במקום אחר

 דרכיוללכת בכל 

, בפרוש זאת המצוה זכרונם לברכה ואמרו
אף אתה , מה הקדוש ברוך הוא נקרא רחום

, מה הקדוש ברוך הוא נקרא חנון, היה רחום
מה הקדוש ברוך הוא , אף אתה היה חנון

מה הקדוש , אף אתה היה צדיק, נקרא צדיק
. אף אתה היה קדוש, ברוך הוא נקרא קדוש

כת בפעלות והענין כלו לומר שנלמד נפשנו לל
טובות כאלו ומדות נכבדות אשר יספר בהם 
יתברך על דרך משל לומר שמתנהג במדות 

 והוא ברוך הוא . טובות אלו עם בריותיו

, שאין בנו כח ודעה להשיג גדל מעלתו ורב טובו ולא בכל הנבראים, יתעלה על כל עלוי גדול
, גבור, תמים, ישר, צדיק :הכנוייםיקראו הנביאים לאל ברוך הוא כל  ועל הדרך הזה שאמרנו

, כי באמרם ארך אפים אין הענין חלילה שיהיה כעס לפניו לעולם, ארך אפים, רב חסד, חזק
גם ? ואין אומר לו מה תעשה למה יכעס, למחות עולם ולבראת, להמית ולהחיותכי אשר בידו

מת על הדרך אבל הענין בא. ואליו ברוך הוא כל השלמות, כי הכעס איננו שלמות בכועס
ויש לנו ללמד ולעשות כל דרכינו , כלומר שהן המדות המעלות שמתנהג עם בריותיו, שזכרנו
 ואמרו זכרונם לברכה תחשב לבא עלי במה שכתוב ואל זועם בכל יום, בני, ואולי בדמיונו

חלילה לאל מרשע ומלבבך להאמין בו ברוך הוא , רגע ואתה בני אל תטעה בזה? וכמה זעמו
ובאמת . וענין הכעס לא יארע בנו רק מצד היותנו בעל החמר הגרוע, תכלית כל שלמותכי אם 

כונתם לומר כי בהיות רב בני אדם , כי הזעם שזכרו בו איננו רק על דרך משל על ענין העולם
שבעולם נמשכים אחר תאותם ומהם רבים עובדים לשמש ולירח ולמזלות וגם לעצים 

הטעם לפי , ואולי אמרם שזעמו רגע בכל יום, כליה תמידולאבנים יתחיב העולם מתוך כך 
ואותו רגע קטן , שהעולם נדון אחר רבו ובכל יום ויום מתחיב העולם על מעשיהם הרעים

לומר שיש באותו רגע , אשר ישלים הרב חוטא אחד בחטאו ידמו זכרונם לברכה לזעם האל
אלא שמדת , מדת הדין לכלותשהכל ראויים באותו רגע מכח , חרון אף בעולם וחיוב עליהם

 . וקבל זה בני ממני עד שמעך טוב ממנו. הרחמים מכרעת מיד ומעמידו

 . כי היא ושרשה דבר אחד, מצוה זו ידוע הוא שרש

בין , ענינה הוא דרך כלל שיבחר לו האדם בכל עניניו ובכל מעשיו. גם כן קצרים דיניה
בין בשיחה ובכל דבר , בין בתפלה, בין במשא ומתן בין בדברי תורה, באכילה בין בשתיה

ועל כלל הענין הזה אמרו זכרונם , ולא יתרחק אל הקצוות לעולם, הדרך הטובה והממצעת
שיחשב בעניניו לעשות אותם על דרך המצוע , שיהא אדם שם דעותיו תמיד כלומר לברכה
שם אל תקרי ו דרשו הם. ושם דרך אראנו בישע אלהים וסמכו הדבר לקרא דכתיב, והישר

 . אלא ושם

והעובר על זה ואינו משתדל להישיר . מצוה זו בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות ונוהגת
דרכיו ולכבש יצרו ולתקן מחשבותיו ומעשיו לאהבת האל ולקים המצוה הזאת בטל עשה 

 . זה

 ערב יום כיפור



 


