
 

 עבודת המועדים
 לראש השנה תשע"ד הבעל"ט

יום ראש השנה פרטים רבים מאד יש בו, הן 

מצד הבנת מהות היום, והן מצד ההנהגה 

 המעשית, וכמובן שכאן יובאו רק כמה ענינים.
 

 כוונת תפילות ראש השנה 

בגודל מעלת תפילות ר"ה ידועים דברי 

ק המדרש )שוחר טוב תהלים ק"ב( על הפסו

"פנה אל תפילת הערער ולא בזה את 

"כלפי דורות אמרו שאין להם לא תפילתם": 

נביא ולא כהן ולא בית המקדש שיכפר עליהם 

אלא עוד תפילה אחת שנשתייר להם שהם 

מתפללין בראש השנה וביום הכיפורים ולא 

 תבזה אותו מהם, הוי ולא בזה את תפילתם.

נן תכתב זאת לדור אחרון ועם נברא וכו' ורב

אמרי אלו הדורות שהן כמתים במעשיהם 

ובאין ומתפללין לפניך בראש השנה וביום 

הכפורים ואתה בורא אותן בריה חדשה ומה 

להם לעשות ליקח הדס ולולב ולהלל אותך 

 ה".-שנאמר ועם נברא יהלל י

ועוד מתבאר בדברי המדרש שע"י תפילות 

אלו אפשר לההפך ל"בריה חדשה" אפילו מי 

 ל "מתים במעשיהם". שהוא במצב ש

היסוד ושורש ויש להביא גם מה שכתב 

בערב ראש השנה אחר " -)יא, א(  העבודה

טהרת המקוה ותפילת המנחה בכוונה עצומה, 

יכין אדם לתפילת ערבית בכוונה עצומה מאד. 

ובודאי מי שיעיין בכתבי האר"י ז"ל בכוונת 

ה, תסמר שערות ראשו מגודל "תפילת ר

העליונים הקדושים התיקונים בעולמות 

בתפילות ההם. לכן צריך האדם עכ"פ לכוון 

היטב בפירוש המילות בהתעוררות לבו 

 ".הטהור

ועיקר התפילות עוסקות בכבוד שמים, וכתב 

אחי ורעי, ראוי לידע " בזה עוד היסושו"ה

שכמעט כל נוסח התפילות של ראש השנה 

ויום כיפור הוא רק שיתקדש שמו הגדול בכל 

העולם, כי זה עיקר התפילות  האומות ובכל

 עתה בימים הנוראים האלה. 

לכן יזהר האדם להצטער בלבו ולבכות, 

בייחוד ביום הדין הגדול והנורא הזה, בענין 

שמדבר בתפילה מחילול שמו הגדול יתברך 

ויתפלל ענין זה מעומקא דלבא יותר  שמו,

ויותר מהתפילות שמתפלל בעד עצמו, כי זה 

ש לו לבכות ולהצטער כל אדם עתה בגלות י

בתמידות על חילול שמו הגדול יתברך שמו 

 בין האומות עובדי עץ ואבן מעשה ידי אדם... 

והתחבולה אל התעוררות לבו אל הבכי, 

שיאמר התבות במיתון גדול ויפסיק בכל הפסק 

ענין לעורר לבו אל הבכי. דהיינו כשיאמר 

"ובכן תן פחדך ה' אלקינו על כל מעשיך", 

חשבתו בזה הלשון "עד מתי יהיה יכוון במ

שמך הגדול מחולל בין האומות, ובשביל זה תן 

-פחדך על כל מעשיך, שידעו כולם שאין אלו

ה מבלעדיך ויתגדל שמך בכל האומות". כל 

זה יכוון במחשבתו עם הבכיה העצומה ועם 

  ".האנינות הגדולה

ואפשר לקבל קצת קשר ושייכות לתפילות 

 -)עמ' עז  פתי חייםהשאלו, עפ"י מה שביאר 

שענין התפילה הוא ביטוי לשאיפה עח( 

והראיה לכך היא " - הפנימית של הנפש

מהפסוק שאמרה חנה מכך שתיארה את 

תפילתה בביטוי "ואשפוך את נפשי" )ולא 

אמרה "ואתפלל לפני ה'"(, ראיה שתפילה 
אמיתית היא ביטוי למהות הנפש, כי תוכן 

המתפלל... התפילה מגלה את מדרגת הנפש של 

כאשר אדם מכיר שהשי"ת הוא היחיד היכול 

שאיפותיו, אז הוא פונה  -למלא את בקשותיו 

אליו בתפילה, בין אם שאיפותיו הן בעניני 

 העולם הזה, והן אם הוא שואף לרוחניות...". 

ביאר לפי"ז שכיון שיום זה הוא )עמ' פג( ושם 

יום המלכת הקב"ה, אנו מבטאים את 

יות שהקב"ה ימלוך על כל שאיפותינו הרוחנ

כמו שתפילת "העולם וכן שאר התפילות: 

זכרנו לחיים היא ביטוי וחיזוק לשאיפתנו 

לחיים רוחניים אמיתיים, ולהקבע בין 

הצדיקים, שעל כך אנו מבקשים מהשי"ת, כך 

גם שאר תפילותינו בראש השנה הן על דרך 

 זו...

פחדך... על כל  -במתנה  -כגון "ובכן תן 

אנו מבקשים מהשי"ת שיתן בלבנו  מעשיך",

יראת שמים, מכיון שאנו שואפים ומשתוקקים 

להיות יראי ה', ואנו מכירים שאין ביכלתנו 

להשיגה, א"כ הבקשה הזו היא ביטוי לחיזוק 

  בס"ד

 מיקתאע תאמעש

 רמות ב' -קהילת "חניכי הישיבות"  / גה'תשע"  וילך -בים נצ -'קנדגליון 

 יוה"כר"ה ומותר לשבת לפני המאריך בתפלתו באם ה
בתוך ארבע  "לישב"שאסור  למדנו מכאןאמר רבי יהושע בן לוי  "אני האשה הנצבת עמכה בזה"חנה  האמר )לא:( בברכותיתא א

כן הדין באמירת שכת' )סי' נו ס"ק א(  בשע"תהובא  ובברכ"ידאף בפס' ראשון דקר"ש הדין כן.  השל"הבשם  )ס"ק ו( הא"רבשם  בביאור הלכה]ועי' . אמות של תפלה
 בעלמא"[. דאמרינן "דהיינו עד  פ"ו אות יד( )הלכ"ש תפלה הגרשז"א זצ"לקדיש. ודעת 
 עודוד"ה מכאן( שם ) 'התוס 'כתו אמות. ד'ד בתפלה עד שירחיק ממנו אסור לישב בצד העומד (ו"ה ה"פ)תפילה  הרמב"םוכן פסק 
 "שרעוסק בקהיושב ' כמלא עיניו אסור, אפי 'כנגדו אפיש האהל מועדודעת  .א"בין מלפניו בין מן הצדדין צריך להרחיק דד ראשונים

 )ס"ק ט( המ"בומ. בשם יש מי שאומר הל מועדהאדעת ושוב הביא  ,שפסק כתוס' סע' א( קב 'סי) בשו"עועי'  .מפני שנראה כמשתחוה לו
אך סמיכה  ,גם סמיכה אסורלא רק ישיבה אסורה אלא ד )א"א סס"ק ז( ע"פ הפמ"ג (ס"ק א) עוד שם וכתב .להחמיר בזה למעשהמשמע ד

 .במקצת שאם ינטל יוכל לעמוד יש להקל במקום הדחק
 הטורו ,תפלתוב המתפלליתבלבל שלא  ידכדהוא ( ורד"ה אס )שם המאיריתפלל כתב מוהטעם דאסור ליישב בתוך ד"א מה

 חיי אדםבועי' ] )ס"ק ו( המ"בוכן פסק  .להוא אינו מקבוכאילו חבירו מקבל עליו מלכות שמים  'מפני שנר היינוד 'כת)סי' קב( 
  .[)ס"ק ב(המ"ב וכן פסק  , ע"כ.רשות בצד השני, דהא מפסיק "לישב"אם המתפלל עומד בצד א' מדבר שהוא קבוע גבוה י' ורחב ד' מותר ד אות ד( שם)

וכן פסק  , ע"כ.כלום "צאבל אם קורא שום דבר א ,בשם הגאונים דה"מ כשאינו קורא ק"ש או פסוקים אחרים )שם( ה"ר יונהוכתב 
שמבואר דבכה"ג בכלל עוסק בתפלה  ט( )אותבכה"ח אלא דעי'  .הדאם מקשיב לחזרת הש"ץ לא חשיב כעוסק בתפלה לענין ז )סי' קכד ס"ק כ( במ"בועי' ] )שם( השו"ע

 .[)ס"ק ז( בכה"חועיי"ש  .)ס"ק ו( במ"בואם עוסק בתורה מהני רק בשעת הדחק כמבואר  .הוא
ע "השופסק  דדוקא לפניו אסור. וכן )שם( רמב"םה 'וכת .בתוך ד"א ןכנגד המתפללי "לעבור"אריב"ל אסור  )כז.(בברכות  איתא עודו

שכל שיוכל לראותו אף  )ס"ק יח(, ועיי"ש )ס"ק יז( המ"ב. וכן פסק תוך ד"א ודבצ 'אוסר אפי (קלב. ' חיי שרהרפ) הרזוהדאלא  .(ד 'קב סע)סי' 
הא"ר אפשר להקל במקום הדחק כדעת אלא ד ,וכ"ש דאסור לילך ולעמוד נגד פניו בתוך ד"א ,שהוא צדדין שלפניו כלפניו דמי ואסור

דלכתחלה יש להחמיר  בהגה( כא)ח"ב פ"ז אות באור לציון ועי' ] .לפניו 'לילך בתוך ד"א ולעמוד מותר אפיסובר דלא אסרו רק לעבור נגד פניו אבל ה
דדינים אלו נאמרו אף בפני ש"ץ בשעת חזרת הש"ץ. )סי' קכד ס"ק כ(  במ"ב עוד ועי'. )פ' יתרו אות ז( הבן איש חיכהזוהר ומ"מ לצורך מצוה יש לסמוך על דברי השו"ע וכמ"ש 

עבור כדי לשמוע קדיש או אפי' לענות אמן נראה להקל כי אין ספק בלבול דעת חבירו לד )שם( הא"א מבוטשאטש. וכת' )אות ט( ובכה"ח ס"ק א(סופר )תורת חיים בועי' 
ל גזרו לאסור שוב אחרי דחז"רי י"ל דהמוציא מידי ודאי מצוה שלא לענות אמן. וכדי שלא לעבור על בל תשקצו נראה פשוט שנכון להקל, ע"כ. ולכאורה יש לעיין בדבריו ד

 [.דלצורך מצוה גמורה שרי )שם פיח אות לג(בהליכ"ש . ועי' עוד דלא כדברי הא"א בוארדמס"ק ט(  שם) במ"בו )ס"ק ד(במ"א ועי'  ,הוי ודאי איסור
דהטעם כתב  אות ג(כלל כו )חיי אדם הו .ומבטל כונתדאסור לעבור מפני המתפלל כי  הטעםד )שם(מאמר מרדכי הו )ס"ק ו(המ"א  'וכת
)שם  יאור הלכהבבעי' ]המ"א וחשש נמי לדברי החיי"א פסק כ( ס"ק טו) המ"בודהמתפלל השכינה כנגדו ואסור להפסיק בינו לשכינה.  הוא

 .[דהעיקר אינו כהחיי"א )ח"ב פ"ז אות כג בהגה( באור לציון כן נקטו .שחושש להחיי"א ולא מעיקר הדיןקצת דמשמע  ד"ה אסור(
 ג'שאם השלים תפילתו והיה אדם אחר מתפלל אחריו שאסור לפסוע  )תפלה סי' ו( ארחות חייםהבשם  )סי' קב( מהר"י אבוהב ז"לב עי'ו

אם האחרון התחיל להתפלל  'זה אפיו ,פסיעות עד שיגמור מי שאחריו את תפילתו שאם יעשה זה הרי הוא כעובר כנגד המתפלל
לדעת הא"ר הנ"ל  יאם אינו אחריו ממש רק מרוחק לצדדין שרדמ"מ ( טיס"ק ) המ"ב 'וכת]. )שם סע' ה( השו"ען פסק . וככ"ע ,אחריו מאחר שכבר התחיל

יש להסתפק אם ראובן עומד בפסוקי דזמרה ושמעון ישב אצלו נמצא דבעת שראובן עומד בתפלה כבר ישב דכת' ש)אות ז(  בערוה"ש עי'ו דסמכינן עליה בשעת הדחק.
ן שיושב קודם שהתחיל להתפלל שהרי אין כאן העדר כבוד וגם לא מיחזי העדר קבלת מלכות שמים כיו פשיט להתיראעיי"ש דו .זה דהיושב קדים ומותרשמעון אם מקרי 

  ., ע"כ[שמ"ע
 עומד בתחנונים לית לן בה שהרי יכול לומר יהיו לרצון אמרי פי כו' קודם התחנונים.המתפלל דאם  )שם( בא"א מבוטשאטש מבוארו

, לבלבול תפלתו 'דבזה לא חיי משום )אות יג( בערוה"ש וכ"כ כיון שבידו מיד לסיים התפלה כאינו עומד באמצע תפלתו דמי.דכלומר 
)ואפשר דלשיטתו אזיל  , ע"כאסוראם המתפלל עומד בתחנונים שלאחר התפלה כ"ז שלא פסע  'אפיד )ס"ק ג(מ"ב הדעת  אולםע"כ. 

. וכשעומד בוידוי ביוה"כ אף לדעת הא"א אסור דהרי לא שייך האי שכינה נמי אתינן עלה(לינו דס"ל להחמיר כהח"א דפני הפסק ב
)ח"ב פ"ז ובאור לציון  )ח"ו סי' לב אות א( החכמה בבצל ועי' .ערוה"ש אכתי יש מקום לדון בזהה]אולם לפי טעמו של  )ח"ו סי' לב אות ד( החכמה צלבבוכ"כ  ,סברא

. ועי' שאוסר אף בכה"ג )אות כא( כהכה"ח ודלא ,)הלכ"ש פ"ח אות לד(הגרשז"א זצ"ל דעת  . וכןשסיים בתפלתו אלא שלא עקר רגליו שרי שכת' דכל ל(-אות כג פמ"ה כט
  .[בלשון המ"ב הנ"ל בסמוך ויש לדחות

בקטן המתפלל דלא שייך זה כ"א בגדול משא"כ  ()שם הא"א מבוטאטשדעת  .אבל לפני קטן נחלקו הפוסקים ,וכ"ז לפני גדול המתפלל
דהרי מחשבה הניכרת קצת אלא דלכאורה צ"ע ] )דעת תורה שם(המהרש"ם הביאו ו .קיי"ל קטן אין לו מחשבה, ע"כדדלא שייך בהם כוונת הלב 

ש פ"ח אות ")הליכ הגרשז"א זצ"ל ,)אורחות איש שכר יא סי' ג( החזו"אאולם דעת  .[בגליון קמ"ד כמו שביארנו בס"ד יש להם עכ"פ לחומרא מתוך מעשיו
 . להחמיר אף בקטן )פי"א הגה ה( חנוך לנערהו לה(

)אא"כ הוא הדין כל אחד רשאי להתפלל אחורי השני ואין עליו לחוש לשמא חבירו יצטרך לפסוע לאחריו בעוד שהוא מתפלל  הנה מןו
 שם)על הח"א  בבית ברוךוכ"כ  ,שות כן. אלא דמ"מ היכן שיודע שמתפלל באריכות ודאי דאינו הוגן לע)סי' צ ס"ק עד( במ"בכמבואר רבו( 

 תשובות והנהגותב כת'שלא להאריך בתפלה אם מעכב את העוברים או את היושב לפניו. ו ארץ הוא בשם עמודי השלחן דדרך ס"ק כח(
ולין לאסור ולהפריע אנשים דהמתפללים במקום מעבר אינם יכרבי דוד בהר"ן זצ"ל  ועיי"ש שהביא בשם] נמצא זה מחטיא את הרבים בכה"גד )ח"א סי' עה(

 [.)ח"ט ססי' ח( בצי"א בזה לעבור כשנכנסו לשטח שאינן שלהם להתפלל. ועי'
וע"כ  .כנ"ל אא"כ דרכו להאריך ביותרלשמא חבירו יסיים לפניו אין לחוש הדרך הוא שאנשים מאריכים דנוראים בימים ולפ"ז אף 

האם יש היתר בדבר מחמת  ,פני מי שמתפלל ארוך ממנו ורוצה לשבתל עומד נמצאיחה מאוד בימים אלו דהרבה פעמים השאלה שכ
 .וכו' שהתפלות ארוכות כיוןדקשה העמידה 

מותר י"ל דד 'כת, ו)בכל ימות השנה( עולם מיקל באיסור זההללמוד סניגוריין על הא ד (על סע' ד )שם בא"א מבוטשאטשבאמת כבר יצא ו
י"ל דכיון דעיקר איסור זה הוא מטעם  "שטענדר"ם המתפלל שעומד לפני מה שקורין ועוד דאמתפלל כשעיניו עצומות. הלעבור לפני 

שטעם  א'מ"מ נר ,(כרה"י מחיצות ולזה לא היה מועיל לכאורה מחיצה א' אלא ד')וגם אם הטעם הוא מצד השכינה נגד המתפלל  ,בלבול המחשבה
כל  "כלבלבל דעת המתפלל, וע תקנו חז"ל שלאת השכינה אשרכיון דאיכא משום הדכלומר  ,עם הטעם של בלבול הכונה דיאחזה הוא 

ועוד  ,וע"י מה שקורין שטענדר מסתלק חשש בלבול הדעת מסברא ,שלא שייך חשש בלבול הדעת ממילא אין חשש לטעם השני ג"כ
  להקל בנ"ד. אולפ"ז לכאורה יש כאן סבר מה שלפעמים יש ספיקות שמא עומד בתחנונים שאחר התפלה, ע"כ. דיש לצרף להתיר

מחמת  פניוכמו שנוהגים הרבה דמותר לעבור לאם המתפלל משלשל הטלית על פניו ד שצדד להקל )שם(מאמר מרדכי באלא דעי' 
דיש הביא דבריו, וכתב )שם ד"ה אסור(  והביאור הלכה. מ"מ ראוי לחוש ולהחמירד סייםו ,ביטול הכוונה למנועשאיסור זה הוא 

דלא  ". ומבוארכתב הח"א דטעם האיסור מפני שמפסיק בין המתפלל להשכינה בודאי אין להקל בזהבפרט לפי מה ש"להחמיר בזה 
והיינו טעמא כי הא דבלבול הכוונה והפסקה  ,דלא מהניעת החיי"א דלבפרט ו ,מהני עצימת עיניםדשנקט הנ"ל ס"ל כדעת הא"א 

להתיר  הא"א ומה שצירף] .טענדרשהמה שהמתפלל מתפלל לפני  ימפני השכינה הוי תרי טעמים שאין תלויים זב"ז, ולפ"ז דה"ה דלא מהנ
ני הסידור או נמצא פזה לא שייך כשרואה שחבירו עומד באמצע תפלה כגון שרואה שקורא מהרי , שמא חבירו עומד בתחנונים שאחר התפלהדספק משום דאיכא זה 

 . [לא נהירא כללד שכת' על סברת המאמ"ר )אות יג( בערוה"ש. ועי' בוידוי וכדו' כביוה"
הרב בעל התמיד שאם היושב בצד המתפלל חלוש ואינו יכול  בשם כתבש )תפלה סי' נא( חיים רחותאהיהו יש לדון להקל בנ"ד ע"פ מ

 )שם( הב"י הביאו. ו"לעכ ,"עדבריו דברי תימה וצד . והאורחות חיים כתב עליועד שיגמור האחר תפילתו מותר לו לישב "כלעמוד כ
דאע"פ דס"ל  אות א( שם) בחיי אדםועי' ] )סע' ב( השו"עוכן פסק  , ע"כ.ה דאין כאן תימה דחולשתו מוכחת עליו שמפני כך ישבלי נראוכתב ד

 .[וצ"ל דס"ל דבחלוש הקילו חכמים דשרי בכה"גמ"מ פסק  בשמו, דאיסור זה הוא מפני הפסקה מפני השכינה כנ"ל
 ., ע"כלשבת מחוץ לד"א של המתפלל עוד אמה א' תרחקשב דוקא תוך ד"א ולא ידמאי אהני חולשתו שיעל הב"י תמה  (ס"ק ד)ט"ז הו

' ועי]. אף בדעת השו"ע גופא )אות ז( בערוה"ש. וכ"כ  אם א"א לו בקל להרחיק ד"א ולישב שם להקליש לסמוך ד (ס"ק יא) מ"בה והכרעת
 .[כתב דמסתימת הפוסקים לא משמע כן מ"גהפבשם  )אות יד( בשהע"צדעי'  . אלאדוקא לישב בצד המתפלל הא לפניו יש מחמירין אף בחלושד )ס"'ק י( במ"ב

)ומסתבר דאם יצטרך לעבור לפני א' המתפלל י"ל דהוי כאינו יכול  וא"א לו בקל להתרחק לעמוד אם המתפלל חלש ואינו יכולי"ל בנ"ד דעתה מ
חות ליום ולעמוד כ"כ זמן או כונתו לשמור כלו קשה ובגונא דאכתי אינו חלש אלא דרשאי לשבת.  חולשתו מוכחת עליואם  להתרחק(

ע"פ טעמים הנ"ל בשם הא"א בזה  ,עכ"פ לפסוע אחוריו וללכת למקום אחר לשבת "דחקשעת הב" יש מקום להתיר תפלה ארוך.
ר אבל אם דחולק על סברת המהר"י אבוהב הנ"ל אלא רק לעבור אסו )שם א"א ס"ק ז( בפמ"גבצרוף דעת רש"י המובא והמאמר מרדכי, 

דעת  ףלצרבשעת הצורך יש ו ,לשבת לפני המתפלל אם יאמר תהילים בשעת הדחק להתיר וכמן כן יש) .)שם( המחז"בפוסע אחוריו דהוי חיוב שרי, וכן הביא 
  .הש"ץ הוי בכלל עוסק בתפלה( תהכה"ח הובא לעיל דאם שומע חזר

, 'ובפרט הקטן ועם הארץ וכדו (סי' קא)מכוונין בתפלה כמ"ש הרמ"א  דבזה"ז דאין (סי' קב)דעת תורה  המהרש"םדברי  ףיש לצר עודו
. אלא דיש לדחות טעם זה דהרי בימים אלו ודאי (ח 'ט סי"ח) בצי"א. וכוון לדבריו עכ"ל ,שוב אין חילוק בזה בין לפניו ובין לצידו

)שמקיים ]ואם לפניו מחיצה או ספסל  דדים הנ"לומ"מ אכתי יש להקל בשעת הצורך לפי צ שמתאמצים לכוון בתפלה דאם לא עכשיו אימתי.

 "לעבור"אם המתפלל עומד בצד א' מדבר שהוא קבוע גבוה י' ורחב ד' מותר כת' דהרי ש ,אות ד( שם) "אחייהע"פ  בשעת הדחק לשבתבלא"ה יש להקל  ,התנאים דבסמוך(
 מ"מ מצינו. מתיר רק לשבת בכה"ג )ס"ק ב( המ"בש ואע"פ .שמסתכל ע"פמותר א "אשלא יוכל להסתכל בצד השני שהרי חוץ לד "כאם אינו גבוה כ אף  מצד השני
דכו"ע מודו דמהני ליה כותל מפסיק ומשמעות הפוסקים דאף כותל מזכוכית  דכשעומד אדם לפני המתפלל )שם( בא"א מבוטשאטש י'וע .ס"ל כהח"אד )אות יג( בערוה"ש

ברשות  דכשהמתפלל נמצאכת'  )ח"ב פ"ז אות כב(אור לציון ב וכן .(כד אות כ)אשרי האיש ח"א פ" זצ"ל הגריש"אדכן פסק ושו"מ , ע"כ. מהני כי כל שיש לפניו כותל אין חשש
פכ"ט הגה  אשי ישראל) גרח"ק שליט"אהו)שם ס"ק ד(  החכמה בצלה מפסיק. וכן נקטו דאדם לפניו דה"ה )שם( בא"א מבוטשאטש עוד . ועי'אחרת אין איסור לעבור לפניו

  [.מד(
, ואף ללא חולשתו מוכחת עליו)אף אם אין  לשבת בכל גוונאאם יושב מחמת חולשה רשאי אבל ביוה"כ  ,אולם כ"ז בראש השנה וכדו'

טעם האיסור לא שייך  וע"כ, הברדהחולשה ג בפרט בדורות האחרוניםו ,"יושב"פני הצום מדח יצום מוכעיצומו של הד( צדדים הנ"ל
ארחות הבשם  לעילד האוכ ,כיון שהיושבים מפני החולשה יושבים ,ל"הוא אינו מקבוו מלכות שמים כאילו חבירו מקבל עלי אהנר"ד

 בבית ברוך ושו"ר שכ"כ. [יש עוד מתפללים וכי מסביב י, אבל בדרך כלל אין זה אפשרכנ"ל צריך לעשות כןק ד"א מהמתפלל חם בקל יכול להתרא]ו הנ"ל חיים
דוע שהוא דין ידינו כ ף היום(ו)בפרט בסחולשה  יםשימרג עולםפלה ורוב התועומדים כל היום בדביוה"כ שצמים  ס"ק ט( שם)על הח"א 

 ודו"ק. .להקל וישש וחל



 

 לשאיפה ליראת שמים.

וכן, ברכת מלכיות מבטאת את רצוננו ושאיפתנו 

להמליך את הקב"ה עלינו ועל כל העולם ומחזקת 

גם ברכת זכרונות שתוכנה הוא השגחת ה'  אותה.

על הנבראים כפי מעשיהם, הגומל לאיש חסד 

כמפעלו, ולרשע כרשעתו, כאשר כל מעשה נמדד 

במבט של הנצח... לכן הברכה הזו מבטאת ומחזקת 

  בנו את השאיפה לטוב כי הוא הערך הנצחי".

וביאר עוד )שם עמ' צו( שדוקא ע"י תפילות אלו 

כיון שהעתיד הוא הקובע, " ת בדין:יכולים אנו לזכו

משום כך כל תפילות ר"ה הן בקשות על תכלית 

הבריאה, מכיון שביום זה אנו מקבלים חלק מתפקיד 

הבאת הבריאה אל תכליתה, והדין הוא לפי תחזית 

העתיד, מה יהיה תפקידנו בשנה זו, לכן אנו מביעים 

מלכות  -את שאיפתנו וגעגועינו לתכלית הבריאה 

 שמים.

אנו מפנים את מבטנו בר"ה לקראת העתיד, כי למי 

נותן השי"ת חלק וכלים למילוי התפקיד בהבאת 

למי שחפץ באמת בכך. השנה  -כבוד שמים? 

הטובה, החיים והפרנסה, אינם אלא כלים למען 

 ".גילוי כבוד שמים -הבאת תכלית הבריאה 

עוד בענין כוונת התפילות, יש להביא מה שכתב 

"ובכל מקום ששואל ש השנה( )ראהפלא יועץ 

בתפלה ''חיים'', מלבד שיש סודות עמקים דקאי על 

השכינה ועל ניצוצות הקדשה, עוד בה יכון על חיי 

הנפש שיהא חי מרגיש ביראת ואהבת השם כל 

ון שרוצה לחיות כדי והימים. וגם על חיי הגוף יכ

שלא יהא צער וכעס לקדשא  ...ד את בוראוולעב

בעבורו, ועל כונה זו צריך בריך הוא ושכינתה 

לבקש מאד על חיי הגוף, כי יפה שעה אחת של 

תורה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם 

הבא )אבות ד, יז( וזה יהיה כונתו באמרו זכרנו 

ך יים חיים. דוק והעמק והארקלחיים וכו' למענך אל

 ם".בזה, כי זה כל האד

 הנהגת האדם בראש השנה 

)עלי שור ח"ב עמ'  לבה זצ"להג"ר שלמה ווכתב 
... הרי ניתן לומר כי עצם גילוי "תלג(  -תלב 

מלכותו ית' בעולם ביום הדין הוא הוא המשפט. 

וכמה צריך להיות נזהר בשני ימי ראש השנה 

שיעברו בלי שום מכשול כלל וכלל; שני ימים אלה 

צריכים לעבור בשלימות ממש, שלא ניכשל ח"ו 

ל ואצ"ל בדיבור או או במידה רעה או בדיבור בט

 במחשבה זרה. כן יש להיזהר שלא לשבת בבטלה...

נמצא בספרים הקדושים, כי בר"ה יורדת נקודה 

אחת מחודשת מגנזי מרומים שבה גלומה צורת 

וגמת הכח ההיולי שנברא ביום דהשנה החדשה, ב

ראשון של מעשה בראשית, ואת הנקודה הזאת 

ברם  תיו...מוריד הכלל ישראל בתפילותיו ותקיעו

כל שני ימי ר"ה הם ימי דין, ומי יודע באיזה רגע 

הרי אמרו "כל שנה שרשה  מהם הוא יזכה בדינו!...

בתחילתה מתעשרת בסופה... רש"י שישראל עושין 

עצמן רשין בר"ה לדבר תחנונים ותפילה... )ר"ה 

ויש להבין בזה, שהאדם בהתנהגותו בר"ה . טז:(

הבאה, ומכל מה  זורע את כל מה שיצמח לו בשנה

שהוא עושה, מדבר וחושב בימי הדין צומח משהו 

 . ..."במשך השנה

וכן כתב המשנה ברורה )תקפ"ג, ה( "והנה כל אלו 

ולכן פשיטא שיזהר הענינים עושין הכל לסימן טוב, 

מאד שלא יכעוס בימים האלו, מלבד גודל האיסור, 

כדי שיהיה לסימן טוב, רק יהיה שמח לבו ובטוח 

וידוע כלפי מה  התשובה ומעשים טובים". בה' עם

שנזהרים שלא לאכול אגוזים בר"ה, בשם הרמ"מ 

מקוצק שאמר "לא רק אגוז בגימטריא חטא אלא גם 

 חטא בגימטריא חטא".

יעזרנו ה' לנצל כראוי את מ"ח שעות אלו של ראש 

השנה, הן בתפילותנו, הן בהנהגתנו, הן בתקיעותנו, 

ברינו, יחד עם השאיפה ונזכה להמליכו עלינו בכל א

לגילוי כבוד מלכותו ית' בעולם, ונזכה על ידי זה 

להכתב ולהחתם בספרן של צדיקים גמורים לשנה 

 טובה מתוקה ומבורכת עם כל הברכות.

עוד יש להזכיר בענין גודל מעלת התפילה בעשרת 

)שערי  רבנו יונהימי תשובה מה שכתב בזה 

הים למעט וראוי לכל ירא אלתשובה שער ב, יד( "

בעסקיו להיות רעיוניו נחתים. ולקבוע ביום ובלילה 

ם ולהתבודד בחדריו ולחפש דרכיו לחקור. יעת

ולקדם אשמורות ולהתעסק בדרכי התשובה וכשרון 

המעשה. ולשפוך שיח ולשאת תפלה ורנה. ולהפיל 

והעת עת רצון והתפלה נשמעת בו כענין תחנה. 

יום ישועה שנאמר )ישעיה מט( בעת רצון עניתיך וב

עזרתיך. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה )שם נה( 

דרשו ה' בהמצאו אלו עשרה ימים שבין ראש 

 ".השנה ליום הכיפורים

 נערך ע"י מחבר סדרת 

 "עבודת המועדים"
 
 

 ה"מבחו םמותר לכבסהאם  ,םיחומרים סינטטים מבגדי
 .בגדים מחומרים סינטטיים ה.. כלי פשתן ד. .בגדי זיעה ובגדי קטנים ,מטפחות הידים ג. .איסור מדרבנן או מה"ת ב. .איסור כיבוס במועד א.

 כיבוס במועד איסורא. 
)סי'  בטשו"עכן פסקו ו .יכנס למועד כשהוא מנוול שלא ,בו שלא לכבסוכמו כן  ,סרו חז"ל לגלח במועדדא)יד.(  במו"קמבואר 

 . תקלד(

ר כיבוס. וכן נקטו על איסו ביןעל איסור תגלחת ובין "לא יכנסו מנוולים למועד" קאי דטעם ההנה מלשון הש"ס שם משמע דו
שכתב על הא דאמרו שם דבגדי פשתן מותרים בכיבוס  )מו"ק יח: ד"ה כלי פשתן( ברש"י אלא דעי' .)רסי' תקלד( והטור )שם( המאירי

דהיינו משום "דלא נפיש טרחא". ומשמע מדבריו דאיסור כיבוס הוא מחמת טרחא. ולשיטתו צ"ל בדוחק דמה שאמרו ד"משום 
נאמר רק על איסור תגלחת, ולא על איסור כיבוס. וכן משמע מביאורו בסוגיא דשם בדף י"ד ע"א דקאי רק  שלא יכנסו מנוולים"

ונפ"מ דמשום טרחא אתינן עלה.  )שם( שלמה בן היתוםעל גילוח. ושוב העירוני שכן מבואר באחד מדברי הראשונים הלא הוא 
אפשר דלית לן בה, אבל אם משום שלא יכנסו מנוולים  רוגזבזה לענין כיבוס ע"י מכונות כביסה דאם נימא דמשום טרחא 

 במועד אכתי יש לאסור אף בכה"ג.
שכתב טעמו של הטור ומ"מ בס"ק י"ב כתב בענין היתר כבוס בגדי פשתן כדברי רש"י הנ"ל.  (ס"ק א ד' תקלסי) במ"בעיין אלא ד

. וצ"ל דס"ל שתי העמים קאי אף על איסור כיבוסאלא ש"לא יכנסו מנוולים למועד"  וע"כ שלא הבין כדברי שלמה בן היתום.
  הם להלכה, דאסרו כיבוס כדי שלא יכנסו מנוולים למועד ומ"מ לא אסרו אלא כיבוס שיש בו טרחא.

 מה"ת דרבנן אואיסור מב. 

ות לחכמים איזה מלאכ הכתובאלא שנמסר  דהרי אף למ"ד מלאכת חוה"מ דאו' ,הנה בפשטות אין בכל זה אלא איסור דרבנןו
, וא"כ ה"ה הכא י"ל דשרי כיון דלצורך המועד הוא אלא מ"מ מלאכה לצורך המועד מותרת עכ"פ ע"י מעשה הדיוט לאסור,

 . שחכמים החמירו בזה מטעם הנ"ל
לחכמים א"כ כל שלא התירו  כתובכתב שלמ"ד מלאכת חוה"מ דאו' אלא שמסרן ה ד"ה ומנודה( )מו"ק יד. שבהגהות חת"סאלא 

קר האיסור בגלוח וכבוס ישע אע"פ (ד"ה אנשי )מו"ק יד. מאיריה ז"ל]ו, ע"כ. ם שיהיה הרי נשאר באיסור דאו'חכמים משום טע
 עלשתמה  סי' תקלא()ר ובב"י )יו"ט פ"ז הי"ח( בכס"מ 'ועי. עכ"ל ,ות האסורותמ"מ הואיל ונאסרו נעשו כשאר מלאכ ,מתורת קנס

חוה"מ דאו'  ילודא שמעמו. בדין דשם הנוגע לגזרת כיבוס וגילוח מראהרמב"ם והרא"ש דס"ל שחוה"מ דרבנן אמאי פסקו לחו
 בענין גילוח לחומרא[.  "תיקו"כתב ש (מו"ק שם) בנמק"י כןו ספקו לחומרא.גזרה זו 
מבואר )סי' תקלא סס"ק י(  מ"בבאמנם . ]ועיי"ש בא"א ס"ק ב' וס"ק ט'[מסתפק בזה )סי' תקלא מ"ז ס"ק ב וס"ק ג(  בפמ"ג ולמעשה

ומסתימת דבריו מוכח דכן הוא אף להסוברים שאיסור מלאכת חוה"מ הוא מה"ת )דהרי דעתו  ,מדרבנן ן בזה אלא איסורשאי
)או"ח ח"א סי' קסג ד"ה ומפורש דמה, וד"ה ומה  האג"מדאו' כמבואר בביאור הלכה בריש הלכות חוה"מ(. וכן מלאכת חוה"מ להחמיר ד

דלא ס"ל כן. ועי'  )או"ח ק' סי' יג(הנוב"י  ודחה דברי ,יתא מ"מ איסור גילוח מדרבנןלהסוברים דחוה"מ דאורי 'שאפינקט  שמשמע(
המובא כדמוכח מדברי האורחות חיים  ,]ומ"מ איסור זה הותר במקום הפסד. "לצז הגרשז"אבשם  מש"כ)פס"ו הגה רמ(  בשש"כ

)מבקשי תורה הגריש"א זצ"ל  פסק וכן ,סי' קל( ח"ז) במהרש"םשנקט דבגדי פשתן מותרים בכיבוס כי מתקלקלים. וכן מבואר להלן 

 [.דמותר לנקות אם הבגד יפסדסי' קו אות מז( 
 םיבגדי זיעה ובגדי קטנ מטפחות הידים,ג. 

. ופירש )שם סע' א(השו"ע וכן פסק  ,)יג:( במו"קמותרים לכבסן במועד כמבואר  ,וכו' ומטפחות הספרים מטפחות הידיםמ"מ ו
ולכן  ,וא"כ אפילו אם היה מכבסן מעיו"ט היו חוזרין ומתלכלכין ,דרכן להתלכלך תיכףכי  מאטעדהיינו  (תקלד ס"ק ד 'סי) המ"ב

 ,אכן לפי מה שנהגו כעת שמחליפין רק משבת לשבת ,דצריך לכל יום מטפחת אחרת ,אפילו יש לו הרבה מטפחות מותר לכבסן
ועכ"פ לפי"ז יש מקום להתיר לכבס גרביים וכדו' , ע"כ. טאפילו יש לו רק שנים אין לכבסן בחוה"מ שדי להם בכביסה שמעיו"

 )פס"ו אות סו(. שש"כ. וכ"כ בספר דרכן להתלכלך תיכףכשאין לו אחר ד
כי דהיינו טעמא  )פ"ז אות צ( 'הגהות מייב . ופירש)סי' כא( הרא"ש הביאו ירושלמיבכדאיתא  ,מותרבגדי קטנים כמו כן כיבוס ו

דהוי כמי שאין לו אלא חלוק אחד שיש כתבו משום  תענית כט: ד"ה מי() 'והתוס "כ.ע ,ואה תדירדרך הקטנים להתלכלך בטיט ובצ
. )סי' תקלד סע' א( השו"עוכן פסק  .כ"ע ,ועל זה נהגו העולם לכבסן בחול המועד ,רגילות להחליף בגדיהם וכל שעה צריך לו כל בגדיו

]ודעת  גיל ו' )בערך( כיון שמתלכלכים תדיר. ם, עדין זה נא' רק על קטנישד )מבקשי תורה חוה"מ פסקי הגרש"ז(הגרשז"א זצ"ל ודעת 
שאם בגד של קטן לא מתאים לו )כי השני נאה יותר( מותר לו לכבס מה שמתאים לו. אולם )חוה"מ אנגליט בסוף הספר אות יא(  האג"מ

  .[המלוכלך נאה יותראף שד אחר מכובס בג דאסור לכבס בגד של קטן אם יש לו )אשרי האיש פי"א אות ג( הגריש"א זצ"לדעת 
היכא דאית ליה תרי דמיטנפי אסור  (851 )ספר האשכול ח"ב עמ'הראב"ד ופירש שם דלא יכבס אלא אחד.  בהגהות מיי'כתב אלא ד

אבל סדינין קטנים  ,היינו דוקא חלוקותיהןמ"מ ד)ח"א סי' פח(  בתרומת הדשןלכבס שניהן אלא אחד יכבס ותו לא. וכתוב 
 ג' או ד'לכרוך בהם התינוק שרי לכבס  ,ד'או  ג'מהן אלא צריכין בכל פעם  'לפפין בהם התינוקות כיון דלא סגי לתינוק באשמ
. )שם( הרמ"אוכן פסק  ., ע"כותו דבהני סדינין איכא רביתא לתינוק וכל מידי דאית ביה רביתא לתינוק לא גזרו ביה רבנן "אבפ

רשאי לכבס בגדי קטנים ביחד כל שיש  ,בטרחא שהרי מכבסין ע"י מכונה וטרחא אחת לכולםומ"מ בזמנינו דהכיבוס אינו כרוך 
ועי' בגליון  .)פס"ו אות סד ואות סח( ובשש"כ )ח"ח סי' נ( במנח"יוכמבואר  .אבל להוסיף בגדים של גדולים אסורבהם צורך המועד, 

 נ"ה בס"ד לענין כיבוס במקום דאיכא משום כבוד הבריות.
 תןכלי פשד. 

)פ"ז והרמב"ם )שם( והרא"ש )י:(  הרי"ףפסקו כדבריו ו דכלי פשתן מותרים בכיבוס, רבי יוחנןדדעת  )יח.( מו"קש"ס בעי' עוד ו

 .כתב דלכאורה משמע בגמרא דאביי ורבא פליגי עליה דרבי יוחנן וסברי דאסור ואזלינן לחומרא )שם( המרדכיש אלא הכ"א(.
. ובטעם ההיתר עי' לעיל דלרש"י היינו כי לא נפיש א נהוג בהו איסור ואין להתירוהאידנדשרי אלא דכתב  )שם( והרא"ש

הם קלים להתלכלך. משום ש ועוד קלקלים.תכתב שכלי פשתן מותר לכבסם משום שמחוה"מ(  הל') ובאורחות חייםטרחייהו. 
 , ע"כ. כלהתלכלך וגם אין טורח בכיבוסן כ" םקלידמותרים בכיבוס ד )ס"ק יב( המ"בלמעשה פסק ו

דברים המותרים ואחרים נהגו בהם  "ללא נהגו כן, והו מ"מכל כלי פשתן מותר לכבסן אע"פ דד )שם סע' ב( השו"עכבר פסק מיהו 
 . , ע"כאיסור אי אתה רשאי להתירם בפניהם

לדעת כתב בדעת השו"ע שטעם המנהג הוא לחשוש )שם על סע' ב( בביאור הגר"א  ,ונחלקו הפוסקים בטעם המנהג לאסור
הבנת המ"א דלפי  ,המ"א חולק על השו"עביאר שבאמת )שם(  פמ"גשהאלא  .)סי' תקלד ס"ק ה( המ"אהמחמירים בזה. וכ"כ 

וע"כ לדעתו אין  האוסרים, מחמתהחמירו גופא דהמ"א  אולם דעתדאיכא אוסרים,  אינו מחמת נהגו איסורמה שהשו"ע ל
כהמ"א.  )ס"ק יג( המ"בוכבר פסק ו בני העיר י"ל דמהני פתח וחרטה. משא"כ להמחבר אם נשאל ,לרוצה לחזור ממנהגו התרה
 .חוץ לביתמלכבס כתונת אחת  םנתפשט המנהג להקל ליתן לעכו" ,מ"מ כיון דמעיקר הדין שריד (ס"ק טסו )ס"ק יד שם עוד וכתב

 ., ע"כוכן בגוונא שאין לו חלוק אחר בבגדי פשתן אין להחמיר
  בגדים מחומרים סינטטייםה. 

, וטרלין ניילון של ומפות בגדים מיני כל שנתחדשו אנו שכתב דבזמנינו )ח"ג סי' ל אות ג( בשבט הלוי נפ"מ רבתי בדין זה מצאנוו
 דהא, מ"בחוה במים אותם לשים להתיר מקום יש הנה, לבד במים אותם שמים או שמדיחים י"ע גמור כבוס מתכבסים אשר

 בבגדיםמ"מ , לאיסור דנהגואע"פ ו, בכיבוסן' טירחי נפיש דלא משום הטעם י"שופר, במועד לכבסן דמותרמבואר  פשתן כלי
 כבוס כדרך וסחיטה כסכוס דהיינו הרגיל כבוס דאיכא משום אלא פשתן בכלי לאסור נהגו לא ד כאןדע מותר ע"דלכ יראה ל"הנ

 דטעם נימא אם אמנם, מותר ע"דלכ ל"י לנקות מאד וקלים בכבוסם גם דמשונים ל"הנ כלים אבל', טירחי נפיש דלא אלא
, זה בהיתר חבר לי לבקש אני צריךולמעשה , בדידן גם להחמיר מקום יש כבוס בגזירת לחלק לא משום בפשתן איסור הנוהגים

 ע"כ. 
 מצינו בספר וכןלמעשה דברי השבט הלוי מסתברים להלכה עכ"פ להחשיבם כבגדי פשתן להתיר במקום דאין לו בגד אחר, ו

וי"ל דה"נ הכא  ,אין טורח לכבסםשלפי הצורך במועד. משום  שדרכו להתכלך יילוןנ בגד שהתיר מה"ט לכבס( ות סופס"ו א) שש"כ
 .(וסי' י )ח"ז סי' ז בבאר משהועיין  .בכה"ג שאין לו אלא בגד אחד אין להחמיר

 -מסקנא דדינא-

 בגד מחומר סינטטי מותר לכבסו במועד אם אין לו בגד אחר. העולה לדינא,
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