
  

  עבודת יום הכיפורים 
   כוות התעית 

"כי  כ "היו אמר  שעליו  בשה,  הקדוש  היום 

יכ הזה  מכלביום  אתכם  לטהר  עליכם  פר 

ה'" לפי  אםחטאתיכם  בגמרא  חלקו  וכבר   ,

או התשובה  עם  דוקא  מכפר  הכיפורים  יום 

הי שמצוות  קטין  ולהלכה  בלעדיה,  וםאף 

(שער ב', ידהיא התשובה, וכפי שכתב רבו יוה  

יז) ד',  שער  להעיר  וכן  התורה  מן  עשה  "ומצות 

הכיפורים ביום  בתשובה  לחזור  רוחו  את 

   אמר מכל חטאתיכם לפי ה' תטהרו".ש
תעית  החיוך  ובספר בעין  כתב  רעח)  (מצוה 

מחסדי  השרשי המצויום הכיפורים "מ שהיה 

לק בריותיו  כל  על  אחדהשם  יום  להם  בוע 

התשובה   בשה עם  החטאים  כל  ולכן  ...לכפר 

והמשתה שהמאכל  לפי  בו  להתעות  צטויו 

המ חוש  האות  החמר  שושי ויתר  יעוררו 

צורת ויבטלו  והחטא  התאוה  אחר  להמשך 

אחרהפש   מחפש  שהוא  החכמה  האמת 

ומו  האל  ביסרעבודת  לכל  והמתוק  הטוב  ו 

ביו לעבד  ראוי  ואין  לפי  בואו  םהדעת,  לדין 

מתוך ומעורבבת  חשוכה  בפש  לבא  אדיו 

מר אשר היאובמחשבות הח  המאכל והמשתה 

מעשיו לפי  אלא  האדם  את  דין  שאין  בתוכו, 

פשו  השבאות להגביר  לו  טוב  כן  על  שעה, 

ו החהחכמה  היום ולהכיע  באותו  לפיה  מר 

לקבל וכוה  ראויה  תחיה  למען  הכבד 

מ ימעה  ולא  התאוותסכפרתה,  ומתבאר"ך   .

בדבריו שעין התעית הוא כדי שתהיה פשו

וזה ע"י שתרחק מעיי מוכה לקבל הכפרה 

את וכיע  הפש  את  וגביר  הזה  העולם 

  ומר. הח

בספר   העבודהאמם  ושורש  י  יסוד  )(יא, 

שעליו ומעוררים  פלאים  דברים  מציו 

שבזה התעית,  בזמן  ורגע  רגע  בכל  לשמוח 

ע  מצות  או  ויכוליםמקיימים  דאורייתא,  שה 

ששייך השכר  רב  ומה  ה'  לאהבת  להגיע  או 

אגרא, צערא  לפום  שהרי  זו  מצוה  על  לקבל 

הזהב לשוו  שעי "  וזה  ידעת  זההלוא  וי 

תעשה  ולא  עשה  מצות  הם  ושתיה  מאכילה 

מפורש אלקים  תורת  בספר  קדוש  עם  עליו 

הוא ופשוט  וכגו'...  פשותיכם"  את  "ועייתם 

ה של  עשה  יוצרושמצות  צוה  האלו  עיויים 

קדוש עם  עליו  ויתעלה,  שמו  יתברך  ובוראו 

עיויים ידי  שעל  הגדולים,  וברחמיו  בחסדו 

ל ויכפר  עליו  ירחם  חטאתיואלו  כל  את  ו 

הורא   ביום  מפורשועווותיו  וזה  הזה 

פשותיכם... את  תעו  מות "...  אחרי  בפרשת 

ךכי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם"... א 

טז.) (תעית  הקדושה  בגמרא  מבואר  זה 

תשובה וחרטה גמורה איו שהעיוי לבד בלא 

  חשב לכלום, והרי הוא כטובל ושרץ בידו... 
כל אחר  וכים  הה  האמיתיים  ההצעות 

ורעי,   אחי  בשכלו,האלו,  אדם  כל  יתבון 
עד עצומה  שמחה  לשמוח  לו  וטוב  שמהראוי 
מאכילה העיוי  צער  שסובל  רגע  בכל  מאד 
עשה מצות  קיום  על  הסדל  וחליצת  ושתיה 

רגע בכל  שמקיים  התורה  העיוי.  מן  שסובל 
ית"ש הבורא  אהבת  בלבו  שתקוע  מי  ובודאי 

לעבודת  שיתארךויתעלה  ורצוו  חשקו  ו, 
ה הקדוש  הצום  בכדיהיום  כפליים,  כפלי  זה 

שיקיים בכל רגע מצער העיוי מצות עשה מן
שצוה לו יוצרו ובוראו ית"ש   .ויתעלההתורה 

מי דומה  שאיו  משכיל  לכל  ברור  זה  כי 
למי מועטת  שעה  עשה  מצות  איזה  שמקיים 

  בס"ד

  מיקתא ע  אמעתש 

  האם רופא אמן לקבוע מי ראוי להתעות ביוה"כ   
  .אמותם בזמיו לעין צום יוה"כ ה.  .בדבר שיסו אצל עכו"ם .ד הרופא אומר מכח ראיה. ג. .חשש שמא יגרום מצב של יחוד בידיםב.  .אמות הרופאים א.

  א. אמות הרופאים
צה להתרפאות צריכה שתתרפא קודם שתתחזק אבל  תרם שא  בעין אשה הרמ"ת, מהספר התרוהבשם   (סי' קפז) בטורכתב 

  . אם הוא רופא מומחה אחר שתתחזק צ"ע אם תוכל לסמוך על הרפואה אפי'
דעת    והב"י הביא  בירושלמי   הריצב"אשם  כדאמרין  דבורו  ע"פ  ומשמשת  שתרפאת  לומר  אמן  ישראל  שרופא  שס"ל 

ג"פ אע"פ שיש לדחות דההוא איירי שידעו שריפא בו פעם  ו  ב  וריפאתיקמיע זה מומחה    אמן הרופא לומר(שבת פ"ו ה"ב)  
ראשוה מ"מ דעתי וטה להתיר בכל עין אבל אין בידי להתיר ע"פ גוי אפ' רופא מומחה לרבים דלא מרע בפשיה דקרין 

רפוא ע"י  שלה  וראייה  וסתה  דם  שפסק  האשה  תראה  אם  ומיהו  שוא,  דבר  פיהם  אשר  דבהו  ר'  שהועילו  ויכר    יש ות 
  ., ע"כסמוך אף על הגוי כי לדבר זה יש רפואהל

טובא   לתמוה  יש  הריצב"אולכאורה  ועל  התרומה  הספר  להדיא  דהרי    ,על  דהמבואר  אמים,   (כב:)  בש"ס  שהרופאים 
קליפו  כמין  מפלת  שהיתה  באשה  מעשה  וכו'  אבא  העלה  מעשים  שי  צדוק  בר'  אלעזר  א"ר  תיא  שם,  אדומות דאמרו  ת 

את ושאלו  שממה   באא  ובאו  מעיה  בתוך  לה  יש  מכה  זו  אשה  להם  ואמרו  לרופאים  שאלו  וחכמים  לחכמים  שאל  ואבא 
ושאלה   ובאה  כמין שערות אדומות  באשה שהיתה מפלת  מעשה  ושוב  טמאה,  מוחו  אם  כמין קליפות תטיל למים  מפלת 

כמין שערות אדומות   לת מפיש לה בתוך מעיה שממה  את אבא ואבא שאל לחכמים וחכמים לרופאים ואמרו להם שומא  
להתיר  הרופאים  על  סמכו  שהחכמים  הגמ'  מדברי  מבואר  ע"כ.  וכו',  ובפושרין  ר"ל  אמר  טמאה,  מוחו  אם  למים  תטיל 

ועיין   כרת.  מאיסור  הרשב"אאישה  פט)  בשו"ת  סי'  שרופא    (החדשות  קט  וע"כ  הרופאים  דברי  על  סמכו  שם  שבגמ'  שקט 
אמ מהר"םועיין  ן.  מומחה  לסמוך   צ"ע לפי"ז  ו.  ג)'  סי(  בשו"ת  משם  הוכיחו  שלא  והריצב"א  התרומה  הספר  דברי  על 

    .עליהם
לעיין סוגיא  [ויש  הרופאים  ד  ,בהאי  אמרו  לקמן)אמאי  ועיין  כן,  אמרו  שהרופאים  הגמ'  לשון  מרהיטת  משמע  למים    (כן  להטיל 

שהיה לה מכה בתוך מעיה דא"כ   יםפאהיה ברור לרווביאר שלא  שעמד בזה    (שם)   בתוס' הרא"שלבדוק אם מוחו. שו"מ  
' בתוך ימי דתה טהורה אלא אמרו הרופאים אולי אשה  יאפי' אם מוחו טהורה כדאמרן לעיל הרואה דם מחמת מכה אפ

ות  ב א  (כלל  בשו"ת הרא"שועיין  .  אם ימוחו דם דה הוא וכו', ע"כ  זו מכה יש לה בתוך מעיה ויבדק הדבר ע"י הטלת מים

 ,(סי' קצ)  הב"י  דברי הגמ'וכן למד    .שהרופאים אמרו כן ורק משום שמספקא להו אמרו להטיל למים  מדשלהרי להדיא    .יח)
(ח"א סי' יג ד"ה וגם יש    במהרש"םשו"ר  שלא גרסין שם תטיל למים כלל.    (דה פ"ד)  בתוספתא  ועי'  .(ח"א סי' סה)  והשבות יעקב

הא דאמרו תטיל למים הוא ט"ס ולא בתוסתפתא ולא  ד  ן זילאשכות יעקב והגר"ח מוומהבשם    ספר מחת עיבשם  לצרף)  
  ]. סיפו דברי הגמ' שלו "תטיל למים"וכן שאר המפרשים הו(על התוספתא שם)  הגר"אאולם  .בירושלמי גרסין לה

בזה   להקשות  יש  קט)  מהרי"קמהועוד  ד"  (שרש  הרושכתב  דברי  על  חכמים  שסמכו  מציו  מקום"  שמציו  בכל  כמו  פאים 
ששומעין לרופא ואפילו חולה אומר איי צריך, ואי לאו דבריו היה אסור להאכילו,   פז.)(  יומא בת חולה ביוה"כ  ילאכלעין  

ומעשים בכל יום שאו סומכים על הרופאים אפילו גויים להאכילם, ע"כ. הרי להדיא שסומכים על הרופאים אפילו גויים. 
ה ביומא  מהגמ'  אחד[ומראייתו  רופא  שאפילו  מוכח  מהר  בב"יו   .ן]אמ  "ל  כתב  ד"ה  שכב:  עמ'  תריח  דברי    ק)"י (סי'  הביא 

סע' א)  בשו"ע המהרי"ק ה"ל בלי חולק. וכן פסק   דף צג    בחקרי לבבעין יוה"כ שאפילו רופא גוי אמן. וכ"כ    (שם  פז  סי'  (ח"ד 

וכמו שקט   (סי' תמז),  יב"שרה   תו ו חז"ל, וכתב שכן כודהרופאים אמים בכל מקום אא"כ הוי גד מה שגילו ל  ד"ה פש גבן)
ה"ל.   מדבריהמהרי"ק  מוכח  פ  החזו"א  וכן  סי'  לדון) (א  "יו"ד  שיש  מה  אבל  ד"ה  בסי' שהרופא  ושם  שם  עוד  ועיין  אמים,  ים 

  .  פ"ב
אמאי   אמים    הב"יוצע"ג  רופאים  האם  הביא מחלוקת  רמ"ת  כלביו"ד לעין  הזכיר  דברי  ולא  כמו שהביא   קהמהרי"ל 

וכן מוכח    תחזק.אוע"כ איו אמים גד    ,שהרי ראתה ג"פ מ"ת  וע"כ לחלק דשאי התם דאתחזק איסורא.  חולק  כאן ללא
ח)  בב"ח אות  וכ"כ  (שם  סז)  בערוה"ש,  אות  קפז  סי'  משום שאתחזק איסורא  (יו"ד  הוא  יש ליישב שהצד להסתפק שם  ולפי"ז   .

א שרופאים אמים, דהש"ס איירי בגווא דלא  גיסופר התרומה והריצב"א מהאי  מי הקושיא ה"ל אמאי לא הוכיחו הס
איסורא ועיין  אתחזק  משה.  ק  בדרכי  הב"ח  ,צ)(סי'  לו)  בשו"ת  שאלה  מאירות  (החדשות  ברור)  ובפים  אלא  ד"ה  יב  מהכא ו[  . (סי' 

דברי    לכאורה דב   הפ"יקשה על  אלא  ד"ה  סא.  שבת  דאמרין,  אימר  גמ'  ד"ה  ב:  ע"א לא    אאיסורהיכן דאתחזק  דשקט    לשון)(גיטין 
קט שע"א אמן גד התחזק באסורים דרבן, ועיין בזה  (יו"ד סי' קח ד"ה ועל הכלל)    החת"סבן, אולם  דר ר  ' באיסו ימהימן אפ
טז  בפמ"ג סס"ק  מ"ז  שא  מ"ש).ובמהרש"ם    )(סי'  והה  ד"ה  רל  סי'  שלמהשו"ר    (ח"א  ח)    בבית  סי'  יו"ד  בתרא  מכאן  שאין  שכתב  (מד' 

א דעבידא לגלויי אם תראה עוד מחמת תשמיש ושפיר אמן ע"א  לת מ  אה"ל דשאי בהך דסי' קפ"ז דהו  ראיה גד הפ"י
. ועי' מש"כ  אף באיתחזק איסורא (ועיין עוד שדן האם ע"א אמן רוב דהרי רוב דמים באים מן המקור)'  אף באיסור דאו

  .]גליון רצ"ז עמיקתא  שמעתאב
  פאים אמיםב. הטעם שהרו

דלכאורה   שסומכים  המהרי"קדברי  אלא  ראיה  הביא  שהרי  חולה ל  ע  תמוהים,  דמאכילים  מהא  מקום"  הרופאים "בכל 
  פשות להקל, וצ"ע.   ביוה"כ. ויש לדחות דשאי התם דכיון שהרופא גורם עכ"פ ספק, לכן אמרין ספק

(סי' קעה    להחת"סת. וכן ס"ל  שויוה"כ משום שהוי ספק פשהרופאים אמים לגבי    (מד' קמא סי' מט)   בוב"יובאמת כן כתב  

פש בשבת ויוה"כ מאמיים לרופאים דאף שכל דברי הרופאים איו אלא אומד הדעת וכמ"ש המעיל    וחפקשב  ד"ה ועל הכלל)
  וספק   ספק,  גורמיםאך עכ"פ דבריהם    (וע"כ אמים על הכלל ולא על הפרט).צדקה שהם אומרים כי חכמתם הוא רק עיוית  

(ויעויין לטעם לזה להלן בשם האב"ז  ת ודאי  ורבת[ולפי"ז יוצא דלדעת המהרי"ק הרופאים אמים    פשות להקל, עיי"ש.
(סי'    בפמ"ג  בזה במש"כהה פ"מ  משא"כ לדעת הוב"י והחת"ס דאים אמים אלא בתורת ספק בעלמא. ווהערוה"ש),  

אה אחת אין מספקת לשיהן, הוודאי דוחה  ורפו  ספק,  השי, ו'פאים וכדורוה  "פשוודאי מסוכן ע  'אם יש אדשכח מ"ז ס"ק א)  
במק  קספה אחדוהייו  להקדים  שיש  ע"כ.ום  כודאי    ,  הוי  הרופאים  אמירת  המהרי"ק  דברי  ודלפי  למסוכן  קודם  מי הוא 

  . משא"כ לדעת החולקים] . ספק שהוא
שיק ב)  (אה"ע  והמהר"ם  רבו החת"ס,  סי'  דברי  שפקפק על  אמים  י מצשהר  אע"פ  ביו שהרופאים  הריצב"א  יו"ד  כשיטת 

ובסהדרין עח: וגיטין עג בעין שכ"מ שהתה אם אמות מחולי זה כו' אזלין בתר אומדא דרופאים וברמב"ם ז  "סי' קפ
וידעתי)סיק שם  מ  "מ, מר' ג"כ מדבריו שאם אמרו הרופאים שאין רפואה למכה ההיא הוי כודאי  (רוצח פ"ב ה"ח) ן  דאי  (ד"ה 

א של הרופאים.ו בקיאים בזה"ז ולא סאן על אומדמכי  
דעת   יעקבוכן  שחקרתי)  השבות  ואף  ד"ה  כ  סי'  מחכמת אומות    (ח"ג  הוא  כיון שעיקר ספריהם  ודאי  בתורת  אמן  איו  שרופא 

בחשש סכה אבל סיים שמ"מ    (ח"ה אות א)ב  היפה ללוכן קט  העולם אריסטו וחביריו ואין לסמוך על דבריהם לדיא, ע"כ.  
  . שכות היפ"ל רק לעין רופא גוי מדבריו  מבואראלא ש (סי' תריח אות ב) הכה"ח ע"כ. וכן פסק ים עליהם, סומכ

בדברי דעי'  שרופאים   קבעי   תהשבו  אלא  דה  בש"ס  (דמבואר  התרומה  הספר  על  ה"ל  בקושיתו  שעמד  ס"ה  סי'  בח"א 
, וכן יש לחלק בין רופא א' לב'  פשר לבדוקי משא"כ היכן דאמקום שא"א לברורב  קאאמים) דיש לחלק דרופא אמן דו

ו ספר  רופאים.  לפי  אולם  בדיקה,  ע"י  שאפשר  אע"פ  רמ"ת  בעין  אמן  ישראל  רופא  הריצב"א  שלפי  שמסיק  שם  עיין 
'  (סי  בג' מהרש"א  יןעיהתרומה רופא א' איו אמן משום דחיישין שאומר בדדמי, אבל אם הם שים לא חיישין להכי. ו

שם)ק י  פז  שהשבות  ליה  שהביא  מספקא  אפשר עקב  שהרי  להם  מאמיים  לא  דלמא  או  ב'  כשהם  לרופאים  מאמיים  האם 
מהם   וא'  שים  שיהו  שצריך  שהוסיף  ס"ו  בססי'  ועיי"ש  יעקב.  השבות  מסקת  זו  אין  דלכאורה  צ"ע  ודבריו  בדיקה,  ע"י 

צ"ע   [ולכאורה  כשר.  ישראל  רופא  הזתששבבתוכם  לא  ה"ל  שא'בותו  שצריכים  ישר  כיר  הג'  יהיה  אמאי  קשה  ועוד  אל, 
הע לא  ה"ל  סי' מהרש"א  בריש  עליה  ציין  שהרי  לפיו  זו  תשובה  היה  שלא  לומר  ואין  ישראל  מהם  א'  שיהיה  שבעין  יר 

על  קט שאפשר לסמוך    ו)(החדשות שאלה ל  בשו"ת הב"חו  איך שהביא דברי השבות יעקב].  (שם ס"ק יז)  בבאר היטבקפ"ז. ועיין  
   .ים ובי בריתאם הם ש הרופאים דוקא

עיין   רלה)באב"ז  אולם  סי'  לאומתייהו.    (יו"ד  מרעו  דלא  משום  אמים  שהרופאים  סח)   ובערוה"ששפסק  אות  קפז  סי'    (יו"ד 
האמ התורה  כאלו  והוה  לרפאות  לרופא  רשות  תה  שהתורה  משום  הוא  אמים  שהרופאים  לומר  שהצד  לו ה  יכתב 

 עליו דלא מרע אומתו. ואפשר  שראל לאיו ישראל אם הוא רק מומחה סומכיןין רופא יא, ואין חילוק ב כשאומר שתרפ
  סמכין עלייהו בתורת ודאי ואין חילוק בין אמותם במקום פק" לשאר מקומות. דדזהו סברת המהרי"ק וע"כ ס"ל 

בעלמא קשה להאמיו, אף   מר מסבראף פרטי וכן כשאומן כשאומר על גואא  כתב שאין הרופ  (יו"ד ח"ד סי' יז אות יז)  והאג"מ
 ].(דה) בחוט שיו (יו"ד ח"ב סי' סט)  באג"מעוד [ועיין   ועי' עוד בסמוך. שהוא מומחה.

  א | ה'תשע''   גליון ל'  | שבת יוה"כ
 'קהילת ''חיכי הישיבות'', רמות ב 



  

    שמקיים לאותה מצות עשה כמה שעות...
עשה חלש מעיוי הצום ועמידת  לכן מעת שאדם

יחף, קיום  רגלים  על  בלבו  עצומה  שמחה  יכיס 
ובכל זה,  בעיוי  שמקיים  התורה  מן  עשה  מצות 

אצ ויתוסף  שיתגדל  בעתשעה  דהייו  העיוי,  לו 
עילה   ותפילת  מחה  ותתוסף  -תפילת  תתגדל 

כן העיוי,  גודל  ולפי  בלבו,  יותר  עצומה  שמחה 
  . רך שמוגודל השכר מבוראו יתב

הא דעת  על  שיעלה  רגע  שבכל  צערוהעיקר  דם 
מאד עצומה  בשמחה  במחשבתו  יכוון  העיוי 
ובוראי יוצרי  של  עשה  מצות  עלי  מקבל  "הריי 

הו בעיברוך  שמו  וברוך  תשוקהא  ויכיס  זה",  וי 
  הלואי שיתארך הצום יותר ויותר.  -עצומה בלבו 

גודל בלבו  התקוע  חביב,  מבן  תבוות  לבך  והגות 
באיזהאה עושה  הוא  אשר  עת  בכל  אביו  של  בתו 
שמש הוא  לאביו,  גדול  רוח  קורת  לבמוש  וטוב  ח 

הקרוב וכל  לאביו,  שעושה  החת  גודל  על  מאד 
הש אל  בלבוהקרוב  מצטער  ההוא,  השימוש  למת 

רוח קורת  עשיית  מאיתו  להמע  הוא  קרוב  כי 
השימוש מעשה  ככלות  לאביו  כזה  גדול  וחת 

ה וכל  היום  וכל  יחשהההוא,  לא  תמיד  לילה 
שית בלבו  עצומה  כההמתשוקה  ויתוסף  ארך 

וכהה משך זמן השימוש ההוא בכדי שיגיע לאביו
בכל עת אשר  קורת רוח יותר ויותר... וראוי לאדם

מיום יגרע  ל"ו  ועותה  תיירה  חלפה  כי  רואה  הוא 
ממשמש והלילה  ערב  צללי  יטו  כי  הזה,  הקדוש 

עבודת   עבדתיה  לה  דשלימא  שלובא,  הקודש 
ק הן  בלבו,  צער  להכיס  זו,  הימיםמצוה  רבו 

ליוצרי הזה  גדול  רוח  חת  עשיית  מאיתי  שימע 
ויתעלה.   שמו  יתברך  ז ובוראי  בכווה  וובודאי 

בכל וילך  שבשמים,  לאביו  חביב  בן  קרא  יהיה 
  גזי דמלכא ולית דימחא בידה. 

יעבור מתי  רגע  ובכל  עת  בכל  המצפה  אדם  אך 
מהעיו  רגע  ערבאותו  יתן  מי  יאמר  ובבוקר  י, 
מ להפטר  איו  -העיוי  יתקרב  הזה  האדם  בודאי 

שמקבל משכר  אלפים  אלפי  מאלף  חלק  מקבל 
  עצומה...".  האדם המכוון כווה זו בשמחה 

מצות לקיים  אלו  מדברים  להתעורר  ה'  יעזרו 
"ועייתם של  ורוממות,"  עשה  שמחה  מתוך 
שההתעלות תהיה  ובאופן  והטהרה  ההתקדשות 

אלא   יום  של  מעיצומו  העווות  מכפרת  רק  אףלא 
שבתעית התועלת  ומלבד  עצמו,  העיוי  מעצם 
לעשיית בזה  זכה  אף  אותו,  ומטהרת  שמזככת 

לה רוח  למקום.חת  חביבים  בים  ולהקרא  קב"ה 
ויערה עליו רוח טהרה ממרום ויקויים בו מקרא
שכתוב "כי ביום הזה יכפר עליכם מכל חטאתיכם

  תטהרו". לפי ה' 

    ערך ע"י מחבר קוטרס

   חודש אלול וימי הסליחות""עבודת 

  עבודת מוצאי יו"כ
החזרה " הוא  חלל  בטיסת  ביותר  המסוכן  השלב 

כסת   איה  החללית  אם  האטמוספרה,  לתוך 
ע היא  מדוייקת  בזוית  להשרף   לולהלתוכה 

  מעוצמת השפשוף באויר. 
הוא   ביוה"כ  ביותר  המסוכן  השלב  זה:   - מעין 

החזרה לתוך מסלול החיים. הרי כל אחד התרומם 
הקדוש,   ביום  כחו  ועורר  כפי  לרוחיות  התקרב 

עילאיות  יותר  הרבה  עדיות.  והרגשות  מחשבות 
אך   השה,  כל  במשך  ומרגישים  חושבים  מאשר 

יתו ועבודתו הוא שקח תכל יוה"כ איו יום לעצמו,
עליה  בעבודה,  חיזוק  השה,  לתוך  מאורו  איתו 

חטאים. עזיבת  עלה,  יותר  עבודה  והה   לסוג 
ש חוזרים  כשאו  יוה"כ,  לתוך  במוצאי  וב 

עלול ח"ו כל יוה"כ   -ה"אטמוספרה" של ימות חול  
החילוית.  האוירה  החזק של  מהשפשוף  "להשרף" 

להכס   שדע  היא,  גדולה  הכוה'  "בזועבודה  ית 
  לתוך האטמוספרה... 

ויסד הסבא קדישא דקלם זצ"ל כלל גדול בעבודה,  
באותה   מדרגה,  לקראת  שהתעלו  מידה  באותה  כי 

צריכים מאמץ  של  לתוך   מידה  מההתעלות  לרדת 
  מסלול החיים הרגילים... 

בזה   תלויה  ברוחיות  השה  במשך  ההצלחה  כל 
השה   כל  לתוך  יוה"כ  את  להמשיך  שצליח 

באמת    יותבבח קבעו  ע"ה  רבותו  הרי  מסויימות. 
גדול.  כפור  ליום  זכר  קטן",  כפור  "יום  חודש  כל 
מיוחדת   קבלה  לתלמידיו  קבע  מקלם  ק'  הסבא 

ויים או לקבוע קביעות מסויימת לעשות מעשה מס
בעשיית   תמיד  לכוון  כלומר  יו"כ,  המשך  דעת  על 
על   יהיה  שזה  סדר  אותו  בלימוד  או  מעשה  אותו 

קבלת   "ישבו  יוה"דעת  לקיים  תחזקה  הבה  כ... 
בפשו  עצות  אחד  כל  וישית  פיך"...  את  ישרים 
כל   למשך  כפור  יום  בחית  לעצמו  להחיות  כיצד 

  ה גדולה בע"ה". השה, ותהיה בזה הצלח
  הגר"ש וולבה זצ"ל, מאמרי ימי הרצון עמ' קה) ( 

  

  ה יהרופא אומר מכח ראי. ג
ר שיש ם ממש אמן לומעיייית  שכתב שרופא אפ' עכו"ם אם רואה במשמוש היד או ברא   (יו"ד ח"ב סי' עז) בדברי חיים    ועיין

ה דבר שיכמכה אם  רופא אחר שבדבר שעתיוא  שסמכין  ול להתברר תיכף ע"י  ומבואר  גוי, ע"כ.  אמן אפ'  ד לגלות תיכף 
לברורי.   חזי  כי  כשהן    (שם)  והאג"מבכה"ג  רק  לא  להאמים  ויש  אמן  שם  שהשקיף  מה  ע"י  ממש  שרואה  דכשאומר  כתב 

  אומתייהו. כרים דלא מרעי תורה ואפילו   ומרים ששומרי תורה אלא אפילו כשאי
  כו"ם שיסו אצל ע דברב ד. 

  ך הש" הביאו  סי' קפ"ז    הב"חהה  "ל:  ואה מחמת תשמיש וזבעין אשה שר  שכתב  ו"ד סי' קעה ד"ה והה)(יחת"ס  תשובת  בעי'  
רפואה  כת'    )חכ   ק"ס( זה  רופא  עשה  אחר  דאם  אף  עלי'  לסמוך  אחרת  אשה  יכולה  ותרפא'  שתתחזק  קודם  אחת  לאשה 

י' הה לא הוה בעי למימר אם עשה רפואה זו לעכו"ם בתר ג"פ משום דאין ראי' מגופי' שלהם לגופ  ,ע"ששתחזק ג"פ וכו'  
לומר   הוצרך  ע"כ  גופי'  חביל  ורמשי'  שקצים  דאכלו  איהו  ע"ב  ל"ד  ודרי'  ע"ב  ל"א  ובע"ז  ע"ב  פ"ו  בשבת  כדאמרי'  שלו 

  . קיא)שם אות ( והטהרת ישראלח)  (ס"ק להפת"ש שעשה רפואה זו לישראלי' קודם שתתחזק, ע"כ. והביאו  
ו"ה אין לו מימי תמהתי אחר שבע  ,שכתב דאיידי דאכלי שקצים ורמשים חביל גופי'  (ע"ז לא: ד"ה איידי)  בחי' חת"ס  עוד  ועי'

מדרש חכמות הרפואות וכל רופאי ישראל לומדים בבית מדרש לאומים וחכמיהם וכל חכמתם בוי על טבעי גופי' דאכלי  
על   מזה  ישפוט  ואיך  במצות  דאיגי  ולא  ורמשים  אלו  שקצים  קמן  הרי  במצות  ודאיגי  שקצים  אכלי  דלא  ישראל  גופי 

אל של  זרע  ושכבת  וחיו  שתו  ואלו  בגילוי  איפשטא  מסתכים  דלא  איבעי'  והוא  אלו  משא"כ  מסריח  ובודאי    ,ר"ערק  פבו 
לעין רפואות הגוף מה עשו סמך על רופא חם ית"ש ויתן בפי הרופא ומחשבתו לרפאות פש עד דכא ושומר פתאים ה' 

צ"עולע דה  איסור  לעין  אבל  מותר  מי  ספק  אלא  יהא  לא  ויה"כ  שבת   "פ שהעלה   ,ין  הרופאים  על  סמכו  חז"ל    ואם 
בדעתם זה  שקלו  אשר  ישראל  רופאי  חכמי  הי'  בזמיהם  וכדומה  ליבה  אלא    ,מטבעין  עוסקים  אים  זמיו  רופאי  אבל 

  בטבעי או"ה צל"ע מאוד, ע"כ.  
פתים  אולם ח)    המחת  סע'  על  קפז  סי'  החת"ס  (יו"ד  דברי  דלעבתשובה  הביא  רגילים וכתב  הכרים  דבזה"ז אין  לומר  יש  "ד 

הא לעין חולי הגוף אין לחלק בזה כמ"ש כעין   , ואי משום דישראל דאיגי במצות כמ"ש תוס' שם  ,לאכול שקצים ורמשים
  . , ע"כזה התוס' בע"א שם

אמרו ליה לרב יהודה איכא מותא בחזירי גזר תעיתא וכו' עד שאי חזירי דדמו  על הא ד  )ד"ה אמרו ליהתעית כא:  (  בתוס'ועי'  
מכאן ראה שאם    ,שבי מעיו של חזיר דומין למעים של בי אדם ויש לחוש שיהא על בי אדם  שפרשומעייהו לבי אישי  

לח שיש  כוכבים  עובדי  על  דבר  שיהיה  מדבר  תעיתא  דגזר  חזין  הכא  דהא  להתעות  ויש  דדמו  וש  משום  בחזירין  היה 
   .חיי'י לחוש ודאלעין ין ד וחז .)סי' תקעו סע' ג( השו"עוכן פסק  ."כ, ע מעייהו לבי אדם וכל שכן דכרים דדמו לישראל

שו של  ידיעה  השבזמו  מסתבר  השפעה  וטיפולים  בצורת  וכהם  תרופות  ראייה  ע"י  פעמים  ו  דו'ידועים  הרבה  כן  כמו 
לא שייך טעת וראה דודאי סמכין    כגון הורמוים וכדו'המצא אצל כולם    לק מהגוףבחומרים שהם ממש ח משתמשים  

של עכו"ם ושל  בין  או מקררות את הגוף  קור שמחממות  חום ומה להשפעת  דוו  ותיאומצי   א טבעיהו  דברכי ה  "סהחתבזה  
  .ל. ועייןישרא

  לעין צום יוה"כ  אמותם בזמיו. ה
ישראלהה   כו)  בתפארת  אות  פ"ח  ביה"כ    (יומא  הרופאים  אמות  בעין  יהאידדכתב  ראיתי  א  דבעיי  בדבר  להתיישב  ש 

והובא עכ"ל,  יסתכן,  שכשיתעה  תמיד  אומרים  קל  חולי  דלכל  להימותייהו,  דבדשבקו  תריח)(ר  לבה"ב ריו  ו  מ"מ ו  .סי' 
(תורת  הגריש"א זצ"ל  . וכן פסקו  כי דעתו מחשיבה הדבר כספק פקוח פשודאי שמאמיים להו    יכא רופא אחרבמקום דל

  .) "ק ו(סי' תריח ס ובאלף למגן(מע' יוה"כ סי ג אות ה)  בשד"חועי'   (חוט שי שבת ח"ד עמ' רב).גר"ק שליט"א וה  היולדת פ" הגה א)
  -מסקא דדיא-

החולה   אם  לקבוע  אמן  מרופא  לפוטרו  מסוכן  וצום  בכלל  שבת  לחלל  או  עכו"םיוה"כ  הוא  אם  שתו"מ  אפילו  איו  .  או 
. ולעין שאר איסורים (שאין בהם משום חשש פקו")  מצוותתורה ושומר    להתייעץ עם רופאכתחלה יש  ל   אפשראם  מ"מ  ו

  ואם לאו תלוי הדבר לפי העין.אמן יה אם אומר הרופא ע"פ ראי
  

  יש עליו עדיין חיוב   אםה ,מי שכבר טל לולב 
  מהודר יותר לולב ליטול

  ם מעכבים את המילה. לדעת הטור   האם אחרי גמר המילה חוזרים ליטול הציצין(יו"ד סי' רסד)    והטור  הרמב"םחלקושאי
על לחזור  צריך"  הרמב"ם "אין  ולדעת  עליהם.  ה)  ברמ"א  ועיין  יהם. בחול "חוזר"  סע'  שחוזרים   (שם  כהטור  לפסוק  שדעתו 

  . שכתב שלא חוזרים עליהם] (סי' רסו סע' ב) בשו"ע[ולעין שבת, עיין  בחול. עליהם

דלא שייך לקיים הידור מצוה אחרי גמר המצוה    '  ד"ה הא לאו מילתא היא)(סי  השאגת אריהוהה בביאור דעת הרמב"ם כתב  
ע לחזור  אין  כן  ציועל  בחול.  צין  ל  אפילו  שפירש,  אחרי  מעכבים,  דלא  שאים  להלכה,  כן  שפסק  הרמ"א  ועיי"ש  כשיטת 

  . (שם אות טו) בפת"שה"ל, והו"ד 

סתפקתי במי שטל  וכמה    כתב על זה,ו  .בלא מצוה לא שמעוהדור מצוה  בדעת הרמב"ם, ד  (ח"ב סי' מז)  ית הלויהבוכן פירש  
אה, דכיון שכבר טל ויצא בו דאין  יותר אה, אם יש עליו "חיוב" לקחת ה  לולב כשר ביו"ט של סוכות ואח"כ זדמן לו לולב

  עליו חיוב של המצוה, א"כ במה יתאה זה בלא מצוה.  
  (ססי' מו) יטתו אזיל באו"ח  י לקיים ההידור גם אחר קיום המצוה, לשה"ל דס"ל שמהשהרמ"א  לפי דבריהם לכאורה י"ל  ו

ישראל"   אחר "שמע  בשחרית  לומר  שטוב  פסק  הקרבות)שהרי  אמירת  שלא    "ברוך  (שבשעת  לקרותה  שוהין  לפעמים  כי  שם", 
  לה לתפילה.  שאין כון לצאת בלא ברכות וגם לא יסמוך גאו(שם אות יט)  הגר"אבזמה ויוצא בזה, ע"כ. ותמה עליו 

(שם ד"ה כי    בביאור הלכה[ועיין  ן שלא יצא מן המובחר אכתי יכול לצאת בהידור לאחר מכן,  אולם י"ל דס"ל להרמ"א דכיו

 בבית הלוי [אולם עיין    שכתב כ"ל ליישב דברי הרמ"א בסי' מ"ו, ודו"ק.  )1(ח"ג סוכות סימן ל' אות    בהררי קדשמ  שו".  ]לפעמים)
ב) אות  שדעת    (שם  כל שכתב  האדם  על  משכת  מילה  דמצות  דס"ל  לפיו   הטור  'התאה  שייך  דפירש  אע"ג  וע"כ  חייו  ימי 

  . ](ח"ג סוכות סי' ל) קדשובמקראי   (חוכה פ"ד הל"א) בגרי"ז הלויבמצות'. ועיין 
"ש סי'  (הובא בריב  הראב"דלפי ה"ל לכאורה יתן לפרש כמין חומר מחלוקת הראשוים שבין הריב"ש והראב"ד. שהרי דעת  ו

שאמר) ומה  ד"ה  ותמה עליו  שהמקדש אשה ע   פב  שואין,  בשעת  בעצמו  הוא  ולקדשה  צריך לחזור  שליח  דאף   (שם)  הריב"ש"י 
יותר בו  מצוה  יותר    דאמרין  בו  דבמצוה  להראב"ד  דס"ל  צ"ל  כרחך  ועל  ועומדת.  מקודשת  כבר  היא  הרי  מ"מ  מבשלוחו 

מצוה   הידור  משום  איכא  בגל מבשלוחו  בזה  בס"ד)  (ואריך  אחר  ולקיון  לחזור  דיש  קט  המצוה וע"כ  לקיים  כדי  בעצמו  דשה 
די"ל דבקידש אשה ע"י שליח וחיסר "מצוה   י' ה)(פרומר, שער ברכת ה' ס  שיח השדהבספר  [וכן מצאתי    בהידור, ויש לעיין בזה.

וכי הקידושין  בגוף  תיקון  חשיב  בעצמו  כשמקדש  וממילא  הקידושין,  בחלות  גם  חסרון  חשוב  בקידושין בו"  דמתקן  ון 
קדושין, מ"מ אין זה דמיון גמור וכו' דבקידושין א"א לומר דאם חיסר מצוה בו יהיה חסרון בקין    השיים יש עליהם שם

  עדיין צ"ע, ע"כ]. האשה ו
יצחקהבל  א שהכריחו)  פרי  מה  ובעיקר  ד"ה  ל  סי'  ואפ  (ח"ב  שית  ליטול  דא"צ  בודאי  בכה"ג  לע"ד  הלוי,  הבית  דברי  על  שר כתב 

ר להמצוה הראשוה, דלגבי מילה עיקר המצוה היא להסיר הערלה ממו ע"כ אמרין  דאף אם יטול שית לא יוסיף כל הידו
ו גם הציצין שאין מעכבין וע"כ כשחוזר לחתוך הציצין אח"כ הרי הוא מוסיף ומשלים ומוסיף  דוי המצוה הוא להסיר ממ

שהוכיח שמילה היא מצוה    ה אך באמת)(ח"ב יו"ד סי' מג ד"   בחלקת יואבשו"מ    הידור להמצוה משא"כ במצות טילת לולב, ע"כ.
  .משכת, שהרי חוזרים על ציצין שאין מעכבים

שכתב שמי שקידש על יין מגולה אפילו אם אמר דיצא בדיעבד מ"מ יש לצדד דצריך לקדש  רעב אות א) (סי'  בברכ"יולם עיין א
דחה דבריו   (להגר"ח פאלאג'י סי' יד)  מת כל חי בש[אבל  כתבתי לצדד לכאורה, עכ"ד.  פעם אחרת, וצריך להתישב בכל זה כי זה  

  .  וא יוצא י"ח, ע"כ] דכיון שכבר קידש וקיים מצות קידוש היום בברכה שקידש הרי ה
וה" שיחזור כתב שמי שבירך על אתרוג שאיו מן המובחר ושוב זדמן לו מן המובחר דוודאי "מצ (סי' קלה ד"ה ועיין תוס')  והכת"ס

  . )סי' קכז( בדברי יציבברך שית. ועי' ויטלו, וצ"ע אם צריך ל
לאאלא שמדבריו ליכא ראיה לשאר המצוות   הידור  מצות  לקיים  המצוה)(שיתן  קיום    בבכורי יעקבדהרי אפשר שכוותו כמ"ש    חר 

בשו"ת)  כתב  סד"ה  תרא  סי'  בכורים  אח  (תוס'  לקיים  דאפשר  אמרין  מיים"  ד'ואוהו'  דב"ארבעה  משום  מצוה  ההידור  את  "כ 
טל לולב יכול   דמטעם זה אפילו כבר  (לט. ד"ה עובר לעשייתן)  דמצות לולב לעין מצוה מן המובחר הוא כל היום, כמש"כ התוס'

לו בד' המיים לא אמרין דאפיראה    (שער הטוטפות סי' י)  ובחתן סופר  (סי' לד)  בשבות יעקבולברך ומקרי עובר לעשייתן, ע"ש.  
והיי  ועיין  הכי,  ה"ל.  יצחק  הפרי  כדעת  וההגותו  קס)  בתשובות  סי'  בס"ד    .(ח"ד  בזה  שכתוב  מה  עוד    שמעתא בועיין 

  גליוות פ"ב וקכ"ג.  מיקתאע
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