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תקיעת שופר  -להזכירנו תחית המתים
רבנו סעדיה גאון מונה עשרה טעמים לתקיעת שופר בראש השנה ,ואחד מהם הוא
להזכירנו תחית המתים ושנאמין בה .מדוע נחוץ לזכור את תחית המתים בשעת
תקיעת השופר? נבין זאת לפי דברי המשנה באבות (ד,יז)...” :יפה שעה אחת של
קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה“ .אם נחשב את כל חיי העולם וכל
ההנאות של כל האנשים בכל הזמנים ,הם לא ישתוו לשעה אחת של קורת רוח
בעולם הבא! ואם כן ,לשם מה זקוקים אנו לחיי העולם הזה? אדרבה ,עדיף לנו
לעבור לעולם הבא בהקדם האפשרי ,כדי לזכות לאותה קורת רוח העדיפה מכל חיי
העולם הזה! ולשם מה אנו מיחלים לתחית המתים ,לשוב ולחיות כאן בעולם הזה?
התשובה לכך נמצאת בהמשך המשנה” :יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים
בעולם הזה מכל חיי העולם הבא! אם כן כדאי מאד להיות דוקא כאן...רק כאן
יכולים אנו לזכות לאותן שעות של תשובה ומעשים טובים ,העדיפים על פני כל חיי
העולם הבא! ידוע הספור על הגאון מוילנא שלפני פטירתו נשק את ציציותיו ,פרץ
בבכי ואמר :כאן בעולם הזה בקופיקא (שם של מטבע) אחת יכול אני לקים מצות
ציצית ,ואני הולך לעולם שבעבור כל אשר לי לא אוכל לקים מצות ציצית...כל רצונם
של הצדיקים הוא לזכות לעבוד את ה‘ בעולם הזה ,ולרכוש לעצמם זכויות נצח של
תשובה ומעשים טובים ,היפים יותר מכל חיי העולם הבא!המשל הבא של המגיד
מקלם (המובא בספר ”זקניך ויאמרו לך“) ימחיש זאת היטב :ביום מן הימים יצא
כרוז גדול ברקיע ,המבשר ואומר :הפכנו במעשיהם של בני עירה פלונית ופלונית,
והיא נמצאת זכאית .על כן מגיע לתושביה שכר מיוחד .מהו השכר? כידוע ,לאחר
שאדם עוזב את העולם ובא לעולם האמת ,לבו נצבט על כל רגע שאבד בחיין ,כאשר
רואה הוא בברור את ה“יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם
הזה“ .ומימילא מבין הוא גם את התוצאה של ”יפה שעה אחת בתשובה ומעשים
טובים בעולם הזה יותר מכל חיי העולם הבא“! שם מבין הוא ורואה את גודל הפסד
זמנו ,אשר כלה לריק ,ומתחרט על אבוד ימיו.ועל כן יצא הכרוז ואמר :נותנים אנו
בזה שכר לכל הנשמות שבעולם האמת שגרו באותה קהילה למן הוסדה ועד היום,
ומהו? ”שעה אחת של חיים“! כל המתים יקומו לתחיה לשעה אחת ולאחריה הם
ישובו אל העפר! השעה היעודה נקבעה לעשר בבקר ,סמוך לשעה זו נשמעו רעש
והמולה עזים בשמים! כל נשמות יוצאי העירה ,מכל מקומותיהם ,זה מגן עדן ,זה
מגהנום ,זה מפה וזה משם ,כל אחד ומקומו הוא ,כולם נקבצו והתאספו למקום בית
הדין של מעלה והכינו את עצמם לקבל את השכר האמור .כל זאת התרחש בעוד
שתושבי העירה החיים כיום כאן בעולם הזה ,לא יודעים דבר וחצי דבר על האמור
לקרות בעוד רגעים אחדים .השעה היתה עשר בבקר ,כשאזניהם של בני העירה
(החיים) צללו לפתע מן הרעש האיום .כולם נתקפו בפחד ובבהלה .רעש מוזר ,גובר
והולך...מה קרה? עד מהרה התפשטה לה השמועה ועשתה לה כנפים חיש מהר .בית
הקברות השוכן בקצה העירה הומה אדם!!! בפחד ובהתרגשות מהולים יחדיו שנסו
כל בני העירה את מתניהם ,ובלי אמר ודברים שעטו לעבר בית הקברות לראות את
מחזה הפלא .כבר מרחוק נפרש לפניהם המחזה מרטיט הלב .בית הקברות היה צבוע
כולו בלבן! כאשר התקרבו יותר ,נראה היה להם כי כל בית הקברות מלא בעמודים
לבנים...וכאשר הגיעו ממש עד הקברים ,בלעו את לשונם מרוב תדהמה ,התברר
להם כי כל המתים קמו מקבריהם לבושים בתכריכים לבנים!! לא פחות ולא יותר.
את הדממה קרעה לפתע שאגה אדירה ,שפלחה את האויר” :סבא! הנה סבא!!“
שעט לפתע קדימה אחד האנשים” .והנה אבי סבא“ נשמעה קריאה נוספת“.ו...
הנה ,הנה“...אט אט התקרבו כולם ומצאו את אבותיהם ואמותיהם ,קרוביהם
ומכריהם מספר דורות אחורה...וכאן הוא העוקץ .מקרה והפוכו! בעוד שבני האדם
החיים שואגים מהתרגשות ,ועטים במרוצה לתת ”שלום עליכם“ ,להזיל דמעה
עם הסבא והסבתא ,המתים נוהגים בדיוק ההיפך ,וכאילו אינם מכירים איש” .
מה אתם רוצים?“ פותחים המתים את פיהם“,תנו לנו לעבור וללכת! זוזו!!“וכאן
היתה האש מתלקחת בתוך הברד .המתים לשעבר צועקים בבהלה ופותחים במנוסה
אל עבר העירה ,והחיים מזילים דמעות כמים מהתרגשות גואה והולכת ,מעורבת
בבהלה מרוב הפתעה והשתוממות כאחד .הצעקות שהיו משני צדי המתרס ,מהחיים
ומהמתים ,זה כנגד זה ,התערבבו אלה באלה ועלו עד לב השמים .אנדרלמוסיה של
ממש .עד שלבסוף נעצר אחד ה“מתים“ ש“קרובו“ שעט אחריו והסביר לו“:עלינו
לנצל את הזמן!! אנו רצים לבית הכנסת הקרוב ביותר ,לחטוף ולחטוף“ .סים
את דבריו ונעלם במרוצה יחד עם כל המתים...אז חדרה ההבנה למוחותיהם של
החיים...לא תחית המתים היתה כאן ,ועדין לא בא משיח.זו שעה חולפת בלבד!
המשך בעמ‘ האחרון
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הפטרה“ :שובה ישראל”

ההלכה השבועית
הלכות שבת
עירוב תבשילין
מצוה על גדול העיר או רב השכונה
לערב על בני עירו או שכונתו ,שיזכה
את עירובו על ידי אדם אחר בהגבהת
טפח לזכותם של בני העיר או
השכונה ,ואחר שיזכה להם העירוב,
יטול העירוב בידו ויברך ,ויסיים בסוף
אמירתו ”לנו ולכל בני העיר הזאת“.
ונכון לכתחילה שאדם הזוכה לא
יהיה מבני ביתו של בעל העירוב ,אף
על פי שהם גדולים ,כלשהם סמוכים
על שולחנו ,וכן לא יעשה זאת על ידי
אשתו ,ואם קשה לו לחפש אדם זר
יוכל לזכות אפילו על ידי אשתו .ואם
היה רגיל לערב לאחרים ושכח לזכות
העירוב תחילה על ידי אחר ,יכולים
בני העיר לסמוך על עירובו בדיעבד.
ומכל מקום לכתחילה חייב כל אדם
לעשות עירוב תבשילין בעצמו ,ולא
יסמוך על גדול העיר שמערב לכל בני
עירו .וכשדרך אותו גדול העיר להניח
העירוב ,סומך עליו מסתמא ,ואין
צריך לשאול אותו .ואם שכח בשני
רגלים רצופים יש אומרים שנחשב
לפושע ואינו יכול לסמוך על עירוב
של גדול העיר .מכל מקום בזמן הזה
כוונת הרב המערב עירובי תבשילין
לזכות גם אנשים כאלה הקרובים
לפשיעה ,ולכן יכולים לסמוך עליו
בדיעבד לבשל מיום טוב לשבת.
(חזון עובדיה)

סיפור השבוע

כשהגיעה שושנה-רייזל ,בתו הבכורה של יוסף דוד ,המכונה
דוד’ל ,לפירקה ,השמחה היתה מהולה בעצב קל ובדאגה
כבדה .שושנה היתה בת  ,18ולאחריה נולדו להם כמעט
שנה אחר שנה ,בנים ובנות כן ירבו ,יפים ובריאים ,בלי עין
הרע  11במספר .הקב”ה חילק את התריסר של דוד’ל 50%
בנים  50%בנות ,אלא שמן השמים רצו שקודם כל תיוולדנה
הבנות ,מה שמחייב את אבי הבנות ,להיערך לקראת פס-ייצור
של נדוניות ,וכידוע וכשהבטנים מקרקרות מדי יום ,ועול
הפרנסה משתרג על הצוואר כמו ריחיים ,קשה לחסוך פרוטה
לפרוטה כדי לייצר נדוניה ברת-משקל סביר ,כי פשוט אין
פרוטות מיותרות .גם אם הייתם מנערים את דוד’ל ,שואב
המים הותיק של העיירה ,לא היתה מתעופפת מכיסו אפילו
לא פרוטה שחוקה אחת .את שלוש הפרוטות שהרוויח מדי
יום ,היה מעביר לידיו של החנווני המסור מושיקו גרציאני -
שהיגר לכאן מספרד  -לטובת כמה כיכרות לחם ,חתיכת גבינה
כחושה ומספר ביצים .נו ,אז מחתנים בת בכורה במזל טוב
ושיהיה לברכה והצלחה ,ענבי הגפן בענבי הגפן באמת דבר
נאה ומתקבל .ובכן “יועצים” ובעלי מגמות חיוביות בעיירה,
יעצו לדוד’ל לא לסמוך על עדת התפרנים והקבצנים של
העיירה“ .מהם לא תצמח ישועה .נכון ,כדאי לעשות סיבוב
גם אצלם ,אבל במקרה הטוב תצא עם  30-20פרוטות ,אך
עם סכום כזה לא מחתנים ילדה ,ועוד בכורה”.גש לפרידמן
סוחר העצים הגביר של העיירה .מתחת לרצפה של הארמון
שלו טמונים סכומי עתק .אם תצליח לשכנע אותו ,אתה
מוציא ממנו נדוניה שראוי להתכבד בה” .גם “היועצים”
ידעו שלהוציא נדונייה מפרידמן זה כמעט כמו לתפוש בידיים
ציפור שמרחפת באוויר ...תתחילו לנסות .האמת ניתנת
להאמר ,שאותו שרגא פרידמן ,היה אומנם עשיר כקורח ,אך
אוצרותיו גם היו בלועים באדמה כאוצרות קורח ,ורק הקב”ה
וקומץ מלאכים יכלו לדעת מה וכמה טמון שם .קבצני העיירה
ידעו שמפרידמן להוציא רובל ,זה כמו להוציא מים מסלע,
ועם כל הכבוד להיותם קבצנים יראים ועבדי השם ,הם עדיין
לא בדרגת משה רבנו ,וגם אם יכו עם  1000מקלות באותו
פרידמן ,ספק רב אם המעיין יבקע ,ויזובו מים .לזכותו של אותו
סוחר עצים פרידמן ייאמר ,שהוא היה יהודי מתמיד משכים
ומעריב ,פה ושם אחרי תפילת שחרית חוטף כמה משניות,
כמה קפיטל תהילים ,מנשק מזוזה ושועט לעסקיו .נכון ,קשה
היה לו להפרד מאוצרותיו ,אבל כבר אמרו חז”ל גדול נסיון
העושר מנסיון העוני ,ותודו להשם שלא נולדתם פרידמן.
דוד’ל השכים באותו בוקר אלולי מיוחד ,שעתיים לפני עלות
השחר ,אמר ברכות השחר וברכות התורה והתחיל לקרוא
תהילים עם דמעות .המון דמעות נשרו מעיניו על כפות ידיו
הסדוקות ,על הסטנדר השחוק ועל דפי הגמרא .יהודי צריך
הלוא להקדים תפילה וצדקה ודמעות ,בטרם השנור .הוא
סיים את תפילת שחרית ,קיפל את תפיליו ,לגם חצי כוס מים,
והלך מהסס משהו לכוון ביתו הענק של פרידמן .דוד’ל נקש
בדלת ,ולבו החסיר פעימה .אחד המשרתים החביבים פתח
את הדלת והאיר פניו לדוד’ל “כן אדוני הכנס בבקשה ,האדון
תכף יקבל פניך” .אחרי חצי דקה יצא פרידמן מן המטבח ובידו
כוס חלב רותח“ .שב דוד’ל ,יקירי ,אני כבר שולח להביא לך
משהו לשתות” גילה הסוחר פרידמן חביבות יתירה ומפתיעה
למדי .אחרי כמה חילופי מילות נימוסין ,ודברי תורה מחזקים
על ימים נוראים ויום הדין הגדול והנורא ,נשף דוד’ל עמוקות,

ואמר“ :ר’ יהודי ,אני צריך עזרה .ברוך השם הקב”ה חנן
אותי בתריסר ילדים שיהיו בריאים 6 ,בנות  6בנים ,והפרנסה
דחוקה .”...פניו של פרידמן התכרכמו להם ,וגוון אפור נפרש
על לחייו האדמדמות .הוא לא היה בנוי לאיזה סחיטה ...בטח
לא עכשיו”...ועכשיו בחסדי השם ,בתי הבכורה שושנה-רייזל
הגיעה לפירקה ...וצריך נדוניה מכובדת ,ומה לעשות ,אני רק
שואב מים ...הפרנסה בדוחק”“ .אז מה אתה רוצה ממני?”
שאל פרידמן בקול צונן“ .לך יש בעיה ,ואתה מגלגל אותה
לפתחי .זכית ב 12 -ילדים שיהיו בריאים זה העסק שלך ,זו
מטלה שלך להשיא אותם .לי נולד בן אחד ,וברוך השם חיתנתי
אותו בשפע רב .אתה לא יכול דוד’ל עם כל הכבוד ,להפיל עלי
עול כבד שאיננו מוטל על צווארי ...אני ממש מצטער .”...הדם
ירד עד לבהונות רגליו של שואב המים ,מן ההלם והבושה .הוא
לא ציפה לכזו מקלחת של צוננין ,בעיקר לאחר קבלת הפנים
האדיבה“ .נו ,טוב” הוא לחש “זו באמת לא בעיה שלך.”...
הוא הרים את תיק התפילין ונפנה לכוון דלת היציאה .עולמו
חשך בעדו .הוא הצטמרר מתחת לכובעו המרופט ,והסחרחורת
איימה למוטטו כמו עץ ללא שורשים מול רוח סערה .אוי,
הבזיון ,הבזיון .אוי הבושה ,הבושה ...כמה שזה קשה .לפתע
חש דוד’ל כוחות עצומים וטמירים בוקעים ממעמקי ליבו
השבור והנעלב .הוא אחז בידית הדלת ,ייצב את עצמו ,ובטון
צלול ובוטח אמר לפרידמן“ :תשמע ידידי מר פרידמן .חז”ל
מלמדים אותנו ,כי שלושה שותפים יש באדם ,הקב”ה ,אביו
ואמו .האבא והאמא נותנים בשר ,עצמות ,דם וגידים ,והקב”ה
נופח בו נשמה טהורה .מר פרידמן ,לי יש שנים עשר ילדים...
יש לי תריסר שותפויות עם בורא עולם .כמעט כל שנה הוא
עשה איתי שותפות ,תראה עד כמה הוא אוהב אותי ,וכמה
הוא סומך עלי ,אבל אתה נכבדי ,עם כל העושר והכבוד ,יש לך
רק בן אחד ,זה הכל .הקב”ה כנראה לא סומך עליך ,ולא רוצה
אותך בתור שותף .תסלח לי מר פרידמן ,לי יש תריסר עסקים
ושותפויות עם בורא עולם ,ואתה ,עם שותפות אחת קטנה,
בא וזורק שותף בכיר של בורא עולם מן הבית שלך בבושת-
פנים .תתבייש לך ...אתה חצוף ...אתה פוגע בשותף גדול של
אבא בשמים ...תודה רבה ,ולשנה טובה תכתב ותחתם.”...
דוד’ל סיים את המונולוג המפתיע וטרק את הדלת .פרידמן
כמעט בלע את הלשון מתדהמה .הוא רץ לכוון הדלת וקרא
לעבר דוד’ל“ :דוד’ל עצור ,תגיד לי כמה צריך להשקיע בשביל
הנדוניה 1,000 .רובל 2,000 ,רובל ,תגיד?” .דוד’ל תוך כדי
הליכה הרים קולו והפטיר “לפחות  5,000רובל ,הזוג הצעיר
צריך גם בית קטן בקצה העיירה“ .”...קיבלת” צעק פרידמן
“קיבלת ,בוא היכנס וקח את הכסף!!” .דוד’ל נעצר .הוא לא
האמין למשמע אוזניו .האם סוחר העצים החצוף הזה ממשיך
ללגלג עליו .הוא לא רצה להביט לאחור ,ולגלות את פרצופו
הציני של הסוחר המגושם ...אבל לך תדע אולי ...אולי ...פרידמן
נכנס לביתו ,פתח את הכספת ,הוציא משם שקית בד מנופחת
ובתוכה  5,000רובל ספורים ,ושעט לעברו של שואב המים.
“קח דוד’ל ,קח .שיהיה במזל טוב ,ברכה והצלחה .אל תשכח
להזמין אותי לחתונה ,מתי? אחרי סוכות ...אבל עם כל הכבוד
דוד’ל ,אל תשכח ,גם אני שותף ...גם אני שותף בשושנה-רייזל
יחד איתך ועם הקב”ה ,לא כן?”“ .בהחלט” אמר דוד’ל “אין
שותף יותר טוב ממך” .ושמש גדולה וחמימה של אלול ,מעל
למעטה עננים צוננים ,חייכה לה.

ניתן לשלוח סיפורים לרב קובי לוי לפקס09-8820166 :
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בתי היתה צריכה לעבור טסט ,מכיון
שזה לא פשוט לאף אחד ,החלטנו
מלכתחילה לעשות ”פדיון נפש“ ובשעה
טובה התקשרנו לבשר שהיא עברה את
הטסט בהצלחה .תודה לבורא עולם.

לפני חודש וחצי היה לאבא בדיקת
גסטרו ,לפני הבדיקה הזמנו עבורו
”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ וב“ה,
מצאו פוליפ שנשלח לבדיקה .אחרי
חודש החזירו תשובה שהכל בסדר
ב“ה.

א‘  -תל אביב

משפ‘ ש .מהמרכז

הבת שלי בת השנתיים היתה
כל הזמן חולה ,כל שבוע משהוא
אחר ,פעם שפעת ,פעם דלקת,
פעם קוצר נשימה .היתי במצב
שכבר לא שלחתי אותה למעון ולא
יכולתי לצאת לעבודה .ככה במשך
חודשים ,עד שעשו לה ”פדיון
נפש“ ב“חסדי ינון“ ,וברוך השם,
בזכות הצדיק ר‘ ינון חורי זצוק“ל,
הכל עבר לה  ,והיא בסדר כבר.
תודה לבורא עולם....

“אני רוצה להודות לבורא עולם ,עשיתי פדיון נפש
עבור קרוב משפחה ,שהיה צריך לעבור ניתוח .כל
ניתוח הוא מסוכן אבל במקרה הזה הרופאים אמרו
שזה ניתוח מאד מסובך .שמונה שעות בחדר ניתוח,
שמונה שעות מורטות עצבים ,שאין על מי להישען
אלא על אבינו שבשמיים .במקרה כזה לא לקחנו
סיכון ,מראש עשינו פדיון נפש .וברוך השם בסייעתא
דשמיא הודיעו לנו שהניתוח עבר בהצלחה ,לאחר
הניתוח הייתה בעיה עם הצלקת שלא התאחתה ,אז
עשינו עוד פדיון נפש ,וברוך השם הכל הסתדר”...
בעילום שם

בעילום שם

דודה שלי היתה אמורה לעשות שני ניתוחים ביד .ולאחר מכן שיקום ארוך .בשיחה
אקראית נודע לי שהיא ממש עכשיו בניתוח כבר .התקשרתי מיד ל”חסדי ינון” כדי שיעשו
לה “פדיון נפש” אפילו עכשיו במהלך הניתוח...שיהיה לה סיעתא דשמיא .אז אמרו לי
שכבר עשו פדיונות באותו יום ,אמרתי להם שזה פקוח נפש ,האישה במהלך ניתוח,
מורכב ...אמרו שיעשו לה ממש עכשיו .ואכן עשו לה .והיום אני מתקשרת לבשר בשורות
טובות ,הניתוח עבר בהצלחה ,היא התאוששה מהר ,ולא היתה צריכה את הניתוח השני.
לפי הצפי שלהם היתה צריכה להיות מושבתת כחצי שנה לפחות .אבל היא התאוששה
מהר וחזרה לתפקד במהירות ,הכל הלך קל ברוך השם .אלף תודות!
בעילום שם

המשך מטעמים לשולחן
וכי יעלה על הדעת אי מי שאת אותה שעה גורלית הם
יקדישו לנשוק נכדיהם?!! ...ולפיכך ,תכף ומיד רצו בבהלה
לבתי המדרש של העירה וגרשום עד אפס מקום .בעוד בני
הקהילה ,החיים ,מנסים לעכל את המתרחש ,כבר היו כל
המתים רחוקים מעיניהם ,ובעצם כבר נעלמו בין קירות בתי
הכנסת ובתי המדרש של העירה .ולהם לא נותר ,אלא לצעוד
אחריהם ולחזות במו עיניהם במתרחש .השעה כבר עשר
ועשרה .עשר דקות יקרות מפז חלפו ,ועדין לא כל המתים
מצאו ספר להגות בו! המחזה היה נורא כפשוטו ממש ...כבר
מרחוק הבחינו החיים שבתי הכנסת גדושים ומלאים כל כך
עד שאפילו על החלונות עומדים אנשים .הכל עטה לבן,
והרעש ,רעש נורא של הוד תורה ותפילה בקע רקיעים וירד
תהומות...ארונות הספרים התרוקנו לחלוטין מתכולתם ,לא
נשאר ספר אחד שלא בא לידי שמוש :האחד לקח חומש,
השני משניות ,השלישי נ“ך ,הרביעי ספר מוסר ,המאחרים
חטפו את התהילים והמאחרים יותר תפסו הסדורים ...אף
אחד ,כמובן ,לא חפש מקום מרוח לישיבה .שום דבר לא ענין
אותם מלבד שיהיה ספר קודש ביד ,לקום לעמוד ולחטוף,
ולחטוף ולחטוף .השעה כבר עשר ורבע .הנחשלים שבין
המתים שהגיעו זה עתה ,מצאו את הארונות ריקים מכל .לא
נותרו מקומות אפילו לעמידה גרידא ,והבררה היחידה שעמדה
בפניהם ,היתה ,לעמוד על החלונות ולמלמל מתוך הזכרון דבר
מה .חמישה אנשים ויותר הצטופפן על משבצת אחת סביב
ספר אחד .קולות הערבוביה של כל סוגי הלימוד ,מפיותיהם
של נערים וזקנים ,סבים למטה וסבתות למעלה השתלבו עם
רעם התפילות והתחינות הממסות כל לב .שוו לעצמכם! מה
מרגיש אדם שעשרות ,אולי מאות בשנים ,מתחרט על אבוד
הזמן ,ועתה חזרה ההזדמנות לשעה אחת בלבד??..שעון בית
הכנסת כבר מראה על השעה עשר שלושים וחמש .לחץ הלב
מסיע להם לבטח לנצל ששים שניות בכל דקה ...השעה כבר
רבע לאחת עשרה .וכך עוברת לה עוד דקה ,ועוד דקה .אי מי
שראה והבחין בשעה המתקדמת ,נגש אל הבמה ,הלם עליה
והשתיק את הכל לרגע כמימרא ,קולות מימי ים סוף ”עמדו“
לרגע קט ,ופסקו מזרימתם ,ואז שאג האיש “ :כבר עשרה
לאחת עשרה!“ בבת אחת שבו הקולות ,נפלו על ההיכל
ושטפו את אזני העומדים בחוץ ביתר שאת וביתר עז; הנהר
חזר לזרום ,ועתה במרוצת יתר ובכח כפול ומכופל .הלמות
הלב הדופק נשמעה למרחוק ,המתח קורע שחקים...נותרו
שש דקות! האם שיך לדחוס ולנצל יותר ממאת האחוזים
שנוצלו עד תום ,ולמעלה מכך עד הנה?!כנראה ששיך להוסיף
עוד ”משהו“ ...כאותו רעם נורא שנופל על הארץ ודומה
שהוא החזק ביותר ,אך כעבור רגע כאשר מגיע הרעם השני
הוא מגמד את קודמו ,כך ככל שחלפו הדקות ,כך הלך הרעש
וגבר עוד ועוד .נותרו עוד שתים וחצי דקות בלבד!!! המושג
”קולות וברקים“ יכול היה אך בקושי רב לשמש משל לרעש
הנורא שפרץ מרגע לרגע יותר ויותר ויותר ,והתגבר ככל
שחלפו השניות ואזלו .נותרו עשר שניות .תשע .שמונה .שבע.
הבכיות שנשמעו מעזרת הנשים וקולות הלימוד מלמטה רק
גברו והלכו ,ותבקע הארץ לקולם!!ארבעע ,שלוש ,שתים,סוף
השניה האחרונה שדמתה לנצח נמנה עד תומו ,וכולם שבו
למנוחות...די...שקט .השעה הגדולה הסתימה לה ,המתים
מלאו את נפשם באוצרות נצח של עשרות אלפי חלקיקי
שניות מלאים וגדושים במצות תלמוד תורה השקולה כנגד
כולם ,בתפילה ,בתשובה...והם שבו לעפרם מדושני עונג,
למול עיניהם הפעורות של יקיריהם המרותקים שבחוץ,
ש“ראו את הקולות“ והבינו ללבם של המתים ,שאינם
מוצאים זמן אפילו לנתינת שלום ,באותה השעה נשתכחו
להם יחסי אב לבנו ואם לבתה ,ודאי שפרחו להם געגועי
הסב לנכדו או אישה לרעותה...הכל ,נשכח ,כמת מלב בשל
גודל ה“שעה“ !...המגיד עצר לשניה קלהוסים בעוד משפט
אחד אחרון וממצה” :הקשיבו היטב“ זעק” ,ומה גרוע בכך
שאנו חיים יותר משעה אחת?! מדוע שילך לריק זמננו ,רק
משום שיש לנו את ה“שעה היקרה“ הזאת עשרים וארבע
פעמים בכל יום ,שלושים ימים בחודש?! אחד היעודים של
השופר הנו לעורר אותנו לתשובה ,כפי שהביא הטור על כך
את הפסוק (עמוס ג ,ו) ”אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו“
לפיכך ,דוקא כעת ראוי שנזכר את תחית המתים ,כיון שכל
הענין בתחית המתים הוא כדי לזכות ב“יפה שעה אחת של
תשובה ומעשים טובים בעולם הזה“ ,ועל ידי שאנו נזכרים
בתחית המתים ,תהדהד במוחנו קריאתו של המגיד מקלם:
למה לך לחכות לתחית המתים? אתה עדין חי!

שו“ת הלכה

מאת הרה“ג שמואל יאיר הי“ו
מחבר ספר ”שי לאברהם“
ומגיה של ”רב ברכות“ ו“זכרונות אליהו“

שאלה :מנהג הספרדים שבשעת אמירת התרת
נדרים ,מוסרים מודעה על ביטול הנדרים שידור
בעתיד .האם אפשר לסמוך על מודעה זו?
תשובה :מסירת המודעה שאנו מוסרים על נדרים
שעתיד לידור הוא על פי המבואר בשו”ע יו”ד
ריא אות ב) .ולכתחילה אין סומכים על מסירת מודעה
זו להתיר בלא שאלת חכם ומשתדלים לעשות התרת
נדרים על כל נדר הצריך התרה ,כיון שכתב מר”ן
שם דיש חולקים וסוברים שלא מהני תנאי מסירת
מודעה אלא אם כן יזכור התנאי תוך כדי דיבור לנדר
ויאמר בלבו שהוא סומך על התנאי ,וכתב מר”ן שיש
לחוש לדבריהם ,וכתב הרמ”א דלא סמכינן על התנאי
בלא שאלה לחכם כי אם לצורך גדול ,והכי קי”ל.
(אור לציון ח”ד פ”א אות בהערה ד”ה והנה מסירת) .אך
מדברי הראש”ל בחזו”ע (ימים נוראים עמ’ מה) מבואר
דנקטינן כסתם מר”ן ביו”ד שם שכתב דיש להקל
לסמוך על תנאי מסירת המודעה .וכן עשה מר”ן
עצמו מעשה בתשובת אבקת רוכל (סי’ קעו) ולהכי יש
להקל כסתם מר”ן וכמסקנת מר”ן בתשובה הלכה
למעשה .וע”ע ביבי”א ח”ב חאו”ח ס”ס ל[ .וע”ע בארץ
(סי’

החיים סיתהון יו”ד (סי’ ריא אות ב) ובשו”ת קול אליהו ח”א (חיו”ד
סי’ לג) ע”ש].

הבהרה בנוסח התרת נדרים
ואמנם בנוסח מסירת המודעה מוסיפים ג”כ לומר
שמסירת המודעה היא גם לביטול נדרים אף שזוכר
לתנאי מודעה זו ,וזה משום הי”א שהביא מר”ן
הסוברים שהתנאי מועיל כשזוכר התנאי בשעה
שנודר וסומך עליו[ .ועי’ בחזו”ע ימים נוראים עמ’ מה].
אולם יש לדון שכיון שאומר כל נוסח זה ביחד ,וחלק
המודעה השייך לנדרים שזוכר בהם את התנאי בשעה
שנדר אינו מועיל לדעת מר”ן בסתם ,אפשר שיש
לחוש שבטלה המודעה .ועל כן נראה שטוב יותר
לחלק את מסירת המודעה ,ולאחר מסירת המודעה
על נדרים שידור ולא יזכור את התנאי בשעת הנדר,
יוסיף ויאמר ועוד אנו מוסרים מודעה לפניכם שאם
נזכור לתנאי מודעה זו ונידור עוד וכו’ ,כדי לצאת
מידי ספק( .אור לציון ח”ד פ”א אות ח בהערה ד”ה ואמנם).

פדיון נפש מיוחד
בערב יום כיפור

בגלל קוצר הזמן כמות הפדיונות מוגבלת

ומתוק האור

לע”נ רבקה בת אולגה זימבול שתחי’ ,נח בן טראקי ,יסמינה בת מסעודה ,יהושוע בן עזיזה ,רחל בת פלילה ,יעקב בן רוזה ,אמילי בת רוזה ,צבי בן אילנה ז”ל

