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   תוכחה                   
     

        

     ' עזרא תיקן להם לישראל שיהו קורין וכו       
  )'א ב"מגילה ל(                           

  
                                      

  

ת דרגות העמלים כל השנה על השג, בני תורה
בדקדוק , הרנעלות בהבנת ועמקות התו

, המצוות ובשלימות המעשה על כל צעד ושעל
בודאי ערוכים ומוכנים לעבודת ימים אלו של 

  . על כל משמעויותיו המיוחדות, חודש אלול
מלמדת , כניסה אל היכלי הישיבות בימים אלו

עד כמה עמוקה המשמעות של החודש הזה 
 נבחרי , בני החייל,בעורקיהם של עמלי התורה

עד כמה עומק , ובכירי האנושות עלי אדמות
ם נוטלים את המשימה הרצינות שבה ה
, לערוך את חשבון  הנפש, ההגדולה והחשוב

, להזדקק עוד בשלימות, לחפש את העלייה
בחינה ב' להתכונן כראוי ליום המלכת ד

  . ביותרוהגבוהה הנעלית 
אולם יש לשים לב לעובדה כי גם אלו שאינם 

ור נפלא במ מתחברים בחי"עדיין שומתו
לימי , ומם לימים אלו של חשבון הנפשרמו

  . הרחמים והדין
 שיום כיפור מצוי בקונצנזוס הרחב ,מפליא

רוב . ביותר של העם היהודי בכל מקום שהוא
מבקרים , יפורהיהודים בעולם צמים ביום כ
מבקשים את , בבית הכנסת ביום כיפור

  . חילהמהסליחה ואת ה
   .דבר הואוהלא 

היה מובן אילו הכל היום מתחברים לחג 
, הסוכות או לחג החנוכה בהסכמה רחבה מאד
, או לחגים אחרים שסמליהם מבטאים שמחה

מצוות שיש בהם משום , מנהגים שמחים
  . חגיגיות כלשהי

, של צום, נו יום של תעניתאולם יום כיפור הי
 תפילה מרובה בבית של, של פחד הדין

פוא דווקא יום זה מחבר מדוע א. הכנסת
  . סביבו כל יהודי באשר הוא

 אלא שיום –ר הירש " אומר הרש-,  אין זאת
כל הניסים הכיפורים מסמל את שלימות 

יום . המסומלים על ידי החגים השונים
א העולם הכיפורים הוא היום שבו אומר בור

כי הוא מוכן להתחלה , העם הנבחר, לבניו
  . למרות מה שנגזר או מה שנעשה, חדשה

יום הכיפורים מסמל את התחיה האפשרית 
לעשות את , בכל מצב ובכל זמן לכל יחיד

לשכוח את ', דף חדש'חשבון נפשו ולהתחיל 
, העבר ולהתחיל בעתיד של עשיית הטוב

  . 'עשיית רצון ד
, פשו ונשמתו ובבל מצבבעומק נ, כל יהודי

',  לעשות רצון ד–היה רוצה והינו שואף תדיר 
מרגיש , אלא שכל אחד בדרגתו נכשל לעיתים

ה "חש הוא בריחוק מהקב, הוא בכישלון
  . העושה עימו אך טוב כל העת

לתקופה , החיבור הרגשי ליום הקדוש הזה
, טבועה בנשמתו של כל יהודי, שקודמת לו

דזמנות שבה הוא שכן הוא נכסף לרגע ולה
לעשות מעתה , יוכל לפתוח את אותו דף חדש

ואילך את כל המעשים באופן המושלם 
  . והנעלה

בוודאי שהדפים , ובני התורה בדרגתם הנעלית
, הינם ברמה שונה לגמרי, החדשים שלהם

שכן אצלם מדובר בדרגות זיכוך ואור של 
שיש , מזוככים ומרוממים, דפים מאירים יותר

על ידי עבודתו בלב שלם ' בהם קירבת ד
   . בדרגה הנעלה והגבוהה יותר

  
 שלמה יצחק הלוי 
 רוזנשטיין 

  

  א" יוסף ליברמן שליטהגאון רבי
  ראש ישיבת שומרי החומות

  ח אורח"קריאת התוכחה לת
ח "ק בחוקותי בא אורח ת"ד השאלה שבש"ע      

ורצה הגבאי לכבדו ולקראותו לעלות לשלישי , ד"לביהמ
, זכר שלשלישי קוראים התוכחהואחרי שקראו נ, ת"לס

ח "תכ' סי(ב "ונהוג שהבעל קורא עולה כדאיתא במשנ
, ומשעלה האורח התנצל הגבאי לפניו על טעותו). ז"סקי

ש "על סמך מ, ואמר לו להמתין על הבימה לעליית הרביעי
ונכנס , שאם עלה ישראל במקום כהן) 'ה ג"קל' סי(ע "בשו

מוד הישראל יע,  הישראל את הברכהשאמרכהן לפני 
ב "והטעם כבמשנ, ואז יעלה, בתיבה עד אחרי כהן ולוי

כדי שלא , כ כאן"כ כמו"וא. כדי שלא יתבייש) ב"סקכ(
  .יתבייש יעמוד וימתין עד לרביעי

, לכבודו של תלמיד חכם אורח, ד טוב עשה הגבאי"      לענ
ובלי , שבודאי גנאי גדול היה לו שקראוהו דוקא לתוכחה

והמנהג . ות הדעת מזה אם היה עולהספק היה לו חליש
ח "תכ' סי(א "ב ממג"ל במשנ"ץ הקורא עולה הוא כנ"שהש
ל שהקפיד על זה שלא לעלות לתורה "בשם מהרי) ח"סק

  .לתוכחה

כתב שנוהגין שלא לקרות אחד ) 'ח ו"תכ(א שם "      וברמ
ב "והמשנ, א"ל הרמ"עכ, בשמו אלא קורין מי שירצה

ו בשמו למי שידעו שמסכים ל שקרא"ל שם נדחק שר"ובבה
אבל אכן יש מקומות שנהגו לקרות בזה הלשון . לכך
ולשבת הבאה , ועלה איש מסכן ואביון, "יעמוד מי שירצה"

או עלה מי שלא הקפיד , נתנו לו עליה חשובה או מפטיר
כמו (ובגליציה . וסמך עצמו על שומר מצוה לא ידע דבר רע

עם הפסוקים " בלא גברא"קורין התוכחה ) בעלז וכדומה
הביא ) 'ח ו"תכ(ם בדעת תורה "ומהרש, שלפניה ושלאחריה

  ).ב"י' ח סי"חלק או(ת הר הכרמל "כן משו

שרבינו :) דף עג(     לעומת זאת כתוב בשער הכוונות 
בחוקותי וקרא בפיו בקול רם ' ל עלה בפ"י הקדוש ז"האר

ל שכן נהגו חכמי "ור. ל"כחכמי קהלות ספרד עכ, הקללות
, )לה, תכח(ג מובא בכף החיים "ש הכנה"כמ, ןהספרדי

. ד"וטעם המנהג שאין ראוי להוכיח אלא הגדול שבהם עכ
כי הוא הקדוש קרא , ל טעם נוסף"ל י"י ז"ואצל האר

, והמתיק בזה הדינים בשרשם, התוכחה על דרך המתקה
וכמו שהבן איש חי חיבר ספר נחמת ציון בו פירש כל [

  ].מגילת איכה בדרך נחמה לטובה

שכל עולה '      אבל הני מילי לפי המנהג המקורי בגמ
ז בתוכחה היה "דלפי, לתורה קרא בעצמו הפרשה שלו

, ולכן נתנוהו להרב, נראה כאילו הוא קורא מול הציבור
אבל למנהגינו שהבעל ]. או להמתיק[שהוא הראוי להוכיח 

ונראה כאילו קורא אליו , י העולה לתורה"קורא עומד ע
ה "ומשו,  לכן גם רב אינו עולה לתוכחה,את התוכחה

וראיתי רב שקראוהו לעלות . [ל לא לעלות"קפדינן כהמהרי
ץ הבעל "כ קראו להש"ואח, לתורה בעליה שלפני התוכחה

כי לא רצה , ץ"והרב לא המתין עד סוף עליית הש, קורא
וירד וחזר למקומו שלא , לעמוד על ידו בקריאת התוכחה

  ].ייראה כקורא אליו

כ בנידון דידן בודאי לא היו הגבאי והציבור יכולים "  וא    
כ "ומש, לכבד התלמיד חכם האורח בעליה לתורה לתוכחה

הוא רק שלא ימנע עצמו לגמרי ) ז"ח סקי"תכ(ב "המשנ

 

 

  

  הברכות יבואו במהרה
  

ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגך כי ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגך כי ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגך כי ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגך כי 
והנה גבי והנה גבי והנה גבי והנה גבי ). ). ). ). ''''ח בח בח בח ב""""ככככ((((אלקיך אלקיך אלקיך אלקיך ' ' ' ' תשמע בקול התשמע בקול התשמע בקול התשמע בקול ה

אבל לגבי אבל לגבי אבל לגבי אבל לגבי , , , , וווו""""ברכות כתיב והשיגך חסר ויברכות כתיב והשיגך חסר ויברכות כתיב והשיגך חסר ויברכות כתיב והשיגך חסר וי
ובאו עליך כל ובאו עליך כל ובאו עליך כל ובאו עליך כל ) ) ) ) וווו""""ח טח טח טח ט""""לקמן כלקמן כלקמן כלקמן כ((((קללות כתיב קללות כתיב קללות כתיב קללות כתיב 

        ....וווו""""מלא עם וימלא עם וימלא עם וימלא עם וי, , , , ות האלה והשיגוךות האלה והשיגוךות האלה והשיגוךות האלה והשיגוךהקללהקללהקללהקלל
נשא גבי ברכת נשא גבי ברכת נשא גבי ברכת נשא גבי ברכת ' ' ' ' י בפי בפי בפי בפ""""ל על פי דברי רשל על פי דברי רשל על פי דברי רשל על פי דברי רש""""ויויויוי

, , , , וווו""""וכתיב שם אמור להם מלא ויוכתיב שם אמור להם מלא ויוכתיב שם אמור להם מלא ויוכתיב שם אמור להם מלא וי, , , , כהניםכהניםכהניםכהנים
י דהא דכתיב מלא היינו לומר שלא י דהא דכתיב מלא היינו לומר שלא י דהא דכתיב מלא היינו לומר שלא י דהא דכתיב מלא היינו לומר שלא """"ופירשופירשופירשופירש

תברכם בחפזון ובבהלות אלא בכוונה ובלב תברכם בחפזון ובבהלות אלא בכוונה ובלב תברכם בחפזון ובבהלות אלא בכוונה ובלב תברכם בחפזון ובבהלות אלא בכוונה ובלב 
ו מורה על חפזון ו מורה על חפזון ו מורה על חפזון ו מורה על חפזון """"ומבואר דחסר ויומבואר דחסר ויומבואר דחסר ויומבואר דחסר וי. . . . שלםשלםשלםשלם

ז נראה ז נראה ז נראה ז נראה """"ולפיולפיולפיולפי. . . . ובהלה ומלא מורה על מתינותובהלה ומלא מורה על מתינותובהלה ומלא מורה על מתינותובהלה ומלא מורה על מתינות
, , , , וווו"""" אצל הברכות כתיב והשיגך חסר וי אצל הברכות כתיב והשיגך חסר וי אצל הברכות כתיב והשיגך חסר וי אצל הברכות כתיב והשיגך חסר וידלכןדלכןדלכןדלכן

אבל אצל אבל אצל אבל אצל אבל אצל , , , , דהברכות יבואו אליכם במהרהדהברכות יבואו אליכם במהרהדהברכות יבואו אליכם במהרהדהברכות יבואו אליכם במהרה
הקללות כתיב והשיגוך מלא שיבואו הקללות כתיב והשיגוך מלא שיבואו הקללות כתיב והשיגוך מלא שיבואו הקללות כתיב והשיגוך מלא שיבואו 

לא באת לא באת לא באת לא באת ' ' ' ' אאאא' ' ' ' ש בקידושין כש בקידושין כש בקידושין כש בקידושין כ""""כמכמכמכמ, , , , במתינותבמתינותבמתינותבמתינות
כ גבי נגעים כ גבי נגעים כ גבי נגעים כ גבי נגעים """"וכן בתווכן בתווכן בתווכן בתו',  ',  ',  ',  לידו עד שמוכר כולידו עד שמוכר כולידו עד שמוכר כולידו עד שמוכר כו

', ', ', ', כ על בגדיו וכוכ על בגדיו וכוכ על בגדיו וכוכ על בגדיו וכו""""בתחילה באין על ביתו ואחבתחילה באין על ביתו ואחבתחילה באין על ביתו ואחבתחילה באין על ביתו ואח
ובמדרש רות אין בעל הרחמים פוגע ובמדרש רות אין בעל הרחמים פוגע ובמדרש רות אין בעל הרחמים פוגע ובמדרש רות אין בעל הרחמים פוגע 

א א א א """"ב הב הב הב ה""""ובירושלמי תענית פובירושלמי תענית פובירושלמי תענית פובירושלמי תענית פ, , , , חלהחלהחלהחלהבנפשות תבנפשות תבנפשות תבנפשות ת
        ....באים מארץ מרחקבאים מארץ מרחקבאים מארץ מרחקבאים מארץ מרחק

  )פ טעמא דקרא"ע            (

 

 

   מכון ירושלים
  

  

  יצאו לאור

  ץ קטן"תשב
  ם מרוטנבורג"פסקי המהר

עם , ר"י ודפו"פ כת"ל ע"יו
הערות , מקורות וציונים

  מקבילות ומפתחות
  

  סו של שמואלפנק
תורת רבינו שמואל שטראשון 

  ל"זצ
  

  

  להשיג בחנויות הספרים
  

 א"שליטח קנייבסקי "הגר מרן

דשומר מצוה לא ידע , מלעלות אם קראוהו
וקדינן רק על המסרב לעלות , דבר רע

אבל . ל"ו יקצרו חייו רח"כשקראוהו שח
והגבאי לא , ון דידן קראוהו והוא עלהבניד

אלא התנצל בפניו על , דחה אותו מעלייתו
, וכיבדו בזה במה שמנעהו לעלות, טעותו

נ "אלא ביקשו להמתין ומנע בזה מכולם עגמ
וגם , ח ייקרא לתוכחה דוקא"שהאורח הת

שכבר , זה נגד המנהג שהבעל קורא עולה
 כתורה ד"לכן לענ, נשתרש מנהג זה בינינו

ת יהפוך לכל "והשי. ח האורח"ו לתעש
'  לברכה כי אהבך הישראל את הקללה

  )'נ' ט סי"משנת יוסף ח  (ר  "אלוקיך אכי

  



 

  "אוי לנו מיום התוכחה"
  
ולא יכלו אחיו לענות אותו כי , 'א כי מטי להאי קרא בכי"ר

תוכחה של , ומה תוכחה של בשר ודם כך', נבהלו מפניו
ל "וכן אמרו רז, )'ב' חגיגה ד(ה על אחת כמה וכמה "הקב

אוי לנו מיום הדין אוי , ן ברדלא אמראבא כה) 'ג י"ר צ"בר(
יוסף קטנן של שבטים היה ולא ', לנו מיום התוכחה וכו

ולא יכלו אחיו לענות 'ד "הה, היו יכולים לעמוד בתוכחתו
ה ויכיח כל אחד "לכשיבוא הקב', אותו כי נבהלו מפניו
על ' אוכיחך ואערכה לעיניך'שנאמר , ואחד לפי מה שהוא

  .אחת כמה וכמה
ואולי אף , יש שאדם עושה לפי הדין. 'תוכחה'ויש ' דין'יש 

עין 'ומכל מקום יש לו תואר של , לפנים משורת הדין
וכגון בתרומה שמן התורה חטה אחת פוטרת את ', רעה

ל "וחז, והוא תורם אחד משישים, )'ח ב"קידושין נ(הכרי 
' עין בינונית ואחד מס' עין יפה אחד מנ' קבעו כי אחד ממ

יש ' אף שגם לאחד מס, )ש יחזקאל שפג"וילק(עין רעה 
אבל אילו היתה לו עין יפה היה מוצא בתורה מקור , סמך

יכול האדם להיות נקי וצדיק על , אם כן. לאחד מארבעים
, שאין על זה סמך מפורש, אבל לא על פי התוכחה, פי הדין

ולא "וזהו שאמר . אבל המצפון והעין היפה דורשת ממנו
רק מן , מן הדין לא התיראו, "וכחתוהיו יכולים לעמוד בת

  .התוכחה
, ועל אחת כמה וכמה שעלינו להתירא גם ביום הדין

לפי , ה ויוכיח לכל אחד ואחד לפי מה שהוא"לכשיבא הקב
אוכיחך ואערכה " על הכל יש דוגמאות –המצבים שלו 

עני ועשיר ", האדם הולך ויש לו תירוצים בכיסו". לעיניך
מפני מה לא עסקת , ומרים לולעני א, ורשע באים לדין

אומרים לו , אם אומר עני הייתי וטרוד במזונותי, בתורה
כאשר האדם ). 'ה ב"יומא ל" (כלום עני היית יותר מהלל

אין ספק שהוא בטוח , טוען כן לפני מלך מלכי המלכים
 לעני –אולם מראים לו דוגמאות חיות ! שהצדק אתו 

לרשע , ן חרסוםלעשיר את רבי אליעזר ב, מראים את הלל
 מראים לו כי כל תירוציו אינם עומדים בפני –את יוסף 
  .הביקורת

, ואין צריך להביא דוגמא מהלל שהיה בדורות שלפנינו
מביאים דוגמאות מיהודים שהיו טרודים ומכל מקום 

 ולמה אתה מיוחס יותר –יודעים הם לקדש את השעה 
  ".אוי לנו מיום הדין "-! ממנו 

               
  )ויגש' דברי אגדה פר(

  

ויש שסוברים שהיו קוראים לעולה בשמו , )שם(במחצית השקל 
אלא שלא היו קוריאם לכל אחד מן הציבור רק למי שהסכים קודם 

  ).שם(לכן שיקראוהו וכך כתב בביאור הלכה 
ץ הקורא שיעלה דלא יבואו לידי "ם לשיאולם מנהג העולם שקורא

ויש מקומות שנהגו שאף . ז"ק י"ס) שם(ב "כ המשנ" וכ,מריבות
מ לא היו קוראים לו בשמו אלא היה "ץ הוא העולה לתורה מ"שהש

יש מן האחרונים שכתבו להסביר שורש מנהג . עולה בלא שיקראוהו
ץ הקורא "ט שהמנהג הוא שלש"א בסימן קל"כ הרמ"זה עפימש

 כבר בתורה וכל פעם אין קוראים לו בשמו לעלות לתורה כיון שהוא
ל שכך נהגו לענין " וי, שם על הבימה רק היו מרמזין לו שיעלהעומד

  .הקללות אף שלא נהגו כן לגבי שאר הקריאות
ג שהעיד שבמקומו "מביא בשם כנה' ק ח"ח ס"א בסימן תכ"המג

שער ' כ בס" וכ,נהגו שהחכם עולה בעצמו לקריאת התוכחה
ה קורא ל היה עולה לקריאת פרשת תוכחה והי"הכוונות שהאריז

  .בעצמו בפיו ובקול רם
ץ הוא העולה לתורה לפרשת התוכחה אין לו "שהש במקום שנהגו

א "לאדם לבקש לעלות דווקא לקריאת פרשת התוכחה כיון שהמג
כ כיון שאין "ל שהקפיד על מי שעלה לתוכחה וא"מביא בשם מהרי

הדבר נוגע לכבוד התורה ויש מי שיעלה למה שיעלו אחד שרוצה 
  .א בפרשת תוכחהלעלות דווק

*  **  **  **  *        
 כל הקורין בתורה מברכין לפניה –ד "ט ס"ע סימן קל"מובא בשו

 ,ולאחריה ואסור לקרות בתורה בציבור אפילו פסוק אחד בלא ברכה
העמק שאלה על השא ' ז ובס"ב סימן ט"ת משיב דבר להנצי"שו' עי

ת להורות "ושו' סימן ב) שפירא(ת תורת רפאל "ובשופרשת יתרו 
ומה  (,ה"ב סימן ל"ת אגרות משה ח" ובשוה"ימן מי ס"נתן ח

שנוהגין בכמה מקומות לקרות בציבור פרשת הנשיאים בתחילת 
חודש ניסן ובהושענא רבה קורין משנה תורה בציבור בלא ברכות 

, )ד"פ' ח סי"ת מנחת יצחק ח"לפניה ולאחריה כבר יישב זאת בשו
הגים לקרות ולכן הרבה מגדולי הפוסקים יצאו חוצץ נגד אלו הנו

פרשת התוכחה בלא ברכה לפניה ולאחריה ויש לבטל מנהג זה 
ת האלף לך שלמה " בשו,ץ עולה לתורה ומברך"ולנהוג שהש

 דנראה .אששתים רעות יש במנהג זה "ל "כתב וז) ש קלוגר"להגר(
דהוא . ב' בני אל תמאס וכו' דמבנה התוכחות ועוברין על מוסר ה

, ז אין מברכים"ות מברכין ועעל כל הפרשידבזיון ואף התורה 
ת אבני צדק "ו שו"א סימן ס"ת מנחת אלעזר ח"והאריכו בזה בשו

ג סימן "ת מחנה חיים ח"ט שו"ת קרן לדוד סימן כ"ב שו"סימן קי
אולם יש מגדולי הפוסקים שלימדו זכות על הנוהגין כן שהוא . ז"ט

ב ת שואל ומשי"כ בשו"כדי להציל את התורה ואת הציבור מבזיון וכ
  .ב"ח סימן י"ת הר הכרמל או"שווב' חמישאה סימן ט

ט דזה דווקא במקומתיהם "ז סימן י"א ח"ת יבי"אולם כבר כתב בשו
הם שלא מצאו בשום אופן מי שיעלה לתוכחה ומחוסר עצה יבזמנ
ה אש בזוי ונקלה חסר ס או ברחוב איז"פונים לחפש בביהכנהיו 

 

  א"אלישיב שליטש "רבינו הגרי

  מנהגי קריאת פרשת תוכחה

א אין מפסיקין בקללות "א ע"מגילה ל' מובא בגמ
דהיינו שאין קוראים , ת כולןאלא אחד קורא א

) שם(' ובגמ. לתורה שני אנשים בפרשת הקללות
בני ' מוסר ה"ב מביאה מקור לזה שכתוב "א ע"ל

ואם ) 'משלי ג ("אל תמאס ואל תקוץ בתוכחתו
ריש , מפסיק באמצע נראה כאילו מואס בתוכחה

וכיון , ין על הפורענותכלקיש אומר לפי שאין מבר
חר הקריאה צריך לברך שמברך לפני הקריאה ולא
כ כיצד עושים שיוכל "וא, על דבר שאינו פורענות

' ומסבירה הגמ? אף אדם אחד לברך על התוכחה
כשהוא מתחיל מתחיל בפסוק שלפניהם וכשהוא 

לא ' אמר אברי. מסיים מסיים בפסוק שלאחריהן
שנו אלא בקללות שבתורת כהנים אבל קללות 
שבמשנה תורה פוסק משום שבספר ויקרא 

רבים אמורות והן מכוונות לכל ישראל  בלשון
ומשה מפי הגבורה אמרן ולכן הם חמורות 

אבל שבספר דברים בלשון יחיד , וקשות יותר
. אמורות ומשה מפי עצמו אמרן ככל ספר דברים

ח שאף קללות שבמשנה "א בסימן תכ"וכתב הרמ
תורה מותר להפסיק אבל נהגו שלא להפסיק אף 

 תיקן לישראל שיהיו א אומר עזרא"רשב. באלה
קורין קללות שבתורת כהנים קודם שבועות 

ואביי , וקללות שבמשנה תורה קודם ראש השנה
מסביר כדי שתכלה שנה וקללותיה ולא תתחיל 

  .שנה חדשה בסימן קללה
* *  

המנהג לקרוא התוכחה שבפרשת בחוקתי 
ובפרשת כי תבא בקול נמוך מעט אבל צריך 

' י דברי הגמ"עפ. שיהיה נשמע קולו לציבור
א מנמנם ק ורי לוי בר בוטי ק–א "במגילה ע

והטעם שנוהגים להנמיך , י במרוצה וקושי"ופירש
הקול בקריאת פרשת התוכחה כדי להראות שהם 

שער ' בס' עי. (מתחרטים על המעשים אשר עשו
  ).ג"ת אות י"המפקד קרה

* ** ** ** *        
לענין אם לקרות לעולה בשמו לקריאת התוכחות 

 שלא לקרות לאחד בשמו אלא יש מקומות שנהגו
ח סעיף "א בסימן תכ"כ הרמ"קורין מי שירצה וכ

ל "מביא שמהרי' ק ח"ח ס"א בסימן תכ"המג' ו
דדווקא השמש , הקפיד על מי שעלה לתוכחה

ה במשנה "ין אותו לכך אין קפידא וכרששוכ
מ אם קראוהו "מדומוסיף , ז"ק י"ח ס"ברורה תכ

ת "עלות לסדמי שקראוהו ל(בוודאי צריך לעלות 
ה "ברכות נ' עי(ואינו עולה גורם שיתקצרו ימיו 

 לו שום דבר רע דכיון שעולה יארעולא )) א"ע
, משום כבוד התורה שומר מצוה לא ידע דבר רע

ב "ג סימן י"ח) י'פלאג(ת לב חיים "וכך כתב בשו
ת מטעם פסוקי תוכחה "דמי שמסרב לעלות לס

תו החיוב מוטל על הציבור לגעור בו ולכוף או
  .בכח הזרוע שיעלה תיכף ומיד לקרוא בתורה

ח כתב לענין קריאת "בביאור הלכה סימן תכ
התוכחה שראה שערוריה בענין זה בין ההמון 
שיש מקומות מן הישובים שבהגיעם לסדר 

, אין קוראין בתורה בשבת זואין קוראין בתורה בשבת זואין קוראין בתורה בשבת זואין קוראין בתורה בשבת זובחוקתי וכי תבא 
ת "וכמה רעות עושין אחד שאין מקיימין קרה

ה וגם על מה "מרעשהיא תקנה קדומה מימות 
בני אל תמאס ואל תקוץ ' מוסר ה"שאמר הכתוב 

 קוראין דכי מפני ובתוכחתו גם הוא טעות מעיקר
בתורה ואין רוצים להביט בתוכחה בטוחים הם 

ודומה , ו"שלא יחול עליהם התוכחה ואדרבה ח
זה הדבר לאחד שהתרו בו מכיריו שלא ילך בדרך 

 ירא מן ה שהוא מלא בורות וענה להם אני איני
ני שלא יהבורות יש לי מכסה עבה ואכסנה על ע

אראה אותם ואפילו כי אפול חלילה לא ילעיגו 
 , ולא ראיתי אותםמכוסותממני מפני שהיו עיני 

האם יש שטות גדול מזה אדרבה כל מה שמסגיר 
יותר עיניו הוא הסיבה הגורמת להזיק לנפשו 

  .והנמשל מובןוהנמשל מובןוהנמשל מובןוהנמשל מובןו "ויהיה ללעג ולבזיון ח
א פרק "ח) ל מפראג"לאחיו של המהר(ים החי' בס
ת "דמה שנהגו העולם למנוע מלעלות לס"כתב ' ז

בפרשת התוכחה כי יראים פן תדבק עליהם 
ת הזה שאם "הרעה אשר החזן קורא לפניו מעל ס

ח הוא אזי "ואם ת, לא זכה נעשית לו לסם המות
ח אפילו על תנאי באה "יותר סכנה כי קללת ת

ן שום אדם המרוצה לעלות אבל ודאי אם אי', וכו
כל כל כל כל חלילה להניח שם התורה כך בבזיון רק 

הקודם לעלות הרי זה משובח ויתברך מאדון הקודם לעלות הרי זה משובח ויתברך מאדון הקודם לעלות הרי זה משובח ויתברך מאדון הקודם לעלות הרי זה משובח ויתברך מאדון 
תי מפי זקן אחד שראה בקהילת עושמ, הברכותהברכותהברכותהברכות

ת "ענוורד כי בשבת פרשת תוכחה עמדה הס
פתוח בבזיון כמה שעות שלא היה מי שרצה 

תמה אני אם תמה אני אם תמה אני אם תמה אני אם לעלות והיה שם זקן אחד שאמר 
וכך היה כי באותה שנה , קהילה זוקהילה זוקהילה זוקהילה זולא תחרב לא תחרב לא תחרב לא תחרב 

  .ר" ישיבתה בעוהנתבטל

*  **  **  **  *        
מנהגים שונים מוצאים אנו בגדולי הפוסקים 

הבאנו לעיל דברי , לענין לקרוא לעולה בשמו
יש מקומות שנהגו שלא דח "א בסימן תכ"הרמ

וגם , לקרות לאחד כשמו אלא קורין מי שירצה
במנהג זה מוצאים אנו שני דיעות יש סוברים 

 וכך משמע ,יו אומרים יעמוד מי שירצהשה

  ג אליקום דבורקס"הרה

 

  זמן
 ידה על בעולם שלום ומרבה מאוד היא יקרה תוכחה מצוות כי ידוע

 להוכיח, זו במצווה לזכות שניים התווכחו והנה. כט בהוריות כמבואר

 אני האחד אמר. זאת ותלעש רצה מהם אחד וכל, למוטב ולהחזירו אדם

 קצר בזמן זאת אעשה אני השני אמר, זו מצווה לקחת וזכותי ראשון

 לי אמר. מדאי יצטער לא אותו שמוכיחים שמי כך יותר טובה ובצורה

' בסי הערות הקובץ שכתב מה פי על כי א"שליט שיינברג פ"הגרח ר"מו

 כיוון כך ומשום החבר תועלת היא לחברו אדם בן של מצוות יסוד, ע"ק

 לטענת מקום אין, קצרה תוכחה היא אותו שמוכיחים זה שתועלת

  . הראשון

  קללה איסור
 ונלמד, מישראל אחד לקלל שאסור ח"כ' סי מ"בחו ההלכה מפורסמת

 ויש רבות קללות בה יש התוכחה פרשת, והנה. חרש תקלל לא מהפסוק

  . פנים מכמה טובא בזה להתבונן

 בעצמו יודע והוא רבה שנאה בו שוי בתורה הקורא חזן הדין מה. א

 האם, עליו השנוא המתפללים לאחד מכוון הוא הקללות את שבקריאתו

 מבטו שעיקר כיוון שמא או חרש תקלל לא של תורה איסור בזה עובר

 איסור זה אין לקלל שכוונתו רישיה ופסיק התורה קריאת הוא ומגמתו

  . בתורה האמור קללה

  לתורה עולה
 המתפללים אחד את שונא אשר הגבאי לעניין ונןלהתב יש כן כמו. ב

 שמא או בזה יש איסור האם. בהם שיתכבד כדי הקללות עליית לו וקונה

 אין, בזה חפץ שהגבאי אף, לרע מכוון לא שהקורא כיוון שמסתבר כמו

  .לגבאי הוא גדול גנאי וכמובן. איסור בזה

  הבריות כבוד
 בתורה קורא אם הדין מה לדון יש. א ל"בהנ שאסור לומר תרצה ואם. ג

 מישראל לאחד אלא המתפללים לאחד כוונתו אין אבל לקלל מכוון

 ובאמרו ע"שמו שמתפלל מי לעניין לדון יש כן כמו. (אותו שהכעיס

 האם. הוא כשר אדם אחד ואותו, שצערו יהודי לזד מתכוון זדים מכניע

  ). רהעבי כאן אין התפילה סדר שזה כיוון שמא או בזה יש תורה איסור

 בתורה לקורא גדול ביזיון בזה יש פעמים הרבה אסור זה שדבר, והנה

 יש כן כמו. מקומו את שימלא מי אין כאשר ובפרט, העמוד מן לרדת

  . הכנסת מבית לצאת השנוא מהמתפלל לבקש ביזיון

  פיתרון

 איסור בזה אין שמא. א: וכדלהלן לקרוא לקורא יש כי בזה שנראה ומה

 גם, לקללה כוונתו אם. ב. בתורה קריאה היא ומגמת עיקר כי קללה

 ואף, לקללה לו יחשב אז גם לגמרי אחר במקום יהיה המתקלל כאשר

 יכוון אם. ג. לקרוא יוכל לא פרשה אותה של תרגום ואחד מקרא שניים

, מישראל אחד אף לקלל כוונתו שאין מודעה ימסור אם ובפרט בדעתו

 שמצרף הרעה מחשבתו מבטלו דיבור דאתי משום איסור בזה יהיה לא

  . התורה לקריאת

  בורח 

 הגבאי גם הקורא כי הוא ויודע, התוכחה בפרשת לתורה שקראוהו מי

 להמנע יכול האם, עליו תחול שהקללה ורוצים ברעתו חפצים שניהם

 באמצע שברח ומי (לעלות וחייב כן לעשות לו שאסור והנראה. מלעלות

 כי הוא לזה הטעם). עשה גדולה עבירה הקללות פחד בגלל הקריאה

 מקללתו יותר הרבה חמורה לתורה לעלות שממאן מי על ל"חז הקפדת

 היא כוונתו שעיקר בעבור קללה זו ואין אפשר ובפרט שוטה אותו של

  .בתורה לקרוא

  אמן

 לידו בירך וחברו התוכחה פרשת את שומע אדם כאשר להתבונן יש

 יענה בפשוטו ל"הנול. מזה יזהר שמא או אמן יענה האם שהכל ברכת

 .בדברו נהיה שהכל לברכת שכוונתו משום אמן
 

  
   ג אלחנן פרץ"הרה

ורה והוא בזיון לאיש דעה שאינו יודע בין ימינו לשמאלו שיעלה לת
ובזיון לתורה לציבור וגם טירחא דציבורא על ההמתנה ולכן הוא בשעת 

א סימן "ת חלקת יעקב ח"כ בשו" וכ,הדחק שיקראו התוכחה בלא ברכה
 ובימינו שנהוג ומוסכם בכל המקומות שהבעל קורא עולה לתורה ,ה"ל

  .אפשר לנהוג כן ויברך ברכה לפניה ולאחריה

* ** ** ** *        
שלפני שיברך את הברכה שלפניה יאמר ' ג ח"ח ס"ימן תכא ס"במג' עי
חיים ' אולם בס". 'בני אל תמאס כי את אשר יאהב וכו' מוסר ה"
טלו מנהג זה יען לא רצו לעשות ד כתב שב"ז אות י"סימן ט) י'פלאג(

שום רושם בעליה זו לשנותה משאר העליות כיון שהעולה לעליה זו 
 . לסיים את הקריאהלחוש שמא לא ירצה  היה מקפיד ויש

 
 



  

 שמעון רבי, תניא    ב עמוד לא דף מגילה    בגמרא. . . . מקור העניןמקור העניןמקור העניןמקור הענין.] .] .] .] אאאא
 קללות קורין שיהו לישראל להן תיקן עזרא: אומר אלעזר בן

, )בחוקותי' ת שבפרוהיינו קללו( עצרת קודם כהנים שבתורת

. השנה ראש קודם) כי תבוא' היינו קללות שבפר( תורה ושבמשנה
 שתכלה כדי: לקיש ריש ואיתימא אביי אמר? טעמא מאי

 שתכלה כדי איכא תורה שבמשנה בשלמא. וקללותיה השנה
 השנה ראש עצרת אטו, כהנים שבתורת אלא, וקללותיה שנה
 על ובעצרת: נןדת, היא השנה ראש נמי עצרת, אין -? היא

 רוצים שאנו' כ קללות ה"סוד שם במגילה' והתוס .כ" עהאילן פירות

 בקללות מדברת תהא שלא בפרשה ה"ר קודם אחת שבת ולקרות להפסיק

 קודם סיני במדבר קורין אנו זה ומטעם, ה"לר הקללות להסמיך שלא כלל
ומבואר שאפילו  .לעצרת שבחוקתי הקללות להסמיך שלא כדי עצרת
' מערבא שהיו משלימין את קריאת התורה רק פעם בגלבני 
בכל אופן היה דין מיוחד לקרוא את הקללות קודם , שנים

וכעין חובת <. ה מדין תכלה שנה וקללותיה"עצרת וקודם ר

  > .פרשיות שזה תקנה מיוחדת לקרוא פרשיות אלו בזמן זה' קריאת ד

  
 לזוהר בפירושו( ז"הרמ  כתב....תכלה שנה וקללותיהתכלה שנה וקללותיהתכלה שנה וקללותיהתכלה שנה וקללותיה----גדר העניןגדר העניןגדר העניןגדר הענין.].].].]בבבב

 כאילו לו נחשב השם ביראת הקללות קריאת )פנחס פרשת הקדוש
 הגמרא דברי את לנו מאירים ז"הרמ דברי ממש עליו באו

 תמוה הוא לכאורה שהרי וקללותיה שנה שתכלה כדי במגילה
. הקללות כל יכלו זה ידי שעל התוכחה קריאת ענין מה מאד

 כיון קללה נגזר חלילה אם שאפילו מאד יובן ז"הרמ ולדברי
 קריאת נחשב ובהכנעה השם ביראת התוכחה פרשת שקוראים
 שנה שתכלה כדי וזהו הדיך מגזר הקללה בא כאילו התוכחה
 . ממש וקללותיה

 על שבאו היסורים כי שכתב ) תבא כי( משה בארבספר ראה 
 אמצעי הם היסורים אלא חלילה נקמה דרך אינם האדם
 התוכחה קריאתב נכנעים וכשישראל להכנעה לבא למטרה

 וזכרתי אלא עצמם ביסורים צורך ואין המטרה את השיגו כבר
 אברהם בריתי את ואף יצחק בריתי את ואף יעקוב ברתי את

   .אזכור והארץ אזכור
  
 ח"או ערוך שולחן ב....הדין שאין מפסיקין באמצע קריאתןהדין שאין מפסיקין באמצע קריאתןהדין שאין מפסיקין באמצע קריאתןהדין שאין מפסיקין באמצע קריאתן.] .] .] .] גגגג

, בהם מפסיקין אין כהנים שבתורת קללותכתוב  ו סעיף תכח סימן
 ומסיים שלפניהם בפסוקים ומתחילין כולם וראק אחד אלא

 יכולין תורה שבמשנה קללות אבל; שלאחריהם בפסוקים
 והטעם .בהם להפסיק שלא נהגו כן פי על ואף, בהם להפסיק

 זה סמכוה טו ק"ס שם ברורה משנהשאין מפסיקין בהם כתב ה
 תקוץ ואל תמאס אל בני' ד מוסר דכתיב דמשלי אקרא

 לקרות צריכין והיו בהן מפסיק הקורא זה היה ואם בתוכחתו
  :י"הש בתוכחת זה קץ כאלו נראה היה אחר
  
 בהרבה מקומות נהגו ....קריאה זוקריאה זוקריאה זוקריאה זובבבבלתורה לתורה לתורה לתורה נכון שיעלה נכון שיעלה נכון שיעלה נכון שיעלה מי מי מי מי .].].].]דדדד

וכן הוא , ץ שהוא בעל קורא"לעלות לקריאת התוכחה את הש
ובמקומות שנהגו  יז ק"ס תכח סימן ברורה ראה משנה. המנהג הנכון

'  הוא כהן יכול לקרות מתחילת פראפילו אם הבעל קורא, כן
ומנין הקרואים ישלים משם , בחוקותי עד אחר התוכחה

, כי תבוא יעלו שבעה קרואים עד התוכחה' ובפר. והלאה
באופן , ויצמצם מספר הפסוקים לכל עולה עד התוכחה

שהכהן שהוא הבעל הקורא שיעלה לקריאת התוכחה יהא 
 שעלה מי על קפידה ל"מהרי-: ב"המ' עוד כ. אחרון הקרואים

 מ"ומ. קפידא אין לזה אותו ששוכרין השמש דדוקא לתוכחה
 ואינו ת"לס לעלות שקראוהו דמי( לעלות צריך בודאי קראוהו אם

 שעולה דכיון רע דבר שום לו יארע ולא) ימיו שיתקצרו גורם עולה
 ובהרבה. רע דבר ידע לא מצוה שומר התורה כבוד משום

. הוא ונכון עולה בעצמו הקורא ץ"שהש נוהגין מקומות
 יעלה לא צ"לש שונא שהוא ומי יט נג סימן ח"או ערוך שולחןוב

 ברורה ב משנה"המ' וכ ).זרוע אור (התוכחה כשקורא תורה לספר
 כ"ג ץ"הש מסתמא ץ"לש שונא שהוא כיון ל"ר - ץ"לש שונא: נח ק"סשם 

 נגד התוכחהב הקורא ץ"ש יכוין ואולי' וגו לפנים הפנים כמים כי אוהבו אינו

 ג"וכנה יעלה לא קראהו אפילו זה דמפני פסק כ"ע לו היא סכנה וחשש פניו

 וכן התורה כבוד מבזה שהוא בשביל לעונש משיכנס שיעלה טוב דיותר כתב

 להצבור אהוב שיהיה צריך ל"וז אפרים שערי בספר כתב וכן א"הגר הסכים

  הרב מאיר שולביץ
 

  

        מוסד מוסד מוסד מוסד 
        הרב קוקהרב קוקהרב קוקהרב קוק

  

  

  חדש

  חכמה פנימית 
  וחכמה חיצונית

י "בין ישראל ליוון עפ

  ל ובית מדרשו"המהר

  
  

  עניני הדין בראש השנה -י "נצו
  

  נטילת ערבה -האזינו 
  
  
  

 

   מכון ירושלים
  

  

  יצאו לאור

  ץ קטן"תשב
  ם מרוטנבורג"פסקי המהר

, עם מקורות וציונים, ר"י ודפו"פ כת"ל ע"יו
  הערות מקבילות ומפתחות

  

  פנקסו של שמואל
  ל"תורת רבינו שמואל שטראשון זצ

  
  

  להשיג בחנויות הספרים

 על מוטל מהצבור אחד על שנאה לו יש שהקורא אירע ואם אוהבם והוא

 יודע ואם היא שסכנה מפני התוכחה לפרשת לזה לקרות יצוה שלא הסגן

 עד נ"מבהכ לגברא גברא בין יצא יקראוהו שמא ומתיירא שונאו שהקורא

 מתכוין שהוא כיון יעלה וקראוהו יצא לא ואם כ"אח ויכנס אחר שיקראו

 לחשוב להקורא ואסור. רע דבר ידע לא מצוה שומר התורה כבוד משום
 שערים בפתחי וכתב ש"עי אדם שום לנוכח קללה ענין קריאתו שעתב

  :קראהו אם בדיעבד יעלה א"להמג דאף

 

 שנהגו ויש. עוד מנהגים בענין מי נכון שיעלה בעליה זועוד מנהגים בענין מי נכון שיעלה בעליה זועוד מנהגים בענין מי נכון שיעלה בעליה זועוד מנהגים בענין מי נכון שיעלה בעליה זו.] .] .] .] הההה
 צדק צמח ת"בשו ש"כמ לתוכחה שיעלה אחד לשכור
 בבעלזא נהוג היה וכן. ב"י" ס הכרמל הר ת"ובשו ו"נ" ס הקדמון
 שלא י"בא כאן אמנם, לתוכחה שיעלה אחד לשכור ל"בחו
 ל"ז מרן ק"כ אצל קראו לתוכחה לעלות שרצה' א נמצא

 ולאחריה לפניה ברכה בלא" יל תשמעו לא ואם"מ הפרשה
 עם קוראים היו הראשונים ו"תשס חסידים בספר ואיתא
 ויתקיימו קורא חשוב אדם יהא שלא כדי לתוכחה הארץ
' הי הוא לתורה עולהה' שהי מי דבזמנם' פי' כו דבריו
 קריאת מנהגים הלכות(ל "וכתב במהרי. ש" פרשה זו עיהקורא

 מי יעמוד צ"ש קרא בחוקותי דבסדר בתוכחות)  התורה
 שאר ככל מיוחד אחד לקרא ל"סג י"מהר בו וגער. שירצה

 שירצה מי קורין תורה דבמשנה לתוכחות דדוקא, הפרשיות
 דעלה אחת עםפ וראיתי. יחיד בלשון נאמרו דאינהו משום
 ל"וא, תורה דבמשנה תוכחות באותן לקרא אחד ואביון עני
 בך נגעו ה"בעו כבר הלא ולצערך לך מה ל"סג י"מהר

 שהיו במגנצא מנהג והיה. שעלה עליו וכעס התוכחות
 שום ימצא לא שאם אותו כששוכרין ה"ב שמש עם מתנים
 דמאחר, בהן יקרא הוא שאז התוכחות אל לקרא עומד
  .כ"כ להקפיד אין לכך רמושכ שהוא

  
נוהגים לקרוא התוכחה בקול     ....עוד ממנהגי הקריאהעוד ממנהגי הקריאהעוד ממנהגי הקריאהעוד ממנהגי הקריאה.] .] .] .] וווו

לוי בר : א"תכח ח ומקורו ממגילה ל' א סי"ראה במג. נמוך ובמהירות

י קרא אותן במרוצה "ופרש, ה בארורי"בוטי הוה קרי ומגמגם קמיה דר

 ל"וז מנוח רבינו בשם ז"ה ג"פי תפלה' בהל מ"בכ פלא וראה, ובקושי

 צ"א תורה משנה של אבל בגמגום הקללות לקרות בירושלמי איתא תמן

 התוכחה שקוראים טעם ד"קמ עמוד מטעמים בספר ועיין כ"ע לגמגם
 אלה דכתיב תוכחה ודברי נשמעים בנחת חכמים דדברי משום בלחש

 א"ח א"מנח ת"ושו ד"ס ח"ע' סי ע"קשו ז"ס ח"פר כ"וכ, ברמיזה הדברים

 בקול לעצמו וקורא עולה שהחכם ה"ס ו"קמ חיים מקור ועיין ו"ס סימן

אמנם צריך ליזהר שלא ינמיך קולו יותר מידי . ובכיה נהי
ויש הנוהגים . שלא ישמעו ולא יצאו ידי חובת הקריאה

 בשם ו"ס' סי א"ח א"במנח כ"וכ ל"ז י"האר סבר כן. לקרוא בקול רם
 נהג ןוכ.  רם בקול התוכחה את לקרוא שנהג ל"זצ מקאזניץ הקדוש המגיד

 לרבי הנפש הגיון המוסר בספר וראה. ע"זי מלובלין החוזה הקדוש רבינו

 ואתה ל"וז} ה"ס עמוד ף"הרי של דורו בן {הנשיא חייא ר"ב אברהם

 מבין איש וכל שני בית גלות על רמז תורה שבמשנה התוכחה מכאן מבין

 לתת הוא וחייב האלה בתוכחות שונה שהוא זמן כל לשמוח ראוי וחכם

 המשונות הצרות לסבול אותנו ואמץ עזרנו אשר לצורנו הדאהו שבח
 ונהיה תורתו עזבנו ולא אלקינו שם שכחנו ולא ההם הגדולות והתוכחות

 אותנו נסה אשר ה"הקב כי שלמה אמונה ומאמינים גדול בטחון בטוחים

 אשר ונחמותיו הטובים דבריו כל ימלא הוא רצונו כפי ההם היסורין בכל

 שהם מאנשים תמה ואני ,וחסדיו רחמיו בגודל נבואיו ידי על השמיענו

 בחפזון אותם לקרוא ממהרים והם האלה התוכחות בקוראם מתעצבים

 מוצא איני ואני ממנו ומפחדים לו ומרהיבים קשה דבר הוא כאלו ובבהלה
 עלינו עברו כבר האלה היסורין כל יודעים שאנו לפי טעם זה למעשיהם

 עליו שעבר מדבר לפחד אדם בני מנהג ןואי שמים ברחמי אותם וסבלנו

 מנהג וכן ובוטחים מאמינים אנו כאשר שנית פעם עליו חוזר שאינו ובוטח

 לראות מקוים שהם טוב דבר בכל לב וטובי שמחים להיות אדם בני

 הצרות כל בשמענו ולגיל לשמוח ראוים שאנו מכאן ונמצא .למחר

 הטובות שכל חיםומבטי אמונתנו מחזקים שהם מפני עלינו העוברות
 המתעצבים כל היו ומשם בנו ונוגעים עלינו באים יהיו אחריהם הכתובות

 לומר אתה ויכול וריקים בעיני פתאים הם האלה התוכחות כל את בשמעם

 ל"עכ חזקים שמים באמונת שאינם

  

  התוכחה 
  שיש בה מעט בשורה

        

ם שפירא "מידי המהרתלם התאוננו עפ
כי הגיע לבית המשפט , מלובלין בפני רבם

, פרקליט מדינה חדשבאיזורם המחוזי 
 אנטישמי , אדם רשע מרושעשהינו
 והיהודים מפחדים להתקרב אליו ,מושבע
   .ולשחרו

  .אני רוצה לראות אותו -יר אמאמר רבי 

 מה -  כשהראו לו את הפרקליט אמר הרב
בסדר  הוא ,אתם רוצים מהאיש הזה

 , כפי שאני רואה יש לו ידים,גמור
 כי הידים של ,התאזרו באומץ ותנו לו

עשו שואפות ומשתוקקות לקבל מנחה 
 בהגדה של פסח הו שאמרו וז,מיעקב

ת " כלומר השי',ידםמה מצילנו "והקב'
הודות לעובדה שיש , מהגוייםמציל אותנו 
ומוכנים הם לקבל שוחד להם ידים 

   .ולהטות הדין לצד הנצרך

, בכדי שיתקבלו הדברים הללו על ליבם
, הביא להם ראיה גלויה מפרשת התוכחה

גוי עז  '-באומרו שנאמר במקרא בתוכחה 
וידוע ', פנים אשר לא ישא פנים

מהקדמונים שאת התוכחות הללו 
ניתן להפוכם , שנאמרו בפרשת כי תבא

והאיך , לברכה אם יתנהגו בדרך הישר
  . ניתן להפוך קללה זו לברכה

ק כתוב בדרך "תוהלא שבכל מקום בא
אשר לא ' , בהקשר זהדחכלל שני דברים י

פרשת כמו ב, 'ישא פנים ולא יקח שוחד
 'דחלא תכיר פנים ולא תקח שו' או ,עקב
כאן בתוכחה ש נמצא ,פרשת שופטיםב

 ולא , בלבד'א ישא פניםלאשר 'שכתוב 
 ימןס,  שוחדחשלא יקעמו הענין מוזכר 
 ,ה כן לוקח שוחדגוי עז פנים הזה שהוא

  . שנאמרה בתוכחות אלווזוהי הברכה 

 

 

 עורך הרב הלל מן



    

  פוטו
 סטודיו

  'תכלה שנה וקללותיה'
  

כרטיס ברכה לשנה , איש לרעהו, היו שולחים בערב ראש השנה' דור הקודם'ב, בעבר, פעם
גם אצל רבותינו גדולי ישראל ראינו ששלחו כרטיסי ברכה לשנה , כך היה מקובל. החדשה
תכלה שנה וקללותיה תחל שנה 'אחד מנוסחיו המצויים של כרטיס הברכה היה . החדשה

תכלה שנה 'ואנו מתפללים ומייחלים ' קללות'היו בה בשנה שחולפת ועוברת . 'וברכותיה
  . ומתפללים ומברכים כי השנה הבאה עלינו לטובה תהיה שנה שכולה ברכות' וקללותיה

  
תניא רבי שמעון בן 'נמצא בגמרא בסוף מגילה ' תכלה שנה וקללותיה'הנוסח הזה של 

עזרא תיקן להן לישראל שיהו קורין קללות שבתורת כהנים קודם עצרת : זר אומראלע
מאי טעמא אמר אביי ואיתימא ריש לקיש כדי שתכלה . ושבמשנה תורה קודם ראש השנה

לפני חג  פעמיים בשנה תקן עזרא לקרוא קללות שבתורה לפני עצרת . 'השנה וקללותיה
בשלמא שבמשנה תורה איכא כדי שתכלה 'ושואלת הגמרא  .השבועות ולפני ראש השנה

הקללות שבחומש ' אלא שבתורת כהנים'. שקורין אותם בסוף השנה' שנה וקללותיה
מה הם שייכים ' אטו עצרת ראש השנה היא' ויקרא שתקנו לקרותם לפני חג השבועות

 עצרת נמי ראש השנה היא דתנן ובעצרת על פירות ,אין': עונה הגמרא. לראש השנה
  . 'האילן

  
מובא . הוא יום הדין לפירות האילן. גם הוא ראש השנה, יום מתן תורה, חג השבועות

שתולים 'לבני התורה שהם . בספרים הקדושים שהכוונה היא גם לאדם שהוא עץ השדה
בעצם הדבר  .  ה ויום הדין על לימוד ועמל התורה"להם חג השבועות הוא ר' בבית השם

איזו קבעו , השנהשבתות ת סדר קריאת התורה בל שקבעו א"שחז' מסבירים שם התוס
כדי שנסיים את קריאת הקללות , פרשיות סמוכות תקראנה במחובר ואיזה בנפרד

אם כן מדוע לא קוראים גם את ' ושואלים התוס. שבפרשת כי תבוא עוד לפני ראש השנה
לפי ' 'ומתרצים התוס. פרשת האזינו לפני ראש השנה שהרי גם בה יש פסוקים של קללות

שאנו רוצים להפסיק ולקרות שבת אחת קודם ראש השנה בפרשה שלא תהא מדברת 
  . 'בקללות כלל שלא להסמיך הקללות לראש השנה

  
מצד אחד אנחנו רוצים להספיק לגמור את הקללות לפני סוף השנה ומצד שני אנחנו לא 

ת את דברי עניין להזכיר את הקללולנו מצד אחד יש . רוצים לסיים את השנה עם הקללות
לפני ראש השנה כדי שהעם יתעוררו מפחד התוכחה ויחזרו בתשובה ומצד עוד התוכחה 

  . ו קטרוג להזכיר סמוך לראש השנה קללות"שני זה לא סימן טוב וזה אפילו יכול להיות ח
  

קריאת פרשת התוכחה לפני ראש השנה היא חלק מההכנה שלנו לקראת יום הדין ראש 
 והיא עונשים העשויים לבוא על האדם החוטאבתיאור ה פרשת התוכחה מלא. השנה

. הוא המוצא האחרון במלחמת היצר' יזכיר לו יום המיתה'. צריכה להרתיע אותנו מלחטוא
 ואכנקמה , ו כאיום"ח בא ובדברי התוכחה אינהמובאות ' הקללות'עונש עלינו לדעת כי 

כי אף למדת אותנו ההיסטוריה מ .היא לתקן ולחנך  היחידהומטרת. כתגובת כעס
עד שהקדים , יתברך על עמו' לא הביאם ד, תוכחה מפורטים עונשים כבדיםהפרשת בש

ולמד אותם : "כמו שמצינו בירמיהו. למדו את ישראלישיעמדו ו, ושלח נביאים רבים
  . שנצטווה הנביא ללמדם שיש עליהם לחשוש מן העונשים  ולחזור בתשובה" השכם ולמד

  
באופן ,  בהפתעהלחוטא באיםעונש ייסורין והכי אין הלמדנו קריאת הקללות באה ל

לבטל את מכריזות על האפשרות הם קריאות רבות לתשובה האלא קודמות ל. פתאומי
שובו : "כדברי כל הנביאים הקוראים.  אם רק יתעוררו ישראל ויחזרו בתשובה,הקללה

  ".מותו בית ישראלשובו שובו מדרכיכם הרעים ולמה ת". "בנים שובבים ארפא משובתכם
  

ניתן אל . בסיומה של השנה נעמוד ונתבונן בייסורין ובקשיים שפקדו אותנו במהלך השנה
' תייסרך רעתך ומשובותיך תוכיחוך ודעי וראי כי רע ומר עזבך את ד': לבנו את דברי הנביא

אנחנו צריכים לשנן . נבין כי הצרות שבאו עלינו באו להמחיש לנו שעשינו רע". אלוקיך
וכל ישראל ישמעו : "ככתובולקחת מוסר . 'לעצמנו כמה זה רע ומר לא לשמוע בקול ד

ההתעוררות לחשבון הנפש ולתשובה  ". ולא יוסיפו לעשות כדבר הרע הזה בקרבך, ויראו
כשבית דין .  שפקד אותנוהצער והכאבהעונש של התבוננות במשמעותו של באה מתוף 

  אם לא תשמור לעשות את כל דברי התורה :וראגדול שבדיינים ק"עונש מלקות מעניש 
ללא קריאת הקללות . 'את מכותיך וגו' אלוקיך והפלא ד' את ד, הכתובים בספר הזה, הזאת

  .  לתיקון הדרושוזכירת העונש לא נגיע 
  
נסיים את קריאת הקללות לפני ראש השנה אבל כשנגיע סמוך ' תכלה שנה וקללותיה'

בשבת שלפני ראש השנה לא נוכל לקרוא את . את הקללותלראש השנה שם כבר לא נזכיר 
ו קטרוג וגם כי ראש השנה עצמו הוא יום טוב עם כל "גם כדי לא לעורר ח. פרשת כי תבוא

  . אסור לצום בו ושאלה אם מותר לבכות בו. הדינים של יום טוב
  

מי כי : אמר רבי סימון כתיב': הטור בתחילת הלכות ראש השנה מביא את דברי המדרש
שמנהגו של עולם אדם ... רבי חנינא ורבי יהושע אומרין איזו אומה כאומה זו. 'גוי גדול וגו

שיש לו דין לובש שחורים ומתעטף שחורים ומגדל זקנו ואין חותך צפרניו לפי שאינו יודע 
לובשים לבנים ומתעטפים לבנים ומגלחין זקנם , אבל ישראל אינן כן. איך יצא דינו

ה יעשה "לפי שיודעין שהקב.  ואוכלין ושותין ושמחים בראש השנהומחתכין צפרניהם
  .' להם נס

  
לאחר קריאת פרשת . כאשר עם ישראל מגיע לראש השנה לאחר ההכנה של חודש אלול

לאחר חרטה על העבר , לאחר פשפוש המעשים וחשבון הנפש. התוכחה והשבה אל הלב
אוכל שותה ושמח בשמחת החג כי הוא לובש לבנים , הוא רגוע ושליו. וקבלה על העתיד

  .'יעשה להם נס'ה מלך רחום וחנון ש"הוא בטוח בקב
  

. ל היה מוסיף ומבאר את דברי המדרש שמביא הטור"מ שך זצוק"רבנו הגדול מרן הגרא
עצם העובדה שבורא עולם מעמיד אותנו במשפט מוכיחה , באומרו כי עצם ההעמדה לדין

על כל דיבור ועל כל , י דעת הנתבעים על כל מעשהשאנחנו בר. שיש לנו אחריות למעשינו
. כמה צריך להיות האדם מאושר כשהוא מכיר את גדלותו ואת חשיבותו. מחשבה שלהם

איזו שמחה צריכה למלא את לבנו כשאנו יודעים שבורא  . אילו כוחות הוא שואב מידיעה זו
איך לא נעשה . פר ומונהסו, בודק, עולם בכבודו ובעצמו יושב צופה ומביט לכל מעשה שלנו

ם את יתרון האדם על יום זה ליום חג ליום בו אנו ממליכים את הנשמה על הגוף בו אנו חשי
נכין עצמנו כראוי נתייצב לפני בורא . את יתרון המאמין על מי שלא זכה לכך. כל הברואים
  .    'ותיהתכלה שנה וקללותיה ותחל שנה וברכ'. 'מלוך על כל העולם בכבודך': עולם ונאמר

 

  

  ג ירחמיאל קראם"הרה

  לעילוי נשמת  
   ואסתר זראליהו' בן ר רבי יצחק 

 - יוסף דב הלוי סאלאווייציקרבי 
  ויבית הלה
  ]ב"נר ת- ה"עקת-כ[
  

  בדין חילוק בתוכחה
  

יקין בקללות אלא סאין מפ, מגילה שנינו' בגמ
ח בן גמדא "י מילי ארנא הנ מ,םכולד קורא חא

 ץוקל תוא סאמבני אל ת'  הסרמו'דאמר קרא 
ל אמר לפי שאין אומרים ברכה על "ר ',בתוכחתו

  אמר אביי לא שנו אלא קללות ,נותפורע
 אבל קללות שבמשנה תורה ,הניםכשבתורת 

 , מאי טעמא הללו בלשון רבים אמורות,פוסק
 והללו בלשון יחיד ,שה מפי הגבורה אמרןמ

  . מפי עצמו אמרןהאמורות ומש

שני הבדלים מנה אביי בין הקללות ש, ומדוייק
 האחד ,כהנים לבין אלו שבמשנה תורהשבתורת 

 והשני הללו ,הללו בלשון רבים והללו בלשון יחיד
 והללו משה מפי עצמו ,משה מפי הגבורה אמרן

ני ההבדלים הללו ש ש,ביאר הטורי אבןו ,אמרן
 שני הטעמים שנאמרו בגמרא שבעטיים יןהם כע

ח בן " לפי טעמו של ר,אין מפסיקים בקללות
 כנגד ,' בני אל תמאס'סר המו'הפסוק  גמדא מכח

זה אמר אביי שקללות שבמשנה תורה אמרן 
 ועל כן ,'"מוסר ה" ואינן בכלל ,משה מפי עצמו

ל " ולפי טעמו של ר,אפשר להפסיק בקריאתן
 אמר אביי כי ,שאין אומרים ברכה על הפורענות

 ואין ,קללות שבמשנה תורה נאמרו בלשון יחיד
יק הן חמורות כל כך על כן אפשר להפס

   .בקריאתן

ל האומר שאין אומרים ברכה על "בטעמו של ר
בשם המדרש שכיון ' הפורעניות הביאו התוס

 אינו ,ה מצטער כביכול בצערם של ישראל"שהקב
 ,ה מתברך"בדין שיהיו ישראל בצער והקב

ייב אדם שחמשנה מפורשת מן "רהקשה על כך הו
  .לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה

הנה נחלקו ד ,שיטתו הולךל ל"רנראה דם אמנ
י בן פזי במסכת תענית ז על הנאמר שם "ל ור"ר
בשעה שהיו גוזרין תענית היו נותנין אפר על גבי '

עמו "י בן פזי דורש זאת מהפסוק " ר',תיבה
ובכל צרתם לו 'וק סל דרש מהפ" ור,"אנוכי בצרה

ל להביא "כאורה מדוע הוזקק ר ול .שעיהבי 'צר
 אלא ,י בן פזי"פסוק אחר מדרשתו של ר

 שאף על ,משמע" עמו אנכי בצרה"שמהפסוק 
 על כך ,ת עמו בצרה"צרת היחיד נאמר שהשי

עמו  "- ל ודורש פסוק זה באופן אחר"חולק ר
 וכפי שמסיים הפסוק ,להושיעו" אנכי בצרה

אחלצהו ואכבדהו אורך ימים אשביעהו ואראהו '
בכל 'ל פסוק אחר " על כן הביא ר',בישועתי

 ומפסוק זה אין ראיה אלא ',רצרתם לו צ
   .ת משתתף בצער הכלל ולא בצער היחיד"שהשי

אין אומרים ברכה שנמצא שריש לקיש האומר 
 הולך לשיטתו במסכת תענית היות ,על פורעניות

 ויש בפורענות הרבים צער של מעלה לא שייך
חייב אדם לברך על ש אולם מה שאמרו ,לברך
אין כביכול צער  היינו על צרת יחיד שאז ,הרעה

   .לשכינה

עמו 'י בר פזי הדורש מהפסוק "לעומת זאת ר
 סובר שאף על צרת יחיד יש כביכול 'אנכי בצרה
ל במסכת " על כן לא יכל לדרוש כר,צער השכינה

 אלא יפרש הטעם שאין מפסיקין בקללות ,מגילה
זהו שאמר אביי שבקללות ו ,ח בן גמדא"כר

ל " של ר ולא שייך טעמו,שבמשנה תורה פוסק
 כיון שטעם זה ,שאין אומרים ברכה על הפורענות

 ואילו קללות שבמשנה ,נאמר רק בצרת הרבים
ל מודה שאפשר " וגם ר,תורה בלשון יחיד נאמרו

להפסיק ולברך כמו שאמרו שחייב אדם לברך גם 
  .על הרעה

  
  

  

 הרב  יעקב שלמה שיינברגר

  בשמחה ובטוב לבב
  

מיסודי היסודות בפרשת התוכחה מוזכרת אחת 
תחת " -' מידת השמחה'והוא , ת"בעבודת השי

דברים " (אלקיך בשמחה' אשר לא עבדת את ה
  ). מז, כח
י מפני שלא היה בשמחה מגיע וכ' מקשים העולם'

  ?לו עונשים גדולים כל כך
שכל : ל" זצבונם מפשיסחא' הרבי ראלא אומר 
בשמחה רק '  מצד שלא עבד את הבאיםהעבירות 

תקרר מי עבודה כזו "וע, כמצות אנשים מלומדה
ו עובר על "האדם ושוכח שיש בורא עולם עד שח

תחת אשר לא "וזהו . כל העבירות שבאים לידו
  ".אלקיך בשמחה'  את העבדת

ל פירש את "זצהעניך מאלכסנדר ' הרבי רו
  :הפסוק בדרך נפלא משלו

לא עבדת "לעבודה כי " מתחת"אותה סיבה אשר 
: כדרך שאומרים" (אלקיך בשמחה' את ה

 היא –) מאחורי מעשה פלוני ישנה סיבה פלונית
אפשר שבעד עצם אי . היא אשר בגללה תיענש

ן אינך ראוי כל כך עבודת הבורא בשמחה עדיי
אולם ראוי אתה לעונש בעד המעשה אשר , לעונש

עשית לפני כן ואשר גרם לכך שתינטל ממך 
  .השמחה לעבודת הבורא

בסיפור נפלא , והסביר זאת כדרכו בקודש
  :ובמילתא דבדיחותא

כפרי אחד היה לו בן שלא רצה בשום פנים ללמוד 
נסע  .תורה ואף לא ידע צורת אפילו צורת אלף

הביא משם מלמד והבטיח לו , ם הכפרי העירהפע
זמן , שכר הוגן על מנת שילמד את בנו צורת אות

עד שלימדוהו , ממושך טרח המלמד ועמל קשות
  . בית עם הנקודות-את האלף

לראות אם אמנם , לימים בא האב לבחון את בנו
 לו המלמד על ההחוו. תורה שלמדת היודע הא א

גימל , בית, ףאל; האותיות והנער השיב כהלכה
וה לו על הנקודות ולאחר מכן הח, וכן הלאה

 –? "מה מתחת לאלף: "שמתחת לאותיות ושאל
עד שהגיעו אל , והנער השיב כהוגן? מתחת לבית

? א"מה מתחת לה, והמלמד שאל, א"האות ה
עילו ולא ה. שתק הנער ולא ענה מאומה

 הנער עמד –בקשותיהם של המלמד ושל האב 
  .פצה את פיומעוקש ככלונס ולא 
חטף מקל בידו ועמד להספיג , חרה אפו של האב

כיון שראה הבן , בבנו העקשן מנת מלקות הגונה
  : נענה ואמר, כך
אהיה נאלץ , אם אומר אתה להלקותנו" אבא"

שחת -(' מתחת לה: "איפוא לגלות את הדבר
  "...טמון העגל הגנוב) באידיש

נתברר שהאב גנב עגל והטמינו מתחת לערימת 
והזהיר לכל בני ביתו לבל יגלו לאיש את , תהשח

לפיכך התעקש הבן לשמור אמונים , דבר הגניבה
א "לאביו ולא רצה לגלות מה נמצא מתחת לה

  ...אשר בסידור
  :ל את דבריו ואמר"סיים הרבי מאלכסנדר זצ

ברור , בשמחה' אם אינך יכול לעבוד את ה"
סימן שאיזו גניבה פעוטה , שמשהו גרם לכך

  ...תחת לזהמסתתרת מ
אך , הרבה יש להרחיב בעבודת מידת השמחה

מפני קוצר היריעה נצטט רק כמה גרגירים על 
  .קצה הקולמוס

פעם לקודש כשנכנסתי : סיפר אברך יקר אחד
, א מויזניץ"ר שליט"מרן אדמו ק"כפנימה אל 

יב האברך הש? האם אתה בשמחה' הרבי'שאלנו 
ינו אדרבה ילמדנו רב -אכן איני כל כך בשמחה 

על זה : "השיב לי הרבי. איך להיות בשמחה
  .עד כאן!..." שאתה יהודי צריך אתה לשמוח

שאם יהודי היה מברך , ז איתא מצדיקים"וכעי
בשלימות ' שלא עשני גוי'אפילו פעם אחת הברכה 

  .היה שואב מזה שמחה לכל ימי חייו, הראויה
ל " זצהאמרי אמת מגור הוציא נקודת חיזוק

" עבדת'תחת אשר לא "מור מלשון הפסוק הא
מכך נראה שכל אחד ואחד ד, שנאמר בלשון יחיד

מישראל יכול להיות בשמחה בכל מצב שהוא 
תחת "שאם לא כן מהי התביעה ממנו , שרוי בו

  ".אלקיך בשמחה' אשר לא עבדת את ה
מה , ל" זצהלב שמחהוכששאלו פעם את בנו 

, ע בענין עבודת השמחה" זי'ט הק"הבעשחידש 
תחת אשר לא עבדת "פירוש אמרה תורה והלא ב
 'לב שמחה'השיב ה? "אלקיך בשמחה' את ה
כי על , חידושו של הבעל שם טוב הוא: ואמר

גם שלא בשעת , האדם להיות בשמחה תמיד
גם כשאינו עסוק בקיום המצוות ', עבודתו לה

ד לבם של "הו(בפועל שומה עליו לשוש ולשמוח 
  ).   קעז' ב עמ"ישראל ח

 

  הרב הלל מןעורך  
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