
 

 

  

  

  

  יחיד וצבור תתשוב

ד  1יוחנן: גדולה תשובה שמקרעת גזר דינו של אדם, שנאמראמר רבי (י"ז ב')  ה ְוָאְזָניו ַהְכּבֵ ֵמן ֵלב ָהָעם ַהּזֶ "ַהׁשְ

ע ב ְוָרָפא לֹו".  ְוֵעיָניו ָהׁשַ ָמע ּוְלָבבֹו ָיִבין ָוׁשָ ן ִיְרֶאה ְבֵעיָניו ּוְבָאְזָניו ִיׁשְ   ּפֶ

  ן. לפני גזר די (מועילה תשובה רק)אמר ליה רב פפא לאביי: ודילמא 

 אמר ליה: "ְוָרָפא לֹו" כתיב. איזהו דבר שצריך רפואה, הוי אומר זה גזר דין. 

כל  (אח"כ), אפילו הביא (ונגזרה גזירה)מוחלין לו. לא שב בינתיים  (בין ראש השנה ליוה"כ)השב בינתיים  מיתיבי:

  אין מוחלים לו!  (לקרבן)שבעולם  (המובחרים שבאילים)אילי נביות 

 .(מקרעת), הא בציבור (גזר דין של יחיד, אין תשובתו מקרעת)יד הא ביח (ומתרץ)

עלו היה רבי מאיר אומר: שניים ש דתניא:, (אם יכול להיקרע ע"י תשובה)וגזר דין דיחיד, תנאי היא  )ומסיק( (י"ח א')

למיטה, וחוליין שווה. וכן שניים שעלו לגרדום לידון, ודינן שווה. זה ירד וזה לא ירד. זה ניצל וזה לא ניצל. מפני 

, נענה. וזה לא התפלל תפילה בכוונה)(מה זה ירד וזה לא ירד, זה ניצל וזה לא ניצל? זה התפלל תפילה שלימה 

ן, כאן לאחר גזר דין. רבי יצחק אמר: יפה צעקה לאדם, שלימה, לא נענה. רבי אלעזר אמר: כאן קודם גזר די

  בין קודם גזר דין, בין לאחר גזר דין. 

אמר רב שמואל בר אמי, ואמרי לה אמר רב שמואל בר נחמני אמר רב יונתן: מנין ) , אף בתשובת ציבורואמרינן(

ֶזַבח " 2שנאמר ?ר דין שיש עמו שבועה שאינו נקרעלגז ית ֵעִלי ּבְ ר ֲעֹון ּבֵ ּפֵ י ְלֵבית ֵעִלי ִאם ִיְתּכַ ְעתִּ ּבַ ְוָלֵכן ִנׁשְ

  . "ְנָחהּוְבמִ 

ֶזַבח ּוְבמִ 'אמר רבא:    אינו מתכפר, אבל מתכפר בתורה. ' ְנָחהּבְ

ֶזַבח ּוְבמִ 'אביי אמר:    אינו מתכפר, אבל מתכפר בתורה ובגמילות חסדים.  'ְנָחהּבְ

ְצאֹו") 3דכתיב(מצוי לו ה', ביחיד אימת  (ומברר) ִהּמָ ְרׁשּו ה' ּבְ   השנה ליום הכיפורים.? אלו עשרה ימים שבין ראש "ּדִ

  הראשוניםשיטות 

ין " ם"הרמבכתב  :תבהם התשובה והצעקה מתקבלם זמני ּבֵ ִמים ׁשֶ ֶרת ַהּיָ ֲעׂשֶ ָעָקה ָיָפה ְלעֹוָלם, ּבַ ׁשּוָבה ְוַהּצְ ַהתְּ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ

ְצא ִהּמָ ְרׁשּו יי ּבְ ֱאַמר: "ּדִ ּנֶ ֶלת, ׁשֶ ד ִהיא ִמְתַקּבֶ יֹוֵתר, ּוִמּיָ ּפּוִרים ִהיא ָיָפה ּבְ ָנה ְויֹום ַהּכִ ָ ְהיֹותֹו ָקרֹוב" רֹאׁש ַהׁשּ (ישעיה ֹו, ְקָרֻאהּו ּבִ

ּבּור ה,ו)נ ּצִ ִחיד. ֲאָבל ּבַ ּיָ ָבִרים ֲאמּוִרים? ּבַ ה ּדְ ּמֶ יי  -. ּבַ ֱאַמר: "ּכַ ּנֶ ֵלם ֵהן ַנֲעִנין, ׁשֶ ֵלב ׁשָ ׁשּוָבה ְוצֹוֲעִקין ּבְ ין תְּ עֹוׂשִ ל ְזַמן ׁשֶ ּכָ

ָכל ָקְרֵאנּו ֵאָליו"   4".(דברים ד,ז)ֱאלֵֹהינּו ּבְ

                                                
 ישעיה ו,י. . 1
  א, ג,יד. . שמואל 2
 ישעיה נה,ו. . 3
  . )הל' תשובה ב,ו(ם "רמב :מקורות. 4

  ת”בעזהשי
  |  ראש השנהמסכת: 
 י"ח| דף:  אפרק: 



 

 

  

  

  חודשים לגולה על קביעתההודעה 

ניסן,  (ראש חודש): על את החודש) ית דיןיום שקידשו ב(להודיע על ששה חודשים השלוחין יוצאין  :משנה(י"ח א') 

על כסלו,  7., מפני תקנת המועדותעל תשרי 6.התענית. על אלול, מפני ראש השנה על אב, מפני 5מפני הפסח.

פסח שני, (קיים, יוצאין אף על אייר, מפני פסח קטן  ת המקדשי הפורים. וכשהיה ביאדר, מפנ מפני חנוכה. ועל

  . )לטמא ושהיה בדרך רחוקה בראשון

  ? (בגלל הצומות)וליפקו נמי אתמוז וטבת  (ומקשה)

ם "ּכֹה ָאַמר ה' ְצָבאֹות צֹום ָהְרִביִעי ְוצוֹ  8דאמר רב חנא בר ביזנא אמר רב שמעון חסידא: מאי דכתיב (י"ח ב')

ְמָחה  ׂשֹון ּוְלׂשִ יִרי ִיְהֶיה ְלֵבית ְיהּוָדה ְלׂשָ ִביִעי ְוצֹום ָהֲעׂשִ ְ י ְוצֹום ַהׁשּ לֹום ֱאָהבּו)ַהֲחִמיׁשִ ָ "? (ּוְלמֲֹעִדים טֹוִבים ְוָהֱאֶמת ְוַהׁשּ

  צום. -אין שלום  ;יהיו לששון ולשמחה -מן שיש שלום קרי להו צום, וקרי להו ששון ושמחה, בז

(חובה יש שמד, צום (ליאסר בהספד ותענית). לששון ולשמחה יהיו , זמן שיש שלוםב :הכי קאמר אמר רב פפא:

   .)דרשות הוא, לא מטרחינן שלוחים עלייהו (וכיוון. אין שמד ואין שלום, רצו מתענין, רצו אין מתענין להתענות בהם)

  ! (לא יצאו שלוחים)אי הכי, תשעה באב נמי  (ומקשה)

. דאמר מר: בתשעה באב חרב הבית (ולעולם מתענים)שאני ט' באב, הואיל והוכפלו בו צרות : אמר רב פפא

  בראשונה ובשניה, ונלכדה ביתר, ונחרשה העיר.

  הראשוניםשיטות 

להודיע לבני ארץ ששולחים כתב,  א"ריטבפירש שהשליחים מודיעים לבני הגולה.  י"רש :חיםישלמודיעים הלמי 

 ןשלוחידין בית ומירושלים שולחין ', כתב ם"והרמבף לבבל היו שלוחים יוצאים. והוסיף שנראה בתלמוד שא. ישראל

  9'לכל הארץ.

 האידנא,ומספק.  שני ימים טובים במקום שהשלוחים לא היו מגיעים, היו עושים :בקיבועא דירחא ידעינןדידנא אה

ל במקומות "בחו שגם ,ז"וריא החינוךדעת  10.יומייםל "חוכל וב ,בכל ארץ ישראל עושים יום אחדש, א"הריטב עתד

  אף ולים. ששהדבר תלוי במרחק בינו לירו, ם"הרמבדעת ו. , עושים יום אחד, כבארץ ישראלהסמוכים לארץ ישראל

                                                
  י."רש. השלוחין עד הפסח, חוץ מן השבתות והולכין. 5
ק הוא ואף על פי שספ .ין אלול מעוברדרוב שנים א .שים לאלול בגולהומודיעים מתי התחיל אלול, ועושין ראש השנה ביום של. 6

ם לא ידעו יו ,יל אלולתחאי אפשר להן לדעת, ועל כרחן הולכין אחר רוב שנים, ואם לא ידעו מתי ה ,בידם שמא יעברוהו בית דין

  י."רש. שלשים שלו
לאחר שקדשוהו בית דין לתשרי השלוחין יוצאין ליום המחרת, והולכין עד מקום שיכולין להגיע עד החג, ומודיעים אם עיברו בית . 7

  י."רש. א לבם נוקפן ביום הכפורים וסוכותדין את אלול ואם לאו, כדי שלא יה
 זכריה ח,יט.. 8
  . )ה מתני' על ששה"ד(א "ריטב .)מ, על פי מהד' הרב קאפח"פיה(ם "רמב :מקורות .9

וברוב  ב' ימים. לארץץ בכל חו , ולכן גם האידנא עושיםלא היו מגיעים שלוחיםוב המקומות ל בר"ובחושיש לנו לילך אחר הרוב.  .10

  נא עושים בכל ארץ ישראל יום אחד.וגם האיד, ארץ ישראל היו מגיעים

  ת”בעזהשי
  |  ראש השנהמסכת: 
 י"ח| דף:  אפרק: 



 

 

  

  

  

  

, עושים ארץ ישראלב פחות מזה, כמנהגם מקודם., תר על עשרה ימים, עושים שני ימיםמהלך יאם הוא בארץ ישראל, 

  11קודם.ההוא מחוץ לארץ, עושים כמנהגם אם ו יום אחד.

 ן"ל ורמבנו חננאורבי פירש, שיש שלום, שאין יד הגויים תקיפה על ישראל. י"רש :שיש שלום יהיו לששון ולשמחהבזמן 

  . כל זמן שבית המקדש קיים, ופירש

לא אמרינן  תליא, מסתברא דאפילו הורגלו להתענות, , דמדאמרינן דברצון"הרכתב  :ןמתעני צוד ואין שלום, רשמאין 

ועכשיו כבר רצו ונהגו להתענות בהם וקבלום עליהם, , כתב ן"רמבהשאלא בר מתשעה באב.  ,דשוינהו עלייהו חובה

לפיכך אסור ליחיד לפרוץ גדרן, וכל שכן בדורות הללו שהרי בעונותינו שרבו יש שמד בישראל ואין שלום, הילכך 

   13.ע"השופסק כן ו 12.אבב עהתשת מרחום בהים הגנון אישלא א .חייבין הכל להתענות מדברי קבלה ותקנת נביאים

  ערוךשולחן 

ותתח, הלכות "או(   ), סימן תקנשעה באב ושאר תעני

ע צֹומֹות הַ   א.  ִבים ְלִהְתַעּנֹות ַאְרּבַ ֵדרַהּכֹל ַחּיָ לּו ְוָאסּור ִלְפרֹץ ּגָ     ...ּלָ

ָאב,   ב. לּו, חּוץ ִמט' ּבְ עֹוד  צֹומֹות ַהּלָ ֶהם ִמּבְ ה, ְוֵאין ָצִריְך ְלַהְפִסיק ּבָ ּטָ ִמיׁש ַהּמִ ל ְוַתׁשְ ְרִחיָצה ְוִסיָכה ּוְנִעיַלת ַהַסְנּדָ ִרים ּבִ ֻמתָּ

  יֹום.

  

                                                
  .)סעי' יבהלכה ג, ( ז"ריא. )מצוה שא( החינוך. )יב- הל' קידוש החודש ה,ט(ם "רמב :מקורות .11
 ענית צבורלא קבלו עליהם שיהיו בחומר ת ,הם לצום בכל הארבע תענית הנ"לדבשעה שרצו וקבלו עליהפוסקים דבריו, וביארו  .12

   . לפי שאין רוב הצבור יכולין לעמוד בה תשעה באב,כ
דהאידנא מצוי גזרות מן ) ק ט"ס(צ "בשעהוביאר . תשעה באבבכולן כמו ב חמירובעל נפש י, )ק ו"ס(ב "וכתב המשנ ח תקנ,א."או .13

. ועיין וגם הגר"א בביאורו מסכים לדברי הרמב"ןי הרמב"ן, , ואם כן חל עצם החיוב על הג' צומות כמו על ט' באב לפי דברהגויים

אלא שאם חל ליל טבילה יקיים  ,)ק ו"ס(ב "המשנ הוסיףו .על נפש צריך להפסיק גם מבעוד יוםבאליה רבה בשם השל"ה דב

מפני כבוד  מיר ברחיצה בחמיןאין להח רב שבתוכן אם חל י' בטבת בע .וגם בנעילת הסנדל לא יחמיר משום חוכא וטלולה .עונתו

 ור'. )אמרינן הכאודה "ף, ד"ה א ברי -ד ב (ן "ר .)ן"ד בר"; הותורת האדם, שער האבל, עניין אבלות ישנה(ן "רמב :מקורות .השבת

  . )ה ורחץ בקרונה"דמגילה ה' ב', (תוספות 

  ת”בעזהשי
  |  ראש השנהמסכת: 
 י"ח| דף:  אפרק: 


