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חודש תמוז   ט"ז – כט תמוז | פרשיות פנחס, מטות מסעי  | גיליון מס' 8

etrog.net.il@025807099 עלון דו חודשי יוצא לאור ע"י מכון "ובהם נהגה"  הוצאת ספרים יחודיים טבלאות וסיכומים ע' וינשטיין לקבלת העלון

יום שלישי י"ז תמוז צום   
מי"ז בתמוז מתחיל שלשה שבועות  בין המצרים עד תשעה         

           באב שאסור להסתפר ולהתחתן ולשמוע מנגינות,
שבת מברכים פרשת מטות מסעי    

יום ראשון כ"ט תמוז ערב ראש חודש   
ראש חודש אב ביום שני   

מולד  ליל שני בשעה 10:00    14 הלקים  

ביום שלישי י"ז תמוז בשחרית  הש"ץ  אומר  

בחזרת הש"ץ עננו אחרי גאל ישראל, אומרים סליחות, אבינו   

           מלכינו, וקוראים בתורה ויחל שמות ל"ב 

במנחה קוראים בתורה ויחל ומפטירים דרשו ה' בהמצאו              

           ישעיהו נ"ה ואמרים בשמו"ע ענינו בשומע תפלה והש"ץ אחרי            

           גואל ישראל,אומרים אבינו מלכינו, 

פרשיות מטות ומסעי מחוברים  

גומרים חומש במדבר ואומרים בסיום קריאת התורה חזק חזק   

           ונתחזק 

שבת מברכים פרשת מטות מסעי אין אומרים אב הרחמים   

ביום ראשון כ"ט תמוז ערב ראש חודש במנחה אין אומרים תחנון  

פינחס מטות מסעי
פרשת פינחס   

פרק כ"ה  
פינחס בן אלעזר השיב את חמסי )י – ט"ו (

צרור את המדינים )ט"ז – י"ח(
פרק כו   

מנית בני ישראל מבן עשרים שנה ומעלה )א – נ"א(
לאלה תחלק הארץ לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט )נ"ב – נ"ו (

מנית בני לוי מבן חודש )נ"ז – ס"ג(
במנין הזו לא היו במנין שספרו ביצאת מצרים )ס"ד – ס"ה(

פרק כז  
פרשת בנות צלפחד )א – ה(

דיני ירושה )ו – י"א (
ה' אמר למשה רבינו עלה אל הר העברים ונאספת אל עמיך )י"ב - י"ד(

מאורעות החודש

מנהגי החודש 

עניני הפרשיות

כל הזכויות שמורות

עמדת יהושע בן נון איש על העדה וישאל לפני אלעזר הכהן באורים )ט"ו 
כ"ג(

פרק כ"ח  
פרשת עולת תמיד )א – ח(

מוסף שבת )ט- י(
מוסף ראש חודש )י"א -  ט"ו (

מוסף חג הפסח ) ט"ז – כ"ה(
מוסף חג הביכורים )כ"ו – ל"א(

פרק כ"ט  
ה' אמר למשה רבינו מוסף בחדש השביעי באחד לחודש )ראש השנה( 

)א – ו(
מוסף בעשור לחודש השביעי )יום כיפור ( )ז – י"א)

מוסף שבעת ימים מחמשה עשר לחודש השביעי )סוכות( )י"ב – ל"ב(
מוסף שמיני עצרת )ל"ה – ל"ט (

פרק ל  
 משה רבינו אמר לישראל את קרבנות מוסף )א(

פרשת מטות מסעי      
פרק ל  

פרשת נדרים)ב – י"ז(
פרק ל"א  

ה' אמר למשה נקם נקמת בני ישראל במדין ) א –ב(
משה רבינו אומר לבני ישראל להביא אלף למטה ונלחמו עם מדין ושבו 

את נשי מדין ולקחו שלל )ג – י"ב(
 ויקצף משה, כי החיו את הנשים  וטומאת שבעה כי הרגו )י"ג – י"ט(  

טהרת הכלים )כ"א – כ"ד (
שא את ראש המלקוח )כ"ה – נ"ד(

פרק ל"ב  
פרשת בני גד ובני ראובן )א' – מ"ב(

פרשת מסעי
פרק לג   

מסעי בני ישראל   )א'- ל"ז (
אהרן הכהן עלה להר ההר )ל"ח – ל"ט(

המשך מסעי בני ישראל )מ – מ"ט(
ירושת ארץ ישראל על ידי גורל )נ – נ"ו(

פרק לד  
גבול  ארץ ישראל)א' – ט"ו(

מושג תורני
שלשה הפטורות דפרעונות שקוראים 

בשלשה שבועות וסימנך  דש"ח
דברי ירמיהו ירמיה א
שמעו דבר ה' ירמיה ב
חזון ישעיהו ישעיה א 
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פרשת פנחס  
מצות דיני נחלות

מצות תמידין בכל יום
מצות קרבן מוסף של שבת 

מצות קרבן מוסף בכל ראש חודש
מצות קרבן מוסף ביום חג השבועות 

מצות שופר בראש השנה
סה"כ 6 מצות עשה  

פרשת מטות   
מצות דין הפרת נדרים 

 שלא נחל דברינן בנדרים 
סה"כ 2 מצות 1 מצות עשה 1 מצות לא תעשה

פרשת מסעי  
מצות ישראל לץ ערים ללוים לשבת בהן והן קולטות 

שלא להרג מחויב קודם שיעמד בדין
מצוה על בית דין להשליך מכה נפש בשגגה מעירו לערי 

מקלט ועל הרוצח בעצמו ללכת שם
שלא יורה העד בדין שהעיד בו בדיני נפשות 

שלא לקח כפר להציל ממות הרוצח
שלא נקח כופר ממחיוב גלות לפטרו מן הגלות 
סה"כ 6 מצות  2 מצות עשה 4 מצות לא תעשה 

סדר תרי"ג מצות בפרשיות השבוע ע"פ 
ספר החינוך 

מושג בהלכה
ספר קצור שו"ע - סימן קכב - דינים מן שבעה עשר בתמוז

]א[ ֵּכיָון ֶׁשְּבִׁשְבָעה ָעָשֹר ְּבַתּמּוז ִהְתִחילּו ָצרֹות ַהֻחְרָּבן, ָלֵכן נֹוֲהִגין ְקָצת ֲאֵבלּות ִמּיֹום ֶזה ַעד ַאַחר ִּתְׁשָעה ְּבָאב. ְוָראּוי ְלָכל ְיֵרא ָׁשַמִים 
ַלֲעֹשֹות ִּתּקּון ֲחצֹות ְּבָכל יֹום ְלַאַחר ֲחצֹות ַהּיֹום. ֵאין נֹוְשִֹאין ָנִׁשים ֲאִפּלּו ִמי ֶׁשַעֲדִין ֹלא ִקֵּים ִמְצַות ְּפרּו ּוְרבּו. ֲאָבל ַלֲעֹשֹות ִׁשּדּוִכין ֲאִפּלּו 

ִּבְּסעּוָדה ֻמָּתר ַעד ֹראׁש ֹחֶדׁש ָאב, ּוֵמֹראׁש ֹחֶדׁש ְוֵאיַלְך ַאף ַעל ַּגב ְּדֻמָּתר ַּגם ֵּכן ַלֲעֹשֹות ִׁשּדּוִכין, ִמָּכל ָמקֹום ָאסּור ַלֲעֹשֹות ְסעּוָדה, ַאְך ְיכֹוִלין 
ֶלֱאֹכל ִמיֵני ִמְרַקַחת ְוַכּדֹוֶמה. 

שבת פרשת  - פנחס   פרק א'  

שבת פרשת  -  מטות מסעי   פרק ב'  

פרקי אבות

 שמות האנשים ינחלו את הארץ )ט"ז – כ"ט(
פרק ל"ה  

מגרשי הלוים )א – ח( 
שש ערי מקלט )ט – ל"ד(

פרק לו  
כן מטה בני יוסף דברים, לא תסב נחלה לבני ישראל ממטה 

למטה )א  -  י"ב(
פסוק סיכום )י"ג(

חזק חזק ונתחזק  
סדר הפטרה בשבתות  

פרשת פינחס   –  דברי ירמיה   ירמיה א' 
פרשת מטות מסעי  –  שמעו דבר ד'  ירמיה ב  

כמות הפסוקים בפרשיות 
פרשת פינחס – 168
פרשת מטות - 112
פרשת מסעי – 132

קרי וכתיב ואותיות מיוחדות   
פרשת פנחס  

פינחס י קטנה פרק כ"ה פסוק י 
שלום ו' קטיעה פרק כ"ה פסוק י"ב

יש פ באמצע הפסוק , פרק כ"ו פסוק א 
כתוב קרואי וקרינן קריאי  פרק כ"ו פסוק ט

משפטן ן רבתי פרק כ"ז פסוק ה' 
ועשרון נקוד על ו' פרק כ"ט פסוק ט"ו 

פרשת מסעי   
והיה כתיב וקרינן והיו פרק ל"ד פסוק ד
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לעילוי נשמת
הרב שלום בן הרב משה דוד גבירר ז"ל 

נלב"ע י"ח תמוז תשע"ו

הגאון הרב  שלמה בן הרב יוסף גאנצפריד זצ"ל
בעל הקיצור שלחן ערוך 
נלב"ע כ"ו תמוז תרמ"ו 

ת.נ.צ.ב.ה.

תמכין דאורייתא 
אלו יעמדו על הברכה 

אשר נשאו לבם להיות לאחיעזר ולאחיסמך 
הרב  חיים רובינפלד  שליט"א 
הרב ישראל ויכלדר  שליט"א 
הרב שמואל גבירר שליט"א 

נותן התורה יפתח לכם אם אוצרו הטוב 



  

  

  

 

 

 קונטרס
 יעקב מאור

 

לעי''נ הרה''ח ר' יעקב ז''ל בן הרה''ח ר' 
מנחם מנדל הי''ד  וזוגתו מרת אסתר מלכה 

  ע''ה בת הרה''ח ר' יעקב ירוחם ז''ל

 

  תמוזעל חודש 
  תשע''ומהדורת 

'אקטואלים' בענין  םובו דיני
שמיעת כלי זמר בביהמ''צ 

  ובשאר ימות השנה

  עם מקורות מהגמרא והראשונים 

  וע''פ השו''ע והנושאי כלים 

  ועד המ''ב ואחרוני הפוסקים

  פוסקי הספרדיםגדולי בתוספת 

 24  גיליון 



 א
 

  
  דברי פתיחהדברי פתיחה

ריבוי בעזהי"ת להוציא קונטרס גם על חודש תמוז, ומחמת  שזכיתיאודה לה' בכל לבב בסוד ישרים ועדה 

במ"ב (סי'  שלם המסתעף רק על שש מילים המובאיםכל ההלכות כי אם קונטרס  ההלכות שבביהמ''צ לא כתבתי

לך". ועל זה עמלתי ויגעתי בעזרת החונן תקנא סקט"ז) והן: "ואסור לעשות ריקודין ומחולות מי"ז בתמוז ואי

לאדם דעת ובסייעתא דשמיא ליקטתי וסידרתי את כל פרטי ההלכה בדינים אלו בבין המצרים ובספיה"ע ובשאר 

ימות השנה, ובפרט בזמננו שכמעט וא"א שלא ליתקע במקום שיש שם מנגינות, (כגון הנוסע באוטובוס או הנכנס 

ינות בפלאפון וכדו'), וגם עקב חולשת הדורות והעצבים הרופפים קשה לאנשים לחנות שיש שם מנגינות וכן מנג

להימנע משמיעת כלי נגינה. ולכן סידרתי את ההלכות בצורה ברורה ומסוכמת ע"פ כל השיטות והדינים 

כדי שיוכל הקורא לדעת את ההלכה למעשה עם כל פרטי במקורותיהם בפוסקים בראשונים ובסוגיות הגמרא 

 צורה קלה. ואל יפלא הקורא לראות את כמות השיטות והדעות דזהו מה שאמרו חז"ל "עשה לך רבהדינים ב

והסתלק מן הספק" ועל כן השתדלתי להביא את כל הפוסקים (מה שמצאתי וראיתי או שמעתי) כדי שיוכל 

לי הרבה  הקורא לנהוג ע"פ פסקי רבותיו. ובזאת אני מודה לידידי ר' שלמה זלמן שטרנבוך שליט"א שהביא

שליט"א ובשליחותי הציג לפניו כמה שאלות  משה שטרנבוך ינו מרן פוסק הדור הגאון האדיר רביפסקים מזק

מוד ע הוספתי גם פסקים של חתנא דבי נשיאהבקונטרסים הקודמים  כפי שהתחלתיששלחתי לו על ידו. וכמו"כ 

ושלים עיה"ק) ועל זה הוספתי הערות עזריאל אויערבאך שליט"א (מרא דאתרא ביר ההוראה הגאון הגדול רבי

וכמו"כ הבאתי פסקים של משמו גם בירור הלכתי בענין ניגון ושמיעת כלי זמר בשאר ימות השנה.  והבאתי

שהבאנו כבר בקונטרס על חודש אייר ובו דיני איסור שירה וזימרה בספיה"ע עם הערות והוספות וממנו  הגר''ע

ר בביהמ"צ, אך מה שמותר בספיה"ע אין זה אומר שיהיה מותר תלמד שמה שאסור בספיה"ע כל שכן שאסו

גם בירור הלכה בענין שמיעת שירים ללא מוזיקה דרך הרמקול או  עוד הוספתיבביהמ"צ שחמור טפי מספיה"ע. 

וה'  .בלי לעיין במקורות אין להורות הלכה למעשההטלפון בימים האסורים. וכדי שלא תצא תקלה תחת ידי 

א תהיה טעות תחת ידינו. ועל כן אבקש מכל מי שמוצא טעות או מה להעיר או להוסיף שלא ימנע יאיר עינינו של

  .02-5860648טל': או ב 0583288647פל' טוב מבעליו ויודיעני ב

  רפאל אלחנן 

 בן לאאמו"ר מנחם אליעזר שליט"א
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  תוכן הענינים:תוכן הענינים:

 ג עמ'  .......................................  ימות השנהימות השנההקדמה כללית לדיני שמיעת שירים בימים האסורים ובשאר הקדמה כללית לדיני שמיעת שירים בימים האסורים ובשאר 

שירים שיש בהם שירות ותשבחות דין / איסור השירה בכל ימות השנה / שירים בסעודת מצוה / ה מקור

 /לשמיעת כלי זמר אופן האיסור / שלמי בביאור דברי הירו / בביאור דברי הגמרא בסנהדרין / וכיו"בלהקב"ה 

  .שמיעת שירים בזמננו וחובת מחאה / שמיעת שירים בימים האסורים

  כד עמ'  .......................................................  איסור שמיעת שירים וכלי זמר בבין המצרים  דינידיני  --' ' אא  פרקפרק

שירים ללא  ד.שירים עם תזמורת המוקלטים בטייפ וכדו' /  ג.זמר / מקור איסור כלי ב. /  האיסור מקורא. 

סיפורי ילדים ז. שמיעת חרוזים בליווי מנגינה / ו.  שמיעת חזנות /ה.  תזמורת המוקלטים בטייפ וכדו' (ווקאלי) /

שירה בשעת הלימוד והתפילה או ט.  מנגינה /קלטות וכדו' ובהם ד"ת יחד עם  ח. ים בקטעים של מנגינה /ווהמל

  .שירי התעוררות בעבודת ה'

  כט עמ'  ....................................................................  שמיעת שירים וכלי זמר למטרות שונותשמיעת שירים וכלי זמר למטרות שונות  --' ' בב  פרקפרק

כדי שמיעת שירים  ג. שמיעת שירים כדי לא להירדם בנסיעה / ב. לשיר כדי להרדים או להרגיע תינוק /א. 

לימוד נגינה לצורך ו. אשכנזי לנגן בחתונת ספרדי / ה. ינה לצורך פרנסה או ללמד תלמידים / נג ד.להירדם / 

שמיעת שירים כשעובדים או בשעת עבודת הבית ח. שמיעת שירים בשעת התעמלות /  ז.נגינה בעתות מצוה / 

ושירה עם  ,ת"תב השמעת שירה להודיע על סיום ההפסקהי. שעון שמעורר ע"י שמשמיע שירים /  ט.וכדו' / 

הנוסע  יג.פלאפון שמשמיע שירה בעת ההתקשרות /  יב.שמיעת נגינה בהמתנה בטלפון /  יא.התלמידים בער"ש / 

ספרדי  טו.פועלים נכרים המפעילים כלי נגינה בבית יהודי / יד. באוטובוס וכדו' ושומע נגינה שלא ברצון / 

  לשמוע מכשיר רדיו. יז. בחנויות ובמקומות ציבוריים / השמעת שירה  טז. להדליק מוזיקה במקום בני אשכנז /

  לז 'עמ  ..........................................................................  שמיעת שירה ונגינה בסעודות מצוהשמיעת שירה ונגינה בסעודות מצוה  --' ' גג  פרקפרק

ה.  כות /בשבע בר ד.בסעודת אירוסין ושמחת חברים [סנטוחה] /  ג.בבר מצוה ופדיון הבן / ב. /  בברית מילהא. 

זמירות  -בשבת ז. בסעודת מצוה בתשעת הימים / ו.  בסיום מסכת ומסיבות סיום בביה"ס ובקייטנות וכדו' /

 במסיבת זמר כלי ט./  לזמר ולרקוד 'טובים מאורות' לאחר קידוש לבנה בתשעת הימים ח.שבת ולכה דודי / 

  .הימים בתשעת חומש

  מג עמ'  ...............................................................  המותרים בשמיעת שירה ונגינה בימים אלוהמותרים בשמיעת שירה ונגינה בימים אלו  --' ' דד  פרקפרק

  .חתן וכלהה.נשים / ד. /חולה או עצוב או עצבני  ג. קטנים שהגיעו לחינוך /ב./  קטנים שלא הגיעו לחינוךא. 

  מועמ'    ..................................  חדב"נ מרן הגר"ע אויערבאך על אבילות המקדש עם הערות והוספות פסקי 

  נג עמ'................באך שליט"ארהגר"ע אויע ימות השנה מאת רבענין ניגון ושמיעת כלי זמר בשא בירור הלכה

  .עמ' נו............................................בירור הלכה במקור דין איסור שמיעת כלי זמר בביהמ''צ.................

  סאעמ'   ..................  ול או הטלפון בימים האסוריםשמיעת שירים ללא מוזיקה דרך הרמק בירור הלכה בענין

  סדעמ'   ..............................  ספיה"ע עם הערות והוספות הגר"ע אויערבאך על אבילות ב פסקי חדב"נ רבינו

  עמ' סז ...................................................................דיני כלי זמר בחתונות הנערכות בירושלים -פרק ה 

על איזה מקום היתה  ד.חלה התקנה / על מי ג. באלו שמחות היתה התקנה /  ב.מקור התקנה וטעמה /  א.

השתתפות בחתונה  ז.השמעת הקלטה של תופים ושמיעת ווקאלי / ו.  מה נכלל באיסור הנגינה / ה.התקנה / 

  שיש בה כלי זמר.
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  הקדמה כללית לדיני שמיעת שירים בימים האסורים ובשאר ימות השנה

  מקור הדין

בשיר לא ישתו יין "השיר מבית המשתאות שנאמר  איתא במשנה בסוטה (מח.) משבטלה סנהדרין בטל

זקנים משער "י דאמר קרא "ה בריה דר"ובגמ' איתא ממאי דמשבטלה סנהדרין כתיב אמר ר "וגו'.

שבתו בחורים מנגינתם. ומשמע שנגינת בחורים פסקה כאשר פסקה ישיבת הזקנים בשער והיינו 

תעקר. אמר רבא אם יש זמרא בביתא אז  הסנהדרין ובהמשך איתא בגמ', אמר רב אוזן ששומעת זמר

יש חורבן בסף הבית והיינו בפתחו שנאמר 'קול ישורר בחלון חרב בסף כי ארזה ערה' מאי כי ארזה ערה 

אמר ר' יצחק וכי בית המסובך בארזים עיר הוא וקשה להחריבו כשם שקשה להחריב עיר אלא אפי' 

אשי כי מתחיל חורבא בפתח הבית הוא מתחיל בית המסובך בארזים מתרועע אם יש בו זמר. אמר ר' 

י לשון בית השאה מאין יושב ומתוך כך "א מהכא ושאיה יכת שעת, [וביאר רש"שנאמר חרף בסף ואיבע

ה שנאמרו) מרקדין שם ומנגחין וכותתין את שעריו]. אמר "ק כא. ד"י בב"שעירים (והיינו שדים עי' רש

ה שירה של מושכי הספינות ושל החורשין "ח כשור. אמר רמר בר ר' אשי בעצמי ראיתי שד זה והוא מנג

י מושם שכוונתם היא רק לזרז עצמם במלאכה או לכוין את השוורים לתלמים "בבקר מותר [וביאר רש

שהולכים לקול השיר שערב עליהם] אך זמר דגרדאי (אורגים) שהוא רק לשחוק ואינו נצרך למלאכתם 

ב) אמרו "רות מהאמוראים שביטלו הזמר. ובירושלמי (היש בגמ' שממשיכה להביא מימ"אסור. ועי

שכל זמן שהייתה הסנהדרין היתה קיימת אימתה על הבריות ולא היו אומרים דברי נבלה בשיר ועכשיו 

שאומרים דברי נבלה בשיר גזרו שלא לשורר. עוד פירשו שם שבזמן שהייתה הסנהדרין היו מתקנים 

אין סנהדרין שיתקנו כן וזה הכוונה שעתה בטל השיר מבית  שמחה בכל צרה שהיו נגאלים ממנה ועתה

  המשתאות שלא נתקנו ימי שמחה ושירה. 

ה זמר) כתב "'י בחגיגה (טו: ד"אך ברש ,ובפשטות נראה שהטעם לגזירה זו משום ביטול הסנהדרין

ק "מד) כתב שמשחרב ביה"ד הי"ם (הל' תעניות פ"וכן ברמב ,שטעם איסור זמר הוא משום חורבן הבית

גזרו חכמים שלא לנגן ותמה הדבר שאול (סוטה סי' עג אות א') שבמשנה מבואר שגזרו משעה 

ם ביטול הסנהדרין הכוונה לשעה שנתבטלה לגמרי והיינו "שנתבטלה הסנהדרין ותירץ שלדעת הרמב

שעת החורבן ומה שלא כתבה המשנה שמשעת החורבן גזרו זהו משום שבפסוק שהובא בגמ' הדבר 

ז "ה דברכות) מביא בשם ריא"ף בריש פ"טול הסנהדרין אך הקשה שבשלטי הגיבורים (על הרינתלה בבי

שבעת שבאו הגייסות של הרומיים על ישראל והכניעו אותם בסוף בית שני גזרו שלא לנגן בכלי זמר 

ע ועוד "ולכאו' זה סותר למשנה בסוטה שהגזירה היתה על ביטול הסנהדרין בזמן החורבן ונשאר בצ

  .1נאמרו לגזירה זו עי' הערהטעמים  הרבה

  --- ------------------------------------------- --------  שער הציון    ---- ---------------------------------------------------
) שכל זמן שהייתה הסנהדרין היתה קימת אימתה על הבריות ולא היו במאיריסוטה הי"ב) אמרו (הובא ירושלמי (א. ב 1

(כ"כ בכפתור  בתשובת הגאוניםאומרים דברי נבלה בשיר ועכשיו שאומרים דברי נבילה בשיר גזרו שלא לשורר [ואכן מצינו 

ז מצינו בערוך "אי מפני שיש בשירים אלו דברי פריצות וכעיופרח פ"ו בשם רב האי גאון) שמה שר' הונא אסר שירי דגרד

(סוטה מח. ערך בקר) שהטעם שאסר ר' הונא את שירתם הוא מפני שיש בשירים אלו דברי פריצות] עוד פירשו שם שבזמן 

בטל שהייתה הסנהדרין היו מתקנים שמחה בכל צרה שהיו נגאלין ממנה ועתה אין סנהדרין שיתקנו כן וזה הכונה שעתה 

(סוטה מח.) ביאר הטעם שלפי שכשבטלה הסנהדרין  בעין יעקב ב.השיר מבית המשתאות שלא נתקנו ימי שמחה ושירה. 

ה "נסתלקה השכינה כמבואר בראש השנה (לא.) שעשר מסעות נסעה שכינה מקראי וכנגדן גלתה סנהדרין ומצינו שהקב

ה (טז.) "פ דברי הגמ' בר"(ח"ב דרוש יד ד"ה אבל) ביאר ע ת דבשביערו ג.נקרא ליבן של ישראל ואיך נשיר שירים על לב רע. 
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ל "ל דאסור (דהיינו הא דאמרי' בסוטה מנ"(ז.) איתא שלחו ליא למר עוקבא זמרא מנ ובגמ' בגיטין

ג נייר וכתב להו 'אל תשמח ישראל אל גיל בעמים' שאין לישראל לשמוח על שום גילה "דאסור) שרטט ע

יין ימר שכר לשתיו' שמפורש בו איסור זימרה כשאר העמים, ולשלח להו מהכא מהפ' 'בשיר לא ישתו 

ל שגם בפה "א הני מילי זמרא בכלי אסור אבל שירה בפה מותר קמ"בבית המשתה, אי מההיא הו

  אסור.

ב) 'מר עוקבא מישלח כתב לריש גלותא דהוה דמיך וקאים בזימרא "ג ה"(מגילה פ עוד איתא בירושלמי

ישראל אל תשמח בעמים אל "ר יצחק) "וס' בגיטין ו: ד'ה אפ ת"ע - (שהיו מזמרין לפניו בשוכבו ובקומו 

ה זמרא) שראוי להחמיר בכיוצא דההוא דירושלמי דהוה קאים "גיל וגו' וכתבו התוס' בגיטין (ז. ד

  ודמיך בזמרא שמתענג ביותר.

ב) הביא דברי התוס' וביאר בכוונתם שכל האיסור מחוץ לבית המשתה הוא דוקא "והטור (ס' תקס ס

ח "א (שם) וביאר הב"ש) והובא לדינא ברמ"שקם וישן בזמר (ואכן כן משמע מלשון התוס' עיג "בכה

י שאין איסור לשמוע זמר בסתמא אלא מוסיפים "ה ואסרו) שתוס' אינם חולקים על רש"(סי' תקס ד

  עוד אופן שיש לאסור כמו בבית המשתאות.

  ---- --------------------------------------------------  שער הציון    ----- -------------------- ------------------------------
חולים ותשושים זהו כשי' ר'  -שלדעת ר' יוסי אדם נידון בכל יום והוסיפה הגמ' שאנו שמתפללין בכל יום אקיצרי ומריעי 

ז שבטלה "תירץ שבזהה ו"יוסי ולכאו' תמוה מדוע הלכה כר' יוסי שהרי הלכה כרבים נגד יחיד ולדעת חכמים אדם נידון בר

הסנהדרין מודים חכמים שאדם נידון כבכל יום ורק כאשר היתה הסנהדרין קיימת והיה דין למטה לא היה דין למעלה וכמו 

א אומר אם יש דין למטן אין דין למעלן אם אין דין למטן יש דין למעלן "ר"שמצינו כן במדרש (תנחומא משפטים אות ה'): 

ה משום שספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו אין אומרים "לב: שהטעם שאין אומרים הלל בר ה"עוד אמרו בגמ' (ר"וכו' 

שירה ועל כן יש לפרש את דברי המשנה שכיון שאחר ביטול הסנהדרין אדם נידון כל יום בטל השיר שאין לומר שירה לפניו 

פ שיחיד "ב בדבריו משום שאע"וקצת צ עין יעקב].על ה בגאון יעקבבזמן שספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו. [וכן ביאר 

מ הרי בגמ' בעירובין מו. כתוב שהלכה כר' יוסי מחביריו ונחלקו הראשונים האם רק מחבירו והיינו "ורבים הלכה כרבים מ

 ד"יהתוס' ר(עירובין שם),  ף"הרימרבים או שהלכה כמותו אף מחביריו והיינו אף כנגד רבים שדעת  -מיחיד ולא מחביריו 

ה שבעת), שהלכה כמותו רק "(פו: ד והתוס' בעירובין(תנינא עירובין מז. ד"ה מכלל), המאירי (עירובין מז. ד"ה ר' יעקב) 

(כח. ד"ה  והתוס' בתענית(עירובין פ"ד סי' ט')  ש"והרא(עירובין מו: ד"ה ר' אסי)  י"רשכנגד יחיד ולא כנגד רבים, אבל שי' 

(עירובין מו: ד"ה וכר"י)  ובתוס' רבינו פרץה כרבי) "(מו: ד ובתוס' בערוביןכנגד רבים,  כרבי וד"ה אי) שהלכה כמותו אף

י אף כנגד רבים אך הקשה "ה ומאי) הוכיח מהסוגיה שם שהלכה כר"בף יד: (ד א"והרשבתלו זאת במחלוקת אמוראים, 

(עירובין יד: ד"ה ומאי)  א"למידי הרשבובחי' תשמהסוגיה בטז: משמע שהלכה כדברי ר' יוסי רק כנגד יחיד ולא כנגד רבים 

י אף כנגד רבים וכן מבואר בדבריו בחולין (פ. ד"ה הא) אך "א חזר בו מהוכחתו מדף טז וסובר שהלכה כר"הביא שהרשב

ת "ובשו(כסא רחמים לחיד"א מסכת סופרים פ"ד ה"ב תוספת)  א"ובהחיד(יו"ד סי' ט', כד)  ט"בשביתת יוכבר הקשו 

כלל יב) ממה שכתב בשבועות (לה: ד"ה אמר) ובשבת (קלג: ד"ה אלא) שהלכה כמותו רק כאשר נחלק  (סי' ד'עמודי אש 

ע "ע שמבואר בגמ' בעירובין שם שהלכה כר"(סי' צד) בר החוות יאירל ליערות דבש כפי שכתב "כנגד יחיד. ואפשר שס

ח) שהלכה כמותו אף כנגד רבים אך כתב (שביעית פ"א מ" ט"והתוס' יו(ד: ד"ה מסייע)  התוס' ביומאמחבירו ומשמעות 

בחוות יאיר שאף אם הלכה כדבריו גם כאשר הוא נחלק כנגד רבים היינו דוקא כאשר הוא נחלק כנגד כמה יחידים אבל 

י שאף שהלכה כמותו אף כנגד "ז אפשר שהיערות דבש יסבור כן גם בר"כאשר הוא נחלק כנגד חכמים הלכה כחכמים ולפי

ב (ס:) "פ המבואר בב"(או"ח סי' תקס ס"ג) ביאר ע ובישועות יעקב ד.ע) "הוא נחלק כנגד חכמים וילרבים אבל לא כאשר 

שמעיקר הדין היה צריך לאסור אחר החורבן לאכול בשר ולשתות יין כיון שאלו דברים שהיו מקרבין מהם על המזבח אלא 

בשעת  ק קיים היו הלויים משוררים"היה ביהממשום שזהו גזירה שאין הציבור יכולים לעמוד בו לא גזרו והנה בזמן ש

ניסוך היין למזבח ולכן כשנחרב הבית אסרו חכמים לשיר בבית המשתה שהואכדוגמת שירת הלויים על היין וזהו גזירה 

שאפשר לעמוד בה (ולכאו' לפי דבריו מתבאר שדוקא על היין אסור מהא דכתב שהוא כדוגמת שירת הלויים על היין ועי' 

  קו בזה הראשונים.)לקמן שנחל



 ה
 

ועושה אותו כמין זמר והקורא פסוק ר הקורא פסוק של שיר השירים "ת"(קא.)  עוד איתא בסנהדרין

בבית המשתאות בלא זמנו (ולקמן יבואר מהו 'בלא זמנו') מביא רעה לעולם מפני שהתורה חוגרת שק 

  ע עשאוני בניך ככנור שמנגנים בו לצים"."ה ואומרת לפניו רבש"ועומדת לפני הקב

יסור הזה דווקא בשיר י נראה שאין הא"ב סי' קמב] כתב שמדברי רש"ד ח"ת אגרות משה [יו"ובשו

השירים ומה שנקטה הגמ' שיר שהשירים אינו אלא לחדש שאפי' בו שעיקרו שיר אסור לעלותו כמין 

ש (אות ג') שכתב הקורא פסוק וכו' "שיר ומשמע שהוא הדין בשאר פסוקים וכן הוא בקיצור פסקי הרא

סוק ועושה אותו כמין זמר א ברכות סי' צא) גרס הקורא פ"ה (ח"אפילו הוא משיר השירי וכן הראבי

  א שם."א בח"ע במהרש"ז האיסור הוא אף בשאר פסוקים וע"וכו' ולפי

  ובפירוש דברי הגמ' 'בלא זמנו' מצינו כמה ביאורים:

ת וקורא פסוקים "במיסב עלינו משה שחוקתיו בד"ה הקורא) פירש הקורא פסוק בלא זמנו "י (ד"רש א.

ט ונוטל כוס בידו "רו בזמנו על המשתה כגון שהוא יובקול רק לשחק בהם בני המשתה אבל אם אמ

  ואומר עליו דברי אגדה ופסוקים מענינו של יום מביא טובה לעולם.

ר) כתב שהקורא פסוק שלא בזמנו מדובר כאשר כוונתו אינה ללימוד אלא לשם "ה ת"ה (ד"ביד הרמ ב.

תורה או שמביא את הפסוק משל ושחוק והקורא פסוק בזמנו וכו' מדובר על מי שלומד לשם לימוד 

  לראיה למקום אחר או שצריך לפסוק להלכה במעשה שבא לידו.

ה הקורא) ביאר שעושים כן כאשר יש בסעודה קוראים נכבדים ונכנס אדם ששמו "הבן יהוידע (ד ג.

למשל אברהם אז הוא קורא את הפסוקים שמוזכר בהם אברהם וכן בשאר שמות או אפי' לאנשים 

הוא קורא פסוקים של שבח וכיון שקורא את הפסוקים האלה שלא בזמנם מוכח  שאין כשמם בתורה

  ה ותורתו אלא לכבוד המסובים האלו."שאין כונתו לשם הקב

ה והקורא) פירש ששלא בזמנו היינו שעושה סעודת הרשות בימות החול שעיקרן "א ד"א (ח"המהרש ד.

ע "והש "רא אותם בזמנו. והרמבכ במשתאות ושמחות של מצוה אז נקרא שהוא קו"באיסור משא

ל ששלא כדין הוא מה "י) הביא בשם המהרי"א (סי' תקס סק"ע למה אך המג"השמיטו דין זה וצ

שמשוררים במשתה 'אודך כי עניתני' וכדומה לזה לשמחת מריעות כי אז התורה חוגרת שק ואומרת 

  ד)."ב (שם סקי"עשאוני בניך כמין זמר כדברי הגמ' כאן וכן פסק המ

  י שיש לנו כאן שלש סוגיות.הר

ם כפי "סוגית המשנה בסוטה והגמ' בגיטין שמשבטלה הסנהדרין אסור לשיר על היין [ולשי' הרמב א.

  שיבואר לקמן אסור גם כשלא על היין]

  סוגית הירושלמי במגילה שהובא בתוס' בגיטין שאסור לישון ולקום בזמרא שהוא מתענג ביותר. ב.

שאסור לשיר שירים של פסוקים ולעשותם כמין זמר ולקרוא פסוקים בלא סוגית הגמ' בסנהדרין  ג.

  כ לעיל ביאור הדברים ועתה נבאר הסוגיות לענין הלכה."זמנו וכפש



 ו
 

  איסור השירה בכל ימות השנה

שדוקא שירה על היין אסור בין בכלי בין בפה אך שירה  3ורוב הראשונים 2ולענין הלכה כתבו הגאונים

  ין בכלי בין בפה.שלא על היין מותר ב

ל: 'וכן גזרו שלא לנגן בכלי שיר וכל מיני זמר וכל משמיעי "ד) וז"ה הי"ם כתב (הל' תעניות פ"אך הרמב

קול של שיר אסור לשמוח בהן ואסור לשומען מפני החורבן ואפ' שירה בפה על היין אסורה שנאמר 

  בשיר לא ישתו יין'.

ם שלשיטתו אסור לשמוע בכלי שיר גם שלא על "הרמבג) בביאור שי' "ע (סי' תקס ס"וכתבו הטור וש

  היין ובמשתה אסור לזמר גם בפה.

  .*3ם בתשובה (סי' שע) כתב שגם בפה אסור לשיר אפי' שלא בבית המשתה"אבל הרמב

ם במשנה תורה שרק על היין "ע פסק כדברי הרמב"ם בתשובה אך הש"והטור הביא גם דברי הרמב

  על היין אף שאסור בכלי אבל מותר בפה. אסור בין בכלי בין בפה אך שלא

ם סותר את עצמו בתשובתו ממה שכתב בחיבורו ומצינו שני ביאורים "שהרמב 4והקשו האחרונים

  ם."באחרונים בשי' הרמב

כ בתשובתו שגם "'ם בחיבורו סובר כמש"ם שגם הרמב "שכתבו ליישב שי' הרמב 5א. יש אחרונים

  י.כשלא על היין אסור בין בפה ובין בכל
  --- ------------------------------------------- --------  שער הציון    ---- ---------------------------------------------------

  הל' תשעה באב אות יד) משם הגאונים שכתבו כן.האורחות חיים (כ "כ 2
 ג"והסמ(גיטין ז)  ן"הר(גיטין ז),  ש"תוס' רא(גיטין ז),  ד"תוס רי(גיטין ז. ד"ה זמרא),  ותוס'(גיטין ז. ד"ה זמרא)  י"רש 3

  (סוף הל' תשעה באב).
ות הזמר, ושל כלי השיר, הכל אסור, ואף אם לא יחובר עליהם דבור כלל, כמו ידוע כי עצמ"בתשובה:  ם"הרמבל של "וז *3

שאמרו אודנא דשמעא זמרא, תעקר. וכבר ביאר התלמוד שאין חילוק בשמיעת הזמר בין שמזמרים בפה או שמנגנים בכלי 

יעי, וזו אמרו יתעלה והיה שיר, או שהוא ניגון בעלמא, חוץ מן התפלה וכו'. ואם הוא זה במקום ששותין יין, יש איסור רב

  ל."עכ "כנור ונבל תוף וחליל ויין משתיהם
  (או"ח סי' תקס סק"ד) ועוד. ישועות יעקב(או"ח סי' תקס),  ג"שיוכנהכן הקשו  4
(גיטין ז. ד"ה בתוס' ד"ה  ובעיון יעקב(תעניות פ"ה הי"ד),  במעשה רוקח(על הרמב"ם בתעניות פ"ה הי"ד),  ביד אליהוכ "כ 5

אמנם בעל הטורים כתב ": היד אליהול של "(או"ח סי' תקס ס"ג ד"ה שנאמר בשיר). וז א"מביאור הגרוכן משמע זמרא), 

שרבינו ביאר בתשובת שאלה שאף בפה אסור אף בלא משתה, וממאי שלא כתב שחזר בו ממה שכתב בחיבורו, שהרי לכל 

ם] בתשובה דברי חיבורו, עלה על "משמע שביאר [הרמב הפירושים בחיבורו לא אסר בפה אלא על היין, וכתב [הטור] 'ביאר',

דעתי לפרש שלשון 'אפילו' שכתב רבינו קאי נמי ליין, כלומר, אפילו שירה בפה ואפילו על היין. וזה, דכיון דאיסור השיר הוא 

עבידתיה וכו'.  משום דהוא בעצמו משמח, ואסרו הנביא משום אבלות החורבן, מה לי על היין מה לי שלא על היין, ויין מאי

אלא לא אסר אלא אפילו שירת הודאות ותשבחות שלא לאומרם בזמר ונעימה מפני החורבן. ומה שכתב רבינו 'אפילו על 

היין' פירושא דקרא אשמועינן, דכיון דמקרא ד'אל תשמח' ילפינן איסורא לעיקר השיר, בין דמנא בין דפומא, מטעמא 

עבידתיה, אפילו בלא יין נמי, לזה כתב דרבותא אשמועינן דהוה אמינא שיהא כ יין דכתב באידך קרא מאי "דמשמחים, א

מותר לשיר על היין בדרך שבח והודאה, כמו שראינו כמה בריות והודאות סמכו על היין, קידוש והבדלה על היין, כוס של 

נא שיותר גם כן לומר שיר ושבחה ברכה על היין, ברכת אירוסין וחתנים על היין, ברכת מילה על היין וכו'. ואם כן הוה אמי

ל על היין, ואשמועינן קרא דאפילו על היין אסור. וזהו שכתב שאפילו שירה בפה ואפילו על היין אסורה, שאדרבא היה - לא

ם 'וכבר נהגו כל ישראל לומר דברי תושבחות על היין' "ל. וזה שסיים הרמב"סלקא דעתיך שהיין היה מתיר לשיר עליו, קמ

ונראה דכוונת רבינו ": המעשה רוקחל "ל. וז"עכ "אומרם על היין פשט להם המנהג, ומוטב יהיו שוגגים. כלומר, שמצד

לאסור כל מיני זמר, בין בכלי בין בפה, ואפילו על היין. וזה מדקדוק דבריו שכתב שלא לנגן בכלי שיר וכל מיני זמר וכו', 

 



 ז
 

י שרק על היין "ם בין בחיבורו בין בתשובתו כשי' רש"שכתבו ליישב שי' הרמב 6ב. ויש מהאחרונים

כ בתשובה שאסור אפי' בפה שלא על "אסור בין בפה בין בכלי אבל כשלא על היין מותר בכל ענין ומש

  היין מיירי ברגיל כדברי התוס' בגיטין.

  ---- --------------------------------------------------  שער הציון    ----- -------------------- ------------------------------
ין בפה שכלל במילת כל וכו'. ואם כן סבירא ליה דההיא דשלחו משמע דכייל כל מין זמר ושיר, בין בכלי שביאר תחילה, ב

ליה למר עוקבא היינו לכל מיני זמר, בין בכלי בין בפה. וההא שלח להו מ'אל תשמח ישראל אל גיל' וכו', שכולל כל מיני 

ינו שלא על היין], ק, ומכל שכן שאר שירות [דהי"ל דה"שמחות ושירים. וכדפריך ולישלח להו מ'בשיר לא ישתו יין' מפרש ז

ל, ואפילו הכי אסר קרא, אם כן כל שכן שאר שירות "י מה שכתב רבינו האי ז"דעל היין דרך הוא לשורר ולברך לחברים, ועפ

אפילו בפה. ומתרץ דאי מהא לא איריא דכח הדוחה יכול לדחות דבמנא קאמר, וזה מדכתיב לעיל 'שבת משוש תופים, חדל 

ור, בשיר לא ישתו יין', אמנם לפי האמת הך קרא אפילו בפה קאסר מכח קרא דאל תשמח שאון עליזים, שבת משוש כינ

ישראל וכו'. ותדע, מדתנן פרקא בתרא דסוטה משבטלה סנהדרין בוטל השיר מבית המשתאות וכו', אמר רב הונא וכו' 

ו אלא בפה, אלא ודאי דסבירא דגרדאי אסור וכו', ואי קרא במנא דוקא איירי אבל בפה שרי, היכי קאסר דגרדאי הרי אינ

ליה לסתם תלמודא דקרא אפילו שירה בפה קאסר. ונקט קרא יין לרבותא דאפילו על היין שדרך לברך לחברים ולשורר, 

וכיון שדרכו בכך הוה אמינא דאין זו שמחה גמרה ושרי, אפילו הכי קאסר, ומכל שכן שאר שירות אפילו בפה וכו'. ובזה עלו 

ם, דהעתיק קרא דבשיר לא ישתו יין שהובא בהך מתניתין דלפי האמת אפילו שירה בפה על היין אסור. דברי רבינו כתיקונ

, היין על דוקא ובפה ענין בכל אסור דבכלי משמע ם"הרמב ומלשון, ל"וז ס"תק סימן ל"ז הטורים בעל לרבינו ראיתי אמנם

 בעל לרבינו ליה דסבירא משמע ולכאורה. כ"ע', ווכ היין משתה בלא אף אסור בפה דאפילו שאלה בתשובת ביאר הוא אבל

', וכו ומשמע' תחלה כתב שהרי, ליתא הא דבריו מדיוק אמנם, בתשובה שכתב למה ביד שכתב ממה פליג ם"דהרמב הטורים

 דלפי, כן הבין לא הגדולה בכנסת והרב. האמיתית כונתו הוא שכן משמע בתשובה שביאר מכיון ל"ור', וכו' ביאר הוא אבל

 לפי וגם. רבינו לדעת בכוונתו מזה נרגש לא איך טובא מלתא לי ותמיהא. כדאמרן דסוטה סוגיא הך רבינו על קשה ריודב

', רקח המעשה' של דרכו על טובא תמה 'האדמה פרי' בספר [ברם '.רקח מעשה'ה ל"עכ, אדידיה מדידיה רבינו פליג דבריו

 רבינו דברי גם מה, חמור יותר היין דעל להו סבירא דכולהו, וסקיםוהפ המפרשים כל נגד הם דבריו דעתי ולעניות: "ל"וז

 וכבר רבינו שכתב מה גם. יין בלא אפילו היינו דלחומרא שכתב הרי', וכו משתה בלא אפילו בפה אפילו בשאלה שכתב עצמו

 שיהיה ו"ח היין על לאש ותושבחות שירות תיתי מהיכא גם. קיל יותר לסברתו יין על הלא רבותיא מאי, היין על' וכו נהגו

 ישראל נצח'ב אמנם עי' .ל"עכ", דחאו כבר מיהו כתב כן כי אמת הן אליהו ידי ובספר. היתר נהגו ביין ודוקא, אסור

 שתיית בשעת אפילו, קאמר דלרבותא נראה', המשתאות מבית השיר בטל' דקאמר הא" :ל"וז (פכ"ג) שגם כתב ל"למהר

 פשוט לי נראה" העיון יעקב:ל "ל.] וז", עכ"אסור הכי אפילו, לאדם מנהג זה דבר היה וכאילו, לזמר האדם שדרך, האדם

 כן גם כוונתו, יין ישתו לא בשיר שנאמר אסורה היין על בפה שירה ואפילו', וכו שיר בכלי לנגן שלא גזרו וכן ם"הרמב כוונת

 חיים בן ן"מהרא בשם אהבה רצוף בספר שראיתי כמו ודלא, היין על שלא הדין והוא, אסורה היין על בפה שירה דאפילו

כתוב על הא  א"ובביאור הגרל. ", עכ"שכתבתי כמו פשוט הדבר ד"ולע, בדבריו ומדחיקים אלו ם"הרמב בדברי שמתמיהין

דקאי הלמעלה ונקט לשון מתני' "ל: "א וז"ע שאפי' שיר בפה על היין אסורה שנאמר בשיר לא ישתו יין כתב הגר"דכתב הש

א ". ומשמע מדבריו שאפי' שלא על היין אסור לשיר בפה (כן ראיתי שמדייקים מדברי הגר"נאסר עיקר השירדסוטה שממנו 

  ל)."ויש עוד לעיין בדבריו ואכמ
וס' (ח"א בסוף שקלא וטריא על הרמב"ם ומפרשיו),  ת פרי הארץ"ושו(סי' תקס ד"ה והראנ"ח ז"ל)  הכנסת הגדולהכ "כ 6

ואני בעניי לעיקר התמיהא שתמהו על רבינו, לא ידעתי מה טיבה ומי "ל "וז ת פרי הארץ"ובשכ "גיטין ז). דכרצוף אהבה (

גילה להם דרבינו אסר זמרא דמנא אפילו שלא על היין, אי ממה שכתב 'ואפילו שירה בפה על היין', דמשמע דלא מבעיא 

א דאתא, דבהא כולהו שוין, ואף דמנא לא זמרא דמנא דמתסר אפילו בלתי יין, אין זה הכרח, דאפשר דלאו לענין על היין הו

מתסר אלא על היין, ומלת 'אפילו' הכי קאמר, לא מבעיא דמנא דמתסר על היין, אלא אף דפומא אסיר על היין, כי זמרא 

דמנא מוכח טפי לאסרו וכו', ומאחר שבכלי הדבר פשוט לאסור נקט 'אפילו', כלומר, לא מבעיא בכלי דאסור על היין, אלא 

אילולי דברי הטור שהבין "ל: "ל וז"כ כהנ"כתב ג ובס' רצוף אהבהל. ", עכ"פה אסור על היין, ומנא לן דרבינו מחלקאפילו ב

כן בלשון רבינו, כבר היינו מפרשים דבריו דסבר דוקא ביין אסור בין בפה בין בכלי, אבל שלא על היין מותר לגמרי. וזה 

יה על היין אסור, שנאמר בשיר לא ישתו יין, אבל בשאינו על היין מותר ם, ואפילול שירה בפה כשה"שיעור דבריו של הרמב

בכלי. ומה שכתב רבינו על היין בסוף לשונו, חוזר על כל מה שכתב למעלה, גזרו שלא לנגן בכלי שיר, וכל משמיעי קול, 

ן מותר בכל, דהא ליכא סמך ואפילו שירה בפה, וכל זה שאמרנו ואסרנו הניגון בכל ענין הוא על היין, אבל כשאינו על היי

ל 'משמע', גם "ם ז"אמר המאסף צריך לדעת למה כתב רבינו בעל הטורים דמדברי הרמב" ג"הכנהל של "ל. וז", עכ"בקרא
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  ---- --------------------------------------------------  שער הציון    ----- -------------------- ------------------------------
ל אלא מכללא "ם ז"ל, דמשמע דלאו בפירושא איתמר בדברי הרמב"ם ז"ל כתב וכן משמע מדברי הרמב"רבינו בית יוסף ז

ל משמו. לכן נראה לי דההכרח המביאנו להכניס "ור מללו כמו שכתב רבינו בעל הטורים זל בר"ם ז"איתמר. ודברי הרמב

ם בתרי פסקי, והכי "ל כפי סוגית הגמרא, משום דפסקינן לישנא דברי הרמב"ם ז"בדוחקים הללו ליישב סברת הרמב

הן ואסור לשמען מפני החורבן, קאמר, וכן גזרו שלא לנגן בכלי שיר וכל מיני זמר וכל משמיע קול של שיר אסור לשמוח ב

ם דהכל הוא דין אחד, ומה "וזה אפילו שלא על היין אסור. ואפילו שירה בפה על היין אסורה. אבל אם נפרש בדברי הרמב

שאמר על היין אסורה קאי אפילו אמה שלמעלה הימנו, והכי קאמר, וכן גזרו שלא לנגן בכלי שיר וכל מיני זמר וכל משמיעי 

י והתוספות "ל עולים כשיטת רש"ור לשמוח בהן, ואסור לשמוע מפני החורבן, וכל זה על היין אסור, דבריו זקול של שיר אס

דלא נאסר בין במנא בין בפומא אלא על היין. ובתשובה שאסר זמרא אפילו שלא על היין, מיירי ברגיל, כדברי התוספות. 

כתב הרב רבנו משה בר מיימון זכרונו לברכה', הוא, מפני מעתה מה שכתב בעל הטורים ורבינו בית יוסף ולא כתבו 'וכן 

ל הוא כמו שכתב רבינ הטור, מדכתב 'וכל משמיעי קול אסור', מדקאמר אסור קודם אמרו דעל "ם ז"שפשט דברי הרמב

 היין אסור, משמע דהאי אסור מילתא באנפי נפישה קאמר, ואפילו שלא על היין. אבל אין לומר בהחלט שדעתו כן, דאפשר

ל', ולא כתבו שכתב כן "ם ז"לפרש על היין אסורה קאי אכולה מילתא, וכמו שכתבתי, לכך כתבו 'משמע מדברי הרמב

ג דמה שכתבו 'מלשון "כתב הרב בעל כנה"ל: "ג וכתב על דבריו וז"ם הביא הכנה"על הרמב וביד אליהול. ", עכ"בפירוש

אפשר לומר דעל היין אכולה מילתא קאי, וכתב שלדעתו ם משמע', ולא כתבו שבפירוש איתמר כן, משום דהיה "הרמב

ם. ומהני טעמי מוכיחים הדברים דעל היין "ד פירושו זה הוא אמיתי בלשון הרמב"קושטא הכי הוי, דאכולה קאי וכו'. ולע

 ם"ל. אמנם כבר חזר בו היד אליהו לפרש את הרמב", עכ"שכתב רבינו אכולה מלתא קאי. כדברי הרב בעל כנסת הגדולה

  בחידושיו כמו שכתב בתשובתו שכן מדייק מדברי הטור והובא דבריו לעיל.
ם לפרש ההיא דמר עוקבא דפרק קמא דגיטין דאסר אפילו "בעל כרחך שדעתו של הרמב"ל: "(סי' תקס) שכתב וז ח"בבעי'  7

ל דהמקרא דקאמר "נו דסבפה היא, היינו אפילו בלא משתה, ומאי דפריך התם ולישלח להו מהכא 'בשיר לא ישתו יין', היי

'בשיר לא ישתו יין', לאו דוקא קאמר בבית המשתה, דעיקר קפידא אינה אלא בשביל השיר, ואורחא דמילתא הוא לשורר 

במשתה היין, אבל אין הכי נמי דאפילו בלא משתה אסור. ומתניתין דסוף סוטה דבטל השיר מבית המשתאות, נמי לאו 

ב'נצח ישראל' (פכ"ג) כתב ליישב הלשון  ל"והמהרל. ", עכ"ם"ל לדעת הרמב"ור. כנדוקא, אלא אפילו בלא משתה נמי אס

הא דקאמר בטל השיר מבית המשתאות, נראה דלרבותא קאמר, אפילו בשעת שתיית האדם, שדרך "ל: "במשנה דסוטה, וז

 וצריך" ל:"חיבורו כתב וזם ב"ל. ובביאור דברי הרמב", עכ"האדם לזמר, וכאילו היה דבר זה מנהג לאדם, אפילו הכי אסור

 שיר אפילו היינו', יין ישתו לא בשיר שנאמר, המשתאות מבית השיר בטל סנהדרין משבטלה' דתנן מאי מפרש שהוא לומר

 לומר דצריך, ל"קמ, שרי דפומא אבל, דמנא זימרא מילי הני אמינה הוה מההיא אי' דגיטין קמא בפרק דקאמר ומאי. בפה

 היינו יין ישתו לא בשיר שאמר המקרא שגם ודאי האמת לפי אבל, דמנא בזימרא שפירושו לומר דטעו אפשר קרא בהאי

, קאמר בפה דזימרא בהא למיטעי דליכא', כעמים גיל אל ישראל תשמח אל' מקרא האי להו קאמר ולכך. בפה שיר אפילו

  ל.", עכ"המשתאות בבית נמי דאסור
ם בחיבורו סובר "מצינו שני ביאורים ביישוב הסתירה א. שהרמבם ו"ב דהרי נתבאר לעיל שיש סתירה ברמב"וקצת צ 8

כ יקשה סתירה "כ בחיבורו וא"ם בתשובתו כמש"י ולא מצינו למי שיבאר הרמב"ם סובר כרש"כ בתשובתו ב. שהרמב"כמש

בור ל שהחי"ת יחוו''ד (ח"א סי' מה) משום דס"כ בשו"ם בחיבורו כמש"ע פסק כהרמב"ב. ונראה שהשו"וצ ם"בדברי הרמב

ש סותר עצמו מפסקיו "ש שאם הרא"י בן הרא"י (חו"מ סי' קי סקי"א) בשם הר"ב הב"עיקר כנגד תשובותיו וכמו שכתב כיו

סי' רפג הגב"י אות ב', וחו"מ סי' עב הגהות ב''י אות סח עד סופו, ויו"ד סי' רא ג ("בכנהכ "לתשובותיו הפסקים עיקר, וכ

ת חוט השני (דף טז. וצז) ובדינא דחיי "ע בשו"י הפוסקים להכנה"ג סי' סט), [ועבהגב"י אות נ' ושם סוף סי' שמא, ובכלל

ח "ד] ולפי הטעם שכתב מהר"ח לנידו"ע לפי דברי הב"ד ויל"ח בסי' צו ס"(ח"ב דף נו) וזרע אברהם (חלק   סי' יא) ובדברי הב

ע "שכתב בתשובה החיבור עיקר (וע ם שסותר למה"ה לגבי חיבור הרמב"ז ה"פלאג'י (ספר כף החיים דף כא: אות נז) ע

(סי' תקס  המאמר מרדכיח (כללי הפוסקים סי' ה' אות י"ד וסי' י' אות ב') ואכן "ז (סי' כה) ובשד"ת דברי דוד להרדב"בשו

(הנותן אמרי  ח"דמוהראנם בחיבורו, "'ם בחיבורו ובאמת האחרונים ביארו דברי הרמב"סק"ב) הביא לדינא דברי הרמב

ל חילק בין זמר בכלי ובין זמר בפה, שבכלי אסור אפילו שלא על היין "ם) ז"הוא (הרמב"ל: "דבר) כתב וזשפר סוף פ' במ
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  ---- --------------------------------------------------  שער הציון    ----- -------------------- ------------------------------
ובפה אינו אסור אלא על היין. וחלוק זה לא נזכר בגמרא, אלא אדרבה נראה שם שאין חילוק ביניהם, שאמרו אי מההוא 

מנין לו החלוק הזה ומה ראה על ככה. ועוד שכתב ל "ל. והרב ז"הוה אמינא הני מילי זמרה דמנא אבל דפומא לא, קמ

א הני מילי זמרא דמנא, ולא "דאפילו שירה בפה על היין אסור שנאמר בשיר לא ישתו יין. והגמרא צווח כאן דאי מההיא ה

ל רוח אחרת אתו בפירוש הסוגיא ויצאה "ד שהרב ז"למד זמרא דפומא אלא מפסוק אל תשמח ישראל אל גיל כעמים. ונלענ

ל הוקשה לו שאמר כאן זמרא מנא לן דאסור, דכתיב אל תשמח ישראל אל גיל כעמים, "מדקדוק הסוגיא, וזה שהוא ז לו

פ "שהרי משנה שלימה שנינו במסכת סוטה משבטלה סנהדרין בטל השיר מבית המשתאות, שנאמר בשיר לא ישתו יין. ועכ

ואם כן היאך מביא המשנה ראיה מבשיר לא ישתו יין,  ביטול שיר הנזכר במנה היינו אפילו זמרא דפומא, שהכל אסור,

ש הני מילי זמרא דמנא אבל "שאינה ראיה מכרחת שאפשר לדחות הני מילי זמרא דמנא, כמו שדחה הגמרא כאן. עוד במ

ל, כי מנין לנו ללמוד מפסוק אל תשמח ישראל זמרא דפומא, והדוחה יכול לדחות שפסוק זה גם כן בזמרא "דפומא שרי קמ

ל לפרש שהשואל ידע שפיר משנת בטל השיר מבית "נא כמו שרצה לומר על פסוק בשיר לא ישתו יין. על כן ראה הרב זדמ

המשתאות שנאמר בשיר לא ישתו יין, והמשנה הזאת לא אסרה ודאי אלא על היין וכמו שדקדק הפסוק שלמדו ממנו הדין 

זה, דדילמא עד כאן לא נאסרה השירה אפילו על היין אלא הזה, שנאמר בשיר לא ישתו יין, אלא שהיה שואל דמנין להם 

זמרא דמנא, אבל בפומא שרי אפילו על היין. ושלח להו מר עוקבא אל תשמח ישראל אל גיל כעמים, שמצאנו איסור הזמרא 

ן. כולל אפילו שלא על היין, שאמר הפסוק סתם אל תשמח ישראל ולא הטיל שם תנאי היין כמו בפסוק בשיר לא ישתו יי

ומעתה על כורחנו לומר שמה שאמר הפסוק בשיר לא ישתו יין שנראה שאינו אוסר אותו אלא על היין, הוא על זמרא 

דפומא, שאם תאמר זמרא דמנא, אפילו שלא על היין נמי אסור שאמר הכתוב אל תשמח סתם, דמשמע אפילו בלא יין. ואם 

נאי היין, והפסוק האחד אמר בשיר לא ישתו יין, שנראה שאינו כן, כיון שהפסוק האחד אמר אל תשמח סתם ולא הטיל בו ת

אסור אלא על היין, על כרחין לומר דכאן בזמר דמנא כאן בזמרא דפומא, שזמרא דמנא אסור אפילו בלא יין וזמרא דפומא 

ו במשנה, אלא אינו אסור אלא על היין. ולפי שיטה זו הפסוק האוסר זמרא דפומאהוא פסוק בשיר לא ישתו יין, כמו ששנינ

שהמכריח לנו פירוש הפסוק הזה דמיירי בזמרא דפומא הוא הפסוק אל תשמח ישראל אל גיל כעמים, שהוא אוסר סתם 

אפילו שלא על היין, ועל כרחין לומר היינו בזמרא דמנא. והוא מה שרצה מר עוקבא כששלח להו אל תשמח ישראל אל גיל 

בשיר לא ישתו יין, אבל אלו לא נאמר הפסוק הזה לא היה לנו מקום לאסור כעמים, לומר שמכאן יצא לנו פירוש הפסוק ד

אלא זמרא דמנא על היין. אבל הא דבשיר לא ישתו יין, בזמרא דמנא. אבל מאל תשמח ישראל למדנו דבשיר לא ישתו יין 

לזמר דפומא, שזמרא ל כהוגן שהסוגיא הזאת מחלקת בין זמרא דמנא "בזמרא דפומא מיירי וכו'. ומעתה עלו דברי הרב ז

דמנא אסור אפילו שלא על היין וזמרא דפוומא אינו אסור אלא על היין. וגם הם מפרשים פסוק בשיר לא ישתו יין על זמרא 

ח "פ מהר"ל. וכ"עכ "ל ובישוב הסוגיא"דפומא, והם הם דברי הרב בעצמם. ודרך זו היא ישרה בעיני ביישוב דברי הרב ז

(סי' תקס  ג"הכנה(סי' תקס סק"ג). אך  ישועות יעקבע "(דף קלב:). וע ובעץ חיים(דף צה:)  שרש יעקבאבולעפייא בספרו 

ח, וכתב עליו כי 'עם שהענין נאות אי אפשר להולמו בשום פנים כפי סוגית הגמרא', "ד"ה והראנ"ח ז"ל) הביא דברי מוהראנ

  ש."ח, יעו"והאריך לבאר טענותיו על דברי המוהראנ
(ח"א מס' תענית ד"ס  ה הק'"והשל(בנצח ישראל פכ"ג ד"ה ובפ"ק דגיטין),  ל"המהר(סוטה מח.),  הבאר שבעכן פסקו  9

(שו"ת אג"מ או"ח ח"א סי' קסו ד"ה היוצא), אך כתב שאין למחות ביד המקילין זצ''ל  מ פיינשטיין"מרן הגר פ"ע"ד), וכ

למה שלא על היין מותר הרי מבואר א משום דהיה קשה להם "י והרמ"א מתיר והטעם שחולקים על רש"מאחר שהרמ

(ח"ג על הרמב"ם שם ד"הנ והנה מרן  בס' פרי האדמהבסוטה דזמרא דגרדאי אסור ושם מיירי שלא בבית המשתה. אמנם 

י ודעימיה דמה "(ח"ב סי' רמו סוף אות ג') כתבו ליישב שי' רש ת דברי יציב"ושו(או"ח ח"ג סי' פז)  מ"ת אג"ובשוהב"י) 

 ע אסור כמבואר בתוס' בשם הירושלמי ובס' פניני המקדש כתב"דגרדאי אסור מיירי ברגיל בכך אז לכ שאמרו בגמ' זמרא

 איירי דקרא אף' תוס כתבו: "ל"דז), ז"י סימן דגיטין קמא פרק' (שלמה של ים'ב ל"המהרש לשון מדקדוק ללמוד יש שכן

 בלא לזמר דאף משמע זה ולפי'. וכו בה עצמו ומרגיל השמחה רבוי שהוא, בזה כיוצא להחמיר ראוי מקום מכל, בשתיה

 רב אמר אמרינן נמי סוטה ובמסכת'. וכו עראי דרך אלא שרי ולא, לבבו ומתענג לכך עצמו שמרגיל היכא אסור משתאות

' ר פירש כן, לבבו לשמח אלא שאינו, אסור אומנים שאר או האורגים שמנגנים הנגינות פירוש, אסור דגרדאי', וכו הונא

 ובמסכת', 'התוס דברי על ש"היש דכתב ומהא". לו הדומה בכל אלא, לחוד בשתיה דוקא דלאו משמע הלין מכל. ישעיה

ת יחוו"ד (ח"א "ובשו .דבריו בכל היטב יעוין בכך כרגיל דהוי מחמת אסור דגרדאי דזמרא דנקט מוכח', אמרינן נמי סוטה

י' ס') דהיינו טעמא דזמרא דגרדאי אסור כי היו בו דברים פ מה דאיתא בתשובת הגאונים (הרכבי ס"סי' מה) ישב הקושיא ע

  (פרק ו') בשם ר' האי גאון. כפתור ופרחכ בס' "מכוערין ודברי פריצות וכל דבר שיש בו פריצות מוטב למנוע ממנו וכ



 י
 

כ "כמוא וכן נוהגים. ו"שהעיקר כהרמ 11מ הורו פוסקי זמננו"מ ,ם בתשובה]"לפסוק אף כדברי הרמב

מ במקום הצורך "ע מ"ושכתב שאף שהספרדים אין להם אלא דברי הש 12יש מפוסקי בני עדות המזרח

ם "י ומדין ספק ספיקא שמא הדין כרמב"ם כרש"אפשר לצרף ביאורי האחרונים שביארו שי' הרמב

 י וכתב"ם סובר כרש"ם שמא גם הרמב"ל כהרמב"ורוב הראשונים שכשלא על היין מותר בכל ענין ואת

שרצו לחדש להחמיר שכל האיסור לשיר על היין זה דוקא בזמנם שעיקר  14ויש .13שם עוד צירוף עי' הע'

  ---- --------------------------------------------------  שער הציון    ----- -------------------- ------------------------------
 בסוף רסינןוכדג, בפה ואפילו משתה בלא אפילו דאסור' וכו עיקר יראה הלכה לענין" ל:"תקס ס"ג) וז סי'( ח"הבכן פסק  10

, ודבקרי דנגדי זמירא הונא רב אמר. בסיפא חורבא בביתא זימרא רבא אמר. תעקר זימרא דשמע אודנא רב אמר, סוטה

, מותר, לחרישה השוורין שמנהגין בשעה או משאוי שמושכין בשעה אדם בני שמנגנין הנגינות, פירוש. אסור, דגרדאי, שרי

 לשמח אלא שאינן אסורין, באומנותן האומנים שאר הדין והוא, האורגים נגניםשמ הנגינות אבל. מלאכתן לתקן אלא שאינו

י' תקס (ס ב"במשנ ח"הב ד"והו" זמר כלי לשמוע שאסור שכן וכל, כעמים גיל אל תשמח אל וכדכתיב, ואסור, לבבם

 יין בלא אפילו אלא, ימשתע דוקא ביין שהוא בשיר דלאו מוכח התם: "ל"(פכ"ג) וז' ישראל נצח'ב ל"המהר כתב וכך. סקי"ג)

 היין על דבין מוכח הרי. כ"ע, לשחוק אלא שאינו אסור ודגרדי', וכו שרי ודבקרי דנגדי הונא רב אמר שם דקאמר, אסור נמי

(ח"ב סי'  בס' לבושה של תורהח ומשמע שדעתו לפסוק כן, וכן נקט "ב הביא דברי הב"ל. והמ", עכ"אסור היין על שלא ובין

  ב."א פאלק) כי כך היא דעת המ"מחזה אליהו (הגרפעט אות כח) לבעל ה
(קובץ בית אהרן וישראל ס"ד ריש  ש אלישיב זצ''ל"והגריו"ת שבט הלוי ח"ו סי' סט), (ש זצ''ל ש וואזנר"מרנן הגרכ "כ 11

ין מ פיינשטי"מרן הגרד "א אלא מישהו בעל נפש יש לו להחמיר, [וכ"עמ' קטז, וקיח) הורה כי אפשר לסמוך על שי' הרמ

) שראוי לבעל נפש להחמיר שלא לזמר בפה, אפי' כשאינו רגיל בזה או שלא בבית 441(בנתיבות ההלכה חלק מ"ד עמ' זצ''ל 

א "כ הרמ") שהמנהג היום להקל ומחמירים רק במש511(בנתיבות ההלכה שם עמ'  ח קנייבסקי"מרן הגרד "המשתה], וכ

א והמחמירים יכולים ") שבזמננו נוהגים לסמוך על הרמ514מ' (בנתיבות ההלכה שם ע ש דבילצקי"הגרד "להחמיר, וכ

ת ""ה הע' יד) בשם בעל השו(פ כ בס' פנינת המקדש"ש אחר חצות אין להם להקל. וכ"ח ובער"מ אבל לא בר"להקל בחוה

א אלא מכיון שיש הרבה אחרונים שפוסקים "פ פאלק) שמעיקר ההלכה אפשר לסמוך על שי' הרמ"מחזה אליהו (הגרא

  ומרא ודאי יש מקום להחמיר בזה.לח
כ לצרף דברי "ש ומש") עיי9ת יחוו"ד (ח"א סי' מה) וכתב גם לצרף דברי המאירי והגאונים (המובא בהע' "כ בשו"כ 12

  .החלקת יעקב (ח"א סי' סב אות ב') עי' הע' הבאה
ל המקילין לשמוע שירים ללמד זכות ע ת חלקת יעקב"בשוכ "ת יחוה דעת (ח"א סי' מה) כתב גם וצרף מש"הנה בשו 13

ויש עוד סברא גדולה להתיר, כיון דבשעת הגזירה לאסור מטעם אבילות "י: "ל של החלק"מוקלטים ושירים מרדיו וכדו' וז

ל, כיון דבימיהם לא היה גנאי לא אסרו "ש סוף סי' שא וז"א ובמחצה"י בסי' יג מובא במג"לא היה עדיין הרדיו, וכהאי דהב

מ לא נגזור ונתחדש גזירה חדשה ונשאר בהתירו, ואין זה דומה למין כלי זמר "ו ליכא גנאי, מפ שבימינ"חכמים, אע

פ שלא היה בשעת הגזירה, דודאי אסור משום דהגזירה היתה כל מיני זמר, והסברה נותנת דאף כלי זמר "שהתחדש, אע

ע, מיקרי פנים חדשות ואינו בכלל פ חדשות הטב"שיתחדשו בכלל, אבל הרדיו שאינם ראים כלל המנגן ובא ממרחק רב ע

ת יחו"ד "כ בשו"ל. והנה מש", עכ"מ סניף יש"הגזירה, ואף שהיא רק סברא בעלמא, ומי שרוצה להתעקש יכול לדחותה, מ

לצרף את דבריו כסניף להקל תמוה בעיני מאוד משום שלא מיבעיא שהצירופים שכתב תמוה מאד מכיון שהוא בעצמו כתב 

. ודבר זה תמוה מאד דאם קיבלנו הוראת מרן "מ יש לצרף וכו"ע וכו' מ"פ שקיבלנו הוראות מרן הש"ואע"ל: "בתחילה בזה

ע לא פסק כמותם, "ם או לצרף שי' הראשונים שהשו"ע כך פסק, אז איך אפשר לצרף פשטים של האחרונים ברמב"והשו

ר אלא כתב כן רק כלימוד זכות על י לא התיר את הדב"כ תמוה מאד מכיון שהחלק"י ג"כ לצרף דברי החלק"אלא אף מש

מה שחידש "ל: "ד ז'נבה) וז"ר אברהם יפה שלזינגר (גאב""ב סי' רכו אות ג') להג(ח ת באר שרים"בשוכ "המקילים, וכ

י שם בסברא של פנים חדשות כי הרדיו ודומיהן לא היו בעת הגזירה וכן שהקול בא מרחוק וכו' הרגיש בעצמו "החלק

י עצמו הרגיש ""ב סי' מ' סוף אות ה') דחה סברא זו ומציין כי החלק(ח ת חיי הלוי"בשויא גם י שסברא קלושה ה"החלק

  ש"דיש לדחות סברתו ונקט כי כך הוא העיקר כפי דחיית הסברא יעו
(תשובות והנהגות ח"ו סי'  מ שטרנבוך"מרן הגרו"ת אז נדברו ח"א סוף סי' סד), וכן מצדד (ש ר בנימין זילבר"הגכ "כ 14

קכז) דבזמנינו עושים סעודה גדולה וחשובה חשוב כמו סעודה על היין בזמניהם (ולפי דבריו שעושה סעודה קטנה ליכא 

  איסור בזמנו ואכן כן פסק לענין סעודת ברית מילה שהכל תלוי בגודל הסעודה).
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השירה היתה על שקבעו עצמם לשתות יין לפיכך אינו אסור אלא באופן זה, אבל בזמנינו שאינו נהוג 

  ות.לקבוע עצמו על היין על עצם השירה עוברים על 'אל תשמח ישראל אל גיל בעמים' לכל הדע

 14*וכמו''כ נחלקו פוסקי זמננו אם ההיתר של הרמ''א הוא רקבשירה בפה או גם בשירה בטייפ, די''א

בסעודת  דיש להחמיר בשמיעת כלי שיר בטייפ אף שלא בבית המשתה ואין לשמוע טייפ כלל מלבד

יפ שסוברים שהפוסקים כהרמ''א יכולים לשמוע טי 15מצוה שמותר, אמנם העיקר הוא כדעת הפוסקים

  .  15*בסעודת מצוה או בזמן שהולכים לישון או קמים מהשינה. ועי' הערה מלבד

  שירים בסעודת מצוה

מבואר שיש  16*שלצורך מצוה כגון לשמח חתן וכלה מותר לשיר [ובכמה פוסקים 16וכתבו הראשונים

  חיוב לעשות כלי זמר בנישואין].

בדבריהם האם מותר בכלי בכל סעודת  ג גם בכלי שיר מותר אך לא נתבאר"שבכה 17וכתבו הפוסקים

מ לשאר סעודת מצוה כברית מילה פדיון הבן "מצוה או רק במצוה שירה לצורך שמחת חתן וכלה ונפק

  בר מצוה סיום מסכתשבעברכות וכו'.

א שכתב 'וכן לצורך מצוה כגון בבית חתן וכלה "שהוכיחו מהרמ 19דיש ,18ומצינו שנחלקו בזה האחרונים

שהוכיחו מדברי  20ה לכל דבר מצוה. אך יש"חתן וכלה שנקטו הוא רק לציור וההכל שרי' דמשמע ד

  --- ------------------------------------------- --------  שער הציון    ---- ---------------------------------------------------
מרנן הגר''מ פיינשטיין והגר''ש  מאיר ווייל שכן דעת ר' ) הביאו שכ' הרה''ג132בס' בנתיבות ההלכה (חלק  מד עמ'  14*

  . 15ועי' בהע' * וואזנר זצ''ל.
15
  מרן הגר''מ שטרנבוך והגר''ע אויערבאך.   כ''כ (שם) שכן דעת 

הנה מה שכתבתי שהעיקר כדעת הפוסקים הנ''ל הוא משום שמה שהביא הר' מאיר ווייל בשם הגרמ''פ והגרש''ו לא  15*

ור בספריהם לא בשו''ת אג''מ ולא בשו''ת שבה''ל ולא ראיתי אף ספר שהביא דעה כזאת כלל, וגם דבר זה מצאתי לזה מק

הוא תמוה מאד דברמ''א מבואר להדיא דהתיר שירה בכלי שהרי על שירה בפה גם השו''ע מתיר, ומה שהרמ''א בא לחלוק 

נלע''ד שהר' מאיר ווייל כנראה טעה בהבנת דבריהם ומה על השו''ע זהו על שירה בכלי כדמוכח להדיא לכל המעיין שם, ולכן 

     שאסרו הגרמ''פ והגרש''ו הוא כדעת השו''ע והב''ח שאוסרים אבל לעולם לא נקטו כן בדעת הרמ''א. 
(הל' תעניות פ"ח  הגהות מימוניות(גיטין ז),  ן"הרל' תשעה באב עשין דרבנן ג'), ה( ג"סמ(בגיטין ז. ד"ה זמרא),  תוס' 16

  (ריש גיטין).והג' שעל המרדכי "ד) סק
*16

נהגים הל' עירובי חצירות אות ז') מעשה שהיה שמושל המדינה אסר (מ ל"(סי' שלח סק"ד) הביא בשם מהרי א"במג 

ל אם לעשות החתונה בלא כלי "לשורר בכלי שיר בכל המדינה משום אבילות אשתו וארע נישואים בישוב אחד ושאלו למהרי

יעשו כן לפי שהכלי זמר הוא עיקר השמחה של חתן וכלה וילכו למקום אחר שאפשר לעשות כלי זמר  זמר והורה להם שלא

בהע"ז סי' סה הגה' הטור (אג "בכנה ז"כ ע"וכן עשו והלכו שלש פרסאות כדי לערוך שם הנישאוים עם כלי זמר. ועי' מש

ה שהתיר לומר לגוי שישיר בכלי שיר "אבי(סי' תקס ד"ה וכתבו התוס') שהביא בשם הרי "הב סק"א). וכן משמע מדברי

 ע"בשבת לצורך חתן וכלה משום ששבות במקום מצוה מותר ואין שמחת חתן וכלה בלא כלי שיר והביא המחבר פסק זה בש

 ז"ת הרדב"ושו(סי' שלח סק"ח)  ב"מי' שלח ס"ב) בשם יש מתירין [אמנם יש חולקין על היתר זה של אמירה לגוי, עי' (ס

(שו"ת אג"מ מ פינשטיין זצ''ל "ומרן הגר (שנה א' פ' שופטים אות י"ח)].ובן איש חי (סי' שלח ס"י)  ש"ערוה ב)"א סי' קל(ח

  יו"ד ח"ב סי' קיב) פסק שאם החתן אינו רוצה שיהיו בנישואין כלי זמר יש לכופו להביא כלי זמר.
(סי' תקס סקט"ז)  ב"המסק"ה) והביא זאת (ברכות פ"ה סי' א'  ש"והלחם חמודות על הראי' תקס סק"ה) (ס ז"הטכ "כ 17

  לדינא.
  כ בשם האורחות חיים והמאירי וביאר מחלוקתם."ת יחו''ד (ח"א סי' מה) מש"עי' בשו 18
נינת המקדש (פ"ה הע' פ(שו"ת אג"מ או"ח ח"א סוף סי' קסו ד"ה היוצא מזה), וכ''כ בס'  מ פינשטיין זצ''ל"מרן הגרכ''פ  19

כל מיני זמר העשויין לשמחת "יטין ז.) מדכתב (גבמאירי וכן מבואר  פ פאלק),"ליהו (הגראת מחזה א"מ') בשם בעל השו

אלא דרך קלות ראש ותענוג במיני מאכל ומשתה אסור לשמעו  או לצד מצוההוללות ושלא לכוין בהם לשבח הבורא יתברך 
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א שדוקא בבית חתן וכלה מותר אך לא בשאר מצוות ולהלן נפרט סעודות דמצוה השכיחות ופרטי "הרמ

  ההלכה בהן.

  ע מותר אף בכלי שיר (כנתבאר לעיל)."לכ - חתונה א.

ר לנגן בכלי שיר בשמחת חתן וכלה הוא בכל ימי דהא דמות 21א"נחלקו הפוסקים די -  שבע ברכותב. 

  דמותר רק ביום החתונה. 22א"המשתה, וי

  שסוברים שהרי היא סעודת מצוה וממילא מותר לשיר ולנגן בה. 23יש פוסקים - תנאים ג.

שתלוי אם  26שמותר, ויש מי שסובר 25מ הכרעת הפוסקים"מ ,24פ שיש מי שאוסר"אע - ברית מילהד. 

א דהספרדים שנהגו תמיד לנגן בכלי שיר בברית מילה יהיה מותר אבל אצל נהגו כך תמיד או ל

  האשכנזים לא נהגו כן ולכן אסור. 

  ---- --------------------------------------------------  שער הציון    ----- -------------------- ------------------------------
וכן דייק מדבריו בס' פנינת המקדש ל. ומבואר מדבריו שאם עושה כן לצד מצוה מותר בכל מיני זמר "עכ "ולהשתעשע בו

לא חשש כלל לאסור נגינה י פישר "הגריכ להוכיח מספר הליכות אבן ישראל (עמ' שצ סי"ב) שאף "(פ"ה הע' מ'), אך מש

ושירה בסעודת מצוה דהורה כי כל האיסור לנגן בכלי זמר מצד מנהג ירושלים הוא רק על חתונה ולא על שבע ברכות ולא 

א להקל "מ רק לנוהגים כהרמ"יי פישר הורה כן אפשר דהא נפק"מ זה אינו ראיה גמורה דמה שהגר"וחוהסעודות של ברית 

במיני זמר שלא על היין וכדבר רוב הראשונים ולכן מותר להם בשבע ברכות וכד' ואינו אסור מצד מנהג ירושלים אך 

ם שסובר אפי' "א ופוסקים כהרמב"ל הרמע וכן לאשכנזים הנוהגים כפי האחרונים שחולקים ע"לספרדים הנוהגים כהש

  י פישר יסכים לאסור בכלי זמר."שלא על היין אפשר דגם הגר
(בנתיבות ההלכה חלק מ"ד עמ'  ר מאיר ברנדסדרופר"והגתשובות והנהגות ח"ו סי' קכז), ( מ שטרנבוך"מרן הגרכ''פ  20

476.(  
ר "הג (ס' בית חתנים פכ"ד הע' יא ד"ה ונראה), שיב זצ''לש אלי"מרן הגריד "(גיטין פ"ק סי' יז), וכ בים של שלמהכ "כ 21

  ).467(בנתיבות ההלכה חלק מ"ד עמ'  ר ישראל יעקב פישר"והג(שו"ת להורות נתן ח"י סי' מט אות ה'), נתן גשטטנר 
  ס' תענית פרק נר מצוה אות יד).(מ ה הק'"השלכ "כ 22
ל "ד פדווא זצ"הגרח מ' עד סעי' קלט) שכתב בשם(ע ת חנוך"ה הע' מט) אך הביא מס' הליכו(פ כ בס' פנינת המקדש"כ 23

א לאסור דבר זה אבל הוא כשלעצמו לא ניחא ליה בזה כי זה דבר חדש שלא היה כן "ת חושב האפוד) שהגם שי"(בעל השו

  לפנים.
בס' ץ הובא גם ""ב סי' תקס סק"ז) ודברי היעב(ח יפה ללבה בס' "בסידורו (שער השלכת חלון ו' סי"ג), וכ ץ"היעב כ"כ 24

מכאן אתה דן קל וחומר, לאותן קלי דעת שמפזרין מעות לחזן "בסידורו:  ץ"היעבל של "י' י' אות צו), וז(סמועד לכל חי 

ת "לנגן על סעודת ברית כשעושין מי שברך, כי עון פלילי, ולא ידעתי מהיכן בא המנהג הרע הזה במדינה זו המשובשת בגסו

ביבמות (קטו.) 'מדינה זו משובשת בגייסות'], להקל ראש באיסור חמור כזה, לא לכבוד  [לשון מליצה על פי הא דאיתא

ל (שבת קל.) 'כל מצוה שקבלו עליהן ישראל בשמחה עדיין עושין אותה בשמחה', "שמים כי אם לכבוד עצמן, ואף שאמרו ז

ה, פקודי ה' משמחי לב (תהילים יט' לא אמרו לעשות בה איסור חס ושלום. ולא נתכוונו אלא ללב שמח מעצמו בקיום המצו

ט') לא שנגון המזמור יעורר השמחה. כל שכן אחר שכבר נתקיימה המצוה בשמחה ובטוב לבב, לשמחה מה זו עושה עתה 

ככה, הלא די בשמחת הסעודה ברכה. ואפילו ברכת 'שהשמחה במעונו' אין לה מקום בכאן משום צערא דינוקא (כתובות 

ל: "כתב וז ובס' יפה ללבל. ", עכ"שלא לזמר להנאה גופנית בלבד, לאחר שחלף עבר מעשה המצוהח.), על אחת כמה וכמה 

ץ בסידורו עמודי שמים "כ הרב יעב"מ דבסעודת ברית מילה אסור כמש"וכן לצורך מצוה כגון בבית חתן וכלה הכל שרי וש"

) שהביא דברי המעשה רוקח שאליו התכוון מ' רפ(ע ל. [ועי' בס' פנינת המקדש"הטעם נראה כדכתב הר' מעשה רוקח" עכ

  ץ."היפה ללב]. אמנם עי' בהע' הבאה שהאחרונים דחו דברי היעב
ץ סיים וכותב כי מיהו מנהג העולם להקל בכל דבר מצוה כגון למילה "(סי' תקס סקל"ד) אחר שהביא דברי היעב ח"הכה 25

ולא "ל: "ץ וז"סקכ"ט) האריך הרבה לדחות דברי היעבי' רסה אות שלום (ס ובס' אות חיים ושלוםופדיון הבן וכיוצא, 

ידעתי מה קול הרעש הזה, והנני תמה על תמיהתו על מה שמשמחין ומזמרין על סעודת מצוה בברית מילה, שכמעט אין 

ה יעשו כמובן, "ערוך לה לסעודת מצוה כזה בקדושתה, אשר הבדילנו מן העמים, כי סעודת חתונה הלא גם העמים או
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(והיינו אף לשי' הראשונים שאוסרים לשיר גם בפה) אך לענין  27מותר לשיר בפה - ליל ברית מילהה. 

  .28ע אם מותר"נגינה בכלי שיר צ

לכן מותר לנגן בכלי שיר בסעודה זו כי מצוה לשמוח  כיון דהיא נחשבת סעודת מצוה - סיום מסכתו. 

  .29*, ויש אוסרין29בשמחת התורה

  ---- --------------------------------------------------  שער הציון    ----- -------------------- ------------------------------
ריכין להתאמץ ולעורר להוסיף אומץ בסעודה זו, לעשותה בשמחה וטוב לבב. ובמקומות הקלים והמתחדשים כבר ואדרבא צ

ר גם בגלילות אסט גאליציען, יש "ש כבר בספרים נגדם בזה, ובכמה מקומות בעוה"ע וכיוצא, כמ"הקילו בה לעשותה בקאפ

ם בחסידות, והמון עם עושים במעט משקה ופת הבאה שאינם עושים כלל סעודה זו, זולת מי שהוא חסיד מוחזק ומפורס

ל. על כן עלינו "בכיסנין. ועינינו רואות מה שהיה מהם, והלכו אחורנית, בפרט בניהם ובנותיהם כמעט יצאו מדת יהודית ר

', לשבח ולהדר לכל עושה סעודה זו בשמחה, וכל המרבה הרי זה משובח. ולא להיות כמקטע רגליהון דמביאי ביכורים וכו

ל, הואיל כבר "ש שם בסידור הנ"לגנות מעשיהם, ולהחוויר פניהם להחמיר עליהם שלא לזמר שם, וכיוצא. ולא הבנתי כלל מ

ס (שבת קל.) "י המפורשים במקומם בש"ל, וכי נעלם ממנו דברי רש"המצוה נעשית ולשמחה מה זו עושה בסעודה כנ

ל. "י בשמחה, שעושין משתה, עכ"עדיין עושין אותה בשמחה, פירשל כל מצוה שקבלו עליהם בשמחה כגון מילה וכו' "שארז

ג בשם כללי המילה "ק כ"י ותוס' שם נעלמו אולי מזכרונו בעת כתבו זאת. וגם לפי מה שכתבנו לעיל בס"פ דברי רש"או עכ

ם בסידור ש. גם מה שכתב ש"ל שעדיין עושין בשמחה הוא אצל הסעודה עיי"ל, עיקר השמחה שארז"לר' גרשום הגוזר ז

צ "ז, וא"ק כ"מהאי דאמרינן בכתובות דלא מברכין שהשמחה במעונו משום טורדא דצערא דינוקא, כבר כתבנו לעיל ס

ש. ותראה שאינו ענין כלל, ואינו ראיה לכאן שלא לזמר, דאטו בכל סעודת מצוה שנהגו מימות אבותינו "לכפול הדברים עי

ח וחנוכה ופורים לא יזמרו, בשביל שאין "ט ור", כמו בסעודת שבת ויו[מימות חורבן בית המקדש ועד עתה] לזמר בהם

אומרים בהם בברכת המזון שהשמחה במעונו. על כן אין לנו רק מנהג אבותינו ורבותינו שנהגו לזמר ולשמוח בסעודת מצוה 

ל "ז א"לחיד יים שאלת ח"בשוכ "ב ופשוט, וראיתי אח"ז משובח, ולא הממעט וז"ל, וכל המרבה ומוסיף ה"דברית מילה כנ

א) שהתיר לבעל ברית להביא כלי זמר ביום המילה [כנהוג אצל הספרדים] אף שהיולדת היא תוך שנתה שמת "א סימן כ"(ח

ל: "ועוד הוסיף מדיליה וז וממעשה אברהם א"מהחידל. גם בס' פנינת המקדש (עמ' רפ) כתב להוכיח כן "אביה וכו', עכ

ץ לאסור שירה ונגינה בסעודות ברית מילה, ולא בשאר סעודות "לם לא עלה על דעת היעבד נראה לומר כי באמת מעו"ולענ"

ץ מודה לכל הפוסקים הרבים שהתירו להדיא "מצוה, ואין לנו לנקוט כי מחלוקת הפסוקים יש כאן, אלא לעולם אף היעב

רע שהונהג בימיו במקום מגוריו  ץ מדבר על מנהג"בדברי תשובותיהם לשיר ולנגן בברית מילה, כמובא בפנים, אלא שהיעב

שהיו 'קלי דעת מפזרין מעות לחזן לנגן על סעודת ברית כשעושין מי שברך', והדברים מוכיחים שלא היתה בזה שום כונה 

של שמחת המצוה, אלא העיקר היה השירה והחזנות להנאה בעלמא, והכריבו זה הענין הרע על גבי אמירת ה'מי שברך'. ועל 

ה) דב'משורר כדרך לצים', אין "(סימן ס ה'שמן המשחה'נו בפנים באריכות שהוא איסור גמור, וכדברי כל כגון דא כתב

ה, או "היתר כלל, אפילו אם עושים זאת בסעודת מצוה. אבל כל שמשוררים ומנגנים שירי קודש דרך שבח והודיה להקב

דברי תורה גם אם הם עניים במקום אחד, עשירים שירי שמחה בעלמא, הדבר מותר בשופי, אפילו בכלי שיר. ושוב ראיתי כי 

אסור לשורר בפה ולנגן ביד בכלי, "ל: "ג אות כ') בזה"(בריכה עליונה נחל י 'מגדל עז'ץ כתב בספרו "הם במקום אחר, דהיעב

ה זו) ת, זהו דבר ראוי ומשובח (ובסיום הנחל נציג זמר הגון לסעוד"שמו שכתבתי בחלון המצרי, לא בשירות ותשבחות להשי

. ויש ללמוד מדבריו אלו "ץ הגון, ידור לו על מנת שלא יזמר כלל"אך אם רוצה לעשות 'מי שברך' לכבוד האורחים, ויש שם ש

ת, אלא היה לכבוד "דענין ה'מי שברך' לא היה לו מאומה עם שמחת המצוה, ובודאי לא היו בו שירות ותשבחות להשי

ל. ולמעשה כן הכריעו רוב "ה עכ"ר לשורר שירות ותשבחות להקבץ. אבל להדיא התי"האורחים וזהו שאסר היעב

"א ח(מנחת אליעזר  ת"בשומישאה סי' ג), ח( ת שואל ומשיב"בשו(ח"א סי' כה),  ת שבות יעקב"א, בשו"בחידהפוסקים: 

 ובעץ חיים'), י' נ(ס ת אבן שוהם"בשויו"ד סי' מח), (ח ת מעשה אברהם"בשוו"ד סי' לו אות ג'), (י ט"בעיקרי הדסי' כט), 

  ), ועוד.467(בנתיבות ההלכה חלק מ"ד עמ'  ר ישראל יעקב פישר"הגמב:), וכ''פ (ק
  שובות והנהגות ח"ו סי' קנז).(ת מ שטרנבוך"מרן הגרכ''ד  26
  ש."י' י' אות כ') עי(ס ומועד לכל חי(סי' תקנא הגב"י סקל"ג)  ג"משיוכנה"ה הע' מג) (פכן הוכיח בס' פנינת המקדש  27
ע, ויש עוד מה להאריך בזה אבל כיון שאין הדבר מצוי להביא ""ה הע' מד) שנשאר בזה בצ(פבס' פנינת המקדש  עי' 28

  מנגנים בליל הברית לכן לא נכנסנו להאריך בנושא זה.
  שובות והנהגות ח"ו אבהע"ז סי' רסז אות יב).(ת מ שטרנבוך"ומרן הגרי' תקס ס"ז), (ס ש"הערוהכ "כ 29
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אם זה סעודת מצוה או סעודת הרשות אבל כאשר אומרים בה שירות  30נחלקו הפוסקים -  חנוכהז. 

  .32סעודה זו לשיר ואף לנגן בכלי שירוממילא מותר ב 31ע הוי סעודת מצוה"ה אזי לכ"ומשבחים לקב

י הרי היא נחשבת לסעודת מצוה "סעודה שעורכים בחנוכת הבית אם הבית הוא באר - בית חנוכת ה ח.

אבל אם המטרה בסעודה זו להודות לה' על הטובה  .33ה סעודת מצוהל אינ"אבל אם הבית הוא בחו

ה "אשר גמל עמו בזה ובפרט אם כוונתו לחנך את הבית בסעודה שיש בה דברי תורה ושבח והודאה לקב

לנגן בכלי שיר בסעודת חנוכת ל לשיר ואף "ולכן מותר באופנים הנ 34דר סעודת מצוההרי היא בג

  .35הבית

סעודות הנערכות לצורך התרמת נדיבים לעניני צדקה והחזקת תורה  -  מסיבות של התרמה לצדקה ט.

כי  37כי מותר לשיר ואף לנגן בכלי זמר בהן דנחשב הדבר לצורך מצוה ויש שכתב 36['דינר'] יש שהורה

  מנם אין למחות ביד המקילין אבל טוב להחמיר בזה.א

שמותר וכל שכן  39מ הכרעת הפוסקים"מ ,מ"לשיר בכלי זמר בחוה 38אף שיש אוסרים -  חול המועד .י

  .40מ פסח עי' הערה"ולענין חוה .בעת עריכת שמחת בית השואבה וכפי הנהוג בקהילות ישראל

  ---- --------------------------------------------------  שער הציון    ----- -------------------- ------------------------------
  )476בנתיבות ההלכה חלק מ"ד עמ' ופר (הגר"מ ברנדסדר 29*

  עי' מה שהבאנו בזה בקונטרס על חודש כסליו. 30
ובא במ"ב סי' תרע סק"ט, ועי' בביה"ל שם (ה ש"והיש(הובא במ"ב סי' תרע סק"ט)  ח"הבי' תרע ס"ב), ס( א"הרמכ "כ 31

  ד"ה ונוהגין).
  "ה סעי' לח).(פ כ בס' פנינת המקדש"פשוט, וכ 32
  י' עב).(ס ת באר שבע"שו' תקסח סק"ה) בשם י(ס א"המג כ"כ 33
  נה ראשונה פ' ראה אות ו').(ש והבן איש חי(בב"ק פ"ז סי' לז סקמ"א)  ש"הישכ "כ 34
  כ בס' פנינת המקדש (פ"ה סעי' מא)."כ 35
  שרי האיש פע"ג סי"א).(אש אלישיב זצ''ל "מרן הגרי 36
  ד"ה היוצא מזה).ו"ת אג"מ ח"א סוף סי' קסו (ש מ פינשטיין זצ''ל"מרן הגר 37
(חאו"ח סי' יז) אך אינם אוסרים מצד שמיעת  בזכרון יוסףכ "(סי' לו), וכ שער אפרים(סי' תקלד סק"ה) בשם  באר היטב 38

   ש."מ עי"מ אלא הם אוסרים מצד מלאכה האסורה בחוה"ע מותר בחוה"כלי זמר דזה לכ
ת "שוהדו"ה סי' ג'), (מ ת שואל ומשיב"שותקלה), וס"י (סש "ערוהי' כה), (ס י"השבו(סי' תקלד סק"א) בשם  ת"שע 39

"ח סי' קפח) (חת משנה הלכות "זצ''ל, שו ר משה שטרן"להג"ז סי' כו) (חת באר משה ""א סי' כט) שוח( מנחת אלעזר

(בקו' שנהגו דף קכג), ס'  ת ויקרא אברהם"שוי' קסו), (ס ת פעולת צדיק"שוד אונגואר), "(גאב ר מנשה קליין זצ''ל"להג

 כ"בששע ") ועוד. וע514(בנתיבות ההלכה חלק מ"ד עמ'  הגר"ש דבילצקירך חקיך אות קפה), וכן הורה (ד כמה ומוסרח

ו"ת באר משה (ש ר משה שטרן זצ''ל"והג ס"ח הע' קעט) שמותר לשלם למנגנים כסף מלא אם אינם רוצים לעשות בחינם.(פ

כלי שיר ולהפעיל כלי נגינה אלקטרונים בלא שום פקפוק כיון ח"ז סי' כו) כתב שגם לאדם פרטי לעצמו מותר לו לנגן ב

מ ללמד נגינה. ובענין אם מותר למורה נגינה לקבל שכר עבור השיעורים עי' קו' הל' "ששמחה היא לו, עוד כתב שמותר בחוה

וכן אם מותר  ופ"ז),(ס פ"ובס' חוהמ מ פינשטיין זצ''ל,"מרן הגר) בשם 39ובא בפסקי תשובות סי' תקלה הע' (המ "חוה

  "ד סי' מו).(ח ת יבי''א"ת באר משה (ח"ז סי' כו) ושו"מ עי' שו"לתקן כלי נגינה בחוה
י' תצג (ס ג"שבפמפ והיוצא למעשה שאף "ע בימי חוהמ"כ בקונטרס על חודש אייר אם יש דיני אבילות בספיה"עי' מש 40

(הובא בשע"ת סי' תקלד סק"א)  י"הברככה) וכן  (סי' י"השבו(סי' תקלד סק"א) בשם  ת"השעמ "משב"ז סוסק"ב) אוסר, מ

(שו"ת אז נדברו  ר בנימין זילבר זצ''ל"הגס, ודייק "פ לחוהמ"ח אבולעפיה כתבו להתיר ולא חילקו בין חוהמ"בשם מהר

ת משנה הלכות (ח"ח סי' "ד אונגואר) בשו"(גאב ר מנשה קליין זצ''ל"הגפ מותר, וכתב "ח"י סי' כג) שמשמע שאף בחוהמ

מ מנהג העולם להקל ועניני אבילות אלו במנהגא תליא מילתא, וכן הורו "ס מ"ת מיירי בחוהמ") שאף שאפשר שהשעקפח

(קובץ  והגר''מ גרוס(יד בספיה''ע פל''ג סי''ז)  הגר''נ קרליץ), 95(הל' חג בחג ספיה''ע פ''ז הע' מרן הגרי''ש אלישיב זצ''ל 
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  .41*, ויש אוסרים41יש מתירים – בר מצוה יא.

 45*ויש שאוסר 45ח"סעודת ר[, 44, מלוה מלכה43, פורים42כ בשאר סעודות מצוה כגון פדיון הבן"וכמו

בכלי זמר ומתירים  47אמנם יש שאוסרים .46ל מצוה מותר לשיר ולנגן בכלי זמרושאר סעודות ש בר''ח],

  רק שירה בפה מלבד חתונה שהיא שמחת חתן וכלה שמותר גם בכלי זמר.

  ב"ה וכיו"חות להקבשירים שיש בהם שירות ותשב

ה או שירים "ששירים שיש בהם דברי תשבחות והודאות להקב 49והראשונים 48עוד כתבו הגאונים

ה לישראל מותר לשורר אותם אפי' על היין [אמנם יש "המיוסדים על תקוות הגאולה וחיבת קוב

  .]ה על היין"ק היה קיים לא היה ראוי לתת שיר ושבח להקב"כי אפי' בזמן שביהמ 50שכתבו

ה ואל תוכן "וכל ההיתר היינו דוקא באופן שאמנם זוהי המטרה והתכלית בשירה לעורר הלב אל הקב

י כח הניגון והשירה אבל אם המטרה היא עצם הניגון וכלי הזמר אלא שחיברו הניגון על "המילים ע

  ---- --------------------------------------------------  שער הציון    ----- -------------------- ------------------------------
ז), שלא נהגו לאסור ריקודים ומחולות ושמיעת כלי זמר בחוה''מ, בפרט פסקים ותשובות על חודש ניסן עמ' קלב אות ט

  שמכוונים לשם מצוה. 
(בב"ק פ"ז סי' לז) שסעודת  ש"הישפ דברי "). [וזה ע467(בנתיבות ההלכה חלק מ"ד עמ'  ר ישראל יעקב פישר זצ''ל"הג 41

  בר מצוה הוי סעודת מצוה].
 ).476ה חלק מ"ד עמ' (בנתיבות ההלכהגר"מ ברנדסדרופר זצ''ל  41*

(שם סקמ"א) שכתב שכל סעודה שאדם עושה לפרסום המצוה או לפרסם הנס קרוי סעודת  ש"הישפ דברי "כ שם ע"כ 42

  מצוה כגון פדיון הבן לפרסם המצוה.
ז יהיה מותר "י' תקס סק"ז) כתוב להדיא שסעודת חתונה או פורים הוי שמחה של מצוה, והדברים פשוטים שלפי(ס ז"בט 43

  כ בפנינת המקדש (פ"ה הע' נג)."ם לשורר ביום זה, וכג
נינת המקדש שם) בענין זמירות בסעודת (פ ת"בת סי' צה) ור(ש "ה הע' נה) שהביא האור זרוע(פעי' בס' פניני המקדש  44

את השדה, אסיפת דינים, מע"ס ביהמ"צ אות ג' ד"ה ובמכתב) שמבואר עולה (פ מלוה מלכה וכתב שמדברי השדי חמד

  ריו שם בשם הפוסקים שהביא דסעודת מלוה מלכה הוי סעודת מצוה.מדב
  ח."ע שכתב שמצוה להרבות בסעודת ר"פ דברי הש""ה סעי' מ) ע(פ כ בפנינת המקדש"כ 45

 ).514(בנתיבות ההלכה חלק מ"ד עמ'  הגר"ש דבילצקי כן הורה 45*
  "ו סי' קכז).(ח בות והנהגותבתשו מ שטרנבוך"מרן הגרס' פנינת המקדש (שם), וכן עולה ממה שכתב  46
  ).476(בנתיבות ההלכה חלק מ"ד עמ'  הג"ר מאיר ברנדסדורפר 47
הכי חזינא כי מנהג כל ישראל בבתי משתאות סתם וכל שכן "ל: "(הוצאת הרכבי סי' ס') איתא בזה בתשובת הגאונים 48

ה וזוכרין אותותיו וחסדיו עם "בבבית חתן וכלה שמשמחין בקולות של שמחה ואומרים דברי שירות ותשבחות לפני הק

ישראל מקדם וקיווי גלוי מלכותו והבטחותיו הטובות ובשורות נחמות שבישרו הנביאים את ישראל ופיוטים הרבה על אלו 

ב בקול נגינות ובבתי חתנים וכלות שמחות וזכר חופות וברכות להצליחם ולהכשירם ואין אדם בעולם "הדברים וכיו

בל זמרא דאסר מר עוקבא דברים שאינם כסדר הזה אלא נגינות של אהבת אדם לחבירו ולשבח מישראל נמנע מכל אלה א

ל שירי צחות) והאי זמרא לא "ב נגון שירים של ישמעלים הנקראים 'אשער אלגזל' (ר"אדם ביפיו ולקלס גבור בגבורתו וכיו

 ש"ברא(ברכות כא: מדפי הרי"ף) ף "ברי ל. ודברי הגאונים הובא"עכ "מיבעיא במנא דאסר אלא אפי' בפומא בלחוד אסור

ובאורחות (הל' תפילה יד, א),  בס' האשכול(ברכות לא),  ה"ברא(גיטין ז.),  ן"א ובר"ברמב''ן בריטברכות פ"ה סי' א'), (ב

  ל' ת"ב אות יד), ועוד.(החיים 
  ס"ג). (סי' תקסע "השו(הל' תענית פ"ה הי"ד), וכן פסק  ם"והרמברכות פ"ה סי' צא) (ב ה"הראבי 49
  בנצח ישראל (פכ''ג) מש''כ בזה. במהר''לור וקציעה סי' תקס ד"ה ותושבחות על היין), ועי' (מ ץ"היעב 50



 טז
 

עוון ה ל באופן זה לא רק שאין היתר כלל לשורר אותם אלא שנוסף בז"תיבות פסוקים ופיוטים הנ

  .51חמור שעושים התורה ככינור

ולכן כאשר תועלת השיר והזמר אינו אלא השיר והזמר עצמו שאותו אוהבים השומעים לשמוע ורק 

מרכיבים אותו על פסוק או תפילה כדי ליתן ערך וחשיבות לשיר והזמר ההוא, בזה הרי האדם מוציא 

ר כן בשירים המיוסדים על פסוקים קודשים לחוץ ומתנהג בדברי תורה כאילו הם חולין ובפרט הדב

הרחוקים מלעורר רגש באדם וכן יש פסוקים שבעצם בכוחם לעורר לאהבת ה' או לאהבת התורה הקד' 

  .52ן זה שאינו מתאים כלל לרוח הפסוקאבל לא בתלבושת של ניגו

 ובדברי הגאונים לא נתבאר אם ההיתר הוא דוקא בשירה בפה או גם בכלי זמר מלבד האורחות חיים

אמנם מהמאירי משמע  .ב סי' יד) שכתב להדיא דכל ההיתר הוא דוקא בפה ולא בכלי זמר"(הל' ת

כל מיני זמר העשויין לשמחת הוללות ושלא לכוין בהם לשבח הבורא "ל: "שמותר גם בכלי מדכתב וז

יתברך או לצד מצוה אלא דרך קלות ראש ותענוג במיני מאכל ומשתה אסור לשמעו ולהשתעשע בו בין 

מ כל שיש בו שבח ותפילה לשם, כגון מיני פיוטים "שנעשה הזמר בכלי בין בשירה על פה וכו', ומ

ומזמורים, מותר אף בבית חתנים ומשתאות. וכן הדין לשמח חתן וכלה, שכל שאין בה צד פריצות 

ראה שנ 53ל. ונקטו האחרונים"עכ "מותר, ואין לו לדיין באלו אלא מה שעיניו רואות לפי מקומם ושעתם

מרהיטת לשון המאירי, דבאותו ענין שאסר קודם לכן, דהיינו בין שנעשה הזמר בכלי בין שירה על פה, 

באותו ענין ממש התיר כאשר הוי שבח ותפילה לה', ואף שלא כתב כן להדיא. כך עוליה מרהיטת דבריו 

  ולכן כתבו שזה מח' בין האורחות חיים להמאירי.

דההיתר  55א"דכל ההיתר הוא דוקא בפה ולא בכלי זמר, וי 54א"יאך למעשה נחלקו בזה הפוסקים, ד

   .הוא גם בכלי זמר

  --- ------------------------------------------- --------  שער הציון    ---- ---------------------------------------------------
האחרונים התקשו, שלכאו' ההיתר של הראשונים סותר את דברי הגמ' בסנהדרין, שאסור לקרוא פסוק משיר השירים  51

ת. "ולזמר שירים המיוסדים על פסוקי שבח והודיה להשיך ולעשותו כמין זמר, ואילו הראשונים התירו לשיר "או מהתנ

ל (הובא לעיל) למה אסר זאת, והרי "א, שהביא דברי המהרי"(תנינא סי' תקס) הקשה על המג באשל אברהם[ובאמת 

א שאין זה אסור "ת נכון לומר השירים שבתורה גם בתוך הסעודה. ונדחק לפרש במג"משורת ההלכה כל שאומר שבחי השי

דת חסידות, אבל באמת דברי האשל אברהם צריכים ביאור דמפרש בגמ' בסנהדרין, דשלא בזמנו אסור. ואולי אלא ממי

א, למה אסר לשיר בשבת, אבל גם זה אינו מובן משום דגם בשבת אסור לזמר פיוטים "כונת האשל אברהם להקשות על המג

א לא בא "א דהמג"א לא הבין כונת המג"ה דהאשנתקנו שלא לשם נתינת שבח להבורא או לשבח המצוה ואחר העיון נרא

) אלא בא לאסור שירי שבת שמטרתם  57ת וכפי שביארו האחרונים (ויבואר לקמן הע' "לאסור שירי שבח והודיה להשי

לשמחה וזמר ולא לשבח והודיה]. וכדי ליישב ההיתר של הראשונים שלא יהיה היפך דברי הגמ' בסנהדרין כתבו האחרונים 

ת מותר ואם מטרתו לשורר כדרך "ריהם לקמן הע') שהכל תלוי בכונתו לאם כונתו לשם נתינת שבח והודיה להשי(ויבואר דב

  .57ע לקמן הע' "לצים אסור וזה ביאור דברי הגמ' בזמנו ושלא בזמנו וכפי שביארו הראשונים וע
ש ""ב סי' עט אות יז) עי(ח הבספרו לבושה של תורר פסח אליהו פאלק) "(הג "ת מחזה אליהו"שו"לשונו של בעל ה 52

  באריכות.
  ת יחו''ד (ח"א סי' מה) וס' פנינת המקדש (פ"ה סוף הע' לה)."שו 53
ליכות אבן ישראל עמ' שפט סעי' ו', ובקובץ בית אהרן וישראל קובץ ס"ד סוף עמ' (ה ר ישראל יעקב פישר זצ''ל"הגד "כ 54

פרו לבושה של תורה (ח"ב סי' עט אות לב) כתב שכן מוכח ר פסח אליהו פאלק) בס"ת מחזה אליהו (הג"קטז) ובעל השו

מהמחבר מהא דכתב ואפ' שירה בפה על היין אסורה שנאמר בשיר לא ישתו יין וכבר נהגו כל ישראל לומר דברי תשבחות או 

לצורך  ה אבל"'ה על היין ומבואר דנהגו בשירה בפה על היין לזמר ולהודות לחסדי הקב"שיר של הודאה וזכרון חסדי הקב

א שהוסיף מיד אחרי זה 'וכן לצורך מצוה כגון בבית חתן וכלה "זה עדיין לא הותר שירה בכלי. עוד כתב שכן מוכח מהרמ

הכל שרי' ואם נימא כדברי המתירים (בהתיחסו לשבט הלוי) דשבח ותשבחות בכלל צורך מצוה הן ומותר גם שירה בכלי 
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ת או יראתו או בושת מפניו או איזה "שהמשורר ניגונים סתם ובמחשבתו שבח השי 56עוד יש שכתב

  ע."פסוק שבו בחינת התלמדות מצוות או הלכה או יראה או מוסר אין חשש קפידא על השיר ומותר לכ

  גמרא בסנהדריןבביאור דברי ה

ך שלא בזמנו ונתבאר "נתבאר לעיל דברי הגמ' בסנהדרין שאסור לזמר פסוקים משיר השירים או מהתנ

ע השמיטו דין זה כבר "ם והש"ג' ביאורים במפרשים מהו שלא בזמנו ולענין הלכה כתבנו שאף שהרמב

  הזכירו דין זה באחרונים.

) האם האיסור לקרוא פסוק משיר השירים בדרך ר"ה ת"ה (שם ד"ד הרמ"ואכן לענין הלכה הסתפק הי

ה מפני שלא ניתן לקרותו אלא בטעמיו ולא בדרך זמר או "זמר הוא אפי' כאשר כונתו רק לשבח לקב

  ה מותר."שמא אין האיסור הזה אמור אלא כאשר משורר בשביל שחוק אבל אם משורר כדי לשבח לקב

ופן שעושים כן דרך שחוק והיתול אבל אם שהאיסור אמור הוא רק בא 57ולמעשה הכריעו הפוסקים

הרי זה  ,58ש"או בדרך תפילה והתעוררות לירא ,ת על חסדיו"הכונה לשם שמים לתת שבח והודיה להשי

  ---- --------------------------------------------------  שער הציון    ----- -------------------- ------------------------------
א הן הן הדברים שהזכיר המחבר וגם למה הזכיר המצוה הגדולה של א להזכיר שלצורך מצוה מותר והל"למה לו להרמ

שמחת חתן וכלה אחרי שכבר הוזכר שירות ותישבחות ומוכח מכל זה דדברי שבח והודאה אינם בכלל צורך מצוה ולא הותר 

 משנהמהמגיד כ להוכיח כן גם מהמגיד משנה יש לדחות הראיה דכתב להוכיח כן גם "לצורכם אלא שירה בפה. אך מש

מ כגון ניגנות של אהבת "ל האי דאמרי' זמרא דפומא אסיר ה"ז רבינו האי גאוןכ "וכבר נהגו כל ישראל וכו' כ"ל: "שכתב וז

ה מנהג כל ישראל לאמרן בבית חתונות ובבית "אדם לחבירו ולשבח יפה ביופיו אבל שירות ותשבחות וזכרון חסדים של הקב

מ בבית משתאות רק שירה בפה הגם "דממה שהתיר המ א פאלק"הגרפ. והוכיח ל"עכ "משתאות בקול נגינות ובקול שמחה

מ "ה מוכח דלצורך זכרון חסדים עדין לא הותר כלי שיר, אך הקשה שלמה הזכיר המ"שהוא מזמר זכרון חסדיו של הקב

דפומא כתב  בית חתנות והרי בשמחת חתן וכלה יש להתיר גם כלי זמר ותירץ שאגב שכתב שבית משתאות מותר רק זמרא

כ "מ לאסור בכלי שיר כמו"כ בית חתנות. ובעיני נראה שהתירוץ הזה דחוק לומר 'אגב' דכשם שהוא מדייק מלשונו של המ"ג

כ מה שדייק בספר פניני המקדש מהדברי "יש לדייק בלשונו גם לגבי בית חתונות ודחוק לדייק בזה ולומר אגב בזה, וכמו

כתב (ברכות פ"ה סי' א' סק"ה) דמנהג כל ישראל לאומרם [לדברי שירות ש "אדהר כ יש לדחות"ש ג"חמודות על הרא

ומיהת איכא בנייהו דבבית "ל: "וז הדברי חמודותז כ' "ה] בבית חתנים ובבית המשתאות וע"ושבחות וזכרון חסדיו של הקב

אות או אפילו שלא על היין ל ודייק מדבריו דבבית המשת"עכ "חתנים כיון שהוא לדבר מצוה שרי בכל ענין אפי' בכלי שיר

ב ונראה מדבריו שדייק כן "ה וכיו"כל שאינו במקום מצוה אין היתר לנגן בכלי שיר אפי' בשירים של שירות ותשבחות להקב

ם כ' הלשון 'ואפילו' שירה בפה על היין "ד אין זה ראיה דגם ברמב"מהא דכ' 'אפילו' דמשמע דבלא זה אסור בכלי שיר. ולענ

י או "ל' תעניות פ"ה הי"ד) סובר כרש(ה ם"בר כתבנו שנתקשו האחרונים בדבריו מהי 'ואפילו' ותירצו שהרמבאסורה וכו' וכ

ם שכשלא על היין אסור גם בכלי אלא רק אחרונים אחרים תירצו "כ לא הוכיחו מדברי הרמב"תירוצים נוספים וכו' ואעפ

  לשום ראיה לדברים שלא נכתבו בהדיא. כן, ועוד שהלשון 'אפילו' מצינו בהרבה מקומות וזה אינו משמש
ש "מרן הגרפ "י' בה ד"ה ומוהריק"ש בהגהותיו) וכ(ס ושמן המשחהסי' ו')  בשו"ת זקני יהודהכ"כ (ו הערך לחםכ "כ 55

  ו"ת שבט הלוי ח"ו סי' סט ד"ה ולמעשה). (ש וואזנר זצ''ל
י אהבתו "ת תמיד ע"הקדמונים לשורר להשיכ החרדים בשם "נינא סי' תקס ד"ה גם), והוסיף שכ(ת באשל אברהםכ "כ 56

  ע הרהור כדיבור ומחשבה טובה מצטרפת למעשה."היטב ולהא מילתא נראה דלכ
-י' תקס סק"וס ד גם באורחות חיים"ועדים ח"ב בתשובות בסוף הספר סי' א', הו(מ באמרי נועםא "כן ביאר בדברי המג 57

ר "הגד "ל' תענית סי' סה), וכ(ה ס' שמן המשחהד"ה וגזרו) בשם  סיפת דינים מערכת ז' אות יב(א ח"השדכ "ספינקא), וכ

(הליכות אבן ישראל עמ' שפט ס"ו, וקובץ בית אהרן וישראל (קובץ ס"ד) סוף עמ' קטז) ובעל  ישראל יעקב פישר זצ''ל

גשטטנר זצ''ל  ר נתן"הגכ "לבושה של תורה (ח"ב סי' עט אות יז), וכ בספרו ר פסח אליהו פאלק)"ת מחזה אליהו (הג"השו

י' קמז) ושם כתוב אבל אותם ההולכים (ס א ציין בדבריו לספר חסידים"ו"ת להורות נתן ח"ד סי' מה) וביאר דהמג(ש

ואומרים המקראות דרך לצים והם בפיהם כשיר של עגבים וכו' משמע שאסור רק באופן כזה ועוד הביא שם דברי המאירי 

דלא התירו אלא זיכרון "י' תקס סק"ה) מדכ' (ס ז"(פ"ה הע' לג) דכן מבואר בט כ בס' פנינת המקדש"שהזכרתי לעיל. אך מש
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לזמרפסוקים  וכמו''כ .59אולה לעולם וכפי שביארו הראשוניםבגדר של קורא פסוק בזמנו שמביא ג

, אבל להפוך דבר זה להוללות שמותר בלבדכשהניגון אכן לצורך שמחת חתן וכלה בשמחת חתן וכלה 

  .59*פשיטא שאסורדזה וליצנות 

א (הובא לעיל) שביאר שבזמנו הכונה לסעודת מצוה ושלא בזמנו הכונה לסעודת הרשות "ולפי המהרש

ת ולא יהיה מותר אלא ת בסעודת הרשו"ע דלכאורה יהיה אסור גם לשיר שירי שבח והודיה להשי"יל

   .60בסעודת מצוה

ב) דלא שרי בשבת לזמר אלא אותם שירים שנתקנו על הסעודה אבל "א (בהמשך דברי המ"המג כ"ומש

פיוטים אחרים אסור כתבו האחרונים שאינו מיירי מאיסור שירה בשבת אלא 'פיוטים אחרים' כונתו 

לחרוזים ושירים שנתקנו שלא לשם נתינת שבח לבורא או לשבח מצוה אלא משתמשים בפסוקים 

  ---- --------------------------------------------------  שער הציון    ----- -------------------- ------------------------------
אינו מיירי באיסור המבואר בגמ' בסנהדרין אלא מיירי באיסור שירה וזימרה סתם המוזכר במשנה בסוטה  "חסדי ה' וכו

ל הסעודה אדם ליצן אחד ובגמ' גיטין וכן נראה מלשונו מדכתב בהמשך דבריו 'וכל שכן שיש עון גדול במה שלוקחים ע

ל. וחזינן "ז אמרי בניך עשאוני ככינור', עכ"ועושה שחוק בפסוקים או בתיבות הקדושים אשרי אנוש לא יעשה זאת וע

  ז שמותר לשורר פסוקים לזכרון חסדי ה'."כ אין ראיה מהט"מלשונו דרק מהדין השני כתב לאיסור המבואר בסנהדרין וא
ערי נחמה ביהמ"צ עמ' (ש ח קנייבסקי"והגר(אורחות רבנו ח"ג עמ' קלד)  סטייפלר זצ''למרנן הד "ל, וכ"הפוסקים הנ 58

וט שני שבת ח"ב עמ' שלד) [והוסיף, שכשאין כונתו אלא לשמחה אסור אף לצורך שמחת חתן (ח נ קרליץ"הגרד "קכט), וכ

ז "ם כלולה באיסור זה]. וכעיוכלה וכן אסור אף אם משנה מעט ממילות הפסוקים וכן שמיעת שירים מפי אחרים השרי

ללמד זכות על אותם שמביאים זמר לחתונות ששר  ש וואזנר זצ''ל"מרן הגריהמ"צ עמ' קכט) בשם (ב הביא בס' שערי נחמה

ש וואזנר "מרן הגרת הרי זה מותר. [ובאמת "שירים עם מילים מהפסוקים שכשהכונה בזה היא דרך שבח והודאה להשי

הלוי (ח"ו סי' סט) לגבי איסור שמיעת כלי זמר בשאר ימות השנה ששירה המביאה לידי דביקות ת שבט "כבר כתב בשו זצ''ל

(קונ' ביהמ''צ  הגאון רבי עזריאל אויערבאךש בכלל ההיתר]. וכ''ד "ת וגורמת התעוררות הלב לעבודת ה' ולירא"בהשי

ם משיר השירים כשהם מביאים לדביקות תשע''ד להגר''מ סנדר עמ' כו אות כו) שמותר לשיר כל השנה שירים על הפסוקי

בעבודת ה' ודייק כן מלשון רש''י בסנהדרין (קא. רד''ה הקורא פסוק) שכ' "ללוצץ בני המשתה", וכ' הגר''מ סנדר שכן שמע 

מ (יו"ד ח"ב סי' קמב) כתב שאף שלמעשה "ת אג"בשו מ פיינשטין זצ''ל"מרן הגר. אכן מרן הגרי''ש אלישיב זצ''לגם בשם 

ע מה הטעם שמקילים למרות "ואים שרוב העולם ואף חסידים ואנשי מעשה רגילים בשמחות וכדו' לשורר פסוקים, צאנו ר

כ חידושים גדולים בענין הקלטת שירים שמילותיהם מהפסוקים והשמעתם בטייפ "ש עוד מש"שמפורש בגמ' לאיסור ועי

ת "ק שאולי לשורר פסוקים בדרך שבח והודיה להשי(המוזכר לעיל) שהסתפ ה"היד הרמע למה לא הזכיר דברי "וכד' [וצ

ה ואם כוונתו להא דמבואר 'הקורא פסוק בלא זמנו' "מותר והגמ' מיירי כשכוונתו לשחוק וליצמות ואולי לא ראה היד הרמ

כ לעיל דכן "ת הוא נקרא זמנו ולא זמנו הכוונה שלא לשם שמים וכמש"גם בזה מבואר בראשונים ששירי שבח והודיה להשי

ש כמובן שאסור לו לשמוע נגונים "ע]. והשומע ניגונים להתחזק בעבודת ה' וירא"ה וצ"י ובבן יהוידע וביד הרמ"מבאר ברש

ש היינו לשירי "ש אלא מה שהתירו הפוסקים לשמוע שירים להתחזק בירא"המעוררים לריקוד ומחול דזה לא מחזק בירא

  ת."ריקוד ומחול אינו מותר אלא אם כונתו לתת שבח והודיה להשיוניגוני רגש והשתפכות הנפש אך ניגונים המעוררים ל
  הבן יהוידע המוזכר לעיל.וכן ביאר  ,היד הרמ''הי ו"רש 59

 צז).בספרו גם אני אודך (תשע''א סי'  הגאון רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט''אלידידי שליט''א  הגר''י ליברמןתשובת  59*
ים ועושה אותו כמין זמר זה דין אחד, והקורא פסוק בבית ע בדברי הסוגיא בסנהדרין שהקורא פסוק של שיר השיר"ויל 60

ע השמיטו דין זה "ם והשו"המשתאות בלא זמנו זה דין שני, ואת הדין השני שנאמר רק בבית המשתאות מובן למה הרמב

ת שמותר גם על היין שזהו הפירוש שלא "משום שזה בכלל שירה בבית המשתאות שנאסר מלבד שירי שבח והודיה להשי

 ה"היד הרמי והבן יהוידע, אך הדין הראשון שנאמר בסנהדרין שנאמר אפי' שלא על היין הסתפק "נו וכפי שפירשו רשבזמ

  ע השמיטו דין זה."ם והשו"ע למה הרמב"ת אולי מותר, ובזה צ"שאם כונתו לשירי שבח והודיה להשי
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אבל הפיוטים שנתקנו לשם  "בניך עשאוני ככינור"ז אמרינן "ל ליפוי החרוזים והלשון ע"ובלשונות חז

  .61שבח מצוותיו אין איסור כלל לזמרםת ו"שמים דרך שבח והודיה להשי

ה) כתבו שאסור לשיר אף בשבת "ה (אינו נמצא בשל"ח והשל"ר והבאר היטב בשם הב"אמנם הא

כ שם "א דמשמע שמותר לשיר בפה וכ"ה מסי' שלח סו) הקש"ט. ובתורת חיים (סי' תקס סק"ויו

  .62ם צריך לשייר בתכשיטי הנשים בשבתי א"ב) ותולה הדבר במח' המור וקציעה והברכ"א (סק"במג

  ל. "ב ואכמ"אם מותר לנגן לחן של שירי נכרים על פסוקי התפילה וכיו 63עוד נחלקו הפוסקים

  בביאור דברי הירושלמי

טין בשם הירושלמי במגילה שאסור לקום ולישון בזמרא דמתענג ביותר כ התוס' בגי"נתבאר לעיל מש

  א."והבאנו שכן פסקו הטור והרמ

שכתב כי כל נגינה ושירה דרך קלות ראש ותענוג במיני מאכל ומשתה הרי הם  64ויש מהראשונים

  אסורים. 

דוקא  שהאיסור אינו 65א שאסור לישון ולקום בזמרא דמתענג ביותר כתבו הפוסקים"כ הרמ"ומש

לקום ולישון בזמרא אלא כל שהוא דרך רגילות יש בזה שמחה יתרה ואסור. ופוסקי דורינו כתבו 

  שיעורים וגדרים שונים מה נחשב לגדר של רגילות, וכדלהלן.

א. מי שדרכו לשמוע שירים בשעה קבועה כגון בזמן שהוא סועד או כשהולך לישון [או בשעה קבועה 

  .66ב"ביום] וכל כיו

גם זה שאין לו קביעות אימתי לשמוע אבל כך היא דרכו לשמוע שירים מכלים שבביתו וכד'  ב. גם מי

  .67נכלל בגדר שהוא 'רגיל בהן'

  --- ------------------------------------------- --------  שער הציון    ---- ---------------------------------------------------
(שו"ת להורות  ר נתן גשטטנר זצ''ל"הגכ "וכעדים ח"ב בתשובות בסוף הספר סי' א'), (מו באמרי נועםכן ביאר בדבריו  61

  נתן ח"ד סי' מה).
י' תקס ס"ב) פסק שהתקינו שהעורך שולחן לעשות סעודה לאורחים מחסר ממנו מעט ומניח מקום פנוי בלא (ס ע"שהשו 62

י קערה מן הקערות הראויות לתת שם וכשהאשה עושה תכשיטי הכסף והזהב משירה מין ממיני התכשיט שנוהגת בהם כד

ט לא יחסר שום דבר. "י' תקס סק"ה) הביא בשם המור וקציעה שבסעודת שבת ויו(ס ב"ובמשלא יהיה תכשיט שלם. 

ט דלא "ז בשיירי הסעודה אבל בתכשיטי נשים צריך לשייר גם בשבת ויו"ק שכ"י' תקס סקי"ג) כתב בשם המו(ס צ"ובשעה

י' תקס סק"ה) כתב שגם תכשיטי נשים לא לשייר (ס י"בברכך מינכר השיור כולי האי [ולית ביה משום אבילות בפרהסיא]. א

ז "למד שהם נחלקו אם שיור תכשיטי נשים הוי אבילות בפרהסיא והיינו האם זה מינכר או לא, ולפי והתורת חייםבשבת. 

ה ז מ"א שאסור לשיר בשבת במחלוקתם דאם לא ישיר בשבת האם הוי אבילות בפרהסיא או לא, (ולפ"תלה את דברי המג

ח בפנים "ק ולא ראיתי התור"י והכא מיירי לפי המו"א מיירי לפי הברכ"כ שם המג"שכתוב בסי' שלח שמותר לשיר בפה וכ

  הספר רק ראיתי שמציינים אותו).
שאין בכך איסור כלל  ם די לונזאו בס' שתי ידות"מהרלאסור, ובשם  המעשה רוקחי' תקס סק"ו) מביא בשם (ס י"הברכ 63

  ע שנהגו כן."ט זי"רוב שיריו על לחנים של ניגוני הנכרים וידוע מכמה מתלמידי הבעש וכן נהג הא לחבר
  יטין ז.) בגיטין והבאנו את לשונו בכמה מקומות.(ג המאיריכ "כ 64
ה בכל "(תשובות והנהגות ח"ו סי' קכז), וכ מ שטרנבוך"מרן הגרכ "(ח"ב סי' רמו אות ג'), וכ ת דברי יציב"בשוכ "כ 65

  ן.הפוסקים דלהל
(שו"ת שבט הלוי ח"ו  זצ''ל ש וואזנר"מרן הגרכ "ו"ת אז נדברו ח"ח סי' נח אות ד'), וכ(ש ר בנמין זילבר זצ''ל"הג כ"כ 66

ב בערב ובעת "סי' סט ד"ה והנה להלכה) והוסיף, שדבר פשוט דהפותחים רדיו בבוקר בעת קימה בתוכנית זמר הבוקר וכיו

  רא רגיל בהם.פ הלכה שזה נק"סעודה דאיסור גמור הוא ע
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ש מי שאינו שומע דרך קביעות "ג. גם אם שומעים פעם בחודש ואפי' פעם בשבוע אין זה בגדר רגילות וכ

רגיל בהן והעיקר שלא ישמע כל  מ ופורים וכד' אין זה נחשב שהוא"ח חוה"אלא בימי מועד כמו בר

  . 68יום

  שגם אם שומע כל יום אך לא בסעודה קבועה או בזמן קבוע אינו נחשב שהוא 'רגיל בהן'.  69א"ויד. 

 אופן האיסור לשמיעת כלי זמר

האיסור לשמוע כלי זמר אינו רק בשמיעת כלי זמר עצמם אלא גם בשמיעת נגינה ושירה מוקלטים 

אם דינה  71ורק לענין שירה המוקלטת ללא מוזיקה נחלקו הפוסקים 70כ כל הפוסקים"אסור כמש

כשירה בפה או כשירה בכלי ואף בזה רוב הפוסקים הכריעו שדינו כשירה בכלי ואסור ובענין שמיעת 

  כ בבירור ההלכה בסוף החוברת."י רמקול או טלפון (וכן מכשיר רדיו וכד') עי' מש"שירים ע

  שמיעת שירים בזמננו וחובת מחאה

מ בדורות האחרונים שנתחדשו כלים שונים אשר על ידם אפשר "פ שגם בזמננו נוהג איסור זה מ"ואע

י כלי שידור ועוד "לשמוע שירים וכלי נגינה מבלי לראות האנשים ששרים או האנשים שמנגנים כגון ע

וקלטו י שה"נתחדש בדורות האחרונים אפשרות לשמוע שירים לאחר זמן רב מאז ששרו וניגנו אותם ע

באמצעים שונים ולכן כמעט אין מקום או זמן שלא נתקלים בשמיעת שירים או ניגונים (כגון כשנוסע 

ב), ולכן דנו הפוסקים להתיר או לאסור לפי המקום והזמן "באוטובוס או כשנכנס לחנות וכיו

  וכדיבואר.

ושירה אבל אם קבעו  שירה על היין הוא שקובעים אנשים עצמם על היין בלבד ובזה הוא שנאסרו נגינה

, וכל זה הוא במקום 72עצמם לסעודת אכילה ושותים יין דרך אכילתם אין זה בגדר בית המשתה
  ---- --------------------------------------------------  שער הציון    ----- -------------------- ------------------------------

בשו''ת שבט הלוי (ח''ו סי' סט ועי' גם בח''ב  ש וואזנר זצ''ל"מרן הגרכ "(ח"ב סי' רמו אות ד'), וכ בשו"ת דברי יציבכ "כ 67

ש לאלו "כ כלי השיר הלב יודע שזה נקרא רגיל בהם כידוע ממנהג המחזיקים כלים אלה וכ"סי' נז) שכיום שנתרבו כ

פ הלכה. ולענין לימוד נגינה לשם הנאה הביא "בקומם ובעת סעודתם שהוא איסור גמור עהרגילים לשמוע שירים בשכבם ו

בשם ס' יוסף אומץ שהרעים על אותם שמלמדים בנותיהם כלי שיר נגד הלכה מפורשת וסיים השבט הלוי שחלילה להחזיק 

כתב שכוונתו לאורגן ) שםערי נחמה (ש בבית אורגן שכולל בתוכו כמה מיני כלי נגינה 'ורבותינו' הקפידו מאד על זה [בספר

גדול השונה במהותו מהאורגנים החשמליים הקטנים שמצויים בימינו והם אינם שונים משאר כלי נגינה שאפשר לנגן בהם 

פ הלכה "ומי יתן שדוורינו יבין שכל החיים שלנו וכל הנהגת הבית בית חרדי ויראי ה' צריך שיהיה משוער ע"לפעמים] וסיים 

  ."ל ובזכות זה נזכה לראת בשמחת גאולתנו ופדות נפשנו"לל זה ענין הנע ובכ"וש
  בן ישראל דרשות, דרשה לז וס' הליכות אבן ישראל עמ' שפח ס"ג ועמ' ספט הע' ה').(א ר ישראל יעקב פישר זצ''ל"הג 68
  במענה לשאלתי על ידי נכדו ר' שלמה זלמן שטרנבוך. מ שטרנבוך"מרן הגרתשובת  69
  פרק א' סע' ב'.הובא לקמן ב 70
  שם סע' ג'. 71
ת יחו''ד (ח"א סי' מה ד"ה תשובה) ביאר דהיינו טעמא "ריש גיטין סי' שיד), ובשו(א על המרדכי "בהגהות הרמכן הוא  72

כ לידי קלות ראש ופריצות אבל יין שבתוך המזון אינו משכר "לפי שבמשתה בלא אכילה יש שכרות והוללות ובאים ג

(סי' תקס א"א סק"ח) שכתב שיש למחות  ג"הפמי' תקס סקי"ב) הביא (ס ב"והמם פ"י ה"ו). (כמבואר בירושלמי פסחי

צ שלפי "באותן שיושבים לאכול סעודתן ובחוץ עומדים ומנגנים ובכל יום עושים כן דזה ודאי איסור גמור, אך הוסיף בשעה

ר בנימין זילבר זצ''ל "והגגילי בזה. ג דר"א שבמרדכי בשם מרדכי ישן אפשר דאין למחות בהם אע"מה שכתב הגהות הרמ

ג, אך העיר עליו בס' פנינת "ה שאם שומעים בכלי נגינה שאין למחות בהם בכה"י' תקס סקכ"ג) ה(ס צ"כתב שלפי השעה

צ מבוארים לענין שירה בפה [וכמו שבאמת כתב הדברים על המחבר בשירה בפה] ולא ""ה הי' כח) שדברי השעה(פ המקדש

ג דהעיקר הוא מצד דהוי דרך ""ב סי' רמו אות ג') שנקט בביאור דברי הפמ(חת דברי יציב "בשוע. ועי' "וצ לענין נגינה בכלי
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ן ששותים יין דוקא אבל אם אין שותים שם יין אלא משקאות חריפים ואפי' אם שותים שם יין שרף אי

  .73זה בגדר בית המשתה

אך אם השירה [ללא נגינה] אינה באופן  ,74דוולכן המשורר שירים או ניגונים על היין יש למחות בי

, 75שקבעו עצמם על יין בלבד אלא שקבעו עצמם לסעודה ותוך הסעודה שותים גם יין אין למחות בהם

כ אין למחות בידם דיש להם "שאף מי ששומע כלי נגינה בקביעות אם אין זה על היין ג 76ויש מי שכתב

  על מי שיסמכו.

ללמד  77ונים לשמוע נגינה ושירה מכלי זמר וכבר כתבו גדולי הפוסקיםובזמננו נתפשט המנהג בין ההמ

ז מחמת הצרות, הניסיונות, הקשיים, וההתמודדות, שהם נחלת הכלל ועקב חולשת הדורות "זכות ע

  ---- --------------------------------------------------  שער הציון    ----- -------------------- ------------------------------
א לענין כלי זמר וממילא "כ הרמ"רגילות ואין זה תלוי אם הוי גם על היין או לא וכל שהוי דרך רגילות הדבר אסור וכמש

) שדברי השעה''צ 139ם זנגר (בנתיבות ההלכה חלק מד עמ' וכ''כ הרה''ג ר' אברה בכל גוונא דרגילות יש למחות בהם.

  אמורים על שירה בפה, וכ'שכן דברי המרדכי הישן שם שקאי על שירה בפה ועי''ש עוד מש''כ לבאר בדברי השעה''צ והפמ''ג.   
73
  נינת המקדש (פ"ה סי"ד).פר פסח אליהו פאלק) כמובא בס' "ת מחזה אליהו' (הג"הוראת בעל ה'שו 
  ל."ג הנ"יתא בפמכדא 74
  .72צ ועי' בזה הע' "כ בשעה"כ 75
(שו"ת אז נדברו ח"ח סי' נח אות ד') שאף שהדבר אסור אבל לענין למחות באחרים יש להם ר בנימין זילבר זצ''ל "הג כ"כ 76

רה צ התיר רק שי"שהבאנו שהפנינת המקדש העיר עליו דהשעה 72צ (סי' תקס סקכ"ג). ועי' בהע' "על מי לסמוך על השעה

  ע."בפה ולא שירה בכלי וצ
(בנתיבות ההלכה  ז אויערבאך"מרנן הגרשפ "(ח"א סי' סב), וכ ת חלקת יעקב"שו(ח"ב סי' קכה),  ג"ת מהרש"בשוכ "כ 77

ח"ג  ת אור לציון"(שו צ אבא שאול"הגרבת שבט הלוי ח"ו סי' סט, וח"ח סי' קכז), "(שו ש וואזנר"הגר), 444חלק מ"ד עמ' 

ת אז "(שור בנימין זילבר "הג ח"ב סי' רמו), ת דברי יציב"(שור מקלויזנבורג "האדמוד"ה ונראה שמי),  שאלה ג' הערה פ"ג

(גאב''ד אונגואר)  זצ''ל ר מנשה קליין"והגת להורות נתן ח"ד סי' מו), "(שו ר נתן גשטטנר"הגנדברו ח"ח סי' נח אות ב'), 

מרן  ר אביגדור נבנצאל בשם"ב (סוף סי' תקס) להג"קרא על המכ בהגהות ביצחק י""ו סי' קו), וכ(ח ת משנה הלכות"בשו

כ עוד פוסקים רבים. ומכיון "להקל במנגינות שקטות שאינן לשחוק והוללות אלא להרגע, וכז אויערבאך זצ''ל "הגרש

נראה בחוש שהעצבות היא "ל: "כתב בזה ג"ת מהרש"בשושההיתר בדברים אלו דק מאד נציין את לשונות הפוסקים. 

ו שלא כדין שאינו נותן לו כפי רצונו, "ת, שמנהג עולמו ח"דה רעה מאד שהרי יסוד של העצבות הוא שהוא בכעס על השימי

ו, בודאי "כ, מי שהוא עלול בטבעו לבוא לידי עצבות ח"ומביא לידי כמה עבירות, ואפי' עצבות על העבירות לא טוב וכו'. וא

צערו. ואדם שהוא וכו' בטבע אינו בעל עצבות, בודאי יש עליו איסור לשמוע אין עליו חטא אם שומע קול פאנאגראף להפיג 

קול פאנאגראף ושייך ביה יותר האיסור של 'עשאוני בניך ככינור'. אכן שפיר אמרתי שזהו נשתנה לפי האדם והמקום והזמן 

ו סי' סט) הזכיר היתר זה "(ח ל"ת שבה"ובשול. ", עכ"א לומר ביה שום כלל דאין אדם יודע מטמוטנותיו של חבירו"וא

ח סי' "ל (ח"ה בשבה"ג. וכ"ל שבגדר מצוה הוא כאשר כבר כתב הגאון מהרש"בקצרה וכתב 'כי מי ששומע לפקח עצבונו, י

כהיום מקילים אפי' מדקדקים בזה ויש ללמד עליהם זכות ופעמים הרבה עושים לפקח עצבותייהו ושרי ובפרט "קכז) 

ל אי מותר להיות בבית כלי גראמאפון עבור הנשים שישתעשעו בו להרחיק "נשאל בזה ציבת דברי י"ובשובנשים שכיח זה. 

ב "אם הוא לרפואה בטח דלא חמיר מרחיצה בת"ל: "עצבונותם ובדידותם בשעה שבעליהם מחוץ לביתם והן לבדן וכתב וז

ל דאפי' בכמה שבותי "מ י"ל מכ רק רחיצה של תענוג הגם שיש לחלק דהכא הרפואה התענוג אב"שלא החמירו בו ואף ביוה

מה ששאל אם מותר לשיר כדי שלא יפול בעצבות הנה "ל: "וז ת אז נדברו"בשוה "ש. וכ"עי "שבת הקילו בחלה כל גופו

לחזור על פסוקי ביטחון זה בודאי שבכוחם לגרש העצבות ומה שנוגע לדינא מסתבר דמותר דהלא העצבות היא אם כל 

 "ל וצריכים לדעת טוב המציאות, לכן יש להתיישב עם מורה הוראה מקומי"ר תקנת חזחטאת אבל זה יכול לגרום לשבו

א שכתב 'וכן "וכתב שהיסוד לכל זה הוא דברי הרמ ת אור לציון"בשם שוהע' עג)  (פ"ה ל. וכן הביא בס' פנינת המקדש"עכ

ש "ומ"ל: "וז ת משנה הלכות"בשוכ "לצורך מצוה כגון בבית חתן וכלה, הכל שרי'. וסילוק העצבות הרי זה בגדר מצוה. וכ

ל לא גזרו רק זמרה לשם "אם מותר לשמוע ניגונים מתקליטים למי שהוא עצבני כמובן ניגוני חסידים, דהנה פשוט דחז

ב סי' שכב) "ת יד יצחק (ח"ל וגדולה מזו כתב בשו"תענוג ושחוק המביאה לידי קלות ראש אבל לשם רפואה לא גזרו חז
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ושמיעת ניגונים מחזק את הנפש ובפרט לאנשים שטבעם נוטה לעצבות ומרה  78והעצבים הרופפים

ל הוא כשהכוונה לשם תענוג גרידא ולא לשם "ממש ואיסור חז שחורה שהרי היא להם בגדר רפואה

רפואה, ולכן מי שמכיר בעצמו לפי טבעו מזגו ותכונת נפשו שהוא נזקק לשיר שירי שמחה או לנגן בכלי 

כ מי ". וכמו79שיר או לשמוע שירים עם נגינה כדי להפיג עצבותו הדבר מותר לו דנחשב לו לצורך מצוה

  .80ו שלא יבוא לידי כעס וחינוך הבנים מותר דהוי בכלל המצוהשהשירה ונגינה מסייע ל

ל הוא לימוד זכות ולכן לתלמידי חכמים ואנשי מעשה המדקדקים במצוות יש להימנע "אמנם כל הנ

ל). אולם שירה בפה לצורך שמחה "כ צריך לכך לצורך רפואה וכנ"משמיעת ניגונים מכלי זמר (אלא

, וכל גדולי 81ו בשעת הלימוד לעורר המחשבה וכד' אין חשש כללבעבודת ה' או דביקות והתעוררות א

  .82הדורות נהגו בכך

אבל מה שפרצו קלי דעת לאחרונה לארגן ערבי שירה שמטרתו העיקרית היא שריפת הזמן בבידור 

ב הרי זה איסור "ותענוגות שמיעת שירה ופעלולים בכלי זמר וביצטלא שההכנסה למטרות צדקה וכיו

ע ובפוסקים והמשתתפים הרי הם בלככל מסיעים לדבר וכו' והרבה קלקולים "גמור כמבואר בש

  ---- --------------------------------------------------  שער הציון    ----- -------------------- ------------------------------
ל) ולקח לו כלי זמר שקורין פאנאגראף והיה כנגן המנגן בזה הקל חליו "סובל מחולי הנקרא נערווען רבקצין אחד עצבני (ש

ק שאינו טרוד "ש שינגן לו בשבת כי קשה לו יותר לסבול בש"ם בע"ותהי לו לרפואה ושאל אי מותר לו לומר למשרתת עכו

ש על ידו אבל מעיקר דינא התיר לו וממילא "ש ש ימנע מזה שלא יתחלל"בעסקיו והתיר לו לעסוק כן אלא שאם הוא יר

ש "ל. ועי", עכ"מ אם הוא עם מילים או בלי מילים"ז אין נפק"בימות החול לית דין צריך בשש שמותר לצורך רפואה, ולפי

ת כמבואר בפ' ידיעת הטומאה (דף טו) משום דלא דמי "שכתב שאף אין לאסור הניגון בפסוקי התורה דאין מתרפאין בד

  כ בזה."מש ת להורות נתן"בשוע "ת אלא הנגינה והדברים הם רק ממילא. וע"אין הרפואה בדדהכא 
סבירא להו "ל: "ר פסח אליהו פאלק) כתב וז"ת מחזה אליהו (הג"(סי' עט אות לא) לבעל השובספר לבושה של תורה  78

תיר איסור זה לצורך רפואה וכהיום כ יש לה"לכמה גדולי הפוסקים דכמו שמותר שירה בפה או אפי' בכלי לצורך מצוה כמו

אחד מהצרות הנוראות שעברו על רבבות אלפי ישראל [במלחמת העולם השניה] העצבים של הציבור שהם בניהם או בני 

ל. וציין ", עכ"פ שלא על היין"בניהם של אלו שסבלו יסורי מות מתוחים מאד ויש צורך גדול להתיר שמיעת זמר לכה

אם יש והאדם נצרך קצת למוזיקה כדי "ל: "(פט"ז אות ב' בהערה) וז ת שולחן הלוי"בשוה "וכל. "ג ושבה"לתשובת מהרש

לשמח את עצמו כי העולם מלא במכאובים ויש הרבה צרות בכלל ישראל ולפעמים נצרך לאדם קצת עידוד וכו' על כן יש 

  ל.", עכ"להתיר זאת בזהירות ובהתאפקות
לשמוע שירות ותפילות מחזנים חרדים לדבר ה' המעוררים אהבת תורה "ל: "ז(ח"ד סוסי' ל') כתב ו ת בית אבי"בשו 79

ש, יש מקום להקל לזקנים וזקנות בכוונה לעודדם ולהביאם לידי מצב רוח מרומם אבל סתם לנגן ולזמר הרי זה מושב "ויר

  צ אבא שאול זצ''ל."הגרבם) ל(ש ת אור לציון"ה בשו"ל. וכ", עכ"לצים
כ "פ מש"ג] באופן אחר ע"ל [מהרש"אמינא מעין היתר הנ"ל: ""ב סי' רמב) וז(חו אום אני חומה כתב בספר מ גרוס"הגר 80

א וכן לצורך מצוה כגון בבית חתן וכלה הכל שרי משמע דבכל דבר "א סי' קסו) בסופו דלישנא דהרמ"ח ח"מ (או"ת אג"בשו

  ל."עכ "וך הבנים וכו' הוי בכלל מצוה ולהכי שריל דהאידנא דהוא שלא לבוא לכלל כעס ולחינ"ז י"מצוה שרי בכלי שיר ולפי
י כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרא עליו הכתוב אומר (יחזקאל כ, "אמר ר' שפטיה אמר ר"כמבואר במגילה (לב.)  81

נין שהיו רגילים לשנות המשניות בזמרא לפי שהיו שו""ה והשונה) (ד וכתבו תוס' "כה) 'וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים

ה בס' החרדים שיש לשורר "פ באשל אברהם בוטשאטש (סי' תקס) ומביא שכ"י כך היו נזכרין יותר וכ"אותה על פה וע

מ אין זה בכלל האיסור דלא גרע משירתם של מושכי "ח שאסור שירה בפה אפי' בלא יין מ"ת תמיד ואפי' לשי' הב"להשי

ת מחזה אליהו "'ז הורה בעל השו"לא לזרזם במלאכה. ולפיח להתיר משום שאינו א"הספינה ומושכי בקרים שכתב הב

א (ס' פנינת המקדש פ"ה הע' צד) שבשעת הלימוד מותר אף לשיר ניגונים בעלמא או לשיר "ר פסח אליהו פאלק) שליט"(הג

הלומד כ יכול "שירי קודש ולא רק להוציא התיבות של הלימוד גופא בנגינה כי השירה והשמחה מרחיבים דעתו של אדם ועי

  לעיין טוב יותר בלימודו.
  ו"ת להורות נתן ח"ד סי' מו).(ש הגאון ר' נתן גשטטנר זצ''לכ "כ 82



 כג
 

ופרצות בחומת הצניעות וכד' גורמים ערבי שירה אלה ושומר נפשו ירחיק עצמו ובני ביתו מהם. 

והלימוד זכות שהבאנו לעיל אינו אלא בשמיעה נגינה מכלי נגינה בבית אבל בערבי שירה הרומס 

המבוארים בסי' תקס לא התירו הפוסקים כמתבאר מדבריהם ואף למי בפרהסיא את כללי ההלכה 

שכונתו להפגת עצבות ועצבנות אין היתר ללכת לשם ואף אם אכן כוונת המארגנים לטובה וההכנסות 

  .83ש לצדקה הרי זה מצוה הבאה בעבירהקוד

  שמיעת שירים בימים האסורים

ר ימות השנה אך לגבי הימים האסורים וכל האמור לעיל זה רק באיסור שמיעת שירים הנאמר בשא

שנוהגים בהם אבילות והם ספירת העומר ובין המצרים מבואר בפוסקים שאיסור גמור הוא לשמוע 

ובפרקים הבאים נעסוק בדיני ההלכה בימים אלו.  84שירים עם מוזיקה או כלי זמר שונים בימים אלו

ד סי שסח) שאסור לו לשמוע כלי "יק (יום ש"ת מהר"ב חודש לאביו ואמו כתב בשו"כ אבל תוך י"וכמו

ח) והוא בכלל - א ג"ע בגשר החיים פכ"ש שלא ינגן בעצמו (וע"זמר ונגינה ואפי' שלא במקום שמחה וכ

  א סעי' ט)."ב) שאסור (עי' בדברי סופרים פמ"ע (סי' שצא ס"ואיסור שמחה המבואר בש

נה שימי האבילות חמור יותר ועל כל ובימי אבילות אין להקל בדברים שהקילו והתירו בשאר ימות הש

 שאלה בדברים אלו אין לסמוך על התרים שהתירו בשאר ימות השנה אלא יש לעשות שאלת חכם.

  --- ------------------------------------------- --------  שער הציון    ---- ---------------------------------------------------
ר נתן גשטטנר זצ''ל "והגת אז נדברו ח"ז סי' סד) "(שור בנימין זילבר "הגכ הפסקי תשובות (סי' תקס אות יב) בשם "כ 83

(הליכות שלמה תפילה פי"ג ד"ה סי' קכח) שאין  ך זצ''לז אויערבא"מרן הגרשת להורות נתן ח"ד סי' מו), וכן דעת "(שו

ב כי אין הדבר פשוט כלל להיתר, וכן הובא (בנתיבות ההלכה חלק "לקבוע עצמו סתם לשמוע זמרה, כגון ערבי שירה וכל כיו

א שכל "ברמ ואף שמבואר שלזמר בכלי זמר בקיבוץ רבים י''ל דלכ''ע אסור. מרן הגר''מ פיינשטיין זצ''ל) בשם 441מד עמ' 

א דרך רגילות אין זה משום שהוא דרך רגילות אלא משום "ל שמה שאסר הרמ"צהפס''ת שמ "שאין זה דרך רגילות מותר, מ

מ הורו "ז ערבי שירה אף שאין זה דרך רגילות וזה יכול להיות גם פעם בשנה, מ"שהוא מתנעג ביותר בדרך רגילות, ולפי

ל. ועוד יש טעם לאסור משום "רה ורומס את כללי ההלכה והאבילות שתיקנו חזהפוסקים לאסור משום שבכך זה תענוג ית

 שקבעו על היתה השירה שעיקר בזמנם דוקא ל לשיר דוקא על יין זהו משום שבכך זהו שמחה יתרה וזה"שמה שאסרו חז

 על עוברים השירה עצם על היין על עצמו לקבוע נהוג שאינו בזמיננו אבל, זה באופן אלא אסור אינו לפיכך יין לשתות עצמם

). 14(והבאנו את דבריהם לעיל הע'  מ שטרנבוך,"ר בנימין זילבר ומרן הגר"הגכ "כמש' בעמים גיל אל ישראל תשמח אל'

  ד."כן נלע -ש ערבי שירה שאסור כמו שאסור לשיר על היין."כ כ"וא
  א."א ס"כמו שכתבנו בפ 84



 כד
 

  אופני איסור שמיעת שירים וכלי זמר בבין המצריםדיני  - פרק א' 

  

  מקור האיסור

לים בנישואין שאסור לעשות ריקודין ומחולות מי"ז בתמוז, וגם הספרדים המקי 1כתבו הפוסקים  .א

  .2מי"ז בתמוזעד ר"ח, נוהגים איסור בריקודים ושמיעת מוזיקה 

 מקור איסור כלי זמר

לא כתבו לאסור כלי זמר אלא כתבו לאסור ריקודין ומחולות, מ"מ כתבו כל אף שהפוסקים הנ"ל   .ב

מחול, אף בלא ריקוד ולאסור משום שק"ו הוא מריקוד ומחול, ובכלי זמר אסרו שהמנהג  3פוסקי זמננו

אך לענין שירים שקטים  .4והוי כאיסור דאורייתאשמנהג טוב הרי הוא כנדר מה"ת ואסור לפרוץ גדר 

גם  5לשמוע משום שאין זה בגדר ריקודים ומחולות, ויש שאוסרים 4*קלאסיות יש מתירים או מנגינות

   בזה. 

  

  --- ------------------------------------------- --------  שער הציון    ---- ---------------------------------------------------
1

(סי' תקנא  וכה"חי' תקנא סקט"ז) (ס מ"ב(סי' תקנא סק"ו),  א"רק"י), (סי' תקנא א"א ס פמ"ג(סי' תקנ"א סק"י),  מג"א 

   ס"ק לט).
2

(שו"ת אורל"צ סי' כה  הגרב"צ אבא שאול זצ''ל), וכ"פ 2', הובא גם בס' כל המתאבל עליה פ"ב הע' (ה הבן איש חיכ"כ  

  ח"ג סי' ל').( אות ב'), ושו"ת יחו''ד
3

מרן הגר"ש ובאמת הרבה העירו מה ענין ניגונים לריקודים ומחולות, ואמר  (ח"א סי' קיא אות ד'). שו"ת מנחת יצחק 

ר, ובספירה, וביהמ"צ המנהג (אשרי האיש פס"ה אות כ') שאכן אין לזה מקור, אלא שכל השנה המנהג להתיאלישיב זצ''ל 

) על ספיה"ע, 21באך (הע' . ועוד הרבה מפוסקי זמננו (עי' מה שהארכנו בזה בהערות והוספות על פסקי הגר"ע אויערלאסור

) שרק לצורך פרנסה התירו כלי זמר. ועי' נטעי גבריאל (הל' ביהמ"צ פט"ו אות א') (שם והאמת היא שכן מבואר בפמ"ג

והמקור לדבריהם עי' מש''כ בבירור הלכה שבסוף הקונטרס בענין מקור דין איסור  בירור יפה למה לא הביא הש"ע דין זה.

   צ.שמיעת כלי זמר בביהמ''
4
  (ח"א סי' קיא אות ד').  המנח"ילשונו של  
שהגרח''פ  וכ'מרן הגרח''פ שיינברג זצ''ל והגאון רבי עזריאל אויערבאך, כ''כ בקונ' ביהמ''צ (תשע''ד עמ' אות ב) בשם  4*

לקמן בבירור הלכה בענין מקור  ועי'הביא ראיה להתיר מחלילים שמנגנים לקונן אצל המת כמבו' במשנה בב''מ (פ''ו מ''א). 

שמרן הגרש''ז ש מהליכו''הגר''מ סנדר אמנם מה שהביא  דין איסור שמיעת כלי זמר בביהמ''צ שכן מוכח מהמשנה בכלים.

, ופסח פי''א סי''ד) 8גם התיר, אינו ראיה כלל ועיקר, כי שם בהליכו''ש (ביהמ''צ פי''ד ס''ג ס''ק א וא''ה הע' אויערבאך זצ''ל 

כ' בשם הגרשז''א להתיר רק שירי רגש למחנות קיץ ולא כתב שם שהתיר בזה גם כלי נגינה אלא רק שירה בפה בלבד. אמנם 

כדעת המתירים, הן מצד הראיה שהביא מרן הגרח''פ שיינברג זצ''ל, והן מצד שלא אסרו אלא שירים  לענ''ד יותר נראה

המעוררים לריקוד ומחול ולא סתם שירים וכפי שמדויק מלשון השו''ע (סי' תקס ס''ג) שכ' "וכן גזרו שלא לנגן בכלי שיר וכל 

שמח בהם אסור אבל לא סתם. אמנם נראה שכיון שכלי , וחזינן מלשונו שדוקא ללשמח בהם"מיני זמר וכל משמיעי קול 

זמר מביא לידי שמחה גם במנגינות שקטות אין להתיר [לדעת המתירים] אלא שירי רגש בלבד, שבזה גם אם יש לו הנאה, 

 .             26מ''מ לא אסרו הנאה אלא שמחה בלבד. ועי' לקמן הע' 
5

, וקונ' ביהמ''צ להגר''מ סנדר תשע''ד עמ' מט), 6ס' כל המתאבל עליה עמ'  ,6(הלכות והנהגות עמ'  מרן הגרי''ש אלישיב 

(קונ' ביהמ''צ שם עמ' ה), וטעמם דסוף סוף יש בהן נעימות, והנפש באה על סיפוקה מהם,  והג''ר משה הלברשטאם זצ''ל

(קונ'  והגר''ח קנייבסקיש שם) (הליכו'' מרנן הגרש''ז אויערבאך זצ''לולכן יש לאסור אף מנגינות של עצב ותוגה, וכ''ד 

 ביהמ''צ שם עמ' ו) שאין ראוי לשמוע גם שירים שאינם מעוררים לריקוד ומחול.  



 כה
 

  

 שירים עם תזמורת המוקלטים בטייפ וכדו' 

, מוקלטים בשאר ימות השנה(עם תזמורת) ות על השומעים שירים ללמד זכ 5*אע"פ שיש מי שכתב  .ג

 7שגם הוא לא התיר, ועודשזה אסור גם בשאר ימות השנה, וכ"ש בביהמ"צ  6מ"מ הכרעת כל הפוסקים

  כתב ללמד זכות.שגם הנ"ל לא התיר אלא רק 

 וכדו' (ווקאלי)שירים ללא תזמורת המוקלטים בטייפ 

ורת המוקלטים בטייפ וכדו' (ווקאלי) משום שמכשיר ההקלטה אסור גם לשמוע שירים ללא תזמ  .ד

ביד המקילים כיון . ומ"מ אין למחות 9של כלי שני, ובדברים אלו אין היתר 8בעצמו נחשב לכלי נגינה

ולענין  מסתפקים בזה. 11בכלי אלא לשירה בפה וישנחשב לשירה שסוברים שאין זה  10שיש פוסקים

 עי' בבירור הלכה שבסוף הקונטרס.ו וכדו' רך הרמקול או הרדישמיעת שירים ד

  --- ------------------------------------------- --------  שער הציון    ---- ---------------------------------------------------
 ).13(ח"א סי' סב) (והבאנו את לשונו בהקדמה כללית הע'  שו"ת חלקת יעקב 5*
6
 הגר"מ פיינשטייןעמ' לב),  (ספר אל גיל כעמים המהרי"ל דיסקיןשו"ת שלמת חיים סי' תצד), ( הגרי"ח זוננפלד מרנןכ"פ  

יכות שלמה ביהמ"צ פי"ד ס"ג ד"ה אות (הל הגרש"ז אויערבאך(שו"ת אג"מ ח"א סי' קסו וח"ג סי' פז וח"ד סי' כא אות ד'), 

ו"ת (ש הג"ר בנימין זילבר(שו"ת אבן ישראל ח"ז סי' כח, והליכות אבן ישראל עמ' שפח ס"ב),  הג"ר ישראל יעקב פישרד'), 

"ת שבט הלוי ח"ב סי' נז אות (שו הגר"ש וואזנרשרי האיש או"ח ח"ג פס"ח אות ז'), (א הגרי"ש אלישיב' כג), אז נדברו סי

(בנתיבות  והג"ר מאיר ברנדסדרופרו"ת משנה הלכות ח"ח סי' קפח), (ש זצ''ל הג"ר מנשה קלייןב', וח"ח סי' קכז אות ב'), 

שי ישראל עמ' תשסה תשובה (א הגר"ח קנייבסקיח"ד עמ' שעט),  וט שני שבת(ח הגר"נ קרליץ), 476ההלכה חלק מ"ד עמ' 

(אור לארבעה עשר פט"ז אות י'), הג"ר  הגר"מ גרוס), 372(בנתיבות ההלכה חלק לט עמ'  הגאון רבי עזריאל אויערבאךרנא), 

שו"ת מנחת . וכ"כ ב)534לכה שם עמ' ה), והג"ר מנחם מנדל לובין (בנתיבות ה519אביגדור נבנצאל (בנתיבות הלכה שם עמ' 

(ח"ב סי' צט), שו"ת יחו''ד (ח"ג סי' ל'),  שו"ת קנין תורה(חט"ו סי' לג אות ב'),  שו"ת ציץ אליעזר(ח"א סי' קיא), יצחק 

שו"ת משנה שכיר (או"ח סי' קמט), שו"ת פאת שדך (סי' צט), וכ"ד בעל השו"ת מחזה אליהו (פנינת המקדש פ"ה הע' סג), 

ם (ח"ב סי' רכו אות ג') להגרא"י שלזינגר (גאב"ד ז'נבה) ושו"ת חיי הלוי (ח"ב סי' מ' סוף אות ה'). וכן משמע שו"ת באר שרי

) שהורה ששמיעת קלטות של ניגונים וזמרים אם יש צורך לרפואה או 477(בנתיבות ההלכה שם עמ'  זצ''למהגר"י שפירא 

  למלאכה מותר, ומשמע שבלי זה אסור. 
7

שם) שכתב שמה שחידש החלק"י ללמד זכות הרגיש בעצמו גם החלק"י שסברא קלושה היא. גם (בשו"ת באר שרים עי'  

(שם) דחה סברת החלק"י, ומציין כי החלק"י עצמו הרגיש דיש לדחות סברתו, ונקט כי כך הוא העיקר כפי  בשו"ת חיי הלוי

 דחיית הסברא עיי"ש.  
8

 רה, הג"ר בנימין זילבר, הגרי"ש אלישיב, והגר"ש וואזנר זצ''ל,הציץ אליעזר, הגרא"ד הורביץ בשו"ת קנין תוכן פסקו  

, והג"ר מנחם מנדל הגר"נ קרליץ, הגר"ח קנייבסקי, הגר"ע אויערבאך, הגר"מ גרוס, הג"ר מאיר ברנדסדורפרויבלחט''א 

'ע והבאנו את הראיה הוכיחו זאת מלשון השו' ומרן הגר''ש וואזנר והגר''מ ברנדסדרופר זצ''ל). 6לובין (מובאים לעיל הע' 

  .8לקמן בפ''ג הע' 
9

. ועי' באשרי האיש (או''ח ח''ג פע"ג מרן הגרי"ש אלישיב זצ''לשליט''א שכן התבטא  מהגאון רבי ברוך בער שובשמעתי  

הע' רצב) שהביאו מהגהות והוספות ר' אברהם הלל וינברגר שציין שכל תלמידי רבנו יעידו שכן דעתו, והיינו דלאו כמו 

בקובץ בית אהרן וישראל (קובץ סד עמ' קיז), אלא שהיה פעם שאמרו לרבינו על טייפ שהקליטו בו תופים ואמר  שנכתב

  שא"כ, אז אה"נ שמותר.
10

), וכן הוא 441(או"ח ח"א סי' קסו), וכ"כ להדיא משמו בס' בנתיבות ההלכה (חלק מ"ד עמ'  משו"ת אג"מכן משמע  

תי ע"י נכדו ר' שלמה זלמן שטרנבוך. ואח"כ ראיתי שכן הובא בליקוטי במענה לשאל מרן הגר"מ שטרנבוךבתשובת 

(ישמח לב סי' תז) מיקל לגבי חתונה בירושלים מרן הגרח"פ שיינברג זצ''ל תשובות והנהגות (על ת"ב עמ' כט) בשמו. וגם 

  וקאלי. (שתיקנו לאסור כלי זמר בנישואין בירושלים עיה"ק עי' מש''כ בזה בפ''ה) שאפשר להקל לשמוע ו
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 שמיעת חזנות

שמותר לשמוע טייפ של חזנות, אף אם יש בו קצת ליוי עם כלי שיר, כיון שאין עיקרו זמרה,  12י"א  .ה

דבר של עונג, ולא מצינו עצמו בלא שום שירה, דהחזנות אינו דבר של שמחה אלא  וכ"ש לשמוע מפי חזן

שאף ששמיעת פרקי חזנות  14שאסור לשמוע חזנות. ויש שסובר 13שהורהשנאסור עונג באלו הימים. ויש 

בימים  וכד' מותרת מעיקר הדין, מ"מ אין להתיר דבר זה אלא בשעת הצורך, משום שיש למעט בשמחה

שאם שומע כן כדי להתענג אסור,  14*אלו, וכדאי הוא בית אלוקינו להתאבל עליו אף בזה. ויש שהורה

וע"כ יכול בלא זה הרי בג' שבועות אפשר להקל מפני דאין לזה מקור מדינא אך מי שצריך לזה ואינו 

 הנצרך לזה ואצלו הוא כעין רפואה יש להקל עד השבוע שחל בו ת"ב.

 שמיעת חרוזים בליווי מנגינה

להתיר בשאר ימות השנה שירים שענינם הוא משפטים הנאמרים בחרוזים,  15אע"פ שיש שהורה  .ו

יינו רק אם התוכן של שירים אלו מענין שירות ותשבחות להשי"ת וכל כיו"ב, והם מלווים בכלי נגינה וה

והעיקר בהם הוא המשפטים ודעת השומע נתונה לזה. וכן אם תוכן השירים הוא מענינים אחרים 

אצל השומע, והנגינה היא טפלה לגמרי, שאינה הנאמרים בחכמה ובמתיקות, והוא עיקר המכוון 

שיש להחמיר ויש לעשות בזה שחמור יותר נראה וביהמ"צ י ספיה"ע , מ"מ בימתופסת מקום כמעט

שאלת חכם. וכ"ש אם הנגינה המושמעת בהם היא 'דבר חשוב כשלעצמו', והשקיעו מחשבה ודעת לכך 

בה, גם ללא שמיעת תוכן המילים, הרי זה ככל שירה ונגינה בעלמא, שאסור אף שתהא הנגינה ערי

 .16בשאר ימות השנה

 המלווים בקטעים של מנגינהסיפורי ילדים 

קלטות וכדו' שיש בהם סיפורים לילדים, והדרך היא שהסיפורים עצמם מלווים בנגינה, וגם מעת   .ז

. ובאופן שהסיפור יש בו 17ומשמיעים איזה שיר, יש להורות להקל בכל זה סיפורבהפסקה לעת עושים 

  ---- --------------------------------------------------  שער הציון    ----- -------------------- ------------------------------
11

(שו"ת דברי יציב או"ח ח"ב סי' רמו), וכן אמר לי הג''ר אשר ווייס שצ"ע אם מותר לשמוע  האדמו"ר מקלויזנבורג זצ''ל 

  ווקאלי, אך לגבי רמקול אמר לי שמותר.
12

סי' סה) (קונ' ביהמ''צ להגר''מ סנדר תשע''ד עמ' ה אות ב), וכ''כ בשו"ת ויברך דוד (ח"א  הגאון רבי עזריאל אויערבאך 

להגרי"ד הארפענעס (וכפל דבריו בספרו מקדש ישראל ענני ביהמ"צ סי' כא), ובעל המחזה אליהו הג"ר פסח אליהו פאלק 

  (פנינת המקדש פ"ה הע' סט) התיר כן לגבי שאר ימות השנה. 
13

פסקים ותשובות על (קובץ  הגר''מ גרוס(אשרי האיש פס"ה אות כג', ופס"ח אות יא). וכ''ד  מרן הגרי"ש אלישיב זצ''ל 

 חודש ניסן עמ' קלג) לגבי אבילות בספיה''ע שראוי להחמיר לא לשמוע חזנות, וכ''ש לימי ביהמ''צ שחמור טפי שאסור. 
14
 ).8(הלכו''ש פסח פי"א ד"ה אות כב, וביהמ"צ פי"ד ס"ג סק"ה וא"ה הע'  מרן הגרש"ז אויערבאך זצ''ל 

 הגות על ח"ב עמ' לא).(ליקוטי תשובות והנ מרן הגר"מ שטרנבוך 14*
15

(ט"ו עמ' קכא  ובקובץ עץ חייםכ''ה בעל השו''ת מחזה אליהו הג''ר פסח אליהו פאלק (פנינת המקדש פ"ה סעי' מט).  

שאלה ד') כתב כן בשם מורי הוראה שליט"א וז"ל: 'העיקר מה ששומעים וכו' המילים, והכלי שיר שמזמר שם הוא רק טפל, 

"א היה נוח להם יותר אם היו מוצאים הזמרה משם, ואין זה זמרה של שמחה כלל, אלא ולא סתם טפל, אלא הרבה בנ

 נעשית לשבר את האוזן וכן שמעתי מכמה מורי הוראות מפורסמים' עכ"ל. 
16
 הגרפ"א פאלק, וקובץ עץ חיים שם. 
17

המ"צ סי' כב, ב') להגרי"ד ), וכ"כ בס' מקדש ישראל (עניני בי53(הליכות שלמה פי"א הע' מרן הגרש"ז אויערבאך זצ''ל  

(קובץ פסקים ותשובות על חודש ניסן עמ' קלד) גבי אבילות בספיה''ע שקטנים שלא הגיעו  הגר''מ גרוסהארפענעס. וכ''כ 

 לחינוך מותרים בטייפ של שיחות המלווה בכלי שיר.
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יתר נוסף, דהוי נגינה לדבר , או שמקורו במדרש, הרי שיש בזה הענין של מוסר, או השקפה נכונה

 ועי' לקמן בפ''ב סי''ז בהערות. .18מצוה

 קלטות וכדו' ובהם ד"ת יחד עם מנגינה 

וכדו', ובין הפרקים ישנם פרקי שירה ונגינה, אסור לשמוע את קלטות שיש בהם דברי תורה   .ח

ר אף בשאר דברי תורה, וזה אסוהקטעים של השירה, ואין היתר לזה במה שיש לפני השירים ואחריהם 

 ועי' לקמן בפ''ב סי''ז בהערות. .19ימות השנה

  בעבודת ה'שירה בשעת הלימוד והתפילה או שירי התעוררות 

, ויש בזה אף מעלה שעי"כ זוכרים 20שירה בפה בשעת הלימוד או התפילה לעורר הכוונה מותר   .ט

ים אלו (מלבדבתשעה הנוהג לנגן בשעת אמירת מזמור לתודה מותרגם בימוכמו''כ , 21יותרהלימוד טוב 

וכן אין איסור בשירי דביקות בהשתפכות הנפש השוברים הלב ומביאים התעוררות , 21*באב שלא ראוי)

  --- ------------------------------------------- --------  שער הציון    ---- ---------------------------------------------------
18

אר דהנגינה מועילה גם על דברי כ''ה בעל השו''ת מחזה אליהו הג"ר פסח אליהו פאלק (פנינת המקדש פ"ה הע' עא). ובי 

ובו מראות מחייו  מרן הגרי"ש אלישיב זצ''להמוסר והחינוך שיתיישבו על הלב. וכן הדיסק לצפייה שיצא לאחרונה על 

שמותר לראותם ולשומעם  הגר"ע אויערבאךועיסקו בתורה המלווה במנגינות רגש לעורר הלבבות והשאיפות, הורה 

 בביהמ"צ. 
19
  דרשה לז, והליכות אבן ישראל עמ' שפט ס"ד). -(אבן ישראל דרשות זצ''ל  ב פישרהג"ר ישראל יעק 
20

(ח"ו סי' לב), וכ"ה במעשה איש (ח"ז עמ' קנא) ששאלו את  ושו"ת יחוו"דסי' י' סעי' יט),  (מועד לכל חי מהר''ח פלאג'י 

 מרן הגרי"ש אלישיב זצ''לללמוד, וכ"פ על מי שלמד בבית מדרשו בניגון, ואמר שלא להפריעו ולתת לו  מרן החזו"א זי''ע

(אשרי האיש פס"ה אות כ' ופס"ח אות יא), וכ"ד בעל השו''ת מחזה אליהו הג"ר פסח אליהו פאלק (פנינת המקדש פ"ה הע' 

 צד) לגבי שאר ימות השנה. וע' בנטעי גבריאל (פט"ו סי' יא). 
21
 הגרפ"א פאלק (פנינת המקדש פ"ה הי' צד). 

ל הכהן הגאון רבי גמליאשליט''א לידידי  ליברמןהגר''י ו )גם אני אודך סי' קיא ענף ה(בעל האבני ישפה זצ''ל תשובת  21*

הנה כבר כתבנו בענין מזמור לתודה בנגינה (ראה לעיל סימן תשע''א) וז''ל: "סי' פה אני אודך ( בספרו גם רבינוביץ שליט''א

לה הוא כט), דבפשטות אין הכוונה לזמר, רק לכוין ולהתבונן ולאומרו מתוך שמחה, וזה ודאי שייך גם בתשעה באב. והשא

ונראה, שגם הנוהג לזמר, רשאי להמשיך במנהגו גם בימי הספירה ובין  –רק למי שנוהג באמת לזמר באמירת מזמור. 

המצרים, שאין זה בכלל שירה שאסרו בימים אלו, וכמו שכתב בספר מועד לכל חי (סימן י אות ט) דניגוני התעוררות 

שלא לזמר כל עיקר, עד שיעברו ויתמו ימי בכי של חורבן בית השוברים הלב מותר לזמר בין המצרים, אך טוב יותר 

ואדרבה בספרים הקדושים  המקדש, עיי"ש. אבל שירה בפה בשעת תפלה או לימוד לעורר הכוונה, אין לאסור בין המצרים.

ש לעסוק (עבודת ישראל פ' מסעי, מאור ושמש פ' פנחס ד"ה וידבר, ומגן אברהם טריסק פ' דברים) מובא, שבימים האלו י

הרבה בתורה שבעל פה, ויש לעבוד את השי"ת בתורה ובתפלה בשמחה ובפרט באמירת פסוקי דזמרה, עיי"ש. ולכן פשוט, 

דהנה  ומיהו בתשעה באב אינו ראוי לזמר, שאי להמשיך במנהגו גם בימים אלו.דהנוהג לומר מזמור לתודה דרך שירה, ר

, שיש שאין אומרים מזמור לתודה בערב תשעה באב ולא בתשעה באב, המג"א (סימן נא סקי"א) כתב בשם הגהות מנהגים

ב בתשעה באב והיו מקריבין תודה. ומביא בשם רש"ל בתשו' (סימן סד) דטעות גדול הוא, דהרי בזמן המקדש היה יום טו

דש היה ת"ב ובנמוקי אורח חיים (סימן נא) כתב להצדיק את הנוהגים כן ושיש להם על מה שיסמוכו, ומה זה דבזמן המק

יו"ט (והיינו בבית שני), מכל מקום עתה בעוה"ר חרב ביהמ"ק, ובמזמור לתודה כתיב עבדו ה' בשמח"ה, ולשמחה מה זו 

עושה ביום אבל ומרירות כזה, ונודע ממדרש הנעלם עה"כ ישמח ה' במעשיו, שהקב"ה לא שמח עוד בעולמו עד ביאת גואל 

וע"כ לא נאמר ש"מח רק י"שמח וגו', ע"כ בת"ב שהוא אחר ב' החורבנות ביום  צדק במהרה בימינו, ואז ישמח ה' במעשיו,

ההוא, ובגלות המר האחרון הלז טרם ישמח ה' במעשיו, מחסירין ביום ההוא המזמור שנאמר בו עבדו את ה' בשמח"ה. ואי 

ינו לבטל ולהחסיר מכל משום שאומרים אז גם שארי הללוי' ופסוקי דזמרה שנאמר בהם תהלת ה' ברנה, זהו לא רצו חכמ

יום ויום, רק מזמור לתודה, משום שבלא"ה מחסירין אותו בכל שבת ויו"ט ושארי זמנים, וגם אינו ענין קרבן הנוהג ולא 

ולדבריו שיש רבן בית המקדש, עיי"ש באריכות. חובת היום כלל, ע"כ מדלגין אותו אז לזכר אבילות החורבן הנורא ליום חו
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, ובודאי לשיר ניגוני התעוררות 22בהתאספות יראי ה' או לקטנים בעת תלמודםליראת ה' המזמרים 

וסתם שירה בפה לשם . 23(כגון ולירושלים עירך או רחם בחסדך) שמותרוניגונים על פסוקי החורבן 

את שיטות  26. ויש שחילקו בין סוגי השירים והאופנים ועי' בהערה25, ויש מתירין24שמחה יש אוסרין

 הפוסקים בזה.

  ---- --------------------------------------------------  שער הציון    ----- -------------------- ------------------------------
ובמקור  אוי שלא לנגן ולאומרו בדרך שירה.לות על החורבן, נראה דעכ"פ גם להנוהגים לאומרו, רמקום לדלגו כזכר לאבי

חיים (תקנא ס"ח) הביא, שיש נוהגים מראש חודש ואילך, שמתפלל השליח ציבור בקול נמוך קצת, ומסיים בקול עצב ג' 

ויש ללמוד מזה, דעכ"פ בתשעה באב ודאי  ברכות ראשונות דשמונה עשרה ובונה ירושלים ובכה"ג בפסוקי דזמרה, עיי"ש.

 . " עכ''לשאין ראוי להתפלל דרך שירה, ובפרט במזמור לתודה כזכר לחורבן וכנ"ל
22

(מועד לכל חי סי' י' סעי' יט), וכ"כ בשו"ת שבט הקהתי (ח"א סי' קסט אות ב') להג"ר שמאי קהת הכהן מהר''ח פלאג'י  

(חוט שני שבת ח"ד עמ' שעט) לגבי ספיה"ע ששיר של מוסר שאינו דרך  קרליץ הגר"נם), וכ"ד -גראס (דומ"ץ ק"ק בעלזא י

מרן הגרי"ש ) בשם 13(הל' ומנהגי ביהמ"צ פ"ג הע'  הג"ר משה מרדכי קארפשמחה מותר, אבל שיר של שמחה אסור. וכ"כ 

היו שרים הפסוק  י''עמרן הגרי"ז מבריסק זשסיפר שאף אצל  מהגה"צ ר' שלמה בלוך זצ"לוהוסיף, ששמע  אלישיב זצ''ל

 "צמאה לך נפשי". 
23

(תורת המועדים סי' תקנא ס"ה אות א'), הגר"ח קנייבסקי (הל' ומנהגי ביהמ"צ שם),  זצ''ל מרנן הגרי"ש אלישיב 

(מועד לכל חי סי' י' סעי' יט), ובנטעי  מהר''ח פלאג'י(ליקוטי תשובות והנהגות על ת"ב עמ' לא), וכ"כ  והגר"מ שטרנבוך

  (פט"ו הע' כז).גבריאל 
24

(סי' תקנא ס"א) כותב על הדין "משנכנס אב ממעטין בשמחה" ואסור לשמוע קול זמרה דמנא ודפומא. ומבואר  המקו"ח 

) שכתב בשם המקו"ח שאף בימי ביהמ"צ 88מדבריו שאסור רק מר"ח אב ובזה צ"ע על הפסקי תשובות (סי' תקנא הע' 

(סי' תקנא סקמ"א) שאין ללמד בימים אלו  הכה"חס' יוסף אומץ עיי"ש). וכ"כ אסור לשיר בפה (ואולי כוונתו לתרה"ד בשם 

שירים ותשבחות אלא מענין האבילות דברים השוברים את הלב, וטוב יותר שלא ילמדו כל עיקר עד שיעברו ימי בין 

ח"ב עמ' צה) שהמנהג (קרא עלי מועד פ"ה הערת הגרח"ק אות ו', ועי' אורחות רבנו  מרן הסטייפלר זצ''להמצרים, וכ"ד 

) כתב שהתרה"ד לא ניגן ניגונים בפיו בימי הספירה, ואף לא אמר זמירות שבת כל שלושת 106להחמיר. ובלקט יושר (עמ' 

השבועות (ומשמע שסבר שאסור לשיר אף בפה). ובס' יוסף אומץ (אות תתפט) כתב שהיו נזהרים לא לשיר בימי בין המצרים 

(תורת המועדים סי' תקנא ס"ה אות א',  ממרן הגר"ח קנייבסקיריקודין ומחולות. וכן משמע  ובימי הספירה כלל אפי' בלא

שמרן ) שהתיר רק שירים מענין החורבן (ומשמע ששאר שירים אסור). ואח"כ ראיתי 499ובנתיבות ההלכה חלק מ"ד עמ' 

) הביא 544נתיבות ההלכה שם עמ' הורה שבתשעת הימים מחמירים גם בשירה בפה. וגם הגר"י דרזי (ב הגר"ח קנייבסקי

  דבימי ביהמ"צ וספיה"ע נהנו כהב"ח דגם שירה בפה אסור.  רן הגרי"ש אלישיב זצ''לבשם מ
25
(פאת השדה מערכת בין המצרים סי' א' אות י') שכתב  בשדי חמד(או"ח ח"ד סי' כא אות ד'). ועי'  משו"ת אג"מכן משמע  

  סעודת מריעות שאינה סעודת מצוה מותר.שלשיר בפה שירות ותשבחות שנוהגים לזמר ב
26

, ופסח פי"א סי"ד) שהשירה שנוהגים 8(הליכו''ש ביהמ"צ פי"ד ס"ג סק"ס וא"ה הע'  מרן הגרש"ז אויערבאך זצ''לדעת  

בה איסור היא רק שירה המעוררת לריקוד ומחול, אך מ"מ נכון להימנע אף משמיעת שירים שאינם מביאים לכך, וכדאי 

להתאבל עליו בכגון דא. אבל לענין שירים המכונים 'שירי רגש' הורה למחנות קיץ לבנות שמותר לשיר אותם. בית אלוקינו 

. אך בס' הליכות 4[ואיני יודע אם התיר בשירי רגש דוקא שירים או גם שירי רגש המלווים עם כלי נגינה ועי' לעיל הע' *

שאין לשיר ולזמר גם לא  מרן הגרי"ש אלישיב זצ''להביא בשם  )16והובא בס' כל המתאבל עליה פ"ב הע'  6והנהגות (עמ' 

(חוט שני שבת ח"ב עמ'  הגר"נ קרליץמנגינות של עצב ותוגה, דסוף סוף יש בהן נעימות, והנפש באה על סיפוקה מהן] ודעת 

האדם ואינה שכה, וח"ד עמ' שעט) לגבי ספיה"ע לשיר בפה שירה המעוררת לריקוד ומחול אסור, אך שירה המעוררת את 

מרן הגרי"ש אלישיב  מביאתו לידי ריקוד ומחול מותר. ומ"מ אם יושבים חבורת אנשים יחד ושרים מסתבר שאסור. ובדעת

שהביא בשמו שבספיה"ע מותר לשיר בפה אפי'  להג"ר משה מרדכי קארפ) 34עי' בס' הל' חג בחג על ספיה"ע (פ"ז הע' זצ''ל 

רו אלא ריקודים ומחולות, וכ"כ בשמו בס' אשרי האיש (פס"ה אות כ') ששירה בפה שירה המעוררת לריקוד ומחול, שלא אס

מותרת בספיה"ע משום שלא ניכרת השמחה בזה בפועל. אך לגבי ימי ביהמ"צ כתבו בס' תורת המועדים (סי' תקנא ס"ה 

מחה, אך לשיר ברבים ) בשמו ששירה ביחידות מותרת כיון שאין בזה ש4ין המצרים עמ' (ב אות א') ובס' לקנות חכמה

) ובאשרי 6מ' (ע ) וכן בס' הליכות והנהגות13(הל' ומנהגי ביהמ"צ עמ' כד הע'  הג"ר משה מרדכי קארפאסור. אך כתבו 

(האיש פס"ח אות יא) בשמו דכל ההקפדה שלא לשיר בפרט בשירת פסוקים, זהו רק כשעושין לשירה בעלמא ולשמחת 
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  ---- --------------------------------------------------  שער הציון    ----- -------------------- ------------------------------
 הגריש"א והגרנ"קלהתעוררות וכדו' לכבוד הבורא יתברך מותר. ומה שחילקו  מריעות, אבל כל שכוונתם לשמים בשירה

) לגבי ספיה"ע והוסיף הטעם כי 36בין שירה בציבור שאסורה לשיר ביחיד המותרת כן פסק הפסקי תשובות (סי' תצג הע' 

מנדל לובין (בנתיבות ההלכה  בדרך כלל שירת אדם יחידי עשוי להפיג עצבונו ואין גורם לצאת לריקוד. וכן הורה הג"ר מנחם

) דבביהמ"צ לענין שירה בפה מעיקר הדין מותר, ויש מקום לבעל נפש להחמיר בזה, ומ"מ שירה ע"י רבים 534חלק מ''ד עמ' 

  אין לשיר דהוי כמחולות ואסור. 



 ל
 

  שמיעת שירים וכלי זמר למטרות שונות -פרק ב' 

  

 לשיר כדי להרדים או להרגיע תינוק

והדבר שאין בזה בית מיחוש  1דרך האמהות לשיר שירים לתינוקות כדי שירדמו, וכתבו הפוסקים  .א

מותר, ובלבד שיהיו השירים שירי קודש ולא חלילה שירים שיש בהם ענינים שאינם מהוגנים שזה 

לשיר בפה כדי להרגיע התינוק, . וכמו"כ מותר 2ושומר נפשו ירחק מהםמוליד לתינוק טבע רע 

אם נהנה השומע  4ירין, ויש מחמ3ג"כ מותרולהשמיען כלי שיר מהמשחקים התלויים על עריסותיהם 

  (והיינו אם הגדולים נהנים מזה).

 שמיעת שירים כדי לא להירדם בנסיעה 

[ובפרט מי שנוהג ברכבו וחושש שתפול עליו שינה, או אפי' רק נמנום קל, ויבוא חלילה לידי סכנה   .ב

ת וכלי נגינה אפי' בתשעאם הוא לבד ברכב וביותר אם הוא שעת לילה], מותר לו לשמוע לשירים 

האסורים. ולענין נהג שאינו מרוכז אם מותר להדליק . ופשוט דהיינו רק שירי קודש ולא שירים 5הימים

  שזה הלכה ואין מורין כן. 5*טייפ להעירו יש שהורה

  שמיעת שירים כדי להירדם

אנשים אשר מסיבות שונות, אינם מצליחים להרדם בלא שהם שומעים שירים [מחמת ריבוי   .ג

להם בשאר ימות השנה לשמוע שירים אפי' אם  6יש להם וכיו"ב] אף שיש שהתירטרדות או דאגות ש

עושים כן מדי לילה בלילה, מכיון שאין כוונתם להרבות השמחה, אלא להסיח הדעת ולהרגעי עצמם, 

 .6*ועי' הערה מ"מ בימי בין המצרים יש לעשות בזה שאלת חכם

  --- ------------------------------------------- --------  שער הציון    ---- ---------------------------------------------------
1

ר והובא בס' פנינת (בקובץ עת חיים, טו, עמ' קכד ד"ה אח זצ''ל ומרן הגר"ש וואזנר (סי' תקס סק"ב) המאמר מרדכיכ"כ  

מרן כתב כן גם לגבי בין המצרים, וכ"ד  (אות תקכג) ובהל' ומנהגי מוהר"שהמקדש פ"ה הע' פח) לגבי שאר ימות השנה. 

(קובץ פסקים ותשובות על הגר''מ גרוס  ומ"מ טוב שישיר ניגונים מאיכה וכדו'. וכ''כ (תורת המועדים) הגר"ח קנייבסקי

לות בספיה''ע שקטנים שלא הגיעו לחנוך מותר להרדימם ע''י כלי ניגון של ילדים דלא הוי בזה חודש ניסן עמ' קלד) גבי אבי

  (ח"ג פ"ג שאלה ג' הערה ד"ה ונראה שמי שחולה). בשו"ת אור לציוןשמחה לאנשים מבוגרים. וע"ע 
2
 (שם). המאמר מרדכילשונו של  
3
 ).(ח"א סי' סה ). ועי' שו"ת ויברך דוד33פ"ב הע'  . הובא בס' נחמת ישראל13כ"כ בקובץ הל' לימי ביהמ"צ (עמ'  
4
התיר  (ליקוטי תשובות והנהגות על ת"ב עמ' ל"ב) מרן הגר"מ שטרנבוךנטעי גבריאל (פט"ו הע' כט) בשם מורי הוראה. וכן  

 ).34רק אם אין לגדול שום הנאה. וע' ס' נחמת ישראל (פ"ב הע' 
5

(קובץ בית אהרן וישראל  הג"ר ישראל יעקב פישר זצ''לח אות ז'). וכ"פ (אשרי האיש פס" מרן הגרי"ש אלישיב זצ''ל 

ולפי"ז נראה, והו"ד גם בפנינת המקדש פ"ה הע' עח) לגבי שאר ימות השנה. וע"ע שו"ת מקדש  קובץ ס"ד עמ' קיז ד"ה

 ישראל (עניני ביהמ"צ סי' כא) להג"ר ישראל דוד הארפענעס מש"כ בזה. 
 .קוטי תשובות והנהגות על ח"ב עמ' ל"ג)(לי מרן הגר"מ שטרנבוך 5*
6
  פנינת המקדש פ"ה הע' עט).כן התיר בעל השו''ת מחזה אליהו הג"ר פסח אליהו פאלק ( 

על כך בימי אבילות דספיה''ע, ואמר לי שמי שאינו מצליח להירדם בלי לשמוע שירים אז פשיטא  הגר''מ גרוסשאלתי את  6*

ם שהוא נחשב בגדר חולה שמותר לו לשמוע שירים, אבל אין ללמוד מזה לענין שמותר לו לשמוע ואפי' בספיה''ע משו

ביהמ''צ שחמור יותר, ולכן יש לעשות שאלת חכם, ובפרט שכל ההיתר הוא רק למי שהוא בגדר חולה דבלא''ה אסור לשמוע 

  ם.מדינא וכמו דאיתא בירושלמי ונפסק ברמ''א (סי' תקס ס''ג) שאסור לישון ולקום בשמיעת שירי



 לא
 

 או ללמד תלמידיםנגינה לצורך פרנסה 

וכן מי שפרנסתו ללמד . 7א לנגן יש להקל עליו לנגן בכלי שיר לגויים עד ר"ח אבמי שפרנסתו הו  .ד

עד ר"ח אב,  8נגינה לתלמידים ואם לא ילמד יפסיד את שכר הלימוד שמשלם עבור חודש זה יש שהתירו

להתיר עד ר"ח,  11ויש שהורה ,עד התעניתלהתיר  10שמותר עד השבוע שחל בו ת"ב, ויש שכתבו 9וי"א

הוא גם אם התלמידים גדולים כיון שטרודים  12"ח הורה שיעשה זאת במקום מבודד. וכ"זאך אחרי ר

בלימוד ואין זה בגדר שמחה האסורה בימים אלו, אבל התלמידים בביתם בינם לבין עצמם אסור להם 

לעשות חזרות, כיון שבזמן קצר של ג' שבועות אין מצוי שיפגם כושרם הלימודי אם ימנעו עצמם מכך. 

, ונקטו בחריפות כנגד המנהג ללמד ילדים נגינה 14שצריך להמנע מזה לגמרי. ויש שכתבו 13כתבוויש ש

  --- ------------------------------------------- --------  שער הציון    ---- ---------------------------------------------------
7

)], (סי' תקנא ס"ב ד"ה ממעטים בביה"לוהובא  בדה"ח[ומש"כ עד ר"ח אב כן ביאר דבריו  (סי' תקנא א"א סק"י) פמ"ג 

) כתב שכ"ז אחר (פ' דברים ס"ה הבן איש חי) [ועיי"ש שכ' חוץ מי"ז בתמוז שדינו כט' הימים]. גם (סי' קכב ס"אוקיצוש"ע 

לגמרי, וכן ה"ה ביום י"ז בתמוז עצמו לא ילך בשום אופן, וההולכין בעבור  י"ז בתמוז, אבל מר"ח עד ת"ב ישמטו עצמם

 (מועד לכל חי י"ח).  המהר''ח פלאג'ישכרם אין רואים סימן ברכה וכו', וכ"ה לשון 
8

והגרי"ש אלישיב (שו"ת אג"מ או"ח ח"ג סי' פז ריש ד"ה והנה באחד, וכתב שה"ה לספיה"ע),  הגר"מ פיינשטיין מרנן 

הג"ר אפרים גרינבלאט זצ''ל , וכ"כ )491(בנתיבות ההלכה חלק מד עמ' והגר"נ קרליץ , )5הליכות והנהגות עמ' (זצ''ל 

ובשו"ת  (חט"ז סי' יט אות א') בשו"ת ציץ אליעזר(שו"ת רבבות אפרים ח"ב סי' קנה אות ב', וח"ו סי' רצא אות א'), וכ"כ 

(על הרמב"ם הל' תעניות פ"ה  . וכ"פ הצפנת פענח(סי' קכב ס"ב) כה, ובשערים המצוינים בהל(ח"ב סוף סי' מ') חיי הלוי

(פנינת  הג"ר פסח אליהו פאלק-), ובעל השו''ת מחזה אליהו(תשובות והנהגות ח"א סי' שלג מרן הגר"מ שטרנבוך), הי"ד

  לגבי שאר ימות השנה.  המקדש פ"ה הע' פב)
9

וכתב שיש ללמוד את דינם מדברי הפמ"ג  סי' סז) באמברגר( חהושו"ת זכר שמ, (חט"ז סי' יט אות א') שו"ת ציץ אליעזר 

לענין ישראל המזמר אצל נכרי. והוסיף, שאף שהפמ"ג התיר רק עד ר"ח אב, זה דוקא במנגן בבית המשתאות של נכרים, 

ו ת"ב. שמטרת הנגינה שם היא ליצור שמחה, אולם בלימוד מוזיקה שתכלית הנגינה היא הלימוד, יש להקל עד שבוע שחל ב

שהתיר לאבל אומן בכלי שיר לנגן משום דטריד  הגרי"ל דיסקין זצ''לוגם בציץ אליעזר התיר עד השבוע שחל בו על סמך 

בעבידתיה ואינו שמח בעמלו כלל, ולכן התיר עד השבוע שחל בו ת"ב, ואף בשו"ת מהר"ם שיק (יו"ד סי' שסח) התיר לאבל 

במקום הפסד, שאם לא ילמד יפסיד את שכר הלימוד. אך הוסיף שכל זה בלומד  תוך י"ב חודש על אמו, להמשיך ללמד נגינה

לצורך פרנסה, אך הלומד לצורך הנאה אישית אדרבה בזה יש איסור מגזירת חכמים, שמיום שחרב ביהמ"ק אסור לנגן 

) (יו"ד סי' שפ ף דעתבכלי שיר. [והג"ר יעקב קמינצקי כתב שאע"פ שמעיקר הדין מותר, מ"מ כדאי להתרחק מזה]. וכן ביוס

מתיר נמי לאבל בתוך שנתו לנגן בכלי זמר לצורך פרנסתו. אבל להתיר ללמוד נגינה או ללמד [כשביטול הלימודים אינו כרוך 

בהפסד ממון] מטעם שאינו מנגן עכשיו לשם הנאה אלא לשם לימוד, כתב בשו"ת מהר"ם שיק שאדרבא יש ללמוד מדברי 

תיר לנגן בבתי העכו"ם אלא משום שזהו כדי פרנסתו, ולא מחמת שאינו מתכוין להנות הפמ"ג שאסור, שהרי הוא לא ה

  . (סי' תקנא סקמ"א) בכה"חמהנגינה, ומוכח מדבריו שנגינה אף כשאינה לשם הנאה אסורה. ועי' 
10
ר לאסור ) כותב שאי אפש(סו"ס תקנב האשל אברהם(שו"ת בצל החכמה ח"ו סי' ס"א), וכמו"כ  זצ''ל הג"ר בצלאל שטרן 

 במה שנוגע לריוח פרנסתם. והוא מסביר משום שאין לו שמחה מהריקודים של הגויים, והתיר זה עד חצות של ערב ת"ב. 
11
  ).128(מועדי ישורון עמ'  מרן הגר"מ פיינשטיין זצ''ל 
12

מרן הגרי"ש  םבש (פס"ה אות כה) ). ועי' בס' אשרי האיש(שו"ת בצל החכמה ח"ו סי' סא כ"כ הג"ר בצלאל שטרן זצ''ל 

שפסק לענין ספיה"ע שלימוד נגינה כל זמן שאוחז בתחילת הלימוד ולא יוצא שיר גמור מותר, אבל כשיודע אלישיב זצ''ל 

(בנתיבות ההלכה חלק מד עמ'  הגר"נ קרליץכבר לשיר ותוך כדי לימוד יוצא שיר גמור, אין ללמוד נגינה בימים אלו. וגם 

 הגרב"צ אבא שאול זצ''למוזיקה בתחילה מותר לו ללמד ואח"כ שנהנה אסור. ודעת ) הורה שתלמיד שמתרגל ללמד 491

  ) שאין לנגן בימי בין המצרים אף כשכוונתו לשם לימוד ותירגול נגינה. (שו''ת אורל''צ ח"ב סי' כה אות ב'
13

ת לתלמידיהם לא לגבי שבוע שחל בו ת"ב כתב שהמלמדים שירות ותשבחו מועד לכל חי) בשם (סי' תקנא סקמ"א כה"ח 

(סי' יד בבין  מרן הגר"ח קנייבסקיילמדו כ"א מהניגונים של אלו דשוברים הלב, וטוב יותר שלא ילמדו כל עיקר. וכ"ד 
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מלקיים חוג  שיש להימנע 15בפשיטות כי הדבר נאסר לאחר חורבן ביהמ"ק. וכמו"כ הורו הפוסקים

 ללימוד מחול ונגינה בימים אלו.

  אשכנזי לנגן בחתונת ספרדי

אחרי י"ז בתמוז אצל חתונת ספרדי משום פרנסה. שה"ה שמותר לישראל לנגן  16יש הסוברים  .ה

העושה חתונה אחר י"ז בתמוז מותר לאשכנזים להשתתף בחתונה ולאכול שם ולשמוע וכמו"כ ספרדי 

. אך אסור לו לרקוד 17תזמורת, כיון שהחתן עושה לפי מנהגו ע"פ הדין, ויש בזה מצות שמחת חתן וכלה

 . 17*בשבע ברכות של ספרדים אחר י"ז בתמוז

 לימוד נגינה לצורך נגינה בעיתות מצוה

בזה כדי שיוכל לנגן אצל שמחת חתן וכלה, או כדי להודות לה' בשירה מי שלומד נגינה וכוונתו   .ו

 משום שיש מצוהלגבי שאר ימות השנה  18וזמרה, וכדי לשמח בכל עתות של מצוה, אע"פ שיש שמתיר

  ---- --------------------------------------------------  שער הציון    ----- -------------------- ------------------------------
קובץ מבית לוי ח"ג עמ' לט, ועניני ניסן עמ' עו, ובנתיבות הלכה (מרן הגר"ש וואזנר זצ''ל וכן הורה  המצרים עמ' מה הע' כד)

 גם כן בספיה"ע, והוסיף שה"ה שאסור לנגן בגני ילדים לצורך פרנסה. ואסר )468חלק מד עמ' 
14

(סי' תתצ) כתב וז"ל: "כל שכן כלי זמר דאסור לשומעם במשתה, לכן מה מאד נחשב בעיני לאיסור גדול  יוסף אומץבספר  

ובשו"ת מהר"ם עכ"ל. מה שהעשירים שוכרין לבנותיהן יודע נגן, ללמדם כלי שיר, כי אין זה אלא להתענג ולהתיהר בם" 

) בתו"ד בזה"ל: "בנידון הנ"ל שכל לימוד המוזיק הוא רק שחצנות [היינו על דרך שכתב היוסף (יו"ד סוף סי' שסחשיק 

אומץ הנ"ל 'כי אין זה אלא להתיהר'], ולא לפרנס את עצמו, ובזה אדרבא איסורא איכא, דכבר אמרו חז"ל משעה שחרב 

י שיר, ובכל מיני כלי זמר אסור וכמבואר באו"ח סי' תקס ס"ג, וא"כ אם לומדים הוי ביהמ"ק גזרו חז"ל שלא לנגן בכל

איבוד ממון, וגם עבירה, בכה"ג ודאי א"א לומר דיהיה מותר משום הפסד ממון, ואדרבא אם לומדים איכא ב' עבירות, כן 

כמה אופנים של היתר, הוסיף וכתב ) שלאחר שכתב (ח"ו סי' סט ד"ה ולמעשה בשו"ת שבט הלוינראה לפענ"ד" עכ"ל. ועי' 

  'ופשיטא דאין זה נותן היתר ללמד כלי שיר, ולהחזיק סתם ע"מ לשורר סתם'. 
15

) לגבי (חוט שני שבת ח"ד עמ' שעטוהגר"נ קרליץ ) 51(הליכות שלמה פי"א הע'  מרן הגרש"ז אויערבאך זצ''לכן הורו  

 ספיה"ע, ולכאו' ה"ה בימי בין המצרים.
16
  .)25(פ"ב הע'  ) בשם כמה ספרים אך כתב שיש לחלק עיי"ש. וע"ע בס' נחמת ישראל26(פ"ב הע'  עליה ס' כל המתאבל 
17

 (תשובות והנהגות ח"ד סי' קכח) מרן הגר"מ שטרנבוך(אשרי האיש פס"ח אות ג'), וכ"כ  מרן הגרי"ש אלישיב זצ''לכ''ד  

ספרדיים משמחים אותו כראוי גם בלעדיו, ואין אך כתב שזהו נראה מדינא, אבל למעשה נראה שאם משתתפי החתונה ה

חשוב לו במיוחד לרקוד בחתונה, ואי ריקודו לא ניכר לגרוע מהשמחה, ראוי להמנע ולקיים אבילות כמנהג האשכנזים כשיש 

) שהבאנו מח' הפוסקים 14מספיק מרקדים. ועי' בקונטרס על חודש אייר בהערות והוספות על פסקי הגר"ע אויערבאך (הע' 

  ם מותר לאשכנזי להשתתף בחתונה של ספרדי לאחר ל"ג בעומר. ויל"ד אם ה"ה לכאן.א
) שלענין ריקוד בשבע ברכות בימי בין המצרים נהגתי (שו"ת תשובות והנהגות ח"ד סי' קכחמרן הגר"מ שטרנבוך  כ"כ 17*

מרן הגאון רבי יעקב קנייבסקי ה למנוע, כיון שאין זה מנהג תמיד לרקוד בשבע ברכות ע"כ ראוי למנוע, וכן שמעתי שהור

 ולא דמי לחתונה שהריקודים הם עיקר השמחה מצוה להשתתף", עכ"ל. וע"ע לקמן בפ"ג סעי' ד'.  זצ"ל,
18

(סי' ו' סוף תשובות המחבר קודם שהביא מדברי חכמי דורו) [אך  שו"ת זקני יהודהבשם  (פ"ה הע' פג) ס' פנינת המקדש 

"ד דמיירי אולי בלימוד נגינה בפה, ולא בכלי שיר, כי על ענין זה נשאל שם, אבל כתב כתב שמתוך דברי הזקני יהודה יל

(תנינא סוד"ה מש"כ המג"א) שהמלמד  באשל אברהםשלכאו' ה"ה הטעם לענין לימוד נגינה בכלי שיר] והוסיף שכ"כ 

 ניגונים לנגן בהם בשב"ק או שבחות להשי"ת, אין קפידא ומותר לכ"ע היטב.
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וות הנ"ל, מ"מ בבין המצרים אין להקל בעצם הלימוד, שהרי בלא הלימוד לא יהא בידו לקיים המצ

   .19בזה

  שמיעת שירים בשעת התעמלות

יש  ,במקומות שבאים בני אדם לעשות התעמלות וכדו', מקובל להשמיע שירים ומנגינות  .ז

בין סוג המוזיקה שמשמיעים שחילקו  21שהורה בסתמא דהדבר אסור. ויש מהפוסקים 20מהפוסקים

לשומעים לעמוד בקצב הנדרש וכיו"ב, ולא לשם שמחה ומה מטרתה, שאם היא מושמעת להועיל 

והנאה, הרי הדבר מותר, אבל אם משמיעים מוזיקה ללא שייכות לסוג ההתעמלות וצורתה, אלא כדי 

 שיהא נעים לשוהים שם מהמוזיקה הנשמעת, הרי הדבר אסור.

 שמיעת שירים כשעובדים או בשעת עבודת הבית וכדו'

יך לשמוע שירים וכדו', ואם הוא לא ישמע, הוא לא יוכל לעבוד מי שרגיל שכשהוא עובד הוא צר  .ח

נו מאד דכאשר עסוקים בעבודות נבזמ. אך מה שמצוי 21*שירים עד ר"חלכדי פרנסתו, מותר לו לשמוע 

, וכן הוא הדרך אצל ת, כגון בשעת שטיפת כלים, או שטיפת הרצפה, שומעים תוך כדי כך מוזיקההבי

לגבי שאר ימות  22אזינים למוזיקה תוך כדי עבודתם, אע"פ שיש מי שאמרעוד בעלי עבודה שונים, שמ

עצמם לשמיעת המוזיקה, אלא אדרבה  השנה כי יש ללמד זכות על מנהגם, מכיון שאינם קובעים

  --- ------------------------------------------- --------  שער הציון    ---- ---------------------------------------------------
19

שכתב שאסור לדקלם ולהכין ניגונים בליוי כלי זמר לצורך שמחת נישואין  )95(סי' תקנא הע'  תשובותעי' בפסקי  

שיתקיימו לאחר ת"ב, ובלא כלי זמר וריקודין ומחולות, עד ר"ח ליכא איסור מדינא אבל נהוג להחמיר, ומר"ח ואילך אסור 

  ש. מדינא, ובאם הוא חרוזים במליצה ולא ניגון ממש אין קפידא עיי"
20
אסר זאת בשאר ימות השנה וכ"ש בספיה"ע ובביהמ"צ  הליכות אבן ישראל עמ' שצ סי"ג)( הג"ר ישראל יעקב פישר זצ''ל 

  שאסור.
21

שלהשמיע מוזיקה קצבית במקום שיש  הגרש"ז אולמאןבשם  (שו"ע סי' תקנא אות כ"א) כ"כ בס' ישועות דניאל 

, אלא לשפר את יכולת ההתעמלות והכושר, יש להתיר בזה אפי' בט' התעמלות (חדר כושר), כיון דאין בזאת משום שמחה

הימים. אך בענין המוזיקה שמשמיעים שם בריקוד איירובי יש להחמיר. וכ''כ בקונ' ביהמ''צ להגר''מ סנדר (תשע''ד עמ' לו 

. וכ"ד בעל השו''ת אות נא) בשם מורה הוראה שמותר לשמוע שירים אפי' שמחים לצורך הליכה מהירה, שחיה בבריכה וכד'

לגבי שאר ימות השנה, שמותר לשמוע מוזיקה בשעה  )13(פנינת המקדש פ"ה הע'  הג"ר פסח אליהו פאלק-מחזה אליהו

שעושים התעמלות, כאשר הוא חלק מעבודת ההתעמלות, שעושים ההתעמלות לפי הניגון וכיו"ב דהוי בגדר רפואה. וכ"כ 

שהוא בשנת האבילות על אביו או על אמו מותר וכו' לו לילך למקום שעושים ) גבי מי (ח"ג סי' עט בס' משיב נבונים

(קובץ פסקים ותשובות על חודש  והגר''מ גרוסהתעמלות לצורך רפואה לקול זמרה אם אין כוונתו אלא לזרז את עצמו. 

פעמים מקילין בזה  ניסן עמ' קלד) כתב גבי אבילות בספיה''ע ששיעורי התעמלות הנצרך לשירה של טייפ יש לשאול, כי

ובפרט כשהתעמלות לקטנות, ובתשובה כ' (שם בשער התשובות סי' צ) וז''ל: "כמו''כ נשאלתי בהמלמדים התעמלות, ונצרך 

טייפ המנגן לפי קצב וכיו''ב, ונראה דבזה נמי יש להקל כיון דההתעמלות הוא לצורך, וא''כ שירה שאינה לשמחה אלא 

ל. והוסיף, שגם בקשיי למידה שנצרך לצורך למידה שיהא שירה מסוימת בטייפ, ונראה להכשיר אופן הפעולות שרי" עכ''

  דגם בהא שרי כיון דאין המכוון לשמחה, אלא הוי אופן שעי''ז יש ריכוז ללומד והוא נצרך בהכרח לו ושרי עי''ש.    
 ).(ספר יד בבין המצרים פ"ז, יז הגר"נ קרליץ 21*

22
, והוסיף בזה ביאור, דבאמת אין כוונת האנשים אל הג"ר משה שאול קלייןבשם  ' צז)(פ"ה הע כ"כ בס' פנינת המקדש 

תוכן השירה והנגינה, אלא שנוח להם שאין שקט בבית, ומצוי הרבה שאפי' מסיחים את הדעת מהשירה, וכוונתם רק שיהיה 

טה 'דגרדאי אסיר', צ"ל דהדרך היה איזה קול בבית, ולא שקט לגמרי, ובכל כגון דא לא נאסרה שירה, והא דאיתא בגמ' בסו

אצלם שהיו רוצים לשמוע השירה, וכוונו להרבות השמחה עי"כ, וכדכתב רש"י 'דאינו אלא לשחוק', ולכן הדבר אסור, אבל 

בזמנינו המציאות היא דאין המטרה בשמיעת המוזיקה להרבות שחוק או להרבות השמחה, אלא כפי המבואר לעיל. וכ"ז 

 וד זכות' על המנהג המצוי. נאמר רק בדרך 'לימ
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עסוקים הם במלאכתם, ורק אגב אורחיה הם שומעים המוזיקה, מ"מ בימי בין המצרים אין להקל 

 בזה.

 ריםשעון שמעורר ע"י שמשמיע שי

הרי הם משמיעים שירים או מנגינות, יש שעונים מעוררים אשר בהגיע העת שכוונו אותם להעיר,   .ט

רבן ביהמ"ק, ויש ושהורו כי הדבר אסור מחמת האיסור לשמוע שירים לאחר ח 23מהפוסקים

שהורו כי אם האדם מכבה השעון תיכף כשמתעורר, ואינו ממשיך להאזין לשם תענוג הרי  24מהפוסקים

ותר. ובאופן שנצרך האדם להתעורר לדבר מצוה, כגון לקום לתפילת שחרית, או לשיעור תורה, הדבר מ

 כי הדבר מותר מחמת דהוי צורך מצוה. 25וכל כיו"ב, יש שהורו

 ושירה עם התלמידים בער"ש -השמעת שירה להודיע על סיום ההפסקה בת"ת 

אע"פ שנחלקו הפוסקים ונגינה,  יש תלמודי תורה שכדי להודיע על סיום ההפסקה, משמיעים שירה  .י

אינו נכלל באיסור שירה שמותר כי אופן זה  26לגבי שאר ימות השנה אם מותר או אסור, דיש שהורה

או כדי ונגינה, כי אין המטרה בהשמעת השירה להרבות השמחה, אלא רק להעיר את התלמידים, 

ך זמן קצוב כפי הנצרך להעיר לימודם, והשמעת השירה נשמעת רק למשללחזור להודיע להם כי עליהם 

דמלבד מה שהדבר אסור מחמת איסור שמיעת שירים, גם יכול  27ם. ויש מי שהורהאת כל התלמידי

של תפילה וכדו', מ"מ לבוא ע"י זה עוד קלקולים, אבל מותר להשמיע פסוקים מעוררים דרך נגינה 

לשיר בער"ש וכדו' עם אם מותר בימי בין המצרים יש לעשות שאלת חכם. ולענין רבי בחיידר 

 לחינוך ולא להתענג מותר.שאם זה נעשה  27*התלמידים יש מי שהורה

 שמיעת נגינה בהמתנה בטלפון

 הרי שבזמן ההמתנה עד שמתפנים לענות  מצוי בזמננו שכאשר מתקשרים בטלפון למשרדים וכדו',  .יא
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(הליכות שלמה תפילה פי"ג  ומרן הגרש"ז אויערבאך זצ''ל )519(בנתיבות ההלכה חלק מד עמ'  הג"ר אביגדור נבנצאל 

משום דגזרו שלא לנגן בכלי שיר כנפסק בש"ע ואף לי"א שהביא הרמ"א דהאיסור הוא דוקא מי שרגיל בהם, כגון  סי"ח)

(הליכות אבן ישראל  הג"ר ישראל יעקב פישר זצ''לבכלי שיר בכה"ג יש להחמיר. וכן הורה המלכים שעומדים ושוכבים 

 שאם אינו משתמש בשעון מעורר לצורך מצוה אז אסור אפי' שעון שמצלצל, דהוי ג"כ כלי שיר.  עמ' שפט ס"ה)
24

כבה מיד, אך להמשיך דכל ההיתר הוא דוקא כשמ (אשרי האיש פע"ג אות ז') מרן הגרי"ש אלישיב זצ''לכן הורה  

 (פנינת המקדש פ"ח הע' צט) הג"ר פסח אליהו פאלק-ולהתענג בשמיעת הנגינה אסור. וכן הורה בעל השו''ת מחזה אליהו

  לגבי שאר ימות השנה.
25

 ), וכ"כ הג"ר אברהם יפה שלזינגר (גאב"ד ז'נבה)(הליכות אבן ישראל עמ' שפט ס"ה הג"ר ישראל יעקב פישר זצ''לכ''ה  

 ) והוסיף, שזה בכלל דברי המאירי שכ' 'או לצד מצוה' שמותר עיי"ש.באר שרים ח"ב סי' רכו (שו"ת
26
  ).פנינת המקדש (פ"ה הע' קב כ"פ בעל השו''ת מחזה אליהו (הג"ר פסח אליהו פאלק) כמובא בס' 
27

ריזה, האם מותר להעיר בשו"ת שבט הלוי (חי"א סי' ב') וז"ל: "בישיבה שהתקינו מערכת כ מרן הגר"ש וואזנר זצ''לכ"כ  

התלמידים ע"י מנגינות. תשובה הענין הנ"ל, אם ישיבה תעשה כזאת חושש אני מלבד מההלכה הנזכרת בש"ע סי' תקס 

והירושלמי הידוע (מגילה פ"ג ה"ב), שיעשו זאת בניגון של מקימי בוקר של חילונים או רדיו וכיו"ב, ויש בזה נקודת פגם 

ר הנוטה לנגינת הבעל תפילה ירא אלוקים, כמו הקמת סליחות שהזכיר כ"ת, וכעין 'לומדי ברורה. אבל להקים אותם בדבו

, זה יעשה רושם בלבם אם "תורת ה' קומו לעבודת ה' של תורה ותפילה', או 'קומי רוני בבוקר שפכי כמים לבך נוכח פני ה

  עכ"ל.  בא מפה ת"ח ועובד ה', זה הנלע"ד לפי הזמן ולפי ההתחזקות בירא"ש בדורנו",
 .ליקוטי תשובות והנהגות על ת"ב עמ' לא)( מרן הגר"מ שטרנבוך 27*



 לה
 

השומע להנאת המנגינה,  דאין בזה בית מיחוש, כי אין כוונת 28מושמעת שירה ונגינה, והורו הפוסקים

של נכרים, ומושמעים שם שירים שידע כי בא תורו. אבל אם מתקשרים למקום אלא דעתו נתונה לכך 

. אמנם מי שיש לו מרכזיה יש לו לבטל את המוסיקה 29שיש בהם דברי ניבול, ודאי אסור לשומעם

 .30שמשמיעים בהמתנה בימים אלו

 פלאפון שמשמיע שירה בעת ההתקשרות

זמננו שאפשר לסדר במכשיר הפלאפון שכאשר מחייגים אליהם, אזי הם משמיעים איזה מצוי ב  .יב

כי הדבר מותר, שאין כוונת האדם להנות מהשירה המושמעת, אלא  31ניגון או שיר, והורו הפוסקים

, ותיכף האדם עונה ומפסיק השירה. אמנם אם אפשר להחליף את הצליל ראוי לדעת כי מתקשרים אליו

שאף כל השנה אין להשמיע מוסיקה בצליל הטלפון מפני החורבן, ורק  32*יש שהורהו .32לעשות כן

ומ''מ אין להשמיע צלצול ומנגינה של פסוקים  בחוה"מ וכיו"ב יכול להשמיע צלצול בצורת מנגינה.

דלפעמים הטלפון מצלצל במקומות המטונפים, ומשמיע שם את הניגון עם תיבות הפסוקים, וזהו ממש 

 .33איסור

 סע באוטובוס וכדו' ושומע נגינה שלא ברצוןהנו

למצב או למקום של שמיעת שירה ונגינה, וכגון בזמננו מצוי שהאדם נקלע שלא ברצונו ובחירתו   .יג

באוטובוס ומושמעים בו שירה, או שנכנס לחנויות או משרדים שמושמעים שם דרך קבע שירה שנוסע 

שאין לחוש 33* ונגינה, בכל כיו"ב הורו הפוסקיםונגינה, או שמשתתף באיזה אירוע ומשמיעים בו שירה 

לזה ואי"צ לאטום את אוזניו, ומשום שאין כוונת האדם להנות מאלו השירים ולבוא לידי שמחה ע"י 

כך. ויש שכתב שבמקום שאפשר בקל לבקש מהנהג לסגור הטייפ בודאי צריך לבקש דא"כ אי"ז בעל 

 .34כורחו

  --- ------------------------------------------- --------  שער הציון    ---- ---------------------------------------------------
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, (אשרי האיש פס"ה אות כ"ז ופס"ח אות ח') הגרי"ש אלישיב), 128(מועדי ישורון עמ' מרנן הגר"מ פיינשטיין כן הורו  

, )39' נחמת ישראל פ"ב הע' (תורת המועדים וס הגר"ח קנייבסקי), (שו"ת שבט הלוי ח"א סי' סט והגר"ש וואזנר זצ''ל

הגאון רבי שליט''א לידידי הגר''י ליברמן וכן הוא בתשובת . (ליקוטי תשובות והנהגות על ת"ב עמ' לג) והגר"מ שטרנבוך

(קובץ פסקים ותשובות על חודש  הגר''מ גרוסוכ''ה בספרו גם אני אודך (תשע''א סי' צח).  גמליאל הכהן רבינוביץ שליט''א

 הג"ר פסח אליהו פאלק-) גבי אבילות בספיה''ע, ולכאו' ה''ה לימי ביהמ''צ. וכן הורה בעל השו''ת מחזה אליהוניסן עמ' קלג

 ) לגבי שאר ימות השנה.(פנינת המקדש פ"ה הע' קו
29
  ).(קובץ ט"ו, עמ' קכא שאלה ב' כ"כ בקובץ עץ חיים 
30
הרפואה מעייני הישועה בבני ברק ע"פ הוראת שכן הנהיג הג"ר ישראל זיכרמן בבית  )39(פ"ב הע'  ס' נחמת ישראל 

 הרבנים. 
31
 .מרן הגרי"ש אלישיב זצ''ל) בשם (קובץ ט"ו עמ' קכב שאלה ו' קובץ עץ חיים 
32
  .מרן הגרי"ש אלישיב זצ''לבשם  )6(עמ'  הליכות והנהגות 

 .)519(בנתיבות ההלכה חלק מד עמ'  הג"ר אביגדור נבנצאל 32*
33
 בספרו גם אני אודך (תשע''א סי' צח). הגאון רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט''א''א לידידי שליטהגר''י ליברמן תשובת  

 ),57(הליכות שלמה פי"א הע'  והגרש"ז אויערבאך זצ''ל, (מועדי ישורון פ"ה הע' טו)מרנן הגר"מ פיינשטיין כן הורו  33*

ובץ פסקים ותשובות על חודש ניסן עמ' קלד) גבי (ק הגר''מ גרוס. וכ''ה (תורת המועדים סי' תקנא) והגר"ח קנייבסקי

(פנינת המקדש פ"ה הג"ר פסח אליהו פאלק -אבילות בספיה''ע, ולכאו' ה'ה לימי ביהמ''צ. וכ"ד בעל השו''ת מחזה אליהו

 לגבי שאר ימות השנה.ה')  אותהע' קו ופ"ה 
34
 .מרן הגר"ח קנייבסקי) בשם 38(פ"ב הע'  ס' נחמת ישראל 



 לו
 

 ית יהודיפועלים נכרים המפעילים כלי נגינה בב

 פועלים נכרים העובדים בבית יהודי ומפעילים כלי זמר להנעים עבודתם, נראה שהכל לפי הניגונים,   .יד
ואם ידוע שמטרידים הם ואין מהם שום התעוררות שמחה, כפי שהוא ברוב ניגוני העולם, אין לאסור 

 .35שמחה אסור כל בין המצריםעד חצות היום דערב ת"ב, אך אם יש בהם צד 

 להדליק מוזיקה במקום בני אשכנזספרדי 

בחור ישיבה ספרדי הנמצא בחדר של אשכנזים אסור לו להדליק טייפ וכדין מקום דנהגו איסור אי   .טו

 .36צריכים לצאת מהחדר ואסור להם לשמוע האשכנזיםאתה רשאי להתירם בפניהם, ואם הדליק 

 השמעת שירה בחנויות ובמקומות ציבוריים

ירה ומוזיקה בשאר ימות השנה, מכיון שאין שחנויות וכדו' להשמיע לבעלי  37אע"פ שיש מי שהתיר  .טז

מטרתם להרבות השמחה והתענוג לאנשים הבאים לשם, אלא המטרה היא להרבות הקונים, ולעשות 

להם נעים יותר בעת ששוהים בחנות, ודבר זה לא נכלל באיסור שירה ושמיעת שירה. מ"מ בימי בין 

 שאלת חכם.יש לעשות בזה המצרים 

 לשמוע מכשיר רדיו

ווקאלי] בהם גם שירים [ואפי' שירי מכשיר רדיו ששומעים בו בעיקר דיבורים ומדי פעם מושמעים   .יז

. והמדליק טייפ כדי למנוע אחרים 39, ועי' הערה38כל השנה וכל שכן בבין המצרים שאסוראסור לשמוע 

  .40מלשמוע רדיו עי' הערה
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35
 .(סוס"י תקנג) וטשאטשאשל אברהם ב 
36
 .(ליקוטי תשובות והנהגות על ת"ב עמ' לב) מרן הגר"מ שטרנבוךכן הורה  
37
 ).) כמובא בס' פנינת המקדש (פ"ה הע' קזכן התיר בעל השו''ת מחזה אליהו (הג"ר פסח אליהו פאלק 
38

וכם קצת שירים דאזלינן בתר עי' בנטעי גבריאל (ביהמ''צ) שכ' בשם כמה פוסקים שמותר לשמוע דיבורים אף כשיש בת 

רובא ואין זה נקרא להנאה, וכ''כ בשערים המצוינים בהלכה (סי' קכו סק"ד) שכתב לגבי קלטות ששומעים בהן בעיקר 

דיבורים ומדי פעם מושמעים בהן גם שירים, שכיון שהרוב והעיקר נעשה לדברים המותרים, מותר לשמוע גם את השירים. 

(שו"ת שבט הלוי ח"ו סי' סט) שדבריו תמוהים, כיון שלא הכלי המשמיע קובע  ש וואזנר זצ''למרן הגר"אך כתב על דבריו 

אלא השמיעה קובעת, ולכן במקרה שאסור לשמוע שירים, אסור לשמוע גם באופן כזה. ולפי"ז כ"ש רדיו ששם אין הרוב 

רה מסוימת בשביל לפרסם את והעיקר נעשה לדברים המותרים והשירים שמשמיעים שם אינם טפלים אלא יש להם מט

הזמרים והשירים, וגם מה שהם משמיעים בבין המצרים וספיה"ע שירי ווקאלי ג"כ אסור לרוב הפוסקים, וכבר כתבתי 

בבירור הלכה שמסתבר שגם הפוסקים שמתירים שירה בפה המוקלט בטייפ מסתבר שלא התירו אלא שירה של אדם יחיד 

ובליווי ניגונים שאנשים יודעים לעשות בקולם ובפיהם מיני קולות ותופים ומנגינות בפה בלבד אבל שירה של מקהלה שלמה 

עד שנשמעים ממש כמו כלי זמר ממש מסתבר שזה לא התירו, וראוי לעורר את המקילים בזה שאינם יודעים את ההלכה 

והובא בס' דרך  רא"מ שך זי"עמרן הג(ועי' בזה הע' הבאה). ובכלל שמיעת מכשיר רדיו אסורה בכל ימות השנה וכמו שפסק 

בספרו מנוחת אמת וז"ל: "ברכב שנוסעים, מכשיר הרדיו לא יהיה פתוח כלל גם לא לשמיעת  הגר"מ גרוסשיחה. וכן פסק 

דברים המתחדשים בעולם, ואין צריך לומר בשאר הזמנים, וכן לא בזמן שיש קול זמר שהוא ניגונים כשאינם ניגוני פריצות 

אשה איכא נמי משום קול באשה ערוה. (עי' אום אני חומה בהוגי שעשועות אות שלט). ולא יהיה מכשיר  ופריקת עול, ובקול

  הוידאו פתוח, וגם אם נראים בו דברים תורניים (עי' שם בחידותם משתעשעות סוס"י קל"ד)", עכ"ל.
י אבילות בספיה''ע וז"ל: "נשאלתי (בשער התשובות סי' צ) שכ' גב להגר''מ גרוסחודש ניסן -עי' בקובץ פסקים ותשובות 39

באחד מהערוצים בדבר אופן השירה בימי ספיה''ע, והא ודאי שלמנוע משירה שם ורק דעבורים במשך כל שעות היום 

והלילה לא שייכא, הא ברירא שאם ע''פ דעת תורה אמיתית טוב שיסגור הערוץ א''כ אין להורות היתר וקולא בזה, אך אם 

 



 לז
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רך שלא ישמעו ברדיו הרגיל, בזה לכאו' יש להקל להם בשירה בלא כלי שיר ולסמוך על הדעות בעצם יש סיבה שיתקיים לצו

השירה במכשיר או בטייפ לא הוי כלי שיר ודעת השבה''ל והצי''א שבכה''ג הוי בכלל כלי שיר, אך אומרים שאין אפשרות רק 

צורך שמחה, אלא לצורך הפסקה בין קטעים מסוימים בשירה באופן זה, ולכי אולי יש להקל בגוונא דמוכח דאין השירה לצ

וכיו''ב, ובאופן שקט, ומצטרף לזה כאן שאינו כלי שיר אלא דרך טייפ, אמנם בעלמא ודאי מחמרינן בזה כמבו' באג''מ 

במנח''י ובקנ''ת, אבל בגוונא דליכא עצה אחרת קילא טפי ובודאי יש להעדיף זימרי קודש המעוררים לאהבת ה' ויראתו" 

 עכ''ל.      
שכ' גבי אבילות בספיה''ע וז"ל: "אשר שאל במי שאשתו  להגר''מ גרוסעי' בקובץ פסקים ותשובות (שם סי' פז אות ב)  40

עובדת במקום שעובדות אחרות שם שומעות רדיו ועי''ז היא ג''כ שומעת, וכדי למנוע דבר זהמביאה טייפ של שירים ועי''ז 

ו, האם בימי ספיה''ע מותר להם למנוע שירים אלו, נראה דכיון ששמיעת השירה בכה'''ג נמנעות האחרות מלפתוח את הרדי

שאינו בכלי שיר אלא רק טייפ ולא בגוונא דמביא לידי ריקודים ומחולות אסירא רק ממנהגא ומאידך לשמוע דברים 

ה סיבה דתצטרך להפסיק לעבוד האסורים הוא מדינא, עדיפא שישמעו שירים ולא להיכשל, וכיון דאינו מעיקר הדין אין ז

שם להפסיד פרנסתה, ואף תספורת שרי משום הפסד ממון וכ''ש בהא'' עכ''ל. אמנם כיון דמיירי גבי אבילות בספיה''ע 

     שאסור ממנהגא ולא מדינא לכן באבילות דביהמ''צ שחמור טפי יש לשאול כ''ז לחכם.
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 והשמיעת שירה ונגינה בסעודות מצ -פרק ג' 

 בברית מילה

, רק שנחלקו הפוסקים אם מותר שירה בכלי זמר וריקודין 1לשיר בפה שירות ותשבחות לכ"ע מותר  .א

 4שאין להתיר כלי זמר וטייפ [אלא ריקודין ומחולות], ויש 3שמותר גם לנגן. וי"א 2, די"אומחולות

מחמירים גם לשיר  5, וישמחמירים שלא לעשות ריקודין ומחולות אלא שירה רגילה בלי שמחה יתירה

 .6עד ר"ח אב יש להם על מי לסמוךהיתר בכלי זמר בסעודות מצוה בפה, ומ"מ במקום שנוהגים 

  בבר מצוה ופדיון הבן

מותר לעשות סעודת בר מצוה כרגיל בכל השנה אך ללא תזמורת, וכן ללא כלי שיר ומחולות, וכן   .ב

י' לשמוע שירה בפה בלבד, כיון שהדלקת כלי , וכן אין להדליק טייפ אפ7אין להשמיע בבר מצוה מנגינות

  --- ------------------------------------------- --------  שער הציון    ---- ---------------------------------------------------
1
  כמבואר בכל הפוסקים דלקמן. 
2

סיפת דינים מע' ביהמ"צ סי' א' אות י') הביא מספר משא חיים למרן החבי"ץ שלא לנגן בשום ניגון (פאת השדה א בשד"ח 

בשלושת השבועות זולת בשעת ברית מילה. וכ"כ בשו"ת יחו"ד (ח"ו סי' לד) דעת שבשמחת מצוה כגון מילה, פדיון הבן, סיון 

כל שהיא שמחת מצוה יש להקל בדבר. וכ"כ מסכתא או בר מצוה מותר לשמוע שירי קודש המלווים בכלי נגינה, ש

(סי' תקנא הגהות ב"י סקל"ג) שמותר להביא מנגנים בכלי שיר בברי"מ דהוא סעודת מצוה. אך מה שהביאו  בשיוכנה"ג

(ח"א סי' לו) להתיר זה אינו ראיה  שו"ת חיים שאל) בשם 35) וס' נחמת ישראל (פ"ב הע' 91הפסקי תשובות (סי' תקנא הע' 

ירי להתיר לנגן בברי"מ בשאר ימות השנה משום דלא כתב להדיא בביהמ"צ, ולכן גם מה שהביא הפסקי תשובות דאולי מי

י' רסה אות שלום סקכ"ט) ג"כ אינו ראיה ואדרבה משמע מדבריו דמיירי לגבי איסור (ס להתיר בשם ס' אות חיים ושלום

תיתי להתיר בברי"מ בביהמ"צ וצ"ע. ועי' בס' מעשה  שמיעת כלי נגינה בשאר ימות השנה וע"ז התיר בברי"מ אבל מהיכא

"ה הע' מב), ומה שכתבנו בזה בהקדמה (פ אברהם (יו"ד סי' מח), ובעיקרי הד"ט (חיו"ד סי' לו אות כג), ובס' פנינת המקדש

יד)  (עמ' קלא אות להגר''מ גרוסחודש ניסן -לגבי שאר ימות השנה. ועי' בקובץ פסקים ותשובות 26,25,24כללית הע' 

להגר''מ גרוס שכ' גבי אבילות בספיה''ע לגבי ריקודים וכלי זמר בברית מילה שאף שהמג''א המחצה''ש הח''י הא''ר והפמ''ג 

מתירים בסעודת מצוה בריקודים ומחולות מ''מ להלכה מחמירים בזה כהגר''ז והא''א שאוסרים ובמקומות שנוהגים 

ו, אולם מה שחדשים מקרוב באו שעושים כלי שיר בבר מצוה, אין לדבר לעשות ברית עם כלי שיר, מותרים גם בימים אל

  יסוד, ובודאי שאין להתיר בימי הספירה עי''ש. ומ''מ אין ללמוד מזה מאבילות דביהמ''צ שחמור טפי.  
3

נא ס"ה (תורת המועדים סי' תק מרן הגרי"ש אלישיב זצ''לכתב שאפי' במילה עצמה אין נוהגין ליקח מנגנין, וכ"ד  בא"ר 

מרן הגר"מ  , וכ"כלהגר"מ קליין (גאב''ד אונגואר) (ח"ו סי' קט) אות ג') וכ"כ הפסקי תשובות בשם שו"ת משנה הלכות

במועדים וזמנים (ח"ח סי' שלח) ובליקוטי תשובות והנהגות (על ת"ב עמ' ל"ג) הוסיף שכל ענין השירה במוזיק שטרנבוך 

"ת תשובות והנהגות (ח"ה סי' קסז) כתב שמה שנוהגין לרקוד בגמר סעודת בברית הוא דבר חדש שראוי למונעו. אך בשו

ברית מילה, יש להימנע מי"ז בתמוז כיון שאין זה מעיקר מצותה, והוסיף שמיהו בעיקר יש ליזהר משבוע שחל בו ת"ב שיש 

יר ברנדסדרופר זצ''ל הג"ר מאשורש לאבילות בחז"ל או אף מר"ח, אבל בג' השבועות יש מקום להקל בלי כלי שיר. וגם 

  ) אוסר להשמיע קול תזמורת בכל סעודת מצוה.476(בנתיבות ההלכה חלק מ"ד עמ' 
4
 כ"כ בלוח אר"י ובשו"ת שרגא המאיר (ח"ב סי' יג).  
5

) שכמדומה שלא שרים בפה בבין המצרים בסעודת מצוה. ועי' גם 37(נחמת ישראל פ"ב הע'  מרן הגר"ח קנייבסקיכ"כ  

 שכתב שאין ליקח מנגנים לשום סעודת מצוה בימים אלו.  היעב"ץבסידור 
6

(סי' תקנא סק"מ) ותלה השאלה האם מותר להביא מנגנים לכבוד מצות מילה שתלוי, שאלו המתירים דבר  הכה"ח כ"כ 

 שמחה לצורך מצוה ה"ה הכא, ואילו לדעת האוסרים אסור עיי"ש.
7

(ליקוטי תשובות והנהגות עמ' ל"א  מרן הגר"מ שטרנבוך), וכ"כ (אשרי האיש פס"ח אות ה'מרן הגרי"ש אלישיב זצ''ל  

 ול"ג) גם לגבי פדיון הבן.
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ריקודין  9. ויש מתירים8לשמוע שירה נחשב כעין כלי שיר, אכן, מותר בבר מצוה לזמר שירי קודש בפה

לשמוע שירי קודש המלווים בכלי נגינה, שכל שהיא שמתיר  10ומחולות בלא כלי זמר. ויש מפוסקי ספרד

 ].11שאינם רגילים בתזמורת בבר מצוה אין להתירשכנזים שמחת מצוה יש להקל בדבר. [ולכן נראה שא

 בסעודת אירוסין ושמחת חברים ['סנטוחה']

בסעודת אירוסין מותר לשיר בפה אפי' בציבור, כיון שזה סעודת מצוה, אך לא ריקודים ומחולות   .ג

 רוכ"ש שלא כלי זמר. ובקבלת פני חתן הנהוגה בישיבות במסיבה שעושים החברים לכבוד החתן מות

  --- ------------------------------------------- --------  שער הציון    ---- ---------------------------------------------------

8
הג"ר ) בשם 476כ בס' בנתיבות ההלכה (חלק מ"ד עמ' "כ''ד מרן הגרי"ש אלישיב זצ''ל (אשרי האיש פס"ח אות ה'), וכ 

ראוי לציין, שאם כי רבינו (הגרמ''ב) סבר כן  ובס' בנתיבות ההלכה הוסיף וכה הלשון: ומכל מקוםמאיר ברנדסדרופר זצ''ל, 

והורה כן, אולם לא היה נמנע מלהשתתף באירועי שמחה שנתקיימו בליווי תזמורת, ואפילו בליל ל"ג בעומר (שעדיין נוהגים 

בו עיקר דיני הספירה), עם כל זה היה מפאר את מעמד ההדלקה בק"ק תולדות אברהם יצחק המתקיימת בליווי תזמורת, 

עוד עשרות אירועים כיוצא בהם. והיה אומר, שאף טייפ נחשב בכלל כלי שיר, ואסור לשמוע קול תזמורת מטייפ או נגן וב

שלא בסעודת נישואין (כן היה רבינו רגיל להורות, ובביתו לא הרשה לקנות טייפ, והיה אומר שגם זה נכלל באיסור שמיעת 

שירה הבוקעת מכלי, ואמר שזה מדוייק ומבואר בלשון המחבר שכתב  קול שירה, כי לא הותר אלא שירה בפה, אך לא קול

שגזרו שלא לנגן בכלי שיר וכל מיני זמר וכל משמיעי קול של שיר לשמח בהם, דלכאורה צ"ע דמאחר שכבר כתב איסור בכלי 

וכיוצא בו,  שיר וכל מיני זמר, מה כוונתו במה שהוסיף וכל משמיעי קול שיר, אלא ודאי שכוונת הדברים אף לטייפ

שבעצמותו אינו כלי שיר ולא כלי זמר, דאפילו הכי הוא בכלל האיסור כי חכמים אסרו כל קול שיר הנוצר על ידי כלי ולא 

משמע שגם שירה בפה המקולט  'וכל משמיעי קול'שמהא דכתב  ש וואזנר זצ''ל"מרן הגרהתירו אלא בפה. (וכן הוכיח 

זמן רבינו המחבר לא היה טייפ ומה שייך לומר שהמחבר נתכוין לזה, היה משיב על בטייפ אסורה) וכשנשאל רבינו, דהלוא ב

פי מה שכבר העיד לנו בספר התומים בקיצור תקפו כהן (סוף סי' קכ"ג קכ"ד) על המחבר והרמ"א, וז"ל, ולדעתי אין ספק כי 

רך חריף ועמוק, וכמו כן כללו במתק הכל בכתב מיד ד' השכיל על ידם, כי קושיות רבות שהקשו עליהם אחרונים ותירצו בד

וקוצר לשונם דינים הרבה ולאין ספק שלא כוונו להכל, כי איך היה אפשר לרב המלאכה מלאכת שמים שהיה עליהם ומי 

הוא הגבר שיעשה חיבור על כל התורה לקוח מכל דברי הראשונים ואחרונים ולא יכבד עליהם המלאכה מלאכת שמים, רק 

להיות מכוון להלכה בלי כוונת הכותב וחפץ ד' בידם הצליח, עכ"ל. והיינו שדברי השו"ע נכתבו ברוח רוח ד' ניססה בקרבם 

ד' אשר ניססה בקרבו, ולפעמים יכתוב תיבה שאין לה משמעות, והאמת הוא שזה בא להורות הלכה בשאלה שתתעורר 

יט"א. והעיד הרב שמעון דב בר"א כתבי הגאון רבי משה ברנדסדרופר, והרה"ג דוד קליין של - לאחר כמה דורות, 

 כ"ברנדסדרופר שליט"א נכד רבינו, שבילדותו הדליק פעם טייפ שהשמיע קול תזמורת, ורבינו אמר לו לכבות את הטייפ).ע
9
 . להגר''מ שטרנבוךומועדים וזמנים  להגר''מ קלייו זצ''ל) בשם שו"ת משנה הלכות 92כ"כ הפסקי תשובות (סי' תקנא הע'  
10
  ת יחו''ד (ח"ו סי' לד).כ"כ בשו" 
11

עי' בקונטרס על חודש אייר (וכעת צירפנו את זה גם בקונטרס זה בסוף החוברת עיי"ש) בהערות והוספות על פסקי הגאון  

(סי' תצג), וכן  האורחות חיים בהג' מהרש"םרבי עזריאל אויערבאך שהארכנו בזה לגבי אבילות בספיה"ע והבאנו בשם 

(בנתיבות ההלכה על ספיה"ע חלק  והגר"ע אויערבאך' קיח), שו"ת שרגא המאיר (ח"ב סי' יג), (ח"א סי המנחת יצחקבשם 

(אור לארבעה עשר פט"ז אות י') לאסור, ובשם היחו''ד (ח"ו סי' לד) להתיר, וכתבנו שאין זו  והגר"מ גרוס) 372לט עמ' 

ת עם תזמורת הכל הולך בזה אחר המנהג מחלוקת אלא הכל תלוי לפי הרגילות שהספרדים שרגילים בכל בר מצוה לעשו

מרן הגרי"ש ולכן התיר להם היחווה דעת, משא"כ האשכנזים שאינם רגילים בזה אין להתיר להם, והבאנו סמך לכך מדברי 

(אשרי האיש פס"ה אות כא) שהורה לגבי בר מצוה בר"ח סיון שאם היה הדרך כך היה אפשר להקל בתזמורת אלישיב זצ''ל 

דאי שלא. וחזינן שהכל תלוי לפי הרגילות, ומ"מ אין ללמד מזה לבין המצרים שחמור טפי מאבילות דספיה"ע, אבל אם לא, ו

) שמהמג"א והמ"ב משמע שמותר בריקודין ומחולות בסעודת מצוה 39וכן מש"כ בפסקי תשובות בהל' ספיה"ע (סי' תצג הע' 

חמור טפי, ומ"מ נראה שגם מה שהיחו''ד התיר מהא דאסרו רק בסעודות של רשות אין ללמד מזה לבין המצרים ש

בביהמ"צ מיירי רק לספרדים שרגילים בכך כל השנה לעשות תזמורת בבר מצוה אבל לאשכנזים שאינם רגילים בכך אין 

  להקל. 



 מ
 

. 13וכדו' כנהוג שלא לבא לידי ריקוד, ובלא מחיאת כפים 12לשיר, אך ללא ריקודים, אלא בשירה בלבד

שאין לעשות כלל רק לדחותה  15שאף אין לשיר בשמחה זו. ובתשעת הימים יש שהורה 14ויש שהורה

 לאחר ת"ב.

 בשבע ברכות

סור, וכן בכלי זמר, שא 17שמותר, וי"א 16בשבע ברכות מותר לשיר, אבל ריקודין ומחולות, י"א  .ד

דבמקום שנוהגים לזמר תמיד בכל שבע ברכות, אפשר  20שאסור, ויש מחלקים 19שמותר, וי"א 18י"א

 בכל שמחת שבע ברכות, אם יעשו כך הרי זה  להקל אף לזמר בכלי שיר, אבל במקום שלא רגילים לנגן

  --- ------------------------------------------- --------  שער הציון    ---- ---------------------------------------------------
12

(אשרי האיש פס"ה אות כג, ופס"ח  והגרי"ש אלישיב זצ''ל(הליכות שלמה פי"ד הי"ד), מרנן הגרש"ז אויערבאך כ''ד  

ד') [אך לגבי ספיה"ע הורה הגריש''א שמותר לרקוד לחתן בישיבה, כפי הרגילות שרגילים לרקוד לכבודו בכל השנה.  אות

(ליקוטי תשוובת והנהגות על ת"ב  ומרן הגר"מ שטרנבוךוחזינן מהכא דיש חילוק בין אבילות דספיה"ע לאבילות ביהמ"צ], 

(קובץ פסקים ותשובות על חודש ניסן שיעור ט' אות  הגר''מ גרוס, וכ''ד (קרא עלי מועד פ"ב הע' יב) הגר"נ קרליץעמ' לב), 

(קונ' ביהמ''צ להגר''מ סנדר תשע''ד עמ'  הגאון רבי עזריאל אויערבאך יד) גבי אבילות בספיה''ע, ופשוט שה''ה לכאן, וכ''ה

מרן (תשע''ד עמ' נ אות ו) בשם כה אות כה), והוסיף, שאין לשיר גם שירים שמחים, וכן בקונ' ביהמ''צ להגר''מ סנדר 

(בסידורו) שבשידוכין אין מרקדין [אולם לדעתו גם לא עושים  היעב"ץשמ''מ יש למעט גם בשירים, וכ"כ הגריש''א זצ''ל 

 סעודה]. 
13

(ליקוטי תשוה"נ שם) לגבי בחור  מרן הגר"מ שטרנבוך(הליכות שלמה שם). וכן נשאל  מרן הגרש"ז אויערבאך זצ''לכ''ד  

ר לישיבה דמנהג לעשות לו כעין סעודה קטנה אם מותר בימים אלו לקבלו במחיאות כפים, והשיב, שבשירה וריקודין החוז

(קונ' ביהמ''צ להגר''מ סנדר תשע''ד  מרן הגרי''ש אלישיב זצ''לראוי למנוע דאין לעשות כן ברבים. אך לענין ווארט הורה 

  עמ' נ) שמותר גם למחוא כפים אך יש למעט בזה.
14

(תורת המועדים סי' תקנא ס"ה אות ג'), והג"ר מנחם מנדל לובין (בנתיבות ההלכה חלק מ"ד עמ'  מרן הגר"ח קנייבסקי 

534.(  
15
 (ליקוטי תשוה"נ שם). מרן הגר"מ שטרנבוך 
16

 (שו"ת משנה הלכות ח"ו סי' קט), מרן הגר"מ פיינשטיין זצ''ל כ''כ הג"ר מנשה קליין זצ''ל (גאב"ד אונגוואר) בשם 

והג"ר נתן (בירור הלכה תליתאה סי' תקנא),  הג"ר בנימין זילבר(אבני ישפה ח"א סי' קיג),  מרנן הגרי"ש אלישיבוכ''ד 

(מועדים וזמנים ח"ח סי' שלח, ותשובות והנהגות  ומרן הגר"מ שטרנבוך(שו"ת להורות נתן ח"י סי' מט),  גשטטנר זצ''ל

  מצרים פ"ז, ח). (סי' יד בבין ה והגר"נ קרליץח"ד סי' קכח), 
17

(אורחות רבנו ח"ב עמ' קכח),  ומרנן הסטייפלר(סידור היעב"ץ שער החרסית דיני ביהמ"צ שער חמישי אות ד'), היעב"ץ  

(שו"ת שבט הלוי ח"ג סי' קנז) [והתיר רק שירים של מצוה], וכ"כ בשו"ת שרגא המאיר (ח"ב סי' יג),  והגר"ש וואזנר זצ''ל

הג"ר מאיר ) הובא בשם 469רן (ח"ג סי' תרה), ובס' בנתיבות ההלכה (חלק מ"ד עמ' וע"ע מש"כ בשו"ת מנחת אה

שעריכת סעודת ש"ב לחתן וכלה בימי ביהמ"צ מי"ז בתמוז ואילך, אינו פשוט להתירא כלל, אך להלכה  ברנדסדרופר זצ''ל

הגא ולא מדינא. אמנם למעשה יש סמך להקל למעשה בימים שלאחר י"ז בתמוז עד ר"ח אב, שאינם אסורים אלא ממנ

בשו"ת קנה בושם (ח"ג סי' לו) הוא כתב שאין להתיר אלא עצם עריכת הסעודה, שאין בה שמחה כ"כ אבל לשיר ולנגן כדרך 

  מזמורי חתן וכלה, וכ"ש ריקודין ומחולות, אין שום מקום להקל כלל וכלל, ואפי' ללא שום סעודה. 
18
הא דכ' שאסור לשמוע קול זמרה דמנא ודפומא אם לא בסעודת מצוה, וכ"כ (סי' תקנא) מ במקו"ח לבעל החו"יכן מבואר  

[אולם עי' מרן הגר"מ פיינשטיין זצ''ל, בשו"ת משנה הלכות (ח"ו סי' קט) בשם  הג"ר מנשה קליין זצ''ל (גאב"ד אונגוואר)

צ"ע]. וכמו"כ כתב בס' הליכות ) שהגרמ"פ לא התיר כלי שיר בשבע ברכות בבין המצרים ו27הע'  129בס' מועדי ישורון (עמ' 

שבשמחת חתן בשבעת ימי המשתה שנמשכים אחרי י"ז  מרן הגרש"ז אויערבאך זצ''לשלמה (דיני תענית פי"ג הע' א') בשם 

בתמוז, אין נוהגים דיני בין המצרים, וכן הוא לפי היחוה דעת שכל שהוא סעודת מצוה יש להקל בדבר. ועי' בקובץ פסקים 

(עמ' קלא אות טו) שכ' גבי אבילות דספיה''ע שמותרים לכ''ע בריקודים וכלי שיר, ואף  להגר''מ גרוסן חודש ניס-ותשובות

לאוסרים בשאר סעודות מצוה, שאני הכא שזוהי עיקר מצות שמחת חתן וכלה, ואף שיש מחמירים בזה לדינא שרי עי''ש. 

 אך ללמוד מזה לאבילות דביהמ''צ דחמור טפי.    
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. ולגבי 21דם י"ז בתמוזימי המשתה קוזלזול בימי בין המצרים. ונכון לסדר החתונה שיהיה נגמר ז' 

תמיד לרקוד בשבע ברכות שהכל תלוי במנהג שאם מקפידים  21*שכתב ריקוד בשבע ברכות בשבת יש מי

בשבת יש לחשוש שאם ימנעו הוי אבילות בפרהסיא וירקדו, אבל אצל האשכנזים שלא נהגו לרקוד 

ן שבמוצ''ש קודם וכמו''כ אלו הנוהגי בשבת שבע ברכות בכל השבועות.תמיד אין צורך לרקוד 

 .22הנישואין עושין ריקודין ומחולות אפשר שמותרים גם בזה

 בסיום מסכת ומסיבות סיום בביה"ס וקייטנות וכדו'

בסיום מסכת אין לנגן בה בכלי נגינה אך מותר לשיר בפה, וגם בזה ימעטו מהרגילות ולא להפליג   .ה

כן זהו הנוהג לקיימן מדי שנה, יש ומסיבות סיום הנערכות בבית הספר ומוסדות, אם א. 22*בשירים

שהורה שאף בקטנים שהגיעו לאבילות ויש צורך לעשות  24. ויש23מקום להתיר, אך בלא שירה וזמרה

שבתשעת הימים אסור לעשות כל מיני  25מסיבת סיום מותר אבל לא בשבוע שחל בו. ויש שהורה

 ב.שנה בבית ספר וכיו"הנוהגים לעשות בסוף כגון מסיבת סיום מסיבות 

  בסעודת מצוה בתשעת הימים

שבסעודות מצוה המתקיימות לאחר ר"ח אב לכ"ע אין לזמר אלא הניגונים שנהוג  26יש מי שכתב  .ו

ושאר שירי דביקות  )28, 'ולירושלים עירך'27או 'רחם בחסדך'לזמר (כגון 'יום ליבשה' בברי"מ, 

 "א ס"ט.וריקודין ומחולות. ועי' לעיל פובלא כלי זמר  ת ישראללהמעוררים לגאו

  

  
  ---- --------------------------------------------------  שער הציון    ----- -------------------- ------------------------------

19
בשו"ת משנה הלכות  והג"ר מנשה קליין זצ''ל (גאב"ד אונגוואר)(מועדים וזמנים ח"ח סי' שלח),  נבוךמרן הגר"מ שטר 

  (סי' יד בבין המצרים פ"ז, ח). הגר"נ קרליץ(ר"מ ישיבת טעלז), וכ''ד  הגר"ח שטיין זצ''ל(ח"ו סי' קט) בשם 
20
 י' תקנא ס"ה אות ג).(אבני ישפה ח"א סי' קיג, ותורת המועדים ס מרן הגרי"ש אלישיב זצ''ל 
21
 נטעי גבריאל (הל' בין המצרים ח"א פ"א הע' א' וב'). 

(קובץ פסו''ת חודש ניסן עמ' קלב) הביא  והגר''מ גרוס(תשובות והנהגות ח"ה סי' קסז),  מרן הגר"מ שטרנבוךכ''כ  21*

  לענינינו עי''ש. סי' תנא שמקום שנהגו לרקוד בשבת קודם החתונה מותרים גם בשבת חזון, וה''המהמקו''ח 
22

(קובץ פסו''ת חודש ניסן עמ' קלד) גבי אבילות דספיה''ע והביא דוגמא לדבר וז''ל: "דוגמא לדבר  הגר''מ גרוסכ''כ  

ברמ''א (תקנא ס''א) שמישיש לו נישואין בשבת נחמו מותר לבוש בגדי שבת בשבת החתן והוא במנהגי מהרי''ל (עמ' רמג) 

שבת חזון, וה''ה לענינינו שמותרים במוצ''ש כיון שיו''ט שלו הוא" עכ''ל. והנה אף דמיירי ושם מבואר שהמעשה היה בליל 

 הגרמ''ג באבילות דספיה''ע מ''מ מהא דהביא הרמ''א גבי שבת נחמו והמהרי''ל בשבת חזון נראה שה''ה לאבילות דביהמ''צ.  
) הביא 544גר"י דרזי (בנתיבות ההלכה חלק מ"ד עמ' (אשרי האיש פס"ח אות ו'), [וה מרן הגרי"ש אלישיב זצ''לכ''ד  22*

(קרא עלי מועד פ"ב הע' יב). וגם  והגר"נ קרליץבשמו דבסעודת סיום בתשעת הימים ימעטו בשירה ולא ילבשו בגדי שבת], 

 בזה לפי היחו"ד (ח"ו סי' לד) כל שהוא סעודת מצוה יש להקל גם בסעודת סיום.
23
  ת המועדים סי' תקנא ס"ה אות ג').(תור זצ''ל כ''ה הגרי"ש אלישיב 
24
 (ליקוטי תשובות והנהגות על ת"ב עמ' כט). זצ''ל מרן הגר"מ שטרנבוך כ''ה 
25
 (סי' יד בבין המצרים פ"י, ה'). מרן הגר"ח קנייבסקיכ''ה  
26
  (במברגר סי' טו). בשו"ת שארית שמחהכ''כ  
27

אם מותר לשיר שירים על החורבן כגון רחם  ר"מ שטרנבוךמרן הגעי' בליקוטי תשובות והנהגות (על ת"ב עמ' לב) שנשאל  

  בחסדך וכדו' באמצע השבוע, והשיב שיש לדון בזה. 
28
 (תורת המועדים ס"ה אות א') ששירים מענין החורבן, כגון ולירושלים עירך, מותר לשיר. מרן הגר"ח קנייבסקיכן הורה  



 מב
 

 זמירות שבת וניגון לכה דודי -בשבת 

 30לא לומר זמירות שבת כל שלושת השבועות, מ"מ הכרעת הפוסקים 29אע"פ שיש מי שהחמיר  .ז

בכל שבתות השנה, בכל הסעודות, ואף למי שאינו רגיל בכך זמירות שבת אפי' בשבת חזון שמותר לשיר 

לבחורים בישיבה שאת  32נם יש מי שהורה. אמגם להוסיף ניגונים שאינו מנגן בכל שבת 31ויכול

זו בלא שינוי ואף בסעודה הקבועות בסידורים ורגילים לזמרם בכל שבת, ישירו גם בשבת הזמירות 

ובשבוע שחל בו לא ישירו  .33בלכה דודי כרגילשלישית, אבל שלא ישירו שירים אחרים. וכמו"כ מנגנים 

 .33*אחרי הבדלה 'אמר ה' ליעקב'

 בים מאורות' לאחר קידוש לבנה בתשעת הימיםלזמר ולרקוד 'טו

שאפי'  34'טובים מאורות' יש מהפוסקים שהורו'קידוש לבנה' לזמר ולרקוד מה שנוהגים לאחר   .ח

 36לצאת בריקודין ומחולות כנהוג, ויש שהורו 35בשבוע שחל בו ת"ב מותר לשיר 'טובים מאורות', ואף

בזה וכתב דמ"מ המיקל אין גוערין בו.  37מסתפקשהמנהג הוא שאין מזמרים 'טובים מאורות'. ויש מי ש

  --- ------------------------------------------- --------  שער הציון    ---- ---------------------------------------------------
29

ל המתאבל עליה כתב שלא ברור אם התכוון לזמירות שבת או ואף שבס' כ התרה"ד.) כתב שכן נהג 106(עמ'  הלקט יושר 

(מועדים וזמנים ח"ח סי' שלח) דמיירי בזמירות שבת, והסביר דהיינו  מרן הגר"מ שטרנבוךלזמירות מוצ"ש, מ"מ כבר כתב 

  למנהגם שנהגו אבילות גם בשבת.
30

(הליכות שלמה ביהמ"צ פט"ו  ויערבאך זצ''לוהגרש"ז א(שו"ת אג"מ או"ח ח"ד סי' קיב אות א') מרנן הגר"מ פיינשטיין  

  ).33א"ה הע' 
31
  (שו"ת אג"מ שם). זצ''ל מרן הגר"מ פיינשטייןכ"כ  
32
 (הליכו"ש שם) לבחורים בישיבת קול תורה. זצ''ל מרן הגרש"ז אויערבאךכן הורה  
33

זמרים לכה דודי שהתרעם על האשכנזים שמ השו"ת קול אריהבדברי תורה (מונקאטש ח"ו אות צח) כתב בשם בעל  

בניגון אלי ציון, וסיפר שבהיותו עלם באזניו שמע בעירו שהיה בית אחד שקוננו בו שדים ורוחות בעליית הגג ר"ל עד כי 

הוכרחו הדרים לצאת משם ושמעו שם בלילה בימות החול שאמרו לכה דודי בניגון אלי ציון הנהוג, כאילו מתגרים בנו ללעג 

 מה שמזמרים ניגון זה בשב"ק. וקלס, וכנראה שהס"א נהנים 
  ).454(בנתיבות ההלכה חלק מ"ד עמ' מרן הגרי"ש אלישיב זצ''לכ''ה  33*

34
  ).40(נחמת ישראל פ"ב הע'  והגר"ח קנייבסקי(ספר קידוש לבנה עמ' קלא הע' ד'),  מרנן הגרי"ש אלישיב זצ''לכ''ה  
35

(קובץ פסו''ת חודש ניסן עמ'  הגר''מ גרוסהע' ה'). וכ''כ (ס' קידוש לבנה עמ' קלא  זצ''ל מרן הגרי"ש אלישיבכן הורה  

שבכלל לא  מרן הגר"ח קנייבסקי) שכתב לו 42קלב סוף אות טו) גבי אבילות דספיה''ע. ועי' בס' נחמת ישראל (פ"ב הע' 

וריקודין ראינו מנהג זה לצאת במחול אחרי קידוש לבנה. ושאל אותו מהרמ"א (סי' תכו ס"ג) שכתב "ולכן עושין שמחות 

  בקידוש החודש דוגמת שמחת נישואין", וענה לו 'אולי פעם היו רוקדין אבל אני לא ראיתי מנהג זה'. 
36

(תשובות והנהגות ח"א  והגר"מ שטרנבוך), 22(הליכות שלמה תפילה פט"ו א"ה הע'  מרן הגרש"ז אויערבאך זצ''לכ''ה  

  תשס''ה) בשם מרנן הסטייפלר והגרשז''א זי''ע. -פיה''עסי' רו) הורה שלא רוקדין. ועי' מש''כ ב'קול מהיכל' (ס
37

גאב"ד אונגוואר) בשו"ת משנה הלכות (מהדורא תנינא ח"א סי' תמג) בתשובה שהשיב הג"ר מנשה קליין זצ''ל (כ''כ  

ה וז"ל, "ולפענ"ד דבכזה דברים שאין להם מקור בש"ס קשה להשיב עליהם וכל ערום יעש להג"ר אפרים גרינבלאט זצ''ל,

בדעת והרי אפי' בשבת ישנם מבני אשכנז שאינם מנגנים לכה דודי בשבת חזון וכ"ש בחול ואף דכוונתו רצויה והמשכיל ידום 

וכדאי הוא בית אלוקינו לבטל נגינה זו, ומ"מ המיקל אין גוערין בו שהרי כ' הרמ"א (בא"ח סי' תכו) 'ולכן עושין שמחות 

ואין וכיון דמבואר גודל המצוה מי שכוונתו לש"ש אין מזניחין אותו' אלא וריקודין בקידוש החודש דוגמת שמחת ניש

שהרמ"א לשיטתיה בס"ד שם דאין מקדשין הלבנה קודם ת"ב ולא קודם יוה"כ ובמוצאי יוה"כ מקדשין אותו דאז שורין 

"ח סי' לח אות ד' בשמחה אבל לא במוצאי ט"ב או שאר תענית" עכ"ל. עיי"ש עוד מש"כ בזה. וע"ע בשו"ת ישכיל עבדי (ח

  ס"ב). 



 מג
 

עוד איסור בבשר ויין להתענג, מ"מ לרקוד שאף שנוהגין  38ובקידוש לבנה שבמוצאי ת"ב יש מי שכתב

 ב'טובים מאורות' כיון דהוא למצוה וכעין סעודת מצוה מותר.
  

  כלי זמר במסיבת חומש בתשעת הימים

 לעשות אסור בודאי זמר כלי עם, עם ברוב תורה התלמודי כהיום שעושים סעודה חומש מסיבותט. 

  .39בימי בין המצרים

 

  --- ------------------------------------------- --------  שער הציון    ---- ---------------------------------------------------
38
  (תשובות והנהגות ח"א סי' רו). מרן הגר"מ שטרנבוך זצ''לכ''כ  

המובא בספרו  הגאון רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט''אלידידי  שליט''אמרן הגר''ח קנייבסקי כן הוא בתשובת  39

פס בספרו גם אני אודך תשובות מהגר''י שליט''א והוד הגר''י ליברמן). וכן השיב לו קנ סי'קונטרס גם אני אודך (ח''ב 

אם כי מקור סעודה זו קדומה מאד ומובא ברוקח (סימן רצו), מ"מ כבר כתבו כנסת הגדולה ) וז''ל: "סי' פט ליברמן (תשע''א

(או"ח סימן שצג) וש"ך (יו"ד סימן רמה סק"ח), שאין נוהגין עכשיו לעשות חומש סעודה. ולפי זה נראה, שאין לעשות סעודה 

שליט''א והובא ואף שכהיום נוהגים לעשות חומש סעודה, ויש מקומות שעושים אפילו סעודה, מ"מ אין  זו בתשעת הימים.

לעשות סעודה זו בימים אלו, דידוע שנחלקו גדולי הדורות בזמן התחלת הלימוד, האם מתחילים ללמוד עם כל ילד דוקא 

או יש זמן מיוחד והוא ביום מתן תורתינו חג השבועות, ואפילו בהגיעו לגיל חמש, וכן כתב הא"ר (סימן תצד סק"ג), 

בסביבות בני חמש שעדיין אינו בגיל חמש או קצת יותר, מתחילים הלימוד בשבועות, כמו שכתבו הרוקח ורבינו אפרים 

נעשה בן הרי שאין סעודה זו צריכה להיות בדוקא ביום ש ומובא במקור חיים (סימן תצד) וחק יעקב (שם סק"א) עיי"ש.

חמש, וא"כ מסתבר שאין לעשות סעודה זו דוקא בתשעת הימים. וכדכתב המשנ"ב (תקנא סקע"ג) משמיה דהא"ר, שאם לא 

וכמובן שכל זה בסעודה גמורה, אבל אם אין  נזדמן בלימודו הסיום, לא ימהר או יאחר בשביל לעשות הסיום בימים אלו.

ותר לעשות כן, וכמו שכתב המג"א (או"ח סימן תקנא סק"י), דמה עושין סעודה גמורה אלא מיני מרקחת, לכאורה מ

אבל מסיבות חומש  שנוהגין לאכול מיני מרקחת בשעת כתיבת התנאים, לא מיקרי סעודה וזה מותר בימים אלו, עיי"ש.

  . "סעודה שעושים כהיום התלמודי תורה ברוב עם, עם כלי זמר בודאי אסור לעשות

 



 מד
 

 ונגינה בימים אלו המותרים בשמיעת שירה -פרק ד' 

  

 קטנים שלא הגיעו לחינוך

שהורו כי ראוי להחמיר בזה גם בשאר ימות השנה,  1קטנים שלא הגיעו לחינוך, יש מהפוסקים  .א

. 2שירי שמחה, אבל סתם שירים מותר אסור לשירוכל שכן בימי בין המצרים. ולכן אף בגני ילדים 

רק  4שירים אם יש בזה צורך. ויש שהתירולו שקטן שלא הגיע לחינוך מותר להשמיע  3ויש שהורו

 עד ר"ח אב.

 קטנים שהגיעו לחינוך

. ואם יש צורך לנגן עבור 5ג"כ אסורים לשמוע בכלי שיר בימים אלוקטנים שהגיעו לחינוך   .ב

. ומ"מ בבית שיש בו ילדים קטנים שהגיעו לחינוך 6קטנים כגון בקייטנה וכדו' ישאלו לחכם

שירה, כדי להרגיע אותם וכדי שלא ישתובבו יתר על המידה, ולעיתים יש צורך להשמיע להם 

כי בעת הצורך  7יש צורך להשמיע להם שירה ונגינה, יש מי שהורהוכמו"כ מצוי שכדי להרדימם 

 ועי' בזה לעיל בפ''ב ס''א. שבבית שומעים זאת.גם הגדולים יש להקל בזה, ואף שאגב אורחיה 
  --- ------------------------------------------- --------  שער הציון    ---- ---------------------------------------------------

1
קובץ עץ חיים, טו עמ' קכד ד"ה אחר, הובא בס' פנינת המקדש פ"ה הע' פז) הורה ( זצ''למרן הגר"ש וואזנר כ''ה  

כתוב: אסור לשיר שירים  להגר"נ קרליץג עמ' שכה) -להחמיר כן בכל ימות השנה. ובס' חוט שני (חלק שבת ב

המתאבל עליה  בביהמ"צ אף בגני ילדים, ודוקא שיר המביא לידי שמחה, אבל סתם שירים מותר. ודייק בס' כל

שמשמע שגם בילדים שלא הגיעו לחינוך יש להחמיר. והקשה ממה שכתב לגבי ספיה"ע שגננת שמנגנת בגן א"א 

לאסור, דהקטנים לא הגיעו לחינוך, והיא עצמה אין לה שמחה אלא שעושה מלאכתה. אך כאמור יש לחלק בין 

מרן הגרי"ש אלישיב זצ''ל בין ספיה"ע לבין ביהמ"צ שחמור טפי מספיה"ע כמו שמצאנו חילוקים גדולים בפסקי 

 המצרים. 
2
 (חוט שני שבת ח''ב עמ' שכה). הגר"נ קרליץ 
3

(אשרי האיש פס"ח אות י'), [ולגבי ספיה"ע הורה שמותר לנגן בגני ילדים לתינוקות  זצ''ל מרן הגרי"ש אלישיבכ''ה  

מרן ה לגננת ולהורים אסור], וכן מבואר מדברי שלא הגיעו לחינוך כשאין למנגנת הנאה מזה, אבל במסיבות שיש הנא

(שו"ת אג"מ ח"ד סי' כא אות ד') שאסר רק לקטנים שהגיעו לחינוך משמע שכשלא הגיעו זצ''ל  הגר''מ פיינשטיין

הג"ר פסח אליהו פאלק (פנינת המקדש פ"ה הע' פו) לגבי שאר ימות -לחינוך מותר. וכן הורה בעל השו''ת מחזה אליהו

  נים שלא הגיעו לחינוך אין איסור שמיעת שירה ונגינה.השנה שעל קט
4
 ).13) בשם קובץ הל' לימי בין המצרים (עמ' 16עי' בס' נחמת ישראל (פ"ב הע'  
5
(סי' תקנא סקל"ח)  במג"א(שו"ת אג"מ או"ח ח"ד סי' כא ריש אות ד'), וכן מבואר  זצ''ל מרן הגר"מ פיינשטייןכ''ד  

להג"ר אפרים וך. וע"ע בזה בס' פנינת המקדש (פ"ה הע' פז), ועי' בשו"ת רבבות אפרים דאבילות דרבים נוהג חיוב חינ

שכתב (ח"ב סי' קנה אות ב') שילדים יכולים ללמד מוסיקה בביהמ"צ כי זה לימוד ולא הנאה. ועי' גם  זצ''ל גרינבלאט

  ).15בזה בס' נחמת ישראל (פ"ב הע' 
6
  ש פס"ח אות י').(אשרי האי זצ''ל מרן הגרי"ש אלישיבכ''ה  

7
כ"כ בס' מקדש ישראל (על עניני ביהמ"צ סי' כב) להג"ר ישראל דוד הארפנענס וז"ל: "יל"ע בקטנים שהגיעו לגיל  

חינוך שאין יכולים להשכיבן רק ע"י כלי שיר, או בלא"ה יפריעו כל הבית, אזי יש להקל לערוך לפניהם טייפ של ניגוני 

כין הרבה וא"א להשקיטם כי אם ע"י כלי שיר וכו'. ונראה להתיר מטעם דבכה"ג כלי שיר כדי להשכיבן, או כשהן בו

הוא בכלל צרכי קטנים, ומבואר בש"ע הל' שבת (סי' רמו וסי' שכח) דצרכי קטנים חשיב כצרכי חולה הכולל כל הגוף 

ל"ד שהגם שנמצא בבית וכו', ומבואר בפוסקים דחולה מותר לו לשמוע כלי שיר באלו הימים, ואפי' בט' הימים. ושוב י

גם גדולים, שגם הם ישמעו הזמרה, דאעפ"כ מותר דהו"ל הנאה הבא לו לאדם בע"כ. ועוד דכיון דא"א בלא"ה, גם זה 

 



 מה
 

 חולה או עצוב או עצבני

ויש , 8להרגיע דאגתו וכדו') מותר לו לשמוע רק עד ר"ח אבוע כלי שיר וכדו' (הצריך לשמ חולה  .ג

שאם שומע שירים ומנגינות שלא  10י"א עצבותנמצא במצב העד השבוע שחל בו. וגם  9שהתירו

שאין לשמוע נגינות בבין  11הרגשות של פחד ובדידות מותר. וי"א לצורך שמחה אלא כדי להפיג

 12י"א עצבים או מחוסר מנוחת הנפש, אא"כ סובל מדכאון. וחולהות המצרים אף אם סובל מעצב

כיון שיכול להסתכן אם ימנע עצמו שרשאי לשמוע נגינות בכל ימי בין המצרים ואף ביום ת"ב 

לגבי מי  13המושרים על החורבן והגלות. ויש מי שהורהשישמע רק שירים של ניגונים  12מכך. וי"א

שאעפ"כ אסור לו לשמוע מוזיקה בימי הספירה אותו מעצבנותו,  לעשן והמוזיקה מרגיעהשהפסיק 

 [וכ"ש בביהמ"צ] דלא מתירים דבר אחד בשביל השני.

 נשים

לנגן בכלי שיר, דלגביהן הניגון לגבי כל ימות השנה לדון דנשים מותרות  14אע"פ שיש מי שכתב  .ד

ה מסתימת הפוסקים כתכשיט, ואין מטרתן לשמחה שיש בניגון, מ"מ בימי בין המצרים נראהוא 

 שאין להקל בזה.

  

  ---- --------------------------------------------------  שער הציון    ----- -------------------- ------------------------------
(בקובץ עת חיים, טו, עמ' קכד ד"ה אחר  זצ''ל מרן הגר"ש וואזנר עצמו נכלל בכלל ההיתר של צרכי חולה" עכ"ל. וכ"ד

בשו"ת אור פח) לגבי שאר ימות השנה, אבל אין ללמוד מזה לימי ביהמ"צ, וע"ע והובא בס' פנינת המקדש פ"ה הע' 

 (ח"ג פ"ג שאלה ג' הערה ד"ה ונראה שמי שחולה).  לציון
8

(קובץ פסו''ת חודש ניסן עמ' קלד) גבי  הגר''מ גרוס(קרויוז ח"ד פסקי הלכות אות פ'). וכ''כ  שו"ת דברי שלום 

  ר דאגתו כגון רתוק למיטתו וכד' מותר לשמוע שירה בפה. אבילות בספיה''ע שחולה הנצרך להסי
9

(ליקוטי תשובות והנהגות על ת"ב עמ' לג). ועי' גם בנטעי גבריאל (פט"ו הע' כב) שכתב שחולה  מרן הגר"מ שטרנבוך 

 שאושפז בבית החולים נראה להקל גם אחרי ר"ח אב.
10
תשובות בעל בספרו גם אני אודך תשובת בעל הבני ישפה זצ''ל לידידי הגאון רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט''א  

 מרן הגרש"ז אויערבאך זצ''לוכן  ,)הגר''ג רבינוביץ ונמצא אצל המחבר עדיין לא הודפס( 'סי' קיא ענף ההאבני ישפה 

) הורה כמה פעמים להקל בשמיעת קלטות אם המטרה היא 54ובדיני ספיה"ע פי"א הע' , 8(הליכות שלמה פי"ד הע' 

רק להפיג בדידות או פחדים, כגון באשה אלמנה השוהה לבדה בבית וכדו'. וכן הורה לאלמנה בי"ב חודשי אבילות על 

רע מחטטין שהתירו לסוך אביה. ופעם הורה להתיר נגינה בכלי פסנתר בבית חולנית כדי לחזק רוחה, בהטעימו: 'אטו ג

ראשו מפני שאין זה לשם תענוג, וה"נ הרי אין המטרה לשמוח, אלא להקל מעליה הפחד'. והג"ר מנחם מנדל לובין 

) הורה לענין אלמנה הדרה לבדה ורוצה לשמוע שירים להפיג פחדה שיש לומר לה 534(בנתיבות ההלכה חלק מ"ד עמ' 

קדמה כללית בענין שמיעת שירים בזמננו מה שגדולי הפוסקים כתבו ללמד שתשמע דרשות. ועי' מה שכתבנו בסוף הה

  זכות על מה שנהגו להקל בזמננו [אבל אין ללמוד מזה לבין המצרים דמה שכתבנו שם זה לגבי שאר ימות השנה]. 
11
  (שו"ת אור לציון סי' כה אות ב'). הגרב"צ אבא שאול זצ''ל 

12
(קובץ פסו''ת חודש ניסן עמ' עמ' קלב אות  והגר''מ גרוסצ סי' כה אות ב'). (שו"ת אורל" זצ''ל הגרב"צ אבא שאול 

  טז) גבי אבילות בספיה''ע דמי שעצביו רופפים וצריך לשמוע נגינה לצורך רפואה שמותר.
12
 (תורת המועדים סי' תקנא ס"ה אות ו'). מרן הגר"ח קנייבסקי 
13
 ות כ') לגבי ספיה"ע, ופשוט שה''ה לימי ביהמ"צ.(אשרי האיש פס"ה א מרן הגרי"ש אלישיב זצ''לכ''ה  
14

(על הרמב"ם הל' תעניות פ"ה הי"ד) על הרמב"ם וז"ל: "אפשר דנשים מותרות, דהוה כמו תכשיט, כמבואר  הצפנת פענחכ"כ  

ל דבר שיש בו בירושלמי פ"א דפאה ה"א [שם איתא, 'מותר לאדם ללמד את בתו יוונית מפני שהוא תכשיט לה'] וכו', דלא גזרו רק ע

  תענוג ושמחה". עכ"ל. ועיי"ש שהביא סימוכין לחידושו.
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 חתן וכלה

בימים אלו דהוא כרגל אצלם והוא יו"ט מותר להם לשמוע מוזיקה חתן וכלה מעיקר הדין   .ה

  .15שלהם. אמנם בלא שאחרים יראו דהוה דברים דנהגו בזה איסור

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  --- ------------------------------------------- --------  שער הציון    ---- ---------------------------------------------------
15
  (ליקוטי תשוה"נ על ת"ב עמ' לג).מרן הגר"מ שטרנבוך כן הורה  



 מז
 

  

  שליט"אאויערבאךעזריאל  עמוד ההוראה הגאון הגדול רבי פסקי חתנא דבי נשיאה

  אבילות המקדש דיני על 

  )513(מתוך ספר בנתיבות הלכה חלק מ"ד עמ' 

  עם הערות והוספות

  כשאין מקום לאמה

אם אין מקום מול הפתח לעשות אמה על אמה מרובע, לא מהני לעשות אמה על אמה כדי      .א

 .1לרבע בצורת מלבן

 כשאין מקום נגד הפתח

כנגד הפתח, עדיף לעשות את הזכר לחורבן מעל הפתח אם אינו יכול לעשות זכר לחורבן   .ב

 .2מבפנים, מלעשות בצד בסמוך להפתח

 מקומות ציבוריים

, אולמי 4, בתי ספר של בנות3במקומות ציבוריים אין נוהגים לעשות זכר לחורבן, לכן בת"ת  .ג

 אין עושים זכר לחורבן. 6ופנימיות של ישיבות 5שמחות
  --- ------------------------------------------- --------  שער הציון    ---- ---------------------------------------------------

1
, ופנינת המקדש פ"א הע' נז), וכ"כ בס' פנינת המקדש (פ"א הע' 310(שאלת רב עמ'  מרן הגר"ח קנייבסקיוכן דעת  

שכתב (סי' תקס א"א סק"ג)  הפמ"גוכן עולה ע"פ דברי  ),הג"ר פסח אליהו פאלק( בעל השו"ת מחזה אליהונז) בשם 

(ספר  מרן הגר"מ פיינשטיין זצ''לשהאמה על אמה צריך שתהיה דווקא בריבוע ולא ארוך וצר וכדו'. מאידך דעת 

ר זכר הבית סי' יט סוף הע' יא) שאם אין מקום כנגד הפתח לעשות אמה על אמה מרובע, בכה"ג יעשה אם אפש

  לחורבן נגד הפתח בצורת מלבן ששטחו אמה על אמה.
2

כמובא בס' מנשה קליין זצ''ל (גאב''ד אונגואר) והג"ר (אורחות רבנו ח"ב עמ' קמז אות ו') מרן הסטייפלר וכן דעת  

ך עי' . א)(הליכות אבן ישראל עמ' שפו ס"ח ישראל יעקב פישר זצ''לוכ''ד הג''ר  ),467בנתיבות ההלכה (חלק מד עמ' 

שבכה"ג יעשנה במקום הקרוב יותר לקיר שהוא מול ונגד הפתח הגרי"י פישר שהביא בשם  )סי' יט הע' יא(בס' הבית 

וצ"ע) וכ"כ בשו"ת משכנות הרועים (סי' יח). מאידך, היעב"ץ במור וקציעה (ד"ה ואין מחייבין) העיד שנהג בעצמו 

ליפה בכותל שבצד הפתח, תיכף לכניסה סמוך לפתח. וכן דבכה"ג שלא יכל לעשות נגד הפתח ממש שקיים מצוות ק

(הג"ר פסח אליהו בעל השו"ת מחזה אליהו שאלה א') ו (שו"ת אור לציון ח"ג פ"ל הגרב"צ אבא שאול זצ''לפסקו 

פ"א הע' נא) שבכה"ג יש לשייר אמה בכותל שלצד הפתח, סמוך ונראה למקום (והובא בס' פנינת המקדש פאלק) 

) שאם אין אפשרות לשייר בכותל של מול הפתח 491הלכה חלק מ"ד עמ' ה(בנתיבות הגר"נ קרליץ ת הכניסה. וכן דע

משיירין בכתלים שבצדדין, שגם בזה ניכר כשנכנס לפתח, ורק אם אין מקום בכתלים שבצדדים משיירין בכותל של 

, והובא בס' אשרי האיש או"ח 30עמ'  12לכה (גיליון ההפתח שיהא ניכר כשיושב בביתו מול הפתח. ועי' בנתיבות ה

(מרן הגרי"ש שמקום האמה על אמה בבית חמיו  אויערבאך שליט"א מרבינו הגר''ע"ג פע"ג הע' רפו) שהביא עדות ח

מול המקום שיושב ולומד, ולא מעל הפתח כיון שנמצא בעיקר במקום לימודו, ורוצה  בתוך החדראלישיב זצ''ל) 

מרן הגרש''ז ) הביאו שכן נהג אביו 133ובס' בנתיבות ההלכה (חלק מד עמ'  לראות את האמה על אמה כנגדו תמיד.

  היה האמה על אמה מול הכניסה.      מרנן הגרא''מ שך והגר''ש וואזנר זצ''לושאצל  אויערבאך זצ''ל,
3

נינת המקדש בס' פ), ו468עמ'  כמובא בס' בנתיבות ההלכה (חלק מד הג''ר מנשה קליין זצ''ל (גאב''ד אונגואר)וכ''ד  

שהם בכלל בתי מדרשות שפטורים מלשייר שם אמה בלא סיד כמש"כ רוב הפוסקים,  כתב לגבי ת''ת (פ"א הע' עז)

דלענין ביהכנ"ס כתבו המג"א (סי' תקס סק"ב) והפמ"ג (שם) שאין צריך לשייר והובא דבריהם בערוה"ש (סי' תקס 
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  בתי מלון

זכר לחורבן בכניסה למלון, ואין צריך לעשות זכר לחורבן בכל חדרי  אולם בית מלון יש לעשות  .ד

 .7המלון

 דירה להשכרה

בית שמיועד להשכרה אין צריך לעשות שום זכר לחורבן, דהמשכיר פטור כיון שאינו דר שם   .ה

 .8והשוכר פטור כיון שאין הדירה שלו
  ---- --------------------------------------------------  שער הציון    ----- -------------------- ------------------------------

לב חיים (חי"ג סי' קכח) ושו"ת מנחת אלעזר (ח"ג סי' סו  ס"ה) ובביה"ל (סי' תקס ד"ה שאין). ולפי"ז כתבו בשו"ת

מרן אות ג') שה"ה בית המדרש שאין צריך, וכן הביא בס' אהל משה (עניני המקדש והגלות עמ' שיד הע' שדמ) בשם 

ועי' בספר זכרון ירושלים (פ"ד אות ט') ובס' אהל משה (שם) ובשו"ת מנחת אלעזר (שם) הגרש"ז אויערבאך זצ''ל. 

כמה טעמים לדין זה, ואכמ"ל.  ש (שם) בשם בעל השו"ת מחזה אליהו (הג"ר פסח אליהו פאלק)ס' פנינת המקדוב

מאידך בדעת תורה (ד"ה אלא טח ביתו בטיט) בשם שו"ת מהר"ם בר ברוך החדשות (לסי' שא) ובס' יוסף אומץ (סי' 

 מה על אמה בלא סיד.תתצב) ובדרכי חיים ושלום (אות תרפב) כתבו שיש לשייר גם בביהכנ"ס א
4

מרן ). ודעת 468לכה (חלק מ"ד עמ' הובא בספר בנתיבות הכמ הג"ר מנשה קליין זצ''ל (גאב"ד אונגוואר)וכן דעת  

(אשרי האיש או"ח ח"ג פע"ג אות ה') שבנין של סמינר ובית ספר לבנות, רצוי לשייר אמה על  הגרי"ש אלישיב זצ''ל

 אמה בחדר אוכל וכדו'.
5

כ"כ בס' פנינת ), ו468כמובא בס' בנתיבות ההלכה (חלק מד עמ'  ר מנשה קליין זצ''ל (גאב''ד אונגואר)הג''כ''ד ו 

) שאולמי שמחות פטורים משיור אמה (הג"ר פסח אליהו פאלק בעל השו"ת מחזה אליהוע' פז) בשם המקדש (פ"א ה

(תורת המועדים סי' תקס סק"ב)  בסקימרן הגר"ח קנייעל אמה מכיון שמקום זה אינו מקום של דיורים. מאידך דעת 

שאולמי שמחות אע"פ שהוא מקום ציבורי, מ"מ כיון שהוא שייך לאדם פרטי, צריך לעשות שם אמה על אמה, ובפסקי 

(ריש מס' תענית ד"ה וכן) וכבר דחה הראיה מהשל"ה  השל"ה הק') כתב שכן משמע מדברי 31תשובות (סי' תקס הע' 

ו) משום דמדברי השל"ה נראה דמיירי באופן שהיו מכינים בתיהם לשמחת הנישואין, בס' פנינת המקדש (שם הע' פ

 ולא במקום שמיועד רק לשמחות עיי"ש.
6

(אשרי האיש או"ח ח"ג פע"ג אות ה') שפנימיה של ישיבה הרי היא כבנין של  זצ''ל מרן הגרי"ש אלישיבוכן דעת  

וכן דעת בעל השו"ת מנשה קליין זצ''ל (גאב''ד אונגואר), הג''ר ה. וכ''ד מצוה שאין צריך לשייר בה אמה על אמ

מרן הגר"ח כמובא בס' פנינת המקדש (פ"א הע' פב) עיי"ש טעמו. מאידך דעת (הג"ר פסח אליהו פאלק)  מחזה אליהו

) שגם פנימיה 516הלכה חלק מ"ד עמ' ה(תורת המועדים סי' תקס סק"ב) והג"ר אביגדור נבנצאל (בנתיבות  קנייבסקי

יבת בשיור אמה על אמה, כי אינה בגדר מקום של מצוה, וגם אינה בגדר מקום של ציבור, אלא בגדר מקום פרטי חי

) שפנימיה של ישיבה, 498לכה חלק מ"ד עמ' ה(בנתיבות ה הגר"נ קרליץשהושאל לבחורים המתגוררים שם. ודעת 

(גאב"ד אונגוואר)  ר מנשה קליין זצ''ללהג"הישיבה צריכה לשייר. ובשו"ת משנה הלכות (מהדו"ת ח"א סי' תסג) 

 מרן הגר"ח קנייבסקימסתפק אם צריך לשייר בפנימיות אמה על אמה ללא סיוד. ולענין חדר האוכל של הישיבה גם 

 (פנינת המקדש שם הע' פ' ועיי"ש הע' פא).המחזה אליהו (תורת המועדים שם) מודה שאין צריך לשייר, וכ"ד 
7

ובפסקי תשובות ), 468כמובא בס' בנתיבות ההלכה חלק מד עמ' זצ''ל (גאב''ד אונגואר) הג''ר מנשה קליין  וכ''פ 

(ריש מס' תענית ד"ה וכן). מאידך בס' פנינת המקדש (פ"א הע'  השל"ה הק') כתב שכן משמע מדברי 31ע' (סי' תקס ה

המלון מתגורר שם אין  שבתי מלון, אם אין בעל (הג"ר פסח אליהו פאלק) ד) כתב בשם בעל השו"ת מחזה אליהוצ

חיוב לשייר בהם אמה על אמה, מכיון שבעל המלון אינו גר שם, והאורחים המתארחים במלון אף הם פטורין 

  דלגביהם הוי דירת עראי, ואף פונדק פטור מעיקר הדין ממזוזה, וה"ה שפטורים משיור אמה על אמה, עיי"ש. 
8

(או"ח ח"ג סי' פו) שאף אם המשכיר היה חייב לשייר ולא  הובשו"ת אגרות מש(סי' סא)  בשו"ת מגדל השןוכ"כ  

שייר ונעשה הבית באיסור, מ"מ השוכר אינו צריך לקלוף ולשייר, כיון שאין זה ביתו שלו אלא שרק שכור לו לצורך 

שימושו. אך סיים המגדל שן דמדברי הש"ס משמע שיש להחמיר בענינים אלו, ולא כתב זאת אלא על דרך המדומה 

וכ"כ בספר  )א ג אות(אשרי האיש או"ח ח"ג פע" מרן הגרי"ש אלישיב זצ''לה יש להחמיר. מאידך דעת ולמעש

 הג"ר מנשה קליין (גאב"ד אונגוואר) והג"ר מאיר ברנדסדורפר זצ''ל,) בשם 475, 468הלכה (חלק מ"ד עמ' הבנתיבות 
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 לבישת בגד הקריעה

מיד את הבגד הקרוע בעודו נמצא הקורע קריעה כשרואה את מקום המקדש יכול לפשוט   .ו

 .9בכותל המערבי

 חיוב נשים בקריעה

נשים אינם יכולות להקל בקריעה על ירושלים ומקום המקדש, ויש להן לקרוע טפח כנגד הלב,   .ז

 . 10ואין להם להקל לקרוע טפח מלמטה

  ---- --------------------------------------------------  שער הציון    ----- -------------------- ------------------------------
י' קטז ענף ב') וכן נקט בספר זכרון ירושלים וכ"כ בשו"ת דבר יהושע (ח"ב סי' עג אות ג') ובשו"ת אבני ישפה (ח"א ס

(סוף פ"ד) ובס' בירור הלכה (או"ח ח"ג) להגרא"י זילבר שמוטל על השוכר חיוב בזמן השכירות לדאוג לכך שתהיה 

לכה שם עמ' ה(בנתיבות ה הגר"נ קרליץהדירה עם אמה בלא צבע. לכן הוא חייב לקלף בדירה אמה על אמה. ודעת 

 שמרן הגר"ח קנייבסקילשייר. רק שנחלקו הפוסקים אם כדי לקלף צריך לשאול את המשכיר  ) שהבעה"ב חייב498

אם מחויב בדירה שכורה לגרד אמה על אמה זכר מרן החזו"א זי''ע (אורחות רבנו ח"ב עמ' קמח אות יא) שאל את 

ן לשאלו פטור. מאידך דעת שבלי רשות מבעה"ב אסור לגרד, ואם בעה"ב אינו נמצא כאזי''ע לחורבן, וענה לו החזו"א 

(תורת המועדים סי' תקס סק"ה) שאף כשהמשכיר פטור מלשייר, השוכר חייב ורשאי  מרן הגרי"ש אלישיב זצ''ל

לעשות אמה על אמה אף אם המשכיר אינו מרשה לו. אכן, אם המשכיר מקפיד על כך ויצטרך לריב עמו מחמת כן, או 

ו לצבוע את הבית מחדש בתום תקופת השכירות, אינו חייב לקלף. שיגרם לו הפסדים מכך כגון שהמשכיר יחייב

וכעי"ז כתב באבני ישפה (ח"א סי' קטז ענף ב' ד"ה ולכן יוצא) שאם שאל השוכר את המשכיר ואינו מסכים לזה, אסור 

לו לקלף. וכן אם אמר המשכיר לשוכר שנותן לו רשות לקלף עתה אמה על אמה, ובתנאי שבסוף השכירות יצבע 

שאם המשכיר  ירה מחדש, יש להקל ולפטור את השוכר מלקלף אמה על אמה. וכ"כ בשו"ת דבר יהושע (שם)הד

ואם המשכיר הוא  אמה, ואין צריך לשאול אותו על כך,ישראל, אפשר לנקוט בסתמא דנותן לו רשות לקלף אמה על 

) לגבי מי ששוכר ממי 514שם עמ'  לכהה(בנתיבות ה הגר"ש דבילצקיעכו"ם יפייסו בדמים כדי שיתן הסכמתו. ודעת 

ינו שומר תורה ומצוות יש לו לעשות זכר לחורבן, ואם בעה"ב אינו נותן לו רשות הרי הוא פטור מדין אונס. וכל שא

האמור הוא לענין מי שנכנס לדירה שכורה, האם מוטל עליו חיוב לקלף מהקיר אמה על אמה שתהיה בלא צבע. אבל 

שכורה, הרי הוא חייב לשייר אמה על אמה בלא צבע אפי' אם שכר הדירה מנכרי אם השוכר צובע את הדירה ה

(סי' תקס א"א סוף סק"ד). ולפי"ז לא קשה מה שבספר הבית (סי'יט סוף הע' כג) התפלא על האג"מ  בפמ"גכמבואר 

בתורת חיים  שפסק נגד הפמ"ג דהפמ"ג מיירי בשוכר שצובע הדירה ובזה אפשר דגם האג"מ מודה דחייב ויל"ע. אמנם

(סי' תקס סק"ב) כתב ללמד זכות על מי שגר בדירה בשכירות, ולאחר מספר שנים הדירה חוזרת לבעליה, או לרשיות, 

דבאופן זה אין חיוב על השוכר לשייר אמה על אמה, כי רק על ביתו של אדם יש חיוב זה. ושוב חזר בו, כי כתב הפמ"ג 

מה על אמה בלא סיד. אך בשו"ת קנין תורה (ח"א ריש סי' קיז) מעיד על דהדר בשכירות ומסייד ביתו, צריך לשייר א

עצמו שאינו נוהג בשיור אמה וכתב בזה"ל: "אם כי לא זכיתי עוד לבית משלי, אך הלא הפמ"ג כותב דגם הדר 

ל בשכירות בבית עכו"ם אם מסייד או תולין קובריצון בהכתלים צריך לשייר אמה על אמה, אך כי לא ראיתי כן אצ

  אבותי ורבותי". ע"כ. וע"ע בדינים והנהגות ובס' הבית (פי"ט הע' כד) ובס' פנינת המקדש (פ"א עמ' קטז).
9

בס' סבו  וכ"ה ,(קונטרס אחר כותלנו אות טו) והגר"ש דבליצקי(דולה ומשקה עמ' ריב)  מרן הגר"ח קנייבסקיוכ"ד  

(הג"ר פסח אליהו  סא) בשם בעל השו"ת מחזה אליהו' קוכ"כ בס' פנינת המקדש (פ"ז הע ציון (עמ' סה שאלה קצו),

(אורחות רבנו ח"א עמ' שיח).  ת רבנו ח"ב עמ' קמח) וכן הוא הורה(אורחו מרן הסטייפלר זצ''לוכן נהג פאלק), 

ן זמ(אשרי האיש או"ח ח"ג פע"ג אות כג) שאת הבגד הקרוע צריך ללבוש כל מרן הגרי"ש אלישיב זצ''ל מאידך, דעת 

  ום החורבן.שהייתו במק
10

 (הליכות חיים, מועדים וזמנים עמ' רמג) הדברי יציב מצאנז(אורחות רבנו ח"ב עמ' קמט) מרן הסטייפלר  וכן הורו 

הגר"ש כ''ה ו ,)34ינת המקדש פ"ז הע' נ(פ והגרי"ש אלישיב זצ''ל ,(ס' במחיצת רבנו עמ' ריז)הג"ר יעקב קמינצקי 

, (שו"ת רבבות אפרים ח"ח סי' קעד) הגר"נ קרליץ), לח ריש עמ' קכד- ם לו(זכרון בצלאל סוף הקדמה לסעיפי דבליצקי

מרנן הגר"ח קנייבסקי, וגאב"ד ירושלים הגרי"ט וכ"ד  ,)520הלכה חלק מ"ד עמ' ההג"ר אביגדור נבנצאל (בנתיבות 

  (ס' פנינת המקדש שם). ווייס



 נ
 

  

 כשרואה קודם את ירושלים

ל ירושלים אינו יכול הנוסע לכותל המערבי ורואה קודם את ירושלים וצריך לקרוע גם ע  .ח

. ואם רוצה בדווקא לקרוע קריעה אחת על 11לשהות עם הקריעה הזו עד שיגיע למקום המקדש

שניהם יסגור את עיניו עד שיגיע לכותל המערבי ואז יראה בבת אחת את ירושלים ומקום 

 .12המקדש

  --- ------------------------------------------- --------  שער הציון    ---- ---------------------------------------------------
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' וח"ב עמ' קנ) שמותר להתעכב ולא לקרוע על (אורחות רבנו ח"א עמ' שכ אות ז מרן הסטייפלר זצ''למאידך, דעת  

 הש"ע שקורעים פעמיים אינו אלא לכתחילה. ירושלים עד שרואה את מקום המקדש, ומה שכתב
12

(הליכות חיים,  והדברי יציב מצאנז זצ''ל(אורחות רבנו ח"ב עמ' קנד אות יח, וח"א עמ' שכב)  הסטייפלרוכן נהגו  

ום העיניים ולא לפותחם עד בואו אל מקום אשר ממנו רואים את מקום המקדש, מועדים וזמנים עמ' רמא ס"א) לעצ

  עה. יואז יעשה קר



 נא
 

 השמעת קלטות בחתונו

"מ אם זה קלטת של שירה בפה או חתונות בירושלים אין להדליק קלטות של שירה ואין נפק   .ט

 .13בכלי זמר

 ניגון בכלי בשבע ברכות

 .14בסעודת שבע ברכות בירושלים אין לנגן בכלי שיר כמו בחתונות  .י

  

 שליט"א פסקים ששמענו מרבינו הגר''ע

 בן גדול הסמוך על שולחן אביו לענין קריעה

[ספר שריד ע, שהבגד של אביו. בן הסמוך על שולחן אביו אינו צריך לקרוע, כי אין לו רשות לקרו  .יא

והיינו דוקא אם האבא מקפיד אבל אם אינו מקפיד חייב בית מקדשנו עמ' יא בשם מרן שליט"א]. 

 [כן אמר לי מרן שליט"א].  .15לקרוע. ובסתם צריך לבקש רשות אביו

  --- ------------------------------------------- --------  שער הציון    ---- ---------------------------------------------------
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  ).8, 7''ע אויערבאך על ספיה"ע (הע' מס' י הגרקעי' מה שכתבנו בזה בהערות והוספות על פס 

14
, )עמ' מו(ברכות  קונטרס פניני שבעוכן הובא בשמו ב מרן הגרי"ש אלישיב זצ''ל בשם הגר''מ גרוסוכן אמר לי  

 הג"ר ישראל יעקב פישר זצ''לדעת  ,ח"א סי' קכא). מאידך(ישא יוסף ובס' , )פורים פ"ז הע' יד(חק צשבות יוב

 הע' יג) כי כל האיסור לנגן בכלי זמר הוא רק על חתונה, ולא בשבע ברכות. 36(הליכות אבן ישראל עמ' 
15

'ד) שאם אביו מקפיד על הבגד אי''צ לקרוע בסמוך על שולחנו. (תל תלפיות פ''י ה' מרן הגר''ח קנייבסקיוכ''ד  

(מנוחת אמת פי"ב ס"ח), וכ"כ בשו"ת  והגר"מ גרוס(שו"ת להורות נתן ח"ב סי' לט)  זצ''ל הג"ר נתן גשטטנר ,מאידך

ת שרגא המאיר (ח"ב סי' עד) שע"פ הסברא דניחא ליה לאיניש למיעבד מצוה בממוניה חייב הבן לקרוע גם בלי רשו

מרן הגר"מ . וכ"כ אז לא יקרע שרק אם אמר לו אביו בפירוש שלא יקרע בגדו הגר"נ גשטטנרמאביו. והוסיף 

(תשובות והנהגות ח"ה סי' קסה) וז"ל: "מה שפסק גדול אחר שבחור ישיבה פטור מקריעה מפני שהבגד  שטרנבוך

רי, וכמו באתרוג, שאם נותן לבנו הסמוך והבגד שלו לגמ רא שנתן לו במתנהבשייך לאביו, תמוה הדבר, ראשית דמסת

על שולחנו הוי שלו לצאת בו, כך הבגדים שלו. אבל בלאו הכי נמי נראה שמדין צדקה חייב אדם לדאוג לחבירו לספק 

מרן הגר''ח  לו צרכיו הגשמיים, וכש"כ הרוחניים שיוכל לקיים מצות חז"ל לקרוע, ואין לפטור בחור כלל" עכ"ל. וכ''ה

 מרן הגרש''ז אויערבאך זצ''ל) שאם יודע אבין שהולך שיקרע. ודעת 498נתיבות ההלכה חלק מד עמ' (בקנייבסקי 

) דכמו שאביו קונה לו תפילין וציצית וכדו' כדי 446בתשובה שהשיב להג"ר יוסף שוב (בנתיבות ההלכה חלק מ"ד עמ' 

 הג"ר ישראל יעקב פישרם המקדש. וכן שיקיים מצוות כך אביו רוצה שיתנהג כדין ויקרע את בגדו כשרואה את מקו

(הליכות אבן ישראל עמ' שצג ס"י, וקונטרס שריד בית מקדשנו שם) אמר על שאלה זו 'דאיזה אבא אינו רוצה  זצ''ל

שבנו יקיים מצוות'. אמנם כהיום אחרי הקולות הרבות שיש בהלכה זו יש הרבה הורים שמקפידים ע"ז שבנם לא 

שצריך את רשות אביו ובלי זה לא יקרע.  רבינו הגר''ע שליט"אוכנראה שלכן פסק  יקרע את בגדיו וכפי ששמעתי

) שכתב שאולי צריך הבן לבקש רשות אביו, כי אפשר שאם אביו ידע 22ואכן, מצאתי בפסקי תשובות (סי' תקסא הע' 

חשוב אפשר דהוי ליה שקרע הוא יתן לו בגד פשוט וזול בשביל שלא יקלקל בגד חשוב, ואם הבן לא נהג כן וקרע בגד 

) שאם יודע אביו שבנו הולך לכותל 498שפסק בענין זה (בנתיבות ההלכה שם עמ'  הגר"נ קרליץכגזל. וכן נראה דעת 

(אשרי האיש או"ח ח"ג  זצ''ל מרן הגרי"ש אלישיבשיקרע. ומשמע שבלי זה אין נכון לקרוע בלא רשות אביו. ודעת 

) 447ו חייב בקריעה. ובטעם הדבר ראיתי בספר בנתיבות ההלכה (שם עמ' פע"ג אות כא) שאף שבגדיו שייכים לאבי

האם זה שהבגדים שאני לובש הם של ההורים שלי,  שאלה:שהביא הר' יוסף ולדשיין ששאל לרבינו וכה היו הדברים: 

 :תשובת הגרי"שכן.  שאלה:אבא שלך יקפיד על זה?  תשובת הגרי"ש:זה היתר לא לקרוע כשאני הולך לכותל. 

למעשה אבא שלך הביא לך את זה מתנה, אם תרצה לקדש אשה עם הבגדים שלך, תהיה מקודשת. אם היה משאיל לך 

אז בסדר, אבל אני לא רואה שזה נקרא שאלה, זה נקרא מתנה. מה שאתה רוצה אתה יכול לעשות עם זה. זה לא 

  אח"כ אתה נותן במתנה. ע''כ  הגרי"ש:תשובת כשזה קטן עלי זה עובר לאחים שלי, ש"מ שזה שאלה.  שאלה:היתר. 
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  תושבי ירושלים

שיבת משכן שלמה [כן הורה לבני י. 18716תושבי ירושלים החדשה מחוץ לעיר העתיקה חייבים לקרוע  .יב

 ששאלו על כך].

 הקנאת הבגד

 [כן השיב לאחד מבני הישיבה ששאלו על כך].. 17לא כדאי להקנות את הבגד בשביל ליפטר מקריעה  .יג
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(סי' תקסא סק"ב והובא  הברכ"ישבעיר העתיקה אין צריך לקרוע הוא כמש"כ רבינו הגר''ע שליט"א הא דפסק  

 30[אמנם מי שגר בעיר העתיקה ושהה מחוץ לעיר (ס' אר"י סי' תקסא ס"ט).  זצ''ל והגרי"מ טיקוצינסקיבשע"ת סק"ב) 

הגרי"מ טיקוצינסקי שצריך לקרוע. וכ"כ רבינו הגר''ע שליט''א בה מחוץ לעיר) כשמגיע לכותל אמר לי יום (כגון שלומד בישי

 ובשו"ת אג"מ(ח"ב סי' תדמו)  בשו"ת הרדב"זאמנם גם לגבי עיר העתיקה יש פוסקים שחולקים כמש"כ (שם)].  זצ''ל

הג"ר ישראל יעקב (עמ' שצג סי"א) בשם  (שו"ת אג"מ או"ח ח"ה סי' לז אות ג') וכן מובא בס' הליכות אבן ישראל

יום חייבים לקרוע.  30, שאף תושבי ירושלים [והיינו אף בני העיר העתיקה] שלא ראו את מקום המקדש זצ''לפישר 

מרן הגרי"ש שתושבי ירושלים מחוץ לעיר העתיקה חיבים בקריעה כן פסק  רבינו הגר''ע שליט''אומה שהורה 

מרן הגר''ח בית מקדשנו להגר''מ סנדר עמ' ו', ואשרי האיש פע"ג אות יב), וכ''ד  (קונטרס שריד אלישיב זצ''ל

 מרן הגרש"ז אויערבאך זצ''ל(תל תלפיות פי''ב ס''א) שאף תושבי ירושלים צריכים לקרוע. אמנם דעת  קנייבסקי

) 116ורחות הלכה הע' (מעדני שלמה עמ' נח, סא, וס' חכו ממתקים ח"א עמ' נח, והליכות שלמה תפילה פכ"ג סכ"ח בא

שהמנהג שכל תושבי ירושלים וגם תושבי ירושלים החדשה המורחקים ממקום המקדש לא קורעים, מפני שיכולים 

תושבי העיר לבוא בקלות למקום המקדש ואינם באים, מוכח שאינם מרגישים כל כך את צער החורבן ולפיכך המנהג 

נהג לקרוע ע"פ הוראת גדול, יכול להתיר נדרו, משום שנודע לו רק שאינם קורעים אף כשמגיעים לכותל, ואף מי שכבר 

(ח"א סי' פט אות ז') כתב עוד ב' טעמים לבאר מנהג אנשי  ובשו"ת דברי יציבכעת שמנהג זה שלא לקרוע אינו טעות. 

העולם  דמדמין ליה לברכת 'שנתן ארך אפים', שהאידנא אין מברכין, ולהא"ר כיון שרוב א.ירושלים שלא קורעים. 

רואה, אף שהוא לא ראה, כן הכא נמי, כיון שרוב אנשי ירושלים רואים מקום המקדש בכל ל', אף דאתרמאי שלא 

עוד כתב כי היה בכח חכמי הדור לפטור מקריעה, מחמת החשש שאם יצטרכו לקרוע בכל פעם שרואים  ב.ראה פטור. 

בזה מרוב דחקות ועניות, ויחרב הישוב בירושלים. מקום המקדש לאחר שלושים יום, לא יוכלו רוב הציבור לעמוד 

להג"ר מנשה קליין זצ''ל מועדים וזמנים ח"ז סי' רנז) ובשו"ת משנה הלכות (ח"ו סי' קי) (ומרן הגר''מ שטרנבוך 

זכות על המקילין שלא קורעין אמנם לא באו בזה לקבוע בהאי סברא הלכה למעשה,  כתבו ללמד(גאב"ד אונגוואר) 

וד זכות על מה שנהגו להקל ולא לקרוע, דהנה כתב המג"א דמי שנולד בירושלים אפי' הגדיל אין צריך אלא רק כלימ

לקרוע, דבקטנותו פטור וכשהגדיל א"צ לקרוע דהא ראה אותן תוך ל' יום, וכתב השע"ת דהדר בירושלים ועברו עליו 

רי בזה ונראה טעמם דהנה יסוד ענין ל' יום שלא ראה ביהמ"ק חייב לקרוע, אך הביא מהאחרונים שכתבו דלא זהי

"ק לפניו, אינו מצטער ומתרגש כ"כ ן בעיהבחורקריעה הוא מפני צער ועגמת נפש, וע"כ תושב עיה"ק שרואה תמיד 

כשרואה את חורבן המקדש גם לאחר שעברו עליו ל' יום, ולכן לא הקפידו לקרוע. ואף שלא מצינו סברא זו בגמ' 

האחרונים שכתבו שלא נהוג לקרוע, וע"כ הטעם שאין בזה הרגשת צער וכאב,  ובפוסקים מ"מ הא חזנין באלו

ומסתברא שקבלה היתה בידם שאין ענין לקרוע סתם בלי הרגשת הצער והכאב, ובפרט שבזמננו בהתגברות חילול 

 שבעוונותינו 187השם בשלטון כופרים בארץ הקודש לא מרגישים כ"כ חורבן הקדושה שבבית אלקינו. ויש שהוסיף

הרבים אריכת הגלות גרמה שכבר הורגלנו יום יום ואפי' רואים ירושלים ומקום המקדש לא מתרגשים יותר ואין להם 

עגמת נפש יתירה וא"כ למה יקרעו ואדרבה אם יקרעו הבגד יש להם עגמ"נ על הבגד שנקרע ולא על המקדש וירושלים 

ה' נוגע בלבבו ולבו עליו דוה על חורבן ביהמ"ק  מי שיראת אבלואדרבה אולי יש כאן משום בל תשחית על הבגד. 

המקדש וירושלים ודאי יעשה כהלכה וכל המתאבל  מקוםשיבנה במהרה בימינו ונתוסף עליו עגמ"נ בכל פעם שרואה 

ביאת משיח צדקנו שיתגלה לנו בב"א, עכ''ד. וכבר הארכנו בזה בקונטרס השני (גיליון בחורבנה זוכה ורואה בנחמתה ב

 וצאנו בענין חיוב קריעה בראיית מקום המקדש סעי' ז'. ) שה2מס' 
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שאין כדאי להקנות את הבגד, משמע שמהני להיפטר מקריעה ע"י הקנאה ורק  רבינו הגר''ע שליט"אמזה שהורה  

מרן הגרי"ש שאין כדאי לעשות כן כי הוא מפקיע ממנו את המצוה. ואכן, בשו"ת אבני ישפה (ח"ג סי' נט) הביא בשם 

שאמנם מועיל להקנות את הבגד לאחר או להפקיר בפני שלשה כדי ליפטר מקריעה, אך דרך הנכונה ב זצ''ל אלישי

 



 נג
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היא שלא להפקיע עצמו מן המצוה. וכן הביא בשמו בס' אשרי האיש (או"ח חי"ג פע"ג הע' שז, וח"א פכ"ד אות כד) 

רבה מקילים בזה יוכל לצרף עוד קולא אחרת בשם עלון דבר ה' זו הלכה. ובח"א (פכ"ד אות כד) הוסיף שבר"ח כיון שה

להקנות הבגדים לאחר, ואז ודאי פטור. אמנם בספר הערות שיעורי הגריש"א להגר"ח זייבלד (מסכת מועד קטן דף 

שאין נכון לסמוך על זה, דהרי חבירו סוף סוף אינו מקפיד אם יקרע. מאידך בספר בנתיבות ממרן הגריש''א כ:) הביא 

שאין היתר להקנות את בגדו ולשאול ממנו כדי להיפטר מקריעה מרן הגריש''א ) הביא בשם 463מ' הלכה (חלק מ"ד ע

מול מקום המקדש ומול ירושלים מפני שקרוב לוודאי שהשואל משאיל על דעת שהשואל יקיים את כל ההלכות 

(מעדני שלמה עמ'  צ''למרן הגרש"ז אויערבאך זוהמצוות של הבגד, ובכלל זה קריעה וכמבואר בראשונים. וכן דעת 

מרן הגרשז"א ) הביא בשם 446ס') שאין לעשות כן ויתכן שאף אינו מועיל מן הדין. ובספר בנתיבות ההלכה (שם עמ' 

שלא ניחא ליה למרן להמנע מקריעה ע"י שמקנה את בגדיו לחבירו. ובקונ' שריד בית מקדשנו להגר''מ סנדר (עמ' יא) 

רשטיין דיתכן דמצד ההלכה הרי זה מועיל להפטר מחובת הקריעה, אך זה ביטול הביא מה שכתב לו הג"ר יצחק זילב

מצות אהבת ה', כמו שיוצא מביהכנ"ס קודם ברכת כהנים, כמבואר בביה"ל (סי' קכח). וגם בספר שולחן הלוי (פט"ז 

שם אינו צריך אות ד') כתב שאף שהרוצה להפטר מקריעה יכול להקנות את בגדיו, וכיון שאין בגדיו שלו אף שלוב

לקרוע, מ"מ מן הראוי שלא למצוא תחבולות להפטר מקריעה אלא לעשות קריעה ממש ולהשתתף בצער החורבן. וגם 

כתב (שו"ת שבט הלוי ח"ז סי' עח) שמה שהעולם עושים תחבולות שונות להפטר מזה אין זה  מרן הגר"ש וואזנר זצ''ל

(שו"ת אור  הגרב"צ אבא שאול זצ''למועיל להקנות שכן פסקו מנהג ותיקים. אמנם למעשה רוב הפוסקים פסקו שלא 

(מועדים וזמנים ח"ז סי' רנז, ותשובות והנהגות ח"ח סי' קסו),  ומרנן הגר"מ שטרנבוךלציון ח"ג פ"ל תשובה ה') 

"נ הגר, וקונטרס שריד בית מקדשנו להגר''מ סנדר עמ' יא), וכ''ד 565(דולה ומשקה עמ' ר"י הע'  הגר"ח קנייבסקיו

(מנוחת אמת  הגר"מ גרוס), וכ"כ 533), והגרי"א דינר (בנתיבות ההלכה שם עמ' 497(בנתיבות ההלכה שם עמ'  קרליץ

שאין זה מועיל משום דאין זה אלא הערמה בעלמא   מרן הסטייפלר זצ''לפי"ד ובהערות 'וירא מנוחה' אות טו) בשם 

נז) ובמעדני יו''ט (ח''א סי' סז), ובשו''ת אבני ישפה (ח''ג סי'  ואין כוונתו להקנות, וכ''כ בשו''ת פאת שדך (ח''א סי'

 מרן הגר"מ שטרנבוך(שו''ת רבב''א ח''ח סי' תפא אות כט). ועוד כתב הג''ר אפרים גרינבלאט זצ''ל כט), וכ''פ 

, ואינו (מועדים וזמנים שם) שאין זה מועיל כי אומדנא דמוכח דכל ההקנאה היא רק כדי לפטור עצמו מחיוב קריעה

נעשה של הקונה לגמרי באופן שיכול להקדישו או להקנותו לאחר, וא"כ נמצא שאינו אלא הערמה בעלמא, והקנין לא 

חל. וזה ע"פ הגמ' בנדרים (מח.) ובראשונים שם שכל מתנה שאם הקונה יקדישה אינה תתקדש אינה מתנה. ועוד ביאר 

ל משום דקיי"ל דהלובש בגד של חבירו אם אינו מקפיד (דולה ומשקה שם) שאין זה מועי מרן הגר"ח קנייבסקי

שיקרע חייב לקרוע, וכאן אפי' שקנאו חבירו ואמר שלא יקרע, אנן סהדי שאינו מקפיד באמת ואף להפקיר בגדיו לא 

ראיתי שהביא בס' פנינת המקדש (פ"ז הע' פא) מספר  הג"ר ישראל יעקב פישר זצ''למהני לפוטרו מקריעה. ובדעת 

בן ישראל (עמ' שצג ס"ח) שרק במתנה ע"מ להחזיר נפטרים מקריעה, אבל מתנה סתם הרי זה הערמה הליכות א

כי  הגרי''י פישרבעלמא, ואין זה מועיל לפטור מקריעה. אך בהע' פב הביא מס' הליכות אבן ישראל (שם פ"ט) שאמר 

יינתי בהליכות אבן ישראל בפנים, אף שמעיקר הדין נפטרים בהקנאה, אבל למה צריך לחפש להפטר מחיוב זה. ולא ע

) 520אמנם בשו''ת אבן ישראל ח''ח סי' מג כ' דלא מהני הקנאה. וגם הג"ר אביגדור נבנצאל (בנתיבות הלכה שם עמ' 

הורה שלהשאיל בגד כדי להיפטר נראה שאין זה הוגן לעשות כן, והלא ודאי על אחד מקרוביו לא היה עושה כן. וכבר 

) בענין חיוב קריעה בראיית מקום המקדש סעי' יא. וע"ע בזה 2שני שהוצאנו (גיליון מס' הארכנו בזה בקונטרס ה

בשו"ת פאת שדך (ח"א סי' נז), שו"ת רבבות אפרים להגר''א גרינבלאט (ח"א סי' תפא אות כט), ס' מעדני יו"ט (ח"א 

  מש"כ בזה.  ) בשם הקה"יסי' סז), ותולדות יעקב (עמ' קכד
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  בירור הלכה בענין ניגון ושמיעת כלי זמר בשאר ימות השנה

   מאת חתנא דבי נשיאה עמוד ההוראה הגאון הגדול רבי עזריאל אויערבאך שליט"א 

  מג"ש 'והגית' בישיבת קול תורה נערך ע"י הרה"ג ר' אביגדור לוי שליט"א

  ) 56(מתוך ס' בנתיבות הלכה חלק מ''ד עמ' 

באיסור זימרא ישנם ג' סוגיות, א. בגמרא  א.

(סוטה מח, א), משבטלה סנהדרין בטל השיר 

מבית המשתאות, שנאמר בשיר לא ישתו יין 

ר היה בזמן וכו'. ומפרשינן בגמ', שביטול השי

שבטלה סנהדרין כדכתיב בקרא 'זקנים 

משער שבתו בחורים מנגינתם'. ובירושלמי 

(פ"ט הי"ב), אמר רב חסדא בראשונה היתה 

אימת סנהדרין עליהן ולא היו אומרים דברי 

נבלה בשיר, אבל עכשיו שאין אימת סנהדרין 

  עליהן הן אומרין דברי נבלה בשיר.

ל השיר ומבואר בדברי הירושלמי, דביטו

מבית המשתאות היה משום דברי נבלה שהיו 

אומרים בשיר, ומשמע עוד מדברי 

הירושלמי, שלא ביטלו או אסרו ניגון בכלי 

זמר, אלא רק אסרו את השיר מחמת שהיו 

אומרים דברי נבלה בשיר, ואין זה משום זכר 

  לחורבן.

בגמ' (גיטין ז, א), שלחו ליה למר עוקבא  ב.

רטט וכתב להו אל זמרא מנא לן דאסיר, ש

תשמח ישראל אל גיל בעמים. ומקשינן, 

ולישלח להו מהכא בשיר לא ישתו יין וכו', 

אי מההוא הו"א ה"מ זמרא דמנא אבל 

דפומא שרי קמ"ל, וברש"י ותוס' שם 

נתבאר, שאיסור זמרא דהכא היינו לשורר 

בבתי המשתאות. ונראה לפרש כוונתם, 

זמרא דמבואר בגמ' שהיה ניתן ללמוד איסור 

מקרא ד'בשיר לא ישתו יין', ופסוק זה הרי 

מדבר להדיא רק בשעת שתיית יין, מוכח 

דכל איסור זמרא הוא רק בבית המשתאות, 

וגם קרא ד'אל תשמח ישראל' קאי על שמחה 

  בבית המשתאות.

ומבואר שיטת הגמרא דידן, דאיסור זמרא 

אינו כולל גם שיר בפה וגם ניגון בכלי זמר, 

והג רק בבית המשתאות. אך איסור זה נ

ומכל מקום לא נתפרש בגמרא מהו טעם 

האיסור, והאם מקורו הוא משום זכר 

  לחורבן.

בתוס' הוסיפו, שיש להחמיר גם בכעין הא  ג.

דאמרינן בירושלמי (מגילה פ"ג ה"ב), דריש 

גלותא הוה קאים ודמיך בזמרא, ושלח ליה 

מר עוקבא האי קרא ד'אל תשמח ישראל'. 

דאע"פ שהאיסור נאמר רק בבית  ופי' התוס',

המשתאות, אפ"ה יש להחמיר גם בקאים 

  ודמיך בזמרא, כיון שמתענג בכך ביותר.

ומ"מ גם איסור זה לא נתפרש שיסודו הוא 

משום זכר לחורבן, אלא משום שמתענג 

ביותר ודמי לקלות ראש. וכן משמע במאירי 

(גיטין ז, א), דלישנא דקרא 'אל תשמח 

ים' היינו מצד קלות ראש ישראל אל גיל בעמ

כמנהג  -והיינו דאמרינן 'אל גיל בעמים' 

  העמים.

ומצינו כהאי גוונא באיסור למלא פיו שחוק 

(ברכות לא. שו"ע סתק"ס ס"ה), שפי' 

המשנ"ב (סק"כ) שהטעם משום שהשמחה 

יתירה משכח המצוות [ומקור הדברים 

מרבנו יונה (ברכות כא, ב מדה"ר) עיי"ש], 

ר אינו זכר לחורבן, וה"ה וחזינן שהאיסו

הכא י"ל דהאיסור לשכב ולעמוד מתוך ניגון 

הוא רק משום שמחה והתענגות יתירה, ולא 

  מצינו שיסודו הוא משום זכר לחורבן.

דברי הרמב"ם דהאיסור משום זכר לחורבן: 

ד. אולם הרמב"ם (פ"ה תעניות הי"ד) מנה 
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את כל הגזירות שגזרו זכר לחורבן, וכתב 

גזרו שלא לנגן בכלי שיר וכל  בזה"ל: 'וכן

מיני זמר וכל משמיעי קול של שיר אסור 

לשמוח בהן ואסור לשומען מפני החורבן, 

ואפילו שירה בפה על היין אסורה שנאמר 

  בשיר לא ישתו יין'.

ומשמעות לשון הרמב"ם, דהאיסור לנגן 

בכלי שיר וכל מיני זמר הוא אפי' שלא בבית 

הוסיף המשתאות, שהרי בבית המשתאות 

לאסור אפי' שירה בפה, ומשמע דבכלי זמר 

בכל גווני אסור, וכן דקדק הטור (סי' תק"ס). 

וצ"ב, דהא מסוגיות הגמ' דסוטה וגיטין 

מבואר דכל האיסור הוא רק בבית 

המשתאות, ומנא ליה להרמב"ם לאסור אף 

  שלא בבית המשתאות.

עוד יש לעיין, דבכל הנך שמעתתא לא אשכחן 

משום זכר לחורבן, דהא שאיסור זה הוא 

בסוטה מבואר שהאיסור היה משום דברי 

נבלה שהיו אומרים בשיר, ובגיטין משמע 

שהוא משום שמחה יתירה, ומנא ליה 

להרמב"ם שאיסורים אלו נתקנו זכר 

  לחורבן.

ונראה לפרש שיטתו, אמרינן בגמ' (סוטה  ה.

מט, א), בפולמוס של אספסיינוס גזרו על 

רוס, ומפרשינן בגמ', עטרות חתנים ועל האי

דאירוס היינו טבלה דחד פומא. ופרש"י, זוג 

של עינבל אחד שמקשקשין בו לשיר בבית 

  המשתאות.

ונראה שהרמב"ם מיאן בפירושו של רש"י, 

דהא כבר משבטלה סנהדרין בטל השיר בבית 

המשתאות, ומה היו צריכים להוסיף ולגזור 

על אירוס בבית המשתאות, ולכן נקט 

הכא בפולמוס של אספסיינוס הרמב"ם, ד

הוסיפו על הגזירה הראשונה לאסור ניגון 

בכלי זמר בכל מקום, ואפי' שלא בבית 

  המשתאות.

ומשום כך פסק הרמב"ם, דבבית המשתאות 

אסור אפי' שירה בפה, וכפי המבואר בסוגיא 

דגיטין, וס"ל להרמב"ם דאיסור זה מקורו 

משעת ביטול הסנהדרין, וכסוגיית הגמ' 

. ובשעת החורבן הוסיפו גזירה נוספת בסוטה

לאסור ניגון בכלי זמר בכל מקום, ואפי' שלא 

  בבית המשתאות, וזו הסוגיא דשלהי סוטה.

ומדוקדקים היטב דברי הרמב"ם, שבתחילה 

כ' שגזרו שלא לנגן בכלי זמר וכו' שזהו 

משום החורבן, ואח"כ הוסיף שאפי' שירה 

 בפה על היין אסור ואיסור זה אינו זכר

לחורבן, אלא הוא משעת ביטול הסנהדרין, 

  וכמבואר בגמ' בסוטה.

ונמצא א"כ, שיש לפנינו ב' דעות בגדרי  ו.

איסור זמרא, דדעת הרמב"ם דניגון בכלי 

זמר אסור אפי' שלא בבית המשתאות, 

ובבית המשתאות אסור אפי' שירה בפה. 

, דכל האיסור הוא רק ותוס'אולם דעת רש"י 

ור זה הוא בין בפה בבית המשתאות, ואיס

ובין בכלי זמר, ויש להחמיר גם בקאים 

  ודמיך בזמרא.

ומחלוקת זו הובאה להלכה, דדעת השו"ע 

(סי' תק"ס ס"ד) כהרמב"ם לאסור ניגון בכלי 

זמר בכל גווני ואפי' שלא בבית המשתאות. 

והרמ"א פליג, דאיסור כלי זמר הוא רק למי 

שרגיל בהם כגון המלכים העומדים ושוכבים 

  בכלי שיר, וכן בבית המשתה.

  האופנים האסורים: 

ולדידן דנהגינן כהרמ"א שאיסור ניגון  ז.

ושמיעת כלי זמר הוא רק בבית המשתאות, 

שמעתי ממו"ח מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל 

דבית המשתאות אינו דווקא סעודה על היין, 

אלא ה"ה כל סעודת מריעים. ויתכן, דאפי' 

דות מריעות אפי' שאינה סעו -סתם סעודה 

(וכגון ארוחות בבית וכדו'), גם נכללת בכלל 

בית המשתאות. וממילא אסור לשורר בהם 

אפי' בפה וק"ו שאסור לשורר או לשמוע 
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בהם בכלי זמר. ויש לעיין בזה מדברי 

המשנ"ב (סקי"ב, ובשעה"צ סקכ"ג), דכתב 

להדיא דמשתה האסור היינו דווקא משתה 

  על היין, עיי"ש.

"א דאסור בכגון המלכים ובמש"כ הרמ ח.

שעומדים ושוכבים בכלי שיר, נראה שאיסור 

זה נוהג במה שמצוי במחנות קיץ וכדו' 

שמעוררים את הנופשים ע"י ניגונים בכלי 

זמר, דדמי לדינא דהרמ"א, וכפי שכתבו 

התוס' דמתענג בזה ביותר (ומ"מ מה שיש 

בישיבות שמשמיעים ניגון לעורר את 

אינו בכלל איסור, הבחורים בבוקר, נראה ש

דאי"ז דרך התענגות אלא רק דרך להעיר, 

  והבן).

ויש לציין גם לדברי הטור בשם תשובות 

הרמב"ם, דיש להחמיר ולאסור כל אופני 

זמרא ואפי' בפה ואפי' שלא בבית 

המשתאות. והב"ח הכריע כן להלכה 

ולמעשה (והובאו דבריו במשנ"ב [סקי"ג]). 

ר שירה בפה ומ"מ לא קיי"ל הכי, דאין איסו

אלא על היין, ומ"מ ממידת חסידות יש 

  מקום לנהוג כהב"ח.

האופנים המותרים: הנה כתב הרמב"ם  ט.

'וכבר נהגו כל ישראל לומר דברי תושבחות 

או שיר של הודאות לאל וכיוצא בהן על 

היין'. והיינו, דאע"פ שגם שירה בפה אסורה 

על היין, מ"מ דברי תושבחות וכדו' שרי, וכן 

  גם השו"ע.פסק 

והוסיף הרמ"א, 'וכן לצורך מצוה כגון בבית 

חתן וכלה הכל שרי'. והיינו, דאף ניגון בכלי 

שיר, ואפי' על היין, ומקור הדברים מדברי 

  התוס' בגיטין.

ומשמעות הדברים, דהיתר זה של צורך  י.

מצוה נאמר לאו דווקא לצורך שמחת חתן 

וכלה, אלא ה"ה נמי בכל סעודה של מצוה, 

ון סעודת ברית או בר מצוה וכדו', דשרי וכג

  אפי' בכלי.

ויעויין באגרות משה (או"ח ח"א סקס"ו), 

שדן ב'דינר' הנעשה לצורך צדקה האם חשיב 

צורך מצוה, שהרי הניגון אינו לצורך המצוה 

אלא רק בשביל שיאספו עי"ז אנשים ויתנדבו 

לתת, ומאידך י"ל דהוא לכבוד נותני 

ה. ולכן הסיק, הצדקה, והוי כצורך מצו

דלכתחילה טוב להחמיר אם אפשר, ואין 

  למחות ביד המקילין.

 - מסקנת הדברים: ניגון ושמיעת כלי זמר 

לדעת השו"ע אסור אפי' שלא על היין, ולדעת 

הרמ"א האיסור הוא רק בקאים ודמיך או 

בבית המשתאות. ונתבאר, דבית המשתאות 

לאו דווקא, אלא כל סעודות מריעות וכיו"ב, 

  יבא כבית המשתאות, ואסור.חש

אסורה דווקא בבית המשתאות,  -שירה בפה 

אך שלא בבית המשתאות מותרת, ומ"מ דעת 

הב"ח לאסור אף בכה"ג, וממידת חסידות יש 

  להחמיר בזה.

נתבאר ברמ"א דמותר אפי'  -לצורך מצוה 

ניגון בכלי זמר. ונתבאר, דהיינו בכל שמחה 

לה. של מצוה, ולאו דווקא בשמחת חתן וכ

ובאגרות משה נסתפק ב'דינר' אי חשיב 

  כסעודת מצוה.
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  בירור הלכה במקור דין איסור שמיעת כלי זמר בבין המצרים

מתקשים מהו המקור שאסור לשמוע  הרבה

ע לא "כלי זמר בבין המצרים שהרי השו

ב "הביא דין זה, וגם מה שנזכר לראשונה במ

ג "בפמי) "א (סק"[ומקורו במגז) "(סי' תקנא סקט

ר (סי' תקנא סק"ו), "ח בא"י) בדה"א סק"(א

א), ובכה"ח (סי' תקנא ס"ק "ע (סי' קכב ס"בקיצוש

שאסור, לא נזכר אלא שאסור בריקודין  לט)]

ומחולות, ולא נזכר איסור שמיעת כלי זמר. 

ה "ל ד"ד בביה"(והו תבג שכ"מלבד בפמ

ממעטים) דישראל שפרנסתו כלי זמר אצל 

ראה דכדי פרנסתו ם בבית המשתה, י"עכו

שרי. ומבואר מדבריו שמי שאין פרנסתו בכך 

ע "ב מדוע הש"אסור בשמיעת כלי זמר, אך צ

לא הביא דין זה. וקושיה זו קשה גם על מה 

ע "שנהגו איסור בשמיעת כלי זמר בספיה

ע ולא בפוסקים "דלא נזכר איסור זה לא בשו

ב "כי אם איסור ריקודין ומחולות הנזכר במ

  ). ג"ק(סי' תצג ס

  

ד "ת כפי אהרן (סי' נב, והו"בשו ובאמת

ו הע' א') "פט צ"בנטעי גבריאל הל' ביהמ

ע לא הביא דין זה, והוסיף "הקשה מדוע השו

ד הל' "כ אינו מבואר ביו"להקשות שכמו

ב חודש לזמר "אבילות, שאבל אסור כל י

ולנגן בכלי שיר לשם תענוג ושמחה, ואין 

' שצא ד סי"א (יו"לומר דמבואר הוא ברמ

ג שמותר לו להיות "ג) שכ' שם שאבל אע"ס

אצל החופה לשמוע הברכות אבל לא יכנס 

לבית כלל בשעה שעומדים במזמורי חתן 

וכלה, דמזה עוד אינו מבואר דאבל אסור 

במיני שחוק וכלי זמר גם בלי חתן וכלה, 

ל דדוקא אצל חתן וכלה, שהוא שמחה "די

לי יתירה, אסור לו לזמר ולשיר או לשמוע כ

שיר וזמר ומיני שחוק, אבל בלי חתונה דאין 

  כ מותר."שמחה כ

  

שברור ופשוט דהוא משום שכבר פסק ותירץ 

ג) שגזרו משחרב "ע (סי' תקס ס"השו

ק שלא לנגן בכלי שיר וכל מיני זמר "ביהמ

וכל משמיעי קול של זמר לשמח בהם, ואסור 

לשומעם מפני החורבן ואפי' שירה בפה על 

בשיר לא ישתו יין, וכבר  היין אסור שנאמר

נהגו כל ישראל לומר דברי תשבוחות או שיר 

ה על היין, "של הודאה וזכרון חסדי הקב

ע בזה דאסור לזמר ולנגן "וכיון שפסק השו

בכלי שיר, וכל משמיעי קול של שיר, לשמח 

ק, אסור חוץ "משחרב ביהמ - בהם כל השנה

מבית חתן וכלה דמצוה הוא לשמח חתן 

שעת החופה והחתונה, ולכן וכלה היינו ב

ד דאסור לאבל תוך "ע ביו"מאחר שפסק השו

ב חודש ליכנס לבית חתונה רק לחופה "י

ע סי' תקנא "לשמוע הברכות וכן נפסק בשו

דאין עושין נישואין מיז' בתמוז ואילך, 

ממילא נשמע דאסור לזמר בכלי שיר וכד' 

כ אסור כלי שיר וכד' חוץ "כיון דכל השנה ג

, ואבל אסור בסעודת חתונה, מבית חתונה

ע "ה לא הוצרך השו"צ, מש"וכן בביהמ

להביא דין איסור כלי זמר בימי המצרים, 

פ בימים "ואם כבר נהגו היתר כל השנה עכ

  ד."האלו אסור משום אבילות עכ

  

ח "ע והב"זה מיישב רק לפי השו אמנם

שאסרו לשמוע כלי זמר גם בשאר ימות 

פי שי' אבל ל ,השנה אפי' שלא על היין

א (שם) שסובר שדוקא מי שרגיל בהם "הרמ

כגון המלכים שעומדים ושוכבים בכלי שיר 

או בבית המשתה אסור, אבל מי שאינו רגיל 

כ מנין שאסור לשמוע כלי זמר "בכך מותר, א

ב חודש למי שאינו "צ וכן לאבל תוך י"בביהמ

  רגיל בכך.
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בכל פוסקי זמננו נפסק להדיא שאסור  אמנם

צ, "ר לשמוע כלי זמר בביהמבאיסור גמו

ע אסרו זאת רק מצד המנהג, וכן "ובספיה

ם "ת מהר"בשוב חודש פסק "באבל תוך י

ד סי שסח) שאסור לו לשמוע כלי "שיק (יו

ש "זמר ונגינה ואפי' שלא במקום שמחה וכ

- א ג"ע בגשר החיים פכ"שלא ינגן בעצמו (וע

ע "ח) והוא בכלל איסור שמחה המבואר בשו

ב) שאסור (עי' בדברי סופרים "(סי' שצא ס

   א סעי' ט)."פמ

  

יש לחקור מצד מה פסקו לאסור  ובאמת

ח "ע והב"האם משום שלמדו זאת מהשו

ג לאסור גם בשאר "שפסקו בסי' תקס ס

א מתיר למי שאינו "ואף שהרמ ,ימות השנה

צ נהגו "ע וביהמ"מ בימי ספיה"מ ,רגיל בכך

 ע"איסור גם למי שאינו רגיל בכך וכשי' השו

ל "פ הבאר שבע (סוטה מח.), המהר"[וכ ,ח"והב

ה הק' "(בנצח ישראל פכ"ג ד"ה ובפ"ק דגיטין), והשל

שלמדו זאת י''ל או  (ח"א מס' תענית ד"ס ע"ד)],

ו ממה שאסרו גדולי הפוסקים ריקודין "בק

כ כלי זמר "כ כש"ומחולות בימים אלו, וא

  מ."ולכאו' יש בזה ב' נפק ,שאסור

  

זאת ממה שפסק  נימא שאסרוא. דאי 

ם) "ע בסי' תקס (ומקורו מדברי הרמב"השו

א למי "כ המיקל לסמוך על הרמ"א ,לאסור

דהוא יכול  ,א למחות בו"א ,שאינו רגיל בכך

(שמקורו הוא ברוב  ,א"לסמוך על הרמ

אבל אי  ,ם)"הראשונים שפסקו דלא כהרמב

ו מריקודין ומחולות "נימא דזה נלמד בק

לי הפוסקים ב וגדו"א המ"כ כשם שהמג"א

כ "א ,אסרו ריקודין ומחולות בימים אלו

ל "ג הנ"ש כלי זמר, וכן משמע מהפמ"כ

שאסור גם כלי זמר. אמנם יש לדחות דגם 

איסור ריקודין ומחולות בימים אלו לא נזכר 

א "א כי אם במג"לא בראשונים ולא ברמ

  ושאר האחרונים.

מ יהיה לגבי שמיעת כלי זמר "נפקב. ועוד 

ינם מעוררים לריקוד ומחול, בשירי רגש שא

ע "דאי נימא דאסרו זאת ממה שפסקו השו

כ גם "ח לאסור בשאר ימות השנה, א"והב

שירי רגש בכלל, אבל אי נימא דאסרו זאת 

כ אין לנו ללמוד "ו מריקודין ומחולות, א"בק

ו מסברא אלא בשירים וכלי זמר "בק

המעוררים לריקודים ומחולות, אבל לא 

ז אועירבאך "ק הגרשבשירי רגש. וכן פס

ה "ג וד"ד ס"צ פי"ש ביהמ"ל (הליכו"זצ

אותה) שהשירה שנוהגים בה איסור היא רק 

שירה המעוררת לריקוד ומחול ומנגינות 

מ נכון להימנע "המעוררות לריקוד, אך מ

בימים אלו אף ממנגינות שאינן מביאות לידי 

  ריקוד.

  

ח שפסקו "ע והב"יש לדחות שגם לשואמנם 

כלי זמר גם בשאר ימות  לאסור שמיעת

שכן  ,מ כלי זמר בשירי רגש מותר"השנה, שמ

ע שפסק 'וכן גזרו שלא "מוכח מלשון השו

לנגן בכלי שיר וכל מיני זמר וכל משמיע קול 

'לשמח בהם' ומדכתב  ,לשמח בהם'של שיר 

ג אסור, אבל סתם "משמע שדוקא בכה

שירים שקטים ובפרט שירי דבקות 

הלב ומביאים בהשתפכות הנפש השוברים 

להתעוררות ליראת ה' המזמרים בהתאספות 

פשוט שמותר בשאר ימות השנה אף  ,יראי ה'

ע "בליווי כלי זמר. ודבר זה נלמד גם מהשו

בהמשך שכ' 'וכבר נהגו כל ישראל לומר דברי 

תשבחות או שיר של הודאות וזכרון חסדי 

ע התיר שירי "ואם השו ,ה על היין'"הקב

פשוט שגם שירים כ "תשבחות והודאות א

  ש שמותר."המביאים לידי התעוררות בירא
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ע בשירי תשבחות "גם מה שהתיר השו אמנם

ע "והודאות נחלקו פוסקי זמננו אם השו

 ג שירים אלו גם בכלי זמר או"התיר בכה

דוקא שירה בפה אבל לא בכלי זמר, דהנה 

מקור דברי השו''ע שהתיר שירי תשבחות 

המובא  והודאות הוא מתשובת הגאונים

ש "ף (ברכות כא: מדפי הרי"ף) ברא"ברי

ן "א ובר"(ברכות פ"ה סי' א'), ברמב''ן בריטב

ה (ברכות לא), בס' "(גיטין ז.), וכן ברא

האשכול (הל' תפילה יד, א), ובאורחות חיים 

ה "(הל' ת"ב אות יד), וכן נפסק בראבי

ם (הל' תענית "(ברכות פ"ה סי' צא) וברמב

י הגאונים לא נתבאר ובדבר פ"ה הי"ד) ועוד.

אם ההיתר הוא דוקא בשירה בפה או גם 

ב סי' "בכלי זמר מלבד האורחות חיים (הל' ת

יד) שכתב להדיא דכל ההיתר הוא דוקא בפה 

(גיטין ז. שם) אמנם מהמאירי  .ולא בכלי זמר

כל "ל: "משמע שמותר גם בכלי מדכתב וז

מיני זמר העשויין לשמחת הוללות ושלא 

הבורא יתברך או לצד  לכוין בהם לשבח

מצוה אלא דרך קלות ראש ותענוג במיני 

מאכל ומשתה אסור לשמעו ולהשתעשע בו 

בין שנעשה הזמר בכלי בין בשירה על פה 

מ כל שיש בו שבח ותפילה לשם, "וכו', ומ

כגון מיני פיוטים ומזמורים, מותר אף בבית 

חתנים ומשתאות. וכן הדין לשמח חתן וכלה, 

פריצות מותר, ואין לו שכל שאין בה צד 

לדיין באלו אלא מה שעיניו רואות לפי 

ונקטו האחרונים (עי'  ל."עכ "מקומם ושעתם

שו''ת יחוו''ד ח''א סי' מה, וס' פנינת המקדש 

שנראה מרהיטת לשון פ''ה סוף הע' לה) 

המאירי, דבאותו ענין שאסר קודם לכן, 

דהיינו בין שנעשה הזמר בכלי בין שירה על 

ענין ממש התיר כאשר הוי שבח  פה, באותו

ותפילה לה', ואף שלא כתב כן להדיא. כך 

עוליה מרהיטת דבריו ולכן כתבו שזה מח' 

  בין האורחות חיים להמאירי.

  

למעשה נחלקו בזה הפוסקים דבערך  אך

לחם (וכ"כ בשו"ת זקני יהודה סי' ו') ושמן 

המשחה (סי' בה ד"ה ומוהריק"ש בהגהותיו) 

וואזנר  (שו"ת שבט הלוי  ש"פ הגר"כתבו, וכ

ח"ו סי' סט ד"ה ולמעשה) שההיתר של 

  השו''ע הוא גם בכלי זמר.

  

ר ישראל יעקב פישר "מאידך, דעת הג אך

זצ''ל (הליכות אבן ישראל עמ' שפט סעי' ו', 

ובקובץ בית אהרן וישראל קובץ ס"ד סוף 

עמ' קטז) שההיתר הוא דוקא בשירה בפה 

ר "ליהו (הגת מחזה א"ולא בכלי. ובעל השו

פסח אליהו פאלק) בספרו לבושה של תורה 

(ח"ב סי' עט אות לב) כתב שכן מוכח 

מהמחבר מהא דכתב ואפ' שירה בפה על היין 

אסורה שנאמר בשיר לא ישתו יין וכבר נהגו 

כל ישראל לומר דברי תשבחות או שיר של 

'ה על היין ומבואר "הודאה וזכרון חסדי הקב

לזמר ולהודות  דנהגו בשירה בפה על היין

ה אבל לצורך זה עדיין לא "לחסדי הקב

הותר שירה בכלי. עוד כתב שכן מוכח 

א שהוסיף מיד אחרי זה 'וכן לצורך "מהרמ

מצוה כגון בבית חתן וכלה הכל שרי' ואם 

נימא כדברי המתירים (בהתיחסו לשבט 

הלוי) דשבח ותשבחות בכלל צורך מצוה הן 

א "ומותר גם שירה בכלי למה לו להרמ

להזכיר שלצורך מצוה מותר והלא הן הן 

הדברים שהזכיר המחבר וגם למה הזכיר 

המצוה הגדולה של שמחת חתן וכלה אחרי 

שכבר הוזכר שירות ותישבחות ומוכח מכל 

זה דדברי שבח והודאה אינם בכלל צורך 

מצוה ולא הותר לצורכם אלא שירה בפה. אך 

כ להוכיח כן גם מהמגיד משנה יש "מש

איה דכתב להוכיח כן גם מהמגיד לדחות הר

וכבר נהגו כל ישראל "ל: "משנה שכתב וז

ל האי דאמרי' "כ רבינו האי גאון ז"וכו' כ

מ כגון ניגנות של "זמרא דפומא אסיר ה



 ס
 

אהבת אדם לחבירו ולשבח יפה ביופיו אבל 

ה "שירות ותשבחות וזכרון חסדים של הקב

מנהג כל ישראל לאמרן בבית חתונות ובבית 

ל. "עכ "בקול נגינות ובקול שמחה משתאות

מ "א פאלק דממה שהתיר המ"והוכיח הגרפ

בבית משתאות רק שירה בפה הגם שהוא 

ה מוכח דלצורך "מזמר זכרון חסדיו של הקב

זכרון חסדים עדין לא הותר כלי שיר, אך 

מ בית חתנות והרי "הקשה שלמה הזכיר המ

בשמחת חתן וכלה יש להתיר גם כלי זמר 

שכתב שבית משתאות מותר רק ותירץ שאגב 

כ בית חתנות. ובעיני "זמרא דפומא כתב ג

נראה שהתירוץ הזה דחוק לומר 'אגב' דכשם 

מ לאסור בכלי "שהוא מדייק מלשונו של המ

כ יש לדייק בלשונו גם לגבי בית "שיר כמו

חתונות ודחוק לדייק בזה ולומר אגב בזה, 

כ מה שדייק בספר פניני המקדש "וכמו

כ יש לדחות "ש ג"דות על הראמהדברי חמו

ש כתב (ברכות פ"ה סי' א' סק"ה) "דהרא

דמנהג כל ישראל לאומרם [לדברי שירות 

ה] בבית "ושבחות וזכרון חסדיו של הקב

ז כ' הדברי "חתנים ובבית המשתאות וע

ומיהת איכא בנייהו דבבית "ל: "חמודות וז

חתנים כיון שהוא לדבר מצוה שרי בכל ענין 

ל, ודייק מדבריו דבבית "עכ "אפי' בכלי שיר

המשתאות או אפילו שלא על היין כל שאינו 

במקום מצוה אין היתר לנגן בכלי שיר אפי' 

ה "בשירים של שירות ותשבחות להקב

ב ונראה מדבריו שדייק כן מהא דכ' "וכיו

'אפילו' דמשמע דבלא זה אסור בכלי שיר. 

ם כ' הלשון "ד אין זה ראיה דגם ברמב"ולענ

שירה בפה על היין אסורה וכו' וכבר 'ואפילו' 

כתבנו שנתקשו האחרונים בדבריו מהי 

ם (הל' תעניות פ"ה "'ואפילו' ותירצו שהרמב

י או תירוצים נוספים וכו', "הי"ד) סובר כרש

ם שכשלא "כ לא הוכיחו מדברי הרמב"ואעפ

על היין אסור גם בכלי אלא רק אחרונים 

אחרים תירצו כן, ועוד שהלשון 'אפילו' 

צינו בהרבה מקומות וזה אינו משמש לשום מ

  ראיה לדברים שלא נכתבו בהדיא.

  

שירים המכונים 'שירי רגש' נראה  אבל

צ, שכן "שמותר בכלי זמר אף בימי ביהמ

מוכח מהמשנה בכלים (פט''ו מ''ו) גבי 

הארוס שת''ק אומר שהוא בכלל הטמאים, 

ורבי יהודה אומר, הארוס טמא מושב, מפני 

עליו. ופי' הרע''ב 'כלומר  שהאלית יושבת

המקוננת ומיללת יושבת עליו, לפי שרגילין 

לספוד ולקונן ע''י ניגון של אותו כלי. וברוך 

לידידי הגר''מ כ''כ בקונ' ביהמ''צ ש שכיוונתי

סנדר (תשע''ד עמ' אות ב) בשם הגרח''פ 

והגאון רבי עזריאל אויערבאך,  שיינברג

יות, להתיר שירים שקטים או מנגינות קלאס

הביא ראיה שיינברג ג''כ וכ' שהגרח''פ 

ת להתיר מחלילים שמנגנים לקונן אצל המ

כמבו' במשנה בב''מ (פ''ו מ''א), והוא כמו 

  הראיה שהבאנו מהמשנה בכלים.

  

, 6הגרי''ש אלישיב (הלכות והנהגות עמ'  אך

, וקונ' ביהמ''צ 6ס' כל המתאבל עליה עמ' 

''ר משה להגר''מ סנדר תשע''ד עמ' מט), והג

הלברשטאם (קונ' ביהמ''צ שם עמ' ה), פסקו 

לאסורגם שירים שקטים כשירי רגש וכד', 

דסוף סוף יש בהן נעימות, והנפש באה על 

סיפוקה מהם, ולכן יש לאסור אף מנגינות 

של עצב ותוגה,וכו'. [וקצת צ''ב דבימים אלו 

לא נאסרו בהנאה אלא רק בשמחה ובשירי 

יש הנאה של  רגש לא תמיד ולא לכל אחד

, וגם צ''ב מהראיות שהבאנו מהמשנה שמחה

  ]. בכלים ובב''מ

  

א סי' קיא "ת מנחת יצחק (ח"בשו ולמעשה

א לא הוזכר "שאף שבדברי המג כתב )אות ד'
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מ "אלא שאסור לעשות ריקודין ומחולות מ

הלכה פסוקה היא בפי כל גדולי האחרונים, 

שגם לנגן בכלי בלבד אסור ודבר זה נלמד 

מריקודין ומחולות מטעם כל שכן. ו "בק

ע כתב שכיון שנהגו איסור יש "[ולענין ספיה

בכך גם משום נדר ונוגע באיסור דאורייתא 

ד סי' קז) דהביא "ס (ביו"כ החת"כמש

ן (בנדרים דף ח') דכל המקבל עליו "מהר

לעשות מצוה, הוי מן התורה, כדכתיב מפיך 

זו צדקה, וגם קבלת האבות מחייבת את 

  ש]."עייהבנים, 

  

בקונטרס וספרתם לכם  ,מאידך גיסא אך

מ סנדר (הובא גם באשרי האיש "לידידי הגר

ש "ה אות כ') הביא בשם הגרי"ג פס"ח ח"או

שהרבה העירו דמה ענין ניגונים  אלישיב

לריקודים ומחולות, ואמר רבינו שאכן אין 

לזה מקור אלא שכל השנה המנהג להתיר 

אה מדברי נהג לאסור ולכאו' נרובספירה המ

א שהמנהג לאסור הוא כי בימים אלו "הגריש

ח דאי לא כן אז גם "ע והב"מחמירים כהשו

צ האיסור הוא רק מצד המנהג וזה "בבהימ

צ משמע מדברי הפוסקים "המיאינו, דבב

שהאיסור הוא מדינא, ובהכרח שהכוונה 

ח "ע והב"שבימים אלו המנהג לאסור כהשו

גם  א"שאז זה אסור מדינא, אך לשי' הרמ

 ע."מותר ועדיין צלכאו' יהיה בימים אלו 

א פסק שאסור "הרגישואפשר שזה הטעם ש

כיון שכל המקור שירי רגש בימים אלו גם 

והמנהג לאסור  ,לאיסור הוא רק מצד המנהג

  גם בשירי רגש.

  

ע אך "זה רק לענין בין המצרים וספיהוכל 

ב "לענין תשעת הימים [וכן לאבל תוך י

מדינא כמבואר בגמ' חודש] האיסור הוא 

'משנכנס אב ממעטין  )כו: וכט.(תענית 

ופשוט וברור שמיעוט שמחה הוא  ,בשמחה'

להימנע משמיעת כלי זמר, אך לענין שמיעת 

גתת וכלי זמר בשיר רגש תלוי ועומד בפל

  ל."פוסקי זמננו הנ
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  ירור הלכה בענין שמיעת שירים ללא מוזיקה דרך הרמקול או הטלפון וכד' ב

  האסוריםבימים 

  

ללא  האם מותר לשמוע שירים שאלה:

ן [וכן דרך מוזיקה דרך הרמקול או הטלפו

ספיה"ע וביהמ"צ או  שידור חי וכיו"ב] בימי

שגם הרמקול והטלפון נחשב לכלי נגינה 

  ואסור.

  

ראשית יש לדון אם יש איסור  תשובה:

לשמוע שירים מוקלטים בכל אמצעי מכשירי 

לא נכלל בכלי ההקלטה למינהם או שדבר זה 

זמננו  יזמר והנה בזה הסכימו כל פוסק

לאסור הדבר מהטעם שגם מכשיר ההקלטה 

נחשב לכלי נגינה ומאי נפק"מ איך נראה 

הכלי והגרי"ש אלישיב התבטא פעם: "בדבר 

כל  הזה אין היתר של כלי שני". וכן פסקו

פוסקי זמננו ה"ה: הגר"מ פיינשטיין (שו"ת 

"ג סי' פז וח"ד אגרות משה ח"א סי' קסו וח

סי' כא אות ד'), הגרש"ז אויערבאך (הליכות 

שלמה ביהמ"צ פי"ד ס"ג ד"ה אות ד'), הג"ר 

בנימין זילבר (שו"ת אז נדברו ח" סי' כג), 

הגרי"ש אלישיב (אשרי האיש או"ח ח"ג פרק 

סח אות ז'), הגר"ש וואזנר (שו"ת שבט הלוי 

ח"ב סי' נז אות ב', וח"ח סי' קכז אות ב'), 

ר מנשה קליין (גאב"ד אונגואר), בשו"ת הג"

משנה הלכות (ח"ח סי' קפח), הגר"נ קרליץ 

(חוט שני שבת ח"ד עמ' שעט) הגר"ח 

קנייבסקי (אשי ישראל עמ' תשסה תשובה 

תא) הגר''ע אויערבאך (בנתיבות הלכה חלק 

) הגר''מ גרוס (אור לרבעה עשר 372לט עמ' 

הג''ר מאיר ברנסדרופר  פט''ז אות י)

), הג''ר 476יבות הלכה חלק מ''ד עמ' (בנת

אביגדור נבנצאל (בנתיבות הלכה שם עמ' 

וכ"כ בשו"ת מנחת יצחק (ח"א סי'  ),519

קיא), שו"ת יחוה דעת (ח"ג סי' ל'), שו"ת 

קנין תורה (ח"ב סי' צט), שו"ת ציץ אליעזר 

(חט"ו סי' לג אות ב') וכן פסקו כל גדולי 

נגן בכלי ירושלים לגבי מנהג ירושלים שלא ל

זמר בחתונה (שמקור הנהגה זו כתב הגרי"ח 

 - סי' תתפט  זוננפלד בשו"ת שלמת חיים

תתצ שהנהיג אותה הגאון ר' מאיר 

אויערבאך בעל האמרי בינה, ואחד שלא 

חשש לזה נענש קשה. והרבה טעמים נאמרו 

לטעם המנהג עי' ספר פנינת המקדש פ''ו) 

שמוזיקה מוקלטת דינה ככלי זמר ואסור 

ן פסקו הגרי"ח זוננפלד (שו"ת שלמת שכ

חיים סי' תצד), המהרי"ל דיסקין (אל גיל 

כעמים עמ' לב) והגרי"ש אלישיב (ישא יוסף 

ח"א סי' קכב) וכן פסקו שאר פוסקי זמננו 

לגבי איסור שמיעת כלי זמר בשאר ימות 

השנה כנפסק בש"ע (סי' תקס ס"ג) שמשחרב 

ני ביהמ"ק גזרו שלא לנגן בכלי שיר וכל מי

זמר וכו' וכתבו פוסקי זמננו שמוזיקה 

מוקלטת דינה ככלי זמר ואסור שכן פסקו 

הג"ר ישראל יעקב פישר (שו"ת אבן ישראל 

ח"ז סי' כח, והליכות אבן ישראל עמ' שפח 

ס"ב) וכ"ד בעל השו"ת מחזה אליהו (פנינת 

הע' סג) וכ"כ בשו"ת משנה  המקדש פ"ה

סי' שכיר (או"ח סי' קמט) ושו"ת פאת שדך (

צט) ואף האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג (שו"ת 

דברי יציב או"ח ח"ב סי' רמו) מצדד לאסור. 

ואף מה שכתב בשו"ת חלקת יעקב (ח"א סי' 

סב) ללמד זכות על המקילים כבר כתב 

הגרא"י שלזינגר (גאב"ד ז'נבה) בשו"ת באר 

שרים (ח"ב סי' רכו אות ג') שמה שחידש 

גם  החלק"י ללמד זכות הרגיש בעצמו

החלק"י שסברא קלושה היא. גם בשו"ת חיי 

הלוי (ח"ב סי' מ' סוף אות ה') דחה סברת 

החלק"י, ומציין כי החלק"י עצמו הרגיש 

דיש לדחות סברתו, ונקט כי כך הוא העיקר 

כפי דחיית הסברא יעוי"ש. וע"ע בס' פנינת 
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המקדש (עמ' רכט אות מה ועמ' רצג אות ח') 

   זה.מה שהביא את דעת הפוסקים ב

  

שיש לדון הוא אם מותר לשמוע שירים ומה 

הוא אם מותר לשמוע שירים ללא ליווי של 

כלי נגינה המוקלטים בטייפ וכד' (והוא מה 

שנקרא היום ווקאלי) ומצינו שנחלקו בזה 

הפוסקים דמהגר"מ פיינשטיין בשו"ת אגרות 

ה נחשב משה (או"ח ס"י קסו) משמע שאין ז

וכ''כ בשמו  לשירה בכלי אלא לשירה בפה,

וכן  ).441בס' בנתיבות הלכה (חלק מ''ד עמ' 

שמעתי מנכדו של הגר"מ שטרנבוך שכן 

הורה זקינו שהדבר נחשב לשירה בפה. אך 

הכרעת רוב הפוסקים שדינו כשירה בכלי 

הציץ אליעזר (שם), האז נדברו שכן פסקו 

 הקנין תורה (שם), (שם), הדברי יציב (שם),

ר"ש וואזנר (שם), הגרי"ש אלישיב (שם), הג

 הגר"נ קרליץ (שם) הגר"ח קנייבסקי (שם)

, הגר''מ גרוס (שם) הגר''ע אויערבאך (שם),

והג''ר מנחם מנדל לובין (בתיבות הלכה שם 

וטעם כולם משום דגם מכשיר  ).534עמ' 

  ההקלטה נחשב כלי נגינה. 

  

לפי הגר"מ פיינשטיין והגר"מ שטרנבוך  והנה

המוקלטת בטייפ שהתירו שירה ללא מוזיקה 

וכד', ודאי שלענין רמקול או טלפון ושאר 

המכשירים למינהם שיהיה מותר, אלא שיש 

לעיין לפי הכרעת רוב הפוסקים שהדבר הזה 

אסור האם מותר לשמוע שירים ללא מוזיקה 

דרך הרמקול או הטלפון, והיינו האם רמקול 

וטלפון קיל טפי משירה מוקלטת או שדינם 

ול והטלפון נחשבים אותו דבר דגם הרמק

  לכלי. 

  

כך יש להיכנס למה שדנו הפוסקים ובשביל 

בכמה מקומות בהלכה האם מותר לצאת 

יד"ח בשמיעה דרך הרמקול וכד' והדבר נוגע 

לכמה נידונים בהלכה. א. אם מותר לצאת 

יד"ח תפילת הדרך ע"י רמקול או טלפון 

וכד'. ב. אם מותר לצאת יד"ח קריה"ת 

ו שידור חי וכד'. ג. אם ברמקול או טלפון א

מותר לצאת יד"ח הבדלה ברמקול או טלפון 

אם מותר לשמוע קריאת  וכד'. ד. וכן

המגילה בכה"ג. ה. אם מותר לעשות זימון 

ע"י רמקול, ואם מותר לענות אמן על ברכה 

ששומעים במכשירים הנ"ל. ז. ודבר זה נוגע 

  לעוד ענינים המבוארים בד' חלקי ש"ע.

   

  ענף א'

לענין קריה"ת כתב הגר"מ שטרנבוך  והנה

(תשובות והנהגות ח"א סי' קנה) לתלות 

הדבר אם יש דין שומע כעונה בקריה"ת ולכן 

פסק שמותר לצאת חובת קריה"ת גם 

כששומע ע"י רמקול אלא שכתב דראוי 

להימנע מכך משום דיש לחוש לשיטות 

הסוברים דגם בקריה"ת איכא דין שומע 

שלמה (פי"ב  כעונה. ומש"כ בס' הליכות

ט' שאין יוצאים  ס"א) בשם מנחת שלמה סי'

כלל. יד"ח קריה"ת בשמיעה דרך רמקול, 

כבר העיר עליו בפסקי תשובות (סי' קלה בע' 

) דאינו מדוייק, דבמנח"ש שם אין מזכיר 17

בדבריו ענין קריה"ת, אלא דברים שצריכים 

לצאת בהם יד"ח, וכבר כתב בס' הנ"ל 

"ה) שדעת הגרש"ז (במילואים סי' יז בהגה

היתה לדינא דהעיקר כהסוברים דקריה"ת 

  היא חובת ציבור ולא חובת יחיד.

  

שמיעת המגילה ע"י רמקול או טלפון  ולענין

וכיו"ב רוב הפוסקים העלו לאסור, וטעמם, 

כי הקול הנשמע ע"י הרמקול והטלפון וכיו"ב 

איננו קול האדם כלל, אלא קול המכשיר 

כו לגליים שקולט את קול האדם ומהפ

חשמליים המרעידים ושוב נוצר קול חדש 

קול חשמלי מתכתי, והרי זה כשמוע קריאת 

המגילה מהקלטה בטייפ שודאי אין זה בכלל 

"שומע מפי שהוא חייב בקריאתה". וכן 

פסקו המהרש"ם בדעת תורה (סי' תרפט) 



  סד
 

והמהר"י ענגיל בחידושיו לברכות (גיליוני 

רץ צבי הש"ס דף כה ע"א), וכ"כ בשו"ת א

(קוזיגלוב ח"א סי' כג) ובשו"ת חיי אריה (סי' 

ל') ובשערים המצוינים בהלכה (סי' ו' סק"ה) 

ובשו"ת מנחת יצחק (ח"א סי' לז וחג סוס"י 

לח) ובשו"ת משנה הלכות (ח"ד סי' פה) 

להג"ר משה קליין (גאב"ד אונגואר) ובשו"ת 

קנין תורה להגרא"ד הורוביץ (ח"א סי' עה) 

רנבוך (מועדים וזמנים ח"ו וכ"פ הגר"מ שט

ס"י קה) וכ"כ הגרש"ז אויערבאך (מנחת 

שלמה סי' ט') והוסיף שלפי"ז אלו השומעים 

רק ע"י מכשיר שמיעה לא יצאו ידי חובתן 

בשמיעת המגילה אלא יצטרכו לקראות 

בעצמם את המגילה, וכ"כ בשו"ת מנחת 

יצחק (שם) [ודעת הגרי"ש אלישיב (הליכות 

אם בלי המכשיר אינו ) ש14והנהגות עמ' 

שומע רק קול הברה, אינו יוצא ואינו יכול 

להוציא יד"ח, אבל אם גם בלי המכשיר אינו 

שומע קול דברים, אלא שהמכשיר נועד 

  להיטיב לו את השמיעה, יוצא ומוציא יד"ח.] 

  

בשו"ת מנחת אלעזר (ח"ב סי עב)  אמנם

ושו"ת ציץ אליעזר (ח"ח סי' יא) ושו"ת פני 

סי' לג) וכן הגרצ"פ פראנק  מבין (או"ח

(מקראי קודש פורים סי' יא) והגרש"ז 

אויערבאך בשם החזו"א (שו"ת מנח"ש ח"א 

) דנו להקל בזה שהרי אף בלא 4סי' הע' 

מכשיר הרמקול והטלפון, אין קול האדם 

מגיע לאוזן השומע רק ע"י גלי אויר ואחרי 

שיהוי מה, ואעפ"כ לכ"ע נחשב לקול האדם 

רמקול וטלפון שפעולתם ממש, א"כ ע"י 

לקלוט את גלי אויר אלו ולהגבירם באופן 

שיגיע למרחוק הרי זה כקול הברה המעורב 

אם קול האדם ממש שאפשר לצאת ידי 

ומ"מ הגרצ"פ פראנק מסיים בצ"ע  חובה.

והצי"א מסיק דהסומך על המקילים בשעת 

הדחק אין מזחיחין אותו וע"ע מש"כ בח"ד 

  סו' סי' כו.

  

ת אגרות משה (או"ח ח"ב ס"י קח בשו" ועיין

וח"ד ס"י קכו) שכתב שאף אם נסבור 

כסברת המקילים הנ"ל מ"מ יש להימנע מכך 

ואין להשמיע המגילה ע"י רמקול אף לא 

לברך נשים, וכ"כ הגר"ש וואזנר (שו"ת שבט 

הלוי ח"ה סי' פד) דאין להנהיג חדשות ואין 

לצרף כלל לסניף שע"י הרמקול יהיה 

ב'רוב עם' ועיי"ש בשבה"ל הקריאה יותר 

דאם שמע המגילה דרך רמקול יקרא שוב 

וכן פסק בשו"ת יחוה דעת (ח"ג סי' נד) בלא ברכה. 

ע"פ מש"כ בשו"ת הלכות קטנות (ח"ב סי' רעו) 

שהקורא את המגילה במערה, ואחד שומע מרחוק 

הבת קול של הקריאה, ולא ששמע קול הברה אלא בת 

ו, והשיב שמכיון קול ברור, מהו שיצא ידי חובת

שצריך שומע ומשמיע לצאת יד"ח, ואותו בת קול 

שנעקר ופרח באויר אין לו עוד קשר עם המשמיע ולא 

יצא. ולפי"ז גם בנידון דידן לא יצא יד"ח בקריאת 

המגילה ע"י רמקול או טלפון והביא שכ"פ בשו"ת 

ירושת פליטה (סי' ו'). וכן הביא ביחו"ד שם בשם 

סי' כה) שהשומעים דרך  שו"ת קול מבשר (ח"ב

מקרופון אינם יוצאים יד"ח מקרא מגילה וקריה"ת, 

שכדי לצאת יד"ח צריך לשמוע קולו של המדבר בלבד, 

ללא שיתוף מכשיר אחר, ואין מועיל בזה מה שחצי 

הקול מפי האדם המדבר וחצי ע"י מכשיר. ולפי"ז 

כתב היחוו"ד שלדבריו היה מקום לדון גם לגבי 

נראה אל הש"ץ, שבכל זאת כיון היושבים סמוך ו

שע"י הרמקול שומעים את הקול כשהוא עבה יותר 

מקולו הרגיל של הש"ץ, נמצא שקול אחר מעורב בו, 

ולא יצא יד"ח. אך הסיק למעשה שלא כדבריו. וע"ע 

שו"ת שערי דעה (ח"א סי' ב') ולקט הקמח (סי' נה עמ' 

קלח) ומש"כ היחוו"ד (שם) בשם שו"ת מערכי לב 

ח סי' ה' ובהשמטות שבסוף הספר סי' א') (חאו"

ושו"ת אהלי אהרון (ח"ב סי' סד ופ"ה) ושו"ת הים 

הגדול (סי' כט) ושו"ת ירך יעקב (סי' נד) ושו"ת מקוה 

המים (ח"ב חאו"ח סי' י' בד"ה גם והלאה ובח"ג ס"ס 

כד) ועי' מה שפסק בשו"ת יביע אומר (ח"א סי' יט 

י רמקול וכד' אות יח וסי' כ') גבי השמעת קול ע"

בשבת באריכות גדולה. [ועי' בשו"ת יחוה דעת ח"ג 

סי' נד שאלו העומדים ליד הבעל קורא שגם אלולא 

הרמקול היו שומעים את קולו היטב יוצאים יד"ח אך 

הגר"מ שטרנבוך במועדים וזמנים שם מסתפק בזה 

דאפשר דהוי כתרי קלא ומשים ליבו לקול הפסול 

  ].וכמבואר בש"ע סי' תרצ ס"ד

  



  סה
 

  ענף ב'

גם לענין תפילת הדרך בשמיעה  ולפי"ז

ברמקול כתבו בשו"ת מנחת יצחק (ח"ג סי' 

לח אות טז) והגרש"ז אויערבאך (מנח"ש שם 

סוף סקס"ו) שאינו יכול לצאת בכך יד"ח 

אמנם בהגהה (שם) הוסיף הגרשז"א בשם 

החזו"א, שיתכן שגם דרך הרמקול נחשב 

  כשומע ממש מפי המדבר.

  

מע הבדלה דרך הרמקול או השו וכמו"כ

הטלפון לא יצא ידי חובתו בהחלט, וצריך 

לחזור ולהבדיל, ובפסקי תשובות (מהדורא 

סי' רצו אות יד) כתב שזאת רק  –חדשה 

כאשר לולא הרמקול לא היה שומע קול 

המבדיל, אבל גם אם לולא זה היה שומע זה 

) שלפי"ז 153אינו לכתחילה והוסיף (שם הע' 

מכשיר שמיעה (ולולא מי ששומע ע"י 

המכשיר לא היה שומע את המבדיל כלל) 

צריך להבדיל בעצמו, או יאמר ביחד עם 

המבדיל ואינו חייב לטעום אח"כ מהכוס, אך 

לא יברך עמו בופה"ג. ומש"כ בשו"ת אג"מ 

(או"ח ח"ד סי' צא אות ד') שאפשר לצאת 

יד"ח הבדלה בטלפון. כבר השיג עליו בס' רץ 

) בשם רבים מגדולי כצבי (ח"ב ס"י י'

ההוראה. וכן הג"ר משה שטרן בשו"ת באר 

משה (ח"ג סי' קסו) הרבה לתמוה עלי מאוד 

וכתב בזה"ל: "והגם שידוע ע"י חכמי 

הטעכניק שהקול הנשמע בשפופרת הטלפון 

אינו קולו כלל, אלא שקולו נרשם בכלי 

הקליטה ומשם ע"י גלי על עקטרישע נשמע 

כלל, ולכן כתבתי הקול בצד השני ואינו קולו 

במקום אחר שגדולי עולם שכתבו שאדם 

יוצא יד"ח קריאת מגילה, ברכת הבדלה, ויש 

לענות אמן אחר ברכה כששומע ברכה ע"י 

טלפון זה אינו, במחילת כתה"ק כי רבה היא 

עד מאד, וכעפר אני תחת כפות רגליהם ואין 

אשם בחיק גדולי רבותינו האחרונים זצ"ל 

תומם חשבו שהקול  במה שפסקו, שהם לפי

יוצא מפי המדבר ואותו קול נשמע ממש ישר 

מפי המדבר על צד השני, אבל זה באמת אינו 

בבירור גמור, וחלילה לצאת קריאת מגילה 

או הבדלה וכיוצ"ב ע"י טלפון וגם אין לענות 

אמן כששומע ברכה ע"י הטלפון. וכבר 

כתבתי הרבה פעמים שחייב הבעל הקורא 

הטעכניק מתחילה בכל שאלה חדשה של 

לשאול פי בקי בענין שעליו דן, כי הרבה 

פעמים טועה בדימיונו, ועי"ז טועה בדין 

בדבר פשוט, ולהודיע ברבים שאין אדם יוצא 

יד"ח הבדלה וקריאת מגילה וברכה לענין 

עניית אמן על הטלפון". עכ"ל. (אמנם המעיין 

בשו"ת אג"מ או"ח ח"ב סי' קח יראה 

"פ שיודע איך עובד שהגר"מ פיינשטיין אע

הרמקול כתב בזה"ל: "הנה לדידי מספקא 

טובא אף אי נימא שהאמת כאמירת 

המומחים שלא נשמע קול האדם אלא קול 

אחר שנעשה מקולו, מטעם שכיון שעכ"פ רק 

כשהוא קורא נשמע הקול יש להחשיב זה 

כשמיעת קולו ממש דהרי כל זה שנשמע 

עה עושה קולו ממש. ומנין לנו עצם כח השמי

איך הוא שאולי הוא ג"כ באופן זה שנברא 

איזה דבר באויר ומגיע לאוזנו. וכן מסתבר 

לפי מה שאומרים חכמי הטבע שהקול יש לו 

הלוך עד האוזן וגם יש קצת שיהוי זמן 

בהלוכו, ומ"מ נחשב שהוא קול האדם לכן 

אפשר שגם הקול שנעשה במקרופון בעת 

שמדבר ששומעים אותו הוא נחשב קולו 

וכן הוא יותר מסתבר, וגם לא ברור  ממש

הדבר מה שאומרים שהוא קול אחר, ומטעם 

זה אפשר אין למחות ביד אלו שרוצים לקרא 

  המגילה ע"י מקרופון מצד ההלכה עכ"ל.

  

לענין זימון ע"י רמקול אע"פ שע"פ  אך

האמור לעיל דעת הגרש"ז אויערבאך והג"ר 

) 129ישראל יעקב פישר (וזאת הברכה עמ' 

לזמן באופן זה, משום שהרמקול אינו  שאין

נחשב קולו האמיתי של המזמן, וע"פ האמור 

בש"ע (סי' קצג ס"א) כל שאין שומעים 



  סו
 

' המזמן אין יוצאים ידי 'מפי'נברך' וכו' 

חובת זימון, ופעמים שאף עשרה אנשים 

היושבים סמוך למזמן אין שומעים קולו כי 

הקול חזק הבוקע ממשרדי הרמקול גובר 

על קולו, מ"מ כתב הגר"ש וואזנר  ועולה

(שו"ת שבה"ל ח"י סי' מ', וקובץ מבית לוי 

חי"ב) שאלו המקילים בזה אין לגעור בהם, 

כי אפשר לומר שאין דומה ברכת הזימון 

למגילה ושופר וקידוש וכד' שגדרם "שומע 

כעונה" ממש, וחייבים לשמוע מפי בר חיובא 

 ממש בקולו ולא קול הברה וכד', אבל ברכת

זימון נלמד מהפסוק "כי שם השם אקרא 

הבו גודל לאלוקינו", והיינו שאחד קורא 

לחבירו להצטרף עמו לברכה, ואף ברמקול 

שאין הם שומעים את קולו האמיתי, מ"מ 

קריאתו להצטרף עמו נחשבת קריאה. אכן 

גם הוא מסיק שלכתחילה יש לזמן ללא 

רמקול, מכיון שמלשון הא"ר משמע שהמזמן 

השומעים בברכת הזימון, וכל  מוציא את

מהדר אחרי המצוות מהדר אחר הדין 

  לכתחילה. 

  

אם כבר ענה אחר המברך ע"י הרמקול אך 

) שלא 27כתב בפסקי תשובות (סי' קצג הע' 

יוכל שוב להצטרף לזימון שלשה או עשרה 

עוד עמם) כי אפשר שיצא  (ללא שיוכל אח"כ

יד"ח ונפטר מזימון, אלא"כ יכוון בהדיא 

נה רק כדרך שבח והודאה להשי"ת שעו

כשמהללים ומשבחים אותו יתברך ולא 

בשביל לצאת יד"ח. אך מאידך גיסא הגר"מ 

פיינשטיין בשו"ת אג"מ (או"ח ח"א סי' צא 

אות ד') אף שצידד לגבי מגילה והבדלה 

שיוצא בשמיעה מרמקול למרות שאינו שומע 

את קולו האמיתי, מ"מ לגבי ברהמ"ז וק"ש 

ות ברוצים לצאת יד"ח כתב שיש למח

  ברמקול. 

   

  

  ענף ג'

לענין השומע ברכה דרך הטלפון או וכן 

שידור חי שאינו חייב לענות אמן, אך אם 

ירצה יוכל לענות אמן. ובפסקי תשובה (סי' 

קסז) כתב שלא יענה אמן בשומע דרך 

הטלפון משום שכבר עבר תוך כדי דיבור. אך 

) 21 העיר עליו בפסקי תשובות (סי' רטו הע'

שידוע שעתה אין חשש זה ואפי' ממדינה 

למדינה. אמנם בנידון זה יל"ד מצד אחר, 

דהנה כתב הש"ע (סי' נה ס"ב) 'יהיו עשרה 

אנשים במקום אחר ואומרים קדיש וקדושה 

אפי' מי שאינו עומד עמהם יכול לענות, וי"א 

שצריך שלא יהיה מפסיק דבר שאינו נקי או 

מה כוונת עבודה זרה. ונחלקו הפוסקים 

הש"ע לפסוק (עי' מ"ב שם ס"ק סב) 

שבהגהות לבושי שרד הבין שדעת הש"ע 

לפסוק להקל, ושלא כדברי הי"א, (וכ"כ 

בשו"ת דברי יששכר סי' ו') אך בכה"ח (שם 

סקצ"ה) כתב שגם הש"ע סובר כדעת הי"א 

שהיא הלכה פסוקה ודעה מוסמכת מכל 

הפוסקים, ואינה באה לחלוק על הדעה 

ובא בסתם, אלא באה לפרש. הראשונה שה

גם בשו"ת מנחת אלעזר (ח"ב סי עב) חשב 

מתחילה לומר שדעה הי"א היא שלא כדעה 

הראשונה שהובא בסתם, וא"כ הלכה כסתם. 

ושוב העיר מדברי הפמ"ג בכללי הוראת 

איסור והיתר (בריש יו"ד) שבכגון זה אין 

דעת הי"א לחלוק אלא לפרש דעה ראשונה, 

פי"ז דן שהשומע ברכה וא"כ הלכה היא. וע

מחבירו דרך הטלפון, לא יענה אחריו אמן, 

משום דבסתמא ישנה טינופת או ע"ז 

  מפסקת בין חבירו לבינו.

  

הגר"א במעשה רב (סי' מז) כתב  אולם

שמבית לבית השומע קדיש וקדושה ואמן 

יכול לענות עם הציבור, אפי' כשיש בינתיים 

אה. הפסק של טינופת או ע"ז, כיון שאינו רו

ולפי"ז פסק המנחת אלעזר שיכול לענות 



  סז
 

אמן. אלא שלפי האמור לעיל שהרמקול 

והטלפון אינם הקול הטבעי היוצא מפי 

המברך, אלא הוא קול הבא ע"י זרם חשמלי 

באמצעות ממברכא, א"כ אינו חייב לענות 

אמן. ואכן כתבו הג"ר בנימין זילבר (בבית 

 ברוך על החיי"א עמ' תכג) ובשו"ת באר משה

להג"ר משה שטרן (ח"ג ס"י קסו אות ד') 

שלא יענה אמן על ברכה ששומע מרמקול או 

[וכ"כ בשו"ת יחוה דעת (ח"ב ס"י סח) בשם טלפון. 

שו"ת אהלי אהרון (ח"ב סי' סד) ושו''ת מערכי לב 

  (עמ' תעז).]

  

יש מקום גדול לחלק בין הקלטה  אכן

לרמקול וטלפון או שידור חי וכד' לענין 

וכפי שפסק הגרש"ז אויערבאך עניית אמן 

(והו"ד בשו"ת יחוה דעת ח"ב סוף סי' סח.) 

וכ"כ בשו"ת יחוה דעת (שם) דבהקלטה 

הקול של המדבר נפסק מכבר, ופנים חדשות 

באו לכאן, כשהוא שומע מהתקליט שאינו 

בר חיובא, וכפיס מעץ יעננה. אבל השומע 

מהרדיו בשידור חי, סוף סוף ברור שבאותה 

עומדים במקום מסוים שעה הציבור 

ואומרים קדיש וכד', לפיכך נראה שרשאי 

לענות עמהם, וה''ז דומה למה שאמרו 

בסוכה (נא:) במעשה של בני אלכסנדריא של 

מצרים שהיה שם קהל רב ולא היו יכולים 

כולם לשמוע מפי הש"ץ את הברכות, והיו 

מניפים בסודרים כדי שיראו אות חתימת 

רו התוס' שם וכן הברכות ויענו אמן, והסבי

בברכות (מז.) שאין זה בכלל אמן יתומה, 

הואיל והיו יודעים באיזה ברכה הש"ץ עומד, 

ורק לא היו שומעים אותו. וכ"כ הגרי"מ 

טולידאנו (בשו"ת הים הגדול סי' כט) שיש 

לחלק בין השומע ברכה מתקליט, שאינו 

עונה אחריו אמן, מפני שכבר פסק כח האיש 

בא, והקול היוצא מן המברך שהוא בר חיו

התקליט אינו אלא כחיקוי ומעשה קוף 

בעלמא, [ויש להמליץ ע"ז לשון חז"ל (בב"מ 

נט:) אין משגיחין בבת קול], לבין השומע 

ברכה דרך הרדיו או הטלפון שצריך לענות 

אמן, שאין ריחוק המקום מעכב. (אלא 

שהוסיף שלא עוד אלא שאם כיוון המברך 

ין גם הוא לצאת להוציא ידי חובתו ונתכו

יד"ח, יוצא יד"ח בברכה ששומע דרך הרדיו 

אך כאמור לפוסקים הנ"ל לא  - והטלפון. 

ס"ל הכי וכ"כ לחלוק עליו בשו"ת יחוה דעת 

ועי' בשו"ת פני מבין (או"ח סי' קג)  שם).

שמפקפק בזה ע"פ ההלכה שבש"ע שאם יש 

טינופת מפסקת אין לענות אמן, אלא שסיים 

לסמוך על הדעה  שמ"מ בשעת הדחק יש

הראשונה שבש"ע להקל. וכ"כ בשו"ת חלקת 

  יעקב (ח"א סי' נט).

  

כל זה אמור רק אם נמצא עם הציבור  אבל

ושומע הברכה דרך הרמקול, ולולא הרמקול 

לא היה שומע את המברך, אך אם לולא 

הרמקול ג"כ היה שומע את המברך חייב 

לענות אמן כמש"כ בפסקי תשובות (סי' רטו 

וע"ע מש"כ שם בשם הפוסקים. וע"ע  אות ג')

בכ"ז בשו"ת מהרש"ג (ח"ב סי קכה) ובשע"ת 

צל"ח החדש (סי' א') ובשו"ת שערי דעה (סי' 

ב'), ומש"כ בשו"ת יחוה דעת (שם) בשם 

שו"ת ירך יעקב (סי' נד) ושו"ת ירושה פליטה 

  (סי' י').

  

  ענף ד'

נוגע נידון זה לעוד ענינים בהלכה וגם  וכן

מו בהלכות נדרים שנשאל הג"ר בש"ע יו"ד וכ

משה שטרן בשו"ת באר משה (ח"ג סי' קסו) 

באחד שנדר שלא ידבר עם פלוני מחמת כמה 

טעמים שהיה לו, ועתה יש לו ענין נחוץ לדבר 

עמו, אבל אינו רוצה להתיר נדרו, אם רשאי 

לדבר עמו ע"י טלפון. ולכאו' דבר זה תלוי 

 בנדון הנ"ל אך הבאר משה כתב לאסור זאת

מטעמים אחרים, משום שכלל גדול בידנו 

בנדרים בכמה מקומות בש"ס ובערכין (יט:) 

דאפי' נגד לשון מקרא אזלינן בתר לשון בנ"א 



  סח
 

ומבואר כן בש"ע (יו"ד סי' ריז). ודיבור ע"י 

הטלפון בכלל דיבור הוא בלשון בנ"א ממילא 

אסור לו לדבר עמו. אך כתב שאחר העיון 

שמבואר בש"ע יל"ד מה היה עיקר כוונתו 

(יו"ד סי' ריח ס"א) שהנודר או נשבע הולכים 

אחר הענין שלזה נתכווין ולא אחר משמעות 

הדיבור (כ"כ שם המפרשי"ם) ולפי"ז ניחזי 

אנן מה היה עיקר כוונתו בעת נדרו שלא 

לדבר עם פלוני, אי מחמת שנאה שבינהם 

ובזה בטא בשפתו להחזיק רגזו עד כדי שלא 

עיקר כוונתו היה שלא לדבר עמו, או דלמא 

לפגוע בו פנים אל פנים לפי שהוא בעל מדות 

רעות ותכונת נפשו רגועה, וחושש פן ע"י 

הדיבור פה אל פה יושפע ממנו לעשות כלשונו 

וכמנהגו, ובכה"ג אם מדבר עמו ע"י טלפון 

אין שום חשש שבעולם שילמיד ממנו כאלו 

דברים אז שרי לו לדבר ע"י טלפון אבל אם 

ם הראשון אז אסור לו לדבר עמו נדר מטע

  אפי' ע"י טלפון. וע"ע שם מש"כ באות ד'.

  

מצינו זאת באבן העזר לגבי קול אשה  ועוד

ע"י טלפון או רדיו שנפסק בש"ע (אבהע"ז 

סי' כא ס"א) שאסור לשמוע קול ערוה וכו' 

ומקורו מהגמ' בברכות (כד.) וילפינן מדכתיב 

' "כי קולך ערב" שקול באשה ערוה. [ועי

באוצר הפוסקים (סק"א) שהביא מח' אם 

איסורו מה''ת או דרבנן, והעיקר כדעת 

המהריק"ש (בערך לחם סי' ריז ס"ד) והמ"ב 

(סי' עה סקי"ז) שהוא מדרבנן משום דקול 

לא הוי אסור משום ערוה עיי"ש] ולפי"ז יש 

לדון אם מותר לשמוע קול אשה מטלפון או 

נ"ל, אלא רדיו וכד', ולכאו' זה תליא בנידון ה

שהפוסקים כתבו לאסור זאת אע"פ שאין זה 

כקולה במקורו, מ"מ הוא בכלל איסורא 

דקול באשה שהרי הקול עצמו גורם להרהר 

אף ששומעים אותו דרך הרדיו. וכ"פ בשו"ת 

חלקת יעקב (ח"א סי' קסג), שו"ת מנחת 

יצחק (ח"ז סי' ע'), שו"ת שבט הלוי (ח"ה סי' 

קפא הוסיף שזה  ובחלק ג' סי' –קצז אות ד' 

דבר מכוער והוא אסור למעשה), שו"ת אז 

נדברו להג"ר בנימין זילבר (ח"ו סי' סט), 

שו"ת אבני ישפה (ח"ב סי' ה' ענף ב'), שו"ת 

פרי השדה (ח"ג סי' לב). ובשו"ת ברכות 

שמים (הובא בס' אום אני חומה להגר"מ 

גרוס ח"א עמ' עג בציון המצוינת ס"ק תרצו) 

זה. ובשו"ת משנה הלכות כתב ט' סיבות ל

להג"ר מנשה קליין (ח"ד סי' פו ועי' ח"ז סי' 

יג) כתב שאף לברי המקילים בזה (שו"ת בית 

שערים סי' לג) מ"מ מידי הרהור איסור 

"ונשמרת מכל דבר רע" לא נפקי ומכוער 

הדבר. וכ"ד הגרש"ז אויערבאך (הליכות 

שלמה פ"כ סי"ב), הגר"ח קנייבסקי (ס' 

תפילה), והגר"נ קרליץ (חוט נקיות וכבוד ל

השני הל' צניעות ואבהע"ז סי' נא סק"י). 

והגר"מ גרוס (אום אני חומה ח"א עמ תעג) 

  האריך בזה והביא את דברי הפוסקים בזה.

  

שבשו"ת אבני ישפה (שם) וכן הגר"ש  אלא

וואזנר והגר"נ קרליץ (שם) אסרו זאת אף 

בקול האשה המוקלט בטייפ (ועי' בס' אוהל 

על הל' יחוד עמ' רנג הע' קיג שבשבה"ל יעקב 

ח"ה סי' קצז מחמיר בזה ואע"פ שבשבה"ל 

ח"ג כתב שאולי יש לחלק בין קול אשה 

בטייפ לבין רדיו, מ"מ מסתימת דבריו בח"ה 

נראה שהוא מחמיר בשניהם עיי"ש). אך 

בשו"ת מהרש"ג (ח"ב סי' קכה) ובישוב משה 

(טורצקי הל' ק"ש שאלה י') כתבו להתיר 

  וע קול אשה מוקלט.לשמ

  

לפי המתבאר לעיל שגם רמקול וטלפון  אכן

ורדיו וכד' אינם קול האדם ממש אלא וכו' 

כתבו בשו"ת יביע אומר (ח"אסי' ו') ובשו"ת 

ציץ אליעזר (ח"ה סי' ב' וע"ו בח"ב סי' ב') 

להתיר את הדבר. (אך בצי"א מתיר רק 

בשעהד"ח) וכ"ד הגרי"ש אלישיב (וזאת 

והגר"מ גרוס (אום אני  הברכה פרק טז).

חומה שם) הביא בשם ספר בית ועד לחכמים 

(שנה א' חוברת א') שג"כ מתיר מדאיתא 



  סט
 

בגמ' קול באשה ערוה ולא קול של אשה 

מוכח שצריך לשמוע ממנה, אך ציין לשו"ת 

ברכת חיים (סי' כ') שדחה ראיה זו לאסור. 

וע"ע שו"ת בית דוד (סי' קפח) שו"ת הלכה 

ב') וקובץ נועם (ח"ד עמ' ו', למשה (סי' א' ו

  וח"ו עמ' שלח, וחי"ח עמ' רפד) מש"כ בזה.

  

שכ' בס' אשרי האיש (או"ח ח"א פט"ז  ומה

אות ט') בשם הגרי"ש אלישיב שאין קול 

באשה ערוה בקול אשה שברדיו, ברמקול 

בטייפ, בטלפון וכד', אפי' אם מכירים את 

האשה, בגלל שהדרך הטכני שבו מצויר 

ה קול האשה ממש אלא חיקוי הקול, אין ז

ע"י גלי חשמל. וזה לא ענין שמיעה ולא ענין 

אמירת ק"ש ושאר דבר שבקדושה. אבל אם 

זה גורם לו להרהור, אסור לשמוע, וגם אסור 

לקרא ק"ש. [אלא שלגבי רמקול הורה 

הגריש"א (ישא יוסף או"ח סי' יט) שאין 

להתיר את שמיעת קול דרך הרמקול, אמנם 

לב ואינו מתכוין לשמוע את אם אינו שם 

הקול, אין הקול הנשמע דרך הרמקול נחשב 

לקול האשה ויכול לקרא ק"ש כששומעו] 

ונראה שטעם החילוק בין אם מותר לבין אם 

זה גורם לו להרהור שאסור אע"פ שאינו קול 

האשה ממש, הוא כדכתב בשדי חמד (כללים 

מערכת ק' כלל מב) שרק כשיודע בנפשו שאין 

, ומחשבתו תפוסה בענינים אחרים ערב עליו

ליכא איסור מדינא לשמוע ממכשירים 

אלקטרוניים עיי"ש. הרי שהכל תלוי מה 

גורם לו להרהור ויש הרבה מה להאריך בזה 

אלא משום שאין זה ענין שאנו עוסקים בו 

  לא נכנס לסוגיא הגדולה הזו.

  

  ענף ה'

מכל הנידונים המבוארים לעיל חזינן  ועכ"פ

וגם טלפון או רדיו וכל כיוצ"ב שגם רמקול 

הם אינם הקול של האדם המדבר בעצמו 

אלא חיקוי ע"י גל חשמל וכפש"כ מטעם זה 

אסורו לצאת יד"ח בקריאת המגילה 

וקריה"ת ותפילת הדרך והבדלה וכו', וגם 

המתירים לא התירו משום שסברו 

שמכשירים אלו זה כן קול האדם אלא 

אדם מודים דמכשירים הנ"ל אינם קול ה

אלא שהתירו מטעמים אחרים, וכמו"כ לגבי 

ערות אשה כתבו כמה פוסקים להתיר 

מהטעם הנ"ל ומה שיש אוסרים זה גם לא 

משום שס"ל שהמכשירים הם קול האשה 

ממש אלא שאסרו מטעם דגם בכה"ג זה 

  גורם להרהור וכו'.

  

נראה שהדברים התלויים בשומע  ולענ"ד

ותפילת כעונה כגון קריה"ת, מגילה הבדלה, 

הדרך תלוי בגדרי שומע כעונה ומשום שאין 

זה ענינו להאריך בגדרי שומע כעונה אין כאן 

המקום להאריך אך בשאר הדברים כגון 

בנדר או ערוה הרי זה תלוי ועומד בפלוגתת 

  הפוסקים הנ"ל.

  

כל האמור לעיל נחזור לנידון שלנו בענין  ולפי

וביהמ"צ שירים  אם מותר לשמוע בספיה"ע

מזיקה) דרך הרמקול או הטלפון וכד',  (ללא

דתלוי בפלוגתת הפוסקים אם מותר לשמוע 

שירים המוקלטים בטייפ (מה שנקרא 

ווקאלי) ללא מוזיקה שלפי המתירים בזה 

פשוט שיהיה מותר ברמקול וטלפון, אך לפי 

האוסרים יל"ד לאסור משום שנתבאר שגם 

המכשירים הנ"ל אינם קול האדם בעצמו 

שיר שקולט את קול האדם אלא קול המכ

ומהפכו לגליים חשמליים המרעידים ושוב 

נוצר קול חדש קול חשמלי מתכתי, והרי זה 

כשומע מהקלטה בטייפ, ואם טייפ אסור 

לשמוע שירים אפי' ללא מוזיקה א"כ יהיה 

  הדין גם ברמקול.

  

זאת להג"ר אשר ווייס שליט"א  ושאלתי

 (גאב"ד דרכי תורה) ואמר לי שמותר. אך זה

אינו ראייה דכששאלתי אותו אם מותר 



  ע
 

לשמוע שירים המוקלטים ללא מוזיקה אמר 

לי שצ"ע [ועי' גם בשו"ת דברי יציב למורו 

ורבו של הגר"א ווייס האדמו"ר מצאנז 

קלויזנבורג זצ"ל ח"ב סי' רמו שג"כ הסתפק 

  בזה ונשאר בצ"ע.]

  

לענין טלפון יש אופנים שאפשר יותר  אך

נה וכגון מה שמצוי להקל אף בשירה עם נגי

בזמננו הרבה שכאשר מתקשרים בטלפון 

למשרדים וכד' הרי שבזמן ההמתנה עד 

שמתפנים לענות מושמעת שירה ונגינה 

שהורה הגרי"ש אלישיב (אשרי האיש או"ח 

ח"ג פס"ח אות ח') שמרכזיה של טלפון 

שמשמיעה שירים בהמתנה ויש טרחא לנתק 

צ את השירה, מותר להשאיר את זה בביהמ"

(והליץ רבינו, ע"ז נאמר "אלו הדברים שאין 

להם שיעור", ולא צריך לעשות כלום) וכן 

המטלפן אינו צריך להמנע מלשמוע כיון 

שאינו שומע להנאתו, אלא כדי לדעת אם 

וכן פסקו הגר''מ הוא עדיין על קו הטלפון. 

), והגר''ש 128פיינשטיין (מועדי ישורון עמ' 

א סי' סט), ואזנר (שו''ת שבט הלוי ח''

והגר''מ שטרנבוך (ליקוטי תשובות והנהגות 

על ת''ב עמ' לג), והגר''ח קניבסקי (תורת 

המועדים סי' תקנא, וס' נחמת ישראל פ''ב 

וכ"ד בעל השו"ת מחזה אליהו ), 39הע' 

פאלק שליט"א (פנינת  אליהו הגאון ר' פסח

לגבי שאר ימות השנה המקדש פ"ה הע' קג) 

שומע להנאת הנגינה, שכיוון שאין כוונת ה

אלא דעתו נתונה לכך שידע כי בא תורו 

וכמובן שאם מתקשרים למקום של  מותר.

נכרים, ומושמעים שם שירים שיש בהם 

דברי ניבול, כ' בקובץ עץ חיים (קובץ טו עמ' 

קכא שאלה ב') שודאי אסור לשומעם. אמנם 

מי שיש לו מרכזיה ראוי שיבטל את 

ימים אלו, המוסיקה שמשמיעים בהמתנה ב

וכן הנהיג הג''ר ישראל זיכרמן בבית 

הרפואה מעיני הישועה ע''פ הוראת הרבנים 

  (ס' נחמת ישראל שם). 

  

סדר במכשירי מצוי בזמננו שאפשר ל וכמו"כ

אז הם  הפלאפון שכאשר מחייגים אליהם,

והורה הגרי"ש  משמיעים איזה ניגון או שיר,

ובץ עץ חיים טו' עמ' קכב שאלה אלישיב (ק

שאין בזה משום איסור, שהרי אין הצליל  ')ו

מיוחד לשמחה ואין כוונת האדם להנות 

ת כי מתקשרים עמהשירה המשמעת, אלא לד

אליו, ותיכף האדם עונה ומפסיק השיר. 

אמנם אם אפשר להחליף את הצליל הורה 

אך הג''ר אביגדור נבנצאל  שראוי לעשות כן.

) הורה 519(בנתיבות הלכה חלק מ''ד עמ' 

פי' כל השנה אין להשמיע מוסיקה שא

בצלצול הטלפון מפני החורבן, ורק בחוה''מ 

  וכיו''ב יכול להשמיע צלצול בצורת מנגינה.

  

מכשיר רדיו ששומעים בו בעיקר לענין  וכן

דיבורים ומדי פעם מושמעים בו גם שירים, 

כתב בשערים המצוינים בהלכה (סי' קכו 

ע סק"ד) לגבי קלטות כעין זה שמותר לשמו

גם את השירים כיון שהרוב והעיקר נעשה 

לדברים המותרים. אך כתב על דבריו הגר"ש 

ואזנר (שו"ת שבט הלוי ח"ו סי' סט) שדבריו 

תמוהים, כיון שלא הכלי המשמיע קובע אלא 

השמיעה קובעת, ולכן במקרה שאסור 

לשמוע שירים אסור לשמוע גם באופן זה. 

ולפ"ז כ"ש רדיו ששם אין הרוב והעיקר 

נעשה לדברים המותרים והשירים 

שמשמיעים שם אינם טפלים אלא יש להם 

מתרה מסוימת בשביל לפרסם את הזמרים 

והשירים, וגם מה שהם משמיעים בספירת 

העומר ובין המצרים מוזיקה וואקלית גם כן 

אסור לרוב הפוסקים, ומסתבר שגם 

הפוסקים שמתירים שירה בפה המוקלט 

א שירה של בטייפ מסתבר שלא התירו אל

אדם יחיד בפה בלבד, אבל שירה של מקהלה 

שלמה ובליווי ניגונים שאנשים יודעים 

לעשות בקולם ובפיהם מיני קולות ותופים 

ומנגינות עד שנשמעים כמו כלי זמר ממש 



  עא
 

מסתבר שזה לא התירו, וראוי לעורר את 

המקילים בזה שאינם יודעים את ההלכה. 

ל ימות ובכלל שמיעת מכשיר רדיו אסורה בכ

השנה כמו שפסק הגר"מ גרוס בספרו מנוחת 

וז"ל: "ברכב שנוסעים,  (פ"ז סי"ב) אמת

מכשיר הרדיו לא יהיה פתוח כלל גם לא 

לשמיעת דברים המתחדשים בעולם, ואין 

צריך לומר בשאר הזמנים, וכן לא בזמן שיש 

קול זמר שהוא ניגונים כשאינם ניגוני 

נמי  פריצות ופריקת עול, ובקול אשה איכא

משום קול באשה ערוה. (עי' אום אני חומה 

בהוגי שעשועות אות שלט). ולא יהיה מכשיר 

הוידאו פתוח, וגם אם נראים בו דברים 

תורניים (עי' שם בחידותם משתעשעות 

  סוס"י קל"ד)", עכ"ל.
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  על דיני אבילות בספיה''ע פסקי חדב''נ עמוד ההוראה הגאון הגדול רבי עזריאל אויערבאך שליט''א

  )372(מתוך ספר בנתיבות הלכה חלק לט עמ' 

  עם הערות והוספות

 תזמורת

 2ברית מילה 1אין לעשות תזמורת וריקודים ומחולות בימי הספירה בסעודות מצוה של בר מצוה  .א

 .3ופדיון הבן

 הכנסת ס"ת

 .4ולותאולם בהכנסת ספר תורה בימי הספירה מותר לעשות תזמורת וריקודים ומח  .ב

 שירה בפה

 .5מותר לשיר בפה בימי הספירה, אולם ציבור יש להם להימנע מלשיר ביחד בימי הספירה  .ג

  --- ------------------------------------------- --------  שער הציון    ---- ---------------------------------------------------

(ח"א סי' קיח) ובשו"ת  בשו"ת מנחת יצחק, וכ"פ הדעת קדושים(סי' תצג) בשם  בהג' מהרש"ם באורחות חייםוכ"כ  1 

אוסר בבר מצוה (אור לארבעה עשר פט''ז אות י). מאידך בשו"ת  הגר''מ גרוסשרגא המאיר (ח"ב סי' יג) לאסור בכל. וגם 

בר מצוה לעשות עם תזמורת והכל הולך בזה  יחו''ד (ח"ו סי' לד) מתיר. ונראה שאין זו מח' שהרי הספרדים נוהגים בכל

מרן הגרי"ש אלישיב אחר המנהג ולכן התיר להם בשו"ת יחוה דעת. וכן ראיתי בס' אשרי האיש (פס"ה אות כא) בשם 

לגבי ר"ח סיון ונשאל אם מותר לעשות בר מצוה עם תזמורת והשיב, שאם היה הדרך כך היה אפשר לעשות, אבל זצ''ל 

(שם אות יא) אף שהורה שאין לעשות ריקודין  הגר''מ גרוסאבל מלבד זה אפשר לנהוג כרגיל. [וכמו''כ אם לא ודאי שלא, 

ומחולות בבר מצוה מ''מ מר''ח סיון הורה שאפשר להקל]. ולפי"ז ספרדים שרגילים בבר מצוה לשמוע תזמורת ודאי 

משמע להיתר כי הם אסרו רק בסעודות  "במהמג"א והמ) שכתב שגם 39שמותר להם. ועי' בפסקי תשובות (סי' תצג הע' 

של רשות, ולכן הקדימו שסעודת אירוסין בימינו הוא סעודת רשות ולכן אין לעשות בו ריקודין ומחולות. ועי"ש עוד 

 שהביא מה שנחלקו הפוסקים בזה ובכל סעודות המצוה. 
2

) שברית 36ל' חג בחג על ספיה"ע פ"ז הע' (ה הג"ר משה מרדכי קארפאך בשו"ת יחו"ד (ח"ו סי' לד) כתב שמותר. וכ"כ   

מילה לספרדים שנוהגים שם בזתמורת יש להתיר שהרי מילה מבואר בר"פ י"ט דשבת (קל.) שעושין אותה תמיד בשמחה, 

(עמ' קלא אות יד) שכ' לגבי ריקודים וכלי  להגר''מ גרוס חודש ניסן-אפי' בשעת הגזירות. אך עי' בקובץ פסקים ותשובות

מתירים בסעודת מצוה בריקודים ומחולות מ''מ  שהמג''א המחצה''ש הח''י הא''ר והפמ''גמילה שאף  זמר בברית

שאוסרים ובמקומות שנוהגים לעשות ברית עם כלי שיר, מותרים גם בימים אלו,  כהגר''ז והא''אלהלכה מחמירים בזה 

  בודאי שאין להתיר בימי הספירה עי''ש. אולם מה שחדשים מקרוב באו שעושים כלי שיר בבר מצוה, אין לדבר יסוד, ו

(קובץ פסקים ותשובות על חודש ניסן עמ' קלג) שגם בסעודת מצוה כסעודת ברית מילה, פדיון הבן, בר  הגר''מ גרוסוכ''כ  3 

  מצוה, וסיום מסכת יש להימנע מריקודין וכלי שיר. אך בשו"ת יחו''ד (ח"ו סי' לד) כתב שמותר.
4

(קובץ פסקים ותשובות חודש ניסן בשער התשובות סי' פח, וקובץ  הגר''מ גרוס(סי' קיט) וכן דעת  בשו"ת קרן לדודוכ"כ   

(אשרי האיש פס"ה אות כד) אך דעתו שאין ראוי מרן הגרי"ש אלישיב זצ''ל  וכ''פ תל תלפיות עניני יו''ט קובץ נט סי' ד),

 ת הצורך. לכתחילה לקבוע הכנסת ס"ת בריקודין ומחולות בימים אלו אלא בשע
5

וכ"כ בפסקי תשובות (סי' תצג אות ד') לחלק בין שיר לאדם יחיד שודאי מותר לשירה בציבור שראוי להינמע אך מותר   

לשיר ניגונים שתוכנם הודאה להשי"ת או שירי דביקות או ניגונים המעוררים כמיהה לגאולת ישראל, ואבל  לשיר שירה 

שאסור. ומה  והגר"נ קרליץ(הליכות שלמה פסח פי"א סי"ד)  אויערבאך זצ''למרן הגרש"ז המעוררת לריקוד ומחול דעת 

 התרה"ד) לתלמיד 97חאו"ח עמ' ( הלקט יושרשאומרים שאין לשיר בספיה"ע אינו מוזכר בפוסקים לאסור זולת בדברי 

היו נזהרים לא לשיר שכתב שהתרה"ד לא ניגן ניגונים בפיו בימי הספירה וכן ביוסף אומץ (מנהגי פפד"מ עמ' קכח) כתב ש

אמר שאביו (אורחות רבנו ח"ב עמ' צה, והל' חג  מרן הגר"ח קנייבסקיבימי הספירה כלל אפי' בלא ריקודין ומחולות, וכן 

 



 עג
 

 לימוד נגינה

 .6מותר ללמוד וללמד נגינה בכלי נגינה בימי הספירה  .ד

 קלטות

, ואין נפק"מ בין קלטות של שירה בפה לקלטות של שירה עם 7אין לשמוע קלטות בימי הספירה  .ה

 .8תזמורת
  ---- --------------------------------------------------  שער הציון    ----- -------------------- ------------------------------

 מרן הגרי"ש אלישיב זצ''ל) אסר לשיר בביתם בימי הספירה ורק בשבת התיר. ולמעשה דעת 34בחג על ספיה"ע פ"ז הע' 

ותר לשיר בפה אף שירה המעוררת לריקוד ומחול דלא ניכרת השמחה בזה בפועל. וכ"כ (אשרי האיש פס"ה אות כ') שמ

בשו"ת יחו"ד (ח"ו סי' לד) ששירה בפה כשהיא דרך הודאה להשי"ת, בלי כלי נגינה, תפילה בנעימה, או לימוד תורה 

 בנעימה מותרים. 
6

 והגר"נ קרליץ(אשרי האיש פס"ה אות כז)  צ''לוהגרי"ש אלישיב ז(שו"ת אג"מ ח"ג סי' פז)  ומרנן הגר"מ פיינשטיין  

(ח"ב סי' צט) מחלקים דאם עושה זאת לצורך פרנסה מותר אך לצורך  וכן בשו"ת קנין תורה(חוט שני שבת ח"ד עמ' שעט) 

הנאה אסור וטעמם ע"פ הפמ"ג ועוד פוסקים בדיני בין המצרים עי"ש. ולפי"ז כתבו שה"ה לנגן בגני ילדים שלא הגיעו 

הוסיף, (אשרי האיש שם ומרן הגריש"א ך שמותר כיון שאין למנגנת הנאה מזה ואינה מנגנת אלא לצורך פרנסתה. לחינו

אות כה) שלימוד נגינה כל זמן שאוחז בתחילת הלימוד ולא יוצא שיר גמור מותר, אבל כשיודע כבר לשיר ותוך כדי לימוד 

(קובץ מבית לוי ח"ג עמ' לט ועניני ניסן עמ'  הגר"ש וואזנר זצ''למרן יוצא שיר גמור, אין ללמד נגינה בימים אלו. מאידך 

עו, וס' בין פסח לשבועות פט"ו הע' י') אוסר בכל כה"ג בכל האופנים עד ר"ח סיון (ואפי' לילדי הגנים אוסר) ומ"מ היקל 

 ורך.   לספרדים אחר ל"ג בעומר. ובקובץ מבית לוי הוסיף שלבנות בגיל שנתיים ושלוש אולי יש להקל לצ
7

קלטות של תזמורות נאסר ע"י כל הפוסקים (ואין חולק בדבר) ואף שבפוסקים הקדמונים לא הוזכר איסור זה מ"מ  

פוסקי זמננו). וכן פסקו כן ביארו  -המנהג לאסור משום שק"ו הוא מריקוד ומחול, ובכלי זמר אסרו אף בלי ריקוד ומחול (

 אות ד'), וח"ג סי' פז וח"ד סי' כא (שו"ת אגרות משה ח"א סי' קסו ןמרנן הגר"מ פיינשטייכל פוסקי זמננו ה"ה: 

(אשרי האיש או"ח ח"ג פרק סח הגרי"ש אלישיב (הליכות שלמה ביהמ"צ פי"ד ס"ג ד"ה אות ד'),  הגרש"ז אויערבאך

 (גאב"ד אונגואר), הג"ר מנשה קליין(שו"ת שבט הלוי ח"ב סי' נז אות ב', וח"ח סי' קכז אות ב'),  הגר"ש וואזנר אות ז'), 

 והג"ר מאיר ברנדסדרופר(שו"ת אז נדברו ח" סי' כג),  והג"ר בנימין זילבר זצ''לבשו"ת משנה הלכות (ח"ח סי' קפח), 

(אשי  ומרן הגר"ח קנייבסקי(חוט שני שבת ח"ד עמ' שעט)  הגר"נ קרליץוכ''ד ), 476(בנתיבות ההלכה חלק מ"ד עמ' 

(ח"א סי' קיא),  בשו"ת מנחת יצחק(אור לרבעה עשר פט''ז אות י), וכ"כ  'מ גרוסוהגר'ישראל עמ' תשסה תשובה תא) 

(חט"ו סי' לג אות ב'), וכן פסקו כל גדולי  שו"ת ציץ אליעזר(ח"ב סי' צט),  שו"ת קנין תורהשו"ת יחו"ד (ח"ג סי' ל'), 

רס על דיני תזמורת בחתונות הנערכות ירושלים לגבי מנהג ירושלים שלא לנגן בכלי זמר בחתונה (שכבר כתבתי ע''ז בקונט

המהרי"ל (שו"ת שלמת חיים סי' תצד), מרנן הגרי"ח זוננפלד ם) שמוזיקה מוקלטת דינה ככלי זמר ואסור שכן פסקו -בי

(ישא יוסף ח"א סי' קכב) וכן פסקו שאר פוסקי זמננו לגבי איסור  והגרי"ש אלישיב זי''ע(אל גיל כעמים עמ' לב)  דיסקין

זמר בשאר ימות השנה כנפסק בשו"ע (סי' תקס ס"ג) שמשחרב ביהמ"ק גזרו שלא לנגן בכלי שיר וכל מיני זמר  שמיעת כלי

(שו"ת אבן  הג"ר ישראל יעקב פישר זצ''לוכו' וכתבו פוסקי זמננו שמוזיקה מוקלטת דינה ככלי זמר ואסור שכן פסקו 

על השו"ת מחזה אליהו (פנינת המקדש פ"ה  הע' סג), ישראל ח"ז סי' כח, והליכות אבן ישראל עמ' שפח ס"ב), וכ"ד ב

(שו"ת דברי יציב או"ח ח"ב  הדברי יציב מצאנזוכ"כ בשו"ת משנה שכיר (או"ח סי' קמט) ושו"ת פאת שדך (סי' צט) ואף 

סי' רמו) מצדד לאסור. ואף מה שכתב בשו"ת חלקת יעקב (ח"א סי' סב) ללמד זכות על המקילים כבר כתב הגרא"י 

ר (גאב"ד ז'נבה) בשו"ת באר שרים (ח"ב סי' רכו אות ג') שמה שחידש החלק"י ללמד זכות הרגיש בעצמו גם שלזינג

החלק"י שסברא קלושה היא. גם בשו"ת חיי הלוי (ח"ב סי' מ' סוף אות ה') דחה סברת החלק"י, ומציין כי החלק"י עצמו 

רא יעוי"ש. וע"ע בס' פנינת המקדש (עמ' רכט אות מה הרגיש דיש לדחות סברתו, ונקט כי כך הוא העיקר כפי דחיית הסב

  ועמ' רצג אות ח') מה שהביא את דעת הפוסקים בזה.          
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(שם), הגר"ש וואזנר  (שם), ומרנן הגרי"ש אלישיב(שם),  האז נדברו(שם),  הציץ אליעזרוהוא מה שנקרא היום ווקאלי. וכן פסקו   

והגר''מ (שם) ומרן הגר"ח קנייבסקי  (שם) הגר"נ קרליץ), וכ''ד 476ות ההלכה חלק מ"ד עמ' (בנתיב והג"ר מאיר ברנדסדרופר זצ''ל

ומ"מ אין למחות ביד המקילים  (שם). [הדברי יציב (שם) הסתפק בזה], וטעם כולם משום דגם מכשיר ההקלטה נחשב כלי נגינה. גרוס

 מרן הגר''מ שטרנבוךי אלא לשירה בפה. וכן הוא בתשובת (או"ח סי' קסו) משמע שאין זה נחשב לשיר בכל דמשו"ת אג"מם משו

 



 עד
 

 

  ---- --------------------------------------------------  שער הציון    ----- -------------------- ------------------------------
שכ''כ בליקוטי תשובות והנהגות על תשעה באב עמ' לא' בשמו) וכן  במענה לשאלתי ע''י נכדו ר' שלמה זלמן שטרנבוך. (ואח''כ ראיתי

 לי.(ישמח לב סי' תז) לגבי חתונה בירושלים שאפשר להקל לשמוע ווקא מרן הגרח"פ שיינברג זצ''לדעת 



גליון מס' 10. פרשת בלק זמן הדה"נ: י"ם - 19:13, ת"א - 19:29, חיפה - 19:21.  זמן יציאת השבת: י"ם - 20:30, ת"א - 20:32, חיפה - 20:34. ר"ת - 21:05.

א



 כ"ק מרן רבנו זי"ע עם כ"ק אדמו"ר גאב"ד ערלוי זי"ע 

 בשמחת נישואי הרה"ח ר' יונה מאיר טהלר הי"ו
בחשיפה ראשונה

"יומא דהילולא" – כך קורין ליום הסתלקותם של הצדיקים 

שמטבע  היות  הלז,  לשם  הפירושים  רבו  וכבר  העולם,  מן 

הדברים, ביום כזה אשר בו לכאורה מתעוררים כל ההרגשות 

של האבדון, של החלל הגדול אותו אנו חשים, ובפרט אותם 

אשר זכו לחסות בצל קדשם של צדיקים הללו, לכאורה מן 

הראוי קצת להתאבל, להתעורר ולחוש התקשרות, בצורה 

של קושי וחסרון. ולא מסתפקים בזה אלא ששים ושמחים 

כיום הילולא – חתונה, ובעיני בשר נראה כאילו ח"ו שמחים 

בפטירת הצדיק,  ונראה הדבר תמוה.

א"כ  חיים,  קרויין  במיתתם  דצדיקים  כדאית'  אלא, 

דעד  מאי,  אלא  חלל,  כאן  ואין  אבדון,  כאן  שאין  הרי 

הרגשת  ולטעום  לבוא  הרוצה  כל  היה  יכול  ההסתלקות, 

היה  יכול  לצדיק,  ההתחברות  ע"י  והקדושה  האלוקות 

נשמתו  את  ומרומם  מקשרו  הצדיק  והיה  אליו  להיכנס 

ההסתלקות  אחר  משא"כ  אליו.  מתחבר  ומיד  לשרשו, 

הרוצה להתחבר אל הצדיק, ושהצדיק ישפיע עליו ויעורר 

ברוחניות  מעשה  לעשות  התלמיד  צריך  רחמים,  עליו 

לטובת נשמת הצדיק, אם זה קבלה טובה, לימוד, תפילה 

או הדלקת נר, ורק אז מתעורר ונזכר אצל הצדיק, בעולם 

העליון, ומעורר עליו רחמים.

וביום ההילולא, שבו דנין את הנשמות ונזכרים מעשיהם  

של התלמידים אשר העמיד בימי חייו, נעשה יומא דהילולא 

עבור הצדיק,

נודע  הנה  זי"ע:  שאמר בעל ה"ברך משה" מסאטמר  וכמו 
חוזרים  היארצייט  ביום  שנה  בכל  כי  הקדושים,  מספרים 
הנקרא  יי״ש  לחלק  העולם  מנהג  ולכן  הנשמה,  את  ודנים 
תיקון לעילוי הנשמה. ולפי זה אפשר לומר שדנין את האדם 
עוד הפעם, גם על הפירות שנתחדשו על ידי מעשיו, ואפשר 
שמהאי טעמא נקרא יום פטירת הצדיק מהעולם הזה בשם 
יומא דהילולא, כי פעולותיו של הצדיק מתגברים מידי שנה 
בשנה אף לאחר הסתלקותו, וככל שנה ושנה כאשר הנשמה 
נתעלה למעלה, עושים חשבון חדש כמה זכיות נתוספו לו. 

ואז נקרא יומא דהילולא, שבאמת הילולא הוא לו כשרואה 
כמה מוסיפים לו שכר על כל הזכותים שניתוספו לו על ידי 

דברים טובים שנעשו על ידו.

עצומה  התעוררות  מרגישים  הטעם  זה  שמפני  ואפשר 

יותר  דהילולא  ביומא  קבריהם  על  להשתטח  כשבאים 

למדרגה  הצדיק  נתעלה  הזה  שביום  מכיון  הימים,  בשאר 

גבוה יותר ממה שהיה בשנה העברה. ע"כ.

כן הבאנו לפניכם בגליון הלזה עובדות ודא"ח הרואים  ועל 

לאור  במעט  ולו  להתדבק  שנוכל  מנת  על  לראשונה,  אור 

אבינו  תפארתנו  ונזר  ראשנו  עטרת  קדושת  כבוד  הגדול 

ההתעוררות  ע"י  זיעוכי"א,  זצוקללה"ה  אדמו"ר  הגדול 

רחמים  עלינו  ויעורר  לעילא  להתעוררות  נזכה  דלתתא 

וחסדים מרובים ונזכה לגאולה השלימה בעגלא דידן,

בית  שמחת  עם  ההילולא  נתחבר  שתא,  שבהאי  וזכינו 

עט"ר  רבנו  מרן  כ"ק  נכדת  של  נישואין  שמחת  צדיקים 

שליט"א, ובשמחת חתן וכלה סתם כבר אמר בעל ה"אהבת 

ישרא"ל מויזניץ זיע"א: ש'מחת ח'תן כ'לה ר"ת חשך דהיינו 

שע"י שמחת חתן וכלה מתגלה אור הגנוז, כפי שאמרו חז"ל 

כל המשמח חתן וכלה זוכה לאור הגנוז.

בעבודה  הצדיקים  פועלים  שאז  צדיקים,  בית  ובשמחת 

רבה גלויה ונסתרת, להאיר ולהסיר כל המחיצות, המניעים 

השפע הרוחני והגשמי מתלמידיהם.

ממשש  באפילה,  המגשש  לאדם  דומה,  הדבר  למה  משל 

את  שיאיר  אור  מעט  אחר  בחפשו  ומדדה  נופל  והולך, 

חכם  שבא  עד  וצלמות.  חושך  אך   - אין  אולם  החשכה, 

אחד, ובחכמתו הסיר את המכסה - ויהי אור, כך שנוכחו 

כולם לאמר: אין כאן חושך ואין כאן אפילה, אבל יש כאן 

אור יקרות הנוצץ ומאיר בכל הסמטאות האפילות.

כך גם כל יהודי ויהודי - נקודתו הפנימית נוצצת ומאירה 

במכסים  האור  שנתכסה  מאי?  אלא  יקרות,  באור  היא 

טרוד  השנה  ימות  כל  ובמשך  ומחשיכים,  המבדילים 

לחפש מעט אור, אם זה ברוחיות ואם זה בגשמיות, אך 

אינו מוצא, אולם בבוא שמחת הצדיק מתמלא התלמיד 

הממלאה  אמיתית,  מצוה  של  בשמחה  אליו,  והמקושר 

את ישותו של האדם, ואז מתרוממת לה הנשמה, ומשילה 

מתמוססים  מעצמם  וכמו  הגוף,  קליפות  את  מעליה 

ונשרפים כל אותם מסכים המחשיכים, עד שהאור הפנימי 

הרה”ק  וכדברי  האפלות,  הנפש  פינות  בכל  ומאיר  בוהק 

בעל “חובת התלמידים: "כשרוקד האדם בשמחה אמיתית 

החול  מן  הבגד  את  שמנערים  כמו  בעצמו  מרגיש  אזי 

והבגד מתגהץ, כך גם הוא,  נופלים  והאבק, שהחול והאבק 

החולניות ברקידותיו נפלה, ונפשו נזדככה ועלתה, פנימיותו 

ומחשבותיו כעצם השמים לטוהר".

בעל  וזכות  צדיקים  בית  שזכות  ויה"ר 
ההילולא תגן בעדנו ובעד כל אנשי שלומנו 

להתברך בכל מילי דמיטב.

דבר המערכת

בחסות

שונות  בטכנולוגיות  גמישות  ואריזות  ספרונים  מדבקות,  להדפסת  אפשרויות  מבחר  מציעה  רולתג 

ומתקדמות ביותר. הדפסת המדבקות או האריזות נעשית בכל כמות ובהתאמה מירבית לדרישות הלקוח.

info@roltag.com 03-5005000 רולתג בע"מ הצורף 11 א.ת. חולון
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יב ֶאת ֲחָמִתי  ן ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ֵהשִׁ ן ֶאְלָעָזר בֶּ יְנָחס בֶּ פִּ
תוָֹכם ְולֹא  ַקְנאוֹ ֶאת ִקְנָאִתי בְּ ָרֵאל בְּ ֵני ִישְׂ ֵמַעל בְּ

ִקְנָאִתי )כ"ה, י"א-י"ב( ֵני ִישְָׂרֵאל בְּ יִתי ֶאת בְּ ִכלִּ

אור לשמים פירש עפ"י שפי' הרה"ק מהר' זושא  בספה"ק 
ורם  וגו'  ושבעת  תאכל  "פן  י"ב-י"ד(  ח',  )דברים  במאה"כ  זיע"א 

שפע  להאדם  יש  כאשר  היינו  אלקיך",  ה'  את  ושכחת  לבבך 

לבבך"  "רם  אזי  כ"ט  מלאים  בתים  ולשבוע  לאכול  והרחבה 

 – מציאה  מל'  ושכחת  אלקיך"  ה'  את  "ושכחת  ליבו  יתרחב 

לעבוד  ויוכל  ית"ש  אלוקותו  שימצא  לח.(,  )ב"מ  שכיח  משכח 

כי  בכאן  פירש  ובזה  ומבלבל.  המפריע  טרדה  כל  באין  לה' 

ובזה  פנחס במעשיו המתיק הדין לרחמים וחסד על ישראל, 

החזירם לעבודת ה' בשאין כל צרה הטורדת ומפריעה מנוחת 

נפשם, וזה פנחס אותי' פני-חס המשיך עליהם פני מלך, וחס 

בגי' חיים וכשיש חיים יש הכל.

חורף  ביום  פעם  כשנסע  הצדיקים  מן  אחד  על  מסופר  כך 
ולא היה בכוח הבהמות לצאת  ורפש  בעגלתו, ושקעה בטיט 

אמת  רבש"ע  ואמר  הצדיק  פתח  הטיט,  מן  העגלה  ולהעלות 

האפשר  בטיט  אפי  עד  שקוע  כך  בהיותי  אמנם  חטאתי,  כי 

לשוב אליך, הוציאני למרחב ואשוב אליך בלב שלם, כך כאשר 

דרכיהם  יטיבו  אז  ישראל  לבני  טובו  מרוב  השי"ת  ישפיע 

ויעבדוהו כראוי.

י"ל רמז הפסוק, דלכאורה תמוה אריכות הלשון פנחס  עוד 
בן אלעזר בן אהרן הכהן מה בא ללמדנו, ויבואר בהקדם דברי 

זקה"ק ר"מ מנאדבורנא זיע"א עה"פ )לעיל י"ג, כ'( "היש בה עץ 

אם אין", אם יש בה עץ הוא הצדיק "אם אין" שהוא בחי' אין 

בענוה ושפלות שיוכל להגן על דורו )כמ"ש ברש"י(, כי גדול הוא 

זה אשר משפיל עצמו ומכיר בפחיתות ערכו כאשר היה אומר 

בעסער  "ס'איז  זיע"א  מלובלין  הרה"ק  בשם  זיע"א  הק'  אבי' 

איינער וואס איז נישט און וייסט אז ער איז נישט, ווי איינער 

וייסט אז ער איז" )ואמר אאמו"ר זיע"א שאינו  וואס איז און 

יותר  אמר  הוא  כי  מלובלין,  הרה"ק  של  לשונו  בדיוק  אומר 

אשר  מצדיק  ברשעותו  מכיר  אשר  רשע  מוטב  כי  בפירוש, 

מכיר בצדקתו(.

בעל  הרה"ק  משם  זיע"א  אאמו"ר  כ"ק  בפי  עוד  היה  ורגיל 
ה"כנסת יחזקאל" מדעעש זיע"א לפרש דרשת חז"ל בפסוק 

ולא  "לו  ה'",  לו  "ויעתר  סד.(  מיבמות  וברש"י  כ"א  כ"ה,  )בראשית 

צדיק  לתפילת  צדיק  בן  צדיק  תפילת  דומה  שאינו  לפי  לה 

להשתדל  יותר  צריך  רשע  בן  צדיק  הרי  ותמוה  רשע",  בן 

יגרע, אדרבה תגדל  ולמה  ולהתאמץ לפרוש ממעשי אבותיו 

רשע  בן  צדיק  שכר  קיבול  לענין  אמנם  כי  ותירץ  חשיבותו, 

וכמ"ש  יותר,  שכרו  גדול  בכח,  ממנו  ופרש  הרע  אצל  שהיה 

)אבות פ"ה, מכ"ג( "לפום צערא אגרא", אלא לגבי קיבול תפילות 

ושבירת הלב  נצרך הכנעה  כי לתפילה  בן צדיק  עדיף הצדיק 

מתוך  אלא  להתפלל  עומדין  "אין  ל:(  )ברכות  חז"ל  )וכמאמר 

כובד ראש" ופירש"י "כובד ראש, הכנעה"(, והוא כאשר נזכר 

במעשי אבותיו היאך מס"נ על העבודה, א"כ הוא בעיניו לכלום 

כי כמה שתגדל עבודתו עוד לא בא למעלת אבותיו, משא"כ 

צדיק בן רשע כמה שיחזיק עצמו בשפלות עדיין יודע שאינו 

מקובלת  ואין  כ"כ  נכנע  הוא  אין  לכן  אבותיו,  כמו  כ"כ  שפל 

תפילתו כ"כ כצדיק בן צדיק, ע"כ. ועולה זה בקנה אחד עם פי' 

הנ"ל "היש בה עץ אם אין" צדיק אשר מחזיק עצמו כאין הוא 

יכול להגן על דורו כי תפילתו עליהם מקובלת.

)ויקרא  בתוכחה  הנזכר  הפסוק  הק'  השל"ה  דרש  הזה  כדרך 
ואף  יצחק  ואף את בריתי  יעקוב  "וזכרתי את בריתי  כ"ו, מ"ב( 

אצל  זה  ענין  ומה  אזכור",  והארץ  אזכור  אברהם  בריתי  את 

התוכחה, והביאור, כי אחר שחטא החוטא עוד יש לדון מי הם 

אבותיו, וכיון שאינו איש פשוט ומתייחס אל אבותיו ראוי הוא 

וכך יראו פניך. הרי שיחוס  למכה נוספת, כי אלו הם אבותיך 

מביא האדם אל ההכנעה, ויכול הוא להשפיע ולברך ותתקבל 

תפילתו ויגן על דורו.

בן אהרן הכהן לפי שהיה מתייחס אל  בן אלעזר  פנחס  וזהו 
בני  מעל  חמתי  את  השיב  ובכך  נכנע  היה  הצדיקים  אבותיו 

היחוס  את  שהרחיק  אהרן  בן  אלעזר  בן  לומר  ודייק  ישראל, 

ע"ד שאמר זקה"ק ר"מ מנאדבורנא זיע"א "זכות אבות ניצט 

מען נישט נאר צו די עבודה" )כי היחוס יכול אף להביא לגאוה 

כלל,  בו  ולא התגאה  היחוס  היה מצניע את  ר"ל(, ע"כ פנחס 

מקנא  פנחס  היה  תוכו  בתוך  כי  בתוכם  קנאתי  את  בקנאו 

בעצמו  כי  בעבודה  ולהוסיף  לקנות  חפץ  והיה  סופרים  קנאת 

היה נשבר ונכנע.

זיע"א  מפרמישלאן  ר"מ  הרה"ק  דו"ז  פירש  כבר  אמנם 
אף  ז'(,  י',  )במדבר  תריעו"  ולא  תתקעו  הקהל  את  "ובהקהיל 

שמנהיג עליו להיות עניו ושפל בלב נשבר בחי' תרועה, אבל 

)תקיעה  "תתקעו"  הדור  הנהגת  לצורך  הקהל"  את  "בהקהל 

הוא קול פשוט ולא שבור "פשוטה לפניה" )ר"ה לג:(( יהא נוהג העם ביד 

רמה, "ולא תריעו" לא ישפיל אז א"ע לומר מי אנוכי, וי"ל עוד 

ברכה  לבקשת  אליו  נאספים  כשהם  הקהל"  את  "ובהקהיל 

וישועה אזי "תתקעו" בגדולה ועוז, כהנהגת משה רע"ה שהיה 

העניו מכל אדם, ומ"מ כאשר ראה צרת אחיו המתענים במצרים 

אמר ודיבר קשות "למה הרעותה לעם הזה" )שמות ו', כ"ב(.

דברי אúוקים חיים
מכ"ק מרן אדמו"ר עט"ר שליט"א

יומא דהילולא ט”ו תמוז תשע”ו

ג



לזה בא כאן דיוק לשונו אצל פנחס, אף שהיה עניו ובקנאו 
את קנאתי קנאת סופרים כנ"ל מ"מ זה היה רק בתוכם בתוך 

תוכו, אבל ולא כליתי את בני ישראל כשהיה עת צרה ליעקב, 

כלל  עבור  ולהתפלל  לומר  דקדושה  עזות  נטל  אמור  לכן 

ישראל, ובתוקף עמד על המשמר שלא יהא נגף בהם ח"ו.

וכמו"כ היתה הנהגת כ"ק אאמו"ר זיע"א שהיה עניו וסבלן, 
ראינו  בעינינו  כאשר  בקרבו,  נשבר  ליבו  היה  תוכו  ובתוך 

זיע"א  חיים"  מים  ה"באר  ציון  על  הק'  למקומות  בנסיעות 

אמירת  בעת  כתינוק  ומתייפח  כמים  דמעות  שופך  שהיה 

לא  אבל  שלימה  לתשובה  שיזכה  לשון(  מענה  )מס'  התפילה 

בבכיות  ארוך  זמן  עומד  היה  כך  רעים,  וחלאים  יסורים  ע"י 

נוראות. וכן היה אומר ומשתוקק ולואי שאתפלל עוד תפילה 

אחת כאשר התפללתי אצל אבי הק'. כך היתה ניכרת מידתו 

נזקקים  והיו  וישועה  לעצה  ישראל  בני  אליו  שנכנסו  בעת 

להמתין זמן ארוך חישבו הם בדעתם שנכנסים הם אצל איש 

כאשר  אך  אדם,  מבני  ומובדל  פרוש  קדוש 

פנים  ומאיר  עצמו  מנמיך  היה  אליו  נכנסו 

לכל א' עד שהרגיש האדם קרוב אליו, כאשר 

בעיני ראיתי בפרט בשנתו האחרונה כאשר 

ציוני לעמוד ע"י כשקיבל בני ישראל בחדרו, 

ישועה  ולפעול  לברך  צריך  היה  כאשר  ואך 

תכף היה פושט צורה ולובש צורה והיה ניכר 

להעומד עליו שאינו אותו איש שדיבר עימו 

קודם, ועומד בתוקף ובעוז על טובת ישראל 

קשות  גזירות  כל  מעליהם  ולבטל  לפעול 

ורעות.

זיע"א  מוהרא"ז  זקה"ק  מ"ש  ונקדים  הפסוק  רמז  י"ל  עוד 
תלמידיו  "נכנסו  פטירתו  קודם  זכאי  בן  יוחנן  רבי  בדברי 

תלמידיו  לו  אמרו  לבכות,  התחיל  אותם  שראה  כיון  לבקרו, 

וכו' מפני מה אתה בוכה, אמר להם וכו' ולא עוד אלא שיש 

לפני שני דרכים אחת של גן עדן ואחת של גיהנם ואיני יודע 

באיזו מוליכים אותי ולא אבכה" )ברכות כח:(. ופי' הס"ק כי כך 

בי  יש  כלו'  אותי,  מוליכים  דרך  באיזו  מסופק  הנני  הרי  א"ל 

עדן,  לגן  המוביל  בדרך  יוליכוני  שאולי  לחשוב  העזות  עדיין 

ולא אבכה.

מאה"כ  עפ"י  זכאי  בו  יוחנן  רבי  בכוונת  עוד  נ"ל  זה  כעין 
ואת  החיים  את  היום  לפניך  נתתי  "ראה  ל',ט"ו-י"ט(  )דברים 

הטוב ואת המוות ואת הרע וגו' ובחרת בחיים", וכיון שאמר 

שנתן  היחידה  הדרך  זוהי  א"כ  בחיים  לבחור  השי"ת  וציוה 

זו עשה השי"ת רק לנסות  לפנינו, א"כ מהו דרך הרע, אלא 

וכזאת  שכרו.  יטול  ובדין  בחירתו  ע"י  הטוב  שיהיה  לאדם, 

ששמעו  "לפי  עה"פ(  וברש"י  א'  נצבים  )תנחומא  בחז"ל  מצינו 

ישראל מאה קללות חסר שתיים חוץ ממ"ט שבתורת כהנים 

משה  התחיל  באלו,  לעמוד  יוכל  מי  ואמרו  פניהם  הוריקו 

הרע  דרך  הקללות  דרך  כי  וכו'",  היום  נצבים  אתם  לפייסם 

וקיימים" לכם איכא רק דרך החיים  אינה לכם, "אתם חיים 

)צדיקים נקראים חיים כמ"ש בגמ' ברכות יח.( ובחרת בחיים.

עדיין  כי  זכאי  בן  יוחנן  רבי  בוכה  היה  דרכים  הב'  אלו  ועל 
מרגיש הוא שיש לפניו ב' דרכים )ג"ע רו' על דרך הטוב דרך 

על  ונטיה  מחשבה  בו  יש  עוד  הרע(,  דרך  על  וגיהנם  החיים 

דרך הרע, עדיים לא בירר הטוב מן הרע ועל כך יש לבכות.

בניקל,  לו  וצדקתו לא עלתה  זכותו  וגו'  פנחס  הוא כאן  וכן 
את  בקנאו  קל,  בית  העולה  בדרך  לו  היו  רבים  ניסיונות  כי 

היה לו הקנאה מל' "המקנא לאשתו"  קנאתי 

הוא  עוה"ז,  וניסיונות  לתלאות  רמז  ב.(  )סוטה 

יצה"ר המתגרה ונלחם בו, וכך כל יהודי יש לו 

ישראל  בני  את  כליתי  ולא  אמנם  הניסיונות, 

כי  הדרך,  זו  ואין  התכלית  זו  לא  בקנאתי 

יחפוץ  לא  כי  בחיים,  אך  שנבחר  ית"ש  רצונו 

ה' בהשחתת הרשע ובמותו, לכן הנני נותן לו 

ו'ינתן  ש'אלתך  מ'ה  ר"ת  שלו"ם  בריתי  את 

משיב  שהוא  וכשם  מאוד,  הרבה  ושכרו  ל'ך 

חמת היצר המקנא ומתגרה בו, בזה ישיב את 

החימה מעל בני ישראל.

זיע"א ושל ה"אור החיים" הק'  יומ"ד דכ"ק אאמו"ר  ועתה 
דרך  בחיים  בחרנו  באמת  אם  הנפש  חשבון  זמן  הוא  הרי 

בחיים,  לבחור  באמת  נזכה  ובזכותם  השי"ת  יעזור  הטוב, 

וידוע  "גלוי  כי  וחסדיו  רחמיו  מרוב  לבנ"י  השי"ת  וישפיע 

שבעיסה  שאור  מעכב  ומי  רצונך  לעשות  שרצונינו  לפניך 

והשיב  הרווחה  תהיה  וכאשר  טז.(  )ברכות  מלכויות"  ושעבוד 

את חמתי מעל בני ישראל לבטל מהם מידת הדין, אזי נזכה 

לעבוד אותו ית"ש באין מפריע, ובא דיוק הלשון בתוכם בתוך 

הכלל כולו כי הצדיק אינו חושב רק על עצמו כ"א על הכלל 

כולו ברוחניות ובגשמיות, כמו שאמר כ"ק אאמו"ר זיע"א כי 

אביו הק' לא די שמסר גופו עבור בני ישראל שדבר זה היה 

כלל  לצורך  הקריב  ונשמתו  נפשו  גם  כי  תפילה,  בכל  נראה 

ולהטיב את הנרות ולשמח לבבות ישראל,  ישראל להעלות 

וכן פי' צדיקים "ברכם טהרם" אחר שיתברכו בני ישראל בכל 

הנצרך להם אז יזכו להטהר.

דברי אúוקים חיים
מכ"ק מרן אדמו"ר עט"ר שליט"א
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בפרשת חוקת הקריאה של שבת שעעל"ט, נזכר ענין הסתלקותו של אהרן קדישא, ובפרשה 
זו בו מובא ענין פטירת אהרון הכהן מבארים חז"ל: 

שמשה רבינו ע"ה אמר לאהרן הכהן להיכנס למערה שהיתה בראש ההר, ושם היתה  איך 
עיניך  עצום  ופשט,  ידיך,  פשוט  ושכב,  לשכב  הכהן  לאהרון  ואמר  דולק,  ונר  מוצעת  מיטה 

ועצם, ויצאה נשמתו במיתת נשיקה.

לו, כמו שכתוב בסוף חומש  נענה  והקב"ה  זו  חז"ל שמשה רבנו ע"ה חמד מיתה  אומרים 
דברים, "כאשר מת אהרן אחיך". נשאלת השאלה במה ראה משה ע"ה ענין מיוחד בפטירתו 

של אהרן יותר מפטירתה של מרים שהיתה תקופה קצרה לפני כן. 

)חלק מהתוכן הוא עפ"י הספה"ק תפארת שלמה עה"פ(

כששמע אהרן הכהן את דבר הגזרה שלא יזכה להכנס לאי' ועליו להסתלק כעת, לא אמר 
מילה אחת להקב"ה וקבל את גזר הדין 

היתה  הכהונה  עבודת  וכל  היתה,  קודש  עבודת   – שעבודתו  למרות  באהבה 

סביב להיטיב את הנרות כלומר ע"ש הכתוב "נר השם נשמת אדם" ושעבודתו 

היתה גם כאשר היה מצב שכל יחידי באשר הוא, אפילו בבחינת נשמתו היתה 

"ונר אלוקים טרם יכבה" השתדל אהרן להיטיב את אותן נשמות ולהאיר אותן 

לפני הקב"ה.

את  ומיטיב  מדליק  שאתה  משלהן  גדולה  "ששלך  חז"ל  שאמרו  מה  וזהו 
הנרות" ולזה רמזו כשבאותה מערה הנ"ל, היה נר דולק ואפי' כך קיבל כאמור 

בגדי הכהונה בשמחה שלא הרהר  ונכנס לשם עם שמונת  הדין באהבה  את 

כלל אחר מידתיו של הקב"ה.

ולאותה צורת הסתלקות מהעולם עם כזו ברכה שהשאיר אחריו עד שאמרו 
הויה מתלמידיו של אהרן אוהב שלום וכו' ..." את זה חמד משה רבנו ע"ה,.

וניתן לאמר זאת על רבינו זיע"א שהיה מאיר פנים לכל אדם לא מאדם אחד 
שמעתי שתאר את רבינו זי"ע: "לא אוכל לשכוח את עיניו המאירות ואת חייכו 

המיחד לכל אדם מישראל". ופשוט הדבר וברור שבכח שהשקיע בתפילתיו 

כל  את  עצמו  על  שקבל  וגם  הקב"ה  כלפי  נשמות  אותן  את  שהאיר  בוודאי 

הנהגת הקב"ה בצורה מאוד מאוד מיוחדת.

להלן דוגמה ששמעתי מהרב הגאון ר' דוד הרשקוביץ שליט"א שהיה ממקרביו של רבינו הקדוש זי"ע, איך שפעם בעת הפרידה 
מהסוכה, הניח ידו הקדושה על המזוזה, ואמר: "היה לי מדריגות שהיה בכוחם להביא את משיח צדקנו, ונטלו זאת ממני כנראה 

שאיני צריך אותן". בכזו פשטות וענוה נאמרו הדברים.

וברור הדבר שכאשר אנו קריבין ליום ההילולא שהפעם משתלב יחד עם שמחת צאצאיו, בוודאי עומד הוא ומשפע אור גדול לכל 
אותן יהודים שהיו קשורים אליו בעבר ובהווה ולכל עמ"י, 

ועלינו לנצל זאת כל אחד בדרכיו שלו, עד כמה שאפשר מתוך הליכה בדרכיו הקדושות, 

ונזכה לגאולה האמיתית והשלמה במהרה בימינו אכי"ר.

 מאמר מהרה”ג 
ר' דניאל חיים אורלנצ'יק שליט"א
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זכרו תורת משה

פנינים יקרים על פרשיות השבוע מכ"ק רבינו הקוה"ט זיע"א
"ואת יהודה שולח לפניו  אל יוסף  להורות לפניו" וגו' )מ"ו , כ"ח(

פרש"י הקדוש ומא"ל להורות לפניו' לתקן לו  בית תלמוד שמשם  תצא הוראה עכ"ל, 

י"ל דמה בעי רש"י לחדש בזה, וכן מה סלקא דעתך, דהנכנס לבית תלמוד יצא בעל מלאכה, פלא? ודאי שיצא עד הוראה.?

ונראה לבאר דאחר שראה את העגלות ששלח אליו יוסף ותחי רוח יעקב אביהן" )מ"ה כז(, ]דהסוגיא האחרונה שלמד אתו הי' עגלה 
ערופה[ דהבין שעל אף היות יוסף בנו במצרים עדיין נשאר יהודי שומר תורה ומצות והוא אמנם הקים ישיבה אך ישיבה תיכונות ]הוראה 

ללימדו חול[, וע"כ יעאע"ה את יהודה בנו קודם בואו למצרים להקים בית תלמוד שמשם תצא עם הוראה ולא עם בגרות )דתורה בלא 

יראת שמים אין לו שום ערך.

"וישיבו ויחנו לפני פי החירות וגו' לפני בעל צפון וגו'"

כבר עמדו ע"ז המפרשים מאי טעמא שהעמידן הקב"ה לפני בעל צפון, שבה נכשלו במצרים, 
ורש"י ז"ל פי': כדי להטעותן שיאמרו קשה יראתו עלי.

ונ"ל עפי"ד הגמ' )יומא פו ע"ב( 'הדבעות' כגון שבא אותו מעשה לידו ופירש ממנה, ומחוי ר"י באותו פרק ובאותו מקום, ע"כ, דרצה 
השי"ת ב"ה לזכות את ישראל שיקימו את המצות התשובה השלימות ולכן העמידו לפני העבש"ז בעל צפון שבה נכשלו במצרים, וזהו 

"וישיבו" לשון תשובה, דהיינו צריך הקב"ה לזכות את ישראל לשוב בתשובה שלימה אליו ית' ולכך העמידו "לפני בעל צפון" כמו שאמרו 

חז"ל באותו פרק ובאותה מקום.

עובדה שסיפר הרה"ח רבי יונה מאיר טהלר שליט"א
ממקורבי רבינו הקוה"ט זיע"א

בשנת תשי"ז בחנוכה כשנסעתי להדלקת נר חנוכה אצל רבינו הקוה"ט זיע"א נצטרף אחד מן הבחורים מישיבה ב-ב"ב 
ששם למדתי לנסיעה, רבינו זי"ע היה מדליק הדלקת נר חנוכה בשעה 8:00 בדיוק בחור זה היה לו הפעם הראשונה 
למעמד הוד זה של עבודת ההדלקה בהתלהבות רשפי אש, ורבינו זי"ע ביקש ממנו להישאר כדי לשמוע את דברות 
הקודש, לאחר ההדלקת נר חנוכה מפי רבינו זי"ע נכנסנו אל רבינו זי"ע ששאל לאחר אודתיו של הבחור ודיבר עמנו 
דברי חיזוק ויר"ש וגם של עניני חנוכה במשך זמן רב וכבר לא היה תחבורה לחזור מאוחר בלילה לב"ב ונשארנו ללון 
ברחובות, בבוקר עמדנו להתפלל בביהמ"ד, ורבינו כדרכו בקודש )נהג להתפלל שחרית ביחידות בשעה מאוחרת אך 

ב-5:30 היה בא לביהמ"ד כדי לענות האמנים קדושה וברכו, וכל ימי חנוכה היה קורא בספר תורה(.

הבחור הנ"ל אמר לי שהוא חושש מאוד כשנגיע לישיבה ענש ע"י המשגיח שהקפיד מאוד על סדרי הישיבה, והיה 
וילך בזמן זה להדלקת נר חנוכה של גדולי  מזהיר שאף בחור לא יעדר מהסדר בלילה ואמר מי שיעזוב את הסדר 
ומאורי ישראל לא יוכל להמשיך לימדיו בישיבה, ובאמת היה עומד בפתח של הדלת לראות מי שנכנס אם לא נעדר 

מסדר שלישי.

נכנסנו למרן רבנו זיע"א להתייעץ עימו בדבר הזה, ענה רבינו זי"ע: תאמר ז' פעמים שם אמו של אברהם אמתלאי בת 
כרנבו ותראה ששום רע לא יארע לך והמשגיחים לא יעשו כלום, סעו לשלום ללמוד תוה"ק ואכן כהבטחתו כן היה 
כשהגענו לישיבה מצאנו את המשגיח עברנו בפתח והמשגיח לא ראה אותנו בכלל, ממשיך הרב יונה טהלר ואומר: 

"ראינו שכאן היה רבינו הקוה"ט זיע"א...

חשיפה ראשונה

ו



מכתב ששלח כ"ק מרן רבנו זיע"א להרה"ח 
ז"ל לרגל שמחת נישואי  ר' בן ציון אונגר 

בנו כ"ק מרן רבנו שליט"א

חשיפה ראשונה
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הקפדה על טוהר הלשון 

ברק:  מבני  שליט"א  טיקוצינסקי  שמואל  הרב  מספר 
לרחובות  אבי  עם  פעמים  כמה  נסעתי  בחרותי  בימי 
כדי לפקוד את מעון הרבי. וזכורני פעם אחת כשהיינו 
דבריו  ובאמצע  לבו  את  שטח  ואבי  הרבי  אצל  בפנים 
הזכיר בהקשר לאיזה ענין את העיר של הרבי, רחובות, 
הרבי  במדינה,  המקובלת  בהגייה  אותה  אמר  אבל 
שמע ועצר אותו בנועם והעיר לו בקצרה ואמר: אני גר 
ב'רחובות', וביטא את זה בהגייה האידישאית המסורה.

אחרי  ניגש  כשהוא  כך  אחר 
עוז  הרהיב  להתברך  אביו 
כך  על  רבינו  את  לשאול 
הקפטן  את  הפשיל  שהוא 
על ידו השמאלית עד לפרק 
הזמן,  כל  ככה  וישב  העליון 
בסבלנות  לו  השיב  ורבינו 
זה  את  עשה  שהוא  ובחיוך 
תפילין  להניח  לזכור  לסימן 

דרבינו תם.

שבעת  מספר  הוא  עוד 
שם  פנימה  בקודש  עמדו 
מלאה  שהיא  למאפרה  לבו 
שהרבי  סגריות  בבדלי 
ועלה  מקודם  אותם  עישן 
ברבות  שהרי  מחשבה  בלבו 
השנים ייהפכו אפילו פסולת 

עיניו  החכם  ולכן  רב,  ערך  שווי  להיות  מהצדיק  כאלה 
בראשו ימלא עכשיו את הכיסים מהם. הוא התהפך עם 
המחשבה בבטן עד שהרים את עיניו שוב לעבר דמותו 
הקורנת של הרבי ומיד נפל עליו פחד שמימי כזה שלא 

היה מסוגל יותר לחשוב על זה.

מזווג זיווגים

הרה"ג נתן בנימין בלוי שליט"א מו"צ חשוב במונסי אשר 

בניו יורק, זכה לראות את רבינו בעת ביקורו ההיסטורי 
באמריקה עת חיתן שם את בנו כ"ק אדמו"ר שליט"א 
מקרית גת, ואף זכה לראות את פני קדשו בתוך חדרו 
כזה שהוא  היה  לישועה אצלו. סיפור הדברים  ולזכות 
בית  להקים  השידוכים  לפרק  כניסתו  בעת  התאמץ 
ולעמול  המדרש  בית  כותלי  בין  להישאר  לו  שיאפשר 
תמיד בתורה הק', ועמד בעוז במילוי משאלתו הטהורה 
בית  ויראה,  התורה  אדני  על  לה'  נאמן  בית  להקים 
שממנו תצא תורה והוראה לעם ישראל. באותם הימים 
והשידוך התעכבה מלבוא.  זה קשה מאוד להשיג  היה 
כשהתפשטה  ההוא  בעת 
הנורא  שהצדיק  השמועה 
נדחק  הגיע,  ישראל  מארץ 
ליכנס  הממתינים  קהל  בין 
להיות  וזכה  האכסניה  אל 
מאלו המאושרים ולהתייצב 
את  ולפרוש  הקודש  בפני 
משאלתו במציאת זיווג הגון 

שתואם את שאיפותיו.

רבינו התחיל לברכו מעומק 
של  בשפע  הטהור  לבו 
וממיסות  חמות  ברכות 
כמעיין  שזרמו  הלב  את 
דקה  למשך  המתגבר 
הגרנ"ב  של  ובלבו  ארוכה, 
שליט"א כבר לא נשאר זכר 
ידע  טרדה,  או  וודאות  לאי 
להכיר בצורת הברכה שאין 
שבשמים,  אבינו  מלפני  ריקם  תחזור  שהיא  אפשרות 
ומדרכה להתממש ללא דיחוי, ואכן כך היה, מיד אחר 
הפרק  על  מתאימה  הצעה  עלה  ישיר  בהמשך  כך 
וימים ספורים לאחר מכן זכה להכנס בברית האירוסין 

בשטומ"צ עם שידוך טוב כלבבו.

עד שיבלו שפתותיכם מלומר די 

לי  היה  שליט"א:  שטיינמן  משה  ר'  הרה"ג  מספר 

פועú ישועות בקרב הארץ

מתוך רשימותיו של הרה”צ איתמר ראזענבוים שליט”א מקרית גת נכד כ”ק רביה”ק זי”ע   

ראשונהחשיפה 
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באמצע  הקודש  בארץ  לבקר  שהגיע  מאמריקה  דוד 
של  בחצר  ביקור  היה  ההוא  בזמן  ואז  תש"כ  שנת 
האטרקטיביים  מהדברים  אחד  רבי  הקרעטשניפ'ר 
שצריכים להספיק מתי שמגיעים לביקור בא"י וגם היה 
להזכיר  בכדי  להגיע,  רצה  שבגללה  נוספת  מטרה  לו 
נערה אחת מבני משפחתו שהיתה נמוכת קומה והוריה 

חששו לה לשידוכים.

לרחובות  בדרכו  אליו  להתלוות  שמחתי  כמקומי  אני 
מצאנו  הצהריים  אחרי  בשעות  לשמה  שהגענו  ואחרי 
בטלית  עטוף  עדיין  כשהוא  המדרש  בבית  הרבי  את 
ותפילין ומתפלל שחרית, חיכינו כמה שעות טובות עד 
קהל  את  לקבל  היה  ויכול  ענייניו  כל  את  סיים  שהרבי 

הזכיר  דודי  הממתינים. 
הנערה  של  שמה  את 
מלמל  והרבי  והבעיה 
כך  ואחר  לעצמו דבר מה 
שהנערה  לברך  התחיל 
תוסיף גובה לקומתה ועוד 

כהנה ברכות.

גם  קפצתי  שניה  באותה 
והזכרתי  העגלה  על  אני 
איזה בעיה רפואית שאבי 
שליט"א(  )הגראי"ל 
שאל  הרבי  ממנה,  סבל 
ציווה  כך  ואחר  לפרטים 
יום  כל  בשבילו  שיבשלו 
תקופה  למשך  שזיפים 

מסיומת ויהיה רפואה שלימה, ואכן כך היה, ולתקופת 
כמה שנים לא סבל מהבעיה.

מבני  דחופה  קריאה  והתקבלה  מאז  שנתיים  עברו 
משפחתם בחו"ל, שחייבים לרוץ לרחובות לרבי לבקש 
כולם  את  עברה  כבר  הנערה  כי  לברך  להפסיק  ממנו 
בגובה ועוד מעט היא כבר תהיה חריגה בגובה ואז שוב 

פעם יכולה להיות בעיה בשידוכים.

ואני  לרבי,  תשכ"ה  בשנת  אחת  פעם  עוד  נסעתי  אני 
מרגיש חובה לציין שלא רק אני נסעתי, היה לנו הרבה 
היו  זה  עם  ביחד  אבל  גדולים  מתנגדים  שהיו  שכנים 
אצלו  שראו  מה  כי  וברור  קרעטשניף,  חסידי  בעצמם 

לא היו כוחות שהגיעו אליו סתם אלא בגלל שעבד על 
עצמו הרבה שנים. 

סגולה נגד שוטרים 

היה יהודי רומני זקן שהתעסק לצורך פרנסתו בנהיגת 
אוטובוס שהסיע ילדים לחיידר בעיר בני ברק, בתקופה 
מסיומת הרגיש שהשוטרים העירוניים מחפשים אותו 
עליו  ומשיתים  הצדקה  ללא  הזמן  כל  אותו  ועוצרים 
מאידך  לחדר  הילדים  בהבאת  ואיחורים  מחד  קנסות 

גיסא מה שסיכן את פרנסתו.

תמימה  אמונה  עם  כיהודי 
כלשהו  בעיה  שיש  איך 
רצים לרבי, והוא גם כן מהר 
מאוד שם את פעמיו לרבינו 
צרתו.  את  בפניו  ושטח 
תחושתו  את  הצדיק  הרבי 
ולכן  מרדיפה,  סובל  שהוא 
כל  שיגיד  לחש  בידו  מסר 
אותו  עוצר  ששוטר  אימת 
לחישת  אחרי  ובעז"ה 

הלחש ירפו ממנו וכך הוה.

הילדים שנסעו אתו עשרות 
מפה  שמעו  קדימה  שנים 
והפצירו  לאוזן את הסיפור 
בו שיספר להם מה הלחש שקיבל מהרבי, אבל הוא לא 
ממנו  להוציא  יכלו  לא  והם  לספר  אופן  בשום  הסכים 
אבל לפחות ויותר מזה קיוו שיזדמן להם לראות איך זה 

עובד במציאות.

נשמעה  שוטר  של  נרגנת  קריאה  היה.  זה  אחד  ויום 
בצד,  לעמוד  האוטובוס  על  שמצווה  הרחוב  בחלל 
הדבר,  יפול  איך  לראות  הנהג  ליד  נאספו  הילדים  כל 
השוטר ניגש ולקח את הרישיון מידי הנהג ולא הספיק 
להתרחק ובאותו הזמן ראו איך שהנהג מתחיל ללחוש 
את  הם  רואים  התרגשותם  לגודל  ואז  בשקט  משהו 
השוטר סב על עקבותיו מחזיר את הרישיון ומצווה לו 

להמשיך בנסיעה.
)מפי אחד שהיה על האוטובוס כילד בזמן האירוע(

פועú ישועות בקרב הארץ
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בדין שיטלו שכרם

שאצל  שליט"א  סיגעט  מקרעטשניף  האדמו"ר  סיפר 
זצ"ל  סיגעט  מקרעטשניף  רצ"ה  אדמו"ר  כ"ק  אביו 
התקשו  אשר  מבוגרים  בחורים  הרבה  בישיבה  למדו 
למצוא את זיווגם בגלל שהיו יראים ומדקדקים במצוות 
כלשהוא  זיז  על  להתפשר  אופן  בשום  רצו  ולא  מאוד 
כולם  לא  עוד  שאז  והיות  ה'  עבודת  בדרכי  בהילוכם 
קבלו על עצמם בבתיהם את הערך החשוב של שמירת 
הצניעות בכל דקדוקיה ואלה אשר כן, היו מעטים, יצא 
שהבחורים שעמדו בתוקף ולא רצו להתפשר, נשארו 

לחכות הרבה זמן עד מציאת זיווגם.

פעם אחד הגיע רבינו לביקור אצל אחיינו בכפר אתא 
ויצא  זמן ממושך פנה ללכת  ואחר שהסתודדו למשך 
לכיוון הרכב בלוויית אחיינו, איך שהבחורים ראו אותם 
ורבינו לא שם לב אליהם  גם הם ללוותו  יצאו  הולכים 
אבל  אחיינו,  עם  העת  כל  מדבר  היותו  בגלל  בכלל 
לשלום  ונפרד  המכונית  שעמד  איפה  לכביש  כשהגיע 
ואז  אותו  ליוו  אשר  הבחורים  לכל  לב  שם  מאחיינו 
הגדול  השכר  בגמרא  שמובא  להם  ואמר  אליהם  פנה 
שיטלו  הדין  מן  ולכן  בדרכו  אורח  המלווה  זה  שמקבל 
את שכרם ולפיכך בירך אותם שימצאו כולם את זיווגם 
ללא שום שהיות נוספות ואכן דבר אחד מדברו לא שב 
ליוו אותו  ותוך זמן קצר באו כל הבחורים אשר  ריקם 

בקשרי שידוכים.

צרעת נושנת הוא

הר"ר מ.א.מ. הי"ו הוא מעסקני הציבור הידועים אשר 
בצורכיהם  ישראל  לעמך  לעזור  בשנים  רבות  עוסק 
לו  יצא  צעיר  בחור  בתור  שנים  באותם  וכבר  השונים, 
לעזר  שליח  להיות  פעמים  כמו"כ  ברחובות  להיות 
אך  הצדיק  דבר  את  צריכים  היו  אשר  שונים  לאנשים 
את  ולפרוש  להתייצב  מהם  נמנע  שונות  מסיבות 
צרותיהם מול הקודש והוא הוליך והביא לחצר וממנה 

את המצוקות ופתרונן.

באחד הפעמים הוא הגיע לרחובות להזכיר את עצמו 

הגוף  כל  על  קשה  צרעת  עליו  שנפלה  אחרי  לישועה 
והרופאים לא ידעו לתת לזה מענה טבעי או רפואי ואז 
כצעד אוטומטי נסע לרבינו. אחרי שנכנס אל הקודש 
עליו  צווה  חומרתה  במלוא  הבעיה  את  ושטח  פנימה 
ובעזרת  דגים  מאכילת  יימנע  והלאה  שמהיום  רבינו 
השם יהי' לו רפואה שלימה. הוא השתאה על התשובה 
ושאל איך אפשר לקיים את הציווי והרי יש מצווה לכבד 
את השבת באכילת דגים?! הרבי חשב מעט ואמר לו 
שהוא מחריג מהכלל סוג דג מסוים שאותו יוכל לאכול 
כדי לכבד את השבת ועוד לפני שהוא הספיק לעכל את 

המשמעות של זה נתן לו הרבי יד ופטרו לשלום.

ומהר  דגים  לאכול  הפסיק  היום  מאותו  היה  כך  ואכן 
מאוד נתרפא מצרעתו, אבל כל פעם מאז אותו לילה 
הוא  אם  הלום  ועד  רבינו  של  התשובה  את  קיבל  שבו 
פעם אחד עובר וטועם ממאכל דגים מיד שב הצרעת 
לתקוף אותו כמקדם, ומשמש כהוכחה תמידית וקיימת 

כי משה אמת ותורתו אמת.

על ידי בננה

ז"ל התגורר בישוב בית חלקיה  ווייס  יהודה  ר'  הרה"ח 
תמיד  היה  ואישיותו  אבריו  ברמ"ח  חסידי  יהודי  היה 
אפוף בלהט של עבודת השם, לפרנסתו עסק בעבודה 
היה  שאותם  תרנגולות  משקי  של  ובגידול  חקלאית 
את  מביא  בעצמו  והיה  אטליז  ולבעלי  לקצבים  מוכר 

האספקה ללקוחותיו השונים.

עדיין  היה  המוקדמות  החמישים  שנות  שנים  באותם 
נוסעים  לסוסים  רתומים  עגלות  לראות  נפוץ  מחזה 
לא  אשר  האנשים  אצל  ובפרט  ישראל,  ארץ  בכבישי 
התגוררו בערים רק בישובים מרוחקים שאצלהם היה 
זה הרוב, וכך היה גם ר' יהודה נוסע וגם את המשלוחים 

עשה בצורה הזאת.

יום אחד קייצי יצא ר' יהודה את הכפר עם משק שלם 
תחת  שרבצה  העגלה  על  שטעונים  תרנגולות  של 
משאה, והסוסים יגעו לגמוע את קילומטרים הארוכים 
עם המטען הכבד מתחת לשמש הקופחת עד שגם הם 
הבינו שצריכים לסיים את העבודה המפרכת עוד לפני 
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שהמישהו מעליהם יחליט זאת בעבורם ובדרך מקורית 
התחילו לנער מעל עצמם את המשא.

זה לא הלך בפעם הראשונה, והבעל בית שנבהל כהוגן 
צליפות  ידי  על  השליטה  את  לעצמו  להחזיר  נישא 
מדויקות של שוט, דבר שהעלה לסוסים עוד יותר את 
התחילו  והם  המייגע  מהמשא  להיפטר  הדחוף  הצורך 
רב  בעמל  שהצליחו  עד  ופרועים  משונים  בריקודים 
הכביש  אספלט  על  שהתפרק  העגלה  כל  את  להפוך 
בקול רעש גדול עם כל התרנגולות שזכו כולן בבת אחת 
הבית  הבעל  את  לזרוק  בבד  ובד  מוכר  בלתי  בחופש 
שלהם מתחת לרגליהם ולא נחה זעפם עדיין והמשיכו 
התרנגולות  קרקור  לצלילי  גבו  על  המטורף  במחול 

שקפצו בעליזות מסביב.

יהודה  ר  פטליות.  היו  התוצאות 
חוסר  עם  הכביש  על  לשכב  נשאר 
לבו  את  פלחו  והכאבים  לזוז  יכולת 
ממקומן  יצאו  שלו  הגב  עצמות  כל 
ארוכות  דקות  שבורות,  היו  וחלקן 
המשונה  שהתמונה  עד  עברו 
שאנשי  ועד  מסביב  בנוף  התקבע 
צעדיהם  את  שהחשו  ההצלה 
שלפניהם  הבינו  האירוע  למקום 
ברגישות  קשה,  מקרה  עומד 
ובזריזות התחילו לטפל בו ובכוחות 
מוגברים העלו אותו על מטה ומשם 
היה  כי  הביתה,  בדרכו...  רכב  על 

ברור להם שאין מה לעשות בבית חולים במקרה דנן. 
עזים  מכאבים  גונח  יהודה  שר'  בעוד  הדרך  אם  על 
הספיקו  שבינתיים  המשפחה  בני  בין  וויכוח  התפתח 
דורשים  המשפחה  כשבני  החירום,  לאנשי  להתחבר 
לקחת את אביהם אם לא לבית חולים אז שיסעו לרבי 
שמו  יצא  אז  שכבר  ברחובות,  שמשכנו  מקרעטשניף 

כבעל מופת עצום עם כוחות שמימיים אדירים.

הפלאות  על  שמעו  הם  שגם  המסורים  ההצלה  אנשי 
שמתחוללות ברחובות אבל רצו למנוע טלטול מיותר 
צריך  לא  שלרבי  בטוענם  בקלות  שלא  נכנעו  לחולה 
שמו,  בהזכרת  להסתפק  ואפשר  הפצוע  את  לסחוב 
ההגה  את  סובבו  מרובות  הפצרות  אחרי  בסוף  אבל 
לכיוון רחובות אל בית הרבי. כאובים ודוויים השתרכו 

חדרו  תוך  אל  איתם  הפצוע  עם  הקטנה  הפמליה 
לפעול  יצליח  הצדיק  אם  שגם  היו  בטוחים  הרבי,  של 
קשים  במאמצים  ילווה  זה  הקשה,  למקרה  ישועה 
כלום  קשים,  יסורים  תוך  מייגע  החלמה  ושלב  מצדו 
ריסוק  של  במצב  נמצא  אדם  שבן  שאחרי  דמיינו  לא 
אברים ועצמות עוד אפשר למצוא קיצור דרך לישועה 

המיוחלת.

שהיתה  הרבי  של  פניו  הבעת  שידר  כך  לא  אולם   
לו בבת אחת מציאות  גם בעת שנגלה  ושלווה  נינוחה 
עם  מוקף  מכאבים  שמתפתל  יהודי  של  קשה  מאוד 
אנשים שענן של קדרות שורה על פניהם, הרגיע את 
חששותיהם באמרו שזה מקרה קל וצווה שיקחו אותו 
בננה  גבו  על  ושימרחו  מיד  הביתה 
אי  יעבור,  שזה  עד  פעמים  מספר 
ההלם  עוצמת  את  לתאר  אפשר 
את  לשמע  הנוכחים  בכל  שהכה 
הסיטואציה  כל  את  מנפנף  הרבי 
אחת  תרופה  על  ומצווה  בקלות 
הליכה  כדי  עד  ופשוטה  בלבד, 
אחורה דורות רבים לתקופה שעדיין 
לא חלה על העולם את הפסוק של 
ואנכי אסתיר הסתר פני בעת ההוא, 
חשכות  לאטמוספרה  ירד  טרם 
ראו  קדם  בימי  שאז  פנים  ההסתר 
בעולם  טבע  שאין  כסדרם  תמידין 
אחרי  רב  בדיוק  היה  כך  ואכן  כלל. 
שמרחו מספר פעמים בננות על גבו 
זכר למקרה  נשאר  ולא  כליל  נרפא  ימים ספורים  תוך 
ושב  יותר  אותו  הטריד  לא  קל  כאב  ואפילו  המצער 
בשיבה  ונפטר  ושנים  ימים  לאורך  בריאים  חיים  לנהל 
ובני  נחת מבנים  וזכה לראות  טובה בשנים האחרונות 

בנים שמתנהגים בדרך האבות לתפארת. 

ברוך פוקח עוורים  

המעשה  מבעל  ששמע  מה  הי"ו  וקנין  משה  ר'  מספר 
שהיה בזמנו עולה חדש ממרוקו.

אשתו  התחילה  ארצה  הגעתם  אחרי  מהשנים  באחד 
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להתלונן על כאב עיניים חזקה ולא עזרו כל הטיפולים 

התעוורה  מסיומת  תקופה  ואחרי  הרופאים  של 

למאוד  עד  גדול  היה  הכאב  עיניה.  שתי  על  לחלוטין 

בקש  נאחזים  כאלה  במצבים  האנשים  של  ומדרכם 

ובכל מה שמזדמן, ניסו כל דבר אפשרי על גבול ההזוי 

כדי לנסות להביא מזור למחלתה, ולמזלם הגדול אחד 

מהנסיונות הנפלים הוביל לכיוון הנכון.

במרוקו היה חי לפני אלף שנים צדיק ידוע בעל סגולות 

דורות  גבי  על  ודורות  ומשה  דוד  הצדיק  בשם  רבות 

על  גדלו  במרוקו 

סיפורים שהתרחשו 

באחד  חייו.  במהלך 

מהימים שמע הבעל 

אנשים  האשה  של 

מרבינו,  מדברים 

עסוק  היה  הוא 

אחרים  בכיוונים 

לא  שיחתם  ונושא 

תשומת  את  משכה 

באמצע  אבל  לבו 

היה מי ששירבב בין 

שמו  את  התוארים 

רבינו,  של  הפרטי 

את  משך  כבר  וזה 

היטה  והוא  אזניו 

לשמוע  אזניו  את 

את המדובר ביניהם. והנה הוא שומע שזה בדיוק אופי 

הסיפורים שהוא מכיר מהצדיק דוד ומשה רק בהבדל 

אחד שפה מדברים על הצדיק שחי עדיין פה בארה"ק 

בעיר רחובות ולתומתו חשב שהיה לו טעות שהצדיק 

לארץ  עלה  רק  הוא  כשבעצם  כבר  נפטר  מרוקו  של 

אחד  ו'  אות  של  לדקות  לב  שם  שלא  וכמובן  ישראל, 

במרחק  פער  לבין  בשנים  העצום  הפער  את  ותיקן 

וכמובן שהוא כבר לא נשאר לשמוע את  של מדינות, 

המשך שיחתם ורץ לנסוע לרחובות.

שלא  והתברר  לחצר  הגיע  הוא  מרובה  מאמץ  אחרי 

בסבלנות  להתאזר  ויצטרך  ליכנס  עכשיו  יכולים 

המדרש  בבית  התיישב  הוא  הקהל.  קבלת  לשעות 

החלו  מסיום  זמן  שחלף  אחרי  יחלוף.  שהזמן  וחיכה 

להתאסף קהל בבית המדרש בכדי להתפלל ובאמצע 

זה לא העמיד אותו על  וניגש למקומו. גם  נכנס רבינו 

והחסידי לא מתאים לסיפורים  טעותו שהרבי הצעיר 

את  לראות  התרגשותו  ומרוב  מהצדיק,  מכיר  שהוא 

הצדיק שעל הוד גדולתו הוא גדל והתחנך, רץ אל רבינו 

לא  שזה  לו  וסימן  ניגש  מיד  מישהו  לבכות.  והתחיל 

הזמן אבל רבינו היטה את אזנו לשמוע מה שהוא רוצה, 

ובשתי מילים סיפר על הטרגדיה של אשתו.

פוקח  ברוך  בבטחון:  ואמר  מרגיע  מבט  לו  נתן  רבינו 

עוורים. לקח לו שתי דקות לנתח את התשובה המהירה 

אותה  בירך  שהצדיק  שהבין  אחרי  אבל  קיבל  שהוא 

הוא  ושם  הביתה  ונסע  שמחה  התמלא  גדולה  בברכה 

ראה שכל בני המשפחה כמעט רוקדים משמחה סביב 

שעות  כמה  שלפני  האמא  דהיינו  האירוע  של  הכלה 

הכריזה בפתאומיות : אני רואה.
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שרבנו זצ"ל, כבר היה פועל ישועות 
בהיותו ילד קטן. 

אביו  לחצר  יהודי  הגיע  אחת  פעם 
מוהרא"ז  הרה"ק  )אדמו"ר  הק' 

זצ"ל( ולא יכול היה להיכנס לקודש 

לב  בשברון  בחוץ  והסתובב  פנימה, 

כשדאגתו על פניו. 

למה  ושאלו:  זצ"ל  רבנו  מצאו 
על  מעיק  ומה  נפולות  פניך  נראות 

לבך. השיב לו האיש כי הוא מחוסר 

פרנסה ובבית אין לחם לאכול. 

חג  שבין  הימים  באחד  זה  היה 
שהיה  ואתחנן  לפרשת  השבועות 

בביהמ"ד  שתלו  מהענפים  עוד 

לכבוד שבועות, 

ונטל בידיו  רבנו הק' לביהמ"ד  ניגש 
בידיו  ונתן  מהענפים  'בלעטיל' 

'בלעטיל'  תקח  באמרו:  האיש  של 

פרנסה  בענייני  שתעשה  ומה  זה 

בפרנסה  שהצליח  הוי  וכך  תצליח, 

למעלה מדרך הטבע. 

היה זה כשהיה רבנו זצ"ל כבן שש-
התפרסם  זה  סיפור  שנים.  שבע 

גם אנשים  ובאו אליו  בין החסידים, 

אחרים לבקש שייתן להם 'בלעטיל', 

ומי שקיבל ממנו הצליח במעשיו.

פועú ישועות בקרב הארץ

האדמו"ר הציל את בני

סיפור זה כתב יהודי בשם יואל גכמן מרמת גן ופרסמו בשעתו בעיתונות החילונית:

"לפני 13 שנה בערך הכרתי במקרה באוטובוס הנוסע בקו רחובות-תל אביב את האדמו"ר ראזנבוים. 
הוא עשה עלי רושם רב בהופעתו הנאה. ביקרתי אצל הרבי כמה פעמים, לא מתוך שאני אדוק אלא 

מתוך חיבת אדם לחברו.

להזמנתי  נענה  והרבי  הסנדק  מצוות  למלא  האדמו"ר  את  הזמנתי  אליהו.  בני,  נולד  שנה  חצי  כעבור 
כשמלאו לבני שנה וחצי לקה בשיתוק ילדים והיה מוטל על ערש דוי בבית החולים בפרדס כץ.

היתה  ונסעתי אליו בלב שבור. כשנכנסתי אליו  נזכרתי באדמו"ר  לחייו.  סיכוי  אמרו שאין  הרופאים 
שאלתו הראשונה של הרבי לשלום בני. פרצתי בבכי וסיפרתי לו על המקרה.

הרבי שאל ממני כל מיני פרטים על מהלך המחלה. אחרי שעניתי לו על כל השאלות הוא ניחם אותי 
וציווה עלי לחזור הביתה 'בנך אליהו יבריא וכעבור 5 ימים יחזור הביתה', אמר, וכך היה..."

רבנו זיע”א נראה מאחורי אביו 
הסב”ק מוהרא”ז זיע”א

סיפר כ"ק אדמו"ר מהרצ"ה מקרעטשניף סיגעט זצ"ל: )שיעור חורש"י נשא תשס"ה( 
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 שיחה עם הרה"ג רבי נחום מנדלבוים שליט"א 
רב שיכון המזרח ברחובות, ידיד חצר הקודש. 

מעשה א':

אברך צעיר לימים, )בזמנו עדיין לא עלה בדעתי שאהיה חלק מן העיר רחובות(, הגעתי להזכיר את דודי, אצל רבינו  בהיותי 
זיע"א, וזו הייתה בעצם פגישתי הראשונה עם מרן רבנו זיע"א.

וכך היה המעשה: לאשתי שתחי' היה דוד זקן, שחלה במחלה נדירה ומסוכנת, והיו מסופקים על דרך הטיפול הרצוי, ואמרתי 
רפואה,  בענייני  ליעוץ  כמומחה  וגם  גדול,  ישועות  כפועל  זי"ע  מקרעטשניף  האדמו"ר  כ"ק  של  שמעו  ויצא  שהיות  למשפחה, 

)בזמנו הוגדר בפי היהודים החופשיים, כ"הרופא מרחובות" היות ולא הבינו שמלביש כל הישועות עפ"י דרך הטבע( אזי נסור 

לרחובות לביתו של האדמו"ר, על מנת לשמוע מפיו את דעת קדשו.

והנה, בבואי )ביום רגיל( לחצר הקודש, הופתעתי לראות קהל גדול שעומד ומצפה להיכנס למרן רבנו זיע"א, ונאמר לי שכן זה 
דבר יום ביומו ענין של שגרה,  לאחר כמה שעות, בהגיע תורנו להיכנס לפני ולפנים, מיד בדרכנו על מפתן החדר, האיר אלינו פניו 

כפי שהיה מאיר לכל אדם באשר הוא, בסבלנות ובמאור פנים אין קץ, הרציתי לפניו את פרטי המחלה, הופתעתי לשמוע מפה 

קדשו את דיבוריו הקדושים, שיש שני רופאים שמומחים בסוג הניתוח הזה. אבל לפי ידיעתו הוא אומר שאפשר לסמוך על פרופ' 

אחד מהם ואף נקב בשמו, ובירכנו שבעזרת השי"ת יעבור הניתוח בהצלחה רבה.

עשינו, כפי אשר הורה, והיה לפלא בעינינו, היאך שהדברים הנדירים הללו, ולדעת כל עניני הרפואה לעמקם ולהורות לנו  וכך 
את המעשה אשר נעשה, ולקחת אחריות על דברים של פקוח נפש ממש! בכוחו שניתן לו מן השמים, להכריע כהוגן וללא שום 

מכשול ח"ו, וברכותיו ועצותיו מתקיימים, והיה מהיחידים בדור שקידש כל יום בזה שם שמים.

מעשה ב':

לו,  וילך, אמרתי  ואז היה פרשת  זי"ע,  שנים כשהגעתי לגור ברחובות, כמובן שנכנסתי לקודש פנימה לכ"ק מרן רבנו  בעבור 
ישראל,  כלל  לנהל את  והתפקיד שלו,  היות  סייעתא דשמיא מיחדת,  לו  יש  זי"ע,  הייתה על הרבי  והכוונה   - בישראל  שמנהיג 

משפיעים עליו גם בזכות הדבור, דברים נוספים מאלו שהיו לו בדרגה הקודמת. 

יסייעוך להנהיג  ליהושע "אתה תבוא" את העם, כלומר, תבואו עם הזקנים שהם  יש להקשות – בהתחלה אומר משה  דהנה 
לו אתה תביא" את העם, אתה בעצמך,  יהושע אומר  נאמר שהקב"ה בעצמו כשמדבר עם  )עיין ברש"י(. אבל אח"כ  בעצתם 

תקבל סייעתא דשמיא שלא תזדקק לסיוע מן הזקנים. כי הקב"ה יכוון אותך בעצה וכלשון רש"י "דבר" )מנהיג( אחד לדור ואין 

שני דברים לדור.

וכך הרבי זי"ע אכן בעצמו נותן בעזרת החונן לאדם דעת, את כל העצות והסייעתא דשמיא שעצותיו וברכותיו מתקיימות.

ואז השיב לי מרן רבנו זי"ע, בשם זקה"ק הרבי המפורסם בדורו כבעל מופת הרה"ק רבי מאיר מפרמישלאן זי"ע על הפסוק "כי 
יהיה להם דבר בא אלי –  והודעתי להם את חוקי האלקים ואת תורתיו", מסביר כ"ק הר"מ זיעועכי"א, כי יהיה להם דבר – הבאים 

אלי להיוושע בדברים הצריכים להם, ואף אנשים פשוטים, שהפרות והמשק החקלאי יצליחו אותם בפרנסה וכו', ובאים להיוושע 

באותה  להם  אדאג  הגשמיים,  העניינים  בכל  יהודי  לכל  אמנם  הדאגה  מלבד  אני,  אבל  הדור.  בכל  מפורסמות  שהיו  בברכותיו, 

הזדמנות שבאים אלי, "והודעתי להם את חוקי האלקים וכו' אני מגלה את עיניהם שיש ריבונו של עולם, וצריכים להיות דבוקים 

בו, ולהלך בדרכיו באמונה ובקיום התורה.

"וכך היה  הרבי מקרעטשניף זי"ע" מסיים הרב מנדלבוים שליט"א ואומר: דאג שהרבה יהודים מכל קצוות תבל, שבאו להיוושע 
אצלו, זכו להתקרב הם וכל משפחתם לאור באורו הגדול, בתורתו ויראתו, והם ומשפחתם לדורותם, נשארו דבוקים בעץ החיים, 

בזכותו חיים וקיימים אתנו בקהילת קודש רחובות ובשאר מקומות, לאורך ימים ושנים טובים אכי"ר.

בúשון חסידים תתקדש
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שמחת צדיקים

הרה"צ רבי חיים מאיר האגער שליט"א 
נכד כ"ק מרן אדמו"ר עט"ר שליט"א חתן הרה"צ רב דקהילתנו שליט"א

מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל – כנחלים נטיו – יזל מים מדליו

גמרא נדרים נ: רבי עביד לי'ה הילולא לרבי שמעון ברי'ה ולא אזמני' לבר קפרא )לפי שהי' בדחן והתיירא שמא יעשה שום דבר 
שחוק( אמר בר קפרא לרבי אם לעוברי רצונו כך לעושי רצונו על אחת כו"כ, וברש"י אם לעוברי רצונו משפיע טובה כ"כ לעושי 

רצונו עאכו"כ-שהי' מגנהו על שלא זימנו. אזמני', אמר לעושי רצונו בעוה"ז כך )משפיע לו בעוה"ז טובה כ"כ(, לעולם הבא עאכו"כ-

שהתחיל לספר בשבחו בשביל שזימנו.

הגמ' היא פלא גדול לומר על רבינו הקדוש עוברי רצונו, ובפרט דכוונתו הי' לטובה דיומא דמחייך רבי אתי' פרענותא בעלמא.

ולתרץ זאת צריך לבאר גודל הענין של שמחת חתן וכלה, וכמאמר חז"ל ברכות ו' שזוכה לחמשה קולות שבירך הקב"ה לישראל 
– קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה קול אומרים הודו לד' צבקות – זוכה לתורה שניתנה בחמשה קולות – כאילו הקריב 

תודה – כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים וכו',

לתאר  א"א  צדיקים  בשמחת  בזמן ומכ"ש  משפיעים  שהם  ההשפעות  גודל 

בטוב  יא(  )משלי  וכדכתיב  צדיקים תעלוץ קריה, ובספר אגרא דכלה שמחה, 

יצחק  צריך  הי'  למה  מבאר  תולדות  "דזה פר'  וז"ל:  לברך  בכדי  מטעמים  אבינו 

עבודתם  שכל  הגדולים  הצדיקים  להבורא ית"ש בשמחה ובטוב לבב ובפרט ענין 

הקודש  רוח  עליהם  שתשרה  אזי מטיבים את לבם בשמחה ובטוב לבב כשרוצים 

הקודש  ורוח  העבודה  מונע  העצבות  שת"ח כי  וסעודה  מצוה  סעודת  ענין  וזה 

שיש מסובין בה שע"י התענוג מטיבין את לבם  השמחה  גודל  וכפי  הקודש",  לרוח 

הצדיקים אצל הצדיק כך הוא גודל הברכות שיוכל  מאמר  וכידוע  לאחרים.  לברך 

שהוא  שמחה  שעושה  למי  שקורין  המשפיע, מה  הוא  הבעל  כי  שמחה"  "בעל 

לאחרים  להשפיע  יכול  שמחה  רש"י ובזמן  וכמש"כ  המקושרים,  לאלו  ובפרט 

בו  נתרפאו  נפקדו עמה, הרבה חולים  לי" מדרש אגדה הרבה עקרות  יצחק  לי אלקים כל השומע  "צחוק עשה  וירא עה"פ  בפ' 

ביום, הרבה תפילות נענו בו ביום ורב שחוק הי' בעולם עכ"ל, ובזה יתפרש מאה"כ )תהלים קיח( קול רנה וישועה באהלי צדיקים, 

דלכאורה הוי לי' לומר להיפך קול ישועה ורנה, דהא קודם בא הישועה ורק אח"כ הרנה והשמחה מחמתה, אלא הפי' דכאשר יש 

קול רנה באהלי צדיקים אזי גורמת השמחה הזאת לישועה אצל אחרים המשתתפים בשמחתו וא"ש.

וקיבל הדין על  יש לבאר דברי בר קפרא, דהנה הטעם דרבי לא רצה לשחוק הוא דסובל בזה העולם בסבלן של ישראל  ובזה 
עצמושבזה מגין על החוטאים הראויים לעונש, ולכן טען בר קפרא אם רבינו הקדוש דואג עבור עוברי רצונו שלא יענשו – כמה יש 

לך לדאוג לעושי רצונו ית"ש המשתתפים בשמחת רבינו שיוכלו להרבות בשמחה ויזכו לכל השפעות טובות הנמשכות בשמחה, 

ולזה אזמני' רבי לבר קפרא להרבות בשמחה.

וההשפעה מהשמחה היא בכל העניינים הן בגשמיות והן ברוחניות, הן בענייני עוה"ז והן בענייני עוה"ב, ולכן נמצאים הצדיקים 
תחת החופה הן העודנו בינינו בעוה"ז לאריכות ימים ושנים טובים, והן נשמת הצדיקים זי"ע בכדי שישפיעו עלינו בב' העניינים 

האלו. ולכן כשהוזמן בר קפרא אמר אם בעוה"ז כך – אם הצדיקים יכולין להשפיע על ענייני עוה"ז, עאכו"כ שיכולין להשפיע על 

ענייני עוה"ב.

ובזה יש לבאר הפסוק בפרשה, מה טובו אהליך יעקב אהל מרומז לאשה, מה טוב כשהולכין לישא אשה בשביל משכנותיך ישראל 
שיהי' מקום של השראת השכינה כנחלים נטיו וכו' מגזע צדיקים ותרשישים, ולזה מסיים הפסוק יזל מים מדליו וזרעו במים רבים, 

שיושפע השפעות רבות מצינור המשפיע ותנשא מלכותך בקרוב בביאת משיח צדקנו במהרה בימנו, אמן.
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 שירה באמצע אמירת "שבע ברכות"
הרה"ג ר' גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א

אמרתי לברר ענין חשוב מה שנשתרבב מנהג, בשמחת נשואין, באמירת ברכת "אשר ברא ששון ושמחה" כשהמברך 
אומר "גילה, רינה, דיצה, וחדוה, אהבה, ואחוה, ושלום, וריעות", הוא לא ממשיך, והקהל שרים מתחילת הברכה "אשר 
ברא", ויש מהדרין, ששרים זאת פעם שניה בהברה ספרדית, ויש מהדרין מן המהדרין, שממשיכים אחר כך כל מיני 

שירים שונים, שאין להם שום קשר בכלל לברכה זו.

ויש לברר האם נכון לנהוג מנהג זה, או דהוי הפסק, או שהוא מנהג הוללות, ?

שאלה זו שאלתי בפני הרבנים הגאונים, ולהלן אביא תשובתם בעזרת השי"ת.

א בחתונה 	( מקומות,  באיזה  שנהוג  מה  על  ששאלת  "מה  וז"ל:  לי  כתב  השלחן",  "מעדני  בעל  זצ"ל,  רבינוביץ  הכהן  לוי  רבי  הגה"צ  זקני 

ובשבעת ימי המשתה, שמזמרין באמצע ברכת אשר ברא ששון ושמחה.

הגם שאני זוכר עוד מימי נעוריי שהתנהגו כך, עם כל זה לא נראה בעיני, כי אני רואה שבסוף מתנהגים בזה בקלות ראש, וכן משום הפסק 

הברכה.

לכן אם מכבדים אותי בברכה זו, אני לא מפסיק באמצע הברכה, שיוכלו לשיר, אלא עובר בבת אחת כל הברכה". עכ"ל.

א הגאון רבי אפרים גרינבלט זצ"ל, בעל  "רבבות אפרים", כתב לי וז"ל: "בדבר שאלתך שבשבע ברכות בברכת אשר ברא ששון ושמחה, 	(

ויש שמזמרין את זה כמה פעמים, האם זה הפסק, או אולי הוללות, נראה שבוודאי ופשוט האומר את הברכה הוא לא יכול לומר פעמיים, 

כי זהו הפסק ומוסיף בברכה.

אלא המנהג שהוא שותק, והציבור חוזרים אשר ברא, ושרים, יתכן שזה לא הפסק, ויכולים לעשות כך, אבל להקפיד שהמברך לא יחזור שוב 

על המילים, ועושים את זה להרבות השמחה". עכ"ל.

ג( הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א, כתב לי על זה, וז"ל: "אינו נכון, וכבר הערתי על זה הרבה פעמים", עכ"ל.

ד( הגאון רבי אביגדור הלוי נבנצל שליט"א, רב העיר העתיקה ירושלים, כתב לי וז"ל: "לענ"ד הטוב ביותר שלא לשיר. לשיר פעם אחת ניחא, 

לשיר יותר פעמים – לענ"ד הוא הוללות", עכ"ל.

ה( הגאון רבי מאיר מאזוז שליט"א, ראש ישיבת "כסא רחמים", כתב לי וז"ל: "מנהג ישראל תורה הוא, וכל שכן שנהגו כך כמה קהלות בחוץ 

לארץ להרבות השמחה. ומכל מקום לא כדאי לחזור כמה פעמים. ועיין בשו"ת יחוה דעת ח"ב )סוף סימן ה'(", עכ"ל.

ו( הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א, מגדולי פוסקי דורנו, כתב לי, וז"ל: "לענ"ד אם שרים ומזמרים בצורה מסודרת ונעימה, הרי זה 

נחשב כחלק מהשמחה, ואין זה הפסק ]אך בודאי ראוי שהמברך יחזור ויאמר את התיבות באופן שיהיו נשמעים לציבור, ולפחות לעשרה[, 

אך פעמים רבות הדבר נעשה בדרך הוללות ופורקן, וזה גורם בזיון לברכות, ונוח שלא נברא משנברא", עכ"ל.

ז( הגה"צ רבי אליהו כ"ץ שליט"א גאב"ד קרית יואל וקהל יטב לב ד'סאטמאר בני ברק בעמח"ס שו"ת ראש אליהו, כתב לי באורך, וז"ל:

לנכון קבלתי מכתבו אשר בו שאל בענין ברכת אשר ברא שאומרים בשבע ברכות, שנהגו בהרבה מקומות שבעת שהמברך אומר ברכה 

זו אז מפסיק המברך באמצע והקהל מזמרים אשר ברא וכו' עד 'ואחוה וריעות', - יש מזמרים אותו רק פעם אחת ויש מזמרים אותו כמה 

פעמים באופנים שונים. ונפשו בשאלתו האם נכון לעשות כן או דאין לעשות כן משום הפסק, או דאולי יש בזה אף ענין של הוללות, ע"כ 

תוכן שאלתו.

הנה בענין זה יש לדון ולברר לגבי מה שראיתי שנהגו בזה בכמה אופנים: א( שבשעת ברכות "הנשואין" באמצע הברכה דאשר ברא, מפסיק 

המברך כשמגיע לקול ששון וקול שמחה ואז הקהל מזמרים המילים הללו, ואח"כ אומר המברך קול ששון וקול שמחה וכו' עד הסוף. ב( 

שבשעת השבע ברכות של "הסעודה" בג' הברכות האחרונות, אומר המברך את הברכות בניגון והמסובין מסייעים לו בניגון, וספק הוא אם 

יש עשרה ששומעין את המברך. ג( שלפעמים יש מהמסובין בסעודת הנישואין או השבע ברכות, שמתחילים באמצע הברכה של אשר ברא 

לזמר ניגונים שונים ואינם נותנים להמברך לומר ולסיים הברכות כראוי, אשר זה הוא כמו שחוק והוללות, ואת זאת עושים בפרט בברכת 

אשר ברא.
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והנה ענין זה כבר מובא בספר שובע שמחות על דיני שבע ברכות )מהגאון המקובל רבי שריה דבליצקי שליט"א, בפ"ד סעי' כ"ו( שכתב 
ע"ז בקיצור נמרץ וז"ל:

רצוי לבטל את המנהג שבשעת ברכת אשר ברא מפסיקים הקהל את המברך בשירת התיבות אשר ברא ששון וכו' או קול ששון וכו'. ושם 

)הערה ע"ח( כתב: דאם ימשיך לומר אז, לא ישמעו הקהל, אף דלענין אשר ברא די בשלשה, עכ"פ באשר ברא שבסעודה. ואם יפסיק 

להמתין בשתיקה, הרי לכתחלה אין להפסיק באמצע ברכה בשתיקה, עכ"פ כדי לגמור את כולה שאסור לכתחלה, כאור"ח סי' ס"ה מ"ב 

ס"ק ד', עכ"ל.

והנה מה שמציין לסי' ס"ה בענין ההפסק בשהה כדי לגמור את כולה, הלא מקור הדברים הוא לענין תפלה כמובא בב"י )או"ח סימן ס"ה, 

סו. ד"ה קראה( שמציין לדברי הגמרא במס' ברכות )כב:( דאיתא שם: היה עומד בתפלה ומים שותתין על ברכיו פוסק עד שיכלו המים 

וחוזר ומתפלל, ופליגי רב חסדא ורב המנונא, חד אמר חוזר לראש וחד אמר חוזר למקום שפסק, ואמר רב אשי דלכו"ע אם שהה כדי 

לגמור את כולו חוזר לראש, ובדלא שהה קא מיפלגי. ועל זה כתב הב"י דהרי"ף פסק בשם רבי' האיי דהלכה כמ"ד דחוזר למקום שפסק 

באם לא שהה כדי לגמור את כולה, אבל באם שהה כדי לגמור את כולה חוזר לראש. אבל הב"י כתב שם, דבתר הכי )כד:( לגבי ק"ש כתב 

הרי"ף, דאעפ"י דשהה כדי לגמור את כולה חוזר רק למקום שפסק, וכך הוא המסקנא בסוף מסכת ר"ה, וכן בתקיעות וכן בהלל וכן במגילה, 

אבל בתפלה בלחוד אם שהה כדי לגמור את כולה חוזר לראש, וכן פסק הרמב"ם )הל' קריאת שמע פ"ב הלכה י"ב(, אבל התוס' שם )כב: 

ד"ה אלא( כתבו אהא דאמר רב אשי דאם שהה כדי לגמור את כולה חוזר לראש, משמע דהכי הלכתא. והקשה הב"י ממה דלגבי תקיעות 

ומגילה משמע דאין הלכה כן דחוזר לראש, וע"ז כתב לחלק בשם המהר"ם מקוצי, דודאי היכא דשהה באמצע כדי לגמור את כולה בלא 

דיחוי ואונס אלא שהה מעצמו - ואם היה רוצה מעצמו היה יכול לגמור, בכה"ג אינו חוזר לראש, אבל היכא ששהה מחמת אונס כגון שהיו 

מים שותתין על ברכיו הרי לא היה יכול להתפלל באותה שעה, דבזה לכו"ע באם שהה כדי לגמור את כולה חוזר לראש, וכתב הב"י דכן 

כתב הרשב"א בשם הראב"ד וכן פסק הרא"ש ז"ל, והטור שם בסי' ס"ה סתם דבריו, אבל בסי' ע"ח וסי' פ"ה בשם ר"י פסק כן, וכתב שם 

הטור דהרי"ף חולק ע"ז. שוב הביא הב"י עוד בשם הרבינו יונה בשם רבני צרפת, דאפילו בתפלה אם שהה כדי לגמור את כולה חוזר רק 

למקום שפסק ולא חילק בין אם שהה מחמת אונס או לא, ומסיים הב"י דכבר כתבתי שכן דעת הרי"ף והרמב"ם ז"ל וכן הלכה. ובחידושי 

הגהות )שם סק"א( מפרש להסביר כוונת הב"י, דר"ל שכן דעת הרי"ף כה"ר יונה לענין "ק"ש", שאם שהה כדי לגמור את כולה חוזר למקום 

שפסק, אבל לענין "תפלה" הא כתב למעלה שדעת הרי"ף והרמב"ם לחזור לראש, עכ"ד. וכן כתב שם הפרישה )סק"ב(, דהרי"ף והרמב"ם 

לא חילקו בין אנוס לשאינו אנוס אלא בין ק"ש לתפלה )דאילו בעלי התוס' אינם מחלקים בין קר"ש לבין תפילה אלא לבין אם הוא אנוס 

או אינו אנוס( ומציין לסי' פ"ה.

והמחבר בשו"ע )סימן ס"ה ס"א( פסק כן לגבי קריאת שמע דחוזר למקום שפסק, והרמ"א כתב דיש אומרים )והיינו דעת בעלי התוס' 

הנ"ל( דאם היה אנוס והפסיק כדי לגמור את כולה חוזר לראש, והכי נהוג. והמג"א )סק"ב( כתב, דמשמע מלשון הטור והתוספות והרא"ש 

דאפילו באונס לסטים או אנס חוזר לראש, ומביא דברי השו"ת מהר"ם מינץ )סימן פ"ה( דאם ההפסקה היה מב' אנשים שהתקוטטו יחד, 

דלא הוי דיחוי דבכל עת היו יכולים להשוות עצמן, אבל הב"ח אינו סובר כן, עיי"ש מש"כ עוד בזה. ועיין בערוך השלחן )סי' ס"ה ס"ב( 

שמסביר בדעת בעלי התוס' הנ"ל לחלק בין אם ההפסק היה ברצונו ואם היה רוצה היה יכול לגמור, דאז אינו חוזר לראש מטעם דלא מיקרי 

הפסק כיון שהיה יכול לגמור, לבין אם היה מוכרח להפסיק עפ"י "הדין" כגון כשהתחיל להשתין וכו' דאז חוזר לראש כששהה כדי לגמור 

את כולה. וכן שם )ס"ד( כתב )כהמשך להדיעות הנ"ל לקבוע החילוק בין אונס ללא אונס( דיש סוברים שגם לסטים מיקרי אונס כי כל 

שהעיכוב הוא מחמת אחרים מיקרי אונס, אמנם להראב"ד והמאור רק אם לא היה יכול עפ"י הדין להתפלל כגון שמשתין או המקום אינו 

נקי אבל שארי מיני אונסין לא נחשב אונס כלל. עיי"ש. ועכ"פ אנו רואים מכל זה, דיש מחלוקת האם אונס נחשב רק כשהעיכוב הוא מחמת 

האיש או המקום שאינו ראוי לקרות או להתפלל כגון במים שותתין לו וכדו' - ואילו אם העיכוב הוא מחמת אדם אחר אינו אונס, או דבכל 

ענין הוי אונס ורק כשהעיכוב היה מחמת עצמו כגון שרצה להפסיק או הפסיק מחמת מריבה שהיה בידו שלא להפסיק, זה הוא דלא מיקרי 

אונס. ועיין היטב בדברי הפרי מגדים שם )א"א סק"א -ב(, וכן שם בדברי המשנה ברורה והביאור הלכה בביאור הדברים.

ובאמת הרי יש מקום להרחיב הבירור בענין זה בדברי הראשונים והאחרונים בשיטות שונות הן בענין חוזר לראש או למקום שפסק והן לגבי 

באיזה אופן נקרא אנוס או לא וכדו', וכיון שאמרתם שברצונכם הוא שדברינו ייכתבו בקיצור על כן לעשות רצונכם חפצתי, ואעתיק את 

דברי החיי אדם )כלל ה' סעיף י"ב( שפסק להלכה לענין הפסקה דברכות, דאם הפסיק בשתיקה באמצע ברכה, אם הוא מחמת שהמקום 

אינו ראוי כגון שמצא שם צואה ומי רגלים ושהה כדי שיאמר כל אותה ברכה מתחלה ועד סוף, צריך לחזור לראש הברכה, ומשערין כל 

אדם לפי דיבורו אם בנחת או במהירות, אבל אם שתק ברצון או אפילו מחמת אונס אחר אפילו שהה כדי לגמור כולה א"צ לחזור לראש, 

ודין זה שוה גם לק"ש חוץ מתפלה שיתבאר לקמן דינה בכלל כ"ה סי' י'. ועיי"ש בנשמת אדם )אות י"ג( דכתב כן לפי דברי הד"מ בסי' ס"ה 

והרמ"א שם עפ"י הכרעת המ"א שם בדעת השר מקוצי וכו', וא"כ בוודאי דהוא הדין בכל הברכות הדין כן, עכתו"ד

ונבוא כעת לענינינו. דלפי האמור יש סברא לומר שאם מפריעים להמברך כשמזמרים באמצע שאז הרי עפ"י הדין אינו יכול להמשיך הלאה 

כיון שלא ישמעו הברכות, א"כ זה ג"כ נקרא שהפסיק משום "אונס" וצריך לחזור לראש. ומאידך, אולי הרי זה דומה יותר להא דהמג"א 

 שירה באמצע אמירת "שבע ברכות"
הרה"ג ר' גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א
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בשם המהר"ם מינץ בב' אנשים שהתקוטטו יחד והפסיקו דלא הוי דיחוי דבכל עת היו יכולים להשוות עצמן, ע"כ. והכא נמי בנד"ד דבכל 

עת יכולים להשוות עם המזמרים להפסיק את שירם וזמרם, ולפי"ז אין זה אונס ואינו צריך לחזור לראש.

ולכן הנראה בנד"ד: א[ לגבי ברכת אשר ברא בברכות "הנישואין" אשר יש נוהגים שהמברך מפסיק כשמגיע למילים קול ששון וכו' והקהל 

מזמרים מילים אלו ואח"כ ממשיך המברך, הרי בדרך כלל אין ההפסק בשיעור כדי לגמור את הכל, וא"כ אין חשש בזה. ב[ האמנם לגבי 

"סעודת שבע ברכות": א( הנה במנהג זה שנוהגין שהמברך מתחיל עם ניגון את הברכות ד"שוש תשיש וכו' ושמח תשמח", הרי ג"כ יש 

נוהגין שהמברך אינו מפסיק רק ממשיך קצת עם הניגון ביחד עם כמה אנשים שמסייעים לו, וממילא עכ"פ יש להדר שהמברך יאמר בקול 

רם שישמעוהו עשרה אנשים. ב( משא"כ באמצע הברכה של אשר ברא יש שמפסיקין אותו בשירה ובזמרה אשר הרבה פעמים נמשך זה 

לזמן יותר מכדי לגמור את כולה, ואז הרי באנו לידי ספק האם זה שמפריעים להמברך שבעל כרחך ומדינא הוא מוכרח להפסיק באמצע 

הברכה - כיון שלא ישמעו ברכתו, נחשב לשהה מחמת דיחוי ואונס כמו במים שותתין על ברכיו או לסטים ואנס -וכנ"ל )ענף ב' ד"ה והנה. 

ובענף דידן ד"ה ונבוא( מדברי המהר"ם מקוצי ומדברי הערוך השלחן, ובכה"ג לכו"ע חוזר לראש באם שהה כדי לגמור את כולה, או דנחשב 

לשהה בלא דיחוי ואונס אלא שהה מעצמו וכו' )כנ"ל שם סוף ד"ה ונבוא( דבכה"ג אינו חוזר לראש, ויש סברא לצדד לכאן ולכאן.

אשר לכאורה לפי דברי השו"ת בית יהודא )מהגאון רבי יהודא עייאש ז"ל, חאו"ח סי' ל'( שכתב, ע"ד המעשה שאירע שבשבת חתונה 

כשעלה הכהן לס"ת היה מוכרח הכהן המברך להפסיק בשתיקה אחרי אמירתו ברוך ה' המבורך כיון שהתחיל הפייטן לזמר פיוטים וסירב 

ז"ל. סי' ב' ד"ה  ויקרא אברהם )להגאון רבי אברהם חיים אדאדי  נגד הקהל ולא רצה לשתוק, ופסק שם שצריך לחזור ולברך. ובשו"ת 

העולה( דן בדברי הבית יהודא דזה תלוי במחלוקת הראשונים, ומציין למש"כ הוא בעצמו בספרו מטה יהודא )סי' נ"א( עיי"ש )ויש מקום 

להרחיב הדיבור בזה אבל רצוני לקצר כנ"ל(. וא"כ ודאי לכתחלה ראוי להדר שלא לבוא לידי ספק. ובפרט שבמציאות יש הרבה פעמים 

זה הרי המדובר בברכות  לכל  ובנוסף  פנים של המברך.  והלבנת  בזיון  לידי  וגם אולי אף באים  וליצנות  והוללות  לידי שחוק  שאף באים 

שנאמרים לטובת החתן וכלה, ועיין במהרש"א במסכת כתובות )ח.( מה שמבאר גודל ענין ברכה זו שנתיסדה לשמחת חתן וכלה שתהי' 

שלימה לעתיד בעת הגאולה וכו', וכן עיין מש"כ ע"ז בחידושי החת"ס שם, וכן גם ממה שמובא בספה"ק כוונת ברכה זו.

על כן הנראה להלכה למעשה:

א[ לגבי ברכת אשר ברא בברכת "נשואין". אין חשש באלו הנוהגים שהמברך מפסיק כשמגיע למילים קול ששון וכו' והקהל 
מזמרים מילים אלו ואח"כ ממשיך המברך, ומשום דבדרך כלל אין ההפסק בזה בשיעור כדי לגמור את הכל.

הניגון אלא  "בסעודת שבע ברכות". במנהג שאין המברך מפסיק בשעת  וכו' ושמח תשמח  לגבי הברכות דשוש תשיש  ב[ 
ממשיך עם הניגון ביחד עם כמה אנשים שמסייעים לו, עכ"פ יש להדר בזה שהמברך יאמר בקול רם כדי שישמעוהו עשרה 

אנשים.

ג[ לגבי ברכת אשר ברא "בסעודת שבע ברכות". להפסיק לגמרי בשירה וזמרה את המברך אינו נכון כלל, היות שהרבה פעמים 
נמשך זה לזמן יותר משיעור של כדי לגמור את כולה, שהוא ספק טובא בזה, ולפי דברי השו"ת בית יהודא יוצא שצריך לחזור 

ולברך, וא"כ ודאי לכתחלה ראוי להדר שלא לבוא לידי ספק ולברכו בכבוד ובכוונה הראוי.

ובפרט שהרבה פעמים באים לידי ליצנות והוללות וכדו'. והצדק עם זקינכם הגאון הגדול )שליט"א( ]זצ"ל[ אשר כבר הביע 
ששון  ברא  אשר  השי"ת  את  שמברכים  בברכה  בזה  הגדול  הזלזול  על  לבו  כאב  את  העעל"ט[  אלול  ]בחודש  אתנו  בשיחתו 

ושמחה וכו', שלדעתו הגדולה מן הנכון לפרסם את גודל האיסור בזה. )עכ"ל(.

ח( ואחרון חביב ביאור יקר ששמעתי מכ"ק אדמו"ר הגה"ק ה"פני מנחם" מגור זצוקללה"ה שהיה אדמו"ר וגאון אדיר, שאמר 
ביאור נפלא כדי להצדיק המנהג, על דרך שמתאים לאדמו"ר וגאון, שהנה 

שזה  הנוכחים  יעירו  ואז  זו,  ברכה  באמצע  מזמרים  שהקהל  המנהג 
מהרה  זו:  בברכה  שאומרים  למעלה,  גם  כביכול  יעורר  וזה  ה' אלקינו ישמע בערי יהודה וכו', ומבקשים שלא "הפסק", 
זו, אלא "מהרה" ישמע בהרי יהודה וכו'  בגאולה השלימה במהרה בימינו אמן. ודפח"ח. יהיה "הפסק" כל כך בגלות 

ויהי רצון שמשפע שמחת צדיקים יקויים בנו במהרה הברכה הזאת בכל בתי 

ושלום  ואחוה,  אהבה  וחדוה,  דיצה  רינה,  גילה  ושמחה,  "ששון  ישראל,  בני 

וריעות, מהרה ישמע בערי יהודה, ובחוצות ירושלים, קול ששון וקול שמחה, 

בימינו  במהרה  בראשנו  ומלכנו  צדקינו  משיח  בביאת  כלה",  וקול  חתן  קול 

אמן.

 שירה באמצע אמירת "שבע ברכות"
הרה"ג ר' גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א

התודה והברכה 
לידידנו היקר מאוד נעלה

ידיד נאמן לכל קדשי בית קרעטשניף 

מר גיל גלוגובסקי הי"ו

על נטלו חלק בהוצאות הגליון המורחב
זכות בעל ההילולא 

תגן בעדו ובעד ב"ב להתברך בכל מעשי ידיו.

יט



בחרדת קודש ובהדרת הכבוד וברגשי גיל וחדוה משגרים אנו 
ברכת מזלא טבא וגדיא יאה לאבינו רוענו ונזר תפארתנו 

הוד כ"ק מרן אדמו"ר עט"ר שליט"א
לרגל השמחה הגדולה השרויה במעון קדשו

בנישואי הנכדה שתחי'
בת מורינו הרה"צ רב דקהילתנו שליט"א 

חתן כ"ק האדמו"ר מדזיקוב ויזניץ שליט"א

עם החתן החריף פע"ח כליל המעלות המוכתר בכל מידה נכונה 

הרב שלום מייזליש שליט"א 

בן הגה"צ המשפיע
רבי יעקב יצחק אליעזר מייזליש שליט"א 

רב דקהל עבודת הלב ירושלים ת"ו

בן אבד"ק ליעזש לאנדאן שליט"א 

וחתן הגה"צ רבי שלמה געשטטנער שליט"א 
רב שכונת גוש שמונים בירושלים עיה"ק 

חתן כ"ק האדמו"ר מטשאקווע שליט"א

יה"ר שיזכו לראות בית נאמן בישראל, 
לדורות ישרים ומבורכים לבנין עדי עד,

לאורך ימים ושנים טובים מתוך בריות גופא ונהורא מעליא 
ומשמחה זו ישפע שפע רב שמחות לכל בית ישראל א.כ.י.ר.

קול צהלה ורינה על שפתינו

המאחלים ומייחלים - המערכת
כ



 

 -לקט מאמרי הזוהר הקדוש-

 
 מא דהילולא רבתי דהתנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זי"עיולרגל  - לזכוי הרביםבס"ד יו"ל 

 ריזיםז שרהע נתש האת - ל"ג בעומר
 

 נא לשמור על קדושת הגליון -לבתי כנסיות  ולצלם מצוה להפיץ
 

 

  
ָקָרא      ָמאֵריהֹון ָבֵעי ֲעלֹון, וְּ יָשא, דְּ ַגֵביה.ַזָכָאה ַעָםא ַקדִּ ָבא לֹון לְּ ָקרְּ ֵדי לֹון לְּ ֵבי כְּ ַאֲעָלא בְּ ָרא, ולְּ ַחבְּ תְּ אִּ יָשא, ָבָעאן לְּ ן ַעָםא ַקדִּ

ָתא. ישְּ נִּ ְשְת  כְּ י, ַההוא ַקְדָמָאה ְדאִּ בוָרא ֲחָדא. ָתא ֲחזִּ יְנָתא ְבחִּ ְשכִּ ְתַחָבר בִּ יָתא, אִּ ים ְבַקְדמִּ יְשָתא, ְוָכל ַמאן ְדַאְקדִּ י ְְּנִּ ואוריך ]ַכח ְבבי
יהו ָרָזא ַזְָּ  [בבי כנישתא יְנָתא. ְוָדא אִּ י ְשכִּ יק ַבֲהדי יהו ַקְייָמא ְבַדְרָגא ְדַצדִּ יה, ְדאִּ י. ָדא ( , יז)משלי חָאה חוָלקי ְמָצֺאְננִּ וְמַשֲחַרי יִּ

ָלָאה. יקו עִּ ְסלִּ יק בִּ ֵבי  ָסלִּ יךְּ הוא ָאֵתי לְּ רִּ ָשא בְּ קודְּ ַשֲעָתא דְּ י ֵתיָמא, ָהא ָתֵניָנן בְּ אִּ ַטד כֹווְּ ָרה, מִּ ַכח ַתָםן ַעשְּ ָלא ַאשְּ ָתא, וְּ ישְּ נִּ ַאתְּ כְּ ֵעס. וְּ
יק. ַצדִּ ָגא דְּ ַדרְּ יָמא בְּ ַקטְּ ָתא, וְּ ינְּ כִּ שְּ ַחָבר בִּ תְּ ים, אִּ דִּ ַאקְּ תְּ ַההוא ַחד דְּ  ָאַמרְּ

ֵםיה בְּ  ֶאָלא,     חון עִּ ַתכְּ שְּ יִּ ֵני ָמָתא, דְּ ָכל בְּ ָשַדר לְּ ָכא דְּ ַמלְּ ילְּ דִּ ֵני ָמָתא, ַאקְּ ימון בְּ יהו אִּ ַמיְּ ֵני ַגרְּ ַזםְּ ָלן. ַעד ַדֲהוֹו מְּ דֹוךְּ נְּ ָלן, בְּ ם ַחד יֹום נְּ
ים ַתָםן, ָאַמר ֵלי דִּ ַאקְּ ַההוא ַבר ָנש דְּ ַכח לְּ ָכא, ַאשְּ ַההוא ֲאָתר. ֵבין ַכךְּ וֵבין ַכךְּ ָאָתא ַמלְּ ָאָתא לְּ ָלןוְּ י ָמָתא ָא ,ה, נְּ נִּ ימוןבְּ . ָאַמר 1ן אִּ

ָכא.  ַמלְּ עוָדא דְּ פִּ ָראי לְּ ימון ָאָתאן ֲאַבתְּ ָהא אִּ יהו, וְּ ַמיְּ ָנא מִּ ימְּ דִּ י, ֲאָנא ַאקְּ יה, ֵליה, ָמארִּ יב ַתָמן ַבֲהדי יניי ַמְלְָּא, ְוָיתִּ ין, ָטב ְבעי ְְּדי
יד ְר  ְתָעבִּ יה, ְואִּ מי י עִּ ְשָתעי ין ְְַּך ְואִּ יָמא ְדַמְלְָּא. בי ְשָלם. חִּ ְמהֹון, ְוָשַדר לֹון לִּ ְתָפַייס ַמְלְָּא עִּ ין ְְַּך, ָאתו ְָּל ַעָמא, ְואִּ ימון  ובי י אִּ ֲאָבל אִּ

הו ַא ָהא ֺכלְּ יהו דְּ יַניְּ גִּ ֲחָזָאה בְּ תְּ אִּ ָכא, לְּ ָתֵעי ָקֵמי ַמלְּ שְּ אִּ ים לְּ דִּ ַחד ָלא ַאקְּ ָיין, וְּ ֵני ָמָתא ָלא ַאתְּ ָטד ָכעִּ בְּ ָיין. מִּ ָכא. תְּ יז ַמלְּ ָרגִּ  יס וְּ
יב ְְּ  אוף ָהָכא,     ְתֲחשִּ ין אִּ יה, ְְּדי יְנָתא ַאְתָיא ְוַאְשְַּח לי יְשָתא, וְשכִּ י ְְּנִּ ְשְתַכח ְבבי ים, ְואִּ יָון ְדָחד ַאְקדִּ ְשְתָכחו ַתָמן.ְּי לו ְְֺּלהו אִּ  אִּ

ְתַחבָ  ַיד אִּ יְך לֹון ַתָמן. מִּ יה ְבַדְרָגא ְד ְדָהא ָדא אֹורִּ יב לי יה, ְואֹותִּ ְשְתמֹוַדע ַבֲהדי ווָגא ַחד, ְואִּ י ְבזִּ יְנָתא, ְוַיְתבי יה ְשכִּ מי יק.ַרת עִּ י ַחד  ַצדִּ אִּ וְּ
ָלא אִּ  ים וְּ דִּ יבָלא ַאקְּ תִּ ַכח ַתָםן, ַמה כְּ תְּ ֵאין ֲעָשָרה ָלא כְּ ( , ב)ישעיה נ ,שְּ יש. וְּ ֵאין אִּ י וְּ ָרא ַמדוַע ָבאתִּ ַחבְּ תְּ אִּ יש, לְּ ֵאין אִּ יב, ֶאָלא וְּ תִּ

יק. ַצדִּ ָגא דְּ ַדרְּ ֶמֱהֵוי בְּ ים לְּ יש ָהֱאלֹהִּ ַאתְּ ָאֵמר אִּ ָמה דְּ ֶמֱהֵוי ַגָבאי, כְּ יל ֲעלֹוי, ַבֲהָדאי, לְּ יה, ְוָשאִּ ְשְתמֹוַדע ַבֲהדי י  ְולא עֹוד, ֶאָלא ְדאִּ אִּ
י נָ יֹוָמא ַחד ָלא ָאתי ימְּ אֹוקִּ ָמה דְּ יבא( ,ו")בלק קצ א, כְּ תִּ כְּ תִּ ( שם, י) , דִּ כְּ ַהאי דִּ ָנא בְּ ַערְּ תְּ ָהא אִּ דֹו. וְּ קֹול ַעבְּ ָי' שֹוֵמַע בְּ ֵרא יְּ י ָבֶכם יְּ יב, ֵאַלי מִּ

ָכל יֹוָמ  ֵחיָלא בְּ ָגא, ַההוא שֹוֵמר, קֹוֵרא בְּ ָגא גֹו ַדרְּ ָגא, ַדרְּ ָגא ָבַתר ַדרְּ ָהא ַדרְּ יר, דְּ ֵשעִּ קֹול ַעבְּ קֹוֵרא מִּ יהו שֹוֵמַע בְּ ָדא אִּ יֹוָמא, וְּ דֹו, א וְּ
ַט  דֹו, ָדא מְּ ָלָאה ְדַקאְמָרן.. טְּ "ַעבְּ יְשָתא, ְלַסְלָקא ְבַההוא ַדְרָגא עִּ י ְְּנִּ ים ְלבי יהו ַמאן ְדַאְקדִּ ין ְְָּך, ַזְָָּאה אִּ  וְבגִּ

 

ֵרי תרגום ללשון הקודש:      ָבם ֵאָליו.ָהָעם ַהָעדֹוש ֶשרִּ  ַאשְּ ָקרְּ קֹוֵרא ָלֶהם לְּ ַבֵעש ֲעֵליֶהם וְּ ֶנֶס  בֹוָנם מְּ ֵבית ַהכְּ ָכֵנס לְּ הִּ ַחֵבר ולְּ תְּ הִּ ים לְּ ָאז ָהָעם ַהָעדֹוש רֹוצִּ  ת,וְּ
אשֹון ֶשנִּ  ה, אֹותֹו רִּ בור ֶאָחד. בא וְראי יָנה ְבחִּ ם ַהְשכִּ ר עִּ ְתַחבי אשֹוָנה, מִּ ים ָברִּ י ֶשַמְקדִּ ית ַהְְֶּנֶסת ְוָכל מִּ י ֶחְלקֹו, ֶשהוא - [ומאריך בבית הכנסת]ְמָצא ְבבי  ַאְשרי

יָנה. ְוֶזהו סֹוד  ם ַהְשכִּ יק עִּ ד ְבַדְרַגת ַצדִּ י. ֶזה עֹוֶלה ְבַמֲעָלה ֶעְליֹוָנה.( , יז)משלי חעֹומי ְמָצֺאְננִּ ָשָעה ֶשַהָע  וְמַשֲחַרי יִּ ינו, בְּ ם תֹאַמר, ֲהֵרי ָשנִּ אִּ דֹוש ָברוךְּ הוא ָבא וְּ
ַחֵבר בַ  תְּ ים, מִּ דִּ ָת, ֶשאֹותֹו ֶאָחד ֶשַםקְּ ַאָתה ָאַמרְּ ָטד כֹוֵעס. וְּ לֹא מֹוֵצא ָשם ֲעָשָרה, מִּ ֶנֶסת וְּ ֵבית ַהכְּ יק   לְּ ַגת ַצדִּ ַדרְּ עֹוֵמד בְּ יָנה וְּ כִּ  כְּׁשְּ

ֵני ]למה הדבר דומה[,  ֶאָלא     ָכל בְּ ֶמֶלךְּ ֶשכְָּׁשַלח לְּ ירלְּ ֵני ָהעִּ ָמם אֹוָתם בְּ ים ֶאת ַעצְּ נִּ ַזםְּ י. ַעד ֶשָהיו מְּ לֹונִּ ָמקֹום נְּ י בְּ לֹונִּ יֹום נְּ םֹו בְּ או עִּ ָםצְּ יר ֶשטִּ ים ֶאָחד ָהעִּ דִּ קְּ , הִּ
ָשם. ָאַמר לֹו ים ָלבֹא לְּ דִּ קְּ יש ֶשהִּ ם ָבא ַהֶםֶלךְּ וָמָצא ֶאת אֹותֹו אִּ ַתיִּ י, ]המלך[ וָבא ֶאל אֹותֹו ָמקֹום. ֵבינְּ לֹונִּ יר ,נְּ ֵני ָהעִּ י ]המקדים[   ָאַמר לֹוַאֵטה ֵהם בְּ י, ֲאנִּ , מֹורִּ

 . ֺקַדת ַהֶםֶלךְּ פְּ ים ַאֲחַרי לִּ י ֵמֶהם, ַוֲהֵרי ֵהם ָבאִּ תִּ ַדמְּ קְּ מֹו, ְוַנֲעֶשה ֲאהוב ַהֶמֶלְך. בי הִּ ר עִּ מֹו וְמַדבי ב ָשם עִּ י ַהֶמֶלְך, ְויֹושי יני ם ָבאו ְָּל ָהָעם, ְוָאז הוַטב ְבעי יְנַתיִּ
ָמם ַהֶמֶלְך ְוָשַלח אֹוָתם ְלָשלֹום. ְתַפייס עִּ יָלם ֶשֲהֵרי  ְוהִּ בִּ שְּ ֵהָראֹות בִּ ֵני ַהֶםֶלךְּ לְּ פְּ ַדֵבר לִּ ים לְּ דִּ ֶאָחד לֹא ַמקְּ ים, וְּ יר לֹא ָבאִּ ֵני ָהעִּ ם אֹוָתם בְּ ָטד ֲאָבל אִּ ֺכָלם ָיבאו, מִּ

רֹוֵגז ַהֶם  . כֹוֵעס וְּ  ֶלךְּ
לו ְָֺּלם ַאף ָכאן,      את אֹותֹו, ָאז ֶנְחָשב ְְּאִּ יָנה ָבָאה ומֹוצי ית ַהְְֶּנֶסת, וְשכִּ ְמָצא ְבבי ים ְונִּ ְקדִּ יָון ֶשֶאָחד הִּ ָידְּי יְך ָלֶהם ָשם. מִּ י ֶזה ֶהֱארִּ ְמְצאו ָשם, ֶשֲהרי  נִּ

מֹו ְש  ְתַחֶבֶרת עִּ ים ְב מִּ יָנה ְויֹוְשבִּ ָמה רוביחִּ כִּ יק2ֶאָחד, ְונֹוָדע עִּ יָבה אֹותֹו ְבַדְרַגת ַצדִּ ָצא ָשם, ַמה ָכתוב   .3, ומֹושִּ מְּ לֹא נִּ ים וְּ דִּ ם ֶאָחד לֹא ַמקְּ אִּ ַמדוַע ( , ב)ישעיה נוְּ
יֹות ֵא  הְּ י לִּ םִּ ַחֵבר עִּ תְּ הִּ יש, לְּ ֵאין אִּ ֵאין ֲעָשָרה, ֶאָלא וְּ יש. לֹא ָכתוב וְּ ֵאין אִּ י וְּ יק.ָבאתִּ ַגת ַצדִּ ַדרְּ יֹות בְּ הְּ ים, לִּ יש ָהֱאלֹהִּ מֹו ֶשֶמֱאַמר אִּ ְולֹא עֹוד, ֶאָלא ֶשנֹוָדע  ַלי, כְּ

ם יֹום ֶאָחד לֹא ָבא ָמה, ְושֹוֶאֶלת ָעָליו אִּ נו, ֶשָכתוב עִּ מֹו ֶשֵבַארְּ עֹו (, י)שם, כְּ תְּ דֹו. ַוֲהֵרי הִּ קֹול ַעבְּ ֵרא ה' שֵֹמַע בְּ י ָבֶכם יְּ יר, מִּ ֵשעִּ נו ָבֶזה ֶשָכתוב, ֵאַלי קֵֹרא מִּ ַררְּ
ֶזהו שֵֹמ  ָכל יֹום ָויֹום. וְּ ל בְּ ַחיִּ ָגה אֹותֹו שֹוֵמר קֹוֵרא בְּ ָגה תֹוךְּ ַדרְּ ַדרְּ ָגה וְּ ָגה ַאַחר ַדרְּ דֹו ֶזה מְּ ֶשֲהֵרי ַדרְּ דֹו. ַעבְּ קֹול ַעבְּ ית. טְּ "ַט ַע בְּ ים ְלבי י ַהַמְקדִּ ן ַאְשרי ַהְְֶּנֶסת,  ְוָלכי

 ַלֲעלֹות ְלאֹוָתה ַדְרָגה ֶעְליֹוָנה ֶשָאַמְרנו. 
 א( ,תרומה קלא -)זוהר 

 
ָעָזר ָנַתח,      י ֶאלְּ בִּ יךְּ ה (, בנ ישעיה)רִּ רִּ ָשא בְּ ָרֵאל ַקֵםי קודְּ שְּ ימון יִּ ין אִּ יבִּ י. ַכָמה ֲחבִּ גֹו'. ַמדוַע ָבאתִּ יש וְּ ֵאין אִּ י וְּ ָכל  וא,ַמדוַע ָבאתִּ בְּ דִּ

יֵליה מִּ  ימוָתא דִּ חִּ ֵדי רְּ ָלא ַאעְּ ין דְּ גִּ יהו, בְּ ַכח ֵביַניְּ תְּ שְּ יךְּ הוא אִּ רִּ ָשא בְּ ָיין, קודְּ ימון ַשרְּ אִּ יב, ֲאָתר דְּ תִּ הֹון, ַמה כְּ י )שמות כה, ח( מְּ ָעשו לִּ וְּ
ָכל  ָתם, דְּ ָדש סְּ קְּ י מִּ ָעשו לִּ תֹוָכם. וְּ י בְּ תִּ ָשַכנְּ ָדש וְּ קְּ מוָה.מִּ ָהא אוקְּ ֵרי. וְּ קְּ ָדש אִּ קְּ ָמא מִּ ָעלְּ ָתא דְּ ישְּ נִּ י  ֵבי כְּ יַמת ְלבי יְנָתא ַאְקדִּ וְשכִּ

יְשָתא.  ים ַמ ְְּנִּ ְשְתלִּ ְבהו אִּ ין דִּ יְשָתא, ְבגִּ י ְְּנִּ ינון ַעְשָרה ַקְדָמָאה ְבבי אִּ ְשְתַכח מי יםַזְָָּאה ַההוא ַבר ָנש ְדאִּ ְשְתלִּ ינון ה ְדאִּ , ְואִּ
יְנָתא. ְשכִּ יָתא בִּ י ְבַקְדמִּ ְתַקְדשי ַמר.  מִּ תְּ ָהא אִּ יוְּ ְסקי יְשָתא. ְוָלא יייתו פִּ י ְְּנִּ ְמָנא ֲחָדא ְבבי ְשְתָכחו ַעְשָרה ְבזִּ י ְוָהא ַבְעָיא ְדיִּ ְסקי ָלא פִּ , דְּ

ָנא מְּ זִּ ָהא ַבר ָנש בְּ ין, דְּ יפִּ ַשיְּ ימו דְּ לִּ ַעֵכב שְּ תְּ ין ֵליה ַכֲחָדא ָכל יִּ קִּ ַאתְּ יךְּ הוא, וְּ רִּ ָשא בְּ יב ַחד ָעֵבד ֵליה קודְּ תִּ כְּ יֵפי, ֲהָדא הוא דִּ  דברים) ַשיְּ

כֹוֲנֶנָך. (, ולב ָך ַויְּ  הוא ָעשְּ
יָפא      ָכל ַשיְּ ָתַען לְּ תְּ ָנא אִּ מְּ ַההוא זִּ יפֹוי, בְּ ימו ַשיְּ לִּ תְּ שְּ ַבר ָנש אִּ וָנא ָדא, ָתא ֲחֵזי, ֵכיָון דְּ ַגוְּ ָקא ָיאות. כְּ יָפא ַכדְּ ַשיְּ יְנָתא וְּ ְשכִּ יָון דִּ ְּי

ים ְשְתלִּ ים ַמה ְדיִּ ְשְתלִּ ְשַתְְּחון ַתָמן ְֲַּחָדא, ְויִּ יְשָתא, ַבְעָיין ַעְשָרה ְדיִּ י ְְּנִּ יַמת ְלבי יקוָנאַאְקדִּ יא תִּ ָםה הִּ ַקן כָֹלא. ובְּ תְּ תְּ אִּ ָבַתר דְּ  . ולְּ
ַאתְּ ָאֵמר דְּ  ָמה דְּ גוָפא.( , כחיד משלי)כָֹלא. כְּ יקוָנא דְּ הו תִּ ָבַתר ֵכן, ֺכלְּ ָייאן לְּ ַאתְּ ַעל ָדא ַעָםא דְּ , וְּ ַרת ֶמֶלךְּ ָרב ָעם ַהדְּ  בְּ

ָשא     ָקא ָיאות. קודְּ ָייאן ַכֲחָדא ַכדְּ ֵני ָנָשא ָלא ַאתְּ ָתא, ובְּ ינְּ כִּ יַמת שְּ דִּ ַכד ָאַתת ַאקְּ יש וְּ ֵאין אִּ י וְּ יךְּ הוא ָקאֵרי, ַמדוַע ָבאתִּ רִּ )ישעיהו  בְּ

יש.שם( ים, ֵאין אִּ לִּ תְּ שְּ ַכד גוָפא ָלא אִּ ים גוָפא. דְּ לִּ תְּ שְּ ָלא אִּ יֵפי, וְּ ֵני ַשיְּ ַתעְּ תְּ ָלא מִּ יש. דְּ ֵאין אִּ ָתא . ַמאי וְּ יָקא. וְּ יש ַדיְּ ֵאין אִּ , וְּ ין ָכךְּ גִּ  ובְּ
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ַשֲעָתא דְּ  ֵעיֲחֵזי, בְּ לְּ וָנא דִּ ַגוְּ יד ַתָתָאה, כְּ ָעבִּ תְּ אִּ ַהאי גוָפא, וְּ ָעאל בְּ ָיא וְּ ָלָאה ַאתְּ דוָשה עִּ ַתָתא, קְּ ים לְּ לִּ תְּ שְּ ֵדין, כָֹלא גוָפא אִּ ָלא ַמָםש. וכְּ
ָרֵאל בִּ  שְּ יֵמי יִּ ָהא ַקיְּ ין דְּ גִּ ָמא. בְּ ָעלְּ יֵלי דְּ מִּ חון נוָמא בְּ תְּ פְּ ָלא יִּ ָיין דְּ ָלָאה, ַזָכָאה חוָלֵק ַבעְּ דוכְָּׁשה עִּ קְּ ֵשי בִּ ַקדְּ תְּ ָלָאה, ומִּ ימו עִּ לִּ    יהֹון.שְּ

      
ָעָזר ָנַתח,  תרגום ללשון הקודש: י ֶאלְּ ֵני ַהָעדֹוש בָ ( , ב)ישעיה נַרבִּ פְּ ָרֵאל לִּ שְּ ים יִּ יבִּ י. ַכָםה ֲחבִּ גֹו'. ַמדוַע ָבאתִּ יש וְּ ֵאין אִּ י וְּ ָכל ָמקֹום בֹו ַמדוַע ָבאתִּ רוךְּ הוא, ֶשבְּ

יר ַאֲהָבתֹו ֵמֶהם. ַמה ָכתוב   כְּׁשום ֶשלֹא ַמֲעבִּ ָצא ֵביֵניֶהם, מִּ מְּ ים, ַהָעדֹוש ָברוךְּ הוא נִּ קְּ  שמות כה, ח()ֵהם שֹורִּ י מִּ ָעשו לִּ תֹוָכם. וְּ י בְּ תִּ ָשַכנְּ ָדש וְּ קְּ י מִּ ָעשו לִּ ָדש וְּ
ָתם. ֶשָכל ֵבית כְּ  ָרא סְּ קְּ שוָה ֶנֶסת ָבעֹוָלם נִּ ָדש, ַוֲהֵרי ֵנרְּ קְּ ֶנֶסתוֶ  .]ושכנתי בתוכם[ מִּ ֵבית ַהכְּ יָמה לְּ דִּ יָנה ַמקְּ כִּ ְמָצא ]לכן[ ַהכְּׁשְּ יש ֶשנִּ י ָהאִּ ֲעָשָרה ַאְשרי ים מי אשֹונִּ  ָהרִּ

ְשָלם ְשָלם ַמה ֶשנִּ שום ֶשבהם נִּ ית ַהְְֶּנֶסת, מִּ יָנה ְבבי ים ַבהְתָחָלה ַבְשכִּ ְתַקְדשִּ ם מִּ יְך 4]כלומר, העדה שאינה פחותה מעשרה[, ְוהי י ָצרִּ ר. ַוֲהרי ְתָבאי י נִּ , ַוֲהרי
ית ַהְְֶּנֶסת, ְולֹא ָיבֹאו ְלַאט ְלַאט וֶבַהְפַסקֹות ְזַמן ֶאָחד ְבבי ָמְצאו ֲעָשָרה בִּ יבָ 5ֶשיִּ מות ָהאי ב ְשלי ְתַעְּי ְזַמן ֶאָחד ֲעָשאֹו ַהָקדֹוש, ֶשלֹא תִּ י ָהָאָדם בִּ ים, ֶשֲהרי ָברוְך  רִּ

ים. ֶזהו ֶשְָּתוב  יָברִּ ינֹו ְכֶאָחד ְָּל ָהאי ְתקִּ  הוא ָעְשְך ַוְיכֲֹנֶנְך.  (, ולב דברים)הוא, ְוהִּ
ַתֵען     תְּ ַמן הִּ אֹותֹו זְּ ֵרי ָהָאָדם, בְּ מו ֵאיבְּ לְּ שְּ ֵאה, ֵכיָון ֶשמִּ מֹו ֶזה,  בֹא רְּ ֵאיָבר ָכָראוי. כְּ ָכל ֵאיָבר וְּ יְך ֲעָשָרהלְּ ית ַהְְֶּנֶסת, ָצרִּ יָמה ְלבי יָנה ַמְקדִּ יָון ֶשְשכִּ ָמְצאו  ְּי ֶשיִּ

ם. ְשַתלי ם ַמה ֶשיִּ ְשַתלי מֹו ֶש  ָשם ְְֶּאָחד, ְויִּ עון ַהכֹל  כְּ ַתֵען ַהכֹל. וַבָםה הוא תִּ תְּ ַאַחר ֶשםִּ ַעל ֶזה ָהָעם ֶשָבא ַאַחר (, כחיד משלי)ֶמֱאַמר וְּ . וְּ ַרת ֶמֶלךְּ ָרב ָעם ַהדְּ ,  בְּ ָכךְּ
עון ַהגוף.   ֺכָלם תִּ

ים ָכָראוי      ֵני ָאָדם לֹא ָבאִּ יָנה, ובְּ כִּ יָמה שְּ דִּ ֶשָבָאה וַמקְּ יש -וכְּ ֵאין אִּ י וְּ ים )ישעיהו שם( ַהָעדֹוש ָברוךְּ הוא קֹוֵרא, ַמדוַע ָבאתִּ ֺתָענִּ יש  ֶשלֹא מְּ ֵאין אִּ . ַמה ֶזה וְּ
ָקא. ובֹא ורְּ  יש ַדוְּ ֵאין אִּ כְּׁשום ֶזה, וְּ יש. ומִּ ָלם, ֵאין אִּ ֶשגוף לֹא ֺמשְּ ַלם ַהגוף. ֶשכְּ לֹא ֺהשְּ ים וְּ יֹוָנה ָבָאָהֵאיָברִּ ֺדכְָּׁשה ֶעלְּ ַמָחה, קְּ ַלם לְּ ָשָעה ֶשַהגוף ֺהשְּ ֶנֶסת  הֵאה, בְּ כְּ נִּ וְּ
ֵרי ָהעֹוָלם בְּ דִּ חו ֶנה בְּ תְּ פְּ ים ֶשלֹא יִּ יכִּ רִּ ָאז ַהכֹל צְּ ָלה ַמָםש, וְּ ַמעְּ מֹו לְּ ַמָחה כְּ ַנֲעֶשה לְּ גוף ֶזה, וְּ שִּ בְּ ַקדְּ תְּ יֹוָנה ומִּ ֵלמות ֶעלְּ שְּ ָרֵאל בִּ שְּ ים יִּ דִּ כְּׁשום ֶשֲהֵרי עֹומְּ ים . מִּ

ֵרי חֶ  יֹוָנה, ַאשְּ ֺדכְָּׁשה ֶעלְּ קְּ ָקם. בִּ  לְּ
 א(, נשא קכו -)זוהר 

 
ָוו     ין, חִּ ונִּ ֵרין ַגוְּ תְּ ים, דִּ ָרפִּ רון שְּ קְּ ימון אִּ אִּ ַסֲחָראן גֹו ֵהיָכָלא ָדא, וְּ ימון דְּ ין, אִּ ַגלִּ ֵריָסר ַגלְּ יֵמיתְּ ימון ַקיְּ ֵלין אִּ יָנא, אִּ דִּ סוָמק, ַרֲחֵמי וְּ  ר וְּ

ימון  יר, ַעל ָכל אִּ ָגָחא ָתדִּ ַאשְּ רון ַחלֹונֹות. וְּ לְּ קְּ אִּ ין לֹון, וְּ ַדֲחקִּ ין, וְּ ַאר ַעםִּ ין לֹון שְּ רִּ ַצעְּ ַצֲעָרא, דְּ יבָמאֵרי דְּ תִּ כְּ ינו דִּ ( , ט)שיר השירים ב ַהיְּ

ן ַהַחלֹונֹות. יַח מִּ גִּ י לְ  ַמשְּ ְמַקְדמי ְמַצָלאן ְצלֹוַתְייהו, דִּ ינון דִּ ְסַתְְָּלא, ְָּל אִּ י ְלאִּ ין ַקְיימי לי ינון ֲעָשָרה ְואִּ אִּ ְתְמנון מי יְשָתא, ְואִּ י ְְּנִּ בי
ים ְלַגַבְייהו. רִּ ְקרון ֲחבי ין אִּ לי ין ְדאִּ יָלא, ְבגִּ ין לֹון ְלעי ין ְוַכְתבִּ ין ַסְלקִּ י. ְְּדי יב,  ַקְדָמאי תִּ כְּ קֹוֵלךְּ ( , יגח ם)שֲהָדא הוא דִּ ים לְּ יבִּ שִּ ים ַמקְּ ֲחֵברִּ

י. ינִּ עִּ מִּ  ַהשְּ
ים הקודש:  תרגום ללשון       ָונִּ ֵני גְּ שְּ ים בִּ ָרפִּ ים שְּ ָראִּ קְּ ֵהם נִּ תֹוךְּ ַהֵהיָכל ַהֶזה, וְּ ים לְּ בִּ ים ֵהם ֶשןֹובְּ ַגלִּ ֵנים ָעָשר ַגלְּ ים -שְּ דִּ ין. ֵאֶלה ֵהם עֹומְּ דִּ ים וְּ ָאדם, ַרֲחמִּ  ָלָבן וְּ

ים אֹוָת  ַצֲערִּ יד ַעל ָכל אֹוָתם ַבֲעֵלי ַהַסַער ֶשםְּ יַח ָתמִּ גִּ ַהשְּ נו ַמה כְֶּׁשָכתוב לְּ ַהיְּ ים ַחלֹונֹות. וְּ ָראִּ קְּ נִּ ים אֹוָתם, וְּ דֹוֲחקִּ ים וְּ ָאר ָהַעםִּ ן ( , טב השירים )שירם שְּ יַח מִּ גִּ ַמשְּ
לו ַהַחלֹנֹות.  ית ַה ]השרפים[ ְואי ים ְלבי ימִּ יֶהם, ֶשַמְקדִּ לֹותי ים ְתפִּ ְתַפְללִּ ל ַעל ְָּל אֹוָתם ֶשמִּ ְסַתְּי ים ְלהִּ ים, ְוָאעֹוְמדִּ אשֹונִּ אֹוָתם ָהֲעָשָרה ָהרִּ ים מי ְמנִּ ז ְְֶּנֶסת, ְונִּ

לו  שום ֶשאי ים אֹוָתם ְלַמְעָלה, מִּ ים ְוכֹוְתבִּ ים ]עשרת הראשונים[ עֹולִּ רִּ ים ֲחבי ְקָראִּ ֶזהו ֶשָכתוב  ֶהם.ילי ַאנִּ י.  (, יג)שם חוְּ נִּ יעִּ מִּ קֹוֵלךְּ ַהשְּ ים לְּ יבִּ שִּ ים ַמקְּ  ֲחֵברִּ
 (6א, רנ פקודי - )זוהר

 
ָתא, ֶאָלא ֲעָשָרה,      ישְּ נִּ ֵבי כְּ יאו בְּ גִּ ָלא ַאסְּ ילו דְּ יםַוֲאפִּ רִּ ְמהֹון ֲחבי ין, ְלֶמהויי עִּ ָלאִּ ְרָיין עִּ ְזַדְמָנן ַמשִּ ינון ֲעָשָרה מִּ ין ְבאִּ גִּ ָמא בְּ . ַמאי ַטעְּ

ַעל ימון ַבֲעָשָרה, וְּ , אִּ ַההוא ֶמֶלךְּ עוֵני דְּ ָכל תִּ יר.  דְּ ימון ַיתִּ י ָלאו אִּ  ָדא ַדי ַבֲעָשָרה, אִּ

ֶנֶסת ֶאָלא ֲעָשָרה,  תרגום ללשון הקודש:       ֵבית ַהכְּ ַרבו בְּ תְּ לו ֶשלֹא הִּ יםַוֲאפִּ רִּ ָמֶהם ֲחבי ְהיֹות עִּ ים לִּ ים ַהַמֲחנֹות ָהֶעְליֹונִּ ְזַדְמנִּ . ָמה ַהַחַעם  7ְבאֹוָתם ָהֲעָשָרה מִּ
כְּׁשום עוֵני אֹותֹו ַהֶםֶלךְּ ֵהם ַבֲעָשָרה מִּ ם ֵאיָנם יֹוֵתר ]הראשונים המקדימין לבוא לתפילה[. ֶשָכל תִּ  . [ְָּלֵכן ַדי ַבֲעָשָרה, אִּ

 תרומה קסד, ב( -)זוהר 

 
)בראשית יח, יז( , וכתיב "אלוה יאבדו תמנשמ")איוב ד, ט( אין הקב"ה עושה דין ברשעים עד שנמלך בנשמתן של צדיקים, הדא הוא דכתיב  :א"ר חסדא    
הרשעים חטאו לפני אעשה בהם דין  :, אמר הקב"ה כלום יש לי לעשות דין ברשעים עד שאמלך בנשמות הצדיקים, ואומר להם"המכסה אני מאברהם"

שמא  ,רבונו של עולם :אומרת ,שם, לב()" אולי ימצאון שם עשרה"ואומרת ]נשמת הצדיק[ פותחת ואומרת וכו', עוד פותחת ]נשמת הצדיק[ וכו', הנשמה 
כל  ,)שם(" ויאמר לא אשחית בעבור העשרה")ביה( היו מאותם העשרה הראשונים של בית הכנסת שנוטל שכר כנגד כולם שבאים אחריהם, מה כתיב 

 ."לה לדבר אל אברהם ואברהם שב למקומווילך ה' כאשר כ")בראשית יח, לג( זה יש לנשמת הצדיק לומר על הרשעים, כיון שלא נמצא בידם כלום מה כתיב 
 (8א, וירא קה - הר מדרש הנעלםו)ז                                                                                                                                                                               

 
 יוסי' ר, כלהו אגר נוטל כנישתא דבי קדמאי לעשרה דאשלים כל תנינןוכו',  הארץ ואת השמים את אלהים ברא בראשית כתיב 9עזריאל' ר ראמ תאני    

 (א ,פו יתרו - זוהר)                                                                                                                                                                                  . 10 דכלהו לקבלי אומר
 
 

 שנים 01-, אשר נכתב בעמל רב למעלה מהיחודי רב המכר מתוך האוצר

 המשכימים לביהכ"נ במעלת עשרה הראשונים  - ב' כרכיםומשחרי ימצאונני''ספר  
 מכל העדות והחוגים ובראשם מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א גדולי ישראל ם הנלהבת שלאשר יו"ל בהסכמת
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 okmail.co.il@9335108:  או בדוא"ל   450-5052505שר בטל': יצור קלסייע בהמשך זכוי הרבים בענין זה, בארץ ובעולם. נא ל המעונינים
 מן השמים בזה ובבא! כפול ויהא שכרכם                                                                                         

                                                           
ים לביהכ"נ בכל יום, חול ושבת ויו"ט, לא גיל עצמו להיות מהמשכימועי' בספר 'זבח פסח' על הגדה ש"פ )דף סח ע"ב( להגה"ק רבי יוסף כנאפו זצ"ל, שאחר שהביא את דברי הזוה"ק, כתב וז"ל: אם אפשר שתמיד יר 4

, עכ"ל.  ועיי"ש עוד בסוף דבריו שכתב: אשרי מי שזוכה למעלה קדושה זו, הוא ובניו כי זה הדבר מקדש, האדם קדושה עצמית ורוחנית מאד, ומעלתה רבה לאין קץיעדר יום אחד שלא ישכים לביהכ"נ אם אפשר לו, 
 אחריו, עכ"ל.

אפשר. אלא שיתקבצו עשרה מחוץ לביהכ"נ, ואז  להלכה במג"א סי' צ' סקכ"ח, ובעוד פוסקים. אכן כבר נתבאר בדברי הפוסקים והמקובלים שאין הכוונה שיכנסו כל העשרה יחד לביהכ"נ, דזה אידברי הזוהר הובאו  5
 מובחר'. והובאו דבריהם באורך בספר "ומשחרי ימצאונני" כרך א' שער ב' פרק ב' עמ' קיד, עיי"ש.שדברי הזוהר בזה אינם לעיכובא אלא ל'מצוה מן ה בדבריהם,יכנסו ברצף אחד אחר חבירו. עוד נתבאר 

וחרב מעוז מקדשנו, נשאר לנו  רי הזוה"ק וז"ל: ודע כי מיום שגלינו מארצנוהגה"ק רבי מאיר גבאי זצ"ל )מראשוני וקדמוני המקובלים(  בספרו 'תולעת יעקב', סוד התפילין דף י ע"ב, זולקווא תק"ס(, הוסיף בביאור דב 6
ם, ממונים להשגיח על כל מי שמצערים ודוחקין האומות, ונקראים מקום התפילה במקומו והוא לנו למקדש מעט, ונקרא ביהכ"נ הקטנה כנגד ביהכ"נ הגדולה של מעלה. ודע כי בביהכ"נ של מעלה יש שנים עשר שרפי

ולסוד זה ארז"ל )ברכות לא, א(: אל יתפלל  ואלה משגיחים תמיד במשכימים לביהכ"נ ונמנין מעשרה הראשונים ועולים וכותבין אותן למעלה.מציץ מן החרכים",  חלונות. וזהו מאמר חכם הרזים "משגיח מן החלונות
 אדם אלא בבית שיש בו חלונות, עכ"ל.

והמקדימין, שהם ]הממונים שבשמים[ נגדיים לישראל בשירם ותפילתם, וכשאין ישראל מתפללים אלו אינם משוררים,  הרמ"ק בספרו 'אור יקר' )חי"א עמ' ער( כתב בביאור הטעם שנקראים 'חברים', וז"ל: משום 7
 , עכ"ל.ולזה נקראו 'חברים' מקדימין אלו לעורר שירתם,

ברות בכל יום, יאשית יח, לב(, כלומר אולי ימצא ביניהם מי שעוסק בעשרה מאמרות ובעשרת הד)בר "אולי ימצאון שם עשרה"רבש"ע  :חוזרת ופותחת ואומרת , וז"ל:א(, ח"א רנה - השמטות)זוהר כעי"ז מובא עוד ב 8
ש לנשמת , כל זה י"לא אשחית בעבור העשרה" )שם, לב(תיב אולי ימצאון ביניהם עשרה שמקדימים לבית הכנסת, דהא תנן כל הנמנה עם עשרה ראשונים לבית הכנסת נוטל שכר כנגד כולם שבאים אחריו, מה כוכן 

  עכ"ל. ועיי"ש עוד בזה. ,הצדיק ללמד סניגוריא וזכות על הרשעים להשקיט האף והחמה
 תנד.-ו  מעשרה הראשונים, ועי' מש"כ בזה בספר 'ומשחרי ימצאונני' כרך ב' עמ' שיבבביהכ"נ שציוה לבנו להיות בי אליעזר בן הורקנוס שמצינו בו דזהו ר לכאורה נראה  9

 , ועי' מש"כ בזה שם עמ' שמז.יש לעיין אם רבי יוסי חולק על רבי אליעזרעלת הבא עשירי שנוטל שכר כנגד כל העשרה, אך אין זה מוכרח. כמו כן יש שלמדו מכאן למ 10
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