
  

        
  עלון באגדה ובהלכה מענייני המועדים והזמנים                                       

                    ד"בס

  
  

 במדרש רבהל "על מה שחז. נת הוא היה זהנאים למי שאמרם בבחי
 הקדוש הביאני ישראל כנסת אמרה, היין בית אל הפסוק הביאני על

 ומצות תורה דגלי שם לי ונתן סיני זה יין של גדול למרתף הוא ברוך
  .אותם קבלתי גדולה ובאהבה טובים ומעשים

ל שהנכנס למרתף של "שמואל רוזובסקי זצוק' אמר הראש ישיבה ר
 כך היה במעמד הר סיני וכך, יין נעשה שיכור כבר מהריח של היין

והזוכה , שמציאותה של תורה היא מרתף של יין, דורותכל ההוא ל
  .ר מאהבתו לתורהריחה נעשה שיכולהריח 

ין לא פחות בית בית הי ,אוה. עלי אהבה הבאני אל בית היין ודגלו
כמה טפחים של עליה  ,גובהזה קפיצה ל, אוירה זו, היין זה סיחרור

  .מעל הקרקע
  .ודגלו עלי אהבהל ,כל זה רק משל ,וזה משל

ח רוקד מפזז ולא איכפת לו כי הרי ראיתם את השיכור והוא שר צוו
  .יין איש עברו. אחר הוא נמצא בפלנטה אחרת בכללהוא בעולם 

  . םבדינריהיה מוכר עצות ', אומרת הגמ ,קפרא בר
  .מגידות, טיפול, הנחיה, יעוץ. בזמננו זה נקרא

  .אכול, בעוד שאתה רעבואלו עצותיו 
  .השת, בעוד שאתה צמא

  .שפוך אותה קודם שתצטנן, בעוד שקדרתך רותחת
שהוא סימן של סוחרי תאנים שמבקשים , ברומי קול קרן אם תשמע

תמכרם , יך אינו בביתואב, ואתה בן של מוכר תאנים, תאניםלקנות 
  .אביך אפילו שלא מדעת

, עצות לחיי הגוף בפשוטם, ובכמה רמות, אלו עצות בכמה רובדים
א את הדברים שזה הנחיות "כמו שמבאר הגר. ולחיי הנפש בפנמיותם

  .ללימוד התורה ומעשי המצוות
לתפוס , המומנטום אבל המאפיין המשותף לעצות אלו הוא לנצל את

  . את הרגע המתאים
תופס את הרגע ויוצר אלא הוא  ,בר קפרא לא רק מוכר מילים בכסף

אמר בר קפרא  'מספרת הגמ . י מילים"ע, במילי ,וד מיוחד במינוקיר
בשעה  תונת רבי שמעון ברבי אשתה ייןבחמחר  ,רבישל תו ילב

  . שאביך ירקוד לפני
  .להבין מילה, בשאלה א לרביקפרבר  פנה, החתונה אמצעבלמחרת 

 יםפירושהכל  .הכתובה בתורה, תועבה מה המשמעות של המילה
  .בר קפרא ך אותםפר, המילה רבי שזה המשמעות של ואמר לש

   .אתה סבירת ,רבי לבר קפרא ואמר ל
ואז אומר לך את , לשתיה כוס יין א אשתךיתבאמר לו בר קפרא 

  . אחר שהגיע היין .מילהפירוש ה
ואז , האת משמעות שאומר לך, ום רקוד לפניק קפרא לרביאמר בר 

  .אחרי הריקוד ביאר בר קפרא את המשמעות של המילה
  . ופעם שלישית, פעם שניה, פעם ראשונה. הטכס הזה חזר על עצמו

מהדורא קמא מהדורא תנינא . ריקודים השלושבתורה שלש מילים 
  .תליתאה מהדורא

לא אין זה ריקוד לבר קפרא זה  .ו"ח... כיצד מרקדים לפני בר קפרא
על דברי התורה זה שמחה , ממשריקוד לכבוד התורה זה שיכרות 

  . יתאמית
ובר קפרא ידע זאת מראש כך ... יש לכם הסבר אחר לכזה חזיון

  .תיהיה השפעת יינה של תורה על רבי
 .פנה אחד לרעהו. שמעתם אודות השיח של שתי הגברים עברם יין

דבר תורה איזה  אני יגיד לך. מביןהרי ואתה  ,תראה אני סומך עליך
ודע לך היא שוה מאה אלף שקל התסכים לשמוע להאריך  .מערכה
  . משיב רעהו, אכן כן מאה אחוז מסכים, ולשלם

. גדולה עמוקה ורחבהומיד הלה פותח פיו בחכמה אכן מערכה 
אכן , את השומע נו זה שוה את התשלום שדרשתי וכשמסיים שואל

  .משיב השומע, ראני מאש כן
כה נפלאה כשמסיים שואל את מער מתחיל לירות, הבא ואשלם לך

  ...אז תן לי חמישים אלף עודף. באמת נפלא נפלא עד מאד. רעהו נו
משה ' השיח הלזה הוא של שתי אדירי התורה הגאונים המופלאים ר

  .ל הלומי יינה של תורה"חיים קרייזויט זצוק' ור. שמואל שפירא
   .את כל הון ביתו באהבה בוז יבוזו לואם יתן איש 

לשתות ולדעת כי הכל , ולשמוחאכן ליהודים היתה אורה לשמוח 
     .מחה הגדולה שמחת השגת התורהשלמשל 

  בברכת שבת שלום               
                ם שמחופורי                                

  

 |||||| את הדרך                                                                                                                          ייןייןההבית בית     

 



                      
                                                                                  

  

                                                                                 .ןודורשי שואלין                                                                           גמלנו כל טוב        ש       

  
  א"שליט שורץאהרן יהודה  ג"מורנו הרה

  ץ אלעד"חבר בד    
  ורב שכונות הצפון     

  
לכה הל, המסתכן בדבר מצוה האם מברך הגומל ומה הדין לגבי המכניס עצמו לסכנה. אמירת הגומל אחריו לוץ שהסתבךיח  

  .ולא למעשה
  

שנסע . א העוסק בצרכי ציבור באמונה"יקר שליטעל ידי יהודי נשאלנו 
מחמת פורעים לצורך דבר מצוה גדולה במקום שעלול להיות מסוכן 

אך  ,ולא שכיח שיזהו שהמכונית היא של יהודי .להציל יהודיה מטמיעה
 ד מאדוהיה בסכנה גדולה ע ,יש"מבנ באותו הפעם שמו לב צמאי הדם
  . ושאל האם יברך הגומל ונמלט במהירות ונצול מידם בכך

מו לסכנה וניצול מברך לכמה עניינים האם מכניס עצ תמתחלק וז להשא
והאם סכנה שמחמת הצלת . האם על סכנה שמחמת מצוה מברך. הגומל

  .נפשות שוה לשאר מצוות
 עבדו זירא ורבי רבה )ב"ע 'ז דף( מגילה' במעשה המובא בגמ נקדים
 בעי למחר. זירא לרבי שחטיה רבה קם, איבסום, הדדי בהדי פורים סעודת
, הדדי בהדי פורים סעודת ונעביד מר ניתי ,ליה אמר לשנה. ואחייה רחמי
  .ניסא מתרחיש ושעתא שעתא בכל לא ,ליה אמר

  .לחייבים לאחר תחית המתים אם מברך הגומ
ויש לדון מצד דאחר . האם בירך הגומל אחר אותו מעשה שאולויש ל

  .תחיית המתים אין לו לברך לחייבים טובות על חייו הקודמים
נסתפק בנער בן  )ד"י' סי( ובהבתש ל"ם מינץ ז"מהרויש להוכיח מדברי ה

צריך לברך ברכת הגומל אם . ה שחלה חולי גדול ועמד מחליוב שנ"י
הברכה שכתוב בה  הוא מפני מטבע פקאו לא וצדדי הס ת"כשעולה לס

הגלגול או דהוא בר חיוב מצד . יובאחר הוא אכתי לאו בו. לחייבים טובות
ומוכח מזה . טעם אחרומסיק לא לברך מ, םדומאשר פעל ועשה בגלגול הק

  .שיכול לברך לחייבים אודות הגלגול הקודם שהכריע
  .האם מברך הגומל הכניס את עצמו לסכנה

מה דין מי שהכניס את עצמו לסכנה וניצול האם מברך הגומל  יש לדון
 בבית חבוש היהשמי ש ש"מגא י"הר' תשו )ט"רי סימן( תשובה ובשערי
 או רצה שלא אלא לשלם מעות תוביכול היה אםו ,מברך הגומל הסוהר

השתדל בכך נראה מעיקר הדין שאין לו  ולא לו שיוותרו מקום שהיו
 יברך ג"דבכה ונראה ש"ע לשיעורין דבריך נתת שנאמר לא אם ,לברך
האם מי שהכניס  )ז"ד מ"ח(וכן דן בזה המנחת אלעזר   .ומלכות שם בלא

ומסיק שהמכניס את עצמו בשביל ממון לא , את עצמו סכנה מברך הגומל
   . יברך

יש לבאר דרך אחת דכיון שאין לו להכניס עצמו  ,שאינו מברךטעם וה
כ במקום שנכנס "וא .לסכנה הרי זה מעשה עבירה ואין לו לברך משום כך

שבהסתכן  כ המנחת אלעזר"וכ. מצוה אינו בכלל זהבקצת סכנה מחמת 
  .לצורך מצוה מברך

 ,כשמסכן את עצמו סברא זו שאין לברך מחמת העבירה שבדברלעומת 
טעם דאדרבא הוא ועוד אחרונים כתבו  )'ט ד"ל ח סימן"או(האבני נזר 

. פ כן הצילו השם"לברך הגומל לחייבים שבזה שהסתכן הינו חייב ואע
  .והסתכן לדבר מצוה במידת מה אין לו לברך הגומלומימלא כשנסע 

 מחזיק ספר בשםשדנו בעניין זה דמכניס עצמו לסכנה הביאו  והאחרונים
 יצחק על שואל השהי חלםש אחד על תשובה דהביא )ט"רי' סי( ברכה
 בצאתו כ"ביוה גדול וכהן לפרדס שנכנסו ארבעה על וכן ה"ע אבינו

 דמעולם אזולאי ז"הגרי מדברי וכתב, הגומל ברכת מברכין היו אם םשלוב
 כרחו בעל לאדם לו הבאה בצרה אלא הגומל ברכת לברך רבנן תקון לא

הביאו . לברך חייב אינו לעשותו' ה ובציווי במאמר שהוא בדבר אבל
בנידון מי ז "סימן מ' חלק ב(ת מנחת יצחק "ובשו )ל"הנ(עבדי ישכיל ת "בשו

לגבי  ,ג"ה פרק כ"סימן כ 'חלק י(ת ציץ אליעזר "ובשו .)שטס באוירון אי מברך
  .)תרומת איברים

 יםעל כרחך שסוברלסכנה למכניס עצמו  ,מצוהדבר  שמדמים מהמ
דבר ה סובב עליו "שטעם המכניס עצמו הוא לפטור דאין זה נחשב שהקב

  .זה והצילו אלא הוא גרם לעצמו
ן לפטרו מחמת ואיאם עשה מצוה ונזדמן לו סכנה הרי הוא מברך  אמנם

ל דתנאי הברכה "דהם לא ס, לא היה נחשב חייב שעשה מצוה ומחמת כן

זירא כיון ' וממילא דכששחטיה רבה לר .הוא שיהיה חייב מחמת הליכה זו
שלא הגיע דבר זה בכוונה ולא היה עבירה ואף לא היה מצוה על מעשה זה 

  .ונראה דדומה לכך גם נידון דנן, ודאי מברךשל השחיטה 
  ולכי מדבריות למה לא נחשבו מכניסי עצמם לסכנהה

שהולכי מדברות ויורדי הים מברכים ואין נחשב שמכניסים עצמם  ומה
ובשלמא לטעם שמכניס עצמו הוא עובר עבירה יש לומר דכיון , לסכנה

, אין זה נחשב עובר עבירה, שיש היתר לצורך ללכת במדבר ולירד בים
ואיליו   דהו כמו שדרשו את הפסוקשהרי לצורך הותר להכנס לסכנה כל 

  .'ב תנינא סימן י"עיין נו .שמסתכן במלאכתו נושא את נפשוהוא 
לפי הביאור שאין מברכים אלא על דבר שבא עליו משמים ולא אך 

ב דהרי הוא בבחירתו הלך במדבר או ירד בים ואיך "שהביא עצמו צ
דפשוט תב כ )יורדי הים ה"ד 'ט סעיף א"סימן רי(ביאור הלכה והרי ב מברך
ע בין בים ובין במדבר מברכין אפילו לא קרה לו שום סכנה כגון "דלכו

ג או הלך במדבר ולא תעה "שעבר הים ולא היה שום רוח סערה וכה
   .ה תקינו רבנן לברך"ג אפ"בדרך ולא חסר לו מים וכה

ואינו נחשב  דהסכנה היא דבר המתעורר והם הולכים לדרכם צריך לומרו
אף שמברך גם כשלא באה סכנה מכל מקום זה מקום שהוא הכניס עצמו 

  .יכול להתעורר סכנה שתבוא עליוש
  ברכת הגומל מצוה שיש בקיומה סכנה נפשות

ג שנכנס לקודש "בינו וארבעה שנכנסו לפרדס וכהמה שכללו יצחק אהנה 
דמכניס עצמו יש לומר שלא יברך  ,יש לומר דחלוקים הדברים. הקדשים

  .כ אלו"דעבר עבירה משא
 נסתכן הרי זה כהולך ברשות שמברךעשיתה גם במצוה שאגב  ויש לחלק

אבל במצוה שהציווי הוא להסתכן יש לומר שכיון שאנוס הוא על . ל"וכנ
מתו אלא מחמת ציוי פי הדיבור אין זה כמכניס עצמו שנעשה זה דבר מח

בלא שסיבב  סתכן מחמת שסיבבה עליו ההשגחה סכנההשם והרי זה כמ
  .ויהיה חייב לברך. על עצמו

שכשמל מברך והוא הדין למי מול כשהיה קטן למי שלא ני ונפקא מינא
א "ע ד"פק "אף שעושים אומדנא עיין ב. שחייב מלקות כשמסיים ללקות

וכן יולדת שבדרך מצוה סיוע  .'וכו חזקיה דבי מדתני אתיא ,אומר אביי
  . לפריה ורביה ומצוות שבת מסתכנת בלידתה דמברכת הגומל

 )ג"קי' סי א"ח( ח"או צבי הר ת"שוהביא מ )'ס סימן תנינא( שלמהובמנחת 
 אומרים הברכה שבנוסח משום הגומל ברכת תברך לא שיולדת הטעם

 ז"שאי זה שייך לא וביולדת, חטא בלא יסורים דאין והכוונה, "לחייבים"
 עולם של וטבעו דרכו שכך אלא כעונש לאדם הבאים המחלות ממיני

  .ש"ע
 ברכת תברך לא דיולדת ,)'ח' סי ח"או ב"ח( לוי מטה ת"שו בשם הביא וכן

 הרי ,כנהס בלי לקיימה א"שא מצוה לעשות מצווים אנחנו אם כי הגומל
 אי ואם, לחייבים הגומל לברך שייך ולא השומר והוא המצווה הוא י"הש

 וקדשנו יצרנו ולשבת בראנו לתוהו לא הרי סכנה בלי ללידה אפשר
  .והוא חולק על דבריהם .במצותיו

  .מסירות נפש ונעשה נס וחימצוה של 
וכן חנניא מישאל , ה שלא ימות"דלגבי יצחק אבינו שצוה הקבונראה 
שמסרו נפשם על קידוש השם שלא להשתחוות לצלם להם אין , ועזריה

) ט"קצ סימן(ועיין בתרומת הדשן . לברך על מה שלא מתו על קידוש השם
. נפשות בסכנת באיסור לקולא אזלינן דרבוותא דפלוגתא הואיל נראה היה

 נפשות אבוד על תורה הקפידה שלא השם קידוש ןידלעני ל"י וכתב אמנם
 ספיקא משאר לה ילפינן לא השם קידוש על עצמך מסור ואמרה, מישראל

  . השם קידוש משום בהו דלית
  מותר להכניס עצמו קצת לסכנה להציל את חבירו

ע בסוף "הסמ מסכנת הגוףדידן דהנה לגבי הצלת חבירו  נשוב לנידון
  שהביא מהגהות מימוניות שצריך להכניס את עצמו ) ו"תכ' סי(מ "חו



    
  
  
  

והביא דהמקור . בסכנת מוותבספק סכנה כדי להציל את חבירו הנמצא 
א דהבבלי חולק על "נדה דף ס 'מסויש שהביאו מ(. ה הוא ירושלמילז

  ).ל"ירושלמי בזה וי
כתבו הפוסקים דאין  לא פסקו כהגהות מימוניות אך מכל מקום ולמעשה

ב "וגם המ, ולהחמיר שלא להכניס עצמו באיזה חשש, לדקדק בדבר מאד
לכן נראה דאין להחשיב שהכניס  )ט"ט י"שכ(שבת בהלכות ז "הביא ד

  .מותר קצת להכניס עצמו יותר בסכנהעצמו באיסור דלהצלת נפשות 
בעניין הצלת ישראל שלא ישאר מומר בכל ימיו מבואר בהלכות שבת 

בשבת שהוציאו בתו מביתו  מי ששלחו לו )ד"י סימן שו( ערוךשולחן ב

לתה מצוה לשום לדרך פעמיו להשתדל בהצ, להוציאה מכלל ישראל
 אף היינו )ז"נ ק"ס(ב "וכתב המ,  פרסאות לשלש חוץ מותר ללכת להצילו

 שבת לחלל יצטרך אם ה"וה פוסקים לאיזה דאורייתא איסור בזה דיש
 לגמרי הדת את תמר דכאשר דמי שפיר כ"ג מלאכות ט"מל באיזה ז"עי

 א"פ שבת יחלל הוא ואם ימיה כל גלולים עבודת ותעבוד שבת תחלל
הרי שהותר לעבור איסורים ונראה דלא גרע . זה נגד זוטא איסורא נקרא

השתדלות זו כהצלת חייו ומותר להיכנס לסיכון קצת לצורך הצלת נפשות 
מרדת שחת ואין זה נחשב כמכניס עצמו לסכנה ומימילא מברך הגומל 

  .לחייבים טובות כשנעשה סכנה בכהאי גוונא
.  

  תמצית הדברים
  .דעת האבני נזר דיברךו ,ובמנחת אליעזר כתב דלא יברך, ובה כתב דאין לו לברך בשם ומלכותבשערי תש, לגבי ברכת הגומלמכניס עצמו לסכנה בדין 

דרך שניה שאין . ולכן אין לו לברךלסכנה ו צמדרך אחת שזה עבירה שהכניס ע. טעם דאין לו לברךיש לבאר בשתי דרכים לסכנה ובמכניס עצמו 
  . אלא שהוא עשה בעצמו דבר זה ולכן אין לברך על כך ,הסיכן שלו מחמת חובה

ל דכשהמצוה באה "אך ההר צבי ועוד ס. ובמנחת שלמה דגם בסכנה מחמת דבר מצוה מברך, לגבי נסתכן לדבר מצוה דעת המנחת אליעזר דיברך
  . בצורה של סכנה דוקא אין מברך

יש מחלוקת האם ומצוה שיש עימה סכנה . ואפשר לומר דסכנה שנעשית אגב מצוה ולא מצורת המצוה הרי שלא דמי למכניס עצמו לסכנה ומברך
. מיוחדת שיברך על כך והחולקים סוברים שאין כאן הצלה .ולכן יברךבסכנה עצמו  ואין זה סתם מכניס, יברך כיון שצריך ואנוס להיכנס בסכנה

  .ש השם שצריך למסור נפש ונעשה נס ולא מת נראה שאין לברךומצוות קידו
ממילא אינו נחשב  ,והוא הדין להציל את נפשו ,בקצת ספק נפשות להצלת חבירו בגוףכיון דמותר להיכנס מכניס עצמו בסכנה להצלת אחר נראה ד

  . כמכניס עצמו לסכנה וצריך לברך הגומל כשהיה עסוק בהצלה ונסתכן
  

  .מה נשתנה תקנות פורים משאר ניסים
  לברוח מהשחתת המידות לאביונים ומתנות לרעהו איש מנות ומשלוח

  .תזא תקנו לא נסים ובשאר לאביונים ומתנות מנות משלוח וריםס פבנ תקנו מה בשלל "י נויימן זצוק"בספר דרכי מוסר מבאר הגר
 רואים שאםה בז אותנו מלמדים חז״לן ייה מן עצמו יזיר בקלקולה סוטה הרואה כל  חז״לאת מאמר  שביאר מקלם זצ״ל הסבא בשםע ששממה  פי למסביר עו

 מעשי הרואה כל אלא. הכאל השחתה למעשילא אגיע  עםפ אף אני. הדבר לי נוגע מה. מולעצ אחד כל יחשוב אל, םגדוליתה השח מעשי עושים שאנשים אנו
  .כזאת להשחתה לעולם יגיע שלא סייגיםו גדרים לעצמו לגדור צריך כזו מהשחתה ממערב מזרח כרחוק ורחוק צדיקא הו אם אפילו השחתה

 יכול כן ואם לאט לאט הרע וגדל צמח שממנו ראשון גרעיןה הי כבר אלא .אליהן הגיעו אחת בפעם לא ההשחתה מעשי את שעשו, םהמשחיתי האנשים אף כי
 לה אפשר שממנו שלה הראשון בגרעין אצלי ההשחתה עדיין אולי, הלהתחלת אני קרוב אולי אבל. הההשחת של האחרון מקצה ניא רחוק שאמנםת יוהל

  .עכ״דה סוט התחלת שזהו היין מן עצמו יזיר לכן ולהתפתח לצמוח
 רק, ול תשתחוום כולי כ ישראל לבני תביעות שום לו היה שלא מעיד שהפסוק ,הימנה למעלהן שאי רעהה מד הרשע בהמן ל"זח כשראו לומר אפשר הנ״ל יפל

 כל את ולאבד להרוג רצה, דאח יהודי עםק להתעס כבודו לפי היה שלא מפני. לבדו כמרדכי יד לשלוח בעיניו ויבז. ולפני להשתחוות רצה לא לבדו מרדכי
  .פרטית יהביצמוא נגיעה בשביל שלם עם להרוג, ההימנ למעלה שאין השחתה זוהי מפשע החפים ונשים טף היהודים
 סוטה רואה הגמרא את קימו תיכף. אמל עולם להחריב יכולים קלה נגיעה שבשביל אדם בני של והשחתה עותר מדות יעותגמ כמה עד ראו ישראל וכשבני

 לעזור, חבירו של צער את ולהרגיש, מנות המשלוח מסמל זה, וחביר את אח״כ לכבד איך אדם בני מדות ולשפר לתקן והתחילו. ןהיי מן עצמו יזיר בקלקולה
  .קלה נגיעה שבילב מלא עולם להחריב עלול שהוא הרע מן הרבה כך כל באדם שיש מפני, לאביונים מתנות לנו מסמל זה השני את אחד

  
  מה נשתנה בין חנוכה לפורים

  מסכנה רוחנית שנחלץ  לעהגומל  כיםמבר אין
 בחנוכה קבעו דלא דהא )'ב סעיף ע"תר סימן( חנוכה הלכותב הלבוש פי דברי עלוביאר ק "ם השי"כ המהר"כ, מי שנפטר מהצבא אינו מברך ברכת הגומל

 והיה ולאבד להרוג עליהם שגזרו בפורים כן שאין מה, ש"ית חוקיו על להעבירם רק אותם להרוג רוצים היו לא דבחנוכה משום, בפורים כמו ושמחה משתה
  . מההורגו יותר גרע חברו את דהמחטיא )'ט ג"כ דברים י"רש( אמרינן דהא זה על תמה )'ד ק"ס ע"תר' סי(  זהב והטורי. גופות הצלת
 למען עושה ת"שהשי, מהמוות שמצילו ממה יותר קל הוא, החטא מן האדם את מציל ה"שהקב מה הנס מקום מכל, גרע מחטיא דוודאי, הלבוש כוונת ד"ולפענ

 גם ישראל בני עמו חשיבות ומראה יותר גדול נס זה הגופות להצלת דנעשה נס אבל, בשבילנו ההצלה כך כל ניכר אין כן ואם, הקדושה תורתו ולמען שמו
  . בחנוכה כן שאין מה, בפורים כמו כן גם הגוף ישמח כן על, בגופן

 ישראל בני עמו על' ה שירחם, הנפש הצלת בזה העיקר, עליו שאל שהוא בנידון אבל, רעים מפגעים הגופות הצלת על ניתן כי, הגומל בברכת אומר אני וכן
  . ומלכות שם בלי יברך גונא דבכהאי נראה לכך. ברכה ל"חכז שתיקנו מצינו לא הנפשות הצלת ועל, הקדושה בתורתו ולעסוק' ה את עבוד יוכלו למען

  ז"כ סימן חיים אורח שיק ם"מהר ת"וש                                                                                                                                             
  
  

  בעניין דיני ערלה בעצים הנטועים לנוי
צים הללו שניטעים לא לצורך ואם כן ע, מעט שאין בו דיני ערלהצים שנטעו לנוי בכיכרות הובא בגליון הקודם שעץ שאינו ניטע ואינו עומד לפרותיו נתלגבי ע

  .אין להם דין ערלה ורבעי אכילה ורוב בני אדם לא ילקטו מהם את פירותיהם
 שמריח ואף מאכל אילן לבטל דרך שאין ועוד למאכל שאינו עליו מורה שינוי כאן שאין בערלה חייב להריח מאכל עץ הנוטעא כתב בדיני ערלה "אלא דהחזו

  .ל"עכ בזה להקל וקשה בזה הקיל ז"הרדב בשם ל"ז א"והגרעק לאכילה עומד סתמו מ"מ שמריח בשעה
כ במחשבת ריח או נוי מפקיע שמם מעץ "ם שאין צריך היכר א"אבל לדעת הרמב. ש שצריך היכר ולא סגי בדעתו לסייג"פ הרא"ע ע"זה היא לדברי השוכל ו

  .מאכל ואין בהם ערלה
 משום ונוטעים בריאים מאכל פירותיו שאין אילן וכן בו להריח בשביל או. לשרפן העצים בשביל או) ג"סכע "ש ד"רצ סימן( דעה יורה איגר עקיבא ל רבי"זו

 .בזה היכר ויש לאכלם ולא בהם להריח כשנטע וכן )ח"ל סעיף(כתב ובערוך השלחן  .)ד"מ' סי( ז"הרדב' תשו ספק הוי ורדים ולענין ערלה דין בהם אין רפואה
  .הערלה מן פטורים לרפואה רק אותם ונוטעים בריאים מאכל אינן אלו פירות אם וכן הערלה מן פטור

אם כן במקום שניכר שהוא נעשה לנוי וגם הרגילות היא שעצים הללו נשתלים גם לנוי . עשוי לנוי או לריח ערלה הוא משום שאין היכר לכך שזה והטעם שיש
וניכר שהם , אף כשניטעו בלא גוש שאין נוטעים אותם לדעת פירות כלל, רות משום ערלהנמצא להלכה אין לחוש באילנות שבכיכ .כ ליכא איסורא דערלה"א

. אף אם התכוונו לנוי כיון שאין היכר יש לחוש משום ערלה' לנוי אין אסור משום ערלה אבל באופנים שאינו ניכר שהוא לנוי כדון שנוטעים בחורשה וכדו



  קימו וקבלו היהודיםקימו וקבלו היהודים

  אא""שליטשליטי שורץ י שורץ ""הגרהגרר ר ""ממוממו  לפוריםלפורים  הלכות והליכותהלכות והליכות

  כך אף שמתכונן ב מותרת בשבתקריאת המגילה
ומותר  ,ואין בזה משום הכנה ,בלילהלקריאתה 

דאין המגילה  ת קלףמגיללקרוא אף מתוך 
 רורהב משנה(ה בטלטול רמוקצה ולא נאס

כהסכמת הפוסקים דלא ח "סעיף יח "תרפ
    .)טל את המגילהר לטלוסשאח "הפרכ

 ממקום למקום אם  ות בשבתל תחפושמותר לטל
כן מוכח (. מוקצה שאינם רוצים להסתכל עליהם

אך אין . )היינו מסכה פורמי י"ברשו "שבת דף ס
 ארון לצורך הלילהא את התחפושת מהלהוצי

  . שזה בכלל הכנה

 מפני .אכילה בסעודה שלישיתאין להרבות ב 
 בות בסעודהש צריך להר"במוצ שבליל פורים
 מחציתו 'ה א"תרצא "מגפ "ע(. לכבוד פורים

   ).שםהשקל 

  אף שלישית הסעודה זמן מותר להאריך את
אפילו איסור בשאר שנים שגזרו ולא כמו . בלילה

' ליאדברי הפ "ע(. קודם קריאת המגילהבטעימה 
 . )בשאר השניםאיסור בטעם  בהר
 מאוחר  נשים ובנות ששמעות קריאת המגילה

 יםמותר ,לקרוא מאוחר אנשים שנאלציםוכן 
שלא קודם קריאת המגילה לטעום אחר הבדלה 

שתיית יין שלא ב רק שלא יעסקו ,כבשאר שנים
  .מצות מגילהיפסידו 

  כשמסיים אין אומרים על הניסים בברכת המזון
ואף אם אכל רוב  ,סעודה שלישית בלילה

אינו מזכיר על הניסים כ "אעפבלילה  הסעודה
ז לגבי ראש חודש "ואף לדעת הט, בברכת המזון

 ).ג"ב ל"ח מ"קפ(
  הבאת המגילה מביתו לבית הכנסת אסורה אף

. ור הכנהמשום איס, במקום שסומך על הערוב
כ יקרא בה מבעוד יום קצת בבית "אלא א
והוסיף שם שיביא . 'ג א"ת תרצ"כ שע"כ. הכנסת
  . בצנעה

 סמוך לצאת  האסור לבישת התחפושות לילדים
השבת משום מכין ואין להתיר משום שנהנים 

ם דההתחפשות הוא בזה בשבת דהכל יודעי
כ עושים את זה זמן "אלא א. לצורך ליל פורים

  .הנות מכך בשבתירב וניכר שעושים כדי ל

  ות להליכה יאמרו קודם ההכנשנכון שנראה
המבדיל  ,'וכדו הוצאת המגילותכלבית הכנסת 

ינו עושה מלאכות אאם  ואף. בין קודש לחול
 ).'ט מ"ב רצ"עיין במ( .האסורות בשבת

 ויש  כירים על הניסיםזבתפילת שמונה עשרה מ
י יש מקומות שהגבא, לאומרה מתוך הסידור

מכריז קודם שמונה עשרה על הניסים ויש 
פ "ע( .י דפיקה"מקומות שאין מזכירים רק ע

ל המקומות אין ובכ .)א"ומג' ו ז"רלב "מדברי ה
כדי ליחיד להגביה קולו כשמגיע לעל הנסים 

 .ה עשרהנוהזכיר לאחרים באמצע שמל
  שכח לומר על הניסים חוזר ואומר כל זמן שלא

וממשיך ועל  הזכיר שם השם בסיום הברכה

אלא  אינו חוזר אבל הזכיר את השם. 'כולם וגו
 הרחמן יעשה לנו נסיםן קודם יהיו לרצו אמרי

ו בימים ההם ונפלאות כשם שעשית לאבותינ
 ,'ה ג"תרצב "מ( דרך בקשה רדכיבזמן הזה בימי מ

  ).'ד ב"תרפ

 ץ"ים את מגילת השפושטברכים קודם שמ 
צריך ו .אותה דף על דף יםכופלהיינו שכאגרת 

כן מוכח . להשאירה כאגרת במשך כל הקריאה
קודם לגבי כריכת המגילה רי הפוסקים מדב

האגרת  כשיאמרסוף הקריאה ב . האחרונה ברכה
   .המגילהאת נענע מהזאת 
 את המגילה וטשלפ כיוםנוהגים ים אינם היחיד

  .)ג"פמוא "ב מג"מ ץ"סימן תר( .בבית הכנסת

 זכר  וריםוהגים לאכול זרעונים בליל פיש נ
לזרעונים שאכלו דניאל וחבריו כשהיו בחצר 

ארחות (, וכן עשתה אסתר בבית המלך, מלך בבל
 ).ק א"לבוש סימן תרצה ס ,כל בו, יםחי
  ום יבשהחיינו על המגילה ברכת כשמברכים

 .יכוונו גם על קיום שאר המצוות
 ולכל , מצוה לשלוח מנות בפורים איש לרעהו

גם ו .הפחות צריך לשלוח שתי מנות לאיש אחד
נשים חייבות במצות משלוח מנות ומתנות 

ויש , הזמן גרמןלמרות שהן מצוות ש, לאביונים
 .לקיים מצוות אלושים לב הם לל
  והשליח , לשלוח מנות בפורים על ידי שליחיש

יכול להיות גם קטן אלא שצריך לברר שעשה 
 .ואם שלח בלא שליח יצא ידי חובתו. שליחותו

 צריך ליתן לשתי אביונים מתנות לאביונים, 
מסעודה הרבות במתנות לאביונים וראוי ל

   ).ב"פ ם הלכות מגילה"רמב( .עיםממשלוח לריו

  לא לשכוח אמירת על מאד צריך לשים לב
דה סעוכשאוכלים בברכת המזון הניסים 

שיש דעות  מאחר, הפוריםביום  בפת ראשונה
 . חייב לחזוראם שכח על הניסים ש

, ולמעשה אם בכל זאת שכח לא יחזור לברך
יעשה לנו ניסים  הרחמן מ"הויאמר בסוף ברכ

  .)ו"ק ט"סה "תרצ ב"מ( 'וכו
 ה"תרצ(ג "ידיעה נכבדה לפורים הם דברי הפמ( 

שצריך כוונה בסעודת פורים לשם מצוה לזכרון 
כוונת המצווה בסעודת פורים המצוה הוא . הנס

  .הזכרון לנס ולא עצם האכילה
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