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זצ"ל  רוזין יוסף  הג "ר 
פענח  צפנת בעל

או  שבת של זריעה בין נ"מ יש זריעה, בענין
ושביעית  כלאים של זריעה

דווינסק תרצ "ד מח"ש ד' ג' יום

שבת קבלתי  של הזריעה נפרדים ענינים דזה כך אך היריעה, תקצר  זה לבאר והנה מ "כ ,
חזינן הרי דהנה במ"ק, מקשה דבגמרא אף כלאים, של  והזריעה שביעית של והזריעה
ע"ש  ע"ב ע"ג דף שבת ועיין  זורע, כמו  אב הוא דנוטע פסק שבת בהל ' ז "ל  דהרמב"ם דאף
ע"ש  ע"א ט "ו  דף בכריתות ועיין כן, ס"ל לא הרמב"ם אך  לזומר, נוטע בין דמחלק ברש"י
דשביעית, פ"א כהר "ש ולא מרדות, מכות רק דנוטע ז "ל  הרמב"ם פסק שביעית וגבי בזה,
גבי  אך מה"ת, הוה דנוטע מבואר נ"ג דף וגיטין  נ ' דף וע"ז ט ' דף השנה ראש בתוס' ועיין
השדה  תואר או  הקרקע משום לא מחובר הזריעה מעשה עם דנעשה משום החיוב עיקר שבת
ור "ל דר"י מחלוקת זה ובאמת ע"ב, נ ' דף ושם ע"ב צ"ה דף שבת בתוס' ועיין האילן, או 
ור "ל דר"י  מחלוקת בהך ה"ט  פ"א  כלאים ועיין ע"ש, כו ' שבת איכפלה מאי פ"ה במעשרות
אם  כלאים גבי כ "ה דף פסחים ברש"י מחלקות זה והנה שתנוח , עד  מודה כו' הפריחתן גבי
נאסר דלא רק מציאות  הוה או  בכדא, דמונחים וכמו כלל מציאות הוה לא השריש שלא כ "ז 
עליהם  חל  זריעה משעת דתיכף מבואר ע"ב ק"כ דף חולין  בתוס' ועיין להוספה, הכרם בכלאי
ועיין השרשה, עד הוה לא דשדה גדר  רק מיד , נקרא דזריעה ע"א דף ובמנחות ע"ש, האיסור
שנאסר שמה לזרעים, בהאיסור הפועל  הוא הקרקע כלאים דגבי משמע ע"ב קי"ד  דף בחולין
וגבי  ע"ב, ס"ט  דף מנחות ותוס' ע"ב נ "ח  דף בנדרים ועיין החיבור, גדר  מחמת לא זריעה ע"י
קרקע, והעבודת האילן ועבודת פירות גדר  בשביל  מה"ת איסור דעיקר להרמב"ם ס"ל שביעית

ורק מל ה"ב, פ"א ערלה בירושלמי ועיין  שדה, גדר  וזה פירות, משום רק הוה חרישה, בד 
הרמב"ם  מדברי מוכח  מ"מ אך  לקי, לא בשביעית החורש למ "ד  וכן  הארץ, ושבתה יש עשה
עליה  חל ואז  בשביעית, לוקה שם ע"ב, ע"ג דף שבת עיין זריעה לאחר שעושים בחרישה
או יחור  נטע ואם בשביעית, גם לוקה אז פירי של  גרעין נטע אם בנטיעה ורק שדה, גדר
דף  בפסחים ועיין צ', דף ושבת ברש"י ע"ב קי"ח  דף חולין  ועיין  מרדות, מכות רק זמורה



e

בתוס', שם ועיין תולדה, לשון  ונקט זריעה, משום דכתב תלם חורש גבי ברש"י ע"ב מ "ז 
ר "ל זומר  וכן  וא"ש, זריעה לאחר שנייה בחרישה מיירי שם אך  דכלאים, פ"ח  ובירושלמי
דב"ק. רפ"א תוס' ועיין ע"ש ע"ב י"ד  דף ערכין ועיין זה, משום וחייב באילן  פירות יש שכבר

ö−ïêþ ¹½î−
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זצ"ל  פיינשטיין משה הג"ר

המוריש התכוין מה ברור שלא  ירושה בענין
תשל"ט . בשנת תמוז לחודש כ"ה

וברכה. שלום בברכת שליט "א הרה"ג לכבוד

ויש בדבר מירושתו , עשירית בשמה לנקוב בלי שלך  אחת לבת הוריש שדודך ששאלת מה
ואחת  ראויה נישואין  מתנת נישואיה בשעת דודך נתן שלה נשואה אחת בנות שתי לך 
התכוין שאולי לדבר  רגלים ויש העדיף, דודך  מהן מי את יודע ואינך נשואה, שאיננה י"ז  בת
בנו של  אחת לבת גם הוריש צואה שבאותה כתבת ועוד אחת, בת כתב בטעות ורק לשתיהן
נשאר שהדבר נראה בעצם בלבד. אחת בת של שם להדיא כתב ושם בנות שתי יש לו שגם
הדוד שבעצם להגיד  אפשר  השניה על אחת בת להעדיף סיבה ידוע שאין  ומאחר  להחליט , לך
נשואה  הבלתי לבת הירושה שתתן כיוון  הוא וממילא להנאתך , רצה מלבנותיך לך  קרוב שיותר

המשפט . לבית כך תענה ובינתים וכדומה והנדן  החתונה הוצאות מעליך  להקל כדי

בשם,והנה פירט שם למה מובן  אז  נשואות לא או  נשואות הבנות שתי שלך  דוד בבן  אם
להצדיק  ראיה שמשם יכול זה אז נשואה אינה והשניה נשואה אחת אצלו גם אם אבל
עדיין לצעירה הירושה יתן המשפט  שבית שאף לבנותיך תגיד המציאות זאת אם חשבונינו ,

לחשוב עוד  רוצה פיינשטיין והרב בדין  מוחלטת נתינה זה שוב אין אלי תכתוב ואז בדבר ,
יש  ואם השניה על אחת להעדיף הדוד  ירצה שמא לחשוב יכול שאתה חשבון כל  ותכלול 

קרובך . של לבנות שלו הקשר  לבין בנותיך לשתי הדוד  של הקשר  בין  חלוק שום

בברכה, ואסיים

הנ"ל  בענין עוד
תש"מ . שנת מרחשון ב ' וארא לפ ' קודש שבת ערב 

וברכה. שלום בברכת שליט "א החשוב  הרה"ג לכבוד

אינךבמה  בעצמך אתה וגם דודך, העדיף מי את לקבוע דרך שום רואה שאינך שוב שהשבת
הדין שמעצם נראה שוב הענין  במציאות עיון  ואחר חברתה, על  מהן אחת להעדיף רוצה
בנות  שתי יש דודך שלבן ומאחר כת"ר , את מהנים ידה שעל  להצעירה הירושה את לתת יש
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נשואה  אינה שהצעירה אצלך  שאינו מה הצעירה, בת לפרט  דודך  הוצרך למה מובן  נשואות
נחוץ  יותר  נשואה שהאינה מאחר  בגלל  וגם פירט , לא לזה לרמוז  וממילא להנאתך, רצה שאז 

לדינא. זה כל  הירושה, שתקבל

בשעתולמעשה  שוה היתה נישואיה בשעת הבכורה הבת שקבל  המתנה אם פשר, לעשות כדי
והמיעוט הצעירה, להבת שויות אותה תתן מהירושה חשוב חלק היום של הממון  לפי

הבנות. שתי בין  בשוה לחלק יש שנשאר 

ועשרים ואם  להצעירה מהירושה אחוז  כשמונים תתן אז מהירושה, קטן חלק רק שוה זה
שהיתה  מכפי בחלוקה טעות נעשה שאולי מאחר  לזו  זו ימחלו  הבנות ושתי להבכורה,

להיות. צריכה

ö−−¬¾ò−−õ í¾ô

בנולד  פותחין
(שמות ויאמר נפשך את המבקשים האנשים כל מתו  כי מצרים שב לך במדין  משה אל  ה'

בנולד דפותחין  אליעזר  דרבי דטעמא חסדא רב אמר  ע"ב ס"ד  דף בנדרים יט), ד,
לכאורה  ותמוה בנולד. שפותחין  מכאן  הוא דנולד  מיתה והא האנשים כל  מתו כי קרא דאמר 
שיחשב  מסתבר שלא שנה וששים כחמשים המדרשים לפי שהיה האנשים מתו  מכי הראיה
כמה  אחר ג"כ היה נדרו שהרי נ "י אלפערט ניסן  ר' אמר  שפיר  אך כך. כל גדול בזמן  נולד

נשבע. שאז צפורה את שנשא מאחר  היו שנים ג' ערך  שרק שנים,

היה אבל לא שמתו ודאי ידע אם אבל נשבע מספק דרק דאפשר מתורץ, לא עדיין  לכאורה
נראה  אבל  נולד. אינו  אולי זקנים שהיו וגם הרבה שנים במשך למות שמצוי וכיון נשבע,
שאם  נודר  היה לא מספק שאף בפתח  אלא  להתיר אין דלרבנן  הוא, בנולד  המחלוקת דטעם
צריך הוא דהפתח  משום נודר, היה לא נמי זה יהיה שמא ספק שאיכא בדעתו  אז  עולה היה
אם  שודאי אף נמי בנולד ולכן לידע, א"א דודאי  ספק, רק שהוא לידע, אז  שייך  שהיה מדבר 
לכן ספק שיהיה אף מזה לידע אפשר היה שלא כיון  אבל נודר  היה לא זה שיהיה יודע היה
אליעזר ורבי לזה. חושש היה לא זה יולד שמא לו  אומרין היו  אם דאפילו  כיון  פתח  אינו
לכן נודר, היה לא ודאי שיהיה יודע היה אם אבל מספק, נודר  היה אם אף הוי דפתח  סובר
הרבה  עברו כבר שהרי מספק נדר שמשה כיון ולכן  פתח , והוי נודר היה לא הרי נולד גם
שייך אין  שודאי כנולד הוא שזה נודר  היה לא ודאי יודע היה שאם בזה רק פתח  לו  אין שנים
נולד , הוא מיתה שכל  בב"י עיין אבל להתיר. יש נולד גם לכן פתח, הוי ומ"מ לידע, עתה

בטעם. וצ"ע

*

הרעתי ויחר ולא נשאתי מהם אחד חמור לא מנחתם אל תפן  אל ה' אל  ויאמר מאד  למשה
עשירים  הנביאים כל  יוחנן ר ' אמר  ע"א ל"ח דף בנדרים טו ). טז, (במדבר  מהם אחד את
בלא  אי נשאתי מהם אחד חמור לא  דכתיב משה ומיונה מעמוס ומשמואל ממשה מנלן היו 
רש"י  שם שפירשו  מה טובא ותמוה באגרא. דאפי' אלא אגרא בלא דשקל  מאן לאפוקי אגרא
וצ"ל למשה. רבותא אינו שג"כ  חמסן זהו הא בשכר, אפילו  כרחו בעל  נשאתי חמור  לא ותוס'
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נחשב  ג"כ  וזה כבודו , מצד  משה לבקשת לשמוע שלא יעיזו שלא מחמת הכוונה כרחו שהבעל 
כשהאיש  אבל חמסן . בדין אינו וזה ע"א, נ"ג דף בכתובות מרימר  בר  דיהודה כהא כרחו בעל 
בא  דזימנין  חושש היה ושמואל מליקח , חושש היה לא חמורו שיקח שרוצה למשה לומר  בא

כיס  גמור ,משום ברצון אינו  אבל חמור  לו יש והוא לחמור  צריך דשמואל  שידע אחרי ופא
לזה. חושש היה לא ומשה

*

שאלה ואם  חיים וירדו  להם אשר כל  ואת אתם ובלעה פיה את האדמה ופצתה ה' יברא בריאה
רבא  דרש ע"ב ל "ט  דף בנדרים ל ). טז , (במדבר ה' את האלה האנשים נאצו  כי וידעתם
ליברא  משה דהוצרך  הא ה'. יברא לאו  אם תהיה מוטב גיהנם בריאה אם ה' יברא בריאה אם
נראה  האדם, כל  כמות ימותו שבאמירתו במה סגי היה לא טעמא ומאי אמת שהוא להוכיח  ה'
שמשה  שחשב היתה טעותו  אך  מה', הוא ושהכל  משה בנבואת כפר  לא קרח  גם שודאי פשוט
למנות  לו  שהיה בטענה עליו  חלק ולכן משה, כרצון  ה' ועשה גדול  כהן אהרן שיהיה רצה
ה' אלא כלל ביקש לא אף כלום עשה לא שמשה האמת אבל ה', לו  מסכים היה וג"כ  אותו
ולכן משה. על  טענה שום לו אין וא"כ  המינויין, בכל  וכדומה גדול כהן  יהיה שאהרן לו אמר
לבקש  והוצרך קרח, גם ידע דזה משה בקשת פי על מת שהיה ממה הוכחה שום היה לא

משה. בבקשת ולא ה' ציווי רק שהוא להוכיח  לכאן הפה לקרב בריאה ה' שיעשה

עברית  בל' שחידשו ביטוים דין

ישראלהנה שבמדינת להסתפק ויש הנודר , לפי דהכל יהודה רבי אמר ע"ב נ"ה דף בנדרים
ידור ממדינתנו אחד  אם ממש, הקודש מלשון שינויים יש ג"כ  אבל בלה"ק עתה מדברין 
יהיה  אם אז אדם בני כלשון  מתיקה מיני על ידברו  שהם בתירוש חילוק יהיה אם כגון  בלה"ק
ויותר וצ"ע. וכדומה מתיקה מיני שהוא שם שמדברין כלה"ק או יין שהוא תורה של כלה"ק

הלשונות. כב' להחמיר טוב ומ "מ  שם, שמדברין  כלשון מסתבר

h

ÁËÂ· È�‡ ˙‡Ê·(ג כ"ז (תהלים

ÔÈ‡ ה התורה בזכות התורה וזאת דכ ' תורה אלא  יאונה "בזאת שלא  בטוח ה
ושינצח . במלחמה רע  לו

ÏÈÂ"Ùע שקאי עצמו עוד זה על  ואמר ה', מאת שאלתי אחת שלאחריו פסוק ל
בבית  שבתי ובקשתו שאלתו זאת רק היתה ימיו שכל לפי בוטח  היה
ינצח זאת ובקשתו זו תפלה שבזכות בטוח הוא  כן ועל - חיי ימי כל  ד '

ובזכת  תורה.המלחמה באהלי היינו יסתירני אהלו בסתר זה
¯‚‰]"ˆÊ ÛÈË˘ È"˙ÎÓ Ï"[È
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זצ"ל  אלישיב הגרי "ש
ע"(לע משה בת סימי ה )"נ

óîñë ðîð ëþí

תובב "א  עיה"ק ירושלים אונגואר רמות

פרנסה  לצורך להכנס מותר סכנה של רמה לאיזה
מה"ת באדר ביהודה נודע בשו "ת מ"ש בענין זצ"ל אלישיב הגרי"ש את שאלתי תשס"ה שני

מי  אבל  לנפשותיכם מאד ונשמרתם משום תענוג לצורך  חיות לצוד  שאסור  ס"י יו"ד
לצורך קרובה לסכנה להכנס גם מתיר הנוב"י האם ושאלתי לצוד  מותר  לפרנסתו  לזה שצריך
פרנסה  לצורך רחוקה לסכנה להכנס מותר רק לנוב"י שגם זצ"ל אלישיב הגרי"ש והשיב פרנסה
לצורך להכנס אסור  סכנה של זו  לרמה א"כ  הסכנה מן כשיצא הגומל אח "כ  לברך  יצטרך ואם

פרנסה.

והשיב עוד רחוקה לסכנה להכנס לו מותר  האם סכנה שום בלי פרנסה יש לאדם אם שאלתי
הנוב"י  של וההיתר  בכה"ג רחוקה לסכנה גם להכנס שאסור  בנוב"י שכתוב הגריש"א

בלא"ה. פרנסה לו  שאין  למי רק הוא

הנוב"י והוסיף (שהביא קיב . ב"מ  בגמ' איתא כן  באמת אבל הנוב"י דעת רק לא שזו הגריש"א
באילן ונתלה בכבש זה עלה מה מפני נפשו  את נושא הוא ואליו  לכדתניא שם)וז"ל
מצינו לא אבל להסתכן  מותר פרנסה שבשביל הרי עיי"ש שכרו  על לא למיתה עצמו  את ומסר 
לברך צריך שלא סכנה של  כזו דרגא על שרק ש"מ האילן מן  כשיורדים הגומל  לברך שצריך
שמותר כתב שבנוב"י שאלתי אבל הגריש"א עכ"ד פרנסה בשביל להכנס מותר  הגומל עליו
שצריך לסכנה שאפילו ש"מ הגומל מברכים הים יורדי והרי פרנסה בשביל  בספינה להפליג
של סוג איזה על  יודע שאינו הגריש"א והשיב פרנסה לצורך  להכנס מותר הגומל  לברך אח "כ 
הגומל לברך  א"צ ולכן  סכנה כ"כ שאין  לנהר שמפליג מיירי רק ואולי הנוב"י מדבר  סכנה

הגריש"א. עכ "ד 

שזה עוד והסביר  הגומל  שמברכים אע"ג קטנה סכנה זו בספינה שהפלגה הגריש"א תירץ
על כגון סכנה ממש לא שהוא דבר על  אפילו הגומל  מברכים שהספרדים למה דומה
שמברכים  סכנה של זו  לרמה להכנס שאסור שאמר ומה מעלות ושמונה שלשים של  חולי
סכנה  על  מברכים שרק האשכנזים לדידן כוונתו אלא הגומל של זה לסוג כוונתו אין  הגומל 

כזו לסכנה להכנס אסור א"כ במטוס ודאית לטוס אסור לפי"ז  האם ושאלתי פרנסה לצורך
הגומל שמברכים אע"ג רחוקה סכנה רק זה שוב כי שמותר  הגריש"א וענה פרנסה לצורך

הגריש"א. עכ "ד  קרובה לסכנה רק זה פרנסה לצורך לסכנה להכנס והאיסור 

ומסר הערת באילן ונתלה בכבש זה עלה מה מפני נפשו את נושא הוא ואליו לכדתניא קיב. ב"מ  עי' הכותב:

בעצמו  וסיכן גבוה בכבש לעלות עליו נפשו מוסר הוא עצמו כל  ופרש"י  שכרו על  לא למיתה עצמו את
הנוב"י  כתב ועפ"ז עכ"ל  האילן מן או הכבש מן יפול  שמא למיתה עליו נפשו ומסר וגו' באילן ולתלות ליפול

מעבר  ימים סוחרי  כל כמו התירה התורה למחייתו חיות וצד  עני שהוא שמי  סק"י ) כח סי' יו"ד בפ"ת (הובא

לבו  ומתאות  למחייתו כוונתו עיקר שאין מי אבל וגו' ברירה אין ופרנסתו מחייתו לצורך  שהוא מה שכל  לים
וגו'. מאוד  ונשמרתם על עובר ה"ז בסכנה עצמו ומכניס חיות גדודי מקום אל הולך  הוא
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דעת והנה  מ"מ  פרנסה לצורך מותר ואעפ"כ גדולות בסכנות עצמו מכניס שאדם שמדובר בנוב"י  שכתוב אע"ג

מן  שיורד מי  שהרי הגומל ברכת עליו לברך שיצטרכו כ "כ גדולות סכנות נוב"י כוונת שאין הגריש"א
הגומל. שמברך מצינו לא ביער חיות שצד אחרי  לשלום הביתה שבא מי  או האילן

הספרדים ועי' מנהג וזה ע"כ  סכנה  של חולי  אינו אפי ' לברך צריך  חולי  שבכל  המחבר שכתב ס"ח  ריט סי ' או"ח
דאינו  שי"א כתב הרמ"א אבל צלזיוס מעלות ושמונה שלשים של חום היה רק אם אפילו מברכים ולפ"ז

קשורה  אינה הגומל  שברכת משמע המחבר ולפי האשכנזים מנהג וזה ע"כ סכנה בו שיש חולי  על  רק מברך

ההבחנה  ע"פ פרנסה עבור אליה להכנס שמותר הסכנה רמת למדוד  שיש הגריש"א סברת והנה לסכנה. דוקא
כי  במחבר שמדובר הגומל ברכת של  בסוג  שייכת לא זו סברא אמנם לא. או זו סכנה על  הגומל מברכים האם

ברכת  של בסוג  שייכת רק הגריש"א סברת אלא הגומל ברכת לבין סכנה בין ישיר קשר יש תמיד  לא לדידיה

בסכנה. שתלויה הגומל 

נתן והנה  שהקב"ה שלולי  מהרז"ו ופי ' לעולם במתנה ניתנה הגדול הים שהפרשת ס"ה פ"ו רבה בראשית עי'

לשוט שנוכל חסד  לנו עשה שהש"י  אלא מת היה הים לתוך  יורד  שאדם מיד לים לרדת שאפשר מתנה
עד החג  מן כי בים להפליג  אופן בכל שאסור זמנים שיש מבואר שם המדרש בהמשך  אבל  עיי "ש בספינה

ועי ' בים כמו מסוכן כ"כ  שאינו אז לילך  יכולה ספינה בהם נהרות אלו יוסף עץ ופי' נתיבה עזים במים החנוכה
סיוע  לכאו' וזה סכנה משום הגדול  לים לפרוש שאסור והוא) (ד"ה ס"ד תקלא סי' או"ח שו"ע הגר"א ביאור

בספינה. לים להפליג אסור פרנסה בשביל  שאפילו לגריש"א

אחרי ולענין הגומל לברך  שצריך  שהטעם הנה ד"ה נט  סי' ח"ב או"ח  אג"מ עי' פרנסה לצורך במטוס לטוס

לחיות  יכול  אינו עליו שמגן המטוס שלולי סכנה במקום הוא באויר כשהוא משום הוא במטוס נסיעה

מסוכן  ממקום ניצל  שהוא משום אלא הסכנה רמת משום מטוס על הגומל  לברך הטעם אין אבל אחד  רגע אפילו
לטוס  מותר לכן לסכנה ישיר באופן קשורה שאינה הגומל  ברכת של  סוג  זה וא"כ  רחוקה מאד  הסכנה אם אפילו

פרנסה. לצורך 

h
זצ"ל  גניחובסקי אברהם רבי הגאון 

ציצית  מעשיית מופקע דעכו"ם קרא  צריך אמאי
ל"ח)בפרשת (ט "ו  ציצית להם ועשו  עליהם ואמרת ישראל  בני אל דבר בתורה כתוב שלח

למעטאיתא ישראל ' ד 'בני מקרא דילפינן ציצית לעשיית פסול דנכרי א') (מ "ב מנחות בגמרא
הגרע"א  וכתב קאי, לשמה דסתמא ימול) ואל  ד"ה (שם התוספות וכתבו  כוכבים. עובדי
עכו"ם, למעט  קרא צריך אמאי להם קשה דהיה התוספות בביאור ד') סימן  קמא (בתשובות
עושה  דסתם קאי, לשמה דסתמא דאמרינן  הוכיחו  ומזה לשמה, עושה אינו  דעכו "ם ליה תיפוק
סימן ערוך שולחן (עיין גביו , על  עומד גדול בעכו"ם דמהני [ולהסוברים לשמה, קעביד  ציצית

ב' סעיף קרא].י"א בעינן  דלזה שפיר אתי יהיה (

פסולים,עוד עכו "ם ע"י שנכתבו  דתפילין  וכתבתם' ד 'וקשרתם מקרא דילפינן  (שם) אמרינן 
אף  נמי הכי דאין  התוספות ותירצו  לשמה, דבעי משום ליה דתיפוק התוספות והקשו 

ומומר . אשה עבד למעוטי בעינן וקרא תפילין, לכתוב פסול עכו "ם קרא ללא
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לומרחזינן  קרא צריך אין  לשמה, כוונו  אם דספק משום דפסולים אמרינן דאי מהתוספות
ותפילין . ציצית מעשיית מופקע דעכו "ם

קרא:ויש בהאי נפקותות כמה מצאנו הרי דלכאורה להעיר 

התורה א . מן אזלינן  דאורייתא דבספק להשיטות בתפילין, מינה דנפקא (שם) הגרע"א כתב
מספק, להניחם מחוייב היה אלו , רק אחרות תפילין לו  היה לא אם קרא דלולא לחומרא,

פסולים. עכו"ם שכתבן דתפילין כלל, להניחם חייב דאינו קרא לן קמשמע

הניחולכאורה דכבר באופן לקולא, אזלינן דבספק הרמב"ם לשיטת גם מינה נפקא אכתי
דאינו אומרים היינו קרא דלולא כשרות, אחרות להניח  מחוייב אם אלו, תפילין
קרא  לן קמשמע כשרות, היו  הראשונות דהתפילין  נוקטים לקולא דספק דמכיון  להניח , חייב

שנית. להניח וחייב בראשונות, חובתו ידי יצא ולא פסולים, ודאי עכו"ם דעשאן  דתפילין 

וסימןאך ז ' סימן קמא (בתשובות הגרע"א דדן  הא חדא, נידונים, בשני תליא מינה נפקא האי
מכח דחייב אמרינן ולא לקולא, אזלינן  בספק הכי ומשום במצוות, חיוב חזקת דאין כ "ה)
חיוב  התורה דמן  רבא) אמר  ד "ה א' מ "ט (שבת הריטב"א שכתב הא ושנית, חיוב, החזקת
מכל בהראשונות דיצא אע"פ כן אם שעה, בכל דחייב נימא דאי ביום, אחת פעם רק תפילין

הזמן . כל להניח חייב מקום

ליישב ב. אפשר אי דבציצית הגרע"א בדברי משמע אך בציצית, כהנ"ל ליישב יש ולכאורה
ספק  דהוי דמכיון  ללובשו, אין הקרא בלא גם חוטים ספק לו יש דאם טעמו , ולכאורה כך ,
דהיה  כגון שנית, ויתלם שיתירם לומר [ואין  הבגד. לפשוט צריך  ציצית, בלא כנפות ד '

מחדש]. לתלותם אפשר דאי עניבה, כדי בחוטים נשאר דלא גרדומים,

חוטים וצריך לו שאין  שמי תתקמ "ד ) קטנות הלכות (מנחות המרדכי שכתב מה לפי עיון
הקרא  לולא כן אם מדאורייתא], הפחות [לכל  חוטים, בלא אף בבגד  להשתמש יכול 
כשרה, אינה ואי המצוה, מקיים הא כשרה הציצית אם נפשך דממה הבגד, ללבוש חייב היה
דהגרע"א  לומר  וצריך  ציצית. בלא כנפות בהד' ללכת איסור  יהא ולא המצוה, בקיום הוא אנוס
חוטים. ליה דלית היכא הטלית לפשוט התורה מן חייב ויהא המרדכי, כשיטת דלא הכא קאי

בתנאי ולכאורה לחבירו  הבגד  שיקנה והיינו  הנ"ל, מינה נפקא לן משכחת המרדכי בלא גם
החוטים  אם דאף החוטים, לתלות יכול נפשך  ממה דהשתא פסולים, דהחוטים

מציצית. שפטורה שאולה טלית הוי מקום מכל  פסולים,

יש והנה ולפי"ז מצוה. ביזוי משום בחינם מהבגד  ציצית מתירין דאין  ערוך בשולחן  איתא
להתירם, יכול קרא לבתר אך  להתירם, אסור מספק קרא דבלא מינה, נפקא עוד לומר 

מצוה. ביזוי משום בזה ואין  ציצית, אינם דודאי דהא

שטוואןג . צמר של  חוטים לו היה דאם בציצית, כלאים לענין מינה דנפקא כתב והגרע"א
וביותר עשה, מבטל שמא ללובשו אסור ודאי ולכתחילה פשתן, של בטלית ותלאן נכרי
ילקה  לא קרא דבלא לא, או  לוקה אי ולבש בעבר  מינה נפקא אך כלאים, על  קעבר שמא דהא
אי  רק זה גם איברא פסולה, ודאי דהציצית ילקה קרא ולבתר לשמה, עשה העכו "ם דלמא

וילקה. כשרה שאינה חזקה יש הרי חיוב חזקת איכא דאי במצוות, חיוב חזקת דאין  נימא
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דאינוד. הא מכח רק היה הפסול  דהרי כשר , ודאי דהיה אופן  היה קרא דלולא ליישב כתב ותו 
להגרע"א  ליה דסבירא מהני, לשמה שעשה ויודע כך, אחר נתגייר אם כן  ואם לשמה, מכוון
(אה"ע  שמואל  בבית כתב שכך [והביא מספק, רק הוא לשמה קעביד לא דנכרי דאמרינן  דהא
לאחר הנכרי דאם מינה דנפקא כתב ותו  לכהונה], מיתסרא גט  שכתב דבנכרי ה') ס"ק קכ "ג סי'

באיסורין . נאמן אחד  עד  מדין  לאחרים גם נאמן  לשמה, שעשה מעיד  שנתגייר 

לשמה,ה. מכוון ובודאי יהודי, כדרך  המתנהג דאדם כהנ"ל, בפשיטות ליישב יש ולכאורה
[והתפילין] הציצית הקרא דלולא פסולה, במקוה כשהתגיירה טבלה שאמו  נתברר כך ואחר
עשאה  שהרי כשר יהיה מצה בכגון  [אך פסולים, ודאי הכתוב הגזירת מפאת ורק כשרים, ודאי
בתורת  לשמה מעשיית מופקע דנכרי נקט  י') ס"ק ו' סימן חיים (אורח  איש בחזון  אך לשמה],
לשיטת  יהני דידן  תירוצא אבל  דידן , לתירוצא ולא הגרע"א לתירוץ לא ליכא ולפי"ז ודאי,
הכהן גמליאל ולהרב רבינו ", משלחן "פנינים למערכת נתונה המערכת [תודת הגרע"א.

חידו "ת] לנו שהמציאו  שליט"א רבינוביץ

h
זצ"ל  הערשקאוויטש פישל אפרים *)הג"ר

ודומ "אב  האליין  קלויזענבורג "ד צאנז  ץ

מזבח  של בראשו לינה בענין

ערב  טומאת טמא אי באונס זב של שניה ראיה
יע "א  נירעדהאז פה עקב  ה' ב "ה

xdp xdpd xar lka ,excde laz eif ,execa lecb mc`l ,'ely zxnynl dkxae miig

i"dr l`xyi xp wdaend oe`bd axd ceak d"d ,i`twz ipe`b ixiyn ,dcex cenlzd

,z"ywk g"dt`"hily yixra aec x"en`"ri w"dira eycw oekn ,

לי.אחרי התמוהים דברים איזה להציע באתי קדשו, גאון הדרת כבוד  מול והשתחויה קידה

ס"דבתוס'א) היכי ונותר פגול  כן  ואם וא"ת שכתבו כו ', אינו הא ד"ה ע"ב) ז  (דף יומא
בבמה  מכללן הותר פגול ר "ת ואומר  מכללן , הותרו  מלא לי' תיפוק כו' קרא לאוקמי
בראשו מועלת לינה למ "ד  קשה אבל  מזבח , של בראשו  הותר נותר נמי אי נסבה, כדי ונותר
וקשה  עכ "ל . הותרה, לא נותר  מחשבת ועוד למימר , איכא מאי מקדש המזבח בפרק מזבח של 

________________

אלפי  חייו לשנות צ "ד בגיל העעל"ט המיוחס יום  סיון ב' שב"ק יום ששל"ח הגזצ"ל של *מכת"י

הגזצ"ל. כתבי להו"ל שנתייסד אפרים  משנת למכון תשו"ח ובאה"ק. בנ.י. ארונו את ליוו יהודים

ע"י  או .347-243-7355 טעל. ע"י להמכון: להתקשר נא תורתו בהפצת זכות לקנות שרוצה מי

.hmh@thejnet.comאימייל:
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דפסלה  העוף עולת דמי כמזבח מזבח אויר  אמרת אי איתא ע"ב) פז  (דף בזבחים שם הא לי
של בראשו  מועלת לינה אמרינן  נמי דאי  ופירש"י מזבח , קלטה הא לה משכהת  היכא מחשבה

מחשבת  לה פסלה אמאי היא הקטרה בת והקטירה  למחר  עד  ושהה מחשבתו  בה וקיים מזבח 

הכי  המזבח  בראש להו דנקיט אי אשי רבי אמר  ע"א) פח (דף שם ואיתא עכ"ל. מחר , הקטרת
כהנחת  מזבח של בראשו גופו דהנחת לעיל  מזבח באויר  לן מיבעיא לא וכה"ג ופרש"י נמי,

ואם  דמי. כמזבח  מזבה דאויר  ג' הל' המוקדשין  פסולי מהל ' פ"ג הרמב"ם פסק וכן  דמי, קרבן
ע"ב  פ"ז שם דף באותו הא הותרה, לא נותר דמחשבת סתם שכתבו הנ "ל  התוס' על  קשה כן

מזבח . של בראשו  מועלת לינה למ "ד  ואפילו  הותרה, נותר  מחשבת דגם איתא

מזבחשוב של  בראשו  מועלת לינה אין דאמר ולמאן  וז"ל שכתב ביומא, שם בריטב"א ראיתי

כתב  הרי עכ "ל , כו' מזבד  של  בראשו נותר  לפגול  היתר יש מקדש מזבח  בפרק כדאיתא

הנ "ל בנמ' הא קשה כן  גם הריטב"א על אבל הותרה. נותר  מחשבת דגם הריטב"א בפירוש
ומדוע  וברש"י, יע"ש היתר משכהת מזבה של  בראשו  מועלת לינה אי דגם בפירוש מבואר 

מזבח . של בראשו  מועלת לינה אין  אמר אי רק הריטב"א כתב

ערב טומאת  טמא  אי באונס  זב של שניה ראיה

הואילבגמ'ב) וטעמיה באונס, מטמאה זב של  ראשונה ראיה הונא רב אמר  ע"א) לה (דף נדה
טומאת  פנים כל על  טמא אי באונס זב של שניה בראיה ועיינתי זרע. לשכבת דאיתקש

ביום  שטבל וכגון באונס, כלל מטמאה אינו  זרע לשכבת איתקש לא שניה דראיה הואיל ערב 

ואח דטומאת ראשון אפשר או  ערב, טומאת אפילו  כלל  טמא אינו באונס זוב ראה ב' ביום כך ר
דהיינו בו  האמורה לטומאה אבל לקרבן אילימא ד "ה שם רש"י מלשון  ולכאורה ביה. אית ערב

ביה. אית ערב דטומאת קצת לדייק אפשר  עכ"ל, בדיקה בעי לא חמורה טומאה

במס'ומצאתי דאיתא ענין על  רסד) (סימן  בח"ג וז"ל כלל , טמא דאינו מפורש בתשב"ץ

וכבוא  בספרי הברייתא ותשלום לעת, מעת בזיבה מטמא אינה קרי הרואה פ"נ  זבים

שמשו והעריב טבל שאם פי' מעכבתו, זיבתו ואין כו ' ליכנס מעכבתו  שמשו  ביאת השמש
ראה  שאם לעת, מעת בתוך שהיתה זיבתו  לראיית טבל  שלא אע"פ ליכנס מותר  הקרי לראיית

זיבתו וראיית טהר , שמשו  והעריב א' יום שטבל  כיון  ב', בליל זיבה וראה בבקר א' ביום קרי
מעת  תוך שהיתה  לפי כלל  מטמאתו ראיה אותה שאין מליכנס, מעכבתו אין  ב' ליל  שהיה

הרא"ש  מפי' קצת נראה וכן  עכ "ל . כלל , מטמאה שאינה אונס ראיית והיא הקרי, לראיית לעת

מבשרו רדרשינן טהור , אונס מחמת ראה שאם הזב בודקים דרכים בז' וז"ל ע"א), סו  (דף נזיר 
באונס  מטמאה ראשונה ראיה אבל  כו ', שניה ראיה כשרואה דהיינו  כו ' אונסו מחמת ולא

ע"כ . כו ', ערב טומאת

מטמא אבל שכן  חמור שרץ אדרבה שם דאיתא ע"א) סז (דף פסחים מגמ ' זה על לי קשה

שיטת  ולפי יעי"ש, הונא כדרבי באונס מטמי טמויי נמי זב גונא כהאי אמרי באונס,

בראיה  זב אבל  באונס, ענין  בכל שמטמאה לשרץ מה למיפרך איכא אכתי הנ"ל התשב"ץ
כלל . מטמאה אינו  שניה
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מוסגר במצורע ככולו היום מקצת 

כלבתוס'ג) מוסגר  ומצורע וז"ל כתב ע"א, כ "ט  בדף המכריע) ספר  סוף (נדפם תענית רי"ד

עכ "ל במחנה, ליכנס אסור ז' שראה ‡)יום מיד ולכאורה הטעם, מה בשאלתי ונפשי .

למחנה  נכנס ומיד ככולו  היום דמקצת טהור הוא הנגע פשה שלא .·)הכהן

ירוק ואגב  ואביה בפסוק בהעלותך  פרשת בחיי ברבינו שראיתי מרים, סגירת בענין עוד אביא

ככולו , היום מקצת בהם אומרים ואנו יום, ל' ימים, ז' א', יום נזיפות, מיני ג' דיש כו',

רי"ד . התוס' שכתב כמו שלמים ימים ז' שהיה הדבר מוכח  ובאמת אצלי, חדש דבר  והוא

אל אבילות ימי שבעה  יליף אר "י אבהו דר ' ה"ה) (פ"ג קטן  מועד  מירושלמי גם קשה וקצת

ככולו . היום מקצת אמרינן ובמת ימים, ז' מת אף ימים ז' תסגר מה תסגר כמת תהי נא

ותרומה  ומרור במצה אסור שמשומד שכתב במאירי הערה

ולגרבחידושי ד) לערל אותם מאכילין ומרור מצה אבל וז "ל  כתב צו ) (דף פסחים המאירי

בתרומה, פסולת שהשמדות בתרומה וכן  בהם אסור המשומד אבל  ושכיר , תושב

ובתרומה  ומרור  במצה מותר  שהמשומד  בהדיא איתא בגמ' שם הא לי וצע"ג .‚)עכ"ל.

תשובה  לי ולהשיב הערותי  על הבדולחים עיניו שישית המבקש כ"ד

¾¬−îîêš¾þ¼í ñ¾−õ ó−þõê ’ší

יע "א  נירעדהאז פה כעת ראצפערט דק"ק  „)אב "ד

________________

בנגב. זה עלו הפסוק על שלח פרשת התורה על בפירוש  כתב וכן א.

השביעי  וביום  וז"ל ה"ב) (פי"א צרעת טומאת הלכות ורמב"ם מ"ג) (פי"ד נגעים  מסכת ראה ב.

ככל  הוא והרי אחרים מלטמא ויטהר וטובל בגדיו ומכבס כראשונה שנייה תגלחת הכהן מגלחו

וכו' מצורע של הסגרו בימי וכן כתב (פי"ד) מפאנו לרמ"ע קשיטה מאה במאמר וכו'. יום טבולי

נפתוח  מי בספר הובא סז) (דף פסחים  מסכת צרופה אמרי ספר עיין וכו'. ככולו היום  מקצת אמרינן

הרא"ש  בתוספות כתב תשמיש  ולגבי הערב. עד ישראל במחנה אסור מוחלט דמצורע לב) (פרפר

"והעריב  ספרו לימי השביעי ביום שטבל אחרי המטה בתשמיש דמותר ע"א) לא (דף ב"מ מסכת

דאחר  כתב ט) אות קעג  (מצוה חינוך ובמנחת ס). סימן מד (סימן יצחק זכר בספר נראה וכן שמשו".

כריתות  מסכת שבע באר בספר כתב וכן ככולו. היום  מקצת דאמרינן בתשמיש  מותר כבר הטבילה

באר  שו"ת ענן, כי ד"ה פקודי פרשת התורה על ח"ס לג ), (סימן אריה שאגת שו"ת ע"א), כו (דף

מדברי  חינוך המנחת על שהעיר ד) (סימן ח"ב אברהם דבר שו"ת ועיין כג ). (סימן או"ח יצחק

הנ"ל. הרא"ש

שם . ש"ס על בהגהות ראה ג.

רפא). (סימן ח"ג  מישרים  דובב שו"ת ראה ד.

h
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זצ"ל  אמסעל מאיר  הג "ר 

דברים  בפ' חזון שבת למה
היואלה זכו אטו - אשא איכה מדרשם להבין וגו '. ישראל  כל אל משה דיבר  אשר הדברים

מדוע  צ"ע כן וגו '. בדד  ישבה איכה קורין  זכו שלא עכשיו וגו ' לבדי אשא איכה קורין 
זל "ז . שייכות ומה הדברים, אלה בפ' דוקא ישעי' חזון קורין

סיני האבודרהם במדבר פי' - ועצרו" "מנו  סימ "ן  כתב וחלוקות) מחוברות פרשיות (סימני
שלפני  שבת פ' - וצלו " "צומו עצרת. שלפני בשבת ישראל מנין  בו  שיש
פי' - ותקעו" "קומו וצליתי. ומתרגמינן  ואתחנן  קורין  באב תשעה המגיה] כנצ"ל  [שלאחרי-

בר"ה. ותקעו  השנה, ראש שלפני בשבת נצבים אתם

הקללות הסימנים  בין הפסק שיהי' טעם הוסיף שם ובלבוש סתכ"ח בשו "ע מובאים
יהי' וכן וכו ', לקטרוג מקום יהא שלא לפירות הדין יום שהוא לשבועות שבחוקותי
דברים  ג"כ יש שבנצבים ואע"פ לאדם, הדין יום שהוא לר"ה תבוא של  הקללות בין הפסק

קללות. ולא תוכחה דברי רק דהוו  צ"ל קשים,

הרי עכ"פ  ואדרבא, להזיק ח "ו  איכפת לא תוכחה ודברי מקללה ההיפוך  הוא דתוכחה נראה
מקבל שאינו למי ב סקנ"ו מג"א [ראה כמחז"ל. ינעם ולמוכיחים לתשובה מעוררין 

גמורה]. שנאה לידי יבואו שלא יצרו לכוף כדי עמו לטעון מצוה אי תוכחה

תוכחתווהנה  ראשית ישעי'" "חזון וכן מרע"ה, של תוכחתו ראשית שהנם הדברים" "אלה
לתוכחה  להאזין ישראל זכו  אילו  המדרש י"ל וזה לזה, זה מתאימים בודאי ישעי' של 
ענינם  הרמב"ן  שכ ' כפי לבדי אשא לאיכה זוכין  והי' בהמ "ק לחורבן ראוין הי' לא בוודאי
שהם  הדברים באלה ישראל  את הוכיח  ומשה וכו' תורה ודיני הדינים טורח  תורה בדברי רק
שבכל ועוררם שם, רמב"ן ועי' תו "כ  בסדר ולא יום יום של  המצות רוב וכוללים תורה משנה
ביטול בשביל היו  הלא והחורבנות צייתו לא ישראל אבל הדברים אלה את ילמדו  ודחק צרה

[תשל "א] ב"ב. לגאלנו עלינו ירחם המקום תורה.

h
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החומות" שומרי  "כולל ישיבת ראש

ת"ו  ירושלים סדיגורא דקהל ורב 

תובב "א  ירושלים - יוסף" "משנת מח"ס 

שעטנז  בבגד קריעה
גבאי ע"ד מתתיהו מו"ה הרה"ג שאלת

ו'מועדי  מתתיהו ' 'בית מח"ס שליט "א,
שעטנז בבגד  קורע אם קריעה בחיובי הגר "ח '
מצוה  דהוי כיון  יצא לא או  חובתו , ידי יצא
סי' (יו "ד  בשו"ע וכמבואר  בעבירה. הבאה
ידי  יצא לא גזול  בגד  שהקורע כט) שמ ,
כח) (שם, המחבר  שפסק ואף חובתו .
כבר קריעה. חובת ידי יצא בשבת שהקורע
העבירה  אין  דהתם סקמ "ב) (שם הש"ך  כתב
בעבירה, היה שהמעשה אלא הבגד בגוף
בגוף  הוא שהעבירה שעטנז  בבגד  זה ולפי
שיש  אלא קריעה. חובת ידי יצא לא הבגד 
שלא  שכתבו לא.) (סוכה התוס' מדברי לעיין
כשהמצוה  אלא בעבירה הבאה מצוה אמרו 
שמחמת  כגזל העבירה, ידי על נעשית
יש  ה"נ א"כ  עיי"ש. המצוה, בא העבירה
העבירה  שע"י גזול בגד קורע בין  לחלק
שאין שעטנז  בגד לקורע המצוה, נעשית
בספר אבל  בזה, זה תלויים והמצוה העבירה
דה"ה  כתב, טו) סי' (פ"ט להלכה השעטנז 
הו "ל הבגד  בגוף דהאיסור כיון  בנידו "ד 
עוד יד"ח. יצא ולא בעבירה הבאה מצוה
ושפיר בעבירה הבאה מצוה בעניני הארכת
כד סי' (ח "ג משנ"י בשו "ת מש"כ עיניך ראו

עז). סי' וח"י

(שבת הנה בירושלמי הוא הדין מקור
ידי  יצא מתו  על  בשבת הקורע ה"ג) פי"ג
יצא  דלא גזולה מצה מ"ש התם ופריך חובתו ,
גופה  (בגזילה) "תמן  ומשני מצהב"ע, דהוי
עבירה, עבר  הוא (בקורע) הכא ברם עבירה,
לרה"ר מרה"י מצה הוציא אומר אני כך
בפסח יד "ח  בה יוצא אינו  (בשבת)
כד סי' (ח"ג משנ "י ובשו"ת ע"כ. (בתמיה)",

הכתב  דברי הבאתי ובשו "ת) ד "ה ב אות
דברי  לבאר  שהאריך  קכז) סי' (חאו "ח  סופר
הגם  יד"ח יצא בשבת דהקורע הירושלמי,
אחת, בבת בשבת המת על הקריעה שעשה
ציותה  לא התורה כי מצהב"ע, הוי לא מ "מ 
א', ליום דחתו אדרבא בשבת, לקרוע לו
כלל , למצוה הועיל  לא בשבת שקרע ובמה
דהוי  הגם לכן בחול , לקיימה יכול היה כי

עיי"ש. מצהב"ע, הוי לא אחת בפעולה

מהעבירה והיינו תועלת בכל  שלא
הא  אלא למצהב"ע, נחשב ה"ז  למצוה,
הוא  מצהב"ע, הוי למצוה המועלת דבעבירה
אפשרות  הי' לא שבלעדה כזו בתועלת רק
בגד בין הבדל שום אין וא"כ  המצוה. לקיים
את  גזל הוא קודם שם גם דהרי לנדו "ד , גזול 
– כאן . וה"ה אותו, קרע אח "כ  ורק הבגד 
יד "ח אינו גזול  שבבגד  רואים דאעפ"כ וכיון
שלולי  משום בזה שהביאור  כרחך על  קריעה,
בגד לו  היה לא הבגד, וגזל שעשה העבירה
בקורע  משא"כ  מצהב"ע, חשיב ולכן  לקרוע,
כלל . הבגד עם שייכות לזה שאין  בשבת
שלובש  העבירה שלולי בנדו"ד ה"ה וא"כ 
ואדרבה  לקרוע. בגד  לו  היה לא שעטנז  בגד 
הבגד בגוף עבירה טפי חשיב דשעטנז י"ל
עצמו הבגד אין  בגזילה כי גזול , בגד מאשר
משא"כ איסור, מעשה עשה רק אסור,

ללבוש. אסור עצמו הבגד בשעטנז

(סי'וגם  אריה בשאגת שציין  מה לפי
שבמצוה  ל.) וסוכה קיד . (פסחים לתוס' צט )
בעבירה, הבאה למצוה חיישינן  לא דרבנן
בענין ד ) אות עז  סי' (ח"י משנ"י שו "ת ועיי'
מדרבנן רק היא קריעה והרי ואכמ "ל , זה
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יש  מ"מ סק"ב). שמ  סי' (יו "ד  בש"ך כמובא

שעטנז , הוא שהבגד כשניכר להחמיר  לדון

עליו חס שאינו  יאמרו  שהרואים לחוש דיש

מצות  ועיקר  שעטנז, שהוא כיון לקורעו שלא

שבזה  המת על צער להביע היא הקריעה

מצינו וכן  יד:), (מו "ק רש"י כמש"כ  מכבדו

ישראל במלך  מקומות בכמה נ "ך  בפסוקי

ז) ה, ב (מלכים צער להראות מעילו  שקרע

ניכר דכשאין  יוצא דלפי"ז  והגם - ועוד .

יד "ח , שיצא י"ל לכאורה שעטנז  הוא שהבגד 

חילונים  דבאנשים להחמיר , לצדד יש עדיין
המת  על  קריעה בשעת להם יאמרו אם
ויחזרו ישמעו שעטנז , בגד  ללבוש שאסור

עוד . ילבשום ולא בתשובה

נחלקוולמעשה דכבר  להחמיר, לנו יש
לולב  גבי ה) (תרמט , והרמ "א המחבר בזה
ראשון , מיו"ט חוץ החג ימי בשאר הגזול 
דדעת  וחזינן  פוסל, והרמ "א מכשיר  דהמחבר
חיישינן דרבנן  במצוה דאפי' הרמ"א

למצהב"ע.
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·˘¯‡"Ï ואני לבא, לעתיד  לירושלם חומה לה נעשים שלי פמליא  וכל אני

הפקדתי  ירושלם חומותיך על שנאמר לשומרה למלאכים מצוה

ע (פסיקתא ), לתוכה להכנס יכול  מי בה מוקף שהאש מאחר  וכי כ"שומרים,

רז  דברי אש.."כלל חומת יתברך לה יהיה מהאויבים ירושלם את לשמור  כי ל 

¯Á‡שמא אמר לה, ליכנס  הבאים את לשרוף אש חומת ה' לה יהיה כי אומרו

להיות  היא ירושלם גדולת כל  הלא כי היתרון, יהיה מה כן אם תאמרו

ו  כנודע, יתברך הוא  מה בתוכה לשמור  החומה יהיה יתברך שהוא אחר  כן אם

אהיה  ולכבוד  אמר  לזה החומה, על שבפנים למה יהיה יתרון מה שבפנים,

ז  מאמרם דרך על  יהיה היתרון כי בוער"בתוכה, בא  היום הנה פסוק על  ל

השמש  כי שהוא וכו', ומרפא צדקה שמש שמי יראי לכם וזרחה כו', כתנור 

הוא שאומר יאמר , זה דרך על יתברך, שמו ליראי מרפא  הוא הרשעים השורף

שכאשר תאמרו אל  האויבים, הרשעים לשרוף  אש חומת להם אהיה אני יתברך

שאני  בתוכה אתי יהיו אשר לכל יקרה כן מאשי, החומה אל  הנגשים ישרפו

לא בחוץ, האויבים את ולשרוף  לשמור אהיה אם כי הוא  כן לא  כי שם, עמהם

אהיה  להם לכבוד שאדרבה אם כי עמהם, שאני בתוכה ליושבים כן אהיה

בתוכה. אהיה ולכבוד וזהו בי, ויתכבדו ויתענגו ויתעטרו באורי שיאירו בתוכה,

[ÍÈ˘Ï‡]
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אב  מר"ח בשר לאכול לא  מנהגנו בטעם

משחרב בש "ס הבתים חזקת סוף בתרא בבא

שלא  בישראל נזירים רבו  ביהמ "ק

ר ' להם נטפל  יין . לשתות ולא בשר לאכול

ת"ב) (ה' בשו "ע וראה וע"ש, כו' ב"ח יהושע

שאין אשכנז למנהג מקור  הביא ז"ל דהגר"א

הגמ ' ע"פ והלאה אב מר "ח  בשר אוכלים

יכולין שאין  גזירה גוזרין דאין דאף הנ "ל 

ויין בשר בלי להיות יכולים אמנם בה, לעמוד

שמחה" של "בנין ספר (ועי' ע"ש. א' שבוע

למנהג). אחר  הסבר 

דהנה ונראה הדברים בהרחבת בעז"ה

האריך ז "ל  ענגיל  מהר "י הגאון  במכתבי

שש  על  נצטווה הראשון דאדם הא לבאר

ה' פ"ט (רמב"ם מ"ה אבר  הוסיף ונח מצוות,

שבע  הו"ל דאדה"ר שסובר מי ויש מלכים),

מן אבר  ולא תאכל, אכל  נ"ו. סנהדרין  ע'

כ ' רבה בראשית על משה ידי ובס' החי,

ע"ש  קדשים בשר  לאכול היה מותר  דאדם

זה  את להסביר  ענגיל  מהר"י וכ ' היטב.

דמותרין במדבר תאוה בשר כאיסור  דהו"ל

דחולין (פ"ק ושלמים קדשים באכילת רק הוו

ודפח "ח . ט "ז ) דף

דנמנעוועפי"ז נזירים דהנה אפ"ל

אחר קדשים דליכא משום בשר  מאכילת

אמנם  כלל, בשר לאכול אין וא"כ החורבן

ציבור שאין דבר  דזה להם הוכיח  ריב"ח 

שבוע  עכ"פ אשכנז  ומנהג בו , לעמוד יכולין

לאכול . שלא א'

h
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Â¯ÎÊ חקים ישראל כל  על  בחורב אותו ציויתי אשר  עבדי משה תורת

אבות  לב והשיב וגו', הנביא  אליהו את לכם שולח  אנכי הנה ומשפטים,

כ ג' (מלאכי וגו'. בנים ד)"ב-כ"על

Í˘Ó‰]ר חז הפסוקים] שאמרו מה רק "מז אפילו לשנות יבוא אליהו שאם ל 

ק  (יבמות בסנדל  נהגו כבר שהרי לו, שומעין אין וטעמא ,"מנהג , ב.).

הקב  הדור וחכמי ותיקין של  מנהגן משום "כי עליו ועוברין ידם על מסכים ה

על אבות לב בוהשיב רמז וזה אמך. תורת תטוש ואל  אביך מוסר  בני] [שמע 

רבינו  ממשה ראיה ויקחו בנים. על  אבות של תפקידם את ישנה ולא בנים

ואפי "ע תורה, מתן נתאחר זה ידי ועל מדעתו אחד  יום שהוסיף  הסכים "ה ה

פ "הקב  (שבת ידו על ה "ה משה "ז.), תורת זכרו והיינו ישראל . חכמי בכל  נ

להשיב  אלא אליהו יבוא לא כי תשפטו ומזה מדעתו, הוא שהוסיף מה דייקא

הקב  הסכים שכבר דבר לשנות ולא  בנים על אבות ידם."לב על  ה

[¯ÙÂÒ Ì˙Á]
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חלקים  י' אשר מעדני  מח"ס 

שמש  בבית ורב כולל ראש 

החמורות  עבירות ג' על הקב''ה ויתר איך
ויתר  לא  תורה לימוד ועל

dxezd iwlg lka minkg ipir xi`ny xe`nd `ltpd uaewd ceakl

בעניני  מאמרים כמה לפרסם אמרתי המצרים בין ימי ערב  בעמדני
אלו  בענינים להתחזק  כדי הבית  חרבן 

הקב''ה איך ויתר החורבן שבזמן להיות יכול 
למדו שלא ועל החמורות עבירות ג' על 

ויתר ? לא תורה

ז 'איתא הלכה א' פרק חגיגה ירושלמי בגמ'
זרה  עבודה על הוא ברוך הקדוש ויתר 
עון על  ויתר  ולא דמים, ושפיכות עריות וגלוי
ט ' ירמיהו דכתוב מהא וילפינן תורה, בטול 
עזבם  על ה' ויאמר הארץ אבדה מה על  י''ב

וגו '. לפניהם נתתי אשר תורתי את

שעברויש זה שעל יתכן  איך  להקשות:
שהם  דמים ושפיכות עריות וגילוי זרה עבודה
פקוח במקום דאף ביותר  חמורות עבירות
שעברו עבירות והם עליהם לעבור אסור נפש
למדו שלא זה ועל  הקב''ה, ויתר  ועשה בקום
בספר האלשיך  מקשה כך ויתר , לא תורה
דברים  בפרושו  ז' ו ' איכה מגילות חמש
יעב''ץ  יוסף רבי הגאון  הקשה וכן  נחומים,
וכן הספר, מדפי ד' ע''מ אבות ריש זצ''ל
וכן נשא, פרשת לועז  מעם בילקוט  הקשה

נצבים. פרשת

תרוצים כמה  איכא

לוע ''פא. שניגן מנגן לו שהיה למלך משל 
המלך אל  ויבאו היום ויהי תמיד ,
המלך ויאמר  הנפש, את הרג המנגן הנה לומר,
אחר אדם ויבא מדבר  זה עוד  בו , תגעו  אל 
חמורה, עבירה בעוד המנגן  שחטא לומר

מטוב  עליו  מדבר לכם השמרו המלך  ויאמר 
המלך ויהי הימים, כל  יעשה וככה רע ועד
הימים, לו ארכו  כי ויהי פשעים, כל  על מכסה
מנגנך הנה ויאמר  המלך  אל  בא איש והנה
המריבה  ובאמצע אדם עם רב אהבת, אשר 
המלך ויצו למנגן, האצבעות את לו קצץ
לא  העיר  וכל  העץ, על  המנגן  את לתלות
עשה  דכאשר  הזה, בדבר  הפשר מה הבינו
כלום, לו עשה ולא עליו  ריחם רעים מעשים
מרחם  אינו האצבעות את לו שקצצו  ועכשיו 
לו עשיתי שלא זה המלך  להם אמר  עליו,
אלא  לו שויתרתי מפני לא עכשיו  עד כלום
את  ולשמח  בפני לנגן  יכול  שהיה היחידי הוא
לו שנקצצו עכשיו  אבל עין, עלמתי אז  לבבי
לתלות  צוויתי בפני לנגן יכול  ואינו האצבעות
כאשר הוא הנמשל  ראשונים עוונות על אותו
ולא  לה' ערבה התורה, בעסק יעקב קול הקול
ה' תורת בביטלו  אמנם העבירות, על העניש
את  העניש אז מלפניו, בטלה ניגונו ועריבות
חמש  בספר  האלשיך תירץ כך ישראל, עם
וכן נחומים, דברים בפרושו  ז' ו ' איכה מגילות
ע''מ אבות ריש זצ''ל יעב''ץ יוסף רבי הגאון
פרשת  לועז מעם בילקוט  וכן הספר , מדפי ד '
מהרי''ט בשו ''ת ועיין  נצבים, פרשת וכן  נשא,

הנ''ל . במשל  שפקפק מה ק' סימן  א' חלק

עלע''פ ב. א' פ''א נדרים בגמ ' דאיתא מה
ואשר זאת את ויבן חכם מי פסוק
זה  דבר  י''א ט ' ירמיה וכו' אליו  ה' פי דבר
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ולא  ולמלאכים ולנביאים לחכמים נשאל
ופירש  הוא ברוך הקדוש שבא עד פירשוה,
תורתי, את עזבם על ה' ויאמר  שנאמר 
שהיו ידעו לא וכי תמוה הזאת והגמרא
זרה  עבודה של בניהם החמורות עבירות
בגמרא  כמבואר דמים שפיכות עריות גילוי
וכן האלשיך הקשה כך ב', ע''מ ט ' יומא
הקב''ה  מדוע קשה וכן  הצל''ח  וכן החיד''א
ביטול של העון  על רק לזה התייחס לא גם
שהיו ידעו שבודאי חז ''ל כוונת אלא תורה,
שהחכמים  אלא החמורות, העבירות כל את
בחורים  להיות יכול  איך  הבינו לא והנביאים
הגיע  המקדש בית בזמן  שהיו ושלמים  יראים
כאלו עבירות לעשות מדריגה שפל לכזה
בגלל זה הקב''ה להם אמר זה על חמורות,
להגיע  עלול  לומד שאינו  שמי תורה ביטול 
הרמב''ם  כתב וכן  חמורות, הכי לעבירות
כ ''א  הלכה כ ''ב פרק ביאה איסורי הלכות
מן פנוי בלב אלא עריות מחשבת שאין 
על י''א פרק דברים רש"י כתב וכן התורה,
אחרים, אלוהים ועבדתם וסרתם הפסוק
ועבדתם  כך ומתוך התורה מן לפרוש וסרתם
התורה  מן  פורש שאדם שכיון אחרים, אלהים
שפיר אתי זה ולפי זרה, בעבודה ומדבק הולך 
שעיקר הכוונה דברים שאר  על ויתר  מדוע
של שמירה וכשאין לומדים שלא היה החטא
גרועים, הכי לדברים להגיע אפשר תורה

אשר מעדני

המסלת וידוע  שמסביר  הנורא המסר  את
וכן נ ''ב סוכה חז ''ל מאמר דברי את ישרים
בראתי  הרע יצר בראתי ב' עמוד  ל ' בקידושין 
כתב  ה' פרק ישרים ובמסילת תבלין, תורה לו
משל בדרך  הנ''ל  גמ' דברי על נפלא דבר

ל ויתן  לרופא שילך למחלתו ,באדם תרופה ו
לו שציווה ממה אחרת תרופה יקח אם
הנמשל ממחלתו , לעולם יתרפא לא הרופא
ומי  התורה, הרע ליצר תרופה לנו נתן  הקב''ה
לא  הרע היצר נגד אחרות תרופות שיקח 

יש  הרע מהיצר  דלהינצל  חזינן  לעולם, יתרפא
תורה. רק אחת עצה

שהסבירוידוע מה הנורא הפירוש את
פסחים  בגמ' דאיתא מה יציב הדברי מרן 
האסורים  בבית עקיבא רבי כשהיה ע''א קי''ב
רבי  לו ואמר  יוחאי בר  שמעון  רבי לבקרו בא
אם  לו אמר  מלמדך , איני אמר  תורה, למדני
אבא  ליוחאי אומר אני מלמדני אתה אין 
איך שם האחרונים והקשו  למלכות, ומוסרך 
ידבר שמעון  רבי האלוקי שהתנא להיות  יכול 
תורה  ילמדני לא שאם עליו ומאיים לרבו כך
נפלא  תירוץ ושמעתי למלכות, אותו  ימסור 
ושלום  דחס זי''ע יציב הדברי מרן  בשם
לאיים  כוונתו  היה שמעון שרבי לרגע לחשוב
שמעון רבי האלוקי דהתנא אלא רבו, על 
בלא  שאדם רבי לך דע נפשו , על  התחנן 
עד פחותה הכי למדריגה להגיע מסוגל תורה
נפשו על  התחנן  לכן ומסור, רוצח להיות כדי
שלא  לאו  ואם תורה, למדני עלי תרחם רבי
חייב  א''כ מסור, ח''ו  אהיה תורה לי יהא
אלא  עליו , שמאיים ולא תורה, ללמדני אתה

עליו . שירחם שביקש

תלמודוהנה הלכות הרב ערוך בשולחן 
תלמוד ביטול של  שעונש כתב ד ' פרק תורה
שמצינו כמו  המצות כל נגד שקול תורה
זרה  עבודה על הקב"ה שויתר ראשון  במקדש
על ויתר  ולא דמים ושפיכות עריות וגילוי
וגו ' הארץ אבדה מה על שנאמר  תורה ביטול 

וגו '. תורתי את עזבם על  ה' ויאמר

קי''טוידוע שבת המהרש"א שצווח  מה
החרבן בזמן שהיו  עונות שרוב ב' עמוד 
תינוקות  ביטול הזה, בדור הם כולם וכמעט
גם  קהלה בכל  מצוי הוא רבן  בית של 
הזמנים  בבין הימים רוב מבטלין  הבחורים

וטיולים. בביטולים ברחובות והולכים

קנ ''ה וכן  סימן אור ''ח הלכה בביאור 
ידיהם  מרפים אנשים כמה השל "ה בשם כתב
לקבוע  חוששים ואינם לגמרי התורה מן
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הוא  והסיבה לתורה, ביום מועט זמן  אפילו
בזה, שיש החיוב גודל  יודעים שאינם מפני
ע"ז עון  על  הקב"ה ויתר  חז"ל אמרו וכבר 

תורה. ביטול  עון על ויתר ולא וש"ד וג"ע

היה מעדני אם שבעולם בנוהג אשר:
החריבה  והעירייה עיר , באיזה מפואר בנין
וזה  בניה, אישורי לזה שאין בשביל  הבנין  את
לא  נורמלי שאדם בודאי חוקית, בלתי בנייה
האישורים  לו  שיהא עד  לבנות לבקש ילך
בלי  בניה אישור שיבקש דמי הנדרשים,
בקולו , שישמעו סיכוי אין  הנדרשים אישורים
אנו והנה יעזרו , לא ובכיות בקשות וגם
בית  את החריב שהקב''ה לדעת צריכים
לזה  אין  חוקי בלתי מבנה שזה ואמר  המקדש
לנסות  ננסה אנו לכן הנדרשים, האישורים את
כדי  לנו חסר היה עיקרי מיסמך איזה לדעת
זה  מהירושלמי חוקית, בנייה תהיה שהבנייה
זה  לנו  חסרה שהיה המסמך שעיקר משמע
בית  לבניית לגרום כדי א''כ  התורה, לימוד
כמו לתורה חיילים להוסיף צריך  המקדש
בגוים  יתנו  גם א' ע''מ  ח ' ב''ב בגמ ' שמבואר 
שלש  יבכו  רק אם יעזור ולא אקבצם, עתה
גם  שצריך כיון ירושלים ובנה ביום פעמים

התורה. לימוד  דהיינו  בנייה אישורי

בהקדמה והנה מאהבה תשובה בשו''ת
הלצה, בדרך נפלא דבר  כתב א' חלק
ט ' יומא בגמ ' דאמרינן  הא על קשה דלכאורה
והרי  חנם, שנאת בגלל נחרב שהבית ע''ב
את  עזבתם על בא דהחרבן איתא בפסוק
דאיתא  מה ע''פ הלצה: בדרך ותירץ תורתי,
שונאים  שנאה גדולה ע''ב מ ''ט פסחים בגמ '
משנאה  יותר חכמים לתלמידי הארץ עמי
והנה  לישראל , העולם אומות ששונאים
סובר שהוא שחושב טועה הארץ עם לפעמים
אותו ושונא חכם תלמיד שהוא אחד  על 
דבגלל נמצא בדבר  להבדיל  יודע לא כי לחנם,
אחד . דהכל  נמצא חנם שנאת בא למדו שלא

מה והנה  נפלא דבר  זה בענין  לציין יש
ע''מ ב' חלק בדרשות סופר החתם שכותב

על בהפלאה מורי בשם שמעתי וז''ל 550
בגמ ' דאיתא בהא הטעם מה הלצה, דרך 
שתשכח תורה דעתידה ע''ב קל''ח  שבת
יצטרכו משיח  דכשיבא משום וכתב מישראל ,
שעמי  יתקנו  ואיך  חנם שנאת חטא לתקן

התלמו את ישנאו לא ע''י הארץ זה חכם, ד 
על שנאה יהיה ולא ישכחו שכולם שיעשו 

חכם. התלמידי

*

לפנים איך עשו שלא שבגלל  להיות יכול
זה  וכי המקדש בית נחרב הדין משורת

כן ? לעשות חיוב

לא איתא  ע''א פ''ח  וכן ע''ב, ל ' ב''מ בגמ'
דין בה שדנו  על אלא ירושלים חרבה

הדין משורת לפנים עבדו ולא תורה,

ע''ב,יש  ט' יומא בגמ' הא להקשות:
כמה  להם דהיה אמרינן ע''ב קי'''ט שבת
החרבן דסיבת אמרינן ואיך  חמורות, עונות
עיין הדין , משורת לפנים דנו שלא משום

ע''ב. ל ' ב''מ תוס'

לפנים ועוד: דנו  שלא כך  כל  חמור  מה
הבית. נחרב זה דעל  הדין משורת

שמירת ומתרץ בספרו  חיים: החפץ
מדתו ואם וז ''ל ב' פרק הזכירה שער  הלשון 
להם  לוותר שלא אנשים עם להתנהג תמיד
מגביר הוא עליהם, לרחם ושלא משלו  כלום
וגם  העולם על  הדין  מדת את למעלה בזה
ואין לו מודדין מודד, שאדם דבמדה לעצמו ,
דאם  הגמ ' כונת וזה ממעשיו, כלום מותרין
ג''כ היה הקב''ה מדותיהן  על מעבירין היה
על אותם לזכות זכות מחפש והיה להן מוחל
חוטא  אדם דאין נתכוונו, דלר  שעשו עבירות
טענות  ואין  שטות, רוח בו  נכנס א''כ אלא
שלא  דבריהם שהעמידו הם אבל משוגע של 
הלכה, ע''פ שחייבים ממה יותר  כלום לותר 
לכן שכתוב, מה רק לעשות צריך ואמרו

עבירות. כל  על  אחריהן הקב''ה דקדק
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ואתחנןוכן בפרשת יפות בפנים כתב
חרבה  לא ב' ל' ב"מ בחז''ל איתא וז''ל 
דין על  דבריהם שהעמידו אלא ירושלים
בעונותיהם, גלות שהתחייבו אף וענינו תורה,
היה  לא הדין  משורת לפנים מתנהגים היו אם
הדין , במדת עליהם מדקדק הוא ברוך  הקדוש
המסטינים  כל מלפניו מסלק והיה
במדת  עמהם עושה והיה עליהם והמקטרגים

הדין . משורת לפנים החסד

באופןמעדני  ליישב נראה ובזה אשר 
איכה  במדרש התמוה: המדרש את נפלא
אברהם  בכה החרבן דבשעת כ''ד  פתיחתא
שנה  למאה עולם של רבונו ואמר להקב''ה
לי  אמרתי דעתו על  וכשעמד בן לי נתת
ולא  כאכזרי עליו  ונעשיתי לעולה העלהו
תזכור ולא אותו כפתתי אני אלא עליו  רחמתי
ואמר יצחק פתח בני, על  תרחם ולא זאת לי
פתח תרחם, לא למה המזבח  על  נעקדתי אני
עליהם  למיתה עצמי מסרתי אני יעקב
צער ימי כל וסבלתי להרגם רצה כשעשיו
משה  פתח  תרחם, לא ועכשיו  בנים, גידול 
ארבעים  ישראל  על היתי נאמן רועה ולא
לפני  אמרה רחל  קפצה שעה באותה שנה,
וידוע  גלוי עולם של  רבונו ואמרה הקב''ה
החליף  ואבא יותר אותי אהב שיעקב לפניך 
לא  אתה ואיך החרפה, את סבלתי ואני אותו
ואמר הקב''ה של  רחמיו  נתגלגלו מיד מרחם,
למקומן , ישראל את מחזיר  אני רחל בשביל 
ה' אמר כה י''ד  ל''א ירמיה דכתיב הוא הדא
רחל תמרורים בכי נהי נשמע ברמה קול
כי  בניה על להנחם מאנה בניה על  מבכה
מבכי  קולך מנעי ה' אמר כה וכתיב איננו 
ויש  לפעלתך  שכר  יש כי מדמעה ועיניך 
לגבולם. בנים ושבו  ה' נאם לאחריתך  תקוה

שהזכות יש להיות יכול  איך  להקשות:
יותר זכות היא לאחותה שויתרה רחל  של 
שעשו דברים משאר  וכן יצחק, מעקידת גדול 
לאח מוותר  אחד  כל לא נמי הכי אין האבות,
זה  שזכות עדיף איך מ''מ  אבל לאחות, או 

אתי  זה ולפי יצחק, מעקידת יותר גדול 
שמע  אמנו לרחל  דווקא מדוע שפיר :
ויתרו שלא היה החרבן שסיבת כיון  הקב''ה,
לאחותה  שויתרה אמנו  רחל  א''כ  לשני, אחד
הדין , משורת לפנים הנפש גבורת כזה עם
חרבן שיבוטל תגרום שלה שזכות זכתה
הקב''ה  ויעזור לגבולם, בנים ושבו  הבית
לבנין במהרה נזכה זו במדה שנתחזק בזכות

אשר . מעדני השלם,

כתב ובקדושת שופטים בפרשת לוי
ביום  בודאי לזכות פשוטה עצה הוא זה דדבר 
לך תתן ושוטרים "שופטים הפסוק על הדין
צדק" משפט העם את ושפטו  כו' שעריך  בכל
כנסת  את שופט הוא ברוך  הקדוש דהנה

רחמיוי  בגודל  המשפט יום בבוא שראל
לעורר דלתתא אתערותא צריכין  אך וחסדיו,
מה  ידי ועל למעלה, רחמנות של המדה את
למטה  כשאנו חסד , של המדה אותו נתעורר
איש  כל  על  זכות ומלמדים בחסד מתנהגים
גם  זה ידי על  ואז  זכות, לכף לדונן  מישראל 
גם  ומלמדין  המדה, אותו  נתעורר  מלמעלה
כן ואם חסדים, ישראל זרע כל על וגם עליו
העליון השער שלמטה בעובדא מעורר האדם
זרע  כל על  ברכה להריק חסד שערי לפתוח 
תתן ושוטרים "שופטים שכתוב וזה ישראל,
בעצמך שאתה לומר רצה שעריך " בכל  לך
ידי  על מעלה של המשפט  ותכין תתקן 
עושה  שאתה שלך  השערים והוא שעריך,
העם  את "ושפטו וזהו  במעשיך ומעורר 
את  ילמד איש כל  לומר רצה צדק" משפט
צדק, משפט  העם את לשפוט  להתנהג עצמו
ואז ישראל, זרע כל על  וזכות צדקה ללמד
זה  ידי ועל מעלה, של השער מעורר  האדם
כי  מעלה, של  במשפט וזכאי בדין  יוצא

ב' ח ' סוטה לו מודדין  מודד שאדם במדה

שנ''זוכן ע''מ דרשות סופר החתם כותב
יושב  אדם של  דינו  בתחילת אני אומר  ב' ע''מ 
היה  אי ורעיו חבריו עם התנהג איך עליו  בדין
לא, או  הדין משורת לפנים עמהם מתנהג
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לפנים  עמו מתנהג הקב''ה אין המשפט  ובזה
צדק. במשפט אלא הדין  משורת

בפרשת וכן שלמה תפארת בספר כותב
על מחנה תצא כי י' כ ''ג הפסוק על תצא כי
ההכנה  עיקר  רע, דבר  מכל  ונשמרת אויבך,
בני  בין ורעות אחוה להיות הדין  להיום
שופר וקול  "בחצצוצרות שכתוב כמו ישראל
לדבר ורעות" אחוה "לשון ה' לפני הריעו
כלל יראה ולא חבירו  על  ושלום חס רע ידבר
ליום  ההכנה וזה חבירו, במעלת רק בחסרונו 
האדם  אם כי לאורה משפטני להוציא הדין
אותו גם אזי צדיק בחזק חבירו  את מחזיק

הצדיקים. בספרי יכתוב

*

ליה מדוע סבירא רבי הרי המקדש בית נחרב
עשה  לא אפילו  מכפר כיפור  דיום

תשובה?

המקדש איתא  דבית ע''ב ט' יומא בגמ'
גילוי  זרה, עבודה בעוון  חרב הראשון
השני  המקדש ובית דמים, שפיכות עריות,

חנם. שנאת בעוון חרב

ליה יש  דסבירא רבי לשיטת להקשות:
בין מכפר  הכיפור דיום ב' ע''מ פ''ה יומא
למה  תשובה, עשה לא ובין  תשובה עשה
על כיפר  הכיפור יום הרי המקדש בית נחרב

העוונות. כל 

ב'הנה  ע''מ  פ''ה יומא הרא''ש בתוספת
כתבו ב' ע''מ  פ''ה יומא ישנים בתוספת וכן 
אף  גמורה לכפרה תשובה צריך נמי דלרבי
מ "מ מכרת, למעט  הכפורים יום דמהני גב על 
למה  דאל"כ ליכא, תשובה בלא גמורה כפרה
שיום  כיון  עונותינו  בשביל  הבית חרב

מכפר . הכפורים

י''חובחתם  בראשית משה תורת סופר
ותמוהין וז''ל  דבריהם: על  תמה והנה ד ''ה ב'
גם  הרבה חטאו ראשון בבית דהלא דבריהם
שנחרב  שני בבית ובפרט  דמים, בשפיכת
אדם  שבין  ובעבירות חנם, שנאת בעון

מכפר . הכיפור יום אין לחבירו

באמרם ועוד חטאו דילמא להקשות: יש
מודה  רבי אפילו  ובהא מכפר , הכפורים שיום
בגמ ' להדיא כדאיתא מכפר הכיפור יום שאין 
שאני  אגב רבי תימא אפילו א' ע''מ פ''ז יומא
מכפר הכיפור  שיום וסומך חוטא אם דהיינו 
שתירץ. מה עי''ש לרבי, אפילו מכפר  אינו אז 

ע''מובמהרי''א  צ''ו ע''מ  האזינו פרשת
הנ''ל : קושיא אופנים בכמה תירץ ב'

כלהריא. על אומר  רבי שם בגמ' איתא
תשובה  עשה בין שבתורה, עבירות
מכפר , הכפורים יום תשובה, עשה לא בין 
ומיפר בתורה פנים ומגלה עול  מפורק חוץ
הכפורים  יום תשובה עשה שאם בשר , ברית
יום  אין  תשובה עשה לא ואם מכפר ,
דהני  שפיר , אתי הנ ''ל לפי מכפר, הכפורים
עול" "פורק החרבן, בזמן היו עבירות ג'

ה  סיבת שעיקר  הרבה בכתובים חרבןמבואר
בגמ ' מבואר  מילה ברית ומיפר  בע''ז, היה
"ובשר ט ''ו י''א ירמיה מפסוק נ ''ג מנחות
מנשה, כגון בתורה פנים ומגלה יעברו" קדש
איכה  ק''ד  סנהדרין  בגמ' וכן  במדרש ואיתא
הל''ו ועל תורה חומשי חמשה ה' על  שעברו

איכה. כמנין כריתות

מהלכות ע ''פב. ג' פרק הרמב''ם שכתב מה
אור''ח יוסף בבית ומובא שגגות
שמחשב  כיפור  ביום דהמבעט  תר ''ו סימן
בזמן א''כ מכפר, אינו  מכפר שאינו בלבו
כיפור , ביום שבעטו בזה גם הרשיעו החרבן 

כיפר . לא לכן
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דרך" "אבני  מח "ס

שמש  בית

הימים  בתשעת מתנה נתינת
האם נשאלנו לישנא: בהאי כולל, מראש

של אלו  בימים מתנה להביא מותר
חבורה? לומדת שאיתו  לאברך  הימים תשעת
בתלמידים  מאוד, מצוי זה דבר  כי ונציין 
באב  לתשעה בסמוך  הישיבה את המסיימים

הזמנים. בין לתקופת ויוצאים

מצינולגבי אלו , בימים מתנות קניית
ומשמע  חדשים, כלים קניית לגבי דיון שכתב
(ב"ח שהחיינו  ברכת משום רק זאת דאסרו 
משנה-ברורה  סקכ "א. תקנא, מג"א תקנא.
המשנ"ב: של לשונו  וזו  ועוד), סקמ"ה תקנא,
לברך שא"צ כ"כ חשובים שאינם "ובגדים
ואנפלאות  חדשים מנעלים כגון  שהחיינו  עליו
מי"ז וללבשו  לקנותו  מותר  בודאי וכיו "ב

ר"ח". עד  בתמוז

שמחה וקשה של מו "מ  דהוי למימר לי
דוגמא  נתן  ברורה המשנה שהרי שנאסר,
דברים  ואלו חופה, צרכי שמחה, של  למו "מ 
שלא  "דהיינו  סקי"א): (תקנא, ברורה המשנה
כסף  כלי לקנות כגון שמחה של  במו "מ  ישא
יקרים  לכלים דכוונתו  ונראה חופה", צרכי או 
קנייתם). על  ברכה וגם שמחה גם יש (דבזה

הדןוע "ע  פ) (ג, משה אגרות בשו"ת
לאסור דיש שמחה, לו הגורמים כלים בקניית
כדוגמא  שם וציין  המצרים, בבין קנייתם את
וע"ע  יקר . בדבר  דווקא דזהו  ומשמע  מכונית,
דדווקא  דכתב קפה) (ג, מרדכי לבושי בשו "ת
בית  בכלי לא אך החמירו , פשוטים בבגדים
והובאו בלקט -יושר . איתא (וכן פשוטים
.(78 הערה תקנא תשובות פסקי בספר  הדברים

מצדומזה נאסר דהכל ללמוד נוכל 
ועל עליו . שקיימת והברכה שבקניה השמחה
כשאין כלומר , בזה. זה תלויים הדברים פניו

ברכה, גם אין  הנקנה החפץ בקניית שמחה
היא  השמחה ובדר"כ לקנותו . הותר וממילא
דברים  ישנם אולם וחשוב. משמעותי בכלי
ברכה, עליהם אין  אך  שמחה, מעט הגורמים
בתשעת  לקנות יותר  דזה ונראה כספרים.
אלו בימים לברך  ההגעה עצם (כלומר , הימים
היא  הזה לזמן  שהגיענו  שהחיינו ברכת את

הבעייתית).

מברכים נציין חדשים כלים על  כי
"קנה  א): (נד , ברכות במסכת כמבואר ברכה,
וקיימנו שהחיינו ברוך אומר : - חדשים כלים
(הלכות  הרמב"ם ופסק הזה", לזמן והגיענו 
לו יש בין  חדשים, כלים "הקונה א) י, ברכות
אמ"ה  בא"ה מברך - לו  אין בין בהן כיוצא
וכן הזה", לזמן  והגיענו  וקיימנו  שהחיינו 
מכאן ולכאורה (רכג). ערוך  השולחן  העלה
שאין ספרים, לקניית בשופי היתר דיש עולה
מצד כאן  עד  (וכ "ז  שהחיינו עליהם מברכים

הקונה).

לתת אולם  דעת על  הדבר  את קונה אם
מקום  יהא הברכה דמצד  נראה במתנה, אותו
על מברך אינו  המקבל שהרי ספרים, לתת
של השמחה מצד  אולם שהחיינו. ספרים
בימים  (בקבלתם בעיה ותהא יתכן  המקבל

אלו).

כי המגן  כתב סקכ"א) (תקנד, אברהם
באב  בתשעה דווקא הוא מתנות נתינת איסור
הובא  (וכן שלום בשאילת אסור  דהוא עצמו,
כתב  וכן  סקמ "א). תקנא, במשנה-ברורה
חיים  מקור בספרו יאיר  החוות במפורש
לשונו : וזו אלו, בימים מתנות להתיר (תקנב)

מבי  שנוסעים פשוט ימים "מנהג בט' לבית ת
חינוך", סעודת ולעשות כנהוג דורונות ולקבל 

עא). (א, דוד  ויברך בשו "ת להתיר וכ"כ
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דבר -הלכה בספר (יד שלמה הליכות
מצוה  בר לנער לתת נוהגים כי כתב יא)
מנתינת  להימנע שהמנהג למרות מתנה,
האם  בדבריו , ויל"ע הימים. בתשעת מתנות
מכך נובע מתנה מצווה בר  לנער לתת ההיתר 
חריג  שיהא היינו  בנער , לפגוע רצון שאין 
אחר לו  דיתנו (ואת"ל מתנות מקבל שלא
שישכחו כאלו  שיהיו וודאי באב, תשעה
לו שנותנים מכך נובע דההיתר  או מכך )
יותר . קל  הדין דבזה קודש ספרי כלל בדרך 
וכו ' שהחיינו  הספרים על  מברכים אין  שהרי
ספרים  "וקניית דכתב: 26 בהערה (ועיי"ש
דאין הימים, בתשעת מותרת לעצמו  חדשים
מצוה", כצורך חשיב וגם כ "כ  שמחה בזה
לעצמו דווקא דההיתר  משמע ולכאורה

לאחרים). ולא לקנות

כד)וראיתי  עמוד (יג לוי מבית דבקובץ
מתנה  ליתן  להקל  הלוי שבט בעל  בשם הובא
עלי  קרא בספר ע"ע אלו . בימים מצווה לבר
הגר "נ בשם דהביא לה) הערה (ד מועד 
בימים  מצוה בבר  מתנה ליתן להתיר קרליץ
כתב  קנייבסקי דהגר"ח מובא וכן  אלו.
שכט). א, הגר "ח  (מועדי להקל " ש"המנהג
ב  כו, (ח "ג לציון אור  שו"ת בדברי וע"ע

שם). ובהערות

מסידורהשערי  הביא ז) (תקנא, תשובה
הימים  בתשעת מתנה לו נתנו  שאם היעב"ץ
לדייק  ניתן האם וצ"ע והמטיב. הטוב יברך
מצד הוא המתנה בנתינת דהאיסור מכאן 
ומצאתי  בספרים. קיים שאינו דבר  הברכה,
להתיר ו ) (יח, גבריאל בנטעי במפורש שכתב
תשעת  של אלו בימים במתנה ספרים לתת

הימים.

כתב בספר ז) (פג, כהלכתו הבנים חינוך
לחתן חשובה מתנה ליתן  נכון  "אין  בזה:
אכן התענית, עד  אב חודש מראש מצוה, הבר 
מותר כך אחר לו ליתן שישכח חושש אם
בכל ליתן מותר וספרים , כהפסד דהוי ליתן

בשו"ת  כי (ואציין מצוה" לצורך  דהוי ענין
בספרים). גם החמיר  מב ח, אבן -ישראל 

ירושלים בתר דבספר  ראיתי בזה עיוני
צ) שאלה קצה עמוד  (בין-המצרים במועדיה
ליתן מותר  "האם נבנצל: הגר "א נשאל
כשאין "מותר שם: והשיב ר "ח ", אחר מתנות
למעט שיש פי על  ואף שהחיינו . לברך  צריך
מקום  מכל הימים, בתשעת ומתן  במשא
תשעת  בזמן מתנה לתת שצריך  כשנזדמן
וע"ע  מותר ". וכיו"ב, מצוה בר  כגון  הימים,
דכתב  לו ) (כה, בניהו  דברי שו "ת בדברי
יש  וכו ' מילה ברית מצוה, בבר מתנה נתינת
יום  שא"כ (מה חוב כפירעון דהוי להתיר

עיי"ש). הולדת,

כי וכתב ליברמן יוסף הרה"ג לי
ליתן אין  בת"ב "דרק משמע ברורה מהמשנה
וכמו ת"ב, שעד  הימים בשאר  לא אבל  מתנה
ר "ח בין  בימים שלום שאילת איסור שאין 
מתנות  לתת כו "ע דנהוג ראיה, והא לת"ב.
בתשעת  מצוה בר  לו  שיש למי וספרים
בזה. שיפקפק מי מעולם שמענו  ולא הימים,
כי  האבד, דבר כעין הוי לכך, בנוסף
מגוריהם, למקומות מתפזרים התלמידים
לכן אחרות, גדולות לישיבות יעברו  ואח"כ
מהישיבה". צאתם לפני המתנה לתת רוצים

להקלהעולה דיש נראה לענ "ד  לדינא:
(דווקא) ספרים של  מתנה אלו בימים לתת
(או החבורה את להם שעשה אברך  לאותו 
לעשות  המציאות שכן וכדו '), ר "מ  מלמד,
כיוון מאוד קשה הינה באב תשעה אחר זאת
באב  תשעה בערב לביתם שבים שהתלמידים
חוזרים  כולם (ולא אלול בחודש רק וחוזרים
במתנה  לפיכך אלול ). בר "ח  ישיבה לאותה
את  עליהם מברכים אין אשר קודש ספרי של 
את  לעודד (ויש להקל  יש שהחיינו ברכת
אותם  שלימד למי הטוב בהכרת התלמידים
רצון ויהי . הרוחנית) בהתפתחות להם וסייע
עוד נשמע ולא לרווחה יהפכו  הבכי שימי

והצלחה. שמחה רק אנחה, קול
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לייקואד  יהודה מנחת כולל ראש

באב  תשעה מתענין היו שני הבית בזמן אם
י"ח .עיין  דף ר "ה חדשים משנה ששה על 

על הפסח  מפני ניסן על יוצאין  השלוחין 
תשרי  על ר"ה מפני אלול  על התענית מפני אב
חנוכה  מפני כסליו  על המועדות תקנת מפני
קיים  ביהמ"ק וכשהיה הפורים מפני אדר ועל

קטן . פסח  מפני אייר על אף יוצאין 

דמשמע וכ' אייר  על  אף דל"ג הטו"א
שבזמן אינו  וזה חדשים ז' על יוצאין  דהיו
דלא  התענית מפני אב על יוצאין  לא הבית
גמרא  ד"ה ר "ה ריטב"א וכ "כ  כלל  מתענין 

וליפקי.

שבבית אמנם שם כ' פיהמ"ש ר"מ
תכיפת  מפני באב תשעה מתענית היו השני
אף  הגי' א"ש ולפי"ז בו  שאירעו  צרות מיני
פ"ג  החודש קידוש בהלכות הרמב"ם גרס וכן 

שפ"א. וכ"כ ה"ט

שטחבגמ' בן שמעון א"ל ה': דף מכות
ועיין נקי. דם שפכת לא אם בנחמה אראה
אראה  לא א', פירושים שני אראה ד "ה רש"י
ויראה  בניו שימותו  שנשבע וב', בנחמה,

שבועה. לשון והיינו  בנחמתם

אראה ועיין ד "ה ט "ז : דף חגיגה תוס'
שלא  דאמר רש"י של ראשון כפי' שפירש
בתוס' שם מהרש"א וכ ' ציון. בנחמת יראה
השני, ביהמ"ק בזמן היה יהודה שר' שאף
בית  בנין  של  בנחמה אראה לומר  שייך מ "מ 
גאולה  היתה לא שני בית בבנין  שהרי ראשון ,

דוד . בית מלכות להם חזרה שלא שלימה,

שאיןועיין ה"ד פ"ב ברכות רמב"ם
דוד . בית מלכות בחזרת אלא גמורה נחמה

106ועיין עמוד  עה"ת הגרי"ז  מרן  בחי'
לדוד הבית חנוכת שיר  מזמור  הפסוק על 

שייכים  דוד בית ומלכות המקדש בית שענין
לזה. זה

נחסרוכ' שהרי ועוד  שם מהרש"א
כ ':. דף ביומא כמבואר  דברים חמשה

שכ 'ועיין פ"ד סי' ח"ו בשו"ת בח"ס
שלטון על  התפללו שני בית מלכות בימי דגם
לחזות  יחד  כולנו נזכה אז  כי יהודה דבית
דלא  צריכים אנו מפריה לאכול ולא ה' בנועם
שיחתנו שופכים אנו האלו המדומים חיים על 
שמה  לישב רק ימינו כל  בצפייתנו ומצפים
לעבודתו המיועד  מקום אלקים לפני

תורתו . ולשמירת

דגם וכ' ויומא תמיד במס' דמבואר  שם
דוד קרן  צמיחת על  התפללו  בעבודתם כהנים

חשמונאי. בית מלכות להם דהיה אע"ג

סי'וכ"כ ח "א קטנות הלכות בשו"ת
תפילה  מנוסח משנים לא שני דבית קפ"ו
המשיח למלך ומצפים הכל אומרים והיו

דוד . בית ומלכות גליות וקבוץ

דאף ועיין  שפי' שם בחגיגה ביעב"ץ
שהוא  יודעים היו  מ "מ  בנוי היה שני דהבית
ועוד בנביא, שמבואר כמו להחרב עתיד 
היו ועדיין שלמה גאולה היתה לא שני שבבית
האומות  תחת ובכיבושים במלחמה נתונים

שיבנה. השלישי בית לבנין  מצפים והיו

היוועיין  שני בית שבימי ל "ב: דף נזיר
באיזה  יודעים היו ואף להחרב שעתיד יודעים
היכל דכתיב הפסוקים שם והובא יחרב שנה

עי"ש. שבעים שבועים וכתיב ה' היכל ה'

קודם וביומא  שנה מ' אי' ל "ט : דף
עד מאליהן נפתחות דלתות היו  הבית חורבן
אתה  מה מפני היכל  היכל א"ל  ריב"ז  שגער 
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עתיד שסופך בך  אני יודע עצמך מבעית
זכריה  עדוא בן זכריה נתנבא וכבר  ליחרב
בארזיך . אש ותאכל  דלתיך  לבנון פתח  א' י"א,

שלוכ"כ היו יודעים ל"ח. דף ביומא
ליחרב. עתיד זה שבית אבא בית

בפירוש וזהו הנ"ל הר "מ  כוונת
צרות  מיני תכיכת מפני שכ ' המשניות
במלחמה  נתונים היו דעדיין  בו  שאירעו

האומות. תחת ובכיבושים

היוולפיכך שני בבית דגם הר"מ ס"ל
שהוא  דיודעים כיון בת"ב מתענים עדיין
שלימה. גאולה היתה לא ועדיין  להחרב עתיד 
קמ"ט.) סי' או"ח יעקב משכנות שו "ת (ועיין 

והיוולפי  בט "ב מתעינן  שהיו  הר "מ 
לומר שייך שפיר וישועה לנחמה מצפים

קיים. שביהמ"ק אף בנחמה אראה

רע"א ועיין  סי' ח "ב תשבץ בשו"ת
וכ ' בר "מ  שט "ס וכ ' בפהמ"ש זה דבר  דדחה
פמ"ג  ועיין הבית בזמן מתענין היו  שלא דודאי
הר "מ . ע"ד  שתמה במשב"ז תקנ"א רסי' או "ח 

דמה ועיין וז "ל  י"ח : דף בר"ה ריטב"א
אשר אמר  ולא צום בלשון הכתיב דאמר 

ולא  לגמרי נתבטלה שלא משמע צמתם,
שהיו שם וכ ' לגמרי ראשונה גזירה נעקרה
בגלות  ושנהיה ליחרב שני בית שסוף יודעים
שיהא  כדי כ"כ להם נחשב לא שני בית ובנין 
לא  ומשו "ה הראשון הפרץ שנגדר  נחשב
שלום  שיש בזמן ואמור לגמרי, גזירה עקרו
צום. שהיא שמד ויש שלום אין  ואם שמחה,

נוסחומדברי לענין  ללמוד  יש מהרש"א
דלא  שני בית בימי מתפללים שהיו  תפילה
את  והשב עירך  ולירושלים מתפלל  היה
בית  בימי מתפללים מ"מ ביתך , לדביר  עבודה

דוד . בית מלכות החזרת על שני

שכ 'ועיין  קנ "ז  סי' או "ח  ח "ס בשו "ת
וקודם  סנהדרין  משגלו שני בית ימי דבסוף
ומשמע  עי"ש צומות ד ' כל  התענו כבר  לזה
בסוף  רק מתענין  היו לא שני בית דבכל שם
שנה  מ' היו  סנהדרין וגלות סנהדרין , משגלו 
שעתיד הסימנים מופיע היה ואז  חורבן קודם

להחרב.

שנה ולפי  למ' קודם דגם מש"כ אפ' ח "ס
שטח בן שמעון  בימי אבל להתענות התחילו 
בת"ב. התענו לא עדיין  זה לפני הרבה שהיה

h
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תענית) פ"ד (ירושלמי שם" היו חשבונות "קלקול ביאור
ב ירמי ' הרביעי "בחודש ב) תשעה (לט 

לקמן (וכ "ה העיר". הובקעה לחודש
נ "ב). פרק ירמי'

דברים ותמוה  "ה' דתענית פ"ד תנן הרי
ב  לאבותינו  והובקעה י"זאירעו וכו ' בתמוז 

העיר".

להלכה והנפק "מ כח: תענית בבלי  תירוץ

כאןובבבלי  קשיא, לא - מיישב כח:) (תענית
שני. במקדש כאן ראשון במקדש

דכ 'ובשו"ע  "אע"ג תקמ "ט ) סי' (או"ח
מתענין אין  העיר , הובקעה בחודש בט ' בקרא
שבראשונה  שאע"פ מפני בי"ז , אלא בט '
בי"ז הובקעה שבשניה כיון  בו , בט' הובקעה
בית  דחורבן משום בי"ז , להתענות תקנו בו ,

לן". חמיר שני

בתורת ובמג "א הרמב"ן דברי הביא שם
תענית  חז"ל תקנו דלא טעמא שכ' האדם
הציבור על  מטריחין  דאין משום הוא בשניהם
ב) (ס"ק ע"ז המג"א והוסיף מדאי. יותר

תמוז". בט ' גם יתענה נפש בעל  "ולפ"ז

רע"א)(אמנם  סי' (ח "ב תשב"ץ בשו"ת
הד ' של קביעותן  דעיקר  דהגם להוכיח האריך
בימי  שאירעו הדברים מחמת הוא צומות
דהצומות  מהא וכדחזינן  ראשון, בית חורבן
בית  בחורבן  לצום חזרו  תשרי וג' טבת י' של 
הימים  אותם היו  שני בית שבימי אף שני,
אירע  לא שני בית ובחורבן  ולשמחה, לששון 
קביעותם  דעיקר וע"כ  הימים, באותן כלום

ראשון . בית חורבן מחמת

בי"זולפ"ז מתענין  שאנו  התענית ה"ה
העיר בקיעת על נתקנה בעיקרה בתמוז 

קבעוה  אעפ"כ  אמנם ראשון, בית בי"זשבימי
לצום  היא צומות ד ' של עיקרן  כי בט ', ולא

הרביעי  "צום – הפסוק וכלשון חודש, באותו
ביום  קפידא אין אבל  וכו', החמישי" צום

בהחודש. מיוחד

שא),וכמו"כ (מצוה חינוך במנחת כ '
לימי  שיהיו דלעתיד לפ"ז שכ' ועיי"ש
שני  יום לא אחד, יום רק אי"ז שמחה,
הוא  התענית כי בחו"ל, דיומא לספיקא
וא"כ אחר, ביום שהוא אף בחודש, באותו

עיי"ש. ספק"ד ל "ש

מקום ולפי  אין  ומנ "ח  התשב"ץ דברי
גם  יתענה נפש דבעל ומג"א הרמב"ן  למש"כ
חיוב  מקיימין  די"ז תענית ע"י דהרי בט ',
ואדרבה  יום. באותו דאינה אף הרביעי" "צום
בית  מחמת קביעתן  עיקר התשב"ץ לדברי

ודו "ק). ראשון

מתוס' וביאורה הירושלמי תירוץ
יח: ר"ה 

מתרץ אמנם (שם) תענית בירושלמי
בי"ז , היה בראשונה גם דודאי אחר , באופן

" תמוז , בט ' דהי' בקרא דכ ' ˜ÏÂ˜Ïוהא
Ô‡Î ˘È ˙Â�Â·˘Á'הגי יח: ר "ה (ובתוס' ."
˙Â�Â·˘Á ÏÂ˜Ï˜ שם ).היו 

היווביאור חשובות ד "קלקול  פשטי'
טרדתם  רוב "מתמת יח : ר"ה התוס פי' שם"
"רוב  מחמת (הנ"ל) ובמג"א בחשבון". טעו

צרתם".

בחשבונם,אמנם טעו דאה"נ צ"ב אכתי
טעותם  כפי הקרא ושילש שנה למה מ "מ 
בא' היה שחורבן ביחזקאל וכן  פנ "ב (פל"ט
נתברר לבסוף הרי בירושלמי) עיי"ש אב

טעותם.

"ובתוס' ביאר (שם) הי'ר"ה לא מ"מ
סבורים  שהיו  מכמו הכתוב לשנות ".רוצה
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מ "מוהוא טעו , דהם בכך  מה תמוה,
בהג' (ועיי"ש האמת. לכתוב להקרא הו "ל 
מפי  הדברים שיצאו  "לולא הורוויץ רא"מ 
אחרינא  איניש אלא התוס', בעלי רבותינו
למשמעיה"). לן אריך  היה לא הכי, אמר  הוה

בטורי [וביותר דנקט מה על לתמוה יש
דגם  שם) תענית ארי בגבורת וכן (שם אבן 
וטעו בי"ז  בראשונה גם הובקעה הבבלי לפי
דגם  אלא הירושלמי. כמש"כ  בחשבונם
שעל כיון בו, בט ' תענית אז תקנו למעשה
שם  המג"א כמש"כ (ודלא טעו. זה יום
להתענות  ענין אין  הירושלמי דלפ"ד  בפשטות
כמו הצרות הוכפלו  עי"כ חשיב לא וגם בט ').

מאד]. תמוה והוא יח:. ר "ה עי"ש באב ט '

חיוב בענין המס"י  ודברי עח: ב"ב
ה"חשבון"

בואופ' המושלים יאמרו  כן  על - חוקת
וגו '. חשבון 

-בגמ' קראי להני דריש עח : ב"ב
בואו ביצרם. המושלים אלו – המושלים
עולם  של חשבונו ונחשב בואו  – חשבון 
כנגד עבירה ושכר  שכרה כנגד מצוה הפסד 
קראי  הני כל  הגמ' דריש ועד "ז  וכו'. הפסדה

באריכות. עיי"ש ה"חשבון" חיוב על 

במסילת והנה  כ' "חשבון" האי ביאור 
שלא  בין מעשה בשעת בין  דהוא פ"ג ישרים
כל שישקול  היינו מעשה בשעת מעשה. בשעת
שום  בו  יהי' שלא לעשות מוכן שהוא מעשה
כל עתים שיקבע מעשה בשעת ושלא רע, חלק

עיי"ש. מעשיו כלל זכרון  לפניו שיעלה יום

ימיוועיי"ש כל  שההולך  ופ"ג פ"ב עוד
שפת  על כסומא הוא הרי תמידית חשבון בלי
עיור וכמו מהצלתו  קרובה רעתו  אשר הנהר
הוא  הרי תמידית חשבון בלא שהרי באפילה,
הרע, יצר ביד  יפול הזמן  שבמשך מובטח
אשר והחיות מהבהמות פחות הוא והרי

עצמם. על לשמור  בטבעם

מתחבולת ועיי "ש  שזהו  שהוסיף
אדם  בני לבות על העבודה להכביד היצה"ר
דרך באיזה להתבונן רווח שום להם יהא דלא

לב  על שמים היו "שאילולי – הולכים ם,הם
ממעשיהם, לנחם מתחילים היו שמיד ודאי
שהיו עד  ומתגברת הולכת החרטה והי'
היה  דזה (ועיי"ש לגמרי". החטא עוזבים
להם  יהא שלא העבודה, תכבד – פרעה עצת

להתבונן). רגע שום

חוקת  דפ ' לקראי השייכות ביאור

חיוב והנה  על  קראי להני דריש שהגמ ' מה
דאיזה  תמוה, לכאו' ה"חשבון ",
שו "ר דסיחון, דקרא לפשטי' בכ"ז יש שייכות
הגולה  באר  בס' המהר"ל ע"ז  תמה שכן
מתיבה  דרשות המון  דרשו  דחז"ל שהגם
איזה  שיהיה צריך  מ"מ וכדומה, יתירה
עכ"פ  להדרשה דקרא פשטיה בין  שייכות
דורשי  לכל  גדול  יסוד  "והוא במקצתו
עיי"ש. שייכות שום אין לכאו ' והכא התורה"

ה)אמנם דרוש (ח "א דבש יערות עי'
קטנה  ספר  עיר  היה חשבון  דעיר  שביאר 
היטב. לשומרה כ "כ  לב שם לא מואב ומלך
כבש  ובזה לכובשה, לסיחון אפשר היה ועי"ז 
סמכו ומזה מואב. ארץ כל  שכבש עד  והלך 
המושלים  יאמרו  כן על  החשבון, ענין  חז"ל
להאדם  מערים היצה"ר גם כי חשבון , בואו
עד והולך  ומוסיף מאד, קטן מדבר  ומתחיל
ולכן ר"ל. חמורות לעבירות מפתהו  שלסוף
היצה"ר ביד  יפול שלא תמידית חשבון  צריך

עיי"ש. הקטנות שבתכלית בדבר  אפי'

אנשי ובמלבי "ם  דבאמת באופ"א ביאר 
והא  סיחון . מאנשי גבורים יותר  היו מואב
היא  ארצם, לכבוש לסיחון  אפשרות דהיה
בכל מחושבנים מאד היו  סיחון  שאנשי משום
מואב  חיילי משא"כ  ותכונתיהם, דרכיהם
ראו לא בעצמם ובטחונם גאוותם רוב מחמת

בתכסיסיהם. הרבה להתחשב צורך 
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לאדם וזהו שאין  החשבון ענין  ממש
ודאי  חשבון  בלא כי בעצמו , בטוח  להיות
גדולה  הכי מחלמה שזהו  היצר  ביד יפול
יח"ה  שער  בלבבות בחובת וכמ"ש בעולם

עיי"ש. פ"ה

ראשון בית לחורבן  הגורם  ביאור

ג'והנה  בעון  נחרב ראשון דבית ט: ביומא
לבא  להם גרם מה אמנם חמורות.

כך . לידי

היה במסילת ירמי' "והנה (פ"ב) ישרים
נגועים  היותם מפני דורו בני רוע על מתאונן
עיניהם  מעלימים שהיו הזאת, מדה בנגע
הם, מה לראות לב שישימו  בלי ממעשיהם,
(ירמי  – עליהם ואמר להעזב. אם הלהעשות
מה  לאמר  רעתו על נחם איש "אין ו') ח '
שוטף  כסוס במרוצתם שב כלה עשיתי,

והיינו  והולכים במלחמה". רודפים שהיו 
זמן שיניחו מבלי ודרכיהם, הרגלם במרוצת

והדרכים  המעשים על לדקדק ונמצא לעצמם ,
אותה". ראות בלי ברעה נופלים שהם

(פתיחתא ובפ"ה חז"ל דברי על  כ '
– ראשון בית חורבן  על  שנאמרו  רבתי) איכה
שהמאור – שמרו ותורתי עזבו אותי "הלואי
שאם  שם במס"י ופי' למוטב" מחזירן שבה
התעוררות  להם היו  תורה לומדים היו 
תמיד צריכים ושהן הטוב, לדרך  שיביאו 
שיזהרו ע"י היצ"ר, תחבולות נגד  לעמוד

עיי"ש. ה"חשבון " בענין 

לידי ולפ"ז שיבאו  שגרם דמה נמצא
מחמת  היינו ג"ח , על  שעברו  כזו נמוכה דרגה
ומחמת  ה"חשבון ", בענין  נזהרים היו שלא
עליהם  שליטה להיצה"ר  היה הזמן במשך  כן

כנ "ל .

ג')ועפ"ז (איכה לבאר להוסיף יש
ה  אל ונשובה ונחקורה דרכינו נחפשה
של מהמקורות א' שהיא פ"ג במס"י (ועי"ש
דהעדר מחמת היינו – ה"חשבון ") חיוב

ודו"ק. הבית לחורבן  הגורם היא החשבון 

שם" היו חשבונות "קלקול לפ "ז  ביאור

שם",ולפ"ז היו חשבונות "קלקול לבאר  יש
רצה  "ולא טרדתם" מחמת "שטעו
היינו סבורים", שהיו מכמו  לשנות הכתוב
וחורבן העיר לבקיעת שגרם דמה שמכיון
עשו שלא חשבונות" "קלקול היא הבית
זה  טעות א"כ  היצה"ר, נגד תמידי חשבון 
תמוז , ט ' שהיה שחשבו בהימים שטעו
כל שהיו במס"י כמש"כ  טרדתם" "מתוך

מר כמו טעות,ימיהם סתם זה אין הסוס, וצת
רצה  "לא וא"כ להחורבן , הגורם עצם אלא
להגיד סבורים" שהיו  מכמו לשנות הכתוב
היא  היא שם" שהיו  חשבונות דה"קלקול 
לפי  דגם הנ"ל הטו "א לדברי (וכן  הגורם.
עפמש"כ י"ל בט ', להתענות יש הירושלמי
א"כ ה', אל לשוב היא תענית דעיקר הרמב"ם
על תשובה לעורר  תמוז  בט' דהתענו  י"ל
ודו"ק. הכל ) יתקנו  שעי"ז חשבונות", "קלקול

"וידעת ועי' עה"פ ואתחנן  פ' אוה"ח
כל על  הנפש חשבון חיוב על  דקאי היום"
הפסוקים  להמשך  קשור  מה וצ"ב עיי"ש, יום

בנים. תוליד דכי פ' מסיים דבזה שם

"ונושנתם ולהנ "ל דסיבת היטב מבואר 
כנ "ל ה"חשבון " חסרון  מחמת היינו  בארץ"
היום" "וידעת ומזהיר  הקרא מסיים ולכן

ודו"ק.

עליכם "והפקדתי  עה"פ האוה "ח דברי
הנ "ל  לפי  וביאור בהלה "

והפקדתי ועי ' עה"פ טז כו  בחוקתי פ' אוה"ח
לעסוק  שמאנו מה "כנגד  – בהלה עליכם
מעסק  המושג היפך שהוא בהלה וכו' בתורה

‰„Ú˙התורה, ˙Â��Â·˙‰Â ÏÎ˘‰ ·Â˘È ‡Â‰˘."

מש"כולהנ"ל ע"פ היטב, מבואר 
נגד הם בחוקתי שבפ' שהתוכחות הרמב"ן
חטאם  שורש זה הרי כי ראשון, בית חורבן
וכנ "ל , התבוננות בלי במרוצתם שרצו במה
ע"י  היה זה כי הנ "ל  המס"י כמש"כ  וביותר 
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מיישבים  היו לא ממילא בתורה עסקו שלא
מחזירן שבה "המאור  חטאם, לעזוב עצמם
ע"י  היה חטאם כל  דסיבת נמצא למוטב",
והדעת  השכל  שמיישב התורה עסק שעזבו
עליכם  והפקדתי וזהו  האוה"ח. כמש"כ
עליהם  שנתוסף היה כן שעונשם בהלה,
"קלקלול וזהו הענינים, בכל הבהלה
זו קללה בהם שנתקיים שם" היה חשבונות
כ "כ עד הדעת בלבול  של  מצב שהיה ר "ל ,
וכנ "ל עומדים היו  יום באיזה ידעו שלא

זה. בכל היטב ודו"ק

פ'ויש  ברמב"ן  נפלא דיוק להוסיף
בגדים  נגעי היה לא למה שביאר מז  יג תזריע

אז "כי וחילוק כיבוש אחר עד נתישבה רק
עליהם  שכינה דעתם ותשרה ה' את לדעת

היה בתוכם  לא השכינה דהשראת מבואר ."
להם  היו  שישראל באופן רק להיות יכול 
כששבו משא"כ ה', בעבודת הדעת יישוב

ודו"ק. במרוצתם

תמוז שבי "ז  העגל חטא  עד"ז  ביאור

שהרי אמנם  תמצא טפי נעיין כד באמת
היינו תמוז יז יום פורעניות שורש
דברים  הה' של  הראשון שהיא העגל חטא
הלוי  בית (ועי' בתמוז . ביז  לאבותינו שאירעו

א'). שורשם דברים הה' כל ' כי בא פ'

קלקולוהנה ע"י נגרם כן גם העגל  חטא
של יום המ ' בחשבון  טעו שהרי חשבונות,
צהרו ותיכף המתינו לא ומיד משה עליית
משה  בשש כי' העם וירא – וכן  עגל . לעשות
השמש  ערבב שהשטן שם וברש"י שש. בא –
שמשה  ודימו לעולם וערבוביא חושך  והביא

מת.

אבןולהלן עי' – הם עורף קשה עם כי
ישמע  שלא עורף, קשה "טעם – שם עזרא

ל משל  שצוה. ·Â¯Óˆ‰,מה ÂÎ¯„Ï ÍÏÂ‰ Ì„‡
ÂÈÏ‡ ‡Â¯˜Ï Û¯ÂÚ ·Â˘È ‡ÏÂהמשל וזה .

" וכו' עע"ז  במצרים ישראל שהיו  בעבור
חטאם  גרם דעיקר כנ "ל  להדיא הרי עיי"ש.
רצים  שהיו  היינו העגל  בעשיית ישראל של 

מעשיהם. על לחשוב בלי במרוצה כסוס

דרכם ועוד היה שכן האב"ע הוסיף
עצת  היה שזה לעיל כמבואר והיינו  במצרים,
פנאי  להם יהיו  שלא העבודה תכבד  פרעה
רוח מקוצר משה אל  שמעו  ולא (וכן לחשוב.

נוכראה). מפולחא – קשה ומעבודה

התמיד"ולפ"ז "בוטל ג"כ  לבאר  יש
(במד "ר משאחז "ל  ע"פ תמוז, בי"ז ג"כ דהיה
ובידו בירושלים אדם הי' לא "מעולם כא) כא
עבירות  על  מכפר שחר של תמיד  כיצד עון.
עבירות  על מכפר הערבים בין  ושל  שבלילה

ביום".שנעשו 

שאף והיינו היה התמיד הקרבת דענין
מיד מ "מ  הטוב, מדרך משהו  א' שנטה
ימשיך זה ובלא הראשון , מקומו אל השיבו 
בית  חורבן בשעת אמנם וכנ "ל . ליפול 
וכמש"כ לבם על דרכם שמו  לא היו  המקדש
שם" היו  חשבונות ו"קלקול הנ "ל  המס"י
(וע"ע  זה. ביום התמיד " "בוטל  וממילא
שמקריבין שכ "ז  האויבים שידעו סו: מנחות

ודו "ק). בידם נמסרים אין התמיד

את ועמש "כ להביא  "ויבהילו בביאור
מלכות  שורש בביאור  הנ"ל לכל המשך המן"
הנמשך שנה שבעים בגלות המן וגזירת מדי
שהיו חשבונות" "קלקול של הנ"ל מחטא

עיי"ש. גלות באותו לתקן צריכין 

יהפךויה"ר הרביעי "וצום בנו שיתקיים
בב"א  בהמ "ק בבנין ולשמחה" לששון

h
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וקידושין  חופה בהל' ותשובות שאלות
הגר"ח]בעריכת[ ו "מועדי מתתיהו ", "בית מח"ס גבאי מתתיהו הרב

לחופה  קודם הכתובה חתימת 

החופה.שאלה: תחת או החופה קודם לעשות יש הכתובה, חתימת

קודם.תשובה:

ובס'ומהני קצ"ו, ס' ח "א מיעקב כוכב ובשו"ת ע' ס' מה"ת שלום שאילת בשו"ת כתבו החופה קודם לחתום

אורחות  ובס' קודם. ולא החופה תחת לחתום שלמה המנחת בעל  דעת הביא קע"ו עמ' שמחה שלמי

הגרב"ד נוהג וכן ס"ח, ח "ב חתנים אפריון בס' ועי ' החופה קודם חתם יעקב שהקהילות י "א עמ' ח "ה רבינו
בעל ליברמן הגר"י  מו"ר נוהג  וכן ח"ג נישואין לב ישמח ובס' מ "ו עמ' ח"ד  בהיכלא בקובץ כמובא פוברסקי

יוסף. המשנת

בכתובה  המשפחה שם

והכלה.שאלה: החתן של המשפחה שם בכתובה לכתוב צריך  אם

צריך .תשובה: לא עפ"ד

עמ'ובשו"ת ח "ג  נישואין לב ישמח בס' אכן משפחה, שם לכתוב שעדיף קע"ח  ס' ח "א אהע"ז משה אגרות

שלמה  אפריון  ובס' כותב. לא קוטלר שהגר"ש שם שי"ז ובעמ ' כותב. לא פיינשטיין הגר"ד שבנו ש'

שהמנחת  ס"א פ"ב  וקידושין חופה יעקב אהל ובס' משפחה. כתב אברמסקי  שהגר"י  סק"ג  זצ"ל  פינקל להגרא"ב
קול ובקובץ  בסוגריים. משפחה כתב זצ"ל שהגרש"ז קע"ד עמ ' שמחה שלמי  ובס' משפחה, כתב לא יצחק

שבט ובקובץ תר"נ ס' ח "ב והנהגות בתשו' וע"ע משפחה. כותב אינו פוברסקי  שהגרב"ד מ "ו עמ' ח "ד מהיכל

זצ"ל רבינוביץ לוי להג "ר אלישיב הגרי "ש בין מו"מ נ"ד  עמ' ו' ה' גליון רבינוביץ] הגר"ג [בעריכת הכהונה
ק"צ. ס' ח "ו דרך  אבני  בשו"ת ועי' מרן. שהשיב מה ר"פ עמ ' שיח  פניני  ובס' בזה.

ויחוד  קידושין לכתובה עדים אותם

ויחודשאלה: קידושין  לכתובה עדים אותם צריך אם

נוהגין .תשובה: שכך כמדומה
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אחרים.וכן לעדים ליתן ק"ט  ס' מינץ מהר"ם בשו"ת אכן עדים. אותם שיהיו ס"ז ח"ב התשב"ץ בתשו' מבו'

הביא  פל "א גבריאל  נטעי ובס' עדים, אותם נהג  זצ"ל עזרי  אבי  שבעל כ "ז, כרך  תורה מבקשי  ובקובץ
קול ובקובץ לאחרים. ליתן נהג  יציב לכתחילה שהדברי נוהג  פוברסקי שהגרב"ד מובא מ "ו עמ ' ח "ד מהיכל

כרצונך. מרן ע"ז השיב ש"ע עמ ' ח"א לב ישמח ובס' תרנ"ה, ס' ח "ב והנהגות בתשו' וע"ע עדים, אותם ליחד

ק"ז. ס' נישואין דוד ויברך  ובשו"ת תש"ג  תשו' תורה תצא מציון בשו"ת ועי '

כלה  פני כיסוי בראית  עדים

הכלה.שאלה: של  פניה לכסות החתן  עם שילכו  לעדים צ"ל  אם

נוהגין .תשובה: שכך כמדומה

שי"ז וכמבו ' עמ' ח"ג לב ישמח  ובס' נישואין. מצות מקיים דהינומא י"א בשם ס"א, נ"ב ס ' אהע"ז ברמ"א

אבני  ובשו"ת ו' אות רפ"ז ס' ח "ד והנהגות בתשו' ועמש"כ בזה, הקפיד לא זצ"ל קוטלר שהגר"א
ד '. אות קפ"ב ס' ח "ו דרך

ברמקול  ברכות 

קול .שאלה: ברם קידושין סידור  לעשות להקפיד  יש אם

קפידא.תשובה: אין לכאו '

רמ"ז,וכ "כ ס' ח "י  הלוי  שבט בשו"ת וכ "פ הקפיד , לא יעקב שהקהילות י "ט  עמ' ח "ה רבינו אורחות בס'

כמובא  פוברסקי  הגרב"ד  בזה מקפיד  וכן בזה, להקפיד  י"ד אות רפ"ז ס' ח"ד  והנהגות בתשו' אולם
ועמש"כ ,263 עמ' הסהר אגן בס' כמובא זצ"ל  גניחובסקי הגר"א הקפיד  וכן מ"ז. עמ' ח "ד מהיכל קול  בקובץ

והנהגות  ובתשו' פ"ל שמחה שלמי ובס' ס"ט מה"ק שלמה מנחת ובשו"ת ק"ח  ס' או"ח ח"ב משה אגרות בשו"ת
הגר"י  נוהג וכן להקל, ומנהג בזה שהסתפקו ממרן, מובא שע"ב עמ' ח "א לב ישמח  ובס' תשמ"ג, ס' ח "א

ח "א  הגר"ח מועדי ובס' עי"ש, ספק דהוי  מרן, השיב קמ"א עמ ' ח"ד  משה ידון ובקונ' יוסף משנת בעל  ליברמן

תרצ"ז. תשו'

אירוסין בברכת  לכוון  כלה

הגפן .שאלה: ברכת רק או  אירוסין , ברכת לצאת שתכוון  לאשה לומר  צריך  אם

אולי.תשובה:

להגרצ"פ ובתשו' קודש הדרת בס' אכן האשה, תכוון אירוסין ברכת על  דגם שי "א רפ"ז, ס' ח "ד והנהגות

רק  לכוון לכלה שאומר זצ"ל  הגרי "ז בשם זצ"ל רוזובסקי הגר"ש בשם ט "ו ס' נישואין זצ"ל  פראנק
ג'. אות ס"ט ח"א מתתיהו בבית בס' ועמש"כ באירוסין. ולא בהגפן

אירוסין ברכת  אחר אמן  בעניית  כלה

חייבת,שאלה: אין  המצוות מברכת הוי דאם אירוסין, ברכת אחר אמן תענה הכלה אם
הפסק. והוי

מענינא.תשובה: שהוי הפסק ל"ה ובדיעבד תענה, לא לכתחילה

וכן ובס' אירוסין ברכת אחר אמן תענה שלא לכלה לומר מקפיד  פוברסקי שהגרב"ד  הביא כ"ח  ס' חתנים בית

שלמה, המנחת בשם קפ"ג עמ' שמחה שלמי  בס' וכן קוטלר, הגר"ש בשם ט"ו ס' ח "א כצבי רץ בס' הביא
ג'. אות ס"ט ח"א מתתיהו בית ובס' כ"ה שורש הים גלי  בשו"ת לבדים בתים בס' בזה ועמש"כ 
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הכוס בשתיית  קידושין  מסדר

בצד .שאלה: קטן מכוס או  שנשפך , מהיין  ישתה אם קידושין מסדר  יעשה איך 

אחרון .תשובה: לשון  תפוס

נהג ובשו"ת וכן שנשפך , מיין לשתות נהג  מבריסק שהגר"ח  הביא י"ב ס' ח "א למשפט  זוננפלדמאזנים הגרי "ח 
עמ' ח "ה רבינו אורחות בס' כמובא יעקב הקהילות וכן ס"ה נישואין קדש הדרת בס' כמובא זצ"ל

ל "ב  ס"ק קס"ז ס' חיים תורת ובס' ס"ד  ח "ב ים  אפיקי  ובשו"ת כ"א אות לכתובות קו"א בפנ"י ועמש"כ  י"א,

קול ובקובץ ס"ז, פכ "ב נישואין גבריאל  נטעי  ובס' תש"נ ס' ח"א והנהגות ובתשו' ס"ח ח"ה מהרש"ם ובשו"ת
מרן  ובדעת בצד, קטן מכוס או שנשפך , מהיין קצת לשתות נוהג פוברסקי  שהגרב"ד מ"ח  עמ' ח "ד מהיכל

ח "ב  יושר אורחות ובשו"ת עי"ש לתלמידו ויתן ישתה לא כ"ז בתמיד המבואר ע "פ י "ל  קטן כוס ליקח שעדיף

דברי  ובשו"ת תש"ב, תשו' תורה תצא מציון בשו"ת וע"ע ט"ז. ס' ק"ע ס' או"ח בשו"ע מבו' וכן רצ"ב, עמ '
ס"ט. ס' חכ"ה בניהו

כתובה  במסירת  עדים

הכתובה.שאלה: מסירת יראו  שהעדים להקפיד  יש אם

נוהגין .תשובה: שכך כמדומה

נטעי וכמבו' ובס' זצ"ל  הגרי"ז הקפיד שכן תר"נ ס' ח"ב והנהגות ובתשו' ש"א, ס' ח "ג  התשב"ץ בשו"ת
תכ "ז  עמ' ח"ה היכלא ובמאסף קוטלר, והגר"א מלצר הגרא"ז הקפידו שכן ס"ה פל"ב נישואין גבריאל 

רפ"ז  ס' ח "ד והנהגות בתשו' בזה ועמש"כ  ביד לכלה הכתובה ימסור ושהחתן פוברסקי הגרב"ד  מקפיד שכן

ס"ג  פי"א וקידושין חופה יעקב אהל ובס' א' הערה פ"ז שלמה אפריון ובס' פמ "א שמחה שלמי  ובס' ט "ז אות
ס"ב. אהע"ז ח"ב אליהו קול  ובשו"ת

יחוד  בחדר סגורים פתחים שני

סגורים.שאלה: להיות שניהם צריכים אם יחוד  בחדר פתחים שני כשיש

כן .תשובה:

ש"ו.וכן עמ' ח "ג  לב ישמח  בס' מובא וכן פוברסקי, הגרב"ד שמקפיד  תכ "ז עמ' ח "ה היכלא בקובץ מובא

היחוד. זמן על העדים עדות 

היחוד .שאלה: חדר ע"י לשהות העדים צריכים זמן כמה

א'.תשובה: ד ' סוטה עי'

והביא ובס' דכתובות, פ"ק מהרא"ש כן והוכיח  רגע שהזמן זצ"ל  להגרי "ז שס"ל  הביא ס"ז קידושין קודש בד
כהלכתם  נשואין ובס' צ"ה ס' ח"ד  יצחק מנחת בשו"ת ועמש"כ  של"ו, ס' ח "ה והנהגות בתשו' דבריו

ק"כ. ס' נישואין דוד  ויברך ובשו"ת ס"ז פי"ג  חו"ק יעקב אהל ובס' פי "ב

החופה  מקום לשכור 

החופה שאלה: מקום לשכור  צריך  אם

יפה.תשובה: מנהג
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ישיב ועמש "כ  בשו"ת בזה ועמש"כ של"ג, ס' ח"ה רפ"ז ס' ח"ד  תרנ"ה ס' ח"ב והנהגות בתשו' כן להוכיח 

פוברסקי  דהגרב"ד הביא ש"ה עמ' ח"ג לב ישמח ובס ' פ"ג , שלמה אפריון ובס' ל ' ס' ח"ד  יצחק
י'. אות קפ"ב ס' ח "ו דרך אבני ובשו"ת עי "ש יחוד  חדר רק החופה מקום לשכור נוהג אינו

אדום  ביין לקדש

לבן .שאלה: ביין  אפשר או  ע"ב צ"ז בב"ב כמבו ' אדום ביין  לקדש צריך  אם

אדום.תשובה: יין  ליקח יש לכתחילה

רבבות וכן בשו"ת בזה ועמש"כ  ס"ה, פכ "ב נישואין גבריאל  נטעי  בס' וכ "כ בראשית, פר' עה"ת בריקאנטי  מבו'

בקובץ אפרים  כמובא לבן לוקח וכשאין אדום ביין לכתחילה פוברסקי  הגרב"ד  נוהג  וכן תצ"ט, ס' ח"ה
תכ"ז. עמ ' ח "ה בהיכלא

הכלה  פני בראיית  עדים

גוף.שאלה: שרואים וסגי א"צ או  הכלה, פני יראו  שהעדים להקפיד  יש אם

א"צ.תשובה:

לבן ובשו "ת  יהודה זכרון ובשו"ת כ"ז ס' ח"ב [תאומים] לאברהם חסד  בשו"ת וכ"כ  רכ"ו ס' ח"א מבי "ט 

מילואים  באבני אכן הכלה, לראות שצריך י"ח ס' אהע"ז יעקב שארית ובשו"ת צ"א סו"ס הרא"ש
ס"ב  ס' ח "א אהע"ז יצחק עין ובשו"ת ס"ט אהע"ז שלמה בית בשו"ת וכ "כ גוף שראו כל דא"צ סק"ד  ל "א ס'

ובס' כ' ס' חיה נפש ובשו"ת ק"מ  ס' ח"ג  מלכיאל  דברי  בשו "ת בזה ועמש"כ רע"ט , ס' ח"ג מהרש"ם ובשו"ת
ס' הפוסקים אוצר בס' ובארוכה סק"ו מ "ב ס' יעקב ובישועת ס"ט ל "א ס' השלחן ובערוך  ל "א ס' יעקב קהלת

הקפיד זצ"ל שהגרי"ז הביא י "ג אות רפ"ז ס' ח"ד  תשנ"ז ס' ח "א והנהגות בתשו' ועי ' כ"ב, אות  ל"ב ס"ק מ "ב

בס' וכן כן, הקפיד  לא זצ"ל  סולוביציק שהגרי "ד  הביא קע"ח עמ ' חנוך  הליכות בס' אכן הכלה, פני לראות
הוראות  בס' כמובא החזו"א דעת וכן הכלה, פני  לראות שא"צ ס"ל יעקב שהקהילות י "ד  עמ' ח"ה רבינו אורחות

נישואין  לב ישמח בס' וכמובא כהגרי "ז, בזה להקפיד פוברסקי הגרב"ד  דעת אכן צ"ו. עמ' החזו"א והנהגות

ובשו"ת  עי "ש. בזה מקפיד  אין יוסף המשנת שבעל מובא מ "ז עמ ' ח "ד מהיכל קול  ובקובץ ש"ה, עמ' ח "ג 
נישואין. דוד  ויברך ובשו"ת ס"ז אהע"ז ח "א חן מנחת ובשו"ת תש"ח תשו' שאלה תורה תצא מציון

יחוד  בחדר ספרד בני

זה.שאלה: על המפקפקים שיש יחוד , חדר לעשות צריכים ספרד בני אם

כן .תשובה:

ובשו"ת ועמש"כ ד ' ענף ק"ו ס' ח "ג  ישפה אבני ובשו"ת של"ג ס' ח"ה רס"ב ס' ח"ו והנהגות בתשו' בזה
ובשו"ת  ה', אות ל "ד ס' אהע"ז ח "ג  ס"ד אהע"ז ח"א ומגן שמש ובשו"ת ס"י אהע"ז ח "ז עבדי  ישכיל

ובס' ס"ב אהע"ז ח"א אליהו קול  ובשו"ת ס"ז אהע"ז ח "ה יהודה ברכת ובשו"ת י "א ס' אהע"ז ח "ז יהושע עמק

כהן  עולת ובס' ס"ט קידושין שלמה משנת ובס' כ "א ס' ח "א הים וישב ובשו"ת י"ט ס' כתובות גבר מצעדי
עמ' ח"א וקידושין חופה העמקים שושנת בס' ובארוכה תכ"ב עמ' יחוד יצחק ברכת ובס' ט "ו ס' אירוסין ברכת

הרקיע  מגיד ובס' י "ד  הערה פנ"ד ח "ו הכתובה משפט  ובס ' צ"ד עמ' ח "א וקידושין חופה בתורתו ובס' קל "ט

יחוד חדר בעשיית שלום, דברי  שו"ת בעל  זצ"ל מזרחי  יצחק שלום רבי הגה"ח  מוח "ז הקפיד לא וכן ח "ב,
ונכדיו. לבניו

מנהגם.ובס' כפי שיעשו מרן השיב קמ "ז עמ' החיים נזר
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חתנים  לשני חתנים ברכת 

חבילות.שאלה: ל "ה ומ"ט אחת חתנים ברכת מברך חתנים שני ס"ב ס' אהע"ז  בשו"ע

אחד .תשובה: ענין 

ט '.ועמש"כ אות ס"ב ח "א מתתיהו בית בס' בארוכה ומש"כ  תת"ל  עמ' נישואין יצחק ברכת בס' בזה

קידושין לעדות  שדכן

בעדות.שאלה: נוגע שהוי או קידושין, לעדות כשר השידוך שעשה שדכן אם

פוסלו .תשובה: הפ"ת

לעדובכנסת שכשר כתב מ"ה אות ל"ז ס' חו"מ קצ"טהגדולה ס' חי"א יוסף משנת בשו"ת בזה ועמש"כ  ות,
יעקב  אהל ובס' מ "ז. הערה פ"ו חתנים בית ובס' ט "ו אות מ"ה ס"ק מ "ב ס' הפוסקים אוצר ובס'

קרויזוירט הגר"ח  שהקפיד  עדות שמעתי  וכן עי"ש, זצ"ל קמנצקי הגר"י בזה שהקפיד נ"א עמ ' וקידושין חופה
חכ "ה  בניהו דברי  ובשו"ת ת"ש, תשו' תורה תצא מציון בשו"ת ועי' קצ"ו, עמ ' חיים מים בס' כן ומובא זצ"ל ,

ע'. ס'

קידושין לעדות  בחור

קידושין .שאלה: לעדות כשר  רווק בחור  אם

כן .תשובה:

הגרב"דובס' נוהג וכן שכשר. פשיט "ל קל "ז ס' דעה שערי בשו"ת אכן שפסול , כתב א' מ"ע פיקודיך  דרך 

קפ"ז. ס' חי "א יוסף משנת בשו"ת ועמש"כ  מ"ט  עמ' ח"ד  בהיכלא בקובץ כמובא לעד  בחור ליקח  פוברסקי 

ובנו  לאב לברך ליתן

זה.שאלה: אחר בזה ובנו  לאב ליתן אפשר אם בחופה, ברכות השבע כשמכבדין

הרע.תשובה: עין משום קפידא יש

קמ"ו.ועמש"כ ס' ליברמן יקותיאל הג "ר תשו' אודך  אני  גם בס' בזה

א ' ביום תפילין  מניח אם חופה אחר אביו שמת  חתן 

שבעת שאלה: אחר  שבעה דיושב א', ביום תפילין מניח אם החופה אחר  אביו שמת חתן 
משתה. ימי

לא.תשובה:

מניח,ובשו"ת שאין י"ב אות פי"ח סוף ח "א החיים גשר בס' אכן תפילין, שמניח  כ "ג  ס' או"ח יצחק באר
למלך מאור ובס' צ' ס' מועד  לשלמה אשר ובס' ס"ט  ברכות א' מועד  קודש בד  בס' בזה ועמש"כ 

בזה. ד' אות ל "ו ס' ח"ב מתתיהו בית בס' ומש"כ ס"ה, כתובות

עובר אם שימח ולא החופה לפני אכל

ע"ב.שאלה: ו' בברכות כמבו ' קולות בה' עובר אם החתן  שימח ולא החופה לפני שאכל מי
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שמחותשובה: בראייתו כי עובר  לא

ח "ה והסתפק  יושר שערי בשו"ת ומש"כ  עי "ש, ע"ב ו' ברכות הדף על דף בס' כמובא פוברסקי הגרב"ד בזה

ק"ז. סו"ס

קולות בה' עובר 

קולות.שאלה: בה' עובר משמחו ואין  חתן  מסעודת הנהנה כל  השו"ע השמיט  מ"ט

מעצמו .תשובה: מובן

עי "ש.ועמש"כ כהן שמואל הג"ר ידידי תתקל "ח עמ' ח"ב וקידושין חופה בתורתו בס' בזה

ראשונה  שנה אשתו שמח 

ראשונה.שאלה: שנה אשתו  את דושמח  דינא השו"ע השמיט  מ"ט

בתורה.תשובה: מפורש

וקידושין ועמש"כ חופה בתורתו ובס' רע"ד ס' או"ח יציב דברי ובשו"ת ס"כ ח"ה אלעזר מנחת בשו"ת בזה

תתקל "ט. עמ' ח"ב

בשמירה  חופה קודם חתן

נ "ד .שאלה: בברכות כמבו ' שמירה צריך  אם החופה קודם חתן

לא.תשובה:

ח"חועמש "כ  יצחק ישיב ובשו"ת שט "ז ס' ח"ב הקהתי  שבט ובשו"ת רע"ד ס' ח"ט  הלוי  שבט בשו"ת בזה
ס"ל דכן מרן בשם ס"א ס' ח "א לב ישמח ובס' תרפ"ג  עמ ' נישואין לאברהם זכור ובס' ס"א, ס'

שכן  פוברסקי  מהגרב"ד  הביא קצ"א עמ' ח "א לב ישמח ובס' קע"ט  עמ ' ח "ד משה ידון ובקונ' עי "ש להחזו"א

החופה. משעת רק דשמירה זצ"ל  להגרי "ז ס"ל

לחתן שומר  קטן 

לחתן .שאלה: שומר להיות יכול  קטן  אם

כן .תשובה:

ובשו"ת וכן ס"א ס' ח "ח יצחק ישיב בשו"ת וכ"כ  קכ"ג, עמ ' שמחה שלמי  בס' כמובא זצ"ל להגרש"ז ס"ל 
ועמש"כ 22 עמ ' ח "א והלכותיו הקטן בס' ממרן מובא וכן עי"ש, קמ"ט  ס' ח "א [הנדמ"ח ] אפוד  מעשה

כ"ז. סו"ס ח "ב מתתיהו בית בס' שכתבתי ומה בזה, ת' ס' ח "ב ציון שערי  ובס' פ"ב מלך  בישורון בקונ'

חתן לשמירת  חילוני

לחתן .שאלה: שומר להיות יכול  אם חילוני

לא.תשובה:

מהגרי "י ובקונ' שהביא רנ"ו עמ ' ח "ב מלך בישורון ועי' לחתן, שומר הוי שגוי ממרן הביא עמ ' ח "ד משה ידון
של"מ שטרנבוך  מהגר"מ הביא טוב דבק ובס' חילוני . או גוי  של "מ זצ"ל  גשטטנר והגר"נ זצ"ל  פישר

שס"ט עמ' עכו"ם מאכלי  הל' יעקב אהל  ובס' חילוני

h
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עיה"ק ירושלים עיה"ת רב 

סקוצילס אהרן יעקב  מהרב  ומ"מ  הארות עם

ברכות  ושבע נישואין בעניני ותשובות שאלות

לכלה  לגלות  מנערווין שסובל בחור

לגלות שאלה: חייבים האם זה בשביל כדורים ולוקח "נערווין " לו שיש אחד  שידוכים בעניני
שמתארסים? לפני להבחורה זה את

כן .תשובה:

בשידוכים  לתועלת  שקר

במשהושאלה : עסוק שהוא לומר מותר  האם בזה מעוניין לא והוא לאחד שידוך  כשמציעים
באמת? עסוק לא כשהוא אפילו  אחר 

כן .תשובה:

שני  בזיווג החתונה לפני שבוע הכלה רואים לא 

החתונה?שאלה: לפני שבוע החתן  יראה לא שהכלה מנהג יש האם שני בזיוג

לנהוג.תשובה: ראוי כך

פעקליך  בזריקת  תשחית  בל חשש

אושאלה: וכדומה מאפה מיני או עוגות בתוכם יש אם החתן  על  פעקליך לזרוק מותר האם
סוכריות? לזרוק תמיד  עדיף והאם אוכלין, ביזוי חשש שיש

מותר .תשובה:

ברכות לשבע ברמקול להשתמש 

השבע שאלה: לגבי הדין  ומה בחופה, חתנים בברכת רמקול  עם להשתמש מותר האם
בלי  שומעים עשרה אם בין היא רמקול-והשאלה עם להשתמש מותר אם ברכות

שומעים? לא או זה

.תשובה: זה-מותר  בלי שומעים עשרה אם

כתובתו  לו כשנאבד כתובה העתק על סומכים אם

הכתובה?שאלה: להם שנאבד מי לגבי הכתובה של  הצילום על  לסמוך אפשר האם

לא.תשובה:
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חדשה  כתובה כותב  אם לחתן  שם הוסיפו

חשש שאלה: משום או  ל "ע, חולה שהיה משום או  שם שהוסיפו כגון שמו את ששינו אחד 
האם  הכלה, כמו שם אותה לה תהיה שהאמא רצו  שלא החסיד יהודי רבי צואות

מחדש? כתובה לכתוב צריכים השם הוספת אחרי

כן .תשובה:

אותו  כשמח נחשב  אם לחתן טוב מזל לומר  נכנס 

אמירת שאלה: ידי על  האם קולות, בחמשה עובר  משמחם ולא וכלה חתן  מסעודת הנהנה כל 
זה? לענין אותו  ששימח  נחשב לחתן טוב מזל 

כן .תשובה:

עלשאלה : עבור  הוא האם יחוד בחדר היה שהחתן מתי רק לחתונה מגיע אם הדין  מה ועוד 
החתן ? ראה שלא בזה קולות חמשה

יודע.תשובה: איני

לחתן מלאכה איסור  גדר

המשתה?שאלה: ימי בשבעת וכלה לחתן  מהם למנוע צריך  מלאכות באיזו

המועד .תשובה: חול כמו  בערך

לחתן בנק  חשבון  ופתיחת  רהיטים קניית 

רהיטים?שאלה: לקנות או בבנק חשבון  לפתוח ברכות השבע  בימי לחתן מותר  האם

מותר .תשובה:

לחתן כלים טבילת 

אח "כשאלה: אותם להטביל  עדיף האם ממתנות שקיבל כלים לטבול כנ "ל  לחתן  הדין  מה
עצמו ? בשביל  זמן לחסוך  רוצה שהוא רק שבוע, לאותו אותם צריך הוא אין אם

למצוה.תשובה: מקדימן זריזים

לחתן אמה על אמה קילוף

בתוךשאלה: אמה על אמה לקלוף להם מותר  האם שלהם החדש לבית שנכנסו וכלה חתן 
המלאכה? את שיעשה מאחר לבקש רשאי האם אסור ואם המשתה, ימי השבעת

מותר .תשובה:

לעבוד  לו מותר אם רופא  שהוא  חתן 

המשתה שאלה: ימי בשבעת בחולים ולטפל  לעבוד  לו  מותר  האם וכדומה רופא שהוא חתן 
אחרים? רופאים כשיש אף

מותר .תשובה:
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בעי  המשתה לימוד ימי בשבעת  ון 

עם שאלה: ויספיק המשתה שבעת בימי בעיון בלימוד  כך כל  יתעמק לא שחתן ענין  יש האם
המשתה? ימי בשבעת אפילו  בעיון לימוד על לוותר  שאין או  בקיאות

זמן .תשובה: לו יש אם תלוי

המשתה  ימי בשבעת  קטן  כיפור  יום באמירת  חתן

חודש שאלה : ראש ערב כשחל קטן  כיפור  יום לומר  לו  ראוי האם ברכות שבע בימי חתן
בתוכו ?

יודע.תשובה: איני

מלאכה  בעשיית  כלה

המשתה?שאלה: ימי בשבעת מלאכות עושת לא הכלה שגם נוהגים האם

כן .תשובה:

ברכות בשבע פת  אכלו שלא כלה או חתן

ברכות?שאלה: שבע עדיין מברכים האם ברכות בשבע פת אכל שלא חתן 

שלא.תשובה: סבורני

ברכות?שאלה : שבע מברכים האם כלום אכלה לא והכלה פת אכל  החתן  אם הפוך הדין ומה

שלא.תשובה: סבורני

הברכות שמעו ולא  בירך זקן 

ברכות שאלה : מהשבע ברכה את אנשים עשרה שמעו  ולא חזק קולו שאין  זקן שכיבדו  במקרה
הברכה? על  הפעם עוד לחזור  צריכים האם

לא.תשובה:

ברכות ושבע בחתונה הציבור לפני המזון ברכת 

הסעודה שאלה: באמצע לצאת שמוכרח ויודע מגיע שאחד ברכות ושבע בחתונות מאוד  מצוי
לו יש האם מוקדם, ולצאת לבד ולברך ידים ליטול רוצה הוא אם לעשות עליו מה

אחרים? עם ולא לבד  לשבת צריך  הוא האם וא"כ  עצה,

.תשובה: ידים יטול שלא

חדשות פנים צריך אם באר"י שני יו"ט

שני שאלה : טוב ביום האם לחו "ל , אח"כ וחוזרים באר"י כאן שהתחתנו חו "ל  מבני זוג
אר"י. מבני האורחים שרוב אף חדשות, פנים צריכים

בסעודה.תשובה: מרבים אם תלוי
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ברכות?ואם שבע באותו לברך יכול אר"י הבן  גם האם לא,

כנ "ל .תשובה:

המצרים  בבין  ברכות  בשבע ריקודים

המצרים?שאלה: בין  בימי ברכות בשבע ומחלות ריקודים לעשות מותר האם

לא.תשובה:

לאכול  חייב  חדשות  פנים אם

ברכות?שאלה: בשבע לאכול חייב חדשות פנים שהוא מי האם

כן .תשובה: לכאורה

המשתה  ימי בשבעת  לחתן  שמירה

שמירה?שאלה: צריכים וכלה החתן ממתי

מהחופה.תשובה:

מצוה?שאלה: לדבר  כשהולכים שמירה צריכים והאם

כן .תשובה:

h
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˘˜È· להם תמחול תשובה ועושים חוטאים כשישראל לו] [יומא רבינו משה

מחילה  הוא  דבשגגות דכמו השגגות על מוחל שאתה כמו זדונות על 
על להם תמחול כן כמו וטעות שטות ידי על היה מקודם דגם כיון דמעיקרא

ע הוא המזידים גם דבישראל  משום לזה והטעם מעיקרא. טעות "זדונות י
חז  שאמרו וכמו  ושוגג פכ"ושטות מוסר  בשבט (הו ' מלאים "ל  רשעים ה)

שבעיסה  שאור מעכב מי רק רצונך לעשות דרצונו משום והענין חרטה,
ומש "דהיצה  אותנו ומחטיא  המבלבל הוא אחר"ר  דתיכף חרטה מלאים ה

היצה  נסתלק אז מש "העבירה הטוב רצונו על ונשאר  האדם מן תיכף"ר ה
ומש  בישרים רק וזהו החרטה. בו לפניך "נתחדש חוטאים כשישראל  אמר ה

הפנימי  וברצון חרטה מלאים דהם כשגגות זדונות להם עשה תשובה ועושין
היצה  ורק בעבירה חפצים אינם וע"שלהם אותם. מבלבל כשוגג"ר נחשב כ 

משא חטא. שלא כמי מעיקרו להם תשובה "ומוחל כשעושים גם ברשעים כ 
ולהבא . מכאן רק נמחל אינו

[ÈÂÏ‰ ˙È·]
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באמצע  קרסה אולם שתקרת עובדא  ע"ד
תשלומין  חיוב בנוגע חתונה

רבינוביץ הכהן ר"ג הרהגה"ח  ידי "נ למעכ"ת אשיב  שלום

שליט "א  אודך אני  וגם יוסף פרדס  בס ' רבים רב מזכה

כ"ת ז "ל

תשע"ז ,ביום  בהעלותך  פרשת חמישי
ברחוב  ירושלים' 'שירת באולמי גדול נס היה
קרסה  גבס תקרת בירושלים: נשרים כנפי

זוועהי  חצרות חתונת באמצע לבאולם
השם  בחסדי במקום. שנחגגה -זוטשקא
לעיין ויש נפגע. לא איש המרובים יתברך
בתזמורת  ששר ומי והצלם המלצרים לגבי
לשלם  צריך האם וכדומה העובדים, ושאר
עבודה. חצי רק שעשו  אע"פ מלא מחיר  להם
האולם  לבעל  לשלם צריך  אם לעיין  יש וכן 
גדולה  נפש עגמת לו נגרם כי בכלל ,
לבקש  יכול ואם באמצע, החתונה שהתבטל

האולם. מבעל  זה על פיצויים

תשובה :

אואין שטר  יש שאולי בע"ד בפני שלא לדון 
מו "מ רק המדובר  אין  ואכן פרטים שאר

תיאר . שכ "ת מה לפי הלכה של 

מיוחדיש דין שלהם פועלים כאן 
כדלהלן שונה דין האולם לבעלי ומאידך

בס"ד .

דהוה למאי  באונס בסשל "ד  דקיי"ל
זמר בעלי בנד "ז  ולפ"ז דפועל  הפסידא
מפסידים. יוצאים אומנים ושאר  מלצרים
בטל כפועל  לשלם שחייב לומר כטועים [ולא
פטור ב"ב באונס הבעלאבל  באשם רק שזה

שם]. בהדיא כמבואר  לגמרי

פשוטמיהו האונס טרם השעות למשך
הבעלים  יכולים ולא להם לשלם שחייבים

וכיוצ"ב. דבר  חצי ולא דבר  שרצינו  לטעון

המקום מאידך שהשכירו האולם בעלי
פשוט מרובה הפסד  להם שיש אע"פ לחתונה

שלהם. שההפסד לכל 

[אפי'ואם  מקודם שמחה בעלי שילמו 
בעלי  ועל  שכירות דין לזה יש חלק] רק
להחזיר או  השני המקום עבור לשלם האולם
שקנו טענה להם ואין השמחה לבעלי הממון
כאן חסר  העיקר כי גדול  בסכום ועלה והכינו
שכירות  אין בבחינת החתונה, -שמחת

בס"ד . להלאה כאשר  בסוף אלא משתלמת

ל"ש הנתן  לחתונה אולם להשכיר  מעות
אינו (אם ונפל  בית משכיר (סשי"ב) מדין 
השכירות  מן  מנכה שאינו מדינה) מכות
אחר , בית לו  לתת או  לבנותו  שצריך  משום
שכירות  דאלימא משום טעמיה המפ' וכתבו 
או שנה או  לחודש שכר  אם לן  ומאי כמכר.
[ב"מ הוא ממכר  ליומיה שכירות הלא יום
[מחלק  י"ז, אות שם בנתה"מ  וכמובאר נ "ו ],
שילם  לא שאם לא או  כבר שילם אם בין  עוד
סי"ח ב"ח  בשו "ת כעי"ז שכירות]. אי"ז  כלום
מיד להוציא יכול  "שאינו דהתם בנידון
כי  תמימה שנה על שכרו לא ואפילו  השוכר 
משום  דטענת דכיון  ימים מקצת על  אם
מדרבנן". לפחות הוא ממכר ליומיה דשכירות
סשל "ד ובש"ך  כח) אלף (ח "א ברשב"א וכ"כ
חולקין להיש שאפי' בנתה"מ ועי"ש ב
מצד באונס הנ"מ להחזיר  שאי"צ ברמ"א
לכו"ע  המשכיר  מצד באונס אבל השוכר 

במכר . כמום דהוה להחזיר  צריך

בלשוןככה יחד  כוללם סשי"ב בלבוש
או חצר או בית לחבירו המשכיר ברור :
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כמוכרו הוא הרי קצוב, לזמן  חנות או מרחץ

יכול ואינו  הוא ממכר ליומיה דשכירות לו,

ביתו נפל  אפילו  זמנו, תוך להוציאו בו לחזור 

בו .. לדור מקום לו ואין  משכיר  של

לוקח ,הרי  בל ' בהדיא לזה קורא הלבוש

לכא' לשעות רק שוכר  שאינו אף בנד "ד  וגם

בית  בל ' אמר  אם כאן לחלק אין גם שנא. לא

סתמא  בית סתם בשוכר כמו לא או  זה

העיקר הכי כן  לדור  בית שצריך דמלתא

ועל הנשואין  לשמחת הראוי מקום שיהיה

אחר במקום השכירות להשלים המשכיר 

הכסף. להחזיר  או הב' האולם שכר  לשלם

קודם  מהשעות זעיר  סכום להם מגיע [אולי

שכר אבל המקום שכירת רק כ "ז  האונס].

כנ "ל . מדיני פטורים והפועלים הסעודה

שכיחלהעיר היה בית שנפילת בעינן
אבל וכנודע, חלוש באופן  שבנו  ההם בימים
נשמע  ואם ביותר, רחוק דבר  זה ת"ל בזמנינו 
היו שלא מתברר  כלל  דרך הרבה בשנים פעם
וקרובים  מתרשלים אלא בדבר אונסים
היו שלא מסתבר  לא בנד "ז  גם למזידין ,
וכבר כהאי נורא במכשול  מקודם סימנים
[ואם  לשיזבן. רחמנא כהאי עובדא היה
תשלומים  בנוגע נפ"מ  יהא כן יתברר
גרמא  כדין הוצאות ושאר להפועלים

סקס"א. ח "ס תש' ע"ע בנזיקין .]

וכו 'מש"כ לעגמ"נ פיצויים אודות
מרצונם  רק בזה"ז  דנין שאין  קנס כ "ז 

וכנהוג. הטוב

בהלכתא כנלע "ד שו "ט  רק כ"ז וכקאמר
תמיד בשו "ט  ונו"נ ממכשולות יצילנו והי"ת
ñ¼½ôê ëš¼−

מאנסי  לפ"ק  תשע "ז ולברכה לטובה עוכ"י  יחדשו הקב"ה הרביעי  ר"ח 
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Â¯Ó‡כ (פרק רבה אליהו דבי עוסק "בתנא  לו שאמר תלמיד  לאותו שאמר  ב)
ואמר אלי תבוא  תורה אם אני ומצפה ומתאוה ומחמד תורה בדברי אני
(ישעיה  ואומר  וכו' עליה נפשו מוסר  כן אם אלא תורה לדברי האיש זכה לא  לו

י "מ ה'"א , אני נשתה בצמא  לשונם ואין מים מבקשים והאביונים העניים ז)
להם  שצמא למי רק תורה דברי נותן הוא ברוך הקדוש שאין  והיינו וגו'. אענם 
זוטא אליהו דבי (תנא מצינו וכן אענם. ה' אני ואז נשתה בצמא  לשונם כי עד

י  השמים "פרק מן בינה לו נתנו שלא  שאמר אדם לאותו שאמר לו ד) ואמר  .
וגו' יעף  את לעות לדעת למודים לשון לי נתן אלהים ה' ד ') נ', (ישעיה הפסוק
וכו' להם יעף  שהוא במי אלא האדם בלב נבלעים תורה דברי שאין למדת הא 

מ (שם שנאמר  דברי "וכמו נותן יתברך ה' שאין צמא . על  מים אצוק כי ג') ד,
נפש  על  קרים למים צמא  שהוא האדם כמו להם צמא  שהוא  למי רק תורה

כ (ברכות שמצינו כמו תורה דברי נבלע האדם ובזה מילתא"עיפה. הא ב) ד
נבלע שיהיה והעיקר  יבלענו. אדם כסיל שנאמר וכמו בלב בליעה לי. אבלעא
שיש  והצמאון החשק ידי על  הוא  תורה הטעמי שירגישו בלב תורה דברי

תורה. לדברי להאדם
[Ô‰Î‰ ˜Â„ˆ È·¯]
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ברק בבבני  ור"מ רב 

ועוד  ה"ח  חיים בירורי מח "ס

תורה  ביטול מצד בריאות, לצורך להתעמל שרי האם
סקוצילס ע "ד אהרן יעקב רבי הרה"ג שאלת

לצורך להתעמל  שרי האם שליט "א,
שרי  באם וכמו"כ תורה. ביטול  מצד  בריאות,

התפילה. קודם

לואופן אמר  שהרופא חכם תלמיד  השאלה:
להוריד בריאותו על  לשמור שצריך
ויצעד שילך  יעשה טוב ולכן ממשקלו,
עיר . של  ברחובה באופניים ירכב או צעדה,
על וכן תורה, ביטול מצד  זמנו  על וחושש

התורה. כבוד  בזיון

ה"א)תשובה: פ"ד  (דעות הרמב"ם כתב א)
בריא  הגוף והיות הואיל  בזה"ל,
ידע  או  שיבין אפשר  אי שהרי הוא, ה' מדרכי
עצמו להרחיק אדם צריך חולה, והוא
עצמו 'ולהנהיג הגוף, את המאבדין  מדברים
וכיוב"ז ע"כ , המחלימים' המברים בדברים
שיהא  לבו  על ישים ...אלא ה"ג) פ"ג (שם
לדעת  ישרה נפשו  שתהיה כדי חזק שלם גופו
בחכמות  ויסתכל  שיבין  אפשר  שאי ה', את
ע"כ , כואב מאבריו  אחד  או  חולה והוא
הדבר חשיבות עצמן, בעד  מדברים והדברים

ובנפשו . בגופו בריא אדם שיהא

יכולוא"כ הרי דבר כל  ראשית בנד "ד ,
בלימוד , לחשוב עצמו , ההתעמלות בזמן  אף
בלימוד , עמו  לדבר יכול חבר עם הולך  ואם
בידם  ועלתה הכי דעבדי הרבה מכיר והנני

תרתי. הני

למיעבדואף בידו  עלתה לא אם
והן ההתעמלות הן  - מחתא בחדא תרווייהו

זהו שביטולה פעמים אזי הק', בתורה להרהר 
שההליכה  לדורות, והן לשעה הן  קיומה
יוכל ואזי ומתחים, לחצים משחררת והצעדה
הן שאת ביתר לתורה חיילים להרבות אח "כ 

באיכות. והן  בכמות

הזהב וכבר בלשונו איש החזון  מרן כתב
(ח"א  אגרות בקובץ – באגרותיו והמזוקק

מכתבך וז"ל לה), יקירי ‡)אגרת לך דע הגיעני,
מחוקי  רק אשמה, ולא חטא לא כאן שאין 
בחוקי  לזלזל  ראוי ואין להתעיף, הטבע
בזה  המכוון  טבע, קורין  שאנו  מה כי הטבע,
הויות  כל  המהווה של  מתמיד  היותר  רצון 
לגמרי  לימודך  להפסיק חובתך  ולכן  יתברך,
ומזון בכלכלה ותרבה שבועות, שתי משך  על 
ועוד והטיול  השינה על  ולהוסיף מבריא,
לימים  הנה שתבוא נכון ואולי הבטלה מעניני
נא  וכו '. כוח  שתחליף עד וכו' אחדים
למען עצתי, ממלא הנך  אם תכף להודיעני
דבריך על התענגתי מאוד וכו'. דעתי תנוח 
באור נשמתך עושר את המראים תורה, בדברי
בעיונם, עתה להיכנס רצוני אין אבל  התורה,

ע"כ . המנוחה לפניך  עתה טובה כי

חכם,וע "דב) לתלמיד  אופניים על  רכיבה
לתלמיד דאין  ופשיטא ברירא ודאי
מקובלים  שאינם דברים לעשות חכם
התורה. כבוד  ומשום ובקהילתו, בסביבתו 
אין עליו, ויודעים מכירים שאין  במקום ומ"מ

לאסור . סיבה

________________

[שהתארס  חתן שהיה בתקופה זצ "ל יעקב הקהלות בעל היה שהנמען הובא יעקב תולדות בספר א.

זצ "ל]. החזו"א מרן אחות עם 
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לילך  המתאים  הזמן  אינו התפילה קודם

ולהתעמל  לצעדות

מצדוע "דג) לענ"ד נראה התפילה, קודם

הנכון·)ההרגש  הזמן  זה שאין ,

קודם  ולהתעמל  לצעדות לילך והמתאים

שהייה  בו  שיש בדבר ובפרט  התפילה,
חוצות, בקרית שנעשה בדבר וכ "ש מרובה,

להתכונן צריך התפילה קודם כדבעי ‚)אלא
המלכים  מלכי מלך  לפני לעמוד דהולך

(סימן„)הקב"ה  תשובות פסקי בספר  וע"ע .
בזה. תרעא) עמ' קצ הערה פט 

________________

רבי  ובנו הרמב"ם וז"ד שכיר), ממשנה (בהגהה כתב אלף בספר והובא הרמב"ם, אצל כדמצינו ב.

של  [כבהגדה השחר עליהם שהבריק עד הלילה כל הסדר ליל החג  התקדש  בליל ישבו ז"ל אברהם

הספיק  ולא תלמידיהם ], שבאו עד הלילה כל מצרים ביציאת ומספרים יושבים  התנאים שהיו פסח,

א  כל שהרגיש לבבו רגשי לבנו להוציא הלילה כל הרמב"ם  ועניני לרבינו הסדר מקדושת הלילה ותו

סופה. ועד הלילה מתחילת אש  כלבת בוער והיה מצרים,

איזה  רק הזה בלילה להגיד סדרת [החזקה] היד בספר אתה הלא מבין, איני – אבא בנו, שאלו

אינן  אשר דברים  ממך שומע אני ועתה ומצה], חמץ מהלכות ז' בפרק [כדחזינן קצרים מילים

אדם  כל שמחוייב מה סידרתי אני והבן, דע – בני ענהו, ע"ז הלילה, אותו כל לגומרם מספיקים

את  להטיל יכול איני 'אבל ה')], (הלכה שם  כמבואר חובתו, ידי יצא לא יאמרם לא [שאם  להגיד

ע"כ. בקדושה'. תכונתו כדי הזה בלילה 7מרגיש 8 אחד כל אבל ההמוני, האדם על לבבי הרגשי

עדיין  כשהם ולהתענג  לשוט לבריכה או לים שההולכים  סבור הייתי ומקדם מאז הדרך, זה ועל ג.

כל  זה אל זה קרב ולא וביה, מיניה מופרכים והדברים  ממקוה, גרע מי באומרם התפילה, לפני

ביאתם . מטרת זה שאין בעליל מעיד החוש  א"כ אתר, על ולצאת לטבול ומטרתם כוונתם וכי הלילה,

תרפא). עמ' כד אות פ"ט (סו"ס תשובות פסקי בספר כתב שכן שראיתי ושמחתי

בני  כניסת דעיקר כיון שכתב, ב') אות א' סימן (ח"ט הלוי שבט בשו"ת מצינו כבר מקוה, ע"ד וגם 

דליכא  10(אעפ"י ונפש  הגוף בטהרת להתפלל מצוה טבילת טהרה טבילת לטבול הוא למקוה אדם

עמידה  עצם וגם  חפיפה, כעין לכלוך כל להעביר כדי אלא] [אינו המקלחת תחת שרוחצים ומה חיוב).

חשש  ואין דא, הילכתא כלפי ארעית רחיצה הוי הגוף, בכל חמים במים לשבת בלי המקלחת תחת

מגונה'. דבר הוא זו, ברחיצה המאריכים  הארצות דעמי פשוט 'ומ"מ עי"ז. תפילה ביטול לידי שיבוא

ע"כ.

דדרכו  ת"ו, טבריה דעיה"ק הדעת מנקיי זצ"ל וועג  מענדל מנחם רבי הרה"צ  זקננו שנהג  כמו ד.

עלה  כבר אחד בבית ורק טבריה, את תנומה מעיל עוטף שעוד בעת בוקר, לפנות ארבע משעת היה

לאלוקיו' המתפלל בין 'פגישה לאותה להתייצב מענדל מנחם  רבי עומד אחדות שעות בעוד האור,

תנור  להחם מתחיל לפינה, מפינה ואילך אילך מהלך ויצא). (פר' הרמב"ם  בן אברהם  רבי כהגדרת –

מכיר  בו, חי שהוא עולם של טביו מה היטב ומבין יודע בלהט. מפיו היוצאים  קודש בגחלי נשמתו

מגן  בעמדת יתבצר לא מעולם כך משום דק, עד בחייו וכיתתו שיברו כבר ולפנים, לפני יצרו את

יתחמש  בהשכימו תיכף הכוחות. בכל האויב מחנה על להלום  ויצא מיוזמתו יקום  בכך, ויסתפק

בגידיו  יזרים  בקרבו, הגנוזים  הקדושה כך בכוחות ערבית, עד משחרית בו שיפעפע רותח יהודי דם 

התפילה. לקראת להתכונן וממשיך מתיישב שוב יומו. לקראת יצא

התפילה, אל לגשת הוא אמור קט עוד בו, גואה מנדל רבי של הפנימי המתח השחר, מנצנץ כבר בחוץ

פניך  אחזה 'בצדק בעצמו לקיים הצדקה, קופת אל נגש כבורית. בו כובס טרם ולבו המלך, עד לבוא

מה  וראה סי"ד), רמ"ט (סימן יו"ד ובשו"ע ס"י) צ"ב (סימן או"ח בשו"ע [כדהובא תמונתך' בהקיץ

בכוח  עצמו לקשר בוקר מידי לו מיוחד סדר בזה], תה-תו) עמ' (ח"ד חיים בירורי בספר שכתבנו

מתת  הקופה אל משלשל המשפחה, בני עבור עצמו, עבור פרוטות כמה מעניק הטוב, לכל הצדקה
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פשיטא העולה ודאי א] הדברים: מן 
למען מזמנו ליקח חכם לתלמיד  דיש וברירא
לת"ח ואין  ב] השלימה. בריאותו  מטרת

הדבר שאין  בגוונא אופניים, על  לרכוב
התפילה  קודם ג] ובקהילתו . בסביבתו  מקובל 
ולהתעמל . לצעדות לילך  המתאים הזמן אינו

________________

ניצב  הכנסת. בית לעבר בלאט יוצא מכן לאחר הידידים, את באהבה מזכיר הק', רבותיו לזכות ידו

וברכו, קדושה לקדיש אזנו מטה בדחילו, אמן עונה רק עמם , מתפלל ואינו הראשון, המנין בפאתי

שלו. תפילתו לקראת עצמו מכין כך כדי ותוך התורה קריאת שומע

אל  כנישתא, בבי לןו המחכה הגדול התפקיד אל אץ דרכו, את עושה הוא במרוצה המקוה, מן שב

דפי  בין שגנז דפים אל דקות מידי מדפדף הקרבנות, באמירת פותח ה'. גבורות למלל הנכסף הייעוד

התפילה. מן נפרד בלתי חלק בהם שראה שונות קודש  אמרות רמזי ידו בכתב צופף בהם  הסידור,

אש  כלפידי הקודש דיבורי יוצאים, הם  ומפיו שרעפים , אחוז ומתהלך מתרומם ונסער, בהם מעמיק

בוערים .

נפשו  להמשיך, מסוגל שאינו אלא בתפילה ויפתח יתרצה כמעט בתפילין, מתעטר בטלית, מתעטף

הרוצה  שחין כמוכה לתפילתו 'שניגש אמר זיע"א וויטבעסקער מענדל'י רבי נוראות, מזדעקת

מענדל  ורבי כמימרא רגע אותו'. מגרשים  ושוב ניגש  שוב חוצה. אותו ודוחפים המלך בהיכל להיכנס

בקול  פותח ותיכף באושר שם נאחז כמו הכבוד, לכסא עד ומזדחל המעכבים  כל על גובר זצ"ל וועג 

עלילותיו... בעמים הודיעו בשמו, קראו לה', הודו וקורא וגידיו אבריו לכל נרגשות פונה גדול,

זצ "ל  מענדל רבי של תפילתו להפליא מצטיירת מהם  המתפלל, על הרמב"ם דברי נאוו מאוד מה

חלקיו  ויתר ומדברים , הוגים דבורו כלי פרושות, ידיו ובשפתיו, בלבו מתענג יתברך, השם  אל ה'פונה 

גדול  מלך לפני שהוא לפי ובוכה ומשתחוה כורע מתחנן, עצמו, מכן מתדבק, וכו', ונרעדים  חרדים

ע"כ. ונורא'

התפילה  תיבות צד. אל מצד הכנסת בית חלל את ממלאה שעות, כשלוש  ארוכות, תפילתו מתמשכת

תפילתו, סוד זה  יגיעה, התפילה . עמל ביזע מתבוססת נפשו כולו, את שוטפות הימנו, ועולות בוקעות

חרש  חרש לפעמים  באים מעשה ואנשי חסידים בה. הושקע עמל הרבה מאליה, כזו תפילה באה לא

ונעצר  בא סלונימער מאטיל רבי והרה"ק יש עיניהם. במו לראות הגדול. הסער מן נפשם  להחיות

הגניחה  אל לשמוע נרתק מענדל, רבי מקובלת אחורי שלו 'התפילה פעם ואומר מפטיר התפילה. ואל

בפלא  עינים במו לחזות בא בטבריה, בביקורו אמונים  שומרי בעל אהרל'ה רבי הצדיק גם בשמים '.

של  בכבשונה כלו נתון יודע, מענדל רבי ואין רוחם, את להחיות באים מאזינים  עוד הזה. הגדול

תפילה.

h
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Â�È˘„˜Ó ÌÂ˜Ó ÔÂ˘‡¯Ó ÌÂ¯Ó „Â·Î ‡ÒÎ 'Â‚Â( יא-יב יז (ירמיה

˘È ברש שכתב מה פי על  המאמר, המשך (דה "לבאר מדרש "י בשם א') ה' ב' י
ע המלך דוד  שקיבץ וזהב מכסף המקדש הבית שלמה בנה ה "שלא

ליזהר יש מזה כן אם נחרב, זה שבעון העולם אומות יאמרו שלא ממלחמות
" שכתוב וזהו במשפט. ולא עושר מלעשות גזל מעון כסאולהזהר וראה הבנו

מקדשינו  מקום וגו' ולצורך כבוד  הדין פי על  שיהיה אף  גזל מחשש נזהר איך "
ממנו. להשמר  שיש גמור גזל  חשש במקום ובפרט המקדש, בית בנין

˘¯‰Ó]"[Ó
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בב"ב דומ"ץ 

נחלתו' 'חבל מח"ס 

כלים? בטבילת לפטור הערמה מועיל האם
שמייצרים שאלה : בסין גוים של חרושת בית

אחד יהודי והגיע למיניהם, ברים מיני
לשומרי  שיתאים בדגם מיוחדת הזמנה ועשה
רוצה  כלים מטבילת לפטרו  ובשביל תורה,
הגוי  עם מכירה) היתר  (כעין  דתי חוזה לעשות
שיצרו לפני עוד  למפעל שמגיע המתכות שכל
ויש  לישראל, קנוי הכל  שיהיה כלי ממנו
שעשו אע"פ כי מועיל , זה האם לעיין  מקום
כיון אבל  ליהודי שייך  יהיה שהכל  הסכם
בחוזה  שהרי לגוי, שייך הכל  העין שלמראית
היהודי  הזמין הכל סך  הרי ביניהם הפשוט
מוכנים, כשיהיו לקנותם ומתחייב סחורה
היא  והשאלה עליו, הגוי של שם יש וא"כ 

כלים? מטבילת לפטרו מהני זה האם

תשובה :

להו :בגמ'א) איבעיא עה:) דף זרה (עבודה
חייבים  (האם מאי משכנתא
משכן אבא אשי: רב בר  מר  אמר להטבילו)
ואטבליה  דכספא, כסא כוכבים עובד ליה
דקסבר : משום אי ידענא ולא ביה, ואישתי
לעובד דחזי משום אי דמיא, כזביני משכנתא
בשו"ע  ונפסק לשקועיה. דדעתיה כוכבים
כוכבים  עובד  "משכן ט' סעיף קכ  סימן יו "ד 
כוכבים  העובד  בדעת נראה אם לישראל , כלי
לאו ואם טבילה, טעון  בידו, לשקעו  שרוצה
אחר כלי יקנה או  ברכה, בלא יטבילנו
שקיבל שיהודי רואים הרי עמו", ויטבילנו 
הוא  ולכאורה להטבילו , צריך  מגוי משכון
ופדאו מיהודי משכון  קיבל  גוי אם הדין
שהרי  להטבילו צריך  יהיה ממנו הישראל
אולם  הגוי, של נהיה גוי יד תחת שהיה כיון 
שמשכן יהודי לגבי י"א) סעיף (שם בשו "ע
צריך שאין כתוב ממנו פדאו ואח "כ  לגוי כלי

לעובד כלי שמכר  "ישראל  וז "ל  טבילה
אבל טבילה. צריך  ממנו ולקחו וחזר  כוכבים
צריך אינו ממנו , ופדאו וחזר בידו משכנו  אם

צ  ולכאורה החילוק טבילה", להבין ריכים
של במשכון ישראל בעלות אם שהרי ביניהם,
כיון בטבילה לחייבו בשביל מספיק הוא גוי
א"כ אז  מהגוי, היהודי קנאו  כאילו  שנחשב
במשכון גוי של שבעלות להיות צריך  היה
לחייבו בשביל  מספיק יהיה גם ישראל  של 
וקנאו וחזר גוי קנאו כאילו  דהוי כיון  בטבילה

מעותיו . לו כששילם ממנו הישראל 

שאפילווכתב ב) מהרש"ל  בשם שם הט"ז
את  מלפדות היהודי נתייאש אם
מעות  להשיג הצליח  ואח "כ  מהגוי, המשכון
אם  ורק טבילה צריך  אינו ג"כ ופדאו 
צריך אז  לפדות שלא אדעתא השכין  מתחילה
יש  דלעיל גב על ואף הט "ז  והוסיף טבילה),
כוכבים, מעובד  משכון לו שיש בישראל ספק
ל "א) (דף שעה כל מפ' וראייה שאני, הכא
משכון ישראל  קני אי פלוגתא דיש דאמרינן 
מישראל כוכבים עובדי אבל כוכבים מעובד 
כאן דיבר שהט"ז ונמצא קנה", לא הכל דברי
אדעתא  השכין  שמתחילה א) מקרים שלש על 
טבילה  שצריך הט"ז הכריע ובזה לפדאו שלא
אם  מסופק שהיה או  לפדותו חשב אם ב)
שכשגוי  ואע"פ טבילה, צריך לא שאז יפדנו 
טבילה  צריך  אם ספק זה הרי לישראל השכין
טבילה, צריך  לא לגוי השכין  כשישראל  מ "מ 
לא  גם שאז  הגוי, ביד לשקועיה דעתו אם ג)

טבילה. צריך 

שהגוי ולכאורה שכל הוא בזה הביאור
הוא  הרי לשקועי דעתו שהיהודי הבין 
זה  הרי ולכן בפרסום, הכלי עם משתמש
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בטבילה, חייב ולכן הגוי של  כלי כמו  נראה
השכין מתחילה אם שרק הט "ז  שכתב ומה
נקט , דמילתא אורחא - לפדותו  שלא אדעתא
הולך שאינו הגוי יודע כלל בדרך  שאז 
לחלק  הט"ז כתב שהרי לזה וראיה לפדותו,
ספיקא  שיש יהודי אצל שהשכין  גוי בין 
ספק, אין וכאן  להטבילו  חייב האם דדינא
חייב  שהיהודי שברור  באופן הא ומשמע
חילוק  אין  לשקועי כשדעתו  דהיינו להטבילו
וממילא  שהשכין, לגוי שהשכין יהודי בין 
השכין שמתחילה נקט  דווקא שלאו נלענ "ד 
מבין שהגוי כל  אלא לפדותו , שלא אדעתא
כשיפדוהו להטבילו  צריך לשקועי שדעתו
ששם  שנראה שכל הוא הדבר  וטעם ממנו,

להטבילו . צריך  עליו  יהודי או הגוי של

שמה ולולא ג) לומר מקום היה הט"ז דברי
לגבי  בעלות קובע עליו ' ש'שמו
קצת  שיש במשכון רק הוא כלים טבילת
ספק  שיש בגמ ' וכמו"ש הכלי, על  בעלות
כיון לטבול צריך  גוי של  משכנתא שכל
קנין שאין  באופן  אבל  כזבינא', ש'משכתא
לא  יהודי של  משכון  שקיבל  גוי כגון במשכון
הט "ז דעת אולם הגוי, של שם אחר הולכים
טבילת  לגבי המחייב הוא עליו' ש'שמו  הוא

נוסף. קנין  שום אין גם כלים

סימןוכן  סוף הט"ז שכתב ממה משמע
בשבת  בכלי להשתמש שצריך  שמי ק"כ
לגוי  לתתו שיכול בשבת להטבילו  ואסור 
אחר אולם ממנו, וישאלנו ויחזור  במתנה
של ששמו  כיון להטבילו צריך  השבת
ודעתיה  במשכנתא כמו עליו  הישראל
לכן עליו  ישראל של ששמו שכיון לשקועיה
את  אין שכאן  שאע"פ מוכח  בטבילההרי חייב
שאלו רק שהרי כזביני' 'משכנתא של הסברא
ומוכח להטבילו, צריך  אעפ"כ הגוי, מן
עליו , יש שם איזה הוא שמחייב מה שהעיקר 
כשאין רק הוא לגוי יהודי בין  החילוק וכל 
לשקועיה  דעתיה כשאין  דהיינו  עליו שמו
לא. או כזביני' 'משכנתא האם הוא הספק שאז 

נפסק אולם להלכה שהרי דבריו על צ"ע
מגוי  שישראל  ב' סעיף תמ "א סימן  באו "ח 
וא"כ מישראל , גוי כמו  ודינו משכון קונה לא
לישראל גוי בין  חילוק שאין  פוסקים להלכה
מגוי  ישראל  קנה כלים בטבילת למה וא"כ 
הט "ז דעת אולם קנה, לא מישראל  גוי ואילו 
שישראל שיטה שיש שרואים שהיות הוא
קניינים  בישראל שיש מוכח הרי גוי ולא קונה
במשכנתא  גם ולכן  מגוי חזקים יותר
כלים, טבילת לגבי לא או קנה אם מסופקים

צ"ע. והדברים

שכיוןועכ"פד ) לומר  מקום יש הט "ז  לפי
חרושת  בבית נמצאים שהמתכות
עם  אחר משהו  לעשות ירצה ואם גוים, של 
ירצה  ואם לעשות, יכול  האלו המתכות
יהיה  ולא כן לעשות יכול  אחר  לאדם למכרם
הפשוט החוזה שהרי לישראל , כלום חייב

גמורים כלים לו לספק הגוי שחייב ואזהוא
הרי  לו  הביא שלא וכל הישראל , יקנהו
חייב  היהודי ואין עליו הגוי של אחריותו
עליו הגוי של שמו  הרי לכן  כלום, לו לשלם
שייך יהיה שהכל  שטר  שעשו  אע"פ לכן 
ואע"פ  כלים בטבילת חייב יהיה מ "מ  ליהודי
של האחריות למה שהסיבה הערמה שעשו 
אחריות  חיוב עצמו  על  קיבל כי עליו  הגוי
יועיל לא זה כל  מ"מ - שלו  שזה בגלל  ולא

הגוי. של עליו ' ה'שמו  את להוריד

שכלאולםה) שם ביאר ל') (ס"ק הגר"א
רק  הוא עליו ' 'שמו של המושג
של במשכנתא שזה עליו  ישראל של  כששמו 
של שם אבל  עליו , ישראל ' של  ש'שמו  גוי
להטבילו הישראל שיצטרך מחייב אינו  הגוי
אע"פ  יהודי של  משכון  הגוי כשקיבל  ולכן
שייך שהכלי כיון  מ "מ  לשקועי שדעתיה
מחייב  הגוי של עליו שמו אין  לישראל 
כוכבים  מעובד "דמשכנתא וז "ל  להטבילו
שהיה  (דהיינו דחייב ס"ד שאולין  דאפילו 
חייב  יהיה מגוי כלי ששאל שמי להיות צריך
אלא  בקרא כתיב לא לקוחין  דהא להטבילו)
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ישראל (שלקחו  להם שנחלטו שהיה כמעשה
בשאול משא"כ להם, ונחלט מדין  של  השלל
במשכנתא  וה"ה לישראל ) נחלט שלא
הוא  נחלט  מ"מ שלו  ממש לא שזה (שאע"פ
להיות  צריך  כוכבים עובד  של אבל לו),
חיוב  עליו שיחול בשביל  (כלומר  לגמרי
שיהיה  צריך  לגוי שייך שהוא מכח  טבילה
מדין בכלי שהיה' ו 'כמעשה שלו  באמת
רק  שהיה ולא שלהם, ממש היו שהכלים
בגמ ' מבואר  שהרי וצע"ק בידם. חלוטים
מלחמה, כיבוש של קנין  שיש ל "ח . דף גיטין
רק  ולא בכלים ממש זכו  שהיהודים ונמצא
שאע"פ  פשוט ועפי"ז  בידם), נחלט  שהיה
מ "מ עליו  הגוי של שם יש חרושת שבבית
לכלי  דומה שאינו כיון בטבילה חייב אינו

לגמרי. שלהם שהיה מדין 

"ישראלוצ "ע ו) ברמ "א שם שמבואר  ממה
והוחזרו כליו ממנו  גזלו  או שגנבו 
מושל או שר אבל  טבילה, צריך אין לו,
לו , והוחזרו כליו  ולקחו  ישראל  שאנסו
העובד ביד  נשתקעו  דכבר  טבילה, צריכין 
שברישא  והש"ך הט "ז  וביארו  כוכבים",
שמפחד כיון מ"מ הישראל שנתייאש אע"פ
עליו , הגוי שם אין  לכן  בפרסום בהם להחזיק
מפחדים  לא ומושל  שהשר כיון  בסיפא אבל 
ופדאו חזר  אם לכן בפרסום בכלי להחזיק
הגר"א  לפי קשה ולכאורה טבילה, צריך
שיהיה  צריך הגוי בהם מחזיק שאם שסובר
שנג  (חו "מ  בשו"ע נפסק והרי שלו , ממש
היה  אם אלא קונה לא לבד  שיאוש ג') סעיף
רשות  שינוי היה לא כאן והרי רשות שינוי גם
הרי  הט"ז לפי ובשלמא להטבילו, חייב ולמה
חייב  שיהיה עליו הגוי של  שם שיהיה מספיק
לכאורה. צ"ע הגר"א לפי אבל מידי קשה לא

בטורוי"לז) (הובא הרא"ש שיטת שהרי
קונה  שיאוש הוא שנ "ג) סימן
התורה  מן  שמא אשה קידושי לגבי לחומרא
עם  רק קונה שלא ומה לבד, ביאוש קונה
לפי  וממילא מדרבנן, רק הוא רשות שינוי

בלי  גם לבד ביאוש הגוי קנה הרי הזה הצד 
רשות. שינוי

כיוןאולם שהרי הרא"ש על  הקשו כבר
שהרי  רשות שינוי גם היה הרי בגזל שקידשה
מצד בוודאי מקודשת וא"כ האשה, קיבלה
הרא"ש  כותב ולמה רשות, ושינוי יאוש
יאוש  שאולי מטעם רק מקודשת ספק שהיא
החושן הקצות ותירץ התורה, מן קונה לבד
שלא  נמצא קונה לא יאוש שאם סק"א) (שנ"ג
מן האשה זכתה אלא משלו  אותה קידש

לקנותו . דרך  לגנב שאין כיון ההפקר ,

סימןועפי "ז ח ) (גזילה אפרים המחנה מובן
שגוי  הרא"ש בדעת שכתב ל')
ממה  רשות, שינוי בלי לבד ביאוש קונה שגנב
א) סימן  א כלל  הרא"ש (שו "ת הרא"ש שכתב
וכ"ש  מזה, זה מקח קונין השותפין "חצר 
גוזלות  או  שבור  צבי היה ואם דעלמא. מאינש
שניהם, בו זוכים היו לבית, נכנסים פרחו שלא
שהגביהו כשנים והוי להם זכתה חצרם כי
דבר זה אין מגנב, מציאה הקונה אבל  מציאה.
להם. קנתה חצרם למימר ביה דשייך  הפקר ,
סתם  דאמרי לרבנן  הבעלים נתייאשו דאם
ואי  הגנב. קנאה הרי היא, בעלים יאוש גניבה
בעלים, יאוש לאו גניבה סתם דאמר כר"ש
ואין הפקר, אינה ממ "נ  הבעלים, של  היא הרי
אפרים  המחנה ודייק וכו'", בה זוכה החצר
קונה  לא לבד  שיאוש הרא"ש סובר  היה שאם
לרבנן הגנב קנאה למה א"כ גוי בגנב
לא  לבד יאוש שהרי - התייאש שמסתמא
ג') סימן  (גזילה חיים הדברי והקשה קונה,
שע"י  מועיל רשות ושינוי יאוש כל  שהרי
הגנב  קנאו  כאילו רגע באותו  רשות שמשנה
הנ "ל הרא"ש לפי אולם לרשותו , ומכניסו 
ולא  קונה יאוש שמא מספק רק שמקודשת
שלא  משמע האשה מצד  רשות שינוי מועיל 
שאם  אלא חיים, הדברי של סברא  להאי נחית
שהרי  מקודשת אינה הרי לחוד קונה לא יאוש
שני  היו בחצר  וממילא ההפקר , מן כזוכה היא
זכיה  כל  וכמו  בזה לזכות צריכים השותפים
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אפרים  המחנה כמו  מוכח אלא ההפקר, מן
למה  מתורץ וממילא בגוי, קונה לבד  שיאוש
קונה  שיאוש כיון  הכלים את לטבול  צריכים
בגוי  שגם ראשונים מכמה מוכח  ואמנם לבד.
שהאריך וכמו לחוד ביאוש קונה אינו שגנב
מובן , הרא"ש לפי אולם חיים, בדברי שם

ואכמ "ל . וכנ"ל

י"לוביאור לחוד  ביאוש קונה גוי למה
"דהא  שעא) (בסימן  הנתיבות של  יסוד  ע"פ
משום  ס"ו בב"ק אמרו  קני לא דיאוש
בהשבה", נתחייב וכבר  לידיה אתי דבאיסורא
ביאוש  קונה שגנב גוי למה מובן  דבריו ועפ"י
שהרי  השבה מצות אין  גוי שאצל  כיון  גרידא,
וכמו"ש  פרוטה משוה פחות על נהרג נח  בן 
למה  מובן  ולכן  י"ז , ס"ק רצ"ב סימן בנתיבות
אפילו ביאוש קונה שגוי כיון להטבילו חייב

רשות. שינוי בלי

ו)והנהט) סעיף רצו  (סימן ביו "ד  מבואר
חבירו , בכרם כלאים שזרע האנס
שלא  פי על אף הבעלים נשתקעו  אם
לא  ואם התורה. מן קידש זה הרי נתייאשו,
אינו שנתייאשו , פי על  אף הבעלים, נשתקעו
ומקורו סופרים, מדברי אלא מקדש
הנתיבות  וביאור ה"ו. פ"ז  בכלאים מירושלמי
יאוש  אין  למה הסיבה שכל  שע"א בסימן
להביא  אפשר כלל שבדרך משום הוא בקרקע
אם  אולם משם, הגזלן ולהוציא ראיות
שבוודאי  כיון ממנו  בעלים שם נשתקע
בלי  גם גרידא ביאוש קונה הגנב הרי מתייאש
ואין נגזלת אינה שקרקע כיון  כי רשות, שינוי
קאתי  'באיסורא אין  ממילא השבה מצות בזה
שם  נשתקע שייך לא במטלטלים אולם לידו ',
אינו בהשבה שנתחייב שכיון  ממנו  בעלים

לידו . קאתי שבאיסורא כיון קונהו

ק"כאולם סימן  ביו "ד  הגר "א בביאור 
חייבים  ומושל  שר גנבו שאם הזה הדין על 

כתב  ממנו בעלים שם שנשתקע כיון להטבילו
כלאי  של  הזה מהירושלמי הוא שהמקור 
קונה  לא יאוש שאמנם שסובר ומוכח  הכרם,
קונה, כן  ממנו  בעלים שם נשתקע אם אבל 
לגמרי  שאבודה וכדומה ים של לזוטו  ודומה
שאינו גרידא יאוש כמו ולא גמור  והפקר
צריכים  למה מובן  וממילא ממש, הפקר 

בוודאי. שקנאו כיון להטבילו 

צריךונמצא  למה טעמים ארבעה שיש
בפרסום  מחזיקו  אם גוי גנב של כלי להטביל 
ש'שם  כיון  א) רשות: שינוי היה שלא אע"פ
בטבילת  שמחייב זה הוא עליו' הגוי של 
וכדעת  הגנב על  בעלות שאין אע"פ כלים,
לבד ביאוש קונה התורה שמן כיון  ב) הט "ז .
ביאוש  קונה בגוי ג) כלים בטבילת חייב לכן 
כיון ד ) השבה של דין שאין  כיון לבד
ים' של  'זוטו כמו זה הרי בידו  שנשתקע

רשות. שינוי בלי אפילו שקנה

הרי והנה דין  שע"פ כיון הגר"א לדעת
דומה  אינו ממילא ליהודי שייכים המתכות
שייכים  הכלים שהיו  במדין  שהיה' ל 'מעשה
חייבים  ברים המיני אין  ולכן לגוי, ממש
שמו נחשב לכאורה הט "ז  לפי אולם בטבילה,
אך הערמות, בזה מהני ולא עליו  הגוי של 
עליו שמו נחשב זה אין הט "ז  לפי שגם י"ל
שייכים  המתכות אין הפשוט  שבחוזה שאע"פ
לידו כשיגיע אלא קונהו  ואינו  להיהודי
של ששמו נחשב זה אין  מ"מ בשלימותו,
סוגי  הרבה להיות שיכול  כיון  - עליו הגוי
ההסכם  היה בדיוק מה יודע אדם שאין  חוזים
אז הכלים עם משתמש כשגוי ורק ביניהם,
צירופים  עוד  יש שממילא וכיון עליו , שמו  יש
וא"א  ומים לחשמל שמחובר  כיון  בזה
את  לעשות שאפשר נלענ "ד  לכן לטובלו ,

הזאת. התקנה

h
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שליט "א  שמריה' הג"ר בן

ירושלים  עיה"ת ראה"כ

כאלקינו  אין
בנוסחפזמון וכו ' כאדונינו אין כאלקינו  אין 

בחו "ל יום בכל  לאומרו  נוהגים ספרד
מאי  להבין  ויש אותו. אומרים כולם ובאר"י

שלאחריו . הקטרת לפוטם לזה שייכות

פסוק נקדים מביא (כ "ט :) בע"ז  הגמרא
מה  נסיכם יין  ישתו  יאכלו זבחים חלב אשר 
בהנאה  אסור נמי יין אף בהנאה אסור זבח
פעור לבעל ויצמדו  דכתיב מנלן גופי' זבח
מת  מה ק"ו) (תהילים מתים זבחי ויאכלו
אתיא) (ד "ה תוס' ועי' וכו ' בהנאה אסור
גופה  בע"ז  אבל ע"ז בתקרובת פה דהלימוד 

המקומות. כל  את תאבדון  אבד  פסוק יש

דפנים ושיטת עבודות בד' רק הרמב"ם,
שבשלו יין ומשו"ה לע"ז  תקרובות דין יש
כל למזבח. ראוי שאינו משום נסך  יין דין אין 
לא  מדין  אסורים עכו"ם של עבודות  שאר 
כדרך שלא אפילו שאסור  ונפק"מ  בידך ידבק
ויאכלו ומפסוק בתקרובת משא"כ  הנאתן
כמו שאסור  הנאתו  דרך  רק זה מתים זבחי
חומר שיש אלא כדרכו אסור שרק באכילה
שזה  כמת, שלו טומאה דדין  בתקרובת

חמורה. טומאה

הם ובטעם  עבודות דד' נראה הדבר
שגנבו אלא בפנים איתא דהא ה' לעבודת

זה  דבר ועושים ולגבי אותם ר "ל , לע"ז 
לטומאה. קדושה ליקח  גרוע יותר זה טומאה
הגמרא  על ב"ק מס' בסוף שמואל ברכת וע'
ישנה  קסבר פרש"י עובדה, הוא זביחה בגמר
דבעינן מדבריו מבואר  מתוע"ס לשחיטה
דאיסורו להפוך  מבואר  ובתוס' כדינה, זביחה
עבודות  דלתוס' משמע ע"ז מעשה משום
זבחים  בשיעורי וע"ע לפנים הדומות

רש"י  מחלוקת יש י) דף (בסוגיא מהגרי"ד,
ותוס' הבהמה נאסר לע"ז  דם זרק דאם ס"ל

הדם. נאסר דרק ס"ל

הבית)ושיטת (בתורת הרשב"א
לר "ל לעבודה מעבודה לע"ז  דבמחשבין
אחר שיזרוק ע"מ  בשוחט  רק היינו  שמותר 
מומר הו "ל  יזרוק שהוא ע"מ  שחט ואם

פסולה. ושחיטתו 

קדשים והקשה בין  השייכות מה הגרי"ד
משום  לעבודה מעבודה מחשבין  דין  שיש
אם  בע"ז משא"כ  המחשבה היא שבעיקר 
על נאסרת האיך  ע"ז  מעשה אינו  השחיטה
היא  בע"ז  העיקר  הא לע"ז ליזרק הכוונה

ע"ז . מעשה הי לא ובשחיטה המעשה

דפנים ונ "ל עבודות דד' רואים מהנ "ל 
בעבודת  ייעודם וניסוך  הקטרה זריקה שחיטה
יש  וממילא ס:] סנהדרין  [עי' הם פנים
שבפנים  וכמו בפנים קרבנות של ההלכות
כשגונב  ה"נ  לעבודה מעבודה מחשבין 
אותם  יש ע"ז לשם ר "ל  ועושה העבודה

הנ "ל . הגרי"ד קושיית ומיושב הלכות

חז "לואפשר שאמרו מה להבין בזה
ויצא  זכה בלק שהקריב קרבנות מ"ב בשכר
תכליתו הא יפלא רואיו  כל  אשר רות ממנו

הצליח . שלא אע"פ לקלל  היה

לה'ולפי  זה העבודות דבעצם י"ל הנ "ל 
שכוונות  אע"פ ע"ז  לשם עשה שלא ובלק
נתלקלקל . לא העבודות עצם אבל ר"ל לקלל 

לזרוק ובשלמא ע"ז מעשה עשה אם
עבודה  סרך  שם אין  כו' כו' למרקוליס אבן 
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חושב  היה לא אם אפילו שכר שייך  ולא בזה
לע"ז .

*

קודם מובן כאלקינו אין שאומרים לפ"ז
רק  לא שבקטרת הקטרת, פוטם

בכוונת  הפיטום גם אלא לשמה צ"ל  הקטרה

לבדו . לה' בלתי המחשבה כולל  לשמה

כהנים יה "ר בהמ "ק לעבודת שנזכה

ישראל וזמרם בשירם לוים בעבודתם

ב"ב. במעמדם

h
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Ì‡.עונות מחילת בלא העולם קיום הי' שלא  יעמוד מי א ' י-ה תשמור עונות

להש  להתקרב יוכל  איך כי "אולם הנשמה ושברי פגמיו ולרפאות לתקן י

רמ"כ יש בנשמה בעבירה "כ  מקלקל  וכאשר והאברים המצות נגד  כחות ח

ס ממשלת תחת והוא  הנשמה. באבר כונת "פוגם וזה לעשות. מוכרח וכמעט א

להמשיך  שיוכל  מועיל  ואיך כהיתר . לו נעשה בה ושנה עבירה אדם שעבר כיון

הס ולסלק הקדושה וביוהכ"עליו קרבנות לנו היו המקדש ובזמן שני "א. פ

ע קדושה שפע עליו להמשיך לתקן מועיל הי' זה אשר עשיות "שעירים. י

הכה  והכנעה."עבודת הנשבר  לב הוא קרבן במקום עכשיו אולם ג.

Ú"„'ד עיקרזבחי הוא  העבירות כל כי רפואה. הוא  והשפלות נשברה. רוח 

ועי  סופו. שוכח אשר באדם שיש הגאוה ומרחיק "גרם עצמו שמשפיל ז

ג המצוה במעשה הנשמה את לזכך לבוא  יכול וע"מעבירות הנביא"כ אמר  ז

עליו  לחול  יוכל למען הנשמה לזכך עיני מנגד מעלליכם רוע  הסירו הזכו רחצו

בה  דבק נפשו באם והחרטה החטא עזיבת יועיל  מה כי ד '. ושפעת השגחת

לו. מזיק אשר  הפעולה עשה הוא  באם לבד  חרטה יועיל  ומה ונטמאה. הארס 

ועי  לעבירה גורמים  אשר מהדברים להתרחק יעשה "והעיקר לא ממילא  ז

עבירה.

[‰·Â˘ ˙·˘Ï · ˘Â¯„ ‰�È· È¯Ó‡]
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אביב " "ביכורי מח "ס

ברק בני  מאיר זכרון - איש חזון כולל

משנה  לחם
ביום כתוב ויהי כב) טז (שמות בפסוק

העמר 'שני משנה לחם לקטו הששי
'עמר לוקטים היו יום בכל  אבל לאחד ',
לזה  וזכר טז ) (פס' לעיל  שכתוב כמו לגלגלת'
לאחד ' העמר 'שני המן  מן לוקטים שהיו 
בשבת  בוצעים אנו  שבת, לכבוד שישי ביום
סימן ובשו"ע בטור וכנזכר ככרות שתי על 

רע"ד .

למןויש  זכר  עושים שאנו  דברים עוד 
מקומות  "בקצת רמ "ב סימן  ברמ"א עי'
שהיה  למן זכר (פשטידא) מוליתא אוכלים

בטל". ולמטה למעלה מכוסה

שתהיה ועוד צריך ס"ט רע"א בסימן 
אחרת  ומפה הפת תחת השולחן על  מפה
למן זכר  הטעם כתב ובטור גביו  על פרוסה
(אמנם  בטל ומלמטה מלמעלה מכוסה שהיה
ס"ק  משנ"ב עי' בירושלמי אחר  טעם יש

מא).

אור "חה'יפה  אחרון  קונטריס (ח "ג ללב'
אנשים  איזה "מנהג כתב: רמ "ב) סי'
במי  טוב ויום שבת של  הלחמים שמושחים
והובא  למן", זכר  והכל בסוקאר או דבש
'נוהג  בס' נאים בן יוסף רבינו  להגאון 

ה'. אות קודש שבת מנהגי בחכמה'

שנה ובס"ד ויקרא ס' קודש שבת בליל
לחמניות  שני לפניו יש שאם בדעתי עלה זו
משנה  ללחם יטול שלא גדולה אחת וחלה
שעושין דכיון קטנה לחמניה עם החלה את
הלחמים  שני שיהיו  ראוי למן  זכר משנה לחם
נלקט יום בכל  שהיה המן  כמו  בגודלם שוים
'שני  לקטו  שבת ולכבוד  לגלגלת' 'עמר
ששני  באופן ולכן בדיוק, כפול דהיינו  העמר'

בגודלם  שוים משנה ללחם שנוטל  הלחמים
נחמד כי ודו"ק למן זכר יותר זה באופן  יש
ב') (סעיף קס"ח  בסימן מרן  שכתב אע"פ וזה
חביבות  הכא עדיף גדולה פת על  דלברך
ואפשר עדיף ממש למן זכר משנה דלחם
גופיה  קס"ח מסימן  ראיות כמה לזה להביא

ואכמ "ל . רי"א וסי'

אות ועי' קסח (סי' אוירבעך נאמן  אורח
ואחד ממש סוג מאותו לחמים דבשני ח ')
שיכול הקטן  עליו וחביב קטן  והשני גדול 
לבנה  וזו  נקיות לשניהם דמי ולא עליו  לברך 
דשאינו שאומר  אע"פ הלבנה על דמברך יותר
דעתו דבטלה משום דהתם עליו חביב לבן
הכל כי סק"ז ) מג"א (עי' אדם כל אצל 
בסתם  אבל חביב, יותר  לבן דיותר יודעים
הקטן עליהם חביב בנ "א הרבה וקטן גדול 

עוד . ועי"ש יותר  טוב דנאפה משום

עליוא "כ חביב הקטן אם מבעיא לא
המצוה  חביבות הרי יותר טוב דנאפה מהטעם
מעלה  שאת ביתר למן זכר משנה לחם לקיים
הקטנים  השנים על דיברך ונלע"ד  היא גדולה

וכנ "ל .

דסי'אלא מהא זה על  להרגיש שיש
פרוסה  בשבת לבצוע "מצוה ס"ב רע"ד 
זה  ודבר הסעודה" לכל לו שתספיק גדולה
על ולא גדולה חלה על כשמברך יתכן הרי
דברים  של שבמקורן אלא קטנה, לחמניה
החול דבימות דאע"פ כאן  שנו  דהיתר  מבואר 
שרי  בשבת כרעבתנותא מחזי הכי עביד אי
סעודת  כמחבב אלא כרעבתנותא מחזי ולא
בטור עיין הכי עביד לא דבחול כיון שבת
דכיון מהסס לבי ועדיין  וב"ח) ב"י (ועיין 
וכו ', ומצוה בלשון כתבוהו  ושו"ע דהטור
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שבת  לכל מעיקרא לקחת ראוי לפי"ז  אולי
לקיים  שיוכל לחמניות) (ולא גדולות חלות
שתספיק  גדולה פרוסה בשבת לבצוע 'ומצוה
ב' לפניו  כשיש ברם הסעודה' לכל  לו
על לברך דעדיף נ "ל  גדולה וחלה לחמניות
דמן דומיא בגודלם השוים לחמניות שני
ככרות  י"ב דהנוטלין חזי פוק וכנ "ל  ממש
לחמניות  י"ב נוטלין כלל בדרך הסוד ע"פ
דווקא  אלא וכו' לבצוע ומצוה מקיימים ולא
(עיין זירא דר' במעשה גאון  האי רב כהבנת
חיישינן לא ואולי שם) ודרישה וב"ח  ב"י
ז "ל רש"י להבנת דגם הנ"ל מטעם לזה
קמ "ל היתר  דווקא היינו  זירא דר ' במעשה

לעשות  שצריך  לא אבל רעבתנותא כאן דאין
חוזר ושו"ע דהטור  "מצוה" דלשון  אלא כן.

זה  פרק אשנה אשוב אי"ה וכע"ק .וניעור

שכתבו[ונראה והשו "ע הטור  דגם
שבכל היכא דווקא היינו  "ומצוה" בלשון 
ממנו בוצע שאז גדול מככר אוכל  השבוע
חתיכה  כשבוצע בשבת וממילא קטנה חתיכה
דהשינוי  שבת לכבוד כן דעושה מינכר  גדולה
אוכל השבוע בכל כשבלא"ה אבל  מוכיח!
א"כ וכיו"ב ופיתה לחמניה או פרוס מלחם
לכבוד כן דעושה שיוכיח שינוי בשבת אין 
י"ב  הנוטל  ולפי"ז  ודו"ק, דייקא שבת

מידי]. מפסיד לא קטנות לחמניות

˘˜Ï Â˘Ú ˙È·Â ‰·‰Ï ÛÒÂÈ ˙È·Â ˘‡ ·˜ÚÈ ˙È·
'È‰Â להבה יוסף ובית אש יעקב יהי'בית  ולא ואכלום  בהם  ודלקו לקש עשו ובית 

ה ' כי עשו לבית  הר וירשודיברשריד את  יירשוהנגב פלשתים. את והשפלה  עשו 
הגלעד  את  ובימין שומרון שדה ואת אפרים שדה  ישראל ה וגלתאת  לבני הזה חיל

ועלו הנגב. ערי את יירשו בספרד אשר ירושלים  וגלת  צרפת  עד כנענים  אשר
א') (עובדי' המלוכה . לה ' והיתה  עשו הר את  לשפוט ציון בהר מושיעים 

'È‰Â יעק פ בית בן הי' יעקב הנה  וכו ', לא "ב הנה  מימיו קרי טיפת ראה  דלא שנים  ד
מעשה  בא יוסף והנה לידו  מעשה בא לא אבל התאוה. תגבורת  אש בו  שלטה
שדולק  האש כמו  אש יעקב בית  יהי' הזה  דמיון הנה וניצול, ידיו  זרועי דיפוזו בידו 
לחוץ  שדולק  ללהבה  דומה  ביתו יהיה  יוסף ובזכות  לחוץ יוצא ואינו בפנימיות 
כל  הוציא כבר  ורציחה  בניאוף תאוותו באש נשתרש כבר להיות  עשו ובית  למרחוק ,
אמר  ויוסף ביעקב תראה דהנה יתבטל, כרגע אש בהריחו  אשר כקש יבש ונשאר כחו 

בלמ  אמר ולא להבה  בלמ "אש אמר ובעשו ללהבה  לאש לק "ד יהיה "ד דלא להורות ש
ועכ "כק  ישרף אשר ממש יהיה "ש עשו בית  אבל האפר, דהיינו ממנו  מה  דבר ישאר פ

עכ  אבל ויתבטל, ישרף אש בהריחו  תיכף אשר שריפתו בענין רק לקש אינו"דומה פ
מה  דבר נשאר הקש משריפת כי ממש לקש שוםדומה ישאר לא ומהם  אפר, מעט

וז דקיי "דבר, דיבר ה' כי סיים וכו', ואכלום  בהם  ודלקו דמ "ש חמירא "ל תורה של ע
(ד  כמ "מעשה  דינו  דיבר ה' כי בנבואה  שנאמר במקום  אבל מד "ס) הש "ע  והנה  י "ת,

למ  שמחשבהו עד עשו. אבידת  מצות כח דאורייתא."מגדיל ע 

Â˘¯ÈÂ ישמעאל הנגב אחוז  דקדושה  מימין כי תפרוצי ושמאל ימין כי בפסוק  נאמר וכו '
ל  ל "עם עם עשו  ומשמאל שרי' וז"ה שרים (הידוע"ה  הנגב את ) (ישראל וירשו  ש

עשו. הר (עם) את ישמעאל) היינו

‡¯˜Â נקרא לישמ ולא נאמר עשו  על הזו  הנבואה עיקר כי בשמו  קראו ולא נגב עאל
ע ע"הגלות  רק ישמעאל פלשתי "ש פלשתים, את והשפלה  עשו. להם"ש יש ם

תת בגימטריא פלשתים כי גדול כל "שורש הוא אלקים  פעמים  עשרה בגימטריא ס
ע הדין, קומת יצח "שיעור הוצרך והנה "כ עליהם להתגבר קדושות גבורות מבחי' ק 

השפל  האומה  את  וירשו  קאמר, והכא דרישא, וירשו  תיבת  על מועט "קאי כחה אשר ה 
פלשתי  שדה "עם  את  וירשו  גדול, ועד מקטן שירשו  יאמר כאלו  והוי רב כחם אשר ם 

ירשו והנה  בשדה  הפלשתים  והרגום הקץ קודם  ממצרים הלכו אפרים בני וכו' אפרים 
מהם. נקמתם  וינקמו הזאת  השדה את  ישראל

È�·‰Ï ÌÈÚÂ¯‰ ÈÏÎ]"[˘
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עמרם  אור כולל ראש

ברק בני 

בשבת  הארץ על שנפלו תפילין הרמת
אודך". אני  "גם מח"ס  שליט"א, רבינוביץ  הכהן גמליאל ר' הרה"ג ידידי לכבוד

בבית על העבר שב"ק ביום אירע אשר דבר
והורו הארץ, על  תפילין שנפלו  הכנסת
או כהוגן, עשו האם ושאלתך להרימם. לקטן 
את  ירימו  בעצמם שהגדולים היה מוטב
שמותרים  הקטנים יטעו  שלא כדי התפילין,

מוקצה. לטלטל 

אינוהנה א) תפילין  פוסקים כמה לדעת
שלא  להניחן יכול שכן  מוקצה
סק"ה  לא סי' משנ "ב (ראה מצוה לשם
סקכ"ד), שח  סקכ"ו, שא אסור, ד"ה ובביה"ל 
מבואר תא) סימן (או "ח  נזר אבני ובשו"ת
נחשב  תכשיט לשם ללובשם דיכול  דכיון
תורה  דעת וע"ע היתר , של שימוש בהם שיש
בשבת. מוקצה תפילין  אם ס"ד ) שח  (סימן 

הד ומשנ"ב ובשעת יט ) (שח, שוע"ה עיין חק
וכתב  עלייהו. לסמוך דאפשר סקכ "ד ) (שח
דבחושש  לז ) אות פח (סימן שבת במנחת
מותר בזיון  לידי שיבואו ישראל  מגנבי
סק"ג) א"א (שח הפמ "ג וכדכתב לטלטלן,
לטלטלן ומותר  לתפילין  בזיון  הוי גניבה דכל 
(פ"ב  ישראל נחלת בספר  [והוסיף זה למנוע
ישראל דגנבי אע"ג דהאידנא קעו) ע' ז  אות
שיצליחו בכדי לקלקלם שלא נזהרים
התפילין שמירת בדיני מ "מ  למוכרם,
נזהרים. אינם מ ) (סימן  בשו "ע המבוארים
רק  ומוכרים התפילין פותחים שהרבה ובפרט 
הבתים  זורקים דהרבה דמסתבר הפרשיות,

רח"ל]. מזה גדול בזיון  לך  ואין  לפח 

לכלולדעתם הוא דתפילין  מוקצה גדר
מבואר וכן  לאיסור . שמלאכתו  ככלי היותר
דחשיבי  (סקכ "ד ) ומשנ"ב ד ) (שח, ברמ"א
אין למה לעיין [ויש – שמל"א. ככלי

הלא  ח "כ , מחמת מוקצה בכלל התפילין
שאסור מפני הוא בשבת דמוקצה להסוברים
להשתמש  שלא מקפיד  ואדם בשבת, להניחם
שבת  בתוספת וכתב אחר . שימוש שום בהן 
קלים  הקודש דכתבי דצ"ל סקכ"א) שח  (סימן 
ככלי  רק ודינן מוקצה באיסורי אחת בדרגה
שנו "נ לב) הערה (פ"כ שש"כ ועיין שמל"א.
דכיון זצ"ל  מהגרשז"א ומביא התו"ש. בדברי
מלבוש, דרך  חשיב בשבת תפילין  שלבישת
נפשיה, לנטורי בשבת להניחן  מותר  וגם
עיי"ש, דביצה) (סופ"ק נתנאל  הקרבן כמ"ש
תפילין , דיני בהן להתלמד  שאפשר  מפני וגם
שסתמן מפני ככשמל "א חשבינן  אי אף לכן 
מחמת  מוקצה מ"מ בשבת, דאסור למצוה
השימוש  שאותו כיון הוה, לא מיהו ח "כ 
כשאינו בשבת גם מותר  בחול שמשתמשין 
שמים  ברכות שו"ת וע"ע למצוה. מתכוין
(ח "ט אליעזר ציץ ב) אות מג סימן (ח"א
בענין לג) סימן (ח"ד המאיר שרגא כח) סימן

לימוד]. לצורך בשבת תפילין טלטול 

ד"ה וכתב לא סימן  (ריש הביה"ל 
דאין להחמיר סתם החיים דבדרך אסור)
ושכן מקומם או  גופם לצורך  אם כי לטלטלם
בחיי  אמנם לא). (סימן  יוסף בברכי משמע
שלא  לכדי וה"ה יפלו  שלא דכדי משמע אדם
משמע  ושכן  לטלטלם. מותר  נמי יגנבו
עצם  וכל סק"ג). משבצ"ז  שח (סי' בפמ "ג
אסור אם דתלוי שח ) (בסימן  מבואר הדין
וא"כ מצוה, לשם שלא בשבת תפילין  להניח 
א"כ בזה, מהמקילין ג"כ  שהוא הגר"א לדעת
ועל טלטול, לענין  מהמקילין  ג"כ  הוא ממילא

הביה"ל . עכ "ד  הדחק, בשעת להקל  יש כן 
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לטלטלהרי דמותר  מפורשת הוראה לן 
שכן כל כן ואם יפלו . שלא כדי תפילין
מונחים  יהיו שלא להרימם, מותר דכשנפלו 
לחושבן יש הדחק דבשעת הארץ, על בבזיון 
שאלתו בנידון ולכן – להיתר. שמלאכתו  ככלי

התפילין . את להרים לגדולים גם מותר היה

הנה ובעניןב) מוקצה, לטלטל לקטן לומר
קד סימן  (ח "ט  הלוי שבט  בשו "ת
דמותר המשנה ממרכבת הביא יב) הלכה
כטלטול ונחשב מוקצה, לטלטל  לקטן  לצוות
[זי"ע] (שליט "א) מרן  מוח "ז  ודחה הצד. מן

המב  דאסורעפ"י שמג) (סימן  בשו "ע ואר
ה"ה  וא"כ דרבנן, איסור  אפילו לקטן לספות

עיי"ש. מוקצה לטלטל לקטן  לצוות דאסור

אות ובשו"ת טז סימן (ח "ז  יצחק מנחת
קטן ע"י רעי של  גרף לסלק דמוטב כתב א)
משום  רק ההיתר דכל  כיון  גדול , ידי מעל
(שח , השלחן  בערוך  ושכ"ה הבריות, כבוד 
משה  אגרות בשו"ת העיר  כבר אבל – ט ).
דברי  על  ט) אות כא סימן  ח"ה (או"ח
הערוה"ש  שצודק "הגם וז"ל: הערוה"ש,
של גרף טלטול מעצמו  למנוע יכול  שאם
לעשות. כך שנכון  לזה, נכרי שישיג ע"י רעי,
לחוש  שיש כך, לעשות מקטן לבקש אין מ "מ 
לטלטל לו  שמותר  ויחשוב יטעה שהקטן
בין מחלק שאינו  כערוה"ש ודלא מוקצה,

לקטן". נכרי

אות ובשולחן  רנב סימן  (ח"א שלמה
רדיו בענין הגרשז "א תשובת נדפסה ב) יד ,
ושוב  חשמל  הפסקת ע"י ונכבה מע"ש שדלק
ושם  החשמל. שתוקן  לאחר  בשבת נדלק
מפני  להנמיך  לגדול  גם שמותר  דיתכן העלה
יד כלאחר  להנמיך  ומוטב גופו, לצורך שזה
לא  משפיע שזה קטן ע"י מלעשות גדול , ע"י
סימן קו"ע (ח"ז משה באר  שו"ת (ועיין טוב,
אל מגל  ולשנות רדיו  קול למעט שאוסר  יג)

של גרף היתר  שיש באופן שגם הרי – גל ).
קטן . ע"י לפנות להו  ניחא לא רעי

ע"י אבל שרי דלכו "ע נראה בנידו"ד
וא"כ כלל, מוקצה אינו  שתפילין דיתכן קטן,
מה  לפי ואף בידים. איסורא כספינן נחשב לא
אבל לחומרא, היינו כשמל "א, דהוי דנקטינן 
ולדונם  להרימם הביה"ל התיר הדחק בשעת
יטעה  שהקטן  החשש וגם – ככשמל"ה.
ליכא, מוקצה לטלטל לו  שמותר ויחשוב
בעיני  נחשב שאינו  קדושה תשמישי דשאני
לזלזל יטעה לא וא"כ  כמוקצה, הקטן
סקי"ב) (שה מג"א [ועיין מוקצה. בטלטול 
או לנער  דכשמותר  סקי"ח) (רעז ומשנ "ב
טוב  חיים, בעלי צער משום דבר לעשות
ז) (רנט, רמ"א עוד וראה קטן. ע"י לעשות
קטן]. ע"י יעשנו חומרא מחמת האסור  דדבר 

עלאךג) יותר  שיקפידו  לעורר  יש זאת
בדרך להצניעם התפילין שמירת
השולחנות  על  פזורים להניחם ולא כבוד ,
וגם  ליפול . שיכולים באופן  הכנסת בבית
לאו ליפול  יכולים ואינם בטוב כשמונחים
בביהכ "נ תפילין להשאיר  הכי למיעבד  שפיר 
שם  לשבת יצטרכו דאם ולהסתמך  בשבת,
או גופו דלצורך  בהיתר  התפילין  את יטלטלו 
שלא  בע"ש לדאוג צריך  דלכתחילה מקומו.
לצורך . שלא טלטול בשבת לעשות יצטרך 
לענין קכג:) (שבת הגמרא מדברי וכדמוכח 
בין הפנים לחם במערכת נותנים שהיו  קנים
ביניהן הרוח  ליכנס להפרידן  לחלה, חלה
ישנה  המערכה מן  נטילתן  ולא יתעפשו, שלא
ונוטל בע"ש נכנס אלא השבת, את דוחה
ומסדר הישנה המערכה מסלק ולמחר  הקנים,
ונותן נכנס ולמוצ"ש קנים, בלא החדשה
דאל "כ להחמיר, מזה ומוכח ביניהם. הקנים
שלא  כדי מע"ש, הקנים ליטול  הוצרכו  למה

בשבת. לטלטלם יצטרכו

h
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הרמ "ה  יד הוראה בבית ומו"צ רב

ושא"ס כרכים, ז' יעקב" "אוהל מח"ס 

ירושלים 

שחרית  לפני מותרת מלאכה איזהו
שליט"א רבינוביץ הכהן גמליאל רבי  הרה"ג לכבוד

המועדים  על החדש" יוסף  ו"פרדס אודך", אני "גם במח "ס

לפני מלאכה  לעשות האיסור מקור
שחרית 

רב והנה אמר  יד.) (דף ברכות במסכת איתא
אשיאן בר  יצחק רב אמר  אבין  בר  אידי
שיתפלל קודם חפציו לעשות לאדם לו  אסור
לדרך וישם יהלך  לפניו "צדק שנאמר 
סמוך ד"ה ה:) (דף שם וברש"י פעמיו".
לעשות  שלא נזהרתי ימי דכל כתב למטתי
כשעמדתי  בתורה לעסוק ולשא מלאכה
הביא  וכן ואתפלל. ק"ש שאקרא עד  ממטתי
פ"ט (סימן  ובשו "ע אימא. אלא ד "ה שם תוס'
או בצרכיו  לעסוק לו שאסור נפסק ג') סעיף
שמונה  תפילת שיתפלל עד  לדרך לילך 
לאחר מקילין  שיש כתב שם והרמ"א עשרה.
ברוך שאמרו  קודם ברכות מקצת שאמרו 
שמשמעות  [ואף בזה. להחמיר  וטוב שאמר,
ברוך לפני השחר  ברכת הוא ברכות  מקצת
התורה, ברכת רק שהוא יתכן מ"מ שאמר,

הרב]ראה  ערוך  בשלחן

הביא והמשנה י"ז ) (ס"ק שם ברורה
לעשות  מותר  הבוקר  אור שקודם מהשל"ה
אין מקום דמכל רבה האליה וכתב מלאכה.
הברכות, סדר  שיברך  עד  ענין שום לעשות
לאור שסמוך שעה בחצי דכוונתו  ופשוט 

כ'). (סעיף שם השלחן בערוך ועי' הבוקר.

הרב וטעמא  בשו "ע כתב איסור דהך 
לפני  בצרכיו להתעסק שאין משום ד ') (סעיף
עד לבו יפנה שלא כדי לה' שיתפלל

שיתפלל .

ברכות  אמירת אחרי  חפציו עשיית

עשיית כתב בדין  ג') סעיף פ"ט (סי' הרמ"א 
מקילין ויש וז "ל , תפלה קודם צרכיו
שאמרו קודם ברכות מקצת שאמרו  לאחר 
(תרומת  בזה להחמיר  וטוב שאמר , ברוך 
הוא  מקורו  והנה עכ "ל . י"ח), סי' הדשן
ואומר המשכים שאלה, וז"ל, הדשן התרומת
לביתו וחוזר  שאמר ברוך עד  ושבחות ברכות
לאו . או קעביד  שפיר וחפציו  צרכיו ועשה
פ' דגרסינן קעביד שפיר דלא יראה תשובה,
קודם  חפציו  שיעשה לאדם אסור  קורא הי'
הוא  בתלמוד  המוזכרת תפלה וסתם שיתפלל,
שאמר מה יועיל  לא וא"כ שמ"ע, תפלת
דאתפילת  בבהכ"נ, כבר  ותשבחות ברכות
ב"ה  המקום לעבודת עיקר שנקבעו שמ "ע
קפיד מק"ש אפי' מילי לכמה טפי וחמירי
והכי  חפציו, לעשיית אותה להקדים תלמודא
המדקדקים  רבים ראיתי אמנם וכו'. מוכח
עד בשחרית לצרכיהם ללכת נמנעים שהיו 
ברכות  ולומר לבהכ "נ  בתחילה נכנסין  שהיו 
אנה  לצרכיהם הולכין  היו ואח"כ ותשבחות
דתלמודא  דינא לפום לענ "ד  והנראה ואנה.

עכ "ל . כתבתי,

(קובץ וכתב  שליט"א ואזנר הגרב"י
דברי  על  סומכים דיש כ"ח) חלק ישראל אור
על לסמוך וטעו  שגו כמה אולם אלו , הרמ"א
כל דהנה פירוש. שום להם שאין  הללו דברים
דהרמ"א  דמפומי' לומר  א"א ע"כ שם מעיין
קולא  יעתיק שהרמ "א אפשר  דהאיך  יצאו ,
והתרומת  הדשן , בתרומת שמקורו  בדבר
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כן , הנוהגים בגנות וסיים פתח  בעצמו  הדשן
הנוגד דבר לעשות עבדי, שפיר דלאו  וכתב
משה, בדרכי הרמ "א נקט וכן  מפורש. תלמוד
הוא  ומקורו  להקל, כאן הרמ "א כתב איך  א"כ
הביא  משה בדרכי ובאמת הדשן . בתרומת
כל לחוש שאין  משמע חיים הארחות דמדברי
שום  בזה להורות כוונתו  היתה לא מ"מ כך.

בעלמא. כמעיר  אלא למעשה, קולא

קודם וכן כתב דלא מהא כן, להוכיח יש
פעם  בכל  שכתב כמו "הג"ה" אלו  דברים
שהוא  דהלבוש ועוד הרמ"א. דברי שהביא
שנמנע  די לא מהרמ "א המובהק תלמידו
סתם  אדרבה אלא בזה, רבו שי' מלהעתיק
בשו"ע  וכן  ברכות. באמירת סגי דלא להיפך,
אמנם  אם שאף לדרכו , מחוץ כאן  יצא הרב
שמצאם  מאחר אבל  המקילים, מנהג העתיק
"וטוב  ובמקום ידיו, את שיכל תמוהים,
עכת"ד . נכון ", "ואינו  להיפך  סיים להחמיר "

שליט"א וידידי חיים סוכת במח "ס
תפילה  הל ' חיים סוכת בספרו זה על  העיר 
זה  דאין  להיאמר  ניתן לא זה דבר וז"ל:
כן כתב השלחן  הערוך  דהרי הרמ "א, מלשון
סקנ "ג) צ' (סי' לקמן  המ "ב וכן הרמ"א. בשם
כתב  דלא מש"כ  וכן הרמ "א. בשם כן כתב
פעמים  וכמה דכמה דיוק זה אין  הג"ה, כאן
הרמ"א. דעת הוי ובודאי הג"ה, כתוב לא
דכתב  חיים, הארחות על סמך דהרמ"א ונראה
לדברי  מקום המראה ומש"כ בזה, להקל דיש
דטוב  לבסוף מש"כ זהו הדשן, התרומת

להחמיר .

הלבוש ולענין  שכתב מה ראה דינא
בצרכיו להתעסק לו אסור וכן וז "ל, ג') (סעיף
שמונה  תפלת שיתפלל  עד לדרך  לילך או 
קצת  ואומרים שמשכימים כאלו  ולא עשרה,
הולכים  שיתפללו וקודם ותשבחות שירות
עבדי, שפיר לא דודאי חפציהם, לעשות
שמונה  אתפלת חז"ל שהקפידו  מה דעיקר

עכ "ל . אותה, יעכבו  שלא הקפידו  עשרה

וז "ל ,וכן כתב ד ') (סעיף הרב בשו "ע

תפלת  קודם בצרכיו  להתעסק לאדם אסור
עד דבר  לשום לבו  יפנה שלא כדי בשחר  י"ח
שאמרו לאחר  בזה להקל  נוהגין  ויש שיתפלל,
נכון , ואינו שאמר , ברוך  קודם השחר  ברכות

עכ "ל .

האריךובערוך כ "א) (סעיף השלחן 
שאלו הדשן תרומת ובס' וז "ל , בזה יותר
ברוך עד  שמתפללים האנשים על  ממנו
מתפללים  ואח"כ לעסקיהם והולכין שאמר
דכונת  שאסור  והשיב כן , לעשות מותר  אם
כתב  ועפ"ז וכו', שמ "ע תפלת על  הוא הגמ '
שאמרו לאחר  מקילין דיש הרמ "א רבינו 
וטוב  שאמר ברוך שאמרו קודם ברכות מקצת
היש  הם מי מובן ואינו  עכ"ל, בזה להחמיר
שמקילים  אנשים איזה על  כונתו  ואם מקילין ,
להחמיר וטוב לומר  הו "ל  לא א"כ  בזה
מעיקר והרי בעלמא, חומרא דהוא דמשמע
לומר ה"ל וכך התה"ד, כמ "ש הוא כן  הדין
וצ"ע, בזה להקל ואין  וכו ' מקילין  ויש
עיקר וכן  ע"ש, כן  כתב הלבוש ובאמת
הלוי  שבט  בשו "ת עוד  וראה עכ"ל. לדינא,
הרמ"א  דכתב דהא שכתב י"ט ) סי' סוף (ח"ח
צורך , שאינו במקום היינו להחמיר , דטוב
גדול צורך  אינו אם אפי' צורך  במקום אבל 

ע"ז . לסמוך  אפשר  כ"כ

ברכות  מקצת נחשב  כמה

ט"ז)בספר (עמוד  א' חלק חיים הליכות
את  שליט "א טאפלין  הגר "י שאל
חשיב  ברכות כמה שליט"א קניבסקי הגר "ח 
והשיב  מספיק. שנים או  אחד גם האם מקצת,
כולן , שיאמר  טוב יותר אבל  מספיק , וז"ל,
י"ב  (סימן  ו' חלק ישפה אבני ובשו "ת עכ "ל .
מוזכר שלא שכיון  וכתב בזה, נשאל ה') ענף
אם  לברך , צריך ברכות כמה בפוסקים הגדר
מעט שברך  וכל לדבר, שיעור שאין  מוכח  כן
כי  מסברא נראה וכן  לו. מותר כבר  ברכות,
בצרכים  שעסק לפני להקב"ה שפנה העיקר 
כן וכמו ברכות". "מקצת ברמ "א וכ"כ שלו,
שליט"א  הוראה מורי מכמה שמעתי כך
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ויש  "מקצת", כפשוטו מקצת שהכוונה
השחר . ברכת לכל  הכוונה שאמרו 

לפני (מצוות) שמים חפצי  עשיית
התפילה

כתב במגן  ו') ס"ק סוף רנ"א (סימן  אברהם
אחר שבת צרכי לקנות ימצא לא שאם
מצוה  שזה יתפלל , ואח "כ  יקנה אז התפילה
יוצא  קודם, קר"ש שיקרא ובלבד  עוברת,
עוברת, מצוה הוא אא"כ מותר שאינו מדבריו
מן שעיקרו  שבת מאכלי בקניית רק וגם
א') ס"ק ר"נ (סימן  ברורה ובמשנה  התורה.
כתב  שם אברהם המגן  דברי שהביא אחרי
לעשות  שאסור  חז "ל  שכיוונו  מה לא שזה
שמים, חפצי זה הרי כי התפילה, לפני חפציו
מותרים  שמים חפצי שכל  מדבריו  ומשמע
ו ', אות כאן  חדש בפרי עוד וראה לכתחילה,
חוט בספר וכן כ"ב), (סעיף השלחן ובערוך

קפ"ב). (עמוד  תפילה הל' שני

התפילה לפני קניות

כ "ב)והנה  (סעיף השלחן בערוך  כתב
אבל אסור חפציו דדוקא הוא שפשוט 
צרכי  להכין  מותר ולכן מותרים שמים חפצי
מובא  וכן טוב. יום ערב או  שבת בערב שבת
צרכי  שלקנות ל "ו ) (ס"ק ברורה במשנה
דחפצי  שרי, תפילה קודם שבת בערב סעודה
מכאן ומבואר אסור . בחול הא המה, שמים
לעשות  מותר  טוב ויום שבת בערב שדוקא
ברורה  במשנה מבואר  בעצם וכן  קניות,
שיש  שם הלכה ובביאור  א') ס"ק ר "נ  (סימן 
יפסיד אם גם לשבת קנוית לעשות להשכים
ק"ש  לקרוא יראה ומ"מ בציבור, תפילה
מובא  זצ"ל אלישיב הגרי"ש דעת וכן  תחילה.
ל"ח) הערה ו' (פרק כהלכתה תפילה בספר 
התפילה. לפני במכולת קניות לעשות שאין 
מדברי  דמבואר כתב שם שני חוט  ובספר
התפילה  אחר  מאכל לא יהיה לא שאם המ "ב

שמים. חפצי זה דאין אסור  החול  בימות

(סימןועי' א' חלק הקהתי שבט  בשו"ת

התפילה  אחר  ימצא לא דאם שהביא ס"ט)
ומשמע  אח "כ , תחילה יקנה שבת צרכי לקנות
יכול שאם שם ברורה ומשנה השו "ע מדברי
מצוה  צרכי דהוי אע"ג אח "כ , לקנות למצוא
וז "ל שם והוסף התפילה. קודם לקנות אסור
החול בימי שקונים לאלו  המעשה עלי רע
אח "כ , לקנות שאפשר  באופן התפילה קודם
במגן משמע מצוה דהוי שבת בערב דאפילו 
אפילו התפילה קודם לקנות דאסור  אברהם
והא  לאכול  בבית שיהיה לו צריך  דהא בחול 
מותר שבת בערב דרק אברהם במגן  דמשמע
בחול הא אח"כ למצוא יוכל לא אם לקנות
לאכול לו יש אם היינו בכה"ג, אפילו אסור
כה"ג  אז שבת מאכלי קונה שבת בערב ורק
קודם  סתם צרכיו לקנות לו אסור  בחול 
שבת  בערב אבל  לאכול לו ביש התפילה
יכול אם אבל  שבת, צרכי כל  לקנות מותר 
בחול לקנות היתר  שום אין אח "כ  לקנות
שהוא  מה לקנות צריך  אם חוץ התפילה קודם
אוכל או עכשיו  לאכול  בביתו  שיהיה צריך

וכדומה. לילדים

תורה תלמוד עבור לילדים  אוכל קניות

אוכלכתבו לקנות להקל  שיש הפוסקים
היוצאים  לקטנים שחרית לפני
שהרי  עבורם, הארוחה להכין  וה"ה ללימודם,
וגומל ביתו לבני לעזור  עליו  מוטל ודאי
וכן שמים. כצרכי וחשיב בכך  חסד  עמהם
בספר מובא זצ"ל אלישיב הגרי"ש דעת
עצם  שהרי ל "ט  הערה כהלכתה תפילה
דעת  וכן מותרת, התפילה לפני אכילתם
לחם  לפרוס מותר ואף זצ"ל, הגרשז"א
ב' חלק לציון אור ובספר  עליו . ולמרוח
לו שאין  דאף כתב כ ') סעיף מ"ה (סימן 
מ "מ התפילה, קודם בצרכיו  לעסוק לאדם
וכן התפילה. קודם בילדים לטפל לו מותר 
לצורך כשזה וכדומה חלב דברי לקנות רשאי
הוריו אם ואם, אב כיבוד משום או  הילדים,
לעשות  ומותר קניות, לערוך ממנו  בקשו 

ילדים. חינוך  משום אלו  דברים
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התפילה לפני לעבודה  ללכת

לפני אסור לעבוד  ולהתחיל  לעבודה ללכת
אח "כ יתפלל אם אפילו שמתפלל
א' חלק אפרים רבבות בשו"ת וכ "כ  במנין ,
שצריך ממישהו שם שנשאל  ס"ו ) (סימן 
במנין , שם יתפלל ואח "כ  לעבודה ללכת
שהמשנה  ועוד הנ"ל, פי על שאסור והשיב
יהיה  שיבוא במקום אם דאפילו כתב ברורה
אעפ"כ בזמנו הציבור עם להתפלל  יכול 
ל "ג) (ס"ק שם ברורה במשנה ועי' אסור,
להתפלל טוב דיותר מדבריו  שמבואר 
מה  קבוע שיעור לו  שיש מי אפילו  ביחידות
בשעה  להתפלל  להזהר  שעליו  שלומד
לפני  בשיעור  יתחיל ולא מתפללין  שהציבור
התפילה, זמן  ויעבור ימשך  פן התפילה
בשום  להתחיל  לו  דאין זה מכל ומבואר
מתפלל אם ואף שיתפלל לפני עבודה
שהציבור בזמן  מתפלל שהוא דכיון  ביחידות
הנ "ל מכל  ומבואר הכנסת, בבית מתפללין
אם  אפילו שיתפלל לפני לעבודה ללכת שאין 

אח "כ . יתפללו

התפילה קודם מיטתו לסדר

לסדרמי  זמן מספיק  לו יהיה שלא שרואה
לסדר מותר שחרית תפילת אחרי מטתו 
זצ"ל הגרשז"א דעת וכן  התפילה, לפני אותו
וכן ז '), הערה ב' (פרק שלמה הליכות בספר 
שטרנבוך הגר "מ  ודעת שם, לציון באור  נקט
(עמוד התפילה שיח  בספר מובא שליט"א
שכן הביא זצ"ל  אפרים הרבבות ובעל  תק"ל).
דרך משום כן לעשות שיש איש החזון  דעת

ארץ.

התפילה לפני בגדים  לכבס

והפעלתה להכניס הכביסה למכונת בגדים
בספר כ "כ  הדין, מעיקר  מותר 
בעלסקי  הגר"י דעת אבל  שם. שלמה הליכות
מזה  למנוע יש שלכתחילה הוא זצ"ל 
הל ' שני חוט  בספר ראיתי ואח"כ כשאפשר.
להכניס  דאסור שכתב קפ"ב) (עמוד  תפילה

התפילה. לפני וכדומה כביסה למכונת כביסה
(סימן תפילה הל ' דוד ויברך בספר עוד  וראה

נ"ט).

התפילה לפני "כשר" בעיתון עיון

כשרוהנה עיתון  לקרוא מותר אם לעיין  יש
עשיית  בכלל שהוי או התפילה לפני
ובשו"ת  מלאכה. עושה שאינו  כיון  צרכיו 
כמה  הביא מ ') (סימן ג' חלק הקהתי שבט 
צ"ג  (סימן דאיתא מהא מזה, למנוע טעמים
כעס  מתוך  להתפלל  יעמוד דלא ב-ג) סעיף
יהא  שלא דין  מתוך  ולא שמחה מתוך אלא
חדשות  שקורא ידי על  נמי והכא טרוד. לבו
הפעמים  רוב כמעט  שם דיש התפילה לפני
אדם. של דעתו ומטריד מעציב שמועות
עצמו את למנוע שיש נראה טעמא ומהאי
מיהו התפילה. לפני חדשות יקרא שלא
קט עיון  לעשות שמותר  פסק זצ"ל  הגרשז"א

התפילה. קודם בעיתון

(דעת פסק  שליט "א קניבסקי הגר"ח
בעיתון להסתכל דאסור כ "ד ) תשובה נוטה
צרכיו עשיית שאר  כמו דהוי התפלה, לפני
ממילא  רואה אם ורק התפלה, לפני שאסור
אמר אם אך  דשרי. הוא לקרות כוונה ואין
בעתון לרגע להסתכל  דרשאי אפשר  ברכות
הגרש"ז ופסק נחוץ. דבר  לקרוא במודעה או 
הערה  פ"ב שלמה (הליכות זצ"ל אויערבאך 

שרי. בעיתון חיטוף דעיון  ז')

בספרוכן  שליט "א קרליץ הגר "נ  פסק
יש  וז "ל , קפ"ב) (עמוד  תפילה הל ' שני חוט 
התפלה, קודם העיתון  כותרת לקרוא להמנע
היא  בבוקר  האדם של  הראשונה דהתעסקות

שמים הה  מלכות קבלת דעיקר לה' ודאה
להתעסק  ולא ה', בעבודת מיד מתחיל 
מורידה  אחרת התעסקות וכל אחרים. בדברים
לאדם  אסור ומשו "ה הענין , חביבות את
לעמוד וק"ו  שיתפלל , קודם חפציו לעשות
שישנם  בזה שמראה אחרים דברים ולקרוא
יהלך", לפניו ה"צדק קודם אחרים דברים
והדר לבוראו שמצדיקו תפלה צדק, ופרש"י
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שקריאת  וודאי פעמיו , לדרכי פעמיו וישם
עכ "ל . בזה, כזלזול  נחשב עיתון

הביא ובספר תק"י) (עמוד רבנן  רב
עיתון שהקורא אחר  זצ"ל  הלוי שבט  שבעל 
עצמה  התפילה בעל אז התפילה לפני
מה  על  שחושב בעיתון ", לקרוא "ממשכים
עוד ועי' התפילה. באמצע בעיתון שקרא

ס"א). (סימן  תפילה הל ' דוד  ויברך בספר 

לתפילה בדרך האשפה הוצאת

האשפה והנה להוציא מותר  אם לעיין  יש
הוא  הספק מקום והרי לתפילה, בדרך 
כ "א) (סעיף השלחן הערוך  דכתב מה פי על 
וכתב  שם ברכות במסכת התוס' דברי שהביא
לשאר דוקא מלאכה בין  לחלק שאין  דפשוט 
זה  ולפי לזה. זה בין  יש הפרש דאיזה עסק
אחר כעסק הוי אשפה הוצאת לכאורה
לאו שהוא אע"פ ממנו, למנוע יש שלכאורה

כמלאכה. נחשב דוקא

כהלכתה מיהו תפילה בספר ראיתי שוב
שמותר זצ"ל  הגרשז"א דעת שהביא שם
שזה  כיון הכנסת לבית בדרך האשפה לקחת
הגר"י  דעת וכן ממש, כמעשה נחשב לא
(עמוד ליעקב אמת בספר  מובא זצ"ל  קמנצקי

קי"א). הערה נ "א

לת"ת  לאוטובוס הילדים עם להמתין

לתלמודמותר ילדיהם את להביא להורים
שהוא  כיון פשוט  נראה כן  תורה,
קניבסקי  הגר"ח דעת וכן מצוה, בחצפי נכלל
ילדיו עם להמתין  שמותר  וה"ה שליט"א.
אבל תורה, לתלמוד  ללכת האוטובוס בשביל 
רואה  הוא שאם זצ"ל בעלסקי הגר "י העיר 
יש  להגיע להאוטובוס זמן הרבה לוקח  שזה

קודם. השחר  וברכת התורה ברכת לומר 

התפילה קודם חובות תשלום 

שהתיריש  זצ"ל  קמנצקי הגר "י בשם אומרים
שתשלום  כיון  התפילה לפני חובות לשלם
ומשקה  דולה בספר  עי' וכן  מצוה, הוי חובות

בספר שכתב במה עוד וראה ס"ו). (עמוד
נ"ח). (סימן  א' חלק תפילה הל' דוד  ויברך

אם לת"ת ילדים  שמסייע אוטובוס נהג 
התפילה לפני מותר

בחורים נראה או  ילדים להסיע לאחד שאסור 
ברכב  או באוטובוס ת"ת או לישיבה
נחשב  שזה כיון  התפילה, לפני שלו
התפילה. לפני וחפציו בעסקיו כהתעסקות
צורך כעין  בזה שיש לדון  מקום יש מיהו
לימוד , למקום אותם שמביאים במה מצוה
לי  כתב שליט "א נבנצל  הגר "א ובאמת
שבט ובמח"ס אותם, להסיע לו שמותר 
יכול אינו שאם לי כתב שליט"א הקהתי
וראה  אותם, להסיע לו מותר  כן  לפני להתפלל 
ס"ח). (סימן  תפילה הל' דוד  ויברך  בספר עוד

התפילה לפני וכדומה  צדקה אסיפת 

השלחןכבר הערוך  מדברי לעיל  הזכרנו
ומצוות, שמים חפצי לעשות שמותר
אחרת. מצוה או  צדקה לאסוף מותר ולכן
הביא  27 הערה שם שלמה הליכות ובספר
אפיית  על משגיח  היה זצ"ל שהגרשז"א
רבבות  בשו "ת ועי' התפילה, לפני מצוות
דמותר שכתב תקל"ח) (סימן ח ' חלק אפרים
וכבר שחרית. לפני מצוה סעודת להכין 
בתוך עזרה שכל הפוסקים מדברי הזכרנו 
אוכל הכנת כגון ומותר , כמצוה נחשב הבית

לאשתו . עזרה ושאר  לילדים

התפילה לפני לשקלים  דולרים  החלפת
ישראל  בארץ צדקה  לחלק  כדי

כעת מצוי לו ואין  לאר "י מגיע חו"ל שבן 
כסף  לחלק ורוצה דולרים רק שקלים
לו מותר  האם לעיין ויש הכנסת בבית לצדקה
עבור דולרים להחליף כדי לחלפן  ללכת
לפני  בתפילה צדקה נתינת לצורך שקלים
ישפה  אבני בשו "ת וראיתי התפלל. שהוא
שאחד במקרה שדן ו') ענף י"ב (סימן  ו' חלק

לל בקרבת רוצה נמצא שהוא כיון לחלפן  כת
לו והשיב צדקה, לחלק לצורך  ולא המקום
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ממש  שזה כיון גמור  איסור  בזה שיש שנראה
אמר אא"כ בזה להקל  ואין  ומכירה, קניה כמו 
מפוסקי  כמה לי כ "כ  וכדבריו  ברכות. מקצת
לפני  כן לעשות אסור שהוא שפשוט  זמנינו 
שרוצה  דידן  בנידון לדון שיש אלא התפילה,
יכולים  שפיר  דאז  צדקה לצורך  הכסף לחלק
דוד ויברך ובספר  התפילה. לפני כן לעשות
שלכאורה  צידד  קמ "ד ) (עמוד  תפילה הל '
התפילה  לפני החלפה לעשות מותר תהיה
הגר"א  בתשובה לי וכתב צדקה. חלוקת למען 
הקהתי  שבט  ובמח"ס שליט"א נבנצל 
להחליף  מותר צדקה שלצורך  שליט"א

התפילה. לפני הדולרים

קודם לכתוב סת"ם  לסופר מותר אם 
התפילה

סת"ם והנה לכתוב לסופר  מותר  אם לעיין יש
האם  היא הספק וצדדי שמתפלל, לפני
יש  לא, או מצוה צרכי נחשב כותב שהוא זה
אולי  הסת"ם למכור רוצה והוא שמאחר  לדון
ובספר מצוה. כצרכי ולא כסחורה נחשב זה
דן ס"ו) (סימן א' חלק תפילה הל ' דוד ויברך 
ל "ח (סימן הלכה הביאור לדברי וציין  בזה
המגן שכתב דמה שם שחדיש ח') סעיף
חשיבי  לא ומזוזות תפילין  דתגריי אברהם
לשמים  כוונתם עיקר אאכ במצוה עוסקים
אגב  שבדרך  אף ישראל  לבני תפילין להמציא
להשתכר , רק כוונתו  כשעיקר  לא מרויחים,
אינו תפילין שלמכור מפני בתגר  דוקא שזה
חשוב  תפילין הכותב סופר אבל המצוה, עצם
בשביל רק כוונתו  כשכל  אף במצוה עוסק
מצוה  עצם מקיים הוא שהרי להשתכר ,
וממילא  וכו ', וכתבתם בקרא דכתיב בכתיבתו
התפילה. לפני סת"ם סופר  לגבי נמי ה"ה
שעיקר אע"פ מוהל  שגם זה לפי וחידש
שלמעשה  כיון  מ "מ  כסף, בצע בשביל  כוונתו 
לעשות  אפשר  מילה מצות מקיים הוא בפועל
חולי  רופא לגבי וה"ה שמתפלל , לפני כן
התפילה, לפני אותם לרפאות מותר  ישראל

עכ "ד . מצוה, שהוא כיון 

התחילוהנה  שאם דינא לענין  נראה
התפילה  זמן  התחלת קודם לכתוב הסופר
שלא  ובלבד  אח"כ לכתוב להמשיך  יכול 
ברכת  שיאמר  ובלבד התפילה, זמן יעבור
התפילה  זמן  ומשהגיע הכתיבה. קודם התורה
יתפלל אלא התפילה לפני לכתוב יתחיל  לא
קודם  להתפלל לו אפשר  אי אם ואפילו קודם,
לכתוב  יכול  אם התפילה קודם יכתוב לא
בשביל זמן מספיק לו יהיה לא ואם אח "כ ,
יכול התפילה אחר רק שכותב במה פרנסתו 
שרוצה  לכוין ויהדר  התפילה קודם לכתוב
מקודם  ויברך התורה לימוד מצות לקיים
שו"ת  עכ"ד ברכות, ומקצת התורה ברכת
שם  ועי' ס"ט) (סימן  א' חלק הקהתי שבט 
ב' חלק הלוי חיי בשו "ת ועי' וביאורו. טעמו 
וביררתי  זה. בענין  שכתב מה א') (סימן 
שליט"א  ההוראה גדולי אצל דידן שאלה
לו שמותר שליט "א נבנצל  הגר"א לי והשיב
עזריאל רבי והגאון התפילה, לפני לכתוב
זמן לו  יש דאם פסק שליט "א אויערבאך 
ואילו זה. לפני לכתוב לו  מותר לתפילה קבוע
פסק  שליט"א דבליצקי שריה רבי הגאון
הגר"י  (רשימות מקודם השחר  ברכת דיאמר 

שליט "א). שוב

התפילה לפני ספרים  למכור

לפני והנה ספרים למכור מותר  אם לעיין יש
עצמו ספרים מכירת ולכאורה התפילה,
בזה  להקל  קשה ולכן  כמצוה נחשב לא
הל ' שני חוט ובספר  התפילה. לפני ולמכור
הל ' בענין שם כתב קל "ג) (עמוד תפילה
משאר שפטור במצוה עוסק בגדר  הנוגעים
חנות  פותח אחד דאם דנראה והעיר מצות,
תפילין או וסכך סוכות או אתרוגים לממכר 
זה  לענין  מצוה כדבר זה חשיב לא וכדומה,
מצות, משאר  ופטור במצוה שעוסק שיחשב
שדברים  ואע"פ לפרנסתו . כן  עושה הוא אם
צרכי  נחשב קודש ספרי מכירת וכן  אלו
לצורך כן עושה שהוא עוד  כל  מ"מ מצוה,
מרופא  ושאני מצוה, דבר חשיב לא מסחר 



 bq

חשיב  מ "מ  עבודתו  עבור כסף שגובה שאף
מצוה  לשם מתכוין  אינו אם ואף מצוה כדבר 
ובספר מצוה. הוי הריפוי עצם מ "מ  כלל ,
לענין כתב ס"ו) (סימן  תפילה הל ' דוד  ויברך 
כיון אסור שיהא התפילה לפני ספרים מכירת
ועוד מצוה, לשם כוונתו עיקר ואין שמשתכר 
ציין דומה ובנידון ספרים, בקניית מצוה שאין 
נ"ט) (סימן  או "ח  יציב דברי לשו "ת שם
במלאכת  ולהתעסר  לצאת דאסור שפסק
חשיב  ולא שם. עי' שיתפלל  קודם השחיטה
ואולי  מצוה, מלאכת השחיטה למלאכת ליה
דחשיב  אולי מ"מ עליה, שכו שמקבל  משום
השחיטה  על  מברכין  שהרי מצוה, מעשה
ובאמת  וצ"ע. וכו ', במצוותיו  קדשנו  אשר 
שנחלקו ביררתי זמנינו פוסקי את כששאלתי

למכ מותר נבנצלאם שהגר "א דידן , בנידון  ור
שבט במח "ס ואילו  בזה, היקל שליט"א

לעיל . כמ"ש שאסור פסק שליט"א הקהתי

אם ולענין מביתו אוכל  שמוכר  אחד
אבני  בשו "ת ראה התפילה, לפני למכור  מותר 
שכתב  א-ב) ענף י"ב (סימן  ו' חלק ישפה
אפשר שאי צורך  הוא אא"כ  כן , לעשות שאין 
מכירה  לענין שם העיר  ועוד אח "כ . לעשות
לומר רצה שאחד שאע"פ התפילה, לפני
גובה  לא אם למכור מותר  שתהיה סברא
הלכה  לענין מ"מ שמתפלל , אחרי עד  הכסף
דבר שום מוסיף ולא כן נראה לא למעשה
לענין וה"ה התפילה, לפני מכירה להתיר

התפילה. לפני הספרים מכירת

התפילה לפני ספרים  לקנות

ללמודנלענ"ד שרוצה ספר רואה אחד שאם
לו מותר  התפילה, לפני בפרט ממנו 
כנסיות  בבתי שמצוי וכמו אותו, לקנות
את  להניח  קופה לידם ומונח  ספרים שמוכרים

מצוה. חפצי הוי זה כל  ולכאורה הכסף,

התפילה לפני מצות אפיית

שהוא אחד או מצוות לאפות אותו  שצריכים
לפני  לאפות וצריך מצוות לאפות צריך

כצרכי  נחשב זה האם לעיין יש התפילה
לא. או  התפילה לפני לעשות שמותר מצוה
אם  שליט "א פוסקים כמה אצל  וביררתי
נבנצל והגר"א לא, או  מצוה כצרכי נחשב
בספר ראיתי ושוב שמותר. לי כתב שליט"א
ס"ה) (סימן תפילה הל' דוד  ויברך  החשוב
מבעיא  דלא וביאר שמותר , ופסק בזה שדן
מצות  קיום לשם אלו ממצות שיאכל מי
כעסק  חשיב שאז הסדר, בליל מצה אכילת
ביתו ובני שהוא מי אף אלא ממש, מצוה של 
רוצה  שהוא אלא אחרים, ממצות אוכלים
מה  את בעצלמו  לקיים כדי באפייה להתעסק
בכה"ג  גם המצות", את "ושמרתם שכתוב
לפני  בזה להתעסק ומותר  כמצוה נחשב
שליט"א  הקהתי שבט  במח"ס מיהו התפילה.
אלא  לאפות אחר זמן  לו  אין שאם לי כתב
ברכות  לומר לו יש שחרית לפני זמן  אותו
שהזכנו מה לעיל וראה האפייה. לפני השחר
משגיח היה שהגרשז"א שלמה הליכות מספר

התפילה. לפני מצות אפיית על 

התפילה לפני התעמלות

פיעלות מי או התעמלות לעשות שמעונין 
את  לחזק כדי עצמותיו , לחילוץ גופנית
אפשרותו ואין  במידה הבורא, לעבודת גופו
מותר , התפילה, לפני אלא בכך  לעסוק
ק"ש  זמן כך משום יעבור שלא ובתנאי
הגרח"פ  הורה וכך בציבור . תפילה או תפילה
כהלכתה  תפילה בספר מובא זצ"ל שיינברג
כוונתו שכל  משום וטעמו  כ "ג) סעיף ו ' (פרק
ולא  יתברך , לעבודתו  להתחזק רק הוא
ובאופן הם. שמים וצרכי בעלמא גופו  להנאת

התפילה. לאחר אפשר  שאי

(סימןובשו"ת ה' חלק אפרים רבבות
הרבה  שלאחרונה מה לענין שם כתב ל "ט )
המשקל , את מוריד זה כי ולרוץ, ללכת נהגים
לפני  כן  לעשות מותר  אם שם ונשאל 
הריצה  אם רק שמותר  שם והביא התפילה,
לצורך הוא אם וכ "ש הגוף בריאת לצורך
ברכת  אמר  אם זה כל  להתיר  אפשר רפואי
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נראה  ואחרת דזמרה, מפסוקי וקצת השחר
רשומי  בספר ראיתי אח "כ  מיהו לאסור . שיש
שהביא  ג') אות פ"ט  (סימן  שני חלק אהרן
שהתיר זצ"ל  פיינשטיין הגר "מ  פסקי
נחשב  שלא כיון  התפילה לפני להתעמל 

שליט"א. נבנצל הגר"א דעת וכן  כמלאכה.

אסור  אם  בתפילתו וטעה המתפלל
במלכאה

אלישיב בספר מהגרי"ש הביא משה ברכת
וטעה  התפלל  מישהו  שאם זצ"ל
ליכא  שוב ולהתפלל , לחזור  וצריך  בתפילתו
ומתפלל , שחוזר קודם חפציו עשיית איסור
לאו ראשונה שהתפילה הסוברות לדעות אף

היא. כלום

של  תיבה  בתוך גניזה  עם שקית להכניס
הגניזה

שפירא כתב (מהגר "י יהודה בכרמי בס'
ר"מ) תשובה חזו"א, כולל ראש זצ"ל
של שקית לשים מותר  האם שאלתיו  וז"ל,
קודם  לכך המיועד במקום גניזה דברי
למש"כ דדמי לי דנראה ואמרתי התפלה.
קודם  שבת צרכי דקנית ר "נ  סי' ריש המ "ב
לאחר לקנות ימצא לא האם שרי, התפלה,
דה"נ וי"ל  שמים. חפצי דהוי משום התפלה,

לא דהוי  ובאם תורה, הדברי דגונז  מצוה דבר
והגאון שרי. התפלה לאחר לשים יוכל 
מה  לפי והנה עכ "ל . לזה, הסכים שליט"א
דמותר לעיל  זצ"ל אויערבאך הגרש"ז שפסק
שעושים  דמלאכות כיון לפח אשפה להוציא
אפי' מותר כאן ה"ה התפלה, לפני מותר מהר

ברכות. אמירת בלא

בדרך  דואר תיבת לתוך מכתב לשלוח
לתפילה

בדרךמותר דואר  תיבת בתוך  מכתב לשלוח
נחשב  שאינו כיון בבוקר לתפילה
ליברמן מהגר"י שמעתי וכן  כמלאכתו ,
למעשה, כן עושה היה עצמו  שהוא שליט"א

קניבסקי  הגר"ח בתשובה לי השיב וכן 
שבספר ראיתי ואח"כ שמותר. שליט"א
בזה  נשאל יט) (עמוד ב' חלק חיים הליכות
דואר בתיבת מכתב ליתן  מותר  אם וז"ל:
כבר אם וז"ל, והשיב שחרית. תפלת קודם
[ואולי  עכ"ל. להקל , יש השחר  ברכות אמר
לציין יש מיהו  כן ]. גם אלי במכתב כוונתו  זה
הגרשז"א  של הקולא להוסיף יש דבכה"ג
כגון מהר  אותם שגומרים מלאכות לגבי זצ"ל 
אמר לא אם אפילו  שמותר  האשפה הוצאת
המכתב  שמכניס בזה ה"ה ולכן  ברכות, מקצת

שניות. כמה שלוקח  התיבה לתוך 

התפילה לפני אלקטרוני  דואר לשלוח

לפני נראה אלקטרוני דואר  לשלוח  שאסור 
בצרכיו התעסקות שהוא כיון  התפילה
באחד למעשה לדון יש מיהו שמתפלל, לפני
שלו לעבודה דחוף מכתב לשלוח שצריך
לפני  זה את ישלח אם גדול  תועלת לו  שיהיה
במשך מחשבתו  יטריד  אם ובפרט  התפילה,
שלכאורה  זה את ישלח  לא אם התפילה כל
פוסקי  לי כתב וכבר  להקל, מקום יש בכה"ג
אם  טוב ומה בכה"ג. להקל שליט "א זמנינו 
השחר ברכת או  התורה ברכת לומר יכול 

זמנינו . פוסקי עוד  לי כמ"ש כן, לפני

לבעלה ארוחה  להכין  לאשה מותר אם
מהתפילה כשחוזר מוכן שיהא 

שלמה פסק (הליכות זצ"ל אויערבאך  הגרש"ז 
שדרכה  אשה וז "ל , ו') סעיף פ"ב
עד להתפלל  הספיקה ולא שחרית להתפלל 
לאכול הבעל רוצה אם מתפלתו , בעלה ששב
לומר צריכה ואינה ארוחתו , לו  תכין  מיד,
והיא  הואיל קצרה, בקשה אפי' לכן קודם
אצל אם ולענין עכ "ל . לבעלה, בזה משועבדת
בצרכיהם  להתעסק לא להקפיד  צריכים נשים
ו ' חלק ישפה אבני בשו"ת ראה התפילה לפני
תפילה  הל' דוד  ויברך  ובספר י"ב), (סימן 
מלבד בזה מוזהרות שהנשים כתב ע') (סימן 
מקצת  אמרו  ואם הקטנים, בבניה טיפול 

דברים. בשאר  להקל יש ברכות
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צפת  חיים אור ר"מ 

תורה  בדברי להתרפא 
האם מפני  בענין שכתב גדול  לת"ח  שראיתי

את  שהעלה בד"ת להתרפאות מותר
לרפאות  תהילים לומר מותר אם השאלה
להוציא  כדי דלהלן לכתוב הוצרכתי חולה,
מה  על העם בזה יתבלבלו  ושלא הספק, מן

ומוזר . מקובל שלא דבר לעין  שנראה

הי"ב)כתב ע"ז  מהל' (פי"א הרמב"ם
וכן התורה, מן  פסוק וקורא המכה על  הלוחש
או ס"ת המניח יבעת, שלא התינוק על הקורא
להם  די לא שישן, בשביל  הקטן על  תפילין
שהם  אלא ומנחשים, חברים בכלל  שהם
ד"ת  עושים שהם בתורה, הכופרים בכלל 
שנא' הנפש רפואת אלא ואינן  הגוף, רפואת
שקרא  הבריא אבל לנפשך, חיים ויהיו
עליו שתגן כדי תהילים מזמור או פסוקים,
זה  הרי ונזקים מצרות וינצל  קריאתן זכות

ע"כ . מותר ,

הרמב"ם ורצה בדעת להסביר  הנ"ל הרב
הבריא  על כ"א תהילים מזמורי לומר  שאין 
מה  על תמה כך ומשום החולה, על  ולא
החולה. על  תהילים שאומרים העולם סומכין

זוטרתא ואילולי מילתא זה היה
שכל מה בספק להעמיד כדי אבל  החרשתי,
דוד מזמן  שנים אלפי זה ועושים עשו העולם
על צרה בעת להשען  היום, עד  ע"ה המלך 
עד תפילה בשערי העולה זה רחמים צינור 
אצבעותינו בעשר  נחזיק ובמה הכבוד , לכסא
בעת  תקוה לנו  הנותן תהילים, בספר  לא אם

להשעןצו לנו  שאין  ציה בארץ ונחמה קה
מזמורים  בקריאת שבשמים, אבינו  על  אלא
בענין חלקי אענה לכן לפניו, לרצותינו אלו
זה  נשגב ענין ולפאר  לגדל ההלכה לברר זה

תהילים. אמירת של

הדברים:ובכן למקור  נא נרדה הבה

רבי איתא ע"ב) (ט"ו שבועות במס'
וגאני, קראי להני להו אמר לוי בן יהושע
אסור ריב"ל והאמר הכי עביד  היכי
אמר כי ואלא שאני, להגן  בד"ת, להתרפאות
ותו אסור מכה דאיכא אי מכה, דאיכא אסור
חלק  לו  אין המכה על  הלוחש והתנן  לא,
ברוקק  יוחנן א"ר עלה איתמר  הא לעוה"ב,
על שמים שם מזכירין  שאין  לפי שאני,

ע"כ . היריקה,

במי שמעינן אלא האיסור  דאין  מיהת
שאין אמרינן  שאז  פסוק, איזה ולוחש שרוקק
לפרש  ואין הרקיקה, על  שמים שם מזכירין 
אלא  התירו שאני,שלא להגן שאמר  שמה
להתרפאות  אסור חלה כבר אם אבל להגן,
לומר שרצה כמו  התורה, הגנת בכוח 
מצלא, ואצולי מגנא דאגוני אמרו, הרב,דהרי
כבר נמצא שאדם הסכנה מן שמצילה ודהיינו
שלבריא  הדעת על יעלה איך ועוד  בתוכה,
מסתברא  איפכא והלא אסרו, ולחולה התירו
מן יותר עליו  התורה להגנת זקוק שהחולה

הבריא.

בריא אלא על קאי שמגנא לבאר שיש
חולה  על קאי ומצלא חלה לא שעדיין

שרוי. הוא שבו החולה מן  שמצילתו 

מה וכהא  על  ע"א) (שבת התוס' דתירצו 
וירא  יאמר צמירתא דלחישתא מהא שהקשו 
בד"ת, מתרפאין  אין והלא אליו  ה' מלאך 
כאמור ודהיינו  מותר , סכנה דמשום ותירצו 
מותר אז הסכנה בתוך  כבר  נתון אדם שאם
דהתירו שם הכותב הרב שהעלה כמו ולא לו,
ראיה  שום שאין  נפשות, סכנת במקום דוקא
אלא  דוקא, נפשות בסכנת איירי דהתוס'

חולי. בסכנת איירי
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איתא ועוד ע"א) (כ "ו  דבעירובין
שחלה, ת"ת של פתחו על ישיבה שמושיבין 

בעדו . תגן  הלימוד שזכות שהתירו הרי

היסודא "כ לפי הולך  שהכל חזינן
זה  גדר ונסביר הלחישה, הוא שהאיסור
(פאר לרמב"ם ששאלו  להא כמשל 
ב-סי  חלק הרמב"ם הדור -תשובות
מותר אם מו ) סי תרצ"ד רצ"ג.ירושלים
והשיב  הדברות עשרת קריאת בשעת לעמוד
מן שחלק שיאמרו  המינים מפני שאסור
בעמידה  שאחד  אחר  מחלק חשוב התורה
ולומר לדמות יש כאן  וגם בישיבה. והאחר 
כסגולה  ורק בתורה עוסק אינו  אחד שאם
פסוקים  מתוך  התורה מן פסוק לו  בוחר 
בחירה  מתוך  אלא לימוד מתוך ולא אחרים
בד"ת  משתמש זה הרי המכה, על ולוחש

רפואה. ללחש

בראשוועיין החש ע"א) (נ"ד עירובין 
מהא  הקשה שם ובמהרש"א בתורה, יעסוק
תורה, בדברי להתרפאות דאסור  דשבועות
אם  דהא כלל , תקשי לא דברינו לפי ולכאו'
הלא  גמרא, דף ללמוד  הולך  בראשו החש
גרוע  יותר  המיחוש את יעשה הטבע בדרך 
כאן מ"מ מנוחה, יותר  צריך  שהמוח  מפני
התורה  בלימוד כח  שיש חז "ל  לנו גילו
מטעם  הטבע,ןלא מדרך  למעלה המרפא
לו נאמר  וכי בהם, להתרפאות רוצה שהוא
לימוד שמא חשש מפני תורה ילמד  שלא
מתרפא  ונמצא לטובה עליו ישפיע התורה
תורה  ללימוד רץ הוא אם להיפך הלא בד "ת,
לבו שת שלא אשריו ראשו מיחוש עם
הוא  מפורש ופסוק לד "ת, ופנה למיחוש
ושקוי  לשריך  תהי רפאות ח ') ג' (משלי
התורה  כח בעצם שזה לנו  הרי לעצמותיך,

מרפא. גם שהיא בה הטמון

עצמוובעצם  המהרש"א שתירץ מה זה
לא  אבל לחש בדרך  אלא איסור  שאין  שם,
לרמב"ם  סתירה זה ואין תלמוד , בדרך 
כנ "ל , בו  ללמוד יש שם שגם לעיל שהבאנו

שדוקא  הנ"ל המחבר בו פירש כאשר  ולא
אסור . ולחולה מותר לבריא

שם אלא המהרש"א של  השני שתירוצו
שיעסוק  הגמ' כוונת שאין  שכתב טובא, קשה
כוונתם  אלא מכאבו , שיתרפא כדי בתורה
יבא  לא הראש שמיחוש כדי בתורה לעסוק
וצ"ע  שמותר, להגן  ודהיינו  מחלה לידי
דממ "נ לכך, הצריכו  מי ידענא דלא בדבריו ,

בתר אזלינן  איסוראי דאין הראשון  תירוצו
בדרך עושה שלא כל לחש,הא בדרך  אלא
בתר אזלינן  מותר ,ואי כבר חלה אפילו  לחש
לידי  יבא שלא עליו להגן דהוא השני תירוצו 
אסור , מחלה לידי בא כבר  אם הא מחלה,
שיטה  והיא דסתרי תרתי ליה הויא א"כ

וצע"ג. לגמרי, אחרת

ללמודוגם  אין  עצמו הרמב"ם בביאור
פסוקים  שקרא הבריא "אבל שכתב בדבריו 
זכות  עליו  שתגן  כדי מתהילים מזמור  או 
מותר", זה הרי ונזקים מצרות וינצל  קריאתן
דרך רק והתיר שחלה לפני דווקא שכוונתו 
חלה  כבר  אם הא זכות, עליו שתגין  "הגנה"
שאינו זה דבר לומר  תיתי דמהיכי שאסור,
משל נתן  דבריו  בתחילת שהרי כלל , מסתבר
או ס"ת שמניח  והוא שאסור  מה על  מפורש
ודהיינו שישן , בשביל הקטן  על  תפילין
או קדושה בחפצי ומשתמש מעשה שעושה
חבר חובר  בגדר  נכנס לצורכו,וזה בד "ת
אלא  בא מקלו,ולא את ששואל וכמו  ומנחש

זה, דבר לאפוקי

לשתי שהרי  מתחלק תורה לימוד 
מצלא  דאצולי ועוד מגנא דאגוני חד סגולות,
עסק  דלא בעידנא בין  בה דעסק בעידנא בין 
כבר כשהוא שם,ולכן  יוםף רב וכסברת בה
בשעתו ללומדה יצטרך לא ממילא חולה,
ומתרפא  אותו מצילה ממילא כבר שהרי
איירי  לא וע"ז כך , ובין  כך  בין ממנה
איירי  הרמב"ם כרחך  על הרמב"ם,אלא
שאם  לא אבל להגן  היא סגולתה שאז  בבריא
בזכןתה,דאם  להתרפאות לו  אסור  חולה היה
ודאי  זה התורה, לימוד  בזכות זכה הוא כבר
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הוא  הרי בה התופס שהרי לעשות ראוי
היא  חיים ועץ החיים, בעץ כמחזיק

בימינה. חיים ואורך בה למחזיקים

(שם)וכן  בשבועות במאירי מצאנו
(ס"ז.) משבת התוס' קושית ליישב שכתב
תפילה  כעין אלא זה שאין נראה ולי וז"ל:
הצרות  גודל  מתוך ישועה לו  שתבא והבטחה
לאומה  רמז שהוא הסנה במשל שיעיד כמו 
המלך צרות באש בוערת שם שהיתה השפלה
בדרך שאומר כל הא בידו , כלה ואינה ההוא
לחש  שבדרך  לנו הרי א"כ עכ "ל . אסור, לחש
תלמוד . בדרך וה"ה מותר תפילה ובדרך  אסור

תי"ג)ועיין סי' (ח "א הרשב"א בשו"ת
כתב  (ועכ"ז זה, בענין נבוך  שהוא שכתב
עאתכ "ר הדל  ואני מסויימים,) בתנאים להקל
ונבערתי  קצהו  לאפס אפילו  הגעתי לא
. הרשב"א אדונינו של מבוכתו  טעם מלהבין 

הנ "לועכ"פ  הרמב"ם בדברי להבין  אין
אף  להתרפאות שאסור בד"ת מיוחד  דין שיש
ודלא  לחש, בדרך  שלא זה אם גם ת"ת בזכות

במחכ"ת. ההוא החכם שהעלה כמו

דאיסורועיין  י"א) - י"ח (דברים רש"י
לקבץ  כדי שלוחש במי אלא אינו חבר חובר 
באופן לוחש שאינו  כל ומשמע השדה, חיות
זכות  עליו משפיע אדרבא אלא אחר, או  זה
ברכה. עליו תבא ולהחלימו , להחזיקו  הלימוד,

הב"י אלא שכתב ממה קשה דקצת
על לקרוא שאסור  דמה קע"ט ) סי' (יו"ד
כחולה  הוי תינוק דכל  יבעת, שלא התינוק
אסור , ולחולה מותר הרי דבבריא זה לענין 
כפשוטם, הרמב"ם דברי את שפירש ומשמע
דכל אלא בדבריו, כן לפרש דאין אלא
מתוך אחד פסוק כנז"ל,שלוקח  הוא "הקורא"
ונתקל שלמד ת"ת מתוך לוקחו  ואינו  התורה,
שמשתמש  אלא מקודם, למד  שלא זה בפסוק
דבזה  התינוק על  ולוחשו זה בפסוק ובוחר
תינוק  דכל  וחידש כלחישה, דהוי אמרינן
עליו , ללחוש שאסור כחולה הוא זה בענין

ג"כ הרמב"ם של בלשונו כך  למד אם וגם
בלחישה. דוקא דאיירי מתיישבים דבריו 

בעניןוהגדר לעיל שכתבנו כמו הוא
שלוקח שכל הדברות, עשרת בקריאת עמידה
אסור , אחר חלק על  ומעדיפו התורה מן  חלק
לימוד מתוך  לא אחד  בפסוק המשתמש וכן 
פסוק  אותו בחירת מתוך אלא כשיקרא

כלחישה. הוי החולה, על שלוחשו

ס"זואולי (שבת המאירי התכוון  לזה
שלא  "שאפשר התוס', קושיית בתירוץ ע"א)
אבל התורה, מן  רפואתו  כשעיקר אלא נאמר 
בזולת  דברים הרבה מונה הוא הרי כאן
) ודו "ק. עכ "ל  המקראות" אותן  הזכרת
גם  ומתוכן  דברים הרבה שלומד דהיינו 

ו הסגוליות, כמה המקראות בעיקר שבוחר  לא
רפואיות.) פסוקים

זאת וברבינו כתב ע"א) ג' (ברכות יונה
דהקשו הא על לבאר  והוא יותר  במפורש
לפני  פגעים של  שיר  שאמר ריב"ל על בגמ '
ולא  בד"ת, להתרפאות שאסור ממה שנתו
לקרות  שמצוה ריב"ל דאמר במה כן הקשו 
שאלה  "מפני ז"ל ופירש מיטתו, על ק"ש
חובה  לשם לעולם אותם אומר אינו הפסוקים
בדברי  שמתרפא כמו ונראה שמירה, על  והם
לשם  לאומרו הוא שצריך בקר"ש אבל  תורה,
והן עכ "ל . בד"ת", כמתרפא נראה אינו חובה

הדברים. הן 

(תקי"ב)ועיין  החינוך  בספר מש"כ עוד
תורה  אסרה לא כלומר שאני, "להגן  וז"ל:
לטובה  נפשו  לעורר  תורה דברי אדם שיאמר
עכ "ל . לשומרו " הזכות אותו  עליו שיגן כדי

ההו"א והנה  מן  להוציא זה כל  כתבתי
הקוראים  יתקלו  שלא מופלג חכם אותו  של 
תהילים  קריאת ויחשבו כתיבתו  קריאת בחצי
בסופו שלמסקנא ואעפ"י צרה, בעת לאיסור 
פחד מידי אבל כדברינו, הסיק דבר של 
מחילה  בבקשת והנני יצאנו , לא ההו "א
שלא  אלא כתבתי ולא הרמתה, תורתו  בכבוד 

יכפר . הטוב וה' בישראל, מחלוקות ירבו
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אלעד  התורה אור בישיבת ר"מ 

בנשים  אמירתה וחיוב הקטורת פרשת אמירת
יש כתב א) ט): א, (או"ח ערוך השולחן

(שמות  הכיור פרשת לומר נוהגין 
הדשן תרומת פרשת ואח "כ  כא) - יז ל ,
(במדבר התמיד פ' ואח "כ  ו ) - א ו , (ויקרא
קטורת  מקטר מזבח פרשת ואח "כ  ח ) - א כח,
הקטורת  סמני ופרשת י) - ז  ל , (שמות
וחזינן עכ "ל . לו)", - לד ל, (שמות ועשייתו
אינה  הקטורת פרשת שאמירת השו "ע מלשון
וידוע  לאמרו. נוהגין  שיש אלא גמור חיוב
רבות  פעמים היריעה, הרחיב שהזוה"ק
הקטורת, פרשת אמירת ענין מעלת בגודל 
אמירת  ולגבי בס"ד . בזה הארכתי ובמק"א
"טוב  בלשון  השו "ע כתב הפרשיות שאר 
פ' לומר "טוב ה: סעיף שם [שו "ע לומר"
המן ופ' יט) - א כב, (בראשית העקדה
ז) - א א, (ויקרא עולה ופ' הדברות ועשרת
ג, (ויקרא ושלמים יג) - א ב, (ויקרא ומנחה
עכ"ל]. ואשם", א) ד, (ויקרא וחטאת יז) - א

מרןושאלתי ב) מו"ר את הכא השתא
ע"י  שליט"א, קניבסקי הגר"ח
קניבסקי  יעקב רבי ידידי חביבו , נכדו
הקטורת  פיטום אמירת לגבי שליט"א,
גמור חיוב שאין שליט"א מרן והשיב לנשים.
אמירת  ומעלת ענין  אך  הקטורת, פיטום לומר
כאחד . ונשים באנשים שווה הקטורת פיטום
אמירת  ש"מעלת ואמר שליט"א מרן  והוסיף

ישראל". בכלל שייכת הקטורת פיטום

מתרומת והנהג) רכשו  הקטורת את כידוע
עי' השקל , מחצית מכספי הלשכה,
חייבות  אינן  נשים והרי משקלים. פ"ד רמב"ם
פטורות  נשים לכאו' כן  אם השקל, במחצית
מצינו [ואגב: הקטורת. פרשת מאמירת
לפי  לדון  שכתב ט ') (קמא הגרע"א בשו "ת
ממילא  ממחה"ש פטורות דנשים דקי"ל  הא

השקלים  שהרי מוסף, מתפילת פטורות יהיו 
שנשים  ומכיון  ציבור, קרבנות לצורך ניתנו 
חלק  להן אין בהכרח  ממחה"ש פטורות
ג"כ פטורות יהיו  ומשו "ה בקרב"צ, ונחלה
קרבנות. כנגד  שנתקנו מוספין מתפילות
הפסיקתא  לדעת דהרי בזה, טובא והתקשתי
כ ' לבני רק מוטלת מחה"ש מצות וסיעתו
כ ' גיל  דעד  נמצא הגרעק"א ולפי"ד ומעלה.
יהיו לא ואף מוספין , מתפילות פטורים יהיו 
הקשו זה וכעין  וצ"ע. ציבור , קרבנות בתורת
באר ובשו "ת ז ') (סימן  אור  עמודי בשו "ת
לכהנים  רע"א דלפי"ד  כ') סימן  (או "ח  יצחק
מד"א  (לחד  במחה"ש חייבים שאינם ולוים
ובתפילות  בקרב"צ חלק לית ד') בערכין 
ה"נ דאין כ' ורדים גינת בשו "ת ואכן מוספין ,
וכ "ד מקרב"צ, פטורים ולווים כהנים ואכן 

ז"ל]. חביב מהר "ם

פיטום ואולם אמירת מעלת מקום מכל 
ה  הזוהר  הרחיב עליה שווה הקטורת, קדוש,

מרן כוונת וזוהי כאחד, ובנשים באנשים היא
הדברים  ראה שליט"א (ומרן שליט "א הגר "ח 

לקמן . ועי' בעיניו). והוטבו השבוע, הנ"ל

(או "חוהנה ד) יוסף בברכי זי"ע החיד"א
מדקדקים  "יש כתב: קלב) סימן
הזמירות, בסדר  הקטורת פטום שכשאומרים
שהקטירו" אלוהינו ה' הוא "אתה אומרים
שאומרים  אחר השחר תפילת בסוף אך וכו ',
לך קח  משה אל ה' "ויאמר  מתחילים "קוה",
התמיד פרשת אחר כי וטעמן  וכו ', סמים"
דרך על ממש לקטורת מכוונים ובערב בבקר 
תפלת  אחר  אך  שפתנו ", פרים "ונשלמה
משום  הוא הקטורת פטום אמירת השחר
הוא  "אתה הקדמת אומרים אין ולכן  שמירה,
מצות  בשביל אינה דעתה וכו ', אלוקינו" ה'
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הוא  ונורא עצום כי נודע וכבר  קטורת. הקטרת
הקטורת  פטום באמירת למכוין  המגיע שבח 

עכ "ל . הזהר ", בספר  מאד שהאריכו  כמו

שנשים ולכאו' שבעוד  נמצא הנ"ל לפי
הנאמרת  הקטורת פרשת באמירת שייכות
כד ' והצלה, לשמירה הנועדה התפילה, בסוף
פרשת  את לומר צריכות שאינן הרי הברכ"י,
התפילה, שלפני הקרבנות שבסדר  הקטורת
פרים  "ונשלמה בגדר ניתקן  זה שסדר כיון 
אינן אשר  בנשים, שייך  לא וזה שפתינו",
שייכות  אינן  וממילא השקל במחצית חייבות

הקטורת. בהקטרת

בזה ולולי ה) לומר נראה היה דמיסתפינא
פי' אין ציבור קרבנות דהגדרת
דהוא  אלא מהציבור , כאו"א מחלק שיהיו 
לממון לדאוג הציבור על המוטל חיוב
באופן גם שהרי אלו . קרבנות להקרבת
חלקו יהיה קרב"צ, בכל  חלק יהיה שלכאו "א
שאינם  כ' בני ולפי"ז  משו"פ. ופחות קטן
מתורת  מופקעים אינם סו "ס מחה"ש, נותנים
יתחייבו לא שלעולם נשים אמנם קרב"צ.
חייבים  לא שהרי קרב"צ, לממון  לדאוג
קרב"צ, בתורת שאינם מוכח  לעולם, מחה"ש
דויטש  הגרב"ש שכ "כ  שו "ר  בזה. לפלפל ויש
דרק  דנראה עה"ת כהן ברכת בס' שליט"א
ישתתף  הציבור שכל  בעינן תודה קרבן  גבי
הגרי"ז ומכתבי ס"ה ממנחות וכ"נ ממש בו 

עיש"ע. נ "ב, מנחות

הר "מוהנה ו ) לדעת הקשה המלך שער בס'
י"ג, מגיל  מוטל מחה"ש דחיוב

וקטנים  דנשים מ "ה) (פ"א בשקלים דמבואר

דודאי  כתב והרע"ב מהם. מקבלים נתנו  אם

להציבור , הקטנים שמסרום באופן  דמיירי

והאיך יחיד, משל קרב קרב"צ הכי לאו  דאי

רל"ה  (קצוה"ח  ובאחרונים קטן. הקנאת מהני

ובמנ "ח סקל "ג כ"ח מילואים ובאבני ד '

ולפי  בזה. למעניתם האריכו ק"ה) מצוה

ענינם  דקרב"צ דא"נ מחוורים, הדברים מש"כ 

הקרבתם, לממון דואג שהציבור קרבנות

להקדיש  יכול ואחד  תודה, קרבן  למעט 

הממון דנטלו אפ"ל  אזי כולו. הציבור  לטובת

הקרבנות  לשאר בהם והשתמשו  מהקטנים

למוסרם  צורך  מבלי תודה, קרבן  למעט 

לציבור .

דחטאת ואמנםז) בסוגיה דהמעיין נראה

א' ו ' בהוריות בעליה שמתה

הציבור ע"י מובאת זו  שחטאת לכאו' משמע

דשעיר רחמנא דאמר  בגמ ' דאמרינן כולו,

מייתי  והא הלשכה מתרומת יבוא חודש ראש

ומוכח מתו . היכי דפיישי והנך  מישראל להו

חטאת  לדין דאין  דינא האי דאילולי לכאו '

אחד כשמת אזי בציבור , בעליה שמתה

מת  שאם כשם ר"ח שעיר יוקרב לא מהציבור 

אם  כי דאי"ז  וא"נ קרבנו . מקריבין לא היחיד

וצ"ע. זה, לדין שאין פשוט הציבור  חובת

אינם  והציבור דאה"נ  לבאר  יש אכתי ואמנם

זה  ורק וכנ"ל, הקרבן , בממון  מתחלקים

חובת  ממילא להקרבתו לדאוג חייב שהציבור

ויש  בפועל . הקרבן  לבעלי עושאתם הציבור

בזה. לפלפל

h
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ברק בני 

יצא אי ימין בצד אפים נפילת
ושבעת בספר ברכות שבע הלכות יעקב אהל

משו"ת  הובא פ"א, דף המשתה, ימי
דעיקר נ "ה סימן  ה' חלק והנהגות תשובות
ודלא  ומטה, פניו על  כשנופל  הוא התחנון

ל שרצה זצ"ל  אחד מגדול ששמע צאת כמו 
בשמאל , או בימין  הטיה אם הדעות, שתי ידי
לפניו , כחדא ידיו שתי על  להטות נהג כן ועל
והעיקר חברתה. גבי על מונחת אחת שיד 
היא  שהטיה שמאל , או  ימין לצד  להטות
שמאל או  ימין  לצד וצריך  הנפילה, מעיקר

בשניהם. אפשר ואי

האם והנה  הראשונים, נחלקו זה בדין 
כמובא  שמאל, או  ימין יד  על  להטות יש
פסק  ולהלכה קל"א. סימן יוסף ובית בטור 
כשנופל א', סעיף קל "א סימן ערוך בשלחן 
וכתב  שמאל. צד  על  להטות נהגו  פניו על 
ימין , צד  על  להטות דיש אומרים ויש הרמ"א,
תפילין לו כשיש בשחרית להטות והעיקר
תפילין , כבוד משום ימין צד על  בשמאלו 
בערבית  שהרי מנחה, לומר [רוצה ובערבית
תפילין לו כשאין או תחנון] אומרים אין 
המגן וכתב ע"כ. שמאל , צד  על יטה בשמאלו 
פי  על  הרמ"א לדברי טעם דיש אברהם
לזוז אין  ולכן בריקאנטי, הוא וכן קבלה,
במחצית  וביאר  קדמונים. שכתבו  ממנהגים
המנהגים  עם המג"א שהסכים דמה השקל 
משתווים  אין  המקובלים שדברי כיון הוא
עליו . לסמוך  סעד לו  יש אחד ולכל  בדעתם,
לשום  ברורה ראיה שאין  דכיון כתב בט"ז גם
רוב  שנהגו  ממה לשנות לנו  אין  סברא,
נחשב  יהיה והמשנה רמ "א, כפשרת העולם
ובלבוש  לשנות. אין  כן  ועל ידיעה, לחסרון 
מכן ולאחר  ופשרתם הדעות שני את הביא
שגם  הפשרה שמעתי ואני וז "ל , כתב
יד על  יפול בשמאלו  תפילין כשיש בשחרית

ימין לצד  מעט  ראשו שיטה אלא שמאלו 
ראיתי  וכן שמאל, לצד  ראשו יטה ובמנחה
יש  הקבלה לפי שגם לנהוג ראוי וכן  נוהגין 

סוד . בו 

השלחןמיהו שדעת כתב הגר "א בהגהות
יטה  בשחרית שאף ליה וסבירא עיקר, ערוך 
וכן התפילין. על  שמטה גב על  אף שמאלו על 
גם  אפים נפילת נ', סעיף רב במעשה כתוב
הוכיח ל ' ס"ק החיים ובכף בשמאל. בשחרית
דף  ג' דרוש הכוונות בשער האריז"ל מדברי כן
ישים  שלא פניו  על  כשנופל דיזהר שכתב נ "א,
ישים  אמנם ממש, השמאלית ידו תוך פניו
דעת  פי על  והנה השמאלית. זרועו  על פניו
והמבואר במנחה, אף תפילין  מניחים האריז"ל
עוד כתבו  וכן שמאלו , על  יטה כן פי על  שאף

הפוסקים. מרבותינו

נוספת וכפשרה  שיטה מצאנו האמורה
אברהם  האשל  לשון  וזו  בפוסקים,
שכתוב  הגם קל "א, סימן בסוף מבוטשאטש
אפים  נפילת שיהיה ההכרע ערוך  בשלחן 
יד גבי על  ובמנחה ימין  יד  גבי על דשחרית
בזה  קפידא שאין נראה מקום מכל שמאל,
דהיינו פעם, בכל  בחברתה אחת יד לסמוך
את  קצת לסייע שמאל יד  גם להניח בשחרית
עכ "ד . שמאל, יד  תחת ימין ובמנחה ימין  יד 
א' אות י"ב סימן  שלום משמרת בספר אכן
עיקר כי כך , נוהג דאינו  וסיים זה מנהג הביא
כן ואם התפילין, כבוד  משום הריהו  הטעם
כבוד , אינו ודאי ימין תחת שמאל  כשמניח
סוד . פי על  טעם כן  לנוהגים שיש פי על  ואף
מרן אף נהג הידים שתי על הנפילה ובפשרת
תלמידו שהעיד וכפי זצ"ל , פיינשטיין הגר "מ 
פ"ו . סימן ג' חלק אפרים רבבות בשו "ת
בתשובותיו מנהגו  על  המליץ גופיה ואיהו
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י"ט אות כ' סימן ה' חלק או"ח משה אגרות

הימין , על  ליפול הרמ"א מדעת משנה דאינו 

לשמא  שנוטין כאלו יש מקום לומכל 

ידיו שתי על  כשנופל ולפיכך  כהגר"א,

נוטה  צד  לאיזה כך  כל ניכר  אינו הכרוכות

שניכר כיון  הכנסת, בית ממנהג משנה ואינו 

היטב. שמעיין למי בעצם

שליט"א ואליו שטרנבוך הגר"מ כוונת

משמע  אמנם ואם הנזכר, והנהגות בתשובות

סימן א' חלק שם הנה כן, לעשות דאין  מדבריו

ושם  ידיו . שתי על  ליפול שיכול  פסק קל "ג

איננו תתגודדו דלא ביאר פ' סימן ב' חלק
הזרוע  על  שנופלים אשכנז  מנהג בין  שייך 
משום  נופלים, שאינם ספרד  מנהג לבין
השניה  העולם במלחמת החורבן  שלאחר 
וזה  אשכנז כמנהג זה שרידים, יחד  נאספו
הוקבע  אם כי מחלוקת ואין  ספרד , כמנהג
כן שאין מה נוהג, כמנהגו  אחד  שכל לדין 
נהגו ישראל כל  שהרי עצמם, הנופלים במנהגי
[היינו כהגר "א נהגו ולא ימין על בבוקר ליפול 
משה  האגרות מלשון  דהלא הקהילות, רוב
כהגר "א], הנוהגים כאלו  שיש מבואר דלעיל 
ובמקוא"ה. התחתונה. על ידו  המשנה כל לכך 

h

‰Â·‚ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÙÈ‡Â ÏÙ˘ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÙÈ‡

ÌÂÈ‰ בגאולה השב עמו את שינחמו לנביאים ד' אומר  עמי, נחמו נחמו שבת

האחרונה. שלמה

המלבי הנ‡' וכ' וגו'. יושפלו וגבעה  הר  וכל  ינשא גיא כל  היא ם "ביאות

ורוצים  גבעה ובשני גיא  יש אחד במקום שבאם איפכא הסברא  שלעולם

הגיא אל האדמה ולשפוך והגבע  ההר  להשפיל  בראשונה צריך הרי ליישר

ועכ ינשא לע"שממילא ד ' מפלאות מבשרנו שהכתוב היפך "פ הכל שיהי' ל 

וכו'. מאיליו ינשא  והגיא  הטבע 

È"Ï בבחינת ש גבוה להיות ואיפה שפל  להיות איפה גדול  יסוד  ללמדנו בא 

משום  ירושלים חריב קמצא  ובר דקמצא וכעובדא ה' בדרכי לבו ויגבה

כאן. ישאר קמצא ולומר  ורבנן מרנן במושב בנפשו עוז שלבש א' הי' שלא

Ï˜ היותרלה ענין הוא אם וביותר צד לאיזה לעמוד  ולא הצד  מן יושב יות

הצד הרי צד  באיזה שיחזיק מיד  כי נפש, לכל שוה ולהיות לפרנסה מסוגל 

אחז  וכבר אויב, לו יהי' במתא ,"האחר  לי' דמרחמין מרבנן צורבא  האי ל

אחז  ש "ומאידך לקדש בבוא אבל המריבה בשעת פיו בולם להיות המצוה "ל ש

פלוני  יאמר מי ואנה אנה להסתכל  ולא ופנחס כנחשון דקדושה עוז ללבוש

פלוני. יאמר ומה

‰�‰Â שלעת מב הכתוב מלחמת "שר ללחום גיא בבחינת שהנם אלו גיא , כל  ל 

ולהשפיע לפעול  שבכחם יושפלו וגבעה ינשאו פנים נשוא  ללא ד '

פרטיים. וחשבונות טעמים מפני ידים בחבוק ויושבים

‚‰]"ˆÊ ÏÚÒÓ‡ ¯È‡Ó ¯"Ï˘˙ ÂÓÁ� ˙·˘ ,Ï"[‡
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נ.י. מאנסי

תפלה  בהל'

בקיץ  צאה"כ זמן
דאורייתא תפלה

מ"ע ברמב "ם  הוא דתפלה (תפלה,א,א)
ה', את מועבדתם מדאורייתא,
ולא  נוסחה ולא התפלות מספר לא אבל 
דאינה  חולק ה) (עשה סה"מ  והרמב"ן זמנה,
אלא  חיוב אינו ומדאורייתא דרבנן, אלא
שי' על ותי' קושיות כמה ויש צרה, בשעת

מהם: קצת ונביא הרמב"ם

מתפלה רמב"ןא) בע"ק דפטרו  ממה הקשה
מטעם  ובה"מ מק"ש ולא (כא.)
בע"ק  פטרו דלא תי' ובכס"מ  דרבנן , דתפלה
אבל ביום, ג"פ להתפלל דרבנן מהחיוב רק
יום, בכל פע"א שהוא מדאורייתא לא
ולא  לפרש לגמ' דהי"ל דחה (יד) והשאג"א
עקרו דלא דהיכא ראיות הביא וגם לסתום,
הדרבנן חלק את גם עקרו  לא הדאורייתא, את
תפלה  רבנן  דעקרו כס"מ  תי' עוד  שבו ,
רצו דלא שאג"א והק' בשוא"ת, דאורייתא
חייב  דהא בע"ק, גבי דאורייתא לעקור 
תפלה  דרק לומר  (ודוחק וק"ש, בברהמ"ז

דברים). שאר לא עקרו

ליישב עוד צריך  דלרמב"ם השאג"א כ'
חייבות  נשים כ .) (ברכות בגמ' ב) מימרות ג'
היו בלא"ה אבל  הוא, דרחמי משום בתפלה
וקשה  הוא, דמעשהז "ג משום פטורין
וי"ל מדאורייתא, ז "ג אינו  דלדידיה לרמב"ם
תפלות, ג' מכל  רק פטורין היו  דלא דאה"נ 
בלאו גם חייבין היו ביום א' תפלה אבל 

דרחמי. טעמא

חוזר ,בגמ'ב) ק"ש קרא ספק כא .) (ברכות
ולרמב"ם  חוזר , אינו  התפלל  ספק

ודאי  ביודע דמיירי הנ"ל ככס"מ  צ"ל
רק  הוא הספק אך  א', פעם עכ "פ שהתפלל
אינו שזה התפלות ב' משאר א' תפלה על 
וקורא  חוזר אינו  בק"ש גם וא"כ דרבנן, אלא
שלה  הדאורייתא חלק על  הספק א"כ  אלא
לכל ראשונה פרשה או ראשון  פסוק דהיינו 
מצוה  שכל  דמצינו  י"ל  (אבל  ליה כדאית מאן
צריך דרבנן  וחלק דאורייתא חלק בה שיש
כמ"ש  דרבנן  החלק בשביל  גם לחזור 

כנ"ל). הטוה"מ בברכת בברהמ"ז

פטוריןבגמ'ג) ואלו  אלו  יז :) (ברכות
דהוא  משום פירש"י מתפלה,
שכבר מיירי דאורייתא דהוא ולרמב"ם דרבנן,
שהות  לו שיהיה או  עכ "פ א' פעם התפללו 

קצרה. תפלה איזה להתפלל אח"כ

תפלה טעמי

שיק סי ' מהר"ם עי' תשלומין  בתפלת קח 
בשגג  תשלומין של אפשריות שיש דאף
האפשריות  ניתנה לא אבל  תפלה, וחיסר 
חזרת  שחיסרו מה להשלים הש"ץ חזרת לומר

שנים. ולא אמרו תפלות ב' כי הש"ץ,

ס"לאמצעיות רש"י סדר , להם אין 
יכול באמצע ונזכר א' ברכה דכששכח
מברכה  להתחיל  וא"צ הסדר  על שם לאומרה
תוס' והקשו  הסדר, על  ולומר בה שטעה
לא  דברייתא י"ל רש"י ודעת ותפלה מק"ש
ב-טז) (או "ח  ובאג"מ  אסי לרב ליה שמיע
וכן בהלל  וכן  יז. במגילה ממ"ש דייק דרש"י
'וכן ' בתפלה גם אמר ולא ובתפלה בק"ש
מוכרח ואינו  דיעבד מעכב דלא משום היינו
ביחד איתמר ותפלה בק"ש וכן  די"ל כ "כ 



 br

כי  ואטו  להסמיכן  וצריך שלובין  דהולכין 
ואולי  וכן , כ"פ לומר וליזל ליחשב רוכלא
הכונה  אין  וכן דאמר היכא דגם לרש"י ס"ל
ברכות  יעקב קהלת ועי' הפרטים, בכל דדומה

יג. סי'

עלאם  שלא פסוד"ז של הפרקים אמר 
הסדר אין  בק"ש אפילו  דהא יצא ודאי הסדר
הסדר על טעם בגמ ' דמבואר אע"פ מעכב
לן דיש ליציב אמת בין  ואף הפרשיות, של 
מעכב  אינו  ביניהם להפסיק שלא לימוד

סז) סי' טור  (עי' הסדר

אמרוכף לא דאם רש"ש בשם החיים
עד יאמרו  עדיין מנין (של"ה הודו לפני קדיש
לומר לא כ ' בשולה"ט  אבל שאמר) ברוך 

וצ"ע. היוצרות דמהפכין

במלכותךהטעם  ישמחו  אומרים שאין
ודוד יוסף משה אז  שמתו  לפי במנחה בשבת

הכונות). לשער בהגהות וויטאל  (ר "ש

להוסיף בענין  שלא התפלה של תיבות
רסג). הטהור  (שולחן

בא עי' דוד שבא כיון צה. רות זו "ח 
שבע"פ, תורה פה מלכות יח.) (מגילה תפלה

תפלה  ואני דיבור,

דברים מעשה כמה מחליף האדם
עי' בזה מאמינים אינם והצדוקים בעליונים

מ : יומא

ראשונים עשרה 

נפשורבים לזרז מצוה ביחד מצוה העושים
(ב-סוס"י  (או "ז  הראשונים מן להיות

וכן ב, אות תנה או "ח  בד "מ הובא רכו )
אחרים  דהמעורר  ז:) (נדרים בגמ' מבואר 
הוא  להיות צריך  למצוה או לתפלה להתאסף

לבוא. ראשון 

דברים ארבעה 

ידיו ,בגמרא ויטול 'יפנה, בבוקר  ברכות
ומבואר ויתפלל ' ק"ש, יקרא
הם  הללו  דברים דד' אריז "ל  ובכתבי בזוה"ק
דיש  מבואר ובקבלה הוי"ה, אותיות ד ' נגד
בבריאה  מרובע אין וכמו"כ כחב"ד, מוחין ד '
הוא  כי בריבוע למעלה להעלותם התכלית כי
הוי"ה  אותיות ד ' ויש עיגול , בתוך  כריבוע
מצוה  נר (חולין, ובשלה"ק אדנ"י, אהי"ה
ביתו רוחות, ד ' – מזוזה א) דברים ד ' ז) אות
תפלין ג) גופו , – כנפות ד' ציצית ב) וממונו,
ושכל , נשמה נגד – ומרובעות פרשיות ד '

שמע. קריאת ד) ולב, מוח

ארמ"ע עוד בעולם יסודות ד' יש
נפש  גוף באדם בחינות ד ' שמים), ה (בחינה
בעולם  דצח"ם חיה), ה (בחינה נשמה רוח 
הגמ ' ביאר  משלי גר "א ועי' שכל), ה (בחינה
חיה  פחתים, וברקנין, קוצים משל  דנותן
תורה) אור  (בלי לילה אישון  לסטים, רעה,
ושומרים, הצלות וג' מצוה), נר (בלי ואפלה
מציל שזה ויר "ש מדות - דרכים פרשת א]
האיר – תורה ב] לנשמה, הדרך  ממניעת
ולסטים, רעה ומחיה ואויר , מאש מציל  היום,
מדומם  מצילין אור של אבוקה – מצות ג]
מן דהיינו הארץ) מן  מצות (היינו וצומח
מביא  יצה"ר  וברקנים, וקוצים הפחתים
הדרך מונע הנפש מחטיא הגוף על יסורים

הרוח . עם א' שהוא מהנשמה

בקיץ צאה"כ זמן

מנחה מבואר דהמתפללים (רלג,א) בשו "ע
מעריב  יתפללו לא השקיעה אחר
המנחת  על  והסומכין הכוכבים, צאת לפני

אחר שעה דהיינו  האופק, לפי דחושבין כהן
אחר ק"ש לקרות יחזרו מ "מ  השקיעה,
מינוט 72 תמיד להחושבים לחוש צאה"כ
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שטייף  הגר"י שכתב ולמה השקיעה, אחר

במקומותינו האופק לפי גם דבקיץ ב) (סי'

ה  אחר  משעה יותר שקיעה.הוא

ודיעבדהרמ"א  הדחק בשעת דמתיר 

לא  יומי בתרי אלא אינו דסתרי תרתי לעשות

במשנ "ב). הובא (מג"א, יומא בחד

שיתבטלמה חשש שיש במקום  שהקילו

מתפללים  א"כ אלא אינו  הציבור , תפלת

(משנ"ב  השמשות בין לפני לא מעריב עכ "פ
בשם  כ' הלכה בביאור רל "ה ובסי' רסז,ג),
ביחידות  בזמנה מעריב להתפלל  דמוטב גר "א

זמנה. לפני הציבור עם מלהתפלל 

לילךכתבו צריך הזמנים דכל  הפוסקים
השקיעה  חשבון כי מינוט  באיזה לחומרא
במשך אבל  המעלות, לפי הוא והזריחה
הזמן מתאחר למעלה מעלה שבין  המקום

בחשבון . לקחו לא זה ואת מינוט  באיזה
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¯Ó‡Ó אאע"חז שאמר בשכר בסוטה פרה,"ל לאפר בניו זכו ואפר עפר אנכי ה

י  שמטהר פרה אפר ענין דהנה כך לומד אדם "ויש שאין להודות דהוא  ל

הטומאה  את מטהר  וביטול  וכל , מכל  עצמו את שיבטל  עד מטומאתו נטהר 

אפר בא  זה ענין ועל  ונטהר, ממנו טומאתו נפקע שנשבר  טמא  חרם כלי כמו

והשפלות  הענוה ומדת ואפר. כעפר עצמו שיעשה עד  טהור  שאינו לרמז פרה

מאאע לנו הוא ירושה הישראלי בעם זו "שיש במדה וראשון ראש שהי' ה

וע ואפר , עפר ואנכי לאפר"שאמר ישראל  זכו ואפר עפר אנכי שאמר מכוח כ 

שע טמאים, שמטהר  מטומאתן."פרה נטהרים יהיו ואפר  כעפר  עצמו שיעשו י

‰Ê· ש שאמז יובן מה עצמה "פיר  העגל דמעשה העגל על מכפרת דפרה ל

אחר אולם בתחתונים. להשגיח ית' כבודו שאין שאמרו מטעות

עי  הבינו טמאים שמטהרת הפרה מעשה על שטהרת "שנצטוינו שעניניה ז

ע היא והשפלות "הטומאה הענוה כח גדול  כך שכל ויראו והשפלות, הענוה י

בהקב  יש עצמה המדה אותה כי ית'"יבינו גדלותו מוצאים שאנו שבמקום ה

שהשי  המחליט  אחדות הוא  ובאמת בתחתונים. גם משגיח  והוא  יחיד"וכו' ת

אחר העגל מעשה על כפרה להם יהי' בזה ובארץ בשמים משגיח  ומיוחד 

ממש. בעגל שאין שיבינו

È¯‰ÓÏ ‡„Â‰È ÏÂ˜]"ˆÊ ˜Ò�ÈÓÈÂ‡�Ó ‡"[Ï
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ירושלים  מיר כולל

שליט "א  סידני  גאב "ד נכד

דר"ח  בתפילות הערות
הוא מי החודש) (ברכת וכו' נסים שעשה

מארבע  נדחינו  ויקבץ בקרוב אותנו  יגאל
לכאו ' – ישראל כל חבירים הארץ כנפות
גלויות  וקיבוץ דגאולה שייטיה מאי יפלא
כל "חבירים לשון בהך  צ"ב גם ר "ח . לברכת
נר ' והבי' חבר. לו  מצאנו  שלא ישראל"

דלעת"ל בחדשודידוע חודש מידי בבג"צ
כמש"כ לה' להשתחוות בשר  כל ויבואו  יעלו
ר "ח בהל ' ומהטור  ישעיה. ס' בסוף הנביא
משמע  יהודה רבינו  אחיו בשם תי"ז) (סי'
ובילקו"ש  יו"ט. להיות ר "ח  עתידה דלעת"ל
ברמז וגם תקי"ד  רמז בסוף ישעיה ס' בשלהי
לעלות  מצוה גם אז  שיהיה יותר  משמע תק"ג
ובחידושינו פמ"ו ביחזקאל  גם [וע' לרגל 
והנה  ד '-כ"ג]. ב' מלכים לס' ובחי' שם,
ואסיפת  הרגל שבשעת (כו .) בחגיגה איתא
על נאמנים ישראל  כל  א', במקום ישראל  כל
אל ישראל  איש כל ויאסף מדכ ' הטהרות
כולם  עשאן הכתוב חבירים, אחד כאיש העיר 
העם  אסיפת בשעת הארץ העמי אפי' חבירים
שכל זמן  כל  הוא והמשמעות בירושלים.
הרגל בשעת שלא אפי' נאספים ישראל

בגבעה. פלגש דמלחמת דומיא

וביותרוכן בחגיגה, שם בפרש"י מבו'
וגו ' "ויאסוף וז "ל , (לד.) בנדה בפרש"י
זמן בכל  שמעינן  ומיניה כתיב בגבעה בפלגש
להו קרי אחד  למקום נאספים שישראל
הרי  עכ"ל. אסיפה", היינו ורגל חברים,
התאספות, כל אלא תליא ברגל לאו  לרש"י
הפותח) אף ד "ה (יא: בביצה פרש"י ובכן 
לפני  הע"ה לבייש שלא כדי דינא דהאי טעמא
כ "ז שייך וזה דרבנן , בטו' אחיהם ישראל  רוב

בגבעה. דפלגש דומיא ישראל שנאספו 

מט 'ואולם  מהל ' ה"ט  בפי"א הרמב"ם

היא  כטהרה ברגל  ע"ה "טומאת כ ' משכו "מ 
מפני  וכו ' ברגל חברים ישראל  שכל חשובה
עכ "ל . לרגל". ועולין עצמן  מטהרין  שהכל
התורה  ברגל דרק להרמב"ם יוצא מפורש
ואימת  עצמן לטהר  מצווין  דאז  חברים עשאן 
בגבעה  בפלגש הפסוק וע"כ  עליהם. קדשים
ישראל שכל וזמן מקום שיש בעלמא סמך
סמך לרש"י גם דסו"ס כחברים, ודינם יחדיו 
טו ' לענין אלא מיניה ילפינן דלא הוא בעלמא
י"ל הרמב"ם לפי גם אבל  מספק. דרבנן ע"ה
רק  ולא ממש רגל להיות ר"ח  עתידה דאה"נ 
הילקוט כמשמעות במקדש התאספות זמן 
רבינו אחיו  בשם תי"ז סוסי' באו"ח והטור

יהודה.

להקב"ה ובכן כאן  תפילתינו מובן
שיגאלנו הבעל"ט ר"ח שמברכים בשעה
לא"י, הארץ כנפות מד ' נדחינו ויקבץ בקרוב
כל לעלות הבעל "ט  זו בר"ח כבר  נזכה ואז
כולם  דין  ויהיו הבית להר  יחד  ישראל
אפי' לרש"י רגלים, בשלש כדינם כחבירים
עכ"פ  ולהר "מ  ממש כרגל ר"ח יהיה לא אם

ממש. רגל  להיות שעתידה האומרים לפי

דר"ח  מוסף  תפילת

נעשה ועולת עזים ושעירי עליו נעלה ר"ח 
כולנו נשמח  ביהמ"ק ובעבודת ברצון 
- א - בעירך הנשמעים עבדך דוד  ובשירי
דר "ח מוסף בתפילת דוקא מזכירים למה צ"ב
הגם  ר "ח  עולת בשעת הנשמעים דוד  שירי
לה  הקבוע ציבור קרבן  בכל גם שנשמעים
מש"כ ע"פ ויל"פ כולה. השנה כל זמן 
הרשב"ץ  [וע' א' בשורש בסהמ "צ הרמב"ן
והנר ' וז"ל, י"ט ] אות סוף במ"ע הרקיע בזהר
כמו התורה מן  (הלל ) שהוא מדבריהם
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שהוא  או מסיני למשה הלכה ויהיה שפרשתי
שכתוב  כמו  בה שנצטוינו  השמחה בכלל 
חדשיכם  ובראשי ובמועדיכם שמחתכם וביום
בפה  השירה עיקר  כי בחצוצרות ותקעתם
בשמחת  ונצטוינו הוא קלא לבסומי וכלי
בכלל הקרבן בשעת ושלא הקרבן  על  השיר 
בגבולין חדשים ראשי שמיעטו אלא השמחה
שירה  טעון  ואינו לחג מקודש שאינו מפני
לעיקר מנין  אמרו  (יא:) ערכין במס' ושם
עבדת  לא אשר תחת מהכא התורה מן שירה
אומר הוי וכו ' לבב ובטוב בשמחה ה"א את

הרמב"ן . עכ "ל  שירה. זו 

שבמקדש הרי הרמב"ן דעת חזינן  מתו "ד 
החגים  קרבנות על  בחצוצרות לתקוע נצטוו
הלל אומרים בגבולין וגם שמחה, מדין  ור"ח
שבגבולין מבר"ח חוץ שמחה דין  מאותו 
ר "ח שאין  מפני ושמחה מהלל נתמעטו
גם  במקדש אבל  שירה, טעון  אין לחג מקודש
בשעת  עכ "פ שמחה של מיוחד  דין  קיים בר "ח 
שהרמב"ן ומה המועדים. בשאר כמו  הקרבן
ממ "ד בערכין  מהגמ ' לדבריו ראיה הביא
אשר תחת מקרא התורה מן שירה עיקר דיליף
הגם  לבב, ובטוב בשמחה ה"א את עבדת לא
ומייתי  דפליגי שם אמוראים כמה עוד  שיש
זה  ממ "ד  חזינן  דסו"ס משום מקראות, עוד
דאלת"כ שמחה משום השירה יסוד שעיקר 
חזינן לא היסוד  ובזה שחר . לה אין זו  ראיה
וימי  במועדים ובכן האמוראים. שאר דפליגי
על בחצוצרות במיוחד  הכהנים תקעו שמחה

התורה. מן  הקרבן 

שהקדמנועכ"פ ב- מה א"ש הרמב"ן לדברי
נוהגת  הלויים שירת שמצות דהגם
ר "ח בעולת אבל  זמן, לו הקבוע ק"צ בכל
לשמוח מצוה בה שיש מיוחדת מעלה היתה
"נשמח ר "ח  שבעולת והיינו כהלל ולשיר 
היעב"ץ  נו' (כ"ה עבדך" דוד  בשירי כולנו 
דגם  ואע"ג ו"ו). בלי בשירי ארז, לוח בס'
בשבת  [גם ג"כ שמחה ענין היה ויו"ט בשבת
ישמחו לו' תקנו שע"כ שמחה ענין יש
שהאריכו וכמו כו ', שבת שומרי במלכותך 

בבי' והנצי"ב רב, דבי הספרי הלל , רבינו 
עה"ג  ועמש"כ שמחתכם, וביום עה"פ הספרי
שאני  דאכמ "ל ], מ "ד  לתוד"ה (כג:) במוע"ק
בעולת  משא"כ  שמחים היו בגבולין שגם אלו
ובשעת  במקום ורק אך  שמחים שהיינו  ר "ח 
ולא  בעירך " "נשמעים שהיו עבדך דוד  שירי
עולת  דשירת יתירה מעלה וזו כלל, בגבולין 
כלל . בגבולין  שאינו מיוחד  דין  בה שיש ר "ח 

(בהעלותךואולם , בהספרי המעיין
כו ' שמחתכם וביום הפסוק על ע"ז ) פסקא
הרמב"ן דברי שלכאו' יראה כו ' ותקעתם
אלו שמחתכם "וביום הספרי, וז"ל תמוהים.
ובמועדיכם  תמידין אלו  אומר  נתן ר' שבתות,
כמשמעו", חדשיכם ובראשי רגלים ג' אלו
איתרבו יום שבכל  לתמידין  אפי' הרי עכ "ל .
לשבתות  גם ועכ "פ נתן לר ' החצוצרות
גם  וע' הלל. בהם שאין  ימים הן  ואלו  לרבנן,
להקשות  הנצי"ב עמק בבי' הנצי"ב משכ"ש

הנ "ל . הרמב"ן על

החינוךונר'ג- כהס' דס"ל  הרמב"ן בדעת
דשיטת  שפסק שפ"ד ) (במצוה
תוקעים  הכהנים היו יום שבכל הבבלי
בהספרי  נתן  ר ' וכדעת התמיד על  בחצוצרות
כט ., (ר"ה ממש"א ראייתו  ועיקר הנ "ל ,
בתקיעה  ואיתנהו הואיל כהני הני ג.) ערכין 
על בחצוצרות ותקעתם דכ' כולה השנה דכל 
צ"ל ע"כ דלפ"ז החינוך  כ ' ואולם עולותיכם.
ובמועדיכם  שמחתכם וביום בקרא שמש"כ 
דלדינא  הציווי לענין  הם דוקא לאו ובר"ח
להרמב"ן דס"ל נר' ע"כ יום. כל  גם מרבינן
לתקוע  שמצוה דקיי"ל  בזה כהחינוך 
הרמב"ן וסבר  התמיד, על יום כל  בחצוצרות
(מועדיכם  במיוחד  אלו קרא דפרט  דהא
דין בהם שקיים ללמדינו  חדשיכם) וראשי
אלו בקרבנות לשמוח  מיוחדת וחיוב מיוחד
דומיא  ור "ח  [מועד  השירה בשעת הימים
בס"ד , בבי' נכון  נ "ל  וזה שמחתכם]. דיום
החינוך הס' מפרשי שתמהו  מה א"ש ולפ"ז
חדשיכם  וראשי מועדיכם על יאמר האיך 
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הם, דל "ד  הקרא בצווי בפירוש הכתובים
לתקוע  הציווי שלענין כוונתו א"ש ולהאמור 
ילפי' לעולם אבל  יום, בכל  גם דה"ה הם ל "ד 

נכתבו . לחנם ולא הרמב"ן  כדברי מהם

הרמב"ןואולם ,ד- כחידוש נימא לא אם
בעולת  מיוחד  מה הדק"ל בזה,
ובעבודת  הנוסח  קבעו  הכא שדוקא ר "ח 
הכא  דוקא ולמה כולנו  נשמח ביהמ "ק
המזבח . לפני האמורה השירה מזכירים
ז "ל החיד"א מהגאון  עינים פתח  בס' וראיתי
(ט.) בשבועות דאי' הא על  מאד  מתוק דבר
שמעטתי  על  כפרה יהא זה שעיר  הקב"ה אמר
מהר"י  שארינו מורינו  והרב וז"ל, הירח, את
קודם  דאמרי' מאי בזה מפרש היה ז "ל  זאבי
נעלה  ר"ח ועולת תכין בציון  חדש מזבח לזה
דלעת"ל ברצון , נעשה עזים ושעירי עליו
יהיה  ואז  החמה כאור  הלבנה אור והיה כתיב
(המהר"י  עכ"ד לכפרה לא לרצון השעיר 
עזים  ושעירי מ "ש לפרש ואפשר זאבי).
זי"ת  סי' או"ח הטור במ "ש ברצון  נעשה
י"ב  כנגד מועדים הם חדשים ראשי די"ב
נר ' ולעת"ל  לנשים וניתן ניטל  ובעגל  שבטים
וזה  לאנשים, גם מועד  להיות הר"ח דיחזרו 
נעשה  עזים שעירי ואז וכו' חדש מזבח רמז 
ביהמ"ק  ועבודת ג"כ לנו המועד שחזר  ברצון 
צער לנו  יש דעתה ונשים אנשים כולנו  נשמח 
כולנו נשמח  אח"כ אבל ממנו  ר"ח שניטל  על 

החיד"א. עכ"ל ונשים. אנשים

שם ובמה על שכ "ז  החיד "א שכ '
מעלת  תהיה כן שלישי שבבית העתיד 
דוד כאן  שמזכירים מה גם א"ש העבודה
כולם  מזבחך, ולפני בעירך , הנשמעים עבדך,
וכמו לה' שמיוחדים להדגיש פשוטה בכ "ף

בסמוך . שיתבאר

דר"ח  מוסף  בתפלת עוד

-ובשירי  בעירך הנשמעים עבדך  דוד 
מ"ח) פ"ג (תמיד  משאחז"ל ע"פ יל "פ עוד
ארזא  ובן  המגריפה קול  שומעין היו  מיריחו

קול  וכן החליל, וקול בצלצל  שירמקיש
הקרבן על  השיר בשעת כולם והיינו  הלויים,
וכ ' פרסאות. י' עד ונשמעו נס בהם ונעשה
בבוקר שרק דיתכן  שם לתמיד בפי' הראב"ד 
עד הלך  יריחו  לצד רק א"נ  ליריחו  עד  הגיע
ובפי' מעכבים. הרים שם שאין  פרסאות י'
הנדמ "ח ובשטמ "ק במלאכ "ש (הו' הרא"ש
מערת  דרך שמעו ביריחו  שדוקא כ ' שם)
עכ"פ  אבל ירו'. סביבות בכל ולא צדקיהו
השיר כלי קול נשמע היה ודאי ירושלים בכל
שבמקדש  להשיר  חשיבות והוא הלויים וקול 
נזכר לכן אשר  למרחוק כ "כ  נשמע שהיה
נוסח א"ש ובכן תימה. לדבר שם במשנה
שהיתה  השירה בשבח שמפליגין התפילה
החליל הצלצל (המגריפה כולה נשמעת

העיר . בכל והלויים)

הרב עו"כ "מורי בשם שם הראב"ד
עליהם  שנאמרו אלו שכל ז "ל " החסיד
נסים  מעשה יריחו עד  שנשמעו  במשנה
בשאר ולא נשמע היה ביריחו ודוקא היתה,
שהיא  לירושלים דומה שיריחו מפני עיירות
דגן דתרומת וכמו  א"י כיבוש תחלת היתה
והיו וכו ' עצמה א"י נתרמה כן לתרום צריכין 
בנ"א  שירגישו כדי דקתני הני כל בה נשמעים
כמו קדושה קצת בו  יש ג"כ שביריחו 
יהושע  בס' הרד"ק כ ' וכעי"ז  וכו '. ירושלים
בירושלים  רק ממש נשמע היה ולפ"ז  פ"ו.

נס. ובדרך ויריחו

הס'ובטעמא  כמש"כ  י"ל דמלתא
מצות  דמטעמי שפ"ד במצוה החינוך
לבם  ויכונו  העם שישמעו כדי החצוצרות
בפסוק  עזרא האבן  בפי' ע' וביותר לשמים.
גם  והוא י') - י' (בהעלותך החצוצרות דציווי
כדי  יא) ערכין  (כמבו' השיר למצות ציווי
הקרבת  בעבודת עוסקים שאז להעם להודיע
שעה. באותה לשמים לבם ויכוונו הקרבן
אחר שהוא הנסכים בשעת שהשיר ואע"ג
הבאת  בשעת גם ע"כ והבשר הדם הקרבת
יין שנקרא הוא ריצוי זמן הקרבן  נסכי
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(כ.) במנחות וע' יא.), (ערכין  אלקים המשמח 
בד"ה  שם וברש"י וכפרה שמחה אדרבה
סמוך ד "ה (קז . פסחים בתוס' וע' אדרבה,

ודו"ק. למנחה),

יום וא "ת כל גם שייכים אלו  כל  הלא
שנזכירהו לר "ח  מיוחדין  ואינם השיר  בשעת
בכל שגם החינוך  לשי' ובפרט הכא, דוקא
שדוקא  י"ל התמיד, על בחצוצרות תקעו יום
אגב  דר"ח מוסף תפילת בנוסח  הכניסוה הכא
[כמש"כ ר "ח  עולת שמחת יחידיות שמזכירין 
כדאית  ומר  ליה כדאית מר שלפנ"ז, בקטע
לו ' בשבחה הפליגו  החביבות מרוב ליה]
דוד שירי בשעת זו  מיוחדת שמחה שנשמח 
הקרבן , שמחת זמן  עיקר  תמיד שהוא עבדך
מזבחך לפני אמורים תמיד  באמת והם
להגריש"א  הערות [ובס' עירך. בכל ונשמעים
על אחר  פי' כ ' (נא) סוכה למס' זצ"ל 
לדבריו ק' אבל ע"ש, בעירך " "הנשמעים
וע"י  היה כן יום שבכל  דמוכח  דתמיד ממתני'

נס].

בעירךובשירי הנשמעים עבדך  דוד
עמש"כ - מזבחך לפני האמורים
באות  כו ' עליו  נעלה ר"ח ועולת בדיבור  לעיל
עבדך , [דוד  אלו ג' שמזכירים מה ונל"פ ד .
כולם  מזבחך] לפני בעירך , הנשמעים
בייחוד הם שאלו  שמורה כ"ף בתוספת
בחיי  רבינו עפמש"כ להקב"ה, מיוחדים
ירושלים  דשאני מהמדרש יט ) כז (תולדות
(עיר ודם בשר שם על נקרא דהשתא דלעתיד 
להחריבה  בנ "א ידי בהם שלטו ולכן  דוד )
הקב"ה  ע"י בנוי יהיה לעת"ל  אבל בעו "ה,
לעתיד ולכן  לעולם אדם ידי בו ישלטו ולא
וכן הקב"ה, של  שמו  על ירושלים נקרא
ישלטו ולא ירד השמים מן  שיב"ב ביהמ "ק
יבנה  המזבח  אם ואפי' לעולם. אדם ידי בו 
הבית  יחרב שלא זו הבטחה בודאי אדם ע"י

שבתוכו . המזבח על  גם ישמור 

לדודוגם הקב"ה לו הבטיח ב"ד  מלכות
מלך ובבא ה' כסא על  יושב ממנו  יכרת שלא

לעולם. מזרעו המלוכה יסוף לא המשיח
הפסק  להם ואין  לה' מיוחדים אלו  שג' וכיון
בכ"ף  כאן כולם מזכירים ב"ב בג"צ אחר
מיירי  הלא [וכאן דלעתיד יחידיותם ע"ש
וע' בבג"צ]. בציון  חדש מזבח  הכנת בעת
איש  שבעים לי אספה עה"פ בחיי רבינו 
שכ ' לה' מיוחדים דברים די"ג שם) פי' (בסוף
וירושלים  ב"ד  ומלכות להקב"ה, "לי" בהם
ביניהם  כולם הלויים וגם והמזבח וביהמ"ק
בדברי  הקרא ל' וע' הלויים לי והיו  (כדכ'
חנוכת  בשעת המלך שלמה בתפילת הימים
עולם  "אהבת ההמשך מובן ובזה המזבח ).
תהיה  יתירה אהבה אלו שכל  להם" תביא
יהיה  הקב"ה של ששמו  לעולם להם נודעת
אהבת  תתעורר  ובזכותם בבג"צ עליהם נקרא

אכי"ר . ב"ב עולם

עליומזבח נעלה ר "ח  ועולת תכין בציון חדש
לר "ח הזה נוסח  ותקנו דקדקו -
לא  עזים והשעירי ר "ח  דעולת דמשמע
קיי"ל דכיון לחוד, מזבח תיקון  אלא חסירים
ביהב"ח הל' (ר "מ  בית שאין  אע"פ מקריבין 
לנו חסר  לא קז ) זבחים ליקו"ה וע' ו -טו ,
במוסף  וכן  בלבד . מזבח בנין אלא להקריבם
האו"א  יהר"מ הבקשה בל' דקדקו  שבת של 
בגבולינו ותטענו לארצנו בשמחה שתעלנו 
חובותינו קרבנות את לפניך נעשה ושם
מוסף  ואת כהלכתם ומוספים כסדרם תמידים
הבית  בנין  הזכירו  לא הרי וכו', הזה השבת יום
בשבת  היום חובת קרבנות כל לעשיית כתנאי

בית. שאין  אע"פ מקריבין  הלא ג"כ דשם

ומפני משא"כ אומרים דג"ר  במוסף
לעלות  יכולים אנחנו ואין כו' חטאינו
ולעשות  לפניםך  ולהשתחות וליראות
היד מפני כו ' בחירתך  בבית חובותינו 
אומרים, בהבקשות וכן  במקדשך. שנשתלחה
ותרחם  שתשוב רחמן מלך האו"א יהר "מ 
ותבנהו הרבים ברחמיך  מקדשך  ועל  עלינו 
עירך לציון והביאנו כו ' כבודו ותגדל מהרה
אח "כ ורק כו ' מקדשך בית ולירושלים
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קרבנות  את לפניך נעשה ושם אומרים

ביתך בנה או ' להלן  וכן  וכו '. חובותינו 

ורק  כו', מכונו  על מקדשך וכונן  כבתחילה

וכו '. לפניך  ונשתחוה ונראה נעלה ושם אח "כ 

גם והטעם  כוללת התפילה דהתם י"ל 

ראייה  העולת והבאת פנים ראיית מחובת

למוסף  בבי' בזה [עמש"כ  חגיגה ושלמי

ממש, הבית בבנין  דתלוי יתכן  וזה דג"ר ],

תפ"ח-ט ' ובמצות פ"ח במצוה החינוך  שהרי

עיקר כשכו' דבריו בתחי' וגם (בהכותרת

מצוה  ונוהגת דסו"ד מדיוק רק ולא המצוה,

להדיא  כ' כידוע) ראיה אין  דמשם כו ' זו

ע"ש. המקדש, בבית רק אלו מצוות ששייכים

ונ"ג, נ"ב מ"ע להר"מ בסהמ "צ משמע וכן 

שכינה  בהשראת תלוי פנים דראיית ונר' ע"ש.

ביהב"ח ר "מ  (ע' שכינה יש היום שגם ואע"ג

תשו ' וע' איכא, לשכינה פנים הרבה ו -טז )

בדברי  בארוכה זה שביאר  ג' סי' ציון  בנין

שם  היה שלא שני בבית וגם אלו . הר "מ 

היה  יותר אבל ראשון  בבית כבתחילה שכינה

עולה  (ו .) ובחגיגה בחורבנה. מאשר

הואי, ראייה עולת במדבר  ישראל שהקריבו

וא"כ האלקים. את ויחזו שם על ופרש"י

הבית, בנין גם לנו חסר  דע"כ  כיון מובן 

ורק  כו ' כבתחילה ביתך  בנה קודם אומרים

כנ "ל . ונראה נעלה ושם אז

הנוב"י ואולם, בדברי הטוב המעיין 

ס"ל לא דלכאו' יראה צ"ד  סי' תנינא באו "ח 

אלא  פנים ראיית מצות מעכב הבית שבנין

העו "ר עליו  להקריב לחוד  המזבח בנין

דאין מילתא, תליא וקרבן דבשכינה ושלח "ג,
בר "מ (כמבו ' עו"ר חיוב בלי ראיי"פ חיוב
אפי' מקיימין דשכינה וס"ל חגיגה) הל ' ריש
ממנה. השכינה זזה שלא המערבי בכותל 
הוא  חיובא בזה"ז  דגם מדבריו עוד ומשמע
עש"ה, איכא מה"ת קיומית מצוה אבל דליכא
מי  ראיתי לא ולע"ע גדול . חידוש ד "ז  אבל 
מעכבת  הבית בנין ואם בכך  להדיא שדיבר
מה  עכ "פ אבל ושלח"ג, עו "ר  רא"פ במצות
הוא. נכון  ושבת דר"ח מוסף בנו ' כאן  שדייקנו 

מזבחאכן  שמבקשים אחר  בר"ח גם
כו ' עליו  נעלה ר "ח  ועולת תכין  בציון  חדש
ביהמ"ק  ובעבודת או ' אח "כ  למש"כ , לרמז
ברנה  עירך לציון והביאנו כו ' כולנו  נשמח 
כך שודאי כו ' מקדשך בית ולירושלים
גם  ומה ומאויינו , חיינו בית שיבנה רצונינו 
אינה  שאי"ב אע"פ מקריבין  למ "ד  דאפי'
כדאמרי' בית, בלי לקרבן בית עם קרבן  דומה
ביתך לדביר העבודה את והשב רצה בברכת
ברצון , תקבל  ישראל ואשי ואז  דייקא
הבקשה  בל' אבל בזה. הארכנו ובמק"א
כנ "ל אומרים היום קרבנות הקרבת להחזרת
לא  העיזים ושעירי ר "ח  לעולת דבאמת לרמז
יצרת  אתה ובתפילת חדש. מזבח אלא חסרים
ולפי  מתחילים באמת שם ר "ח  שבשבת
ואין כו' מקדשינו  בית ושמם כו ' שחטאנו
בחירתך בבית חובותינו לעשות יכולים אנחנו
אומרים  הבקשה בתפילת אח "כ  ואולם כו',
ותטענו לארצנו בשמחה שתעלנו כו ' יהר "מ 
וכנוסח וכו ', לפניך נעשה ושם בגבולינו

הבית. בנין  להזכיר  בלי דשבת מוסף

h



t

−êëè îí−³³ô ëþí

מתתיהו" "בית מח "ס

ירושלים 

משקפיים  על שהחיינו ברכת
וקנה בברכות חדש בית בנה תנן , ע"א נ"ד

שהחיינו ברוך  אומר  חדשים, כלים
פ"ט ברכות שם והרא"ש הזה, לזמן וקיימנו
חדשים  כלים קנה דתנן  הא הביא ט"ז ס'
דומיא  חשובים כלים דווקא שהחיינו , מברך 
כ "כ חשוב שאינו  קטן דבר אבל  חדש, דבית
פשתן של  וחלוק ואנפלות מנעלים כמו 
ע"ז וכתב שהחיינו . לברך  א"צ וכיו "ב
שיש  שהוא, מה לפי שהכל לי ויראה הרא"ש
בכלים  מעשיר יותר  בחלוק ששמח עני
ס"ג  רכ "ג ס' או "ח  ובשו"ע עי"ש, חדשים
וכו ' חדשים כלים קנה או  חדש בית בנה
על השו"ע כתב שם ובס"ו  שהחיינו , מברך 
מנעלים  או חלוק כגון כ"כ חשוב שאינו  דבר
ושמח עני ואם עליהם, לברך  אין ואנפלאות
ס"ק  ס"ג רכ"ג ס' והמשנ"ב עי"ש, יברך  בהם
מלבושים  בין חדשים כלים בדין כתב י"ג
אם  וכיו"ב ואכילה ושתיה תשמיש כלי ובין
בראוי  עני בהם שמח אדם שלב דברים הם
שברכת  הרי עי"ש מברך  לו בראוי ועשיר  לו
שמחה  מרגיש ואם בשמחה תליא שהחיינו 
בחי' מפורש וכן  מברך, הכלי בקניית
אלא  הברכות שאין ע"ב נ"ט ברכות הרשב"א
או בקנייתן  שמח שהוא הלב שמחת על 
רכ"ג  ס' וקציעה מור  ובס' עי"ש, בבניינן 
נ"ה  ס' או"ח חת"ס בשו "ת וכן עי"ש, רכ"ה
הוא  מברך  ואין שנהנה בעצמו  שהיודע
רשות  שהחיינו  בברכת שאמרו אף חוטא,
בנידון וא"כ עי"ש ע"ב מ ' בעירובין כמבו '
מאוד מהם ושמח משקפיים כשקנה דידן 
ושמחה  תועלת לו  שיש כל לברך, יכול שפיר 
מהכלי  בתועלת דתלוי הדבר  ועיקר מהכלי.
עי"ש, רמ "ה ס' ח "א הרשב"א בשו"ת מבואר 

י"ט , ס' חי"ב אליעזר  ציץ בשו "ת וע"ע
י. אות ט"ז ס' ח "א צבי חמדת ובשו"ת

כתב ובתשו' ס"א ח "ב פענח צפנת
והוכיח מנעלים, על  שהחיינו ברכת בדין לדון
שמחה  שיש ע"ב ס"ה כתובות מגמ'
ס"א  בשבת המובא במח' ותלה במנעלים,
משום  או  צער  משום מנעלים לבישת אם ע"א
טוב  מבשר  בשו "ת בזה ומש"כ  עי"ש תענוג
ס' ח"ו אפרים רבבות ובשו"ת ט"ו ס ' ח "ג
ס"ז איתמר הכי שהחיינו ברכת ובס' ק"א
ברכת  לענין  ה"ה י"ל עפ"ז  ולכאו' כ "ב. אות
צער למניעת קונה אם משקפיים על שהחיינו 
דאין י"ל  מצטער ואל"ה לראות יוכל  שעי"ז
משקפיים  בלבישת שיש י"ל אולם לברך ,
רק  ולא לכבוד  גם שלובש תכשיט, משום
כלי  מדין לברך יש ושפיר  צער, נמנע שעי"ז
דהוי  השו"ע דכתב במנעלים ואף ותכשיט ,
שנעלים  שאני בזה"ז מ"מ חשוב, שאינו דבר
למשה  הלכה בשו "ת וכ "כ  חשוב, דבר הוי
הגר "ח השיב וכן עי"ש, ג' אות כ "ב ס' ח "א
67 הערה מ"ה ס' פ"ג שהחיינו בס' קנייבסקי
בשו"ת  ועי' עי"ש, מברך בנעלים שמח שאם
ל ' אות הברכות מעין קונ' ס"ב אש עמודי
שמחה  שיש ע"ב ס"ה מכתובות שהוכיח 
וע"ע  הנ"ל, הצ"פ שהוכיח וכמו  במנעלים
מש"כ ש"כ  ס' ח"ג יצחק יד בשו"ת מש"כ 
ועי' נעלים, על שהחיינו  מברכין  שאין  טעמא
שהוכיח קכ "ד  ס' אפרים שערי בשו "ת
אבי  בית ובשו"ת עי"ש מלבוש אי"ז  שנעלים
ישורון יסודי בס' אולם עי"ש. ל "א ס' ח "ג
שנעלים  הוכיח  כ "ה עמ' שבת ערב מערכת
יל "ד ועפ"ז עי"ש. מהמלבוש כחלק הוי
ולא  בגדים, מדין שהחיינו בברכת במנעלים
ברכת  בס' ועמש"כ  כלים, קונה משום רק
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דאין בטעמא י"ג ס"ק ס"ו רכ"ג ס' שמואל 
מנעלים. על מברכין 

הנהניןוהנה  ברכת סדר הגר "ז  בשו"ע
אפי' אדם תשמישי כלי שעל  כתב ס"ה פי"ב
לא  שהחיינו  לברך  נוהגין אין וזהב כסף כלי
מלבושים, על אלא בתשמישם ולא בקנייתם
ס"ג  ס"ד ס' השלחן קצות בס' וכ"כ עיקר . וכן 
ס"ה, ראה פר' חי איש הבן  וכ "כ  עי"ש.
קמ"א  שאילתא שאלה העמק בס' ואמנם
שהחיינו לברך  דאין גאון שרירא לרב הביא
בכלים  כוונתו הנצי"ב וכתב חדשים, כלים על 
מודה  חשובים בכלים אבל  חשובים, שאינם
רכ"ג  ס' חיים תורת בס' וכ"כ לברך, שיש
כלים  על לברך נהגו שאין  בטעמא י"א ס"ק
שעל תי"ב ס' ח "ג הרידב"ז  עפי"ד חדשים
אין חשובים כלים שאי"ז  וכיו "ב קערות
משום  מברך  כסף כלי בקונה ורק מברך ,
הגר "ז השו"ע בדעת צ"ע וא"כ שחשוב,
שהם  כסף כלי על  אף לברך  דאין  ודעימיה
שנוהגין חדש מפרי מ "ש וצ"ע חשובים,
נ "ד בברכות להדיא דתנן בכלים ואילו לברך ,
ס' והפרמ"ג לברך, שלא ונוהגין  שמברכין,
ס' הרמ"א על דסומכים כתב סק"ד  מ"ז רכ"ג
ולא  רשות הוי שהחיינו שברכת ס"א רכ"ג
כלים  על  לברך  נוהגים אין  ומש"ה חובה
מ "ט א"כ  וצ"ע עי"ש חדשים ומלבושים
שהחיינו ברכת הא חדשים פירות על מברכין
ברכת  בס' ועמש"כ חובה, ולא רשות הוי
וראיתי  כ '. אות ס"ז איתמר  הכי שהחיינו 
כתב  או "ב כ"ה ס' ח "ה וחקרת ודרשת בשו "ת
הלב, בשמחת תליא שהחיינו  שברכת כיון 

אין אם א"כ  נפיק וכנ "ל , מברך, אין שמח
השמחה  ברור  ואין  לשיעורין  דבריך שנתת
שלא  נהגו  ולהכי לברך, בכדי לשמוח שצריך
דפירות  בשהחיינו ואילו כלי, שום על לברך 
דבר והוי חדש פרי של גרון  בהנאת תליא
נהנים  כולם ועשיר ועני נפש לכל השוה
עי"ש, לברך נהגו  שפיר  ולהכי פרי מאותו 
דלא  ודעימיה והבא"ח הגר "ז  השו"ע ועפי"ד 

ה"ה  חדשים, כלים על שהחיינו  לברך נהגו
כלי  בתורת כשקונה משקפיים על לברך אין 

הכלים. כל  על  שהחיינו מברך שאין  כמו

נהגוואמנם שלא כתב שם חי איש בבן 
ושמח חשובים אפי' חדשים כלים על לברך 
ובבגדים  נהגו  לא בכלים דרק ומשמע בהם,
ס"ג  בבא"ח שם וכמש"כ לברך , נהגו
ס' החיים הכף וכ "כ  לברך , חשובים דבבגדים
ותכשיטין , בכלים להקל  דהמנהג כ ' ס"ק רכ"ג
הוי  דמשקפיים י"ל  וא"כ  עי"ש, בבגדים ולא
משקפיים  ולובשים ומלבוש בגד בתורת גם
יש  ואם בשבת, בו  יוצאין  ואף מלבוש בתורת
מדין לא שהחיינו , לברך יש בגד דין  להם
כבגדים  דהוי משום אלא ותכשיט, כלים
ס"ב  ח "ג שרים באר בשו "ת ואולם ומלבוש.
בגד דין בהם אין  דמשקפיים הוכיח ו' אות
ועי' עי"ש, בהם יש מלבוש דרך רק אלא
דכתב  ג', אות מ "ו  ס' ח "ה ישפה אבני בשו "ת
כיון לשבת מיוחדות משקפיים ליקח שא"צ
בזה  ומש"כ  עי"ש מלבוש שם לו  שאין 
ובשו"ת  עי"ש, מ "ה ס' ח "ז  דרך  אבני בשו "ת

ט "ו . ס' ח "א ספירים מעלפת

ל"ה ועפי"ד שמשקפיים ישפה האבני
שיברך משקפיים בקונה לדון אין כמלבוש,
דמשקפיים  בגדים על שהחיינו  מדין שהחיינו 
כלים  מדין לדון יש אולם ובגד. מלבוש ל "ה
בשו"ת  ואכן ככלי, הוי ומשקפיים חדשים
שיש  כתב ט' ענף מ "א ס' ח"ה ישפה אבני
מעדיף  שהיה אף משקפיים על שהחיינו  לברך 
תועלת  לו  שיש כל  למשקפיים, להזדקק לא
ואולם  עי"ש, לברך יש המשקפיים בקניית
ט ' פנינים בגיליון  זצ"ל  אפרים הרבבות בעל 
על שהחיינו  לברך  שלא העולם שמנהג כתב
יתכן או בגד, כמו  שמחה בזה שאין  משקפיים
בשו"ת  דבריו  על וכתב עי"ש, בגד  לשם שזה
לברך שהנוהגים ס"ז  או"ח ח"ג יהודה ברכת
מי  ורק משקפיים, על  ה"ה שהחיינו כלים על 
משקפיים  על ה"ה כלים על לברך  נוהג שאין 
הנוהגים  אף י"ל ולפמש"נ  עי"ש. יברך לא
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משמע  בגדים על  מ "מ  כלים, על לברך  שלא
שמשקפיים  י"ל וא"כ לברך , שהמנהג בבא"ח
לברך , יש ושפיר  ובגד, מלבוש בתורת הוי
ברה"ר , לצאת בשבת הוצאה שאי"ז  וכדחזינן 
בזה  מו"מ ועי' כמלבוש, דהוי משום וע"כ 
לצאת  מותר אם פ"א עמ ' י"ד צהר  בקובץ

במשקפיים. בשבת

הודאה ומצאתי ברכת שני חוט  בס'
קרליץ  הגר"נ למרן  שס"ל  ו ' אות ק"פ עמ '
דחשיב  משקפיים בקניית שהחיינו שמברכין
אולם  עי"ש. כרפואה ולא חדש, ובגד  ככלי
קי"ט ס' ח "א ניסים מעשה בשו"ת ראיתי
שאין דבר  דעל ס"ו  רכ "ג ס' להשו"ע דהביא
לברך אין מנעלים או  חלוק כגון  כ "כ  חשוב
דאפי' שם והרמ"א יברך , בהם ושמח עני ואם
נוהגים, וכן ומנעלים חלוק על מברך אין  עני
לכו"ע, מברכין דאין משקפיים כ"ש וא"כ 
לצאת  דשרי שם ניסים המעשה דכתב ואף
לרה"ר הוצאה איסור בזה ואין  בשבת ברה"ר 
בזמנינו שמשקפיים לדון  יש ואולם עי"ש.
שיברך י"ל  ושפיר וכתכשיט חשוב כדבר הוי
שפתי  בשו "ת שמסיק ראיתי וכן  שהחיינו .
לברך שיש למע"כ, בתשו ' כ "ו  ס' ח "ג דעת
ותכשיט כלי שהוי משקפיים על שהחיינו 
בשבת  ברה"ר בהם לצאת דשרי וכמו כאחד 
שהחיינו , יברך  ושפיר מלבוש דרך שהם ע"כ
ס"ז ח"ג יהודה ברכת בשו "ת מסיק וכן 
על שהחיינו  לברך שיש למע"כ , בתשו '
166 עמ' הברכה וזאת בס' ואולם משקפיים,
לרפואה  אלא שאי"ז לברך  דאין  8 הערה
בתשו ' ל"ד ס' ח"ז שרים באר ובשו "ת עי"ש,
עי"ש, חדש בפרי השהחיינו  שיפטור למע"כ,
אות  כ "ח  ס' ח "ה וחקרת ודרשת בשו "ת וכ"כ
ויפטור חדש פרי שיקנה למע"כ בתשו' ב'
ס' ח "ח  דרך  אבני ובשו"ת עי"ש המשקפיים
ס' ח "א הקודש קהילות מכתבי ובס' קפ"א
תשו ' אודך  אני גם ובס' למע"כ  בתשו' ל "ו 
ובס' בזה. מש"כ עי"ש ס"ז  אבידר אלון הג"ר
תצא  מציון ובשו"ת מ"ז ס' פ"ג שהחיינו 

לברך שאין נבנצאל להגר "א ס"ל ח"ב תורה
באר בשו "ת ועי' משקפיים. בקניית שהחיינו 
בתשו ' זצ"ל  רוטמן  להגרח "י כ "ט  ס' חיים

בזה. למע"כ

רבי ואמנם  הגה"ח  מוח "ז  דפסק למאי
שלום  דברי בשו "ת זצ"ל  מזרחי יצחק שלום
בקונה  שהחיינו שמברך  צ"ב צ"א ס' ח "ב

ב  וכ"כ עי"ש, חדשים פעולת כלים שו "ת
אדרת  בשו "ת וכ "כ  עי"ש ר"פ ס' ח "ב צדיק
כ"א, כ ' ס' ח "ה דורי הגר "א לידידי תפארת
ובח "ד ס"ט, או"ח ח "א יהודה ברכת ובשו"ת
בקונה  י"ל  שפיר א"כ  עי"ש, כ "ד  ס' או "ח 
ומברך תכשיט , ככלי דהוי משקפיים
בקובץ  האדר"ת דעת מצאתי וכן  שהחיינו ,
במשקפיים  לצאת שמותר ס"א עמ' י"ד צהר 
דעת  ואולם ומלבוש, כתכשיט  שהוי בשבת
ביציאת  להחמיר זצ"ל מסלוצק הגרי"ד 
וא"כ עי"ש, עירוב כשאין בשבת משקפיים
לברך , יש שפיר  בזה ושמח כתכשיט  הוי אם
דכתב  ס"ה רכ "ג ס' השלחן בערוך ועי'
שהחיינו לברך נזהרין שעכשיו  לו  דכמדומה
שיהיה  שצריך מפני רק חדשים, כלים על 
זה  שחפץ ברור  אין  אם לכן חשוב, דבר
עי"ש, מלברך נמנעים יש לכן אצלו  חשוב
זה  שחפץ לו  ברור שאם נפיק וא"כ 
יש  שפיר  עמו ושמח לו חשוב כמשקפיים
קפ"א  ס' ח "ח  דרך אבני בשו "ת ואולם לברך ,
מעולם  דכתב, יוסף המשנת בעל  תשו ' מובא
לא  משקפיים על שהחיינו לברך שמעתי לא
אלא  בלעדם, לראות היה שטוב מפני רק
שברכת  מכיון  עליו, לברך חשוב חפץ שאינו
חדש, פרי ע"י כ "א לברך  אין  רשות, שהחיינו 
שמשקפיים  ס"ד ח "ב ציון  שיבת בשו "ת וכ"כ
אין אולם עי"ש עליו לברך חשוב כלי ל "ה

מוכרחים. הדברים

מו "רוראיתי תשו ' אודך אני גם בס'
ס' קצרות בתשו' שליט "א יוסף המשנת בעל 
על שהחיינו  מברכין אם רמ "ד , עמ ' ט "ו 
שו"ע  דע"פ הגם כתב משקפיים, קניית
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אבל חדשים, כלים או חדש, בגד  על  מברכין
לקוי, שראייתו הוא דפורענות מידי משקפיים
וישנם  משקפיים, לובש היה לא דבל"ה
מראה  עדשות ע"י משקפיים המורידים
על לברך לא פשוט נראה לכן שבעין ,
לדבר וזכר  המשנ "י וכתב שהחיינו . משקפיים
אין באכילה שמותר  הגם כלאים פרי שעל 
המשנ"י  ומש"כ  יעו"ש, שהחיינו  מברכין
הן שהחיינו , מברכין אין כלאים פרי שעל 
ס' ס' ח"א הלק"ט  שו "ת דעת שכן אמנם
אולם  המורכב, פרי על  שהחיינו  מברכין  שאין 
כתב  ס"ג ס' ח"א יעבץ שאילת בשו "ת
שהחיינו לברך  שיש וס"ל דבריו  על להשיב
משה  אגרות בשו"ת וכתב המורכב, פרי על 
משום  השהחיינו  דאם נ "ח  ס' או "ח  ח "ב
שנולד מפרי ולשמוח לברך  ראוי אין  השמחה
לקונה  שייך אי"ז ועפ"ז  עי"ש. עבירה ע"י
בפרי  שהחיינו  לברך שאין  דמה משקפיים,
בפרי  ולשמוח שהחיינו לברך דאין  המורכב
משקפיים  ובקונה עבירה, ע"י ונוצר  שנולד
ואף  לברך , יכול  שפיר מהכלי ששמח  כל
הביא  שהחיינו  מברכין  אם המורכב, בפרי
מברכין אם מח' הך רכ "ה ס' הלכה הביאור
ובשונה  מברכין , שאין הכריע ולא שהחיינו ,
לברך שיש הכריע ס"ד , רכ "ה ס' הלכות
כ "ו ס"ק רכ"ה ס' החיים בכף ואולם עי"ש,
עי"ש, ספק שהוי לברך  ואין  דשוא"ת כתב
שערי  ובס' כ "ה ס' ח"ג יצחק מנחת ובשו"ת
יהודה  נר  ובס' ל "ב הערה פ"כ הברכה
עמ ' נח  תולדות ובס' ס"ט סופר  להגרי"ח
ס"ו איתמר  הכי שהחיינו  ברכת ובס' תת"ד
עי"ש, מ "ג ס' פ"א שהחיינו ובס' כ "ה ס"ק
ובשו"ת  י"ד ס' ח "ג טוב מבשר בשו "ת וע"ע

צ"ג. ס' ח"ד המאיר  שרגא

אם ואולם  קנייבסקי להגר"ח שאלתי
בשביעית  שנעבד פרי על  שהחיינו מברכין
אם  במח ' תליא ה"ז ולכאו' לא. והשיב
כלאים. המורכב בפרי שהחיינו  מברכין
ה"ה  שמברכין בשונ"ה מרן  שהכריע ולמאי

אף  בשביעית שנעבד  פרי על  לברך  אפשר 
פרי  על  שמברכין כמו  עבירה, ע"י שנעשה
בס' ומצאתי בעבירה. שנעשה המורכב
ל"א  ס' פ"ח  כהן  להגר "צ קרקעות שמיטת
שנעבד בפרי שהחיינו  ברכת על  מרן שהשיב
שנסתפק  הרי בדבר . שצ"ע והשיב בשביעית
ע"ז השיב י"ח  ס' פי"ח  כח גיבורי ובס' בזה.
וגרע  לברך  דאין נראה דלכאו ' הגרח"ק,
יוסף  משנת בשו "ת ומצאתי עי"ש, ממורכב
אודך , אני גם למח"ס בתשו' שי"א ס' חי"ג
בשביעית, שנעבד בפרי שהחיינו  מברכין  אם
שהחיינו מברכין  שאין  הלק"ט לשו "ת והביא
מצות  נגד נעשה שמתחילה המורכב, בפרי
באיסור , ברייתו  שכל  רק א"כ  השי"ת,
שאמנם  בשביעית, שנעבד באילן  משא"כ 
נתהוה  לא אבל  לפרי הועילו האלו המלאכות
השאילת  דלדברי המשנ "י, וכתב עי"ז , כולו
המורכב  פרי על גם שהחיינו מברכין  יעבץ
שנעבד בפרי שהחיינו  מברכין ה"ה א"כ
שברכת  די"ל  המשנ"י וסיים בשביעית,
הוא  אלא זה פרי על דווקא אינו שהחיינו 
י"ל וא"כ  עי"ש, שבשמים לאבינו שבח 
על שהחיינו מברכין אם המח ' תליא שבהכי
הוי  שהחיינו דברכת נימא דאם המורכב, פרי
ושפיר זה, פרי על  דווקא אי"ז  השבח מברכת
הוי  שהחיינו  שברכת נימא אם ואולם מברך ,
שהוי  במה לשמוח ראוי אין השמחה משום
וה"ה  האגר"מ, וכמש"כ  השי"ת רצון  נגד

לב  דאין  י"ל בשביעית שנעבד  ועי'בפרי רך ,
קי"ב. עמ' שביעית הגרי"ש משנת בס'

הוי ומש"כ דמשקפיים המשנ"י
אין ומש"ה לקוי, שראייתו  היא פורענות
הגר "ח למרן  שאלתי הנה שהחיינו , לברך 
שנים  הרבה גט קיבלה שלא באשה קנייבסקי
תברך אם גט  לה ליתן  סירב שהבעל  משום
הרי  לא, למה והשיב כשתקבל שהחיינו 
כגט , פורענות על גם שהחיינו  ברכת דשייך
עי"ש, צ' בגיטין כמבו' דמעות מוריד ומזבח
ע"ב  נ"ט ברכות חמד חשוקי בס' ואמנם
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ברכה  דליכא קרליץ הגר "נ  מרן בשם הביא
הצלת  ולא חיובית בטובה ורק צרה בסילוק
דרך אבני בשו "ת וכן עי"ש, כגט  בשלילה נזק
אפרים  הרבבות מבעל הביא קפ"ה ס' ח "ח 
אף  גט  בקבלת שהחיינו  לברך דאין  זצ"ל 
עי"ש. שלימה שמחה שאי"ז ששמחה,
שמשון בנזירות עפמש"כ י"ל  הגרח"ק ובדעת
מברך רעה אשתו שמתה במי רכ "ג ס'
על גם שהחיינו שמברכין הרי עי"ש שהחיינו 
י"ב  ס' פ"ג הזמן  מנחת ובס' נזק סילוק
הטוב  דתיקנו צער  על  אף שמברכין  הוכיח 
ובשו"ת  עי"ש ביתר  הרוגי קבורת על והמטיב
לדחות  ומש"כ  עי"ש, קנ "ו  ס' או "ח  חת"ס
ל"ג  אות פ"ב איתמר  הכי שהחיינו  ברכת בס'
הרשב"א  בשו "ת ממש"כ  יל"ד [ואמנם עי"ש.
מיתת  על מברכין  דאין טעם י"ח  ס' ח "א
על מברכין דאין  מ "ע שהוי אף בי"ד
ה"ה  א"כ אחר], טעם כתב ובגט  פורענות,
פורענות, דהוי שהחיינו , ע"ז  לברך  אין 
בטעמא  כ "ח  ס' יו "ד  הרמ"א כתב וכיו "ב
כיון השחיטה על  שהחיינו  מברכין  דאין
ע"ב  מ' עירובין בתוס' ועי' ברי', דמזיק
משום  במילה שהחיינו מברכין דאין  בטעמא
שמזבח בגט ה"ה וא"כ עי"ש, דינוקא צערא
שמחה  שהוי נהי צער , והוי דמעות מוריד
הלוי  משמר  בשיעורי ועי' לברך, אין  לאשה
גט על לברך  דר"ל שם, ע"ב נ"ט ברכות
וקונה  ע"א ב' בקידושין  דתנן  כיון  שהחיינו 
שקונה  כקנין הוי שגירושין הרי בגט עצמה
כלים  מדין שהחיינו  לברך  יש א"כ עצמה,
ס' ח"א מתתיהו בבית ומש"כ עי"ש, חדשים

עי"ש. לבעלה האשה קנין בגדר  או "ז  כ "ב

ח"ב והלום ישראל  מבית בשו"ת ראיתי
שהחיינו מברכין  אם למע"כ , בתשו' ס"א ס'
כדבר הוי אם לדון וכתב משקפיים, על 
ע"י  בא ולא העולם דרך או לרפואה, שלוקח 
להכשל שיכול  מכיון  די"ל וסיים רע, מקרה
לברך , לו  אין אסורים דברים בראיית כך ע"י
דאין מזה ידע שהמלך  שחושש מציאה וכמו

הדברים  אולם עי"ש, השו"ע וכמש"כ  לברך 
מעצמינו איסור  חשש להמציא תמוהין ,
כן מצינו  ולא ברכה, מה"ט ולהפקיע
שקונה  במי איירי דלא כן, לחוש בפוסקים
וקונה  אסורים, דברים לראות בכדי משקפיים
אין איסור לראות לבוא שיכול ומה לראייתו ,
ישתמש  אולי כלי קניית ובכל סוף, לדבר 
פ' ס' ח"ג משה אגרות בשו "ת ועי' לאיסור ,
ונימא  מכונית, בקניית שהחיינו  שמברך 
וכ"פ  בנהיגתו, איסור  בראיית ליכשל  שיכול 
משה  באר  בשו "ת במכונית שהחיינו שמברך 
- הודאה ברכת שני חוט ובס' ס"ח ס' ח "ה
ס"ד , ח"א והלכותיה המכונית ובס' ק"פ, עמ '
ושו "ר בזה, מש"כ כ"ז ס' פ"ג שהחיינו  ובס'
לידידי  ט"ז, ס' ח "א ספירים מעלפת בשו "ת
מש"כ למע"כ, בתשו ' סבג מאיר רבי הרה"ג
ויל"ע  עי"ש, ישראל מבית שו"ת ע"ד להעיר
ולא  טלפון , מכשיר בקונה שהחיינו  מברך אם
ישראל , המבית ולדברי בפוסקים, מזה ראיתי

וכיו"ב. לה"ר  בו שידבר  לחוש יש

מסיק ובתשו' ס"ז  ס' ח"ה משה באר 
תותבות  שיניים על  אף שהחיינו לברך  דיש
על שמברך  כמו  לגופו , תועלת לו  שיש כיון 
עי"ש  המיתה על צער  לו  שיש אף ירושה
ס' הקודש קהילות מכתבי בס' לדחות ומש"כ
איתמר הכי שהחיינו  ברכת בס' וכן עי"ש ל "ז 
כסא  שעל  נימא וכי הקשה ס"ג, עמ' ס"ב
לאדם, לתועלת שהם יברך  קביים או גלגלים
לו שיש אף לאדם צער בחפצא שהם וע"כ 
שמלבד משקפיים לענין  שם והסתפק תועלת,
ע"ז שמברך די"ל תכשיט נעשו הם הרפואה
ס' ח"ה ישפה אבני בשו"ת עי' ואמנם עי"ש,
גלגלים  כסא שהקונה דכתב ח ' ענף מ "א
שהיה  ואף והמטיב הטוב מברך בהם ושמח 
כעת  מ"מ לזה, יצטרך  ולא בריא להיות רוצה
אם  עפי"ד  ויל"ע עי"ש בזה שמחה לו יש
כששמח , גלגלים כסא על  שהחיינו יברך
משה  לבאר  שס"ל  תותבות שינים וכמו
בזה, לו  שיש מהתועלת שהחיינו  שמברך 
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לברך יש משקפיים שלענין  ודאי ועפי"ד 
בראיה, לו שיש התועלת משום שהחיינו 
מנחת  בס' וכמש"כ תכשיט גם שהוי ומלבד
בשבת  לצאת שרי שמה"ט סק"ו  פ"ד  ס' שבת
ובשו"ת  עי"ש, כתכשיט שהוי במשקפיים
בנין ובשו"ת קל"א ס' להאדרת אליהו  מענה
הג" ידידי בתשו' וראיתי עי"ש, ל "ז  ס' רציון 

למע"כ דניאל, מנחת בעל  גודיס דניאל 
שמחה  לו ואין משקפיים בקונה דמסיק
ולא  מועטים, בדמים וקונה בקנייתם מיוחדת
לא  בהם ההכרחי השימוש לצורך אלא קנאם

בקניית  ששמח  מי אולם שהחיינו, יברך
בהם  להתנאות גם אותם וקנה המשקפיים,
לברך יש מרובים דמים עליהם ושילם
המאור בקובץ בזה מש"כ וע"ע שהחיינו ,
ובקובץ  כ "א, עמ' תשס"ט ] חשוון  [תשרי
עי"ש, ע' עמ' תשס"ט] אייר  [ניסן המאור 
חוט בס' ושו "מ  צ"ג, עמ ' הזמן מנחת ובס'
לברך שיש שכתב ק"פ עמ' הודאה ברכת שני
לזה  כשצריך  גלגלים כסא על אף שהחיינו 
גם  שמברך שם שני לחוט ס"ל  ושפיר  עי"ש,

שהחייינו . משקפיים על 
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Á˙ÂÙ אליו כל עיני אשר נפלא וענין גדול  כלל על  להורות פותח אמר  ידך. את
הקב  כי בעתו, אכלם את להם ליתן פותח"ישברו הוא ובעצמו בכבודו ה

לבדו  לה' בלתי אחר  ביד  זה מפתח נמסר  לא כי זולתו, ואין הטוב אוצרו
ז  רבותינו אשר"כמאמר  הנעול  דבר על  פותח  לשון מורה וזה ב.) (תענית ל

כולם  אשר למען זולתו, ביד  המפתח  נמסר שלא  והטעם במפתח  לפתוח צריך
כבודו  וזה סד .) (ברכות חיטייא  למרי צריכים הכל כי לבדו, אליו יתפללו

וגו'. יצרתיו בראתיו לכבודי ז) מג , (ישעיה שנאמר  מה לקיים יתעלה
‚‰Ï ÍÈ„È ˙‡ Á˙ÂÙ ˜ÂÒÙ ÏÚ ÌÈ¯Â‡È· ,Ô˙� ˙Á�Ó 'Ò]"‚¯Â·�¯Ë˘ Ô˙� ¯

Ù˘ ˙�˘ ,‡˜‡¯˜Ó"ÂÈ ,‡"Ú ˙ÚÎ ˘„ÁÓ Ï"� Ò·Â˜Ú˘Ê ÌÂÏ˘ ·¯‰ È"[È

˜"‰¯‡Ï ÔÂˆ¯‰Â ‰˜Â˘˙‰

‡¯Ó‚‰ קי ""(כתובות מתקליה,ב:) מתקן חנינא רבי דעכו, כיפי מנשק אבא רבי
אבניה  את עבדיך רצו כי שנאמר  בעפרה מיגנדר  גמדא  בר חייא רבי

יחוננו  עפרה פירש "את ."" יחוננו י עפרה ואת אבניה את עבדיך רצו רש "כי י ",
רש  ביקש מה אחת, מלה להוסיף בלי שבגמ ' הפסוק להשמיענו."מביא  בזה י

˘¯"Èאמנם" התיבה את רש שנאמרהשמיט  שבגמרא , לנו,"" מרמז הקדוש י
והתגלגלו  ישראל ארץ סלעי על  נשיקות הרעיפו הקדושים התנאים כי

" מפני לא  להתנהג ,שנאמרבעפרותיה יש שכך המלמד  פסוק שמצאו בגלל "ֵ 
" שעשו מה עשו עבדיך אלא רצו היתה כי ולא  הזאת בדרגה היו עצמם שהם , "

גימאכט). נאך גיווען נישט (ס'איז כלל  מעושה
ˆÊ ¯Â‚Ó ˙Ó‡ È¯Ó‡]"[Ï
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נ.י. מאנסי ומח "ס דומ"ץ 

והארות  הערות
למילה שלישי סעודת

למילה ראיתי  שלישי סעודת עושה אחד 
מהרש"ל פתק שם וכתב גדול,
סעודת  גדול שיותר סק"נ) משה במטה (מובא
המילה  מיום למילה שלישי של  מצוה
רפז) (עמוד ישראל באוצר ועי' בעצמו,
לסעודת  הלך  לא זי"ע עין  שהבת מבואר 
למילה. שלישי לסעודת אם כי מילה ברית
המעשה  חלק ב' (מ "ע פיקודך בדרך  ע"ע
סעודה  שעשה מאברהם שמקורו סקכ "ח )
חוות  ובשו "ת היה, למילה ג' ויום למלאכים
משב"ז תמ "ד  (סי' ופרמ"ג ע) (סי' יאיר 
דין לו אין למילה שלישי שסעודת סק"ט)
לכו"ע  חשוב מילה וסעודת מצוה, סעודת
מילה  סעודת ולפ"ז ממילא מצוה, כסעודת

גדול . יותר

לילדה שם נתינת זמן 

אהרןאצל הרב גיסי בת של הקידוש
שליט"א, סטרעטין לבית בראנדוויין
שבת  שאחר  ובשבת א' ביום נולדה שבתו 
הקידוש, ועשה לבתו  השם נתן  אח "כ 
מלעלוב  כרביה"ק בסטרעטין  דהמנהג
הלידה, שאחר  השניה בשבת השם לקריאת

לזה. הטעם ומה המקור מה ושאלני

משינאווא באמת שהרה"ק מש"כ  ידוע
ישראל לבת שם לקרוא לא הקפיד  זי"ע
רק  ביו"ט ולא החול  בימות לא בהולדתה
הרה"ק  שם משמו  ואמר  דווקא, בשב"ק
ימתין בערש"ק נולדה שאם זי"ע מרופשיץ
אם  רק דהיינו  שניה, לשבת עד  השם בקריאת

א'. ביום נולד כאן אבל  בערש"ק, נולד

כן ,שמעתי  המנהג בקארלין שגם
עד נתרפאת היולדת שאין דכיון  י"ל והטעם

כולם  יהיו  שלא וכדי ימים, שבעה אחר
כדי  או  (ח.), ככתובות בצער והיולדת שמחים
בטעם  בזוה"ק כמש"כ  שבת עליה שיעבור
מכשירו דהשבת משום דהוא לשמונה מילה
מבואר פ"א) (כ"י ברית באות ובאמת למילה,
נמשלה  שאשה חדש בסוף שם לבנות לקרות
הלבנה  מולד  כימי ימים לה וכשיש לירח ,
מביא  תזריע) (פ' אברם והברית בשם, נקראת
עוז ובמגדל ללידתה, יום' 'ארבעים אחר עד 
היולדת  שהולכת ביום מביא סקט "ז ) (ב'
לה  וקורין ללידה, שברך מי עושין לביהכנ "ס
או האב מ "מ  הולכת אינה ואם בישראל , שם
שבועות  ארבעה בסוף שם לה נותנים אחרים
וע"ע  ע"ש, נפל  מספק לצאת משקרובה
אז עושין  ממילא ק"נ ) סי' (ח"ד מנח "י
העליון מעולם קדושה נשמה בא כי הקידוש
וצריכים  הוא חיה נפש כי השם קריאת בעת

לזה. הכנה

אחד  ביום  פעמים ב' אחד קבר על לילך

קברים על לדרוך שלא 

שלכאורה שאלני החרדית מעדי אחד  דומ"ץ
אסור יב) (אות החסיד ר"י לצוואת
אחד , ביום פעמים ב' אחד  קבר  על  לילך 
להלכה, זה מביא סקט"ז) תקפא (סי' והמג"א
בטעמי  אריז"ל בשם ויטאל ר"ח וכ"כ
הולכים  איך ממילא ויחי), (פ' המצוות
ושמואל רחל וקבר הצדיק ושמעון לרשב"י
זה  שציונים לו  ואמרתי ביום, כ"פ וכו ' הנביא
לבקר חוששין  לא שאז  בביהמ"ד נמצאים
ועי' ותפילה, תורה מקום שהוא ביום כ "פ
מתפלל דאם קפ") (סי' לב ישמח  בשו "ת
וע"ע  עו "פ, לילך מותר  אחרים בשליחות
מקבר אמות ד' הלך לא דאם תמרים שבעים
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(כה:) ברכות כגמ ' י"ל  ואולי לחזור . מותר 
ח"ג  יעקב שבות (עי' אמות כד' הבית דכל 
כשע"ת  שלא נט"י, לגבי ע"ז  שסומך א') סי'
הדחק, בשעת רק להקל שאין  סק"ב) א' (סי'

יצא  לא עדיין אם נ "לממילא המת מאוהל 
סי' (יו "ד  וש"ך  טו "ז  עי' אגב לחזור, שמותר 
שאסור הקבר על  להשען דאסור  שסד )
אבילות), בהל' תכג סי' (ח"ב כאו "ז  בהנאה
קברים  על  לדרוך  צד ) (סי' אליהו  יד  ועי'
תשובה  פתחי ועי' המת, בזיון משום אסור

ברירה  באין  להקל יש סק"ב) .‡)(שם

ימין שביד מצות

אחת כידוע  ביד מצוות כמה לקיים יש
ידים  נטילת כז) (סי' תפילין כהנחת
ד ' (בסי' כמש"כ  אחרת אחת ביד יד כל על 
אחיזת  ימין, יד  תחילה בגדים לבישת ס"י)
ס"ב), כד (סי' בקרי"ש שמאל ביד הציצית
האריז "ל , הכתבי בשם (סק"ד ) במשנ"ב וע"ש
ס"א  סי' כמש"כ  בקרי"ש עיניו על ימינו יד 
(סי' תפילין  וכתיבת (סקי"ז), משנ"ב (ס"ה),
כח (סי' כהה ביד  התפילין לחלוץ ס"ה) לב
בברכת  לבו  על  לדפוק (סק"ו ) ומשנ "ב ס"ב)
שאין ימין  יד ע"י באגרוף והכאה לנו. סלח
ס"ת  נתינת (ס"ה), קלא כסי' תפילין בה
וע"ש  רפב (כסי' איטר אפי' ימין ביד  וקבלתה
וימינו ע"ש ימין  ביד ס"ת בשעה"צ),החזקת
בשעת  ס"ת החזקת (ס"ב), קלד כסי' תחבקנו 
בשעת  מאכל ס"א), קלט  (סי' אחת ביד  קריאה
וכל ס"ד) כו (סי' ימין ביד  להחזיק יש ברכה
(סי' ברכה בשעת ימין ביד להחזיק יש מצוה
ספר לו  להושיט לחבירו  כשאומר סקי"ח ) כו

סקי"ח). רו (כסי' בימין יקבלנו 

וקידוש כוס ס"ד) קפג (סי' ברכהמ "ז 
האש  מאורי בורא ס"י). רעא (סי' ימין  ביד 

וע"ש  ס"ג רח "צ (סי' ימין  ביד  יביט 
(סי' , אחת ביד הבדלה יין  אחיזת במשנ"ב),
והדלקת  בימין , צדקה נתינת ס"ב). תרנח 
וטבעת  חנוכה ונרות בימין שבת נרות
יין והטפת ימין , ביד  קנין וקבלת קידושין 
אחת  ובאצבע אחת ביד  סדר  בליל היין  מכוס
אחת, ביד שינוי ימין, ביד שלום נתינת
אחת  ביד קמיצה בביהמ"ק תורה, חי' כתיבת
ידו בוהן  על  מזים מצורע וטהרת הדם והזיית
הקב"ה  לנו  ישפע ממילא ועוד , ימינית

טובות. השפעות ב'ימין '

רחמים ' 'מכנסי

ימי בסוף ועשרת אלול  בימי הסליחות
רחמים', 'מכנסי תפילת יש תשובה
עולם  נתיבות בספרו מפראג המהר"ל וכידוע
פונים  שאנו  ע"ז  התנגד  פי"ב) העבודה (נתיב
סי' (או "ח  בחת"ס וע"ע ממלאכים, לבקש
לומר מהר"ל כוונת לבאר בזה שמאריך קסו )
זה  אין ולכן  ממלאכים, יותר חשיבי דישראל 
נהגו דלכן  וע"ש מלפניהם, לבקש ארץ דרך 
כא) (סי' בשו"ת אסאד מהר"י אך  להשמיטו,
לאמרם, רבותינו  ממנהג לנטות שאין כתב
שמעתיק  לאחר מהרי"ח ליקוטי וע"ע
נוסחא  לשבש שקשה כתב וחת"ס המהר"ל
סליחות  ספרי בכל  ונדפסה כל, בפי השגורה
גאון עמרם ר' בשם ולבוש ובמנהגים דידן 

רחמים. מכניסי של  פיוט שמביא

שכתב בסדר עמרם ר' בסידור סליחות
רחמים  בקשו למשרתיו , קולי לקלקים, קולי
כן רחמים, מכניסי הפיוט  כעין ג"כ  והוא עלי,
של נוסחא הבעש"ט תלמידי של בספה"ק
ראו ולא עליהם, מקבלת היתה רחמים מכניסי
וגדרי  האמונה ליסודי סתירה שום בזה
מתוך (ר "ה) שלמה התפארת כמו  התפילה

________________

קברי  על לדרוך מאשר מרחוק להתפלל יותר כדאי צדיקים. קברי ובפרט ביותר בזה להיזהר יש  א.

ולא  הצד מן העמדו יותר יתקבל תפלתו ודאי בודאי וטהורים. קדושים  קדמונים ובפרט צדיקים 

הק'. כבוד לבזות
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פינחס  ר ' וזקיני רחמים, מכניסי מפרש דבריו 
(מועדים) פנחס באמרי זה מביא זי"ע מקאריץ
(פ' נחל  וערבי וישלח ) (פ' פנים הייטב וכן 
כתב  סח ) סי' (ח "א בשו "ת והמנח "א נצבים),
וע"ע  לאמרו, נהוג ע"ז  מפקפקים שיש שאפי'
דעת  שדחה מקדמונים יג) (במדבר  ריקאנטני
דכלב  (לד :) סוטה גמ ' ומביא ע"ז  המתנגדים
עלי  בקשו ואמר  אבות קברי על  השתטח
פי  יחסום חז"ל המאמר  זה וכ' רחמים,

רחמים. מכניסי לומר  שאין  האומרים

שמים לשם  מחלוקת

שכווןבמחלוקת צועק וכ"א צדדים שני בין
שטעם  להם אמרתי שמים, לשם
"כל אמר , מי"ז) (פ"ה, באבות שהמשנה
להתקיים", סופה שמים לשם שהיא מחלוקת
יש  רשעות כמה גבול לו יש רע דבר  דכל 
שמים  לשם היא המחלוקת אם אבל לאחד ,
דכוונתו גבול  לו  דאין להתקיים", "סופה אז 
מרבש"ע, הכל  לידע צריך רח "ל , שמים לשם
דקות  עשר דרק אמר  מקעלם הסבא ובאמת
הגר "ח לא, ואח"כ שמים, לשם הם ראשונים
כקרח יהיה "ולא הפסוק בכוו' אמר  מבריסק
לגמרי, מצדק רבינו משה היה דאז  וכעדתו"

דבכלו עוד יהי' לא וזה לגמרי, לא קרח 
כוו ' וזה לגמרי, שמצדק צד שום אין  מחלוקת
מתו לא קרח 'ובני פנחס) (פ' דכלה אגרא
בבן שמבואר הגם דור, דור בכל  מהם ויש
זה  רשע אחר  דאותיות לח :) (יומא יהוידע
לשכנו . ואוי לרשע אוי (נו:) סוכה כגמ ' שתף

ארה "ק  מול לדרוש

הארוןרוב נגד  מאחור עומדים דרשנים בעלי
רפב  סי' (יור "ד  בטו"ז ועי' קודש,

בארון מונחת שהס"ת כיון  שמותר  סק"א)

בשערי  אך  אחרת, ברשות כמו  הוה קודש

העיר ס"ט) שערים פתחי ג' (שער  אפרים

מי  אבל שמים, לכבוד  שדורש מי רק שזה

אסור , שכר  מקבל או עצמו לכבוד שדורש

ממילא  זה, בענין  עח ) סי' (ח"ה במנח"י וע"ע

בדעת  ועי' שמים, לכבוד לדרוש להזהר  יש

שיהיו שמוטב סק"א) רפב (סי' קדושים

בזה. שוגגים

טבא שבתא  בערש"ק  לומר אי 

גוטיש 'א בערש"ק לאחל  שלא מקפידים

שבת  כקבלת שנחשב מחשש שבת'

ידי  שיוצאים סק"ב) רע"א (סי' כרעק"א

זה. באיחול מה"ת קידוש חובת

הביא במחזיק סק"א) רע"א (סי' ברכה

קידוש  חובת ידי שיוצאים הרשב"א בשם

שלמה  בהליכות מצאתי וכן  'שבת', באמירת

אויערבאך שהגרש"ז סקמ "ד ) פ"ב (תפילה

אך רעק"א, מפי שיצא עצמו על החמיר 

אין שמדינא בזה מקפידים אין  העולם מאידך 

כי  שבת תוספת קבלת טבא' 'שבתא באיחול 

בלבד לאיחול אלא שבת לקבל  בכוונתו אין 

וזכור רמג) סי' (ח "א שבת בנשמת כמש"כ

שאולי  ועוד י'), עמוד שבת (קבלת ושמור

מועילה  קידוש לענין שרק י"ל לרעק"א

הזכרת  היא המצוה דעיקר בלבד  שבת הזכרת

בהזכרה  די לא שמא שבת בקבלת אבל  שבת,

להחמיר והרוצה קבלה, בה נכללה שלא בלבד

בזה  כוונתו שאין חייו  לכל פע"א להתנות יכול 

פקפוק. עוד אין ואז  שבת עצמו על לקבל 

h
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יעקב  אורחות

והנהגות עובדות  קודש, הליכות  אוצר

זיע"א מנדבורנה יעקב הבאר מכ"ק

וציונים  מקורות  עם

במוצש "ק  הבדלה ‡)מנהגי

הייןרבינו על  הבדיל מנדבורנה יעקב מקידוש ·)הבאר להבדיל‚)(שנשתייר  שלא ודקדק ,(
גוי. שראה יין  על

________________

הנה א: ס"ק רצ"ו, סי' משנ"ב עי' והוא א. קידוש כמו ד"ת היא הבדלה דמצות סובר הרמב"ם 

ובין  בכניסתו בין ולקדשו אותו לזכור שצריך לקדשו השבת יום  את זכור בכניסה בכלל ביציאתו

מד"ס  שהוא וי"א ימים משאר ובסוף בראש  בקדושה מובדל שהוא לומר בהבדלה וביציאה בקידוש

הכוס  על הבדלה לכו"ע בתפלה  הבדיל ואם בקידוש כמו בכוס ג"כ  להיות וצריך אקרא. ואסמכוהו

דרבנן.

סו: מצוה נר שבת מס' הקדוש , של"ה עי' לטרוח ב. לאדם  לו עליו וראוי להבדיל יין אחר ,ולחזור

ישראל  בארץ הדר הן, ואלו הבא , עולם  מנוחלי שלושה (קיג .), פסחים  ערבי בפרק יוחנן רבי דאמר

לאבדלתא. קדושא מן דמשייר היא, מאי שבת, במוצאי היין על והמבדיל תורה לתלמוד בניו והמגדל

צידה  ובעל רצ"ו. בסימן הטור והביאו הבדלה. בשביל שתייתו ומונע יין מעט לו שיש רש"י, פירש

ועושהו  קדוש  אותו קורא הקב"ה שבת במוצאי היין על המבדיל כל וסיים מ"ד, דף ז' בפרק לדרך

ע"כ. להוראה, ראויין בנים  לו הווין היין על המבדיל יח:), (שבועות וארז"ל סגולה,

הבדלה  כי ב' סעי' רצ"ו סי' בשו"ע דמבואר ענבים, מיץ על לפעמים רבינו הבדיל ימיו בערוב אמנם 

מ  סעי'קיל רע"ב סימן (עי ' משקין ושאר שכר על מקדשים שאין אומרים יש דבקידוש  קידוש,

השיכר. על דמבדילין ב'. סעי' רצ"ו סי' בשו"ע נפסק וכן מודי כו"ע ובהבדלה ט'),

בארץ  הדר הן אלו הבא העולם  מנוחלי שלשה יוחנן רבי אמר קי"ג .) (פסחים בגמ' כדאיתא ג.

מקידושא  דמשייר היא מאי שבתות במוצאי היין על והמבדיל תורה לתלמוד בניו והמגדל ישראל

פסחים  מסכת הגרשוני, ילקוט בס' שהביא מה בזה ויצוין ט"ו). רצ"ו (סי' פרישה ועי' לאבדלתא.

ופירשו  לאבדלתא מקדושא דמשייר אהא כתב מ"ה סימן חיים אורח חלק סופר כתב משו"ת

עד  זה בדבר רק הבא עולם  לקנות אפשר אי וכי ותמוה להבדלה, קידוש מיין שמשייר הראשונים 

לאבדלתא, מקדושה לשייר בה יש  טעם ומה זו מצוה מה להבין צריך וגם  וכו' המשייר זה שאמרו

בא  ילך דרך לקח, ויוסיף ישמע לבדו לה' בלתי הוא  קודש  דשבת פי על לברכה זכרונו הוא וכתב

לבית  בשבת שהולכים  אלו אבל שבת, שכולו ליום הבא העולם  לחיי יזכה זה ידי ועל השבת, אחר

לב  על יעלה ולא עוד יפקד ולא יזכר לא שבת ובמוצאי רב, בקהל צדק מבשר קול ושומעים  הכנסת

לי' סגי לא זה  ביום  הבא, העולם לחיי יזכו במה קודש, בשבת ראו או ולמדו ששמעו מה לעולם

תיקנו לזה שבת, שכולו ליום  כל לזכות שיהי ' זוכה אדם  כל לא אם  לאבדלתא, מקידושא לשייר

בחול  גם  קדושה ממנו ישתייר אבל השבת כביום החול מקידושא ימות המשייר זה דקאמר והיינו ,
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(בירה)במוצאי שכר על מבדיל  רבינו  היה בהקיט "ל„)יוה"כ לבוש בעודו ,(‰.

הבדילבמוצאי ואח "כ  חנוכה נרות קודם הדליק חנוכה הק'Â)שבת אבותיו  .Ê)כמנהג

________________

זה  דרך על זו, מקדושה נשאר החול בימות וגם  לו, אמר קדוש  טהור כולו השבת ביום לאבדלתא,

נכון. שפיר ואתי הבא העולם לחיי יזכה

סי' הלכה ביאור ועי' מדינא. חמר הוא אם השיכר על דמבדילין ב'. סעי' רצ "ו סי' שו"ע עי' ד.

אודך  אני גם  בס' וע"ע שיכר. על מבדיל שהיה חיים  החפץ תולדות בס' ועי' הוא, אם  ד"ה רצו

ב'. חלק שליט"א, רבינוביץ הכהן גמליאל רבי להגאון

שיפשטנו  קודם בקיטל, להבדיל טוב יו"כ במוצאי וז"ל: (פי"ג) רננות שפתי חלק יבוק במעבר עי' ה.

יעב"ץ. בסידור וכ"כ הסוד, עפ"י והוא מעליו,

הבדלה  קודם להדליק "מנהגנו כתב כ"ג ) (שבת ובמאירי ס"ב, תרפ"א סי' וברמ"א בשו"ע כנפסק ו.

וכ"כ  שנוכל", כמה אותה מקדימין כ"כ ההדלקה שנתאחרה שמאחר שבתפלה בהבדלה בה ונסעדים

שבתא  דאפוקי בבית, ואפילו מבדיל, כך ואחר חנוכה נר "ומדליקין ז': אות חנוכה הל' במהרי"ל

"והוא  הדשן: תרומת בעל רבו על מעיד קנ"ב) (עמ' יושר לקט בספר וכן עדיף...". טפי דמאחר כמה

סק"א  מג "א וכ"כ ס). סי' (ח"א הדשן תרומת שו"ת ועי' השבת...". לאחר כדי הבדלה קודם מדליק

תרפ"א) (סי' משה חמד בספר וכ"כ סק"א, וקציעה מור בספרו היעב"ץ וכ"כ הבדלה, קודם להדליק

מצוה  בה יש וגם  ניסא, ופרסומי דיומא חיובא מעלת חנוכה בנר ויש  הואיל מהנראה "לכן וז"ל:

בה  שאין הבדלה, קודם  להקדים  הדין מן כן, גם  ברכה בה ויש  הדלקה, דהיינו המצוה, ועשה בקום

יומא, אפוקי משום  האיחור אם  כי לה מעלה ההקדמה אין זה נגד מקום  ומכל תדיר, מעלת אם  כי

נ"ל". כן המחבר... פסק לקיים יש  לכן לחוד, ברכה אם  כי מצוה מעשה בה ואין נס, פרסום  בה ואין

כן  בירר זי"ע מסאכטשוב נזר אבני בעל הרה"ק וכן זצ "ל. סופר החתם  ג "כ נהג  וכן בו הכל וכ"כ

זמנה  ונ"ח הלילה כל זמנה שמעריב קודם , דנ"ח תצ"ט), סי' או"ח אבנ"ז (שו"ת להלכה בספרו

מסיק: וכן עוברת. מצוה חשיב מצה"כ שאיחר מה וכל דתרמודאי, ריגלא שכליא עד שעה כחצי

ז"ל". המחבר כדברי קודם חנוכה נר שמדליקין ברור כן "על

אשר  בעצמו, נוהג  שהיה שונות וחומרות קודש  במנהגי זי"ע רבינו של דקדוקיו על ידעו רבים ז.

טובה  קבלה לעצמו מתיר רבינו היה כיצד ראו מעטים  אך זע; לא ומהם  קודש בהררי יסודתם

הנוגעים  עניינים  שאר או הזולת עם  חסדים גמילות בעבור שתהיה, ככל יקרה קדמונית, והנהגה

ביד  חומרות בדקדוקי רבינו היה מקפיד קונו, לבין בינו עצמו, עם שכן האחר . של ונוחותו לרווחתו

שאפשר  חסד גמילות של מזדמנת מצווה עם  הנהגותיו היו מתנגשות כאשר אך מחסור, ובאין נדיבה

לצאת  חשש  לא הצורך ובעת ממה, חשוב מה הזכה מחשבתו בפלס רבינו היה שוקל ולקיימה, לחטוף

האיתנה  התקשרותו עקב הדבר, עבורו שהיווה הגדול הקושי אף על וזאת ממנהגו. ולשנות מגדרו

אבות. בית ומסורת קדמוניות קבלות עם 

אחת  פעם  היה תשנ"ה,וכן חנוכה שבת אנשים ,במוצאי  לשלשה רבינו פנה ערבית, תפלת לאחר מיד

במוצ "ש , והבדלה חנוכה נר לענין הקדושים אבותי כמנהג נהגתי השנים כל נדר. לו יתירו כי וביקש

מ  כן ואחרי הנר מדליקין עליו שקודם שיקשה אני ויודע בביתי, אורח מצוי עתה "אולם בדילין.

חפץ  אני כן על נהגתי, לא כן דעת ועל הבדלה. ואעשה ההדלקה סדר שאסיים  עד מטעימה להימנע

המתירים , באחד פגש  מאוחרת לילה בשעת נדרו. לו והתירו הנר". הדלקת קודם  להבדיל הפעם

לא  ומדוע שלא. והשיב חולה, בבחור המדובר היה האם  הלה שאל כדרכו. טרחתו, על לו והודה

בעצמו?! בחור אותו הבדיל

לאחר  עד להמתין יותר מהודר שלעולם  סבור היה להבדיל, לו אומר הייתי "אילו רבינו: ענה

לעסוק  יכול ואיני - סבל לו נגרם  היה ממתין, היה ואלו נפש. עגמת לו גורם  ונמצאתי ההדלקה,
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בעצמובמוצש "ק ושתה יין, כוס על והבדיל  אבוה"ק כמנהג נהג באב תשעה בו  שחל בשבוע
בשו "ע) המחבר (כדעת .Á)הכוס

בהבדלה במוצ"ש בשמים הריח לא בשמים Ë)חוהמ "פ הריח בש"ק יוה"כ  וכשחל  ,(È.

בצלחת רבינו ולא השולחן  על  הבדלה לעשות נהג זיע"א מנדבורנה חיים יא).הדבר

משעוה לנר באבוקה כלל בדרך  רבינו  השתמש ובשנים È·)הבדלה זה, על דקדק לא (אמנם .
נרות) בשני השתמש .È‚)מקדם

צפורןלבשמים בגרגירי רבינו .È„)השתמש

________________

סבל"... או נפש  עגמת נגרמו שלמישהו בידעי שלם  בלב בהדלקה

האחר, של נוחותו בשביל זאת וכל הימנו, זע לא שמעולם מנהג לו להתיר רבינו ביקש  בפשטות כך,

חלילה... הדעת חלישות או צער של שמץ ספק איזה לו ייגרם  שלא

שבת  זולת ויין, מבשר כולם נמנעים ואילך [אב] חודש "ומראש  איתא, תקנ"א) (סימן בטור הנה ח.

בב"י) דבריו והובאו ג', סעיף ט"ו (סימן מהרי"ל ובשו"ת כולה". השנה כל כדרך ושותין שאוכלין

"דמותר  להיתר, כתב (הארוך) משה בדרכי גם הבדלה. יין מלשתות נזהרים רבותיו ראה שלא כתב

בשו"ע  המחבר כתב וכן מצוה". של יין דהוא הבדלה יין שכן כל כן אם מצוה, בסעודת יין לשתות

ב'), (שער היעב"ץ בסידור משמע וכן המזון. וברכת הבדלה יין לשתות ומותר ג '): סעיף תקנ"א (סי'

זה. מנהג כן גם  הביא כ"ו) (סעיף השולחן ערוך ובספר

כב. כא, סעי' שם הרב שו"ע ח, סע' תס"ז סי' רמ"א עי' ט.

לבטלה, ברכה חשש  כאן ואין הבשמים. על לברך יש  בשבת כשחל סק"ה: שם ברורה במשנה י.

יתרה  נשמה כן גם בו היה בודאי הכפורים ביום  דאדרבה, ו': אות הציון ובשער ע"כ. שנהנה. כיון

על  מברכים  אין ס"ג: תרכד, סי' או"ח בשו"ע 'בשמים' הריחין לא בחול וכשחל בשבת. כשחל

הנפש , את להשיב נתקן שהבשמים  לפי הטעם , כתב: סק"ט המגן ובאלף יו"כ. במוצאי הבשמים 

יתרה. נשמה כאן אין הכפורים יום  אבל שבת, במוצאי שהלכה יתרה הנשמה מפני

צדיקים . כמה נהגו וכן שליט"א. קליין מנחם  הרב מפי יא.

הבריאה... הארת היא ושעוה שעוה, של היא כי תכוין האבוקה כשתדליק האריז"ל: בסדור עי' יב.

ושעוה, ס"ג. גימטריא דונג  כי יכוין ... כד: השבת, שער חיים עץ פרי ועי' ע"כ. שעוה... נק' שהם 

בהו  דכתיב זו"נ, שהם  ו"ה לאותיות מאירין הם  אנפין, דאריך נהורין ש"ע ר"ל ו"ה, ש"ע - ר"ל

בהו  דכתיב קליפין, מש "ע הבדילנו זה, ש"ע ובכח שעו"ה. היינו עושה חקר, אין עד גדולות עושה

ס"ג , שם שבה שבאמא, הקדוש מאש  נמסו כדונג הקליפות, הרים  ואז מו"ה. היונקים תאכלם, ע"ש

ע"כ. א"ש . וע"ה ש', גימטריא ביודי"ן מלא דאלהים 

שתי  לו שיש  ונר הרמ"א: וכתב אבוקה, על לברך המובחר מן מצוה ב': רחצ , סי' שו"ע ועי' יג.

זהו  הברכה בעת להדדי נרות שתי יחד שמדביק ח', ס"ק שם משנ"ב ועי' אבוקה. מיקרי פתילות

אבוקה. חשיב ג"כ

יבואו  שלא כדי בשמים, מיני בורא הכל על מברכין במוצ "ש  א': ס"ק רצ"ז, סי' משנ"ב עי' יד.

ומ"מ  הכל, על יוצא זו בברכה אבל המיוחדת ברכה בכל בקיאין, הכל שאין עם  ההמון לטעות

נעגילע"ך  או המוסק כגון בשמים מיני  בורא שברכתו דבר לבשמים  שיקח יותר טוב לכתחלה

מובא:(צפורן). הי"ו) פרידמן שלמה ר' הרה"ח המשב"ק (רשימות חזיתיך בקודש ובס' ע"כ.

הכניסה הבדלה קודם  תשמ"ו סיון כ"ח קורח פר' רייזל במוצש"ק סימא מרת הצדקנית הרבנית
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רבינוכשהיתה של  לחדרו  נכנסת היתה חיותה בחיים ע"ה רייזל סימא מרת הצ' הרבנית אמו
נרות  חמש ומדלקת הבדלה .ÂË)קודם

מזג ÊË)עמד  ולא גדותיו , על קצת שנשפך  עד  הכוס את ומילא פעמים, בשלש הכוס את ומזג
כבקידוש  היין קנקן  לתוך  מים טיפות .ÊÈ)אז

הכוס קודם על  רבי ÁÈ)שהבדיל  מהרה"ק אברהם" פון "גאט  תפילת פעמים ג' לומר  רבינו נהג
זי"ע  מבארדיטשוב יצחק זיע"א.ËÈ)לוי נבג"מ  הק' אבותיו מפי שמקובל  מיוחד בנוסח  ,

בימינורבינו הכוס את צפורן),Î)החזיק גרגירי (ובה הבשמים קופסת החזיק השמאלית ובידו ,
וגו ' אבטח  ישועתי א-ל 'הנה ובנעימה רם בקול  וזמרת Î‡)והתחיל עזי אומר, היה וכך

וגו ' "ה'" הושיעה Î·)יה ה' וגו', אשרי צבאות ה' וגו', עמנו  צבאות ה' הפסוקים ג"פ שילש

________________

זקינהע"ה  מירושת הבשמים  מקופסת הבשמים  ברכת שיברך מאיר לרבינו רבי  הרה"ק

זי "ע  ישתמש מקרעטשניף שרבינו רצונה דיליה דהילולא יומא חל סיון) (ל' שהשבוע שכיון באמרה

בזה.

משה  במטה ועי' הי"ו). פרידמן שלמה ר' הרה"ח המשב"ק (רשימות חזיתיך בקודש בס' מובא טו.

נכון  ומנהג שבת, במוצאי אופל במקום נרות שמדליקים  המדקדקים "וראיתי שכתב, תקי"ב) (אות

(סימן  היטב בבאר בקיצור והובא ביציאתו". לעשות יש כך בכניסתו, נרות שמדליקין שכשם  הוא

משאר  יותר קודש שבת במוצאי נרות להדליק שצריך לדרך, צדה בספר כתב וכן ט"ז), ס"ק רח"צ 

שם). בבאה"ט (הובא לילות

(אגודה  מעומד [להבדיל] אומרים ויש כתב, וברמ"א מיושב. הבדלה אומר ו': רצו, סי' שו"ע עי' טז.

אלו במדינות נוהגין טו: סע' שם הרב, בשו"ע ועי' אלו. במדינות נוהגין וכן ואגור) בו להבדיל וכל

מעומד  לויה ודרך אותו, מלוין שאנו המלך לכבוד ומ"מ מעומד לישב , לו יש ההבדלה גמר אחר 

מעומד. לשתות או לאכול חכמים לתלמידי שאין הכוס, ולשתות

וברהמ"ז, בקידוש כמו הבדלה של ביין מים למזוג יש סוד שעפ"י כתב כ"ח) (פרק יבק במעבר יז.

הבדלה  של בכוס מים להטיל אין כי ודע כתב: ג ') אות שבת, (עניני האריז"ל במנהגי בשעה"כ אבל

ויזהר  כתב: פט:) (דף שבתי רבי  ובסידור ע"כ. ז"ל, גיקוטליא הר"י בשם ב"י כמ"ש אופן, בשום 

הדס  ע"י אלא חסד, שהוא מים  ע"י לא עתה, הכוס מיתוק כי במים, הבדלה כוס ימזוג  שלא מאוד

סק"ז). קצ"ו (סי' החיים בכף מש"כ עוד ועיין י"ח), (שער חיים  עץ בפרי וכ"כ תפארת. שהוא

היה  והכי אדהכי הכוס, על להבדיל כשעמד זי"ע מנדבורנה איתמר רבי הרה"ק אדמוה"ז מרן יח.

במלים : ניגון חרישית לעצמו שבת".מזמר פון רגע א "נאך

להצלחה  גדולה סגולה וז"ל: זי"ע, מבארדיטשוב יצחק לוי רבי הרה"ק של קודש  בכתבי נמצא יט.

ומובטח  פעמים , שלש הבדלה קודם קודש שבת מוצאי בכל זו בקשה וטף ונשים  אנשים  שיאמרו

פנחס  רבי הרה"ק אמר מט: אות השבת שער פנחס אמרי ועי' ה'. ירצה אם  בוודאי שיצליחו אני

דברי  הם השבת של הדיבורים  כל כי שב"ק, במוצאי אברהם" פון "גאט שאומרים הטעם  מקאריץ

בלשון  התפלה זאת אומרים יוזק, שלא היפך אל מהיפך יצא שלא וכדי להיפך, הם חול ודברי קודש,

אידיש ']. בלשון רק קודש בלשון אותו אומרים שאין [היינו לחברם. כדי חול

ההדס  נוטל ושוב היין, על ומברך בשמאל וההדס בימין היין ואוחז ו'): סעיף רצ "ו (סי' בשו"ע כ.

ע"כ. לימינו, היין ומחזיר ההדס על ומברך בשמאל והיין בימין

ישועות  כוס וגו', ישועתי אל הנה בבית שעושים  הבדלה קודם לומר ונהגו ס"א), (שם  ברמ"א כא.

טוב. לסימן וגו', אורה היתה ליהודים וגו', אשא

כי  אפחד ולא אבטח ישועתי אל הנה ובמהרי"ל ויטרי במחזור הנוסח כתב, מהרי"ח בליקוטי כב.
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לנוÎ‚)וגו ' תהיה כן  וגו ' אורה היתה ליהודים השומעים אמרו  הפסוקים והגביהוÎ„)וכשגמר  ,
וגו '. ליהודים ואמר רבינו  וחזר  ההבדלה, נר  את

הכוס,בעת  את מעט הגביה וגו '" אשא ישועות "כוס פסוק Ô�¯Ó'אמירת È¯·Ò' ¯Ó‡ ‡ÏÂ(‰Î.

הכוס כשבירך לתוך  הביט הגפן פרי בורא השולחןÂÎ)ברכת על  הכוס הניח  הברכה לאחר  .(ÊÎ,
בשמאלו אחז והכוס בימינו, הצפורן בו  שמונח  הכלי מיני ÁÎ)ונטל בורא ובירך ,

פעמים ËÎ)בשמים  ג' בצפורן  שרעפים Ï)והריח  ואחוז נפלאה בדביקות שרוי ופעם Ï‡)כשהוא ,
השלחן . על והניחו  נרנח"י, חלקי ה' כנגד  טעמו אמר

בשמים"פעם עצי מיני "בורא בירך  עשבים אלא ציפורן בידו היה .Ï·)כשלא

________________

של  זה השם ליתא קי"ח בתהלים  וכן בשלח פר' בתורה הנה לישועה, לי ויהי ה' יה וזמרת עזי

עיי"ש . ב', י"ב בישעי' הוא זה פסוק אך הוי"ה,

לגידול  ומנוסה בדוקה סגולה וז"ל, יד כתיבת ספר בשם כתב ע"ה) (סי' חכמה ישועות בס' כג.

ה' וגו' עמנו צבאות ה' הפסוקים פעמים ג' שבת במוצאי הבדלה שעושה בעת יאמר שהאיש  בנים,

קאריץ. דק"ק זלה"ה בו"ק מהרה"ק שמעתי זה ודבר בדוק, והוא וגו', הושיעה ה' וגו' אשרי צבאות

יח. אות סעודה ערך יהושע זכרון ס' ועי' הבדלה. סדר מהרי"ח, ליקוטי עי' כד.

מרנן. סברי לומר נהג מנדבורנה חיים הדבר שרבינו יצוין כה.

הדעת). היסח משום  (והטעם  ובנר בכוס עיניהם יתנו הבדלה ובשעת א'): סעיף רצ "ו (סי' רמ"א כו.

הפסק  יהיה שלא הגפן לאחר מיד מהיין מעט לטעום  נהג  זיע"א מנדבורנה חיים הדבר רבינו כז.

או"ח  יעקב יגל שו"ת ועי' הי"ו. זלצמן שמעון ר' הרה"ח מפי פסוקים . כמה שאמר כיון השתיה עד

הגפן. ברכת לאחר מיד שבידו מהיין ליחך מספינקא יוסף האמרי שהרה"ק מג  סי'

עכ"ד. וכו', ההדס על ומברך בשמאל והיין בימין ההדס נוטל ו') סע' רצ "ו, סי' (או"ח שו"ע כח.

על  מניחו  או לשמאלו  הכוס מחזיר וז"ל, שכתב ג' סעיף ו' פרק הבדלה סדר יעב"ץ בסידור ועי'

עכ"ד. וכו', ומברך בימינו בשמים  או ההדס ונוטל השלחן,

לחזור  צריך אין לו אין ואם לו, יש  אם  הבשמים  על "מברך א): סעי' רצז, (סי' שו"ע עי' כט.

כואבת  שהיא הנפש להשיב אלא עליהם  מברכין "שאין מבאר: סק"א) רצז, (סי' ובטו"ז אחריהם".

השבת". ביציאת

שבת  שבכל לפי שבת, במוצאי הבשמים שטעם  "וי"א שבת): במוצאי ד"ה מא, (סימן הכלבו וז"ל

בבשמים  מריחין אנו זה ועל ומסריח, ושורף חוזר שבת ובמוצאי מסריח, ואינו גיהנם, של אור שובת

הבשמים ". ריח הריח, מאותו שיגין

הריח... סוד אל תכוין בשמים , עצי ...ענין השבת: שער חיים , עץ פרי עי' מורי ל. אומר והיה

נפשו, אז יושבת בגופו מקום  באיזה ולדעת להריח אדם יכול שבת במוצאי כי  ז "ל, והוא...[האר"י ]

רחוק  הנפש להריח, מתאחר ואם  לחוטמא, קרוב שנפשו בידוע בהדס, בהריחו תיכף לו בא הריח אם

פסוק  על בתקונים כנזכר ברגליו, למטה ח"ו נפשו יורדת לפעמים  כי ישפוט, זה דרך ועל מחוטמו,

מרגלותיו, ישרה ותגל תפלה בסידור וכ"כ נשמה. רוח נפש נגד פעמים , ג' בהדס  להריח ויש 

פעמים.ברדיטשוב  ג ' הבשמים  ויריח פעמים.: ה' מריח רבינו שהיה שנים שהיו יצויין

אחוז  הוא כי בעליל רבינו  על ניכר היה הבדלה  בשעת מובא: הצאצאים  א' שברשימת יצוין לא.

עלמא. דהאי מחיזו מופשט נפלאה בדביקות שרוי והיה שרעפים

כ"כ  חזיתיך. בקודש בס' מובא מירון. קדישא באתרא תשמ"ט נח פר' במוצש "ק היה כן לב.

ברדיטשוב. ישרה תפלה בסידור וכ"כ בשמים. עצי מיני בורא לומר קאפיל לר' האר"י בסידור
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האש"בירך מאורי שלא Ï‚)"בורא כדי הכף לתוך אגודל וכפף לאחוריו  הימנית ידו את סיבב ,

האגודל על אצבעותיו ד ' וקמץ  בלב Ï„)לראותו , הצפרנים על  והסתכל  הפךÏ‰)ד, ואח"כ ,

אחת  בבת והכף הצפרנים על  והסתכל  אצבעותיו  ד' ופשט לתוךÂÏ)ידו כפוף נשאר  והאגודל ,

________________

היא  הנוקבא כי בו, תכוין האש , מאורי ...כשתברך כד: פרק השבת, שער חיים, עץ פרי עי' לג.

לנו  ואין האש, מאורי בורא אומרים  ואנו בעולם, שולטין הגבורות שבת ובמוצאי אוכלה, אש נקרא

עמהם . חלק לנו ואין אלהינו, הוא כי בבורא, רק עמהם  חלק

הצפרניים, ראיית ענין כד: השבת, שער הכונות, שער עי' ראשי לד. כופף ז"ל [האר"י ] מורי היה

אדם. של פניו כנגד נכפפים  והיו היד, כף לתוך לאכפייא האצבעות כתב, ויקהל פרשת בזוהר גם 

נגד  צפרניים  של מקום האצבעות אחורי להחזיר הוא, פי' שרגא. לקבל האגודל, מן חוץ אצבעין ד'

היד  כנגד האצבעות פנימית להחזיר מפרשים  כיש  ולא האגודל, ע"ג  האצבעות כפיית כי נמצא הנר.

קודם  בצפרניו שיראה צריך נה: מצוה, נר שבת, מס' הק', של"ה ועי' ע"כ. להיפך. רק  ולכפותן,

וזה  מצאתי . אלהים , ויבדל טוב כי האור את אלהים  וירא דכתיב משום האש, מאורי בורא שיברך

במוצאי  חסידים , בספר כתב [הגה"ה. אבוקה על לברך המובחר מן ומצוה רצ "ח, בסימן הטור לשון

להריח, טוב ריח צריך ואז רע, שריחו מפני עליו ולברך להדליק בל"א קי"ן ששמו עץ יקח לא שבת

לשון  שהוא האש מאורי בורא הברכה ונוסח הואיל הוא הטעם . עכ"ל] החשבונות, בספרי כמ"ש

שם להיות צריך עוד רבים , וכתב בצפרנים]. להסתכל [ונוהגים הרבה אבוקות בה שנראים אבוקה

שלו  ערוך בשולחן מורי וכתב ע"כ. הנר, מן שיהנו כדי הידים  לכפות מביטים  עמרם , רב בשם 

שמאל, ביד הכוס  ולאחוז ימין יד של בצפרנים  לראות ויש  לשונו, וזה ג) לכפוף (רצ"ח, ויש

וזה  שבפנים . אצבעות פני יראה ולא אחת, בבת הכפות עם  בצפרנים  רואים שאז היד תוך האצבעות

ארבע  כופין ואנו האש , מאורי ונקראים ההוא מהנר מאירים  מחנות וארבעה יעקב, תולעת לשון

מהנר  שמאירים  התחתונים , המרכבות סוד ההם למחנות רמז והם  הנר, כנגד ימין צד של אצבעות

באחורי  אם  כי להסתכל ואין וקיומם. אורם וממנה עליהם , השולטת ישראל כנסת הכלה סוד

למאורות  רמז והפנימית אחורי, את וראית בהם  שנאמר התחתונים למאורות רמז שהם  האצבעות,

הנר  לפני האצבעות פנימיות כופין אין כן על בו. להסתכל ואין יראו, לא ופני בהם  שנאמר העליונים 

אבל  למעלה, העליון מהמאור מאירים  הם  אבל מטה, של מנר מאירים ואינן פנימיות שהן לפי

מאירים  הם  שממנה לרמוז נגדה האצבעות אחורי כופין לפיכך התחתון, מנר מאירים האחוריים

תחילה  המנהג , הוא וכן הבדלה בהלכות תניא וז"ל, מוהר"מ לדברי נוטים  ודבריו שם . עיין  כו'

כתב  וכן חושך, במקום האור והנה פושטן, כך ואחר תחתיהן ומחשיך ידיו לתוך אצבעותיו מכניס

עכ"ל. האור, מן נאות הוא שכבר מברך ואח"כ שם. עיין רצ"ז בסימן לקט שבולי בשם  יוסף הבית

לי  אוי אמר במוצ "ש , היום  שחשך הראשון אדם כשראה באגדה, יש  כי הטעם, כתב בכלבו לה.

ויצא  בזו, זו והקישן רעיפים שני ונטל בלבו, בינה הקב"ה ונתן בעדי, חשך עולם שסרחתי שבשבילי

בצפרנים  מסתכלין ולזה הצפרנים, לבד ערום  עצמו וראה בגופו ונסתכל עליו, ובירך אור מהן

סק"א). (שם  במג "א וכ"כ האור. על כשמברכין במוצ"ש

הזוה"ק  בשם  כתב (שם ) וברמ"א ובצפרנים , הידים בכפות להסתכל נוהגים ס"ג), (שם  בשו"ע לו.

אחת, בבת הכפות עם  בצפרנים  רואה שאז היד לתוך האצבעות לכפוף ויש ויקהל), ובפ' בראשית (פ'

שיטת  (סק"ה), במג"א והעתיקם בדבר שיטות שני ויש  ע"כ. שבפנים. האצבעות פני יראה ולא

סובר  ובשעה"כ סוד. עפ"י והטעם  כלל, לפושטן ואין כפופים  כשהם באצבעותיו דיסתכל הרמ"א

האצבעות  באחורי יראה פשוטין שהן כמות רק כפיפה, בלי דהיינו מאחוריהן פשוטין רק שיהיו

שכתב  כמו היד לתוך האצבעות לכפות נוהגין דמשו"ה ונ"ל במג"א, ע"ז וסיים הצפרנים . מקום

ע"כ. שניהם , ידי לצאת מאחוריהן ורואין אותן פושטין ואח"כ הרמ"א,



dv

לראותו שלא כדי בדוקא שמאלÊÏ)כפו יד על הסתכל ולא לסירוגין, פעמים שלש עשה כן .

.ÁÏ)כלל

קודש חזר בין "המבדיל  ברכת ובירך  בשמאלו הבשמים והחזיק בימינו  הכוס את ולקח

ישב ËÏ)לחול ,"(Ó לראות ההבדלה, נר  לאור  שבכוס היין במותר  הסתכל  ואח "כ  מעט ושתה

צורתו לכבותוÓ‡)את ההבדלה נר  על  בכוס הנשאר  היין  שפך כוס, רוב ששתה ולאחר ,(·Ó.

________________

האגודל, על האצבעות כפיית ונמצא כו', מ"ב) (דף ה]כוונות [שער לשון וזה כתב, (שם) במג"א לז.

לזה  טעם ז) אות הבדלה, סדר תסז) (שנת (הקדמון שבת שומר בס' ועי' חוצה. האגודל יראה ולא

הסוד. עפ"י

עם  פעמים , ג ' הוי"ה דהיינו ויב"ק, לבנון גימטריא יכוין - נ"ר כד: השבת, שער פרע"ח, ועי' לח.

יחודי  הג' משולב דהיינו אדנ"י, אהי"ה אדנ"י.אלהים  הוי"ה אלהי"ם , הוי"ה אהי"ה, הוי"ה - ם 

לבד  הימין ידיו צפורני בד' מסתכל והנה וכשהוא החוצה. יראה ולא בפנים , תחתיה האגודל יכוף ,

מד' א' בכל החיצונים , כחות ר"ן ויש  מלאכות. ל"ט דמינייהו דחול, לבושין ל"ט יש אצבעות, בד'

וה' אלפים יש  הימין, אצבעות מד' א' ובכל אל"ף, מצדך יפול אתמר דעלייהו שמאלית אצבעות

ד' אלף, גי' ר"ן פעמים ד' (פירש מימינך. ורבבה כתיב דעלייהו נ"ר, י"פ ופירש  נ"ר, כמנין מאות

ותביט  עליו, ויברך יב"ק, לבנון דהיינו מצוה, בנר וכשתסתכל אלפים) עשרת גי' ות"ק, אלפים  פעמים

וכ"כ  ע"כ. לברכה. זכרונו מורי של שאינו ונ"ל הסיפים . וירעשו הכפתור הך בהם ותקיים  הימין, ביד

הק'. השל"ה לאבי נוחלין יש  בס

משריין  אינון וכל חיילין, אינון כל כסא, על דמבדילין "ובשעתא יד. הקדמה ח"א, זוה"ק עי' לט.

שבתא  עאל דכד בגין עליה, דאתמני ולפולחניה לאתריה יתוב וחד חד כל דחול, יומי על דאתמנן

שבתא  דנפיק שעתא ועד דיליה, משולטנותא אתעדי וחול בעלמא, ושליט אתער קדש יומא, ואתקדש

לאתרייהו, תייבין אתה לא ברוך ישראל דאמרי זמנא עד לאתרייהו, תייבין לא שבתא דנפק ואע"ג

לחול, קדש  בין המבדיל ותייבין ה' מתערין, דחול יומי על דאתמניאו ומשריין אסתלק, קדש  כדין

מרזא  נהורין דיהון עד שלטין לא דא כל ועם עליה, דאתפקיד מטריה על וחד חד כל לאתרייהו

על  ושלטין כלהו, דנורא ומיסודא דנורא, דעמודא דמרזא בגין האש, מאורי אקרון וכלהון דשרגא,

תתאה. עלמא

סימן  מהרי"ל ובתשובת שישב. עד הבדלה ישתה לא נה: מצוה נר שבת מס' הקדוש, של"ה עי' מ.

ולא  מעומד יאכל לא חכם  דתלמיד משום  כמדומה שישב, עד הבדלה כוס שתה לא ז"ל מהר"א ח',

שנשתייר ומה כאן. עד מעומד, המצוה ישתה את לחבב כדי  פניהם  את בו .רוחצין

מפי מא. מצחו. את לראות המשקפיים אז מוריד היה זיע"א מנדבורנה חיים הדבר שרבינו יצויין

הי"ו. עקשטיין שמחה ש'תשתה הרה"ח ב'טרם "ת'יזהר מובא, תשט"ו) (אות שבת רמזי ובספר

יעשה  וז"ל, ח'), אות הבדלה (סדר שבת שומר בספר שכתוב למה רמז ת'ראה. ב'משקה ש'צורתך

עיין  וכו', ישתה ואז שבכוס משקה תוך צורתו לראותו הנר אור ובין הכוס בין ומחיצה הבדל בידו

בכוס  יראה הבדלה אחר שבת במוצאי אז מרעה שבוע כל להנצל סגולה זכירה הספר וז"ל שם .

בגורי  איתא שכן הביא ח') (אות שבת שומרי ספר על שבת מנחת ובהגהות וכו'". שלו מצח ויראה

האריז"ל.

(שם  הרב ובשו"ע הנר. בו ומכבין הבדלה לאחר הכוס מן שופכין גם  ס"א), רצ"ו (סי' ברמ"א מב.

בו  ומכבין כו', המבדיל שתיית אחר בכוס הנשאר יין מן השלחן על לשפוך נוהגין גם  כתב, ס"ה)

עליו. לברך הבדלה של לנר למצוה, אלא זה נר הודלק שלא לכל נראה שיהא כדי הנר
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ההבדלה הריח נר  עשן  עבדי"Ó‚)את משה תורת "זכרו ואמר: ,(„Ó.

עיניונתן  גבי על  ונתן  הנשפך  ביין  ידיו  שתי אצבעות פעם Ó‰)ראשי בכל ואמר  פעמים שלש
העצם  ועל  מצחו  על ונתן  שוב טבל  אח "כ  עיניים", מאירת ברה ה' "מצות הפסוק:
אח "כ בקרבי', חדש נכון  ורוח  אלקים לי ברא טהור  'לב הפסוק פעם בכל  ואמר שבעורף,

המלבושים  כיסי תוך  אל ונתן שוב ההיא ÂÓ)טבל בשנה וימצא ההוא בארץ יצחק 'ויזרע ואמר :
מלא  מלכנו אבינו אמן , ישראל  ולכל לנו  יהא טוב ומזל טוב סימן ה', ויברכהו  שערים מאה

ג"פ. כן וחזר מברכותיך, ידינו מלא מלכנו  אבינו שבע, אסמינו 

אומרלאחמ"כ כשהוא שם הנוכחים וכל והמשמשים יוצ"ח בידי היין משיירי נותן  רבינו היה
יין חילק בביהמ "ד  שהבדיל ובשנים ישראל. ולכל לנו  יהא והצלחה ברכה שפע

הקהל . לכל

לחול 'לאחמ"כ קודש בין 'המבדיל בזמר מאירÊÓ)פתח  רבי הרה"ק מרבינו המקובל  בניגון
זיע"א  שלושת ÁÓ)מקרעטשניף את גם והוסיף המבדיל, שוב אמר בידך" "נחנו  ואחרי ,

________________

לחבב  הכל העשן, ומריחין הנר בו מכבין יש  בסוגריים ), ז' אות (פ"ו בסידורו היעב"ץ כ"כ מג.

רעות. מרוחות להנצל סגולה שהוא זכירה בספר ועיין כתב, מהרי"ח ובליקוטי המצוה.

ושמעתי  הבדלה, בנר להריח שיש  בספרים "איתא כתב: יב) אות ט', (פרק השבת אור בספר מד.

איתא  ראובני) ילקוט (מבעל שבת תענוג ובספר משה', תורת 'זכרו הפסוק שמריח בשעת שאומרים 

לשכחה". ויועיל וגו'' משה תורת 'זכרו פסוק פעמים  מ"ט יאמר שבת במוצאי המקובלים ) (בשם

לחיבוב  הבדלה של היין בשפיכת עיניהם  לרחוץ שנוהגין ס"א), רצ "ו (סי' ולבוש  ברמ"א כ"כ מה.

נוטלת  גסה פסיעה ע"ב) מ"ג (ברכות דאמרז"ל אהא כתב ג ') אות רס"ט (סי' ובפרישה עיי"ש . מצוה,

ביין  דה"ה שמשי, דבי בקדושה להדריה תקנתיה מאי אדם , של עיניו ממאור מאות מחמש אחד

רפואה. איסור משום לחשוש דליכא במוצ"ש, אלא העינים גבי על נותנים  לא דמשו"ה ונ"ל הבדלה,

סק"א). ש "א סי' (א"א בפרמ"ג  וכ"כ

כיסי  לתוך יין מטיפות הרטובות האצבעות מכניסים "גם הביא, הבדלה) (סדר השבת זיו ובס' מו.

ישראל". ולכל לנו יהיה טוב ולמזל טוב סימן ואומרים  ולשפע, לפרנסה סימן הבגדים 

הזמר  השני, מהבית הבתים בראשי 'אמת' הקטן' 'יצחק וסימנו יצחק, רבינו חיברו זה זמר מז.

מיד  לשיר מרוטנברג הר"מ נהג  שכן תרכ"ד סי' או"ח ב"י ועי' ר"ה). (אות ויטרי במחזור נמצא

רצ"ה) סי' חיים  וארחות בפ"ת מובא ס"ז, סי' (או"ח סופר חת"ם  בשו"ת "המבדיל", ההבדלה לאחר

שכל  כנראה יו"כ למוצאי אלא שבת למוצאי ניתקן דלא לחול, קודש  בין המבדיל פיוט על כתב

קודש  שבת מוצאי בכל לאומרו נהגתי בעצמי אני אעפי"כ עונות, כפרת על מתפלל וחרוזים  ענינים

ר' הרבי רביה"ק זה בזמר שפי' מה מובא מרדכי מאמר ובס' עיי"ש. וראיתי, שמעתי כאשר

ישראל, שומר הקב"ה היינו שומר' 'אמר פירוש  לילה. וגם  בוקר אתא שומר אמר זי"ע: מרדכי'לע

לך  'והיה שכתוב כמו הבוקר, כאור אז יהיה לילה' 'וגם  העתידה, הגאולה על מרומז בוקר' 'אתא

עולם'. לאור ה'

בניגון  זי"ע. מנדבורנה איתמר רבי הרה"ק הזקן אדמו"ר מרן ע"י הותאם המבדיל על הניגון מח.

יצחק  רבי הרה"ק העיד עליו יעקב שושנת על ובפורים  קצבה" "אין על הנוראים  בימים  גם  שמושר

את  ליוו זה שבניגון בידו שקבלה זי"ע, מטשזיקוב איתמר רבי הרה"ק חותנו בשם  זי"ע מקאליש

הכיפורים . ביום  הקודשים  מקודש בשלום  בצאתו קיים היה המקדש  שבית בזמן הגדול הכהן
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שר "מיכאל המבדיל , וכו'", פודה "א-ל ישרה-בארדיטשוב), תפלה בסידור  (המובאים הקטעים
'בשמים' וככוכבים וסיים המבדיל, וכו '", טוב שבוע לנו  "תנה המבדיל , וכו '", .ËÓ)ישראל

קודש רבינו בין "המבדיל  זמר את מזמר היה זיע"א מנדבורנה מרדכי ר' הרבי הרה"ק הס"ק
על זה ניגון  מזמרים שהמלאכים איך ששמע זה ניגון  על  ואמר  מיוחד, בניגון  לחול"

לחול קודש בין  .�)המבדיל

מנדבורנה במוצאי יעקב הבאר רבינו נהג כשהבדיל יו "ט ) במוצאי (וכן  סוכות חוה"מ שב"ק
מפלוגתא  נפשא לאפוקי מזונות גם ואכל בסוכה לישב ברכת הבדלה לאחר לברך 

בסוכה  לישב ברכת .�‡)בענין

כסגולה רבינו לבחורים ההבדלה כוס משיירי במוצש"ק נותן היה זי"ע מנדבורנה חיים הדבר
זיווגם  .�·)למצוא

מפרימישלאןאצל מאיר רבי הרה"ק שנטפורבינו  השעווה משיירי חוטפים החסידים היו  זי"ע
לישועה  כסגולה ההבדלה .�‚)מנר

________________

[הרה"ק  אדמו"ר שצוה מה "זאת כתב: ריב) דף סגולות, – ליקוטים (החדש, תורה בליקוטי מט.

לנו  יתן וכו', מיכאל וכו', פודה אל קודש, שבת מוצאי ליל בכל לומר זצוק"ל] מטשערנאביל המגיד 

וכו'".

מזידיטשויב. זצ"ל אייכנשטיין שלום  ר' הרה"צ בשם  המאה שנת מכתב בקו' מובא נ.

ברכה  לענין אך בסוכה חייב יין שותה דאם  האחרונים דעת מביא י"ג  ס"ק תרל"ט, במשנ"ב נא.

תבשיל  או דגן מיני מחמשת העשוי פת על כ"א בסוכה לישב לברך דאין אחרונים כמה הסכימו

שמצות  דעות מביא י') (אות תשובות פסקי ובס' עיי"ש. עליו סעודה קובע אם  מינים  מה' העשוי

החזו"א, נהג שכן ומציין בסוכה לישב לברך ויש טפי לקביעות היין שתיית את מחשיבה הבדלה

הפת  על ידים ליטול שיש אויערבאך מהגרש"ז כן מביא נח פרק כהלכתה שבת שמירת בס' אמנם

נהג . ושכן דעות לשאר לחוש בסמוך מזונות לאכול או

חוהמ"ס  שבמוצ"ש מובא הי "ו) פרידמן שלמה ר' הרה"ח המשב"ק (רשימות חזיתיך בקודש ובס'

אכל  כי  בסוכה לישב של שאלה משום  מינץ ברח' תמיד כדרכו ולא בביתו רבינו הבדיל תשמ"ח

בביתו. מלכה מלוה

עשרה  שמונה ה'בן את עבר מכבר שזה בחור שהה פ"א שליט"א: בורד זאב ר' הרה"ח מספר נב.

שמי  אמר מנדבורנה חיים הדבר ורבינו לדלג , רצה לא א' אף זו ובמשפחה להתחתן ופחד לחופה'

מן  וישתה הנה שישוב רבינו ציווה משם, יצא זה ובחור בקרוב, זיווגו את ימצא הכוס מן שישתה

והוצרך  בפניו ברירה נותרה ולא אצלו להסתובב עוד רשאי יהי' לא ישתה לא שאם  בו והתרה הכוס

זיווגו. את מצא קצר זמן שבתוך כמובן הכוס מן לשתות

מאיר  רבי הרה"ק רבינו של במחיצתו קבועים דברים היו מובא: המאירה אספקלריה בס' נג.

השעווה, לגלידי ישועות. שערי לפתיחת הם מסוגלים כי חסידים, בקהל נודע אשר מפרימישלאן,

נפלאים . סגוליים כוחות החסידים , היו מייחסים  רבינו, של ההבדלה מנר היו נוטפים אשר למשל,

שנטפו  השעווה משיירי לחטוף ומשתדלים ארצה, לגחון ממהרים הנוכחים היו ה"הבדלה", לאחר

הארץ. על

מספר  הקודם, בדור דירושלים  קדישא קרתא מיקירי פריינד, יצחק ברוך רבי הנודע, החסיד הרב

בבואו  לפרימישלאן. כך לשם ונסע בנים , חשוך היה ימיו בשחר אשר יהודי, הכיר כי היה,
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ההבדלה רבינו מיין  ישתו לא שנשים יש �„)הקפיד  היין  מריחת של  זה שמנהג אמר  וכן ,

הבנות. עם ולא הבנים עם רק לנהוג

לע זה אאמו "מדור הרה "נ  ז "ר  דוד שמואל ר' ל"ח

הרה  ז "בן הלוי יהודה צבי אהרן ר ' הורוביץ "ח ל 

תשס"נלב  אדר  ד ' ה."ע ב. צ. נ . ת. ט 

________________

גליד  לחטוף שהצליח לאחר מיד ואכן, שעווה. נטפי באותם  הטמונה הסגולה על שמע פרימישלאנה,

וקיימא. חייא בזרעא ונפקד נושע, רבינו, של מ"הבדלתו" שעווה של

העץ  בסוד ע.) (סנהדרין שארז"ל מה ידעת וכבר מ': אור, תורה שבת, מס' הקדוש , של"ה ועי' נד.

ולפי  לו... ונתנה ענבים שסחטה מלמד ה) יט, (ב"ר ואמרו היתה, גפן הראשון אדם בו שחטא

היין, ידי על מאדם  להבדיל הבדלה שנתכוונה של יין טועמות הנשים ס"ק אין רצו סי' מג"א וכ"כ .

ד'.

h
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ÔÈ‡שסוד מפני עצמו, להשפיל  תשובתו ועיקר  התשובה, בפני שעומד דבר  לך

שאין  בזוהר  שנראה היות ועם הכל , יתקן ושם החכמה על  עולה הענוה

אמנם  קשה, שתשובתו הכונה הידוע]. חטא  [על  ושלום חס  כלל תשובה לו

למעלה  אפי' לתקן תשובתו שתעלה תשובה ברוב וזה בתשובה, נתקן הכל

יתוקן  אמנם זה, חטא הוא מהבינה ולמעלה בבינה תשובה שהרי ממדרגתה,

למעלה. למעלה ובהכנעה בסיגוף  עצמו הרתחת ידי על 

˘Èכללנו ירצה מצא, חוץ עשה הבית בעל  לך שיאמר מה כל  אמת קבלת

עשה  לך אומר הבית שבעל  הייחודים סוד  דהיינו בתורה כתוב שנמצא  מה

מהתאחז  תצא אל תשובה, לך אין צא  אומר  אול  תשמע  אם זולתי ותקן

תצא אל הבית. בעל עמה לקשר המלכות היא  הבית בסוד הכנס אלא  למעלה,

התשובה, בפני שעומד  דבר  לך שאין אותך מטעין שודאי תשובתך, תמנע  ואל

למעלה. תקובל ספק שבלי שלימה תשובה ושובה

Ó¯]"[˜
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ירושלים 

הזמנים  בין הנהגת
בקיץ  והסכנות המעלות

הזמןבני  כל  אשר  התורה, לומדי הישיבות
בעת  לעורר  ראוי ומתעלים, עולים אתם
להתחזק  הזמנים, בין לפני עומדים שאנו הזו
וימי  הזמנים. בין  בימי ח "ו  ליפול  שלא
יחליפו ה' "וקוי בבחינת יהיו הללו המנוחה

רפיון . של לימים ח "ו  ולא כח",

שלוכדאי  מדבריו  בזה להעתיק מאוד 
הפסוק  על בלק, בפרשת הק' החיים האור
בשטים", ישראל "וישב א') פסוק כ"ה (פרק
צריך וגו ', בשטים ישראל "וישב שכתב
ורז "ל זה. מאמר  בהודעת צורך  מה לדעת
סיבה  זה כי בא להודיעך כי ואמרו  בזה העירו
טבע  לעורר  מטבעו  שהמקום לפי וכו ', לזנות

הבהמית. התאווה

הזנות ונראה סיבת יעיד שהכתוב לפרש
למחנה  חוץ לטייל  העם שיצאו  לפי שהיתה,
אומרו והוא מואב, בנות נמצאו ושם ישראל
שהיו במקום פירוש בשטים ישראל וישב
לשון הוא ושטים למחניהם, חוץ בו  מטיילים
שם  ופירש"י העם שטו  אומרו כדרך  טיולים
וזה  טיול , לשון  אלא שייט  אין  לשונו  וזה

לזנות". העם ויחל סיבת

ביןויש  לענין עצום לקח  מדבריו ללמוד
ימים  הם הזמנים בין ימי שבאמת הזמנים,

בשביל עולם גדולי אותם שתיקנו  נצרכים
מצד חזקה סברא בזה יש וגם כח, שיחליפו 
שזה  ההתחדשות ומצד הבריאות תועלת
שלא  זהיר מאוד  להיות צריך  אבל מביא.
במשך בו שהיו  העליה של מהמסלול לצאת
העולה  מדרך  יוצאים שכאשר הזמן , כל
החיים  האור  שאומר  מה וזה נופלים.
משום  היה מואב בבנות שנפלו  שהסיבה
מטרה, ללא בטיול  למחנה, חוץ שיצאו 

נופלים. בעליה נמצאים וכשלא

כשיוצאים וממילא שגם מזה ללמוד  יש
לצאת  שלא הזמנים, בין בימי למנוחה
צריך אלא בהם, ליפול שאפשר  למקומות

הזמנים. בבין גם העליה על  לשמור

רציפות 

העיקרי והנה  שהדבר ידוע התורה בהצלחת
ברציפות. לימוד הוא להצלחה שמביא
איש  החזון מרן  בדורנו היה לזה ולדוגמה
שנה  שישים שלמד  אותו  שהספידו  זיע"א,
הבר ביום שהתחיל ברציפות, לשמה תורה

האחרון . יומו  עד הפסיק ולא שלו מצווה

שמולאביץ ומרן הגר"ח הישיבה ראש
בו שמרתיחים לקומקום זה את המשיל  זצ"ל ,
המים  את לחמם מתחילים שאם חמים, מים
ממשיכים  מכן  ולאחר מה, זמן  ומפסיקים
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ממשיכים  ושוב באמצע, מפסיקים ושוב
יתחממו . לא לעולם המים הרי חלילה, וחוזר 
אך הוא המים את לחמם היחידית והצורה
מעמידים  אלא באמצע, מפסיקים שלא ורק
עד ברציפות האש על המים עם הקומקום את
רק  הוא בתורה ההצלחה כל כך  שירתח.
ולא  ברציפות, הוא והעליה כשהלימוד 

ברפיון . באמצע מפסיקים

הישיבות ובאמת אלו עשו גדול  תיקון
עם  יחד לקמפ למנוחה יוצאים הזמנים שבבין 
ישיבות  שמייסדים אלו וכן  הישיבה, ראשי
לבין כשיוצאים גם זה ידי שעל הזמנים, בין 
אלא  רפיון , של לזמן  יוצאים לא הזמנים

בתורה. העליה של במסלול  ממשיכים

תלמודיה איעקר

מובא והנה ב') קמ"ז (דף בשבת בגמרא
יכול מה מזה שרואים נורא מעשה
יכול הוא איך  מתורה, הדעת הסח  לגרום
המעלות  בפסגת שנמצא האדם את לדרדר 
חלבו , רבי "אמר בגמרא, ואיתא מטה. למטה
משובח , שיינה מדינה (שם דפרוגייתא חמרא
השבטים  עשרת קיפחו  דדיומסת, ומיא רש"י)
בכך ועסוקים הנאה בעלי (שהיו  מישראל 
רעה, לתרבות ויצאו בתורה עוסקים היו  ולא
להתם, איקלע ערך בן אלעזר  רבי רש"י).
והרחיצה, היין  (אחר  בתרייהו  אימשיך

תל איעקר תלמודורש"י), (נעקר מודיה
למיקרי  קם אתא הדר  כי רש"י). ושכחו,
אמר לכם, הזה החודש למיקרא בעא בספרא,
והדר עליה רחמי רבנן בעו  לבם, היה החרש

תלמודיה".

בןמבואר אלעזר שרבי נורא, דבר  בזה
בן יוחנן רבי של  התלמידים גדול  שהיה ערך
משנה  ב' (פרק באבות במשנה כמבואר זכאי
המתגבר", "מעין  שהיה עליו ונאמר  ח '),
פלפול ומוסיף רחב "לבו  הרע"ב ומפרש
"אבא  במשנה עליו  ואמרו מדעתו ". וסברות
ישראל חכמי כל  יהיו אם משמו , אומר  שאול
אף  הורקנוס בן  אליעזר ורבי מאזנים בכף
את  מכריע שניה בכף אלעזר  ורבי עמהם,

היה  בפלפולו  ערך  בן אלעזר  שרבי כולם".
אחרי  הלך  כאשר זאת ובכל כולם. את מכריע
עד התורה, כל  ממנו אבד  הזה עולם תאוות
פשוט פסוק אפילו לקרוא ידע שלא כך  כדי

בתורה.

אתרוזהו  בכל תורה בן לכל עצום לקח
מצב  ובכל  זמן בכל  עצמו  את שישמור  ואתר,
הזה, עולם והנאות תאוות אחרי להמשך שלא
ללכת  יכולים אינם הזה עולם ותאוות שתורה
זוכים  שבה היחידית והצורה אחת. בכפיפה
את  מסיחים כשלא רק היא תתקיים, שהתורה
השקיעות  את מפסיקים ולא ממנה, הדעת

בתורה.

אזוהאמת בתורה שקועים שכאשר היא
אפשר ואי אמיתית, ושלווה למנוחה זוכים
הוא  השלווה גם אלא לבד השלווה את לקחת
כמו השנה בראש האדם על  שנגזר דבר
לבקש  שצריך  ישלו", "מי בתפילה שאומרים
שלווה  שלום של  לחיים שנזכה מהקב"ה

ובטח . השקט

היה ומרן זצ"ל , שמואלביץ הגר"ח
כח נורא מה הזו  הגמרא מדברי מעורר
אפשר איך  מהתורה, הדעת והסח הבילוי

התורה. כל  את ולאבד  בזה ליפול

ביןועל ימי של המנוחה בימי כן
להפסיק  שלא מאוד להיזהר  צריך  הזמנים,
של מנוחה תהיה לא שהמנוחה העליה, את
אמיתית  מנוחה אלא התורה, ושכחת רפיון 
את  לאבד  ולא כח , יחליפו ה' קוי בבחינת

הכל .

שהרי והנה פשוטה סברא גם בזה יש
אלול חודש מתחיל  הזמנים בין  בגמר מיד
קרבת  של חודש והסליחות, הרחמים חודש
להצליח וכדי לי". ודודי לדודי "אני שבו  ה'
התחדשות  בו שיהיה כראוי, הזה בחודש
עוז , ויתר שאת ביתר תורה עול  של אמיתית
יהיה  לא הזמנים בין  של  שהמנוחה חייבים
אמיתית  מנוחה תהא היא אלא רפיון , בה
רעננים  וכוחות התחדשות לידי שמביאה

מעלה. מעלה לעלות וחדשים
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נ.י. במאנסי רב 

השנה  במשך השבועות חג
השבועות,הגם מחג ימים חודש עברו שכבר 

ובזמנה, בעתה מאמרו  מקום דעדיין י"ל 
מתן זמן שבועות דהא א) טעמים, מכמה
כחדשים, יהיו  יום בכל והלא הוא, תורתינו
וכל השנה כל על ממושכת יו"ט היו"ט הוה

זמן .

אחרב ) השבת מכנים היו  וצדיקים
"נאך" שבת רק שלא אשכנז, בלשון שבועות
קוראים  אלא שבועות, לאחר היינו שבועות,
שבועות, "עוד " כלומר "נאך", שבת אותו
בזה  טעם ויש היו"ט, מן  חלק שאחריו דשבת
שאחריו שבת שיש כמו  א"כ  בזה, ואכמ "ל 
יש  כמו "כ  שבועות, ועדיין עוד שהוא
אינו שאחריו  שהחודש הלאה הקו להמשיך 
שבועות, שעדיין חודש אלא אחריו, "נאך "
היו ולא עדיין, ניתנו  לא שהלוחות ובפרט 
ממש  ממילא תמוז , י"ז עד להינתן מיועדים
ומקום  צדדים, מכמה הוא ממושכת יו "ט 

השבועות". "חג זה למאמר 

ד 'הנה ובחז"ל הקדושה בתורה מצינו
(שמות  הקציר חג הזה, הקדוש ליו "ט  שמות
כ"ו), כ"ח (במדבר הביכורים יום ט"ז), כ "ג
ס"ח (פסחים עצרת שנקרא מצינו  ובחז "ל 
שחז "ל מצינו ב') (פ"ז שבת במס' וגם ב'),
שאין אעפ"י מ "ת עם השבועות חג הביאו 
עי"ש. כלל, להאריך  ואין לזה, רמז  בתוה"ק

בתוה"ק אבל נזכר  פעמים שלש עוד 
ובדברים  כ "ב ל "ד  (שמות שבועות דנקרא
כל בשלמא ולכאורה ט"ז), ועו "ש א' ט "ז 
הקציר , חג מובנים כולם הראשונים השמות
הראשון וקרבנו החיטים, קציר  זמן  דהוא
הלחם, השתי הוא החדשים מחיטים בציבור
יום  וכן  שמו, על  היו"ט נקראת ע"כ
בקרא  בהדיא כמבואר  פשוט  שזה הביכורים

לו שקראו ומה הביכורים, מביאים חג דבזה
דהוא  זוטא, בפיסקא מבואר  עצרת, חז"ל
וטעמו כ "ו ), כ"ח (במדבר אונקלוס מתרגום
טעמים  ג' שבועות) (על  לוי בקדושת מבואר 
ביום  בו  נמצא מ "ת וזמן ונודעים, עיי"ש בזה

עי"ש. בגמ' שם באריכות ונתבאר 

מבואר ,אבל כוונתו  אין שבועות חג
שעכשיו משום למימר  דליכא וכלל, כלל 
זה  אין  כל  קודם שבועות, שבע לספור  גמרו 
המהות  הוא לעולם דשם היו "ט , מהות השם
"חג  הא משום אי ועוד היו"ט, ושורש
והמנין הספירה דעיקר  לקרותו , הו "ל  הימים"

יומא  למימני דמצוה הימים, ומצוה הוא
א') פ"ו  (מנחות ג"כ, שבועי למימני
בלא  שבועות מנה דאם מבואר , ובפוסקים
יש  שבועות בלא וימים יצא, לא בוודאי ימים
תכ "ט משנ"ב (עי' דיוצאין  די"א פלוגתא
'הימים' חג א"כ  שם), י"א ובשעה"צ סק"ז
קשה  וביותר שמענו , לא וזה לקראותו החז"ל
שהוא  בשבועותיכם פנחס בפ' שכתוב מה
של הוא במה ביותר, הסבר צריך  זה שלכם,
קוראים  שלא ה' מועדי משאר  יותר ישראל

סוכתכם. סוכות ולא מצותיכם חג פסח

שבועות ובשלה"ק  תיבת  דשורש מבאר 
היו "ט , שמות כל מרומזים ובו שבע, הוא
מוסיף  ובגר"א 'עצרת', 'ביכורים' 'שבועות'
מ"ת  בזמן תורה על  עוד  מרמז  ת' דאות עוד
שבועות, נקרא למה מתורץ לא דעדיין הוא,
שבועות  דשמו אחר  רק שייכים לא אלו דר"ת
מה  צל "ד  אבל שמותיו , כל  בו  לרמז יש אז 

שבועות. שם זה

מגורי ועי ' לאחד  בדקת טור בספר 
לרמז שבועה, מלשון שהוא שכתב האריז"ל,
שלא  לנו  נשבע שהקב"ה השבועות השתי על 
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נמיר שלא נשבענו ואנו  אחרת, לאומה ימירנו
צ"ע  שלכאורה עיי"ש, אחר , באל  ח"ו אותו
שהוא  שבועה מלשון  שבועות התיבה דאין
בקמ"ץ  שבועות רק השי"ן , תחת בשו "א
עיקרי  טעם הי' אילו  ג"כ וכאן  השי"ן, תחת
ענין עוד לרמז הי' יכולין שבועות, שם של 
אבל לשו"א, מקמ"ץ הנקודות שמתחלף

צע"ג. היו"ט ושורש מהות דזה לומר 

דעיקרולפום  דהגם י"ל  הענין , פליאת
בפוסקים, כנ"ל הימים מנין  הוא ספירה מצות
לספור הוא הימים במנין הכוונה מ "מ 
כ"ג  (ויקרא בכתוב בהדיא כמש"כ השבועות,
שבע  וכו ' השבת ממחרת לכם וספרתם ט "ו )
בפסוק  אח"כ ורק תהיינה, תמימות שבתות
השבת  מחרת עד  כתוב ט "ז ) (שם שלאחריו
להלן ועוד  וכו' יום חמישים תספרו השביעית
תספור שבועות שבעה כתיב ט ') ט"ז (דברים
כלל , שם דימים מנין נזכר ולא וכו' לך
הוא  עומר  ספירת וענין  דכוונת בע"כ  דנראה
שבועות, שבעה של  סך יומי למימני בעצם
דהיינו הימים, ע"י השבועות למנות כלומר 
(מנחות  ואביי שבועות, שבע שהם יום מ "ט 
ומצוה  יומי למימני מצוה מוסיף א') ס"ו
אחד שבוע שהם ימים שמונת היינו שבועי,
למנות  צריכין  יומי בעצם כלומר  אחד , ויום
המצוה  צורת אבל  יום, בכל ג"כ שבוע באופן
ימים  למימני בעצם, הוא מהכתובים כנראה
עד ולספור למנות והעיקר שבועות שבעה של 
ע"כ אשר  (ב) פעמים. שבעה לשבוע שמגיע
אינו שבוע למימני ומצוה יומי למימני מצוה
אפרים  רבינו וכשיטת מצוות, ב' כפשוטו
בב"י  (והובא פסחים סוף המאור בבעל  הובא
במילוי  רק שבועות מונין  דאין תפ"ט ), או "ח 
כל בתחילת הימים שסופרים כמו  השבוע,
שבוע  כל  בסוף השבועות סופרים כן יום,
נפרדות, מצוות שני הם אם הי' דזה עיי"ש,
דמתמלא  דמיד סופרים, שאנו  האופן  אבל 
עם  השבועות מנין יום כל בכל  מונין השבוע,
למנות  הוא דהמצוה מוכיח  דיומא, המספר

דלמנות  כנ"ל, כלומר דשבוע, באופן  ימים
וזה  בשבוע, דימים באופן  יום דכל  השבועות
דימים, באופן השבועי למנות מצותו צורת

ונורא.

(שאיןובזה פלא מדרש ביאור  עוד  י"ל
הם  אימתי בסה"ק) טובא ומובא לפנינו
פי' מקום, של רצונו שעושין בשעה תמימות
ומנה  צא כפשוטו  אינו הספירה מנין  ענין  דכל 
ימי  הוא כנתבאר, אדרבה אלא מידי, לא ותו
התורה, לקבל  ראוי' להיות והזמנה הכשר
מ"ת, דקודם נח כבן  ולא שהוא, מי שיהא
קדושה  של פנימיות עבודה הספירה הוה א"כ
ורק  ובשלימות, המעלות בשיא וד "א, וטהרה
אימתי  והיינו כדבעי, הספירה ונעשה נגמר  אז 
מקום, של  רצונו  שעושין בזמן  תמימות הוה
וטהרה  קדושה אלא בעלמא, מנין  רק לא
נתהווה  אז ורק התורה, מקבל להיות והכשרה
דיו "ט המדריגות וכל  וקבה"ת דיו "ט  ענין

שבועות.

להקושיא ויתכן יישוב יהי' שזה עוד,
שאין היחידי היו "ט  הוא דשבועות העולמי
דכל הנתבאר  ולפי ומסויים, מיוחד  תאריך  לו
בספירתו האדם עבודת ע"י נעשה היו "ט 
להיות  ומכינו עצמו  שמכשיר  דהעומר , ומנינו 
ע"י  והתעלותו  טהרתו  שבלי התורה, ממקבלי
וכל התורה, מקבלי אותן בכלל  אינו הספירה
ע"כ אשר  והכנתו , עבודתו פרי הוא היו "ט 
גברא  דין האדם, בעצם אלא בזמן  הוא אין 
ובו התורה ממקבלי להיות עצמו מכין  שיהא
עושה  הוא אדרבה זמן , בזה שייך  ומה תלוי

קבה  וזמן  יו "ט  שיהא והשעה והעת "ת.הזמן

דתורה ומתגלה ונסתר בפנימיות יותר
נש  בר כל וזלה"ק ב') (צ"ז אמור פ' בזוה"ק
שבתות  שבע אינון דא, חושבנא מני' דלא
ולא  טהור, איקרי לא דא, לדכיותא למיזכא
למיהוי  כדאי איהו דלאו  הוא, דטהור  בכללא
ועו"ש  בפנים, עיי"ש דאורייתא חולקא לי'
ז ' בחי' הוא העומר דספירת מובא לפני"ז
לטהרם  לספור  צריכין וזבה שהזב נקיים
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והיינו ליום, שבוע בבחי' דהוא מטומאתם
הן הימים, ע"י נמנו  שנספרו שבועות השבעה
וזה  באדם טהרה מחדשין והם נקיים הז ' הן 
בזוה"ק  מובא ובל "ז  למ "ת, ומביאו מכשירו

דאורייתא. חולקא לי' למיהוי כדאי שאינו

החג ועו"ש יום דבבוא בזוה"ק,
ומנין הספירה מלוי בהקדמת השבועות
שמחו טבילה כליל  הוא בשלימות בעומר 
ענין הוא כך  , לבעלה אשה שמתבר
עיי"ש, נקיים וז' המנין  לאחר  חל דשבועות
השחר בעלות הטבילה דזהו לומר ואפשר
כי  עה"כ  תצא פ' בחיי הרבינו  ע"ד  בשבועות,
ביום, יהי' נקי לביתו חדשה אשה איש יקח 
הוא  דהחתן  בחיי רבינו כותב אחת, שנה
אחר ע"כ במ "ת, הכלה הם וישראל הקב"ה
השנית  שנה עד  ממקומו , זז  לא המשכן בנין
שנה  לביתו יהי' דנקי כחתן , השי"ת דהתנהג
הוא  ובשבועות דספירה נקיים ז' וזהו  אחת,

ונורא. טבילה, ליל 

ירוחם וזהו רבינו  בשיטת הביאור אפשר 
יכולין שבוע מילוי דכל  (תפ"ט), בטור  הובא
הימים  בספירת שלימות אין אפי' לספור 
בפנימיות  שמתגלה לפי"ז  נמצא עיי"ש,
לטהרה, הימים כל  ע"י שבועות דסופרין
אפשר להיות האדם מכשיר כזו  שטהרה

התורה. לקבל 

הגבלה,ואפשר ימי דג' יסוד גם שזה
טהרות  אלו  ע"י התורה לקבל אדם לאפשר
נקרא  דשפיר  י"ל ובזה שונים, והגבלות
הימים  ע"י השבועות בעצם דסופרין שבועות,
מ"ת, יום הספירה זה ע"י נעשה הקדוש וחג
הוא  הוא דעומר! והמנין  הספירה פרי והוא
כ "ח (במדבר הכתוב יומתק וביותר שבועות,
שבועות  יו"ט דהיינו שבעותיכם, חג כ "ו )
שבו , וטהרה בספירה ידכם על שנעשה
התורה  קראה וע"כ  שבועות, אין  זה שבלעדי
ספירה  פרי שהוא שבעותיכם, חג לשבועות
בספירה  ברינה נבוא וכשבוא שלכם,
בישועתו , ונשמחה נגילה אז דווקא דתמימות

(וע' השנה מועדי מכל  יותר שלנו והוא
וזהו י"א), (שם חדשיכם ראשי על  ספורנו
נתהוה  ישראל  כלל  ידי ועל ומהותו , יסודו 

עבודתינו . ע"י שלנו והוא היו"ט

מדברי ואח"כ בספרו  בחיד"א מצאתי
בז ' שנטהרנו  מרמז  ששבועות קדמות,
דצריך ע"ש, תורה ניתנה אז ורק שבועות
והתהוות  עשיי' דכל  כנ"ל, ולהבינו  להמתיקו 
כל דטהרה בעבודה עבודתינו , הוא דשבועות
נקיים  ז' זהו  ושבועות, ימים של הספירה ימי
כל וזה שבועות, יו "ט  אין  ובלעדן שלנו ,
וטהרתינו , והכנתינו  שלנו  שבועות היו "ט 

ודפח "ח .

עצרת ואפשר נקרא למה טעם עוד זה
על פנחס פ' התרגום עפ"י כנ"ל , חז "ל  בלשון 
ענין דכל כלומר  בעצרתכון, כתב שבועותיכם
נקיים  ז ' חז"ל כלשון נקיות הוא דטהרה
הנ "ל זוה"ק עפ"י אבל  מזבה, הוא דבזבה
בנשמה  ופגם סיג מכל  לגמרי טהרה הוא
וראוי  ונכון  זוהמתו, פסקה ועכשיו  ובאדם,
אדם  התורה לקבלת ומוכשר  ומוכן  ומאופשר
נכין דלא ומום, וחסרון  וטומאות פגם בלי
מניעה  עצרת וזה בו, לפגוע חסרון שום
וזה  וחסרון, מום בו  ולהיות מלהתטמא גדולה

והתמימה. הגדולה עבודתינו  בשבועותיכם

(ס"זולסיום  פסחים הגמ ' על במליצה
דקגרם  יומא האי לאו אי יוסף דא"ר ב')
יוסף  ר ' דכוונת בשוקא, איכא יוסף הרבה
פוטיפר אשת עם נסיונו הצדיק דיוסף הי',
ולכאורה  החוצה, וינס להינצל, עשה מה
לימוד בלא ואפי' תורה, ללמוד  הו"ל קשה
מגנא  ותורה הרבה, למד כבר הלא עכשיו
כ"א  (סוטה בי' עסיק דלא בזמן אפי' ומצלא
תורה  דבלא נמצא הי', מ "ת דקודם וצ"ל ו '),
מה  וזהו החוצה, לנוס ותבונה עצה אין 
דהיינו יומא האי לאו אי יוסף, ר' שאמר
בי' עסיק בלא אפי' ומצלא דמגנא מ "ת,
לצאת  רק עצה אין בשוקא איכא יוסף הרבה

ונאה. החוצה
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ב"ב  מס' לסיום

בס"ד  יומי דף למוד בסדר

בבות סב"ק  שהג' כתב חכמים סמיכת בעל
שית  צז.] [סנהדרין למאמרם רמזים
ובהו תוהו  אלפים ב' עלמא הוה שנה אלפי
[ב"מ תורה אלפים ב' והבור ] השור  [ב"ק
להחזיק  רצו  עליונים בטלית אוחזים שניהם
המשיח ימות אלפים וב' לבנ "י] ומשה התורה

ב"ב]. שלישי בבית הבתים [חזקת

לאחרלכא ' תושבע"פ עיקר  הלא תימה
וחכמי  ואומראים התנאים ע"י החורבן
פי' כז) פרק ישראל  (נצח המהר "ל  הדורות,
עי"ש, תורה לקנין הנצרך הגשמיות ריחוק על 
לא  בשלח ) (מכילתא ממאמרם להעיר יש

המן . לאוכלי אלא תורה ניתנה

דעה י "ל לדור ערך  בגולה שאין  עוד 
ואח "ז הגבורה מפי משה מפי תורה מקבלי
עד עליון משרתי והנבאים והזקנים יב"נ
תינוק  מצאו שלא צד:) (סנהדרין  לחזקיהו
בקיאין היו שלא ואשה, איש ותינוקת,
החורבן ולאחר  וטהרה, טומאה בהלכות
בימי  שהי' כמו  תורה אין בגולה הלכו 
המשיח , ימות תואר  ושפיר  והנביאים המקדש
לגאולה  ובקשות התפלות אשכנה"ג ותקנו 
ותהלה. תורה תצא מציון כי בהמ "ק ובנין 
ותן בהמ"ק שיבנה יה"ר המשך  שפיר  בזה

. התורה שלימות שעי"ז בתורתך  חלקנו

דסדרויש  אינון קצח .) (בלק קשה זה"ק
דקרא  ארח סדרו  הכי בבי דתלתא מתניתין 
פשע  דבר כל על כב) (שמות דכתיב נקטו 
על איהו  ומאן  בזדון, דלאו  איהו  פשע והאי
דהכי  קמא בבא דא שה על חמור על שור
מציעא, בבא דא שלמה על  מלין , באינון הוא
הלא  והקשו תליתאה, בבא דא אבדה כל  על 

בב"ב. ולא בב"מ אבידה דיני עיקר

דלי "ל נופח [בתוס' החמה אור  ע"פ
ובנ"י  יצה"ר נגד ובור שור שב"ק דידי]
ולכן לטוב בהו  ומשמשין עליו  מתגברין 
ופרשו כנ "ל  בטלית אוחזים שניהם [ב"מ ]
טלית  טהרתן  לברר  הזקנים לעיני השמלה
היא  על ממחז"ל עוד  להעיר [יש בג"ע, נאה
להיות  זוכין ועי"ז  תפילין], על לעורו שמלתו 
כי  דבריו עי"ש [ב"ב] הקב"ה עם שותפין

נעמו .

ב"ב לפ"ז על  אבדה משיב דרוש שפיר
ווי  ח "ו  נפש מאבדת גדולה אבידה שאין 
כל כ"ו] [ע"ז  דחז "ל  ניחא בזה נפש. אבדה
מצוה  לו  שגם המומר  את לרבות אחיך  אבדת
של אבדה השבת עיקר  ברם אבידה. להשיב
גואל בבוא הבתים בחזקת יהיה דרך תועי
והנדחה  הצלעה אספה ו ) ד  (מיכה ככ'
אלו שה "על  יב) (אחרי וכבתנחומא אקבצה.
נ (ירמיה ישראל פזורה שה שנאמר ישראל,
לכה  שמלה בו שכתיב אותו  שלמה, על יז ),
אבידה  כל  על  ו ), ג (ישעיה לנו תהיה קצין 
נ (ירמיה עמי היו אובדות צאן  בהן שכתיב
שלא  בנים על  אבות לב משיב  תשבי ע"י ו )"

בב"א. נדח ממנו  יודח 

בתרא כ"ז  בבק שרמז הנ"ל הסמ "ח  כפי'
השבת  שייך  ומאי הבתים, חזקת ביהמ "ק על 
והשראת  מקדשנו  בית מהחזרת גדולה אבידה

בב"א. ישראל נפשות על השכינה

י"לוע "פ  ב"ב דא אבדה כל על פשט 
אחרונים] [בפרקים ב"ב של גדול  חלק שהרי
נפש  אבדון  שיש שאע"פ ונחלה ירושה בדיני
ואין אבד  כשצדיק וביותר  עולם של  כמנהגו
יש  וירושה נחלה בהמשכת אבל וכו', איש
וכו ' בניך  יהיו אבותיך תחת ככ ' גדול תיקון
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ולא  לאחיו שם להקים יבום ענין  גם וזה ,
ולא  לנחלה [והעיקר מישראל  שמו ימחה
כהאי  כד.], יבמות כבגמ ' שם לקריאת
דכתיב- היא בברכה קנט.) (ב"ב דרשב"ם
ליורשם  בנים ובני בנים להם יש שצדיקים
תשיתמו בניך יהיו  אבותיך  תחת כבכתיב
קי:) (שם ברשב"ם וכן  הארץ. בכל  לשרים
דאין מברך .. ישראל  דלכל - שאני ברכה
הברכה) (וזאת ובשלה"ק לחצאין . ברכה
אין ירושה וכן הפסק, ללא לנצח הוה שברכה
אין נחלה יב: ובר "ה קכט:) (שם הפסק לה
נחלה  למעלה לדורות גם וכן הפסק, לו
יעקב  עד  ולימא ראובן, עד  והולכת ממשמשת
קטו:) (שם שבטא כלה דלא גמירי אביי אמר
כסף  או וכרם שדה מנחלת רק המדובר  שאין 
הדורות  בהשתלשלת נשגב יסוד  אלא וזהב

(מצוה  החינוך  בעל  זהב בשורש כלשון ת)
כי  ויתבונן  האדם שידע "כדי נחלה, מצות
בריותיו , כל על  משגיח אדון  ביד  העולם
ואחד אחד  כל זוכה הטוב וחפצו  וברצונו 

משיג  שהוא הנכסים בחלק העולם מבני
שתמשך מבורכת הוא ברוך  ומתנתו בעולמו,
מחטא  כי לא אם לו, יתננה לאשר  לעולם
סילוק  ומפני בעולם, מיתה נקנסה הקדמוני
הא-ל למתנת הפסק להיות בדין אינו  גופו
בגוף  מאליה תתפשט אבל  המבורכת,
הוא  ואם בתו, או  בנו שזהו  ממנו  המשתלשל 
ברכת  ראויה לו יהיו  לא ובנים ימות בעונו 
זאת  כי אליו, הקרוב אל שתשוב השם
או לו  גרמה זכותו  או  זה, בה שזכה הברכה
למד יותר לו  הקרובים עם או  אבותיו זכות
ולכן לנכסים, עמו שזכה המעשה כשרון
ראוים  בחטאו מהן וזרעו  הוא בהסתלק
קודמין להיות לזכות אותו שסייעו  הקרובים

אדם  לכל  לקיש בהם דריש האי י"ל  בזה ."*
דמוריקא, קבא שבק נפשיה נח כי מז. גיטין
הרחמן חילם. לאחרים ועזבו אנפשיה קרא
בחזקת  שלמה וגאולה שלמה בברכה יחננו

בב"א. והקדוש הגדול  הבית

*

כמעשה  מחשבה אמרינן מתי

לבדעד"ש טובה שבמחשבה המקור  מאי
מ"ע  ו ' מונה והח "ח  מצוה, מקיים

כנודע. במחשבה תמידיות

מהם.הרי איזהו ונרשם המקומות רבו

טובה (קידושין א.השורש מחשבה מ.)
למעשה, מצרפה
רעהו אל  איש ה' יראי נדברו אז שנאמר 

לפניו זכרון  ספר ויכתב וישמע ה' ויקשב
שמו ולחושבי מאי שמו, ולחושבי ה' ליראי
מצוה, לעשות אדם חשב אפילו אסי רב אמר
כאילו הכתוב עליו מעלה עשאה, ולא ונאנס
הוא  ברוך הקדוש אין  רעה מחשבה עשאה.
בלבי  ראיתי אם און שנאמר למעשה, מצרפה
מביא  הנני מקים אני מה ואלא ה', ישמע לא
מחשבה  מחשבותם, פרי רעה הזה העם אל 

________________

גדולים  פרקים  ב' שיש וגם שם שייך כ"כ שלא אע"פ בב"ב ירושה דיני חז"ל קבעו זה בשביל אולי *

גדולה  הכי מס' לב"ב דחקהו ולמה בפנ"ע, למסכת מספיק דף מחמשים יותר שמת ומי נוחלין יש

לירד  יכול פעולה שום ללא ליורש תורה שזכתה קנינים בכלל שנחלה בא להורות אולי דפים . בקע"ו

בנכסים . ולזכות

מו"מ  בפ' יומי דף בלמוד ב"ב סיום והרי השבוע לפרשת בהשגחה שבזמן שמאורעות משלה"ק נודע

שבות  ה' בשוב מצרים בלי נחלה יעקב לנחלת ב"ב האדון ויזכנו ירושה. מצות שבהן לפנחס סמוך

קריב. וזמן בעגלא ציון
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מצרפה  הוא ברוך  הקדוש פרי- שעושה
הקדוש  אין  פרי בה שאין  מחשבה למעשה,
דכתיב  הא ואלא למעשה. מצרפה הוא ברוך 
רב  אמר בלבם, ישראל  בית את תפוש למען 
הוא  כוכבים בעבודת ההוא יעקב בר אחא

דכתיב.

(בראשית הסבר חכמה במשך  לזה נוקב
גירושין , בהלכות הנודע הרמב"ם ע"פ כב)
"הואיל בי"ד, בכפהו  מעושה הגט  שאין 
באמת. השם לרצון  חשוקה הישראלי שנפש
ונאנס  מצוה לעשות הישראלי מחשב אם לכן 
המחשבה  כי למעשה, מצטרפת עשה ולא
אין ומצדו  הישראלי, בנפש וחקוקה נתעצמה
רק  היא רעה, לעשות חשב אבל כלל. עיכוב
מאיזה  במחשבתו  שעלה נדף, והבל  כפורחת
הטוב  מרצונו  אינו  זה אבל שונות, סיבות
איותה  נפשם העולם באומות כן לא והאמתי.

*.‡)רע"

אפי'כן צדיק שאני ע"מ המקדש קיי"ל
(קידושין בתשובה הרהור דילמא וכו ' רשע

מ"ט).

"לקבלנודע  בק"ש לכוין  סס"א הב"ח 
קדוש  על נהרג להיות שמים מלכות עול עליו
נוטל אפילו  נפשך ובכל  דזהו  המיוחד  השם
הכתוב  אמר זה ועל  סא:) (ברכות נפשך את
היום". כל הורגנו עליך כי מד) (תהלים
איך נתבאר  וש"מ מישרים מגיד בסה"ק

נחשבת. כמעשה עקה"ש מחשבה

(מנחות בתרומה  תרומתכם לכם ונחשב
אחת  מדבר , הכתוב תרומות בשתי נד:)

כשם  מעשר, תרומת ואחת גדולה תרומה
כך ובמחשבה, באומד ניטלת גדולה שתרומה

מעשר . תרומת

יורדיןמשנה  הכלים כל פכ "ה) (כלים
מידי  עולים ואינן במחשבה טומאתן לידי

מעשה. בשינוי אלא טומאתן 

ואיןבשבת להצניע כשר  שאינו  כל  עו .
ובא  והצניעו , לזה והוכשר כמוהו , מצניעין 
זה, של במחשבה זה נתחייב והוציאו  אחר

דשבת. מחשבת מלאכת ענין  וככל

הלכתא בנדרים כמה וקדשים
ומבטל נשבע שייך  בשבועה גם במחשבה.
קדושין הש"ס גליוני וראה כז.]. [נדרים בלבו

הרדב"ז אודות חלמ"ב הקדש שאין 
בשם  שהביא מה צע"ג ולענ"ד במחשבה,
צריך אבל במחשבה מקודשת שאינה ח "א

להקדש. הדמים ליתן 

פשע אליבע  דבר  כל  על  מג: ב"מ דב"ש
החושב) (ד "ה בתוס' במחשבה. גם שחייב
הגרע"א  אולם דיבור . הוי מחשבה הך כתבו
כ "כ וכבר  מחשבה רק דהוה הרא"ש הביא

סרע"א. ביו "ד  הט"ז

שם לתועלתב. רע"א לשון נעתיק המעיין
בתוס' ע"א כ"ה דף "במנחות
דקרי  דוכתא נמי ואשכחן  כו' במחשבה ד "ה
פשע  דבר  כל על כמו דיבור  למחשבה
המחשבה  כל על דחייב דבב"מ  ספ"ג דאמרי'
גבי  ס"ת הלכות ריש והרא"ש עכ"ל. כמעשה
אם  נסתפק ברוך  ורבינו כתב לשמה עיבוד

________________

זהובים . עשרה ר"ג  חייבו מחבירו מצוה בחוטף למה פז.) (חולין סופר  החתם  הקשה אכן *

תפלס פן חיים  אורח לשער יכול מי חלילה  הברכה או המצוה שיווי שכר לא נראה וכל "לכאורה

מעלה  עשאו ולא ונאנס מצוה לעשות חשב הלא הפסדו לו לשלם  צריך מה ותו בה, ישוו לא חפצים 

העושה  בין יש הפרש אך חסרי'. מידי לאו מצותו ממנו שחטף זה נמצא עשאו, כאלו הכתוב עליו

ונשכר  לבב ובטוב בשמחה ה' עובד העושה זה כי שכר, ומקבל עשאו ולא נאנס או שכר ומקבל מצוה

שלענין  אעפ"י נמצא צערו, על שמים  שכר ומקבל ה' לעבוד זכה שלא על מצטער שנאנס וזה זה, על

צערא  שיעור לפי זהובים  עשרה ר"ג  והענישו הפרש  איכא בגופא דצערא מ"מ הפרש  אין שמים שכר

דגופא".
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פיגול שמצינו  לפי וכו ' בשפתיו  להוציא צריך
במחשבה. נטילת ותרומה דיבור דבעי
פשע, דבר  כל  על כתיב יד  ובשליחות
תמוה  והוא וכו ', חייב יד לשלוח  והחושב
מכמה  ראיה יש דיבור בעי דפיגול דהא דנהי
דלא  תרומה לענין וכן תוס'. כמ"ש מקומות
במנחות  תוס' כמ "ש ראיה יש דיבור בעי
בעי  לא לב"ש יד דבשליחות הא אבל הנ "ל .
דיבור בעי באמת דלמא זה מנ "ל  דיבור 
ראיתי  אח "כ  בפשיטות, באמת תוס' כמ"ש

המעד "מ . בזה שעמד

י"לונלע "ד פיגול דגבי הרא"ש דכוונת
דיבור דבעי אף מחשבה לשון  בכ "מ  דנקט הא
יחשב. לא דכתיב נקט דקרא דלישנא משום
כל על  דקרא דלישנא יד בשליחות משא"כ 
שני  אמאי דיבור  דבעי איתא אם פשע, דבר
דבאמת  ע"כ אלא החושב, ונקט  הקרא מלשון

הגר"ע. עכ "ל  דיבור " בלא במחשבה סגי

אותוולענ"ד משביעין  איך להקשות יש
כרגע  חשב דלמא הלא וכו' ידו שלח לא אם
הוה  וא"כ  לב"ש חייב וכבר  יד לשלוח
אדם  להשביע יכול בי"ד ואיך  שקר , שבועת
בפקדון למעול  כרגע הרהור  שלא בחזקת
ועכ"פ  בזה אדם לכל הנמנע שמן בידענו 
ולענ "ד יצאנו , לא שקר  שבועות ספק מידי

גדולה. קושיא הוא

בגליוני ואברך בראותי שכיוונתי ברך
יש  האם ותמה ע"ז עמד שם בב"מ  הש"ס
מאן פט : דסנהדרין  וכהאי בבי"ד נביאים
הי' אפי' באמת נביאי. חבריה ביה מתרי
על ולחייב לדון  יכולים האם בבי"ד נביאים
[זולת  תורה דין  היפך זה הלא נביאתם פי
לך הי"ת לו באמור ה' ע"פ שעה לצורך
אני  יאמר  שנביא די לא כלומר  בשמי] ותגיד
הנפש  את הרג או שבת חילל  שפלוני יודע

ליישב. ומצוה וכו ',

שמביא כעי"זג. סוטה במנחת הקושיא נודע
מחשבת  האשה הרהור דלמא הבעל 

אליבא  אותה המים יבדקו לא ושוב פיגול
חלק  והאשה להבעל  שיש כג. סוטה דתוס'
למ "ד פסול הקרבן פיגול ובמחשבת במנחה

מפגלין . דבעלים מ "ז .) (זבחים

תי'הגאון מח) (סי' מיעקב כוכב בעל
מפגלין אין  לכו "ע במחצית דחלקה כיון 
ד"ה  מא זבחים תוס' (ראה מתיר, בחצי
ובשו"ת  במחשבה. פוסלה לא א"כ ממאי)
השיב  ט "ז ) סי' או "ח  (ח"ב חיים דברי
בחצי  שותפים דהם לומר  דא"א להגהנ"ל,
וא"כ בכולה, שותפים דשתיהם וע"כ  מנחה,

מנחה. בחצי מפגל  נחשב לא

במנחה עו"כ החלק לאשה מזכה דהבעל
תפגל אם וא"כ  לצורכה לא אבל  לנדרה רק
לא  למפרע בודאי בה, תתכפר ולא

זכתה.עכ "ד .

שלא במלוא בפשטות כ"כ הרועים
ענגיל הגר "י להנ"ל. ושפיר לפגל  יכולה
בשמונים  זו  קושיא תי' שמונים בגבורות

אופנים.

בזה למעשהד . מפגלין. בעלים דאין  קי"ל
וירא  לב) (שמות הרמב"ן י"ל
לשם  "שיזבחו  מחר , לה' חג וקרא אהרן
ולא  לשמו, הוא בנה אשר המזבח  על  המיוחד
תהיה  ולא פניהם, לבשת מזבחות הם יבנו
שאמר ויתכן  לבדו . לה' בלתי בזבחים כונתם
ויעזבו משה יבא אולי להם, להאריך "מחר"
עולות  ויעלו  בבקר  השכימו  והם העגל, את

ה  אמר  ולא שלמים. לוויגישו ויעלו  כתוב
שהיו מפני והענין, שלמים, לו  ויגישו  עולות
כאשר הוא ברוך  הקדוש לשם מכוונים בהם
לעגל . וזובחים משחיתים ומהם אהרן , אמר
למשה  הוא ברוך הקדוש אמר אלה ועל
ואם  החטאים. הם כי לו , ויזבחו  לו וישתחוו
סתם  אמר  קרבנות, המקריב אהרן  היה אולי
מכוין הוא כי שלמים, ויגישו עולות ויעלו 
והיו עשו, אשר העגל אל  דעתם והם ה', לשם

מפגלין". הבעלים
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מפגלין ,וצע "ק בעלים שאין  קיי"ל הלא
הקריבו הם שגם הקדוש הרמב"ן פי' ונראה
המקריב  היה אהרן  רק אם אולם מפגלין , והיו
בעלים  דאין כדקיי"ל מפגלין  היה לא לבד
פי"ד) (פסה"מ משנה הכסף כמ "ש מפגלין 
המחשבה  שאין יוסי כרבי הרמב"ם שטעם

העובד . אחר  אלא הולכת

*

מאמרם עוד להבין בסתקפ"ה הפוסקים הקשו
בתחלתה  בו תוקעין  שאין  שנה כל 

עשה. כאלו  נאנס הלא בסופה לו  מריעין 

ס"י ושפיר ח"ב יעקב השבות תי'
לאסוקי  דה"ל  דשכיחא אונסא בין "לחלק
גם  ובודאי שכיחא, דלא אונסא או דעתא

שהן בסופה לה דמריעין הא שפירש מהרי"ל

קאמר ממש ופושעים מזידין  לאו  מזידין,

הא  מ"ט, הגמרא מקשה מאי תקשה דא"כ 

ממצות  אחת על במזיד  שעברו פשוט  הטעם

אחת  על  במזיד  שעובר  מי וכל התורה,

מי  וכל  לעונש, ראוי ודאי התורה ממצות

ובפרטות  חייו  וויתר  וותרן שהקב"ה שאומר 

הש"ס  צריך  ומאי חטאו, דנפישא שנו בציבור

בעל רצה לא ומה"ט לענשם טעם למצוא

ודאי  אלא במזיד לאוקמה גדולות הלכות

מן היה ואלו דשכיח, באונס שנאנסו מיירי

זה  מאונס לשמור אפשר  היה במצות הזריזין

מערבב  דלא כיון בסופא לה מריעין  להכי

מאונס  ולשמור אדעתייהו לאסוקי להו  והוי

כמזידין". הוי הכי ומשום זה
ñ¼½ôê ëš¼−
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˘Â¯ÈÙ· שטיפה דרגות: כמה יש כלים שבהגעלת ביאר להאברבנאל  הגדה

בסדר אדם בכל  יש זה וכל שבירה, באש, ליבון בחמין, הגעלה בצונן,

ויוה  תשובה תעשה לא מיד , לו מוחלין שב עשה מצות כרת "תשובה: מכפר , כ

ב  וז "ומיתת מיתה, השם חילול יסורים, בפז,"ד  המסולאים היקרים ציון בני ש

כי  החלודה, יסיר בעלמא  בהעברה בארץ, שנים כמה מונח אם הפז טבע כי

נ שמתמה לא  וזה מהני, לא  ליבון גם אשר  חרס כלי כן ולא הנכיותו, אל  כנס

חרש. לנבלי נחשבו איכה בפז המסולאים היקרים ציון בני הנביא

ÌÈÈÒÓ" י יוצרמעשה אדמה "די כלי אבל בכבשן, שצורפן הוא  היוצר  כי ,

כלומר הגעלה, להם מהני וגם כלל  טומאה מקבלין אין בחמה שיבשו

יוצרו. אל שלמה בתשובה לשוב מישראל לנפש קל הלא 

Ú]"" Ù‡Ó‚ ˙·È˙[¯ÂÓ‡ "
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לייקוואוד 

יפה  סימן עיטוש  בענין
חבירו  השומע יברך מאי  הדעות 

מתעטש

שנבראואיתא  מיום נ "ב פרק דר"א בפרקי
אלא  חולה אדם היה לא וארץ שמים
והיתה  עוטש היה בשוק או  בדרך היה אם
אבינו יעקב שבא עד מנחיריו  יוצאת נשמתו 
כל רבון  לפניו  ואמר רחמים זאת על  בקש
שאצוה  עד  ממני נפשי את תקח אל  העולמים
חייב  לפיכך לו ונעתר  ביתי בני ואת בני את
הזה  המות שנהפך חיים בעטישתו לומר  אדם
אור . תהל  עטישותיו מא:י) (איוב שנ' לאור 

משמע הרד"ל דמכאן  העיר י"ט  באות
דהוא  לאדם רע סימן הוא בעצם שהמתעטש
נ "ז : בברכות ואילו מיתה, חייב שהוא סימן
ואחד לחולה יפה סימן דברים ששה איתא
כדכתיב  עיטוש הוא דברים מהששה
סימן הוא שעטוש אלמא אור  תהל  עטישותיו 

לאדם. טוב

דאיתא ועוד כד : ברכות מהגמ' מעורר 
כשם  לו יפה סימן בתפילתו המתעטש שם
לו עושין  כך מלמטה רוח  נחת לו  שעושים
יונה  רבינו התלמידי (כתבו  מלמעלה רוח נחת
שעושים  כשם פירוש בזה"ל  כשם בד "ה שם
שהעיטוש  לגופו  רוח נחת השמים מן לו
בענין למעלה לו עושין כך  האיברים מחזק
כתב  והמאירי עכ"ל. מקובלת שתהיה תפילתו
החוטם  דרך מלמעלה נתעטש בזה"ל : שם
שיתנקה  לו נוח אלא עוד  ולא כלום בכך  אין 
סימן מלמעלה המתעטש חכמים אמרו  מוחו

עכ"ל). לו  יפה

סימןותירץ הוה העיטוש מעיקרא אה"נ 
טוב  לסימן נהפך  עכשיו  אבל  לאדם רע
והביא  לאור הזה המות שנהפך כאן וכדנקט 
ויזורר (ב:ד :לה) במלכים דכתיב  לזה ראייה

עיניו , את הנער ויפקח  פעמים שבע עד הנער
הנער ויזורר  בד "ה שם הרד "ק ופירוש
אור תהל עטישותיו ותרגום נתעטש בזה"ל :
זה  השונמית הבן  אצל  אלמא עכ "ל . זרירוהי
נשמתו שחזרה חיים סימן זה היה שהתעטש

עכ "ל . בו

מתעטש ויש  שאדם פעם בכל אם לעיין 
למות האם גזירה עליו חל  היה דבעצם ענינו

דינו נהפך הקב"ה של הרחמים מדת וע"י
דחל זה כצד  ראייה להביא ויש לחיים, ממות
דאיתא  ממנה וניצול מיתה דין גברא עליו
טו:ז ע"ז  רמז לך לך  (פ' שמעוני בילקוט 
כשדים) מאור הוצאתיך אשר  ד ' אני עה"פ
שנהפך להקב"ה להודות בעטוש אדם חייב
שם  אברהם המגן  וכתב לחיים ממות
שמעוני) הילקוט  על רענן  זית (בפירושו
ד ' קויתי לישועתך לומר נוהגים ועכשיו 
האותיות  שער (בח"א השל "ה וביאר  עכ "ל .
שאומרים  כמה ושמעתי בזה"ל הלל ) ה' אות
ד ' קויתי לישועתך מט:יח ) ויחי (פ' בעיטושם
כשם  לד ' ההילול  בזה והכוונה הוא ויפה
כעין לישועתך מקוה אני כן עתה שהושעתני
הוא  טוב שגמלך מי שאומרים הגומל  ברכת

עכ "ל . סלה טוב יגמלך 

היה אלמא  עיטושו  ע"י שהאדם מזה
מבואר מזה ויותר  ממנה וניצול  סכנה במצב
אות  צב. (פ"ח  בב"ק דכתב שלמה של מהים
רחמים  המבקש כל בזה"ל  שם דכתב ס"ד)
נענה  הוא דבר  לאותו צריך  והוא חבירו על 
שמתעטש  מי יראה טעמא ומהאי תחילה...
בתחילה  שיאמר  אסותא לו אומר  וחבירו
קויתי  לישועתך יתפלל כך ואחר  תהיה ברוך 
מדת  מיד  שצריכים אלמא עכ"ל וכו ' ד '
תחילה  חבירו  מברך וממילא מד ' הרחמים

מיד . תפילתו  ד ' שיענה כדי
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פעם אבל בכל הפשט דאם לעורר יש
מיתה  חובת עליו חל הוה דבעצם שמתעטש
שייך איך ממנו  ניצול הרחמים מדת ע"י ורק
מהרד "ל הנ "ל  שיסדנו מה כמו  לומר
זה  האם ברכה סימן  הוא עיטוש דהמעשה
של דין  פסק הגברא על  חל  דהוה ברכה סימן
ממיתה  שניצול דזה אה"נ  ממנה וניצול מיתה
נחשב  זה משום האם אבל  טוב דבר  הוה

טוב. לסימן 

סימןוצ"ל הוה שמתעטש מי דאה"נ
הרחמים  מדת וע"י מיתה מחוייב הוה שבעצם
הקב"ה  סו "ס אבל ממנה ניצול  הקב"ה של 
ורק  ברכה לסימן עיטוש המעשה מהפך היה
למעשה  זוכה השם מאת לברכה שזוכה מי
אחד דמצד  אמת דשניהם נמצא א"כ עיטוש
שני  ומצד  מיתה מחיוב ניצול שהיה סימן הוה

השמים. מן לברכות שראוי סימן  הוה

שמתעטש איתא ב) מי הנ "ל  שלמה של  בים
שיאמר אסותא לו  אומר וחבירו
יתפלל כך ואחר תהיה ברוך בתחילה
בקצור אולם עכ "ל . וכו' ד ' קויתי לישועתך 
בהג"ה) ה' אות סוף אותיות (בשער של "ה
אדם  עטש אם לי נראה בזה"ל : איתא
שמשיבין והמנהג אסותא אומר  והשומע
ד ' קויתי לישועתך  קדם שיאמר תהיה ברוך 

עכ "ל . וכו' להשומע שמשיב קודם

ספרוהפשט  הביא של"ה בהקיצור
ג' בכרך  חמישי (חלק חיים בן  חבר  ליקוטי
ד"ה  לך לך  פ' ליקוטי בתר ליקוטי בחלק
בנדרים  דאיתא לה:) בדף אבל  ובד"ה ברוך 
לכבוד ודם בשר כבוד  להקדים דאסור לב.
ברוך תחילה צדק מלכי דאמר  דמשום שמים
יד : לך לך (בפ' עליון  קל ברוך ואח "כ  אברם
הביא  זה ומשום ממנו  הכהונה ניטלה יט -כ)
ליזהר שיש ג"כ  סובר  השל "ה שקיצור
תחילה  לברך  יין  כוס לאדם כשמושיטין 
כנהוג  לחיים לומר  כך  ואחר  מעט  ולשתות
ספר (עיין ודם. בשר  כבוד  להקדים שלא
שבאה  מי בזה"ל  דכתב תתמ"ד באות חסידים

טובה  יחזיק לא בן  לו  שנולד  טובה בשורה לו
בבן שחננו  למי תחילה שיברך  עד  למבשרו

עכ"ל). זכר 

שלאולם הדמיון  מהו  צ"ע לכאורה
מלכי  התם דהלא לענינינו  צדק במלכי הענין
ואברהם  הקב"ה ולשבח  לברך רוצה היה צדק
קודם  ודם בשר  של  שבח והקדים אבינו
ברכה  הוא תהיה" "ברוך  כאן משא"כ  הקב"ה
תפילה  הוא ד' קויתי ולישועתך  לחבירו
דין שיש ומה"ת להקב"ה עצמו  על שמתפלל 
ודם. לבשר  השבח קודם לד ' תפילה להקדים

אחז "לוי "ל דבעצם א' באות לעיל  כמו 
המג"א  וכתב כשמתעטש, לד ' להודות שצריך
אלמא  ד ' קויתי לישועתך  לומר  הוא דמנהגנו 
באמירת  לד' משבחים אנו איך האופן דזהו 
הלשון זהו  ובאמת ד ', קויתי לישועתך 
לישועתך דאמירת א' באות הנ"ל בשל "ה
משום  וצ"ל לד', שבח הוא ד ' קויתי
דפירוש  להודאה נחשב ד ' קויתי דלישועתך
דין בעל  הודאת מלשון הוא הודאה מילת של 
ב') פרק ב' מאמר חנוכה יצחק פחד ספר  (עי'

הצילו שהקב"ה שמכיר זה בזה דגם ממיתה
וממילא  למקום, הודאה נחשב שהתעטש
ב' נכלל ד' קויתי לישועתך דבאמירת נמצא
למקום  ושבח הכרה דהוא דבר  חד דברים
דכשם  לעתיד תפילה הוא ושנית שהצילו
להבא. לישועתך מקוה אני כן  עתה שהצילו 

כתב וליישב  למה שלמה של  הים
עיין ד ', קודם ודם בשר  שבח  להקדים דמותר
כצאן נוהג וע"ע שם חיים בן חבר  ליקוטי
נד בדף ב' אות ברכות הלכות בחלק יוסף
מנהגם  יין שותים כשהיו שהביא עוד  וע"ש
לברך צריך אבל  גזונד 'הייט לומר היה
בהגהותיו הגדולה כנסת שיירי וע"ע מקודם,
שפליג  ב' סעיף קע"ד  סימן  באו "ח  הטור על 
וע"ע  קודם לברך  צריך  אין  ביין דגם וסובר 
היה  לא החת"ס למה שם חיים חבר בליקוטי
אולם  ד' קויתי לישועתך  לומר בכלל נוהג

לאומרו . כתב רל:ו  המג"א

h
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צלפחד  בנות למוד
מספרת יל"ע שהתורה צלפחד בנות ענין מאי

הפרטים  בכל  פעם אחר פעם לנו 
ברמז . רק נכתבו  תורה גופי שגם במקום

להם אולי  שהיו  אלו כל כאן עד כי י"ל 
כדרך ומצה בריב משה על  באו  טענות
על וקרח במרגלים ובמרה בשלו לוחמים,
למשה  לגשת אפי' בלבם עלתה לא כולם.
לא  משה. מפי מענה לשמוע נועם בדרכי

משה. נגד ולקומם לריב רק להם איכפת

טענותיומסתבר עם בא היה קרח  שאם
להפיס  משרה לו  נותן  הי' בנמוס משה אל 
אחרת  מהלך  הראו  צלפחד  בנות אולם דעתו,
צלפחד בנות ותקרבנה ושלום נועם מהלך 

כמחז "ל . וכו '

ידעואף והכל  מענה אין שבפשטות
להן הלכה לחדש ס"ד  ואין בזה ברורה הלכה
נא  עמדו  – נאמן  הרועה השיב אעפ"כ
לכם. ה' יצוה מה ואשמעה להקב"ה ואשאל

בחי'וזכו וגם בנחלה ששאלו  מה לכל
אמר יהודה רב אמר  קכ.) בתרא (בבא דין
לכל להנשא הותרו צלפחד  בנות שמואל 
תהיינה  בעיניהם לטוב שנאמר השבטים,
למשפחת  אך  מקיים אני מה אלא לנשים,
טובה  עצה לנשים, תהיינה אביהם מטה
להן . להגון  אלא ינשאו  שלא הכתוב, השיאן 

מי יש אשרי מאמרם בזה להמליץ
ידו . על  מסכים שהקב"ה

ñ¼½ôê µñô−ñê

h

Î"ÂÈÏ ·‡· Â"Ë ÔÂÈÓ„

ÍÈ�ÈÚ ‡� ‡˘ ¯ÂÁ· ÔÂ˘Ï ‰ÏÂ˙· ˙¯ÓÂ‡ ÍÈ‡
‡Ïכט לישראל  טובים ימים מי "היו והלא שואלים ויש הכפורים. וכיום באב ו

ולאו  נא .), (סוכה מימיו שמחה ראה לא השואבה בית שמחת ראה שלא 
כהונה  וגדולי ישראל  בגדולי בלחוד המקדש בבית דהתם דשמחה היא  קושיא 
ללמד פי' לבן. בכלי וכו' ישראל בנות שבהן ואמר  דפריט  והיינו בלבד , ולוים
בגדיך  יהיו עת בכל דכתיב כמה מחטא נקיים ושהם מהם מסולק הרע  יצר כי

ביוהכ לבנים ללבוש שראוי אמרו ובמדרש שהיו "לבנים, וזהו כך, שם על  פ
ליצה  חוששין היו ולא  וכו', וראה עיניך נא שא בחור  אומרות ישראל ר ."בנות

·ËÈ¯‰]"· ‡"[.Á˜ ·
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בעוף  שחיטה גדר

(בשם מה שליט"א  ליברמן הגר"י שכתב 
שחיטה  צריכים לא  שדגים מהרי"ל)
ולכן  ומים מעפר נברא  ועוף  המים, מן שנברא
יש  אם נחלקו גופא שבזה כל  שחיטה, צריך
שחיטה  שאין דלמ "ד התורה, מן לעוף  שחי'
שיש  ולמ "ד המים, מן דנברא כיון לעוף
חולין  תוס' ועי' מעפר, גם שנברא כיון שחיטה
נחירה, צריך לעוף  שחיטה אין למ "ד שגם כ'
מספיק  הארץ שמן החלק  שלגבי ויתכן
י"א  סי' יעקב נאות בספר אולם בנחירה,
על  נצטוו נח שבני צ"א חולין תוס' ע"פ לומד
עי' נח, מבן גרע לא  ישראל וכל הנחירה,
לא  פקועה שבן שלמ "ד נ"א  ב"ק שטמ"ק 

כנ"ל  הנ"ל ומבאר צריך. נחירה שחיטה, צריך
נח . מבן גרע שלא

ולא צ"ע בנחירה דו"ה חיוב שאין ק "ו  מב "ק 
דכל  כיון שחיטתן, הוה נחירתם אומרים
בדין  אינו דב "נ י"ל א ) , נח  בן מדין הוא  חיובו 
וקלב"ם, בגזל  מיתה חיוב  יש לב"נ ב ) דו"ה,
קלב "ם  יש  אי ס"ב  עירובין ותוס' רש "י עי'
בן  מדין שחייב בישראל הדין ומה בעכו "ם,
שאסור  הדם על  תאכלו לא מדין שזה י"א  נח,

(צל"ח). חיה בהמה לאכול

¬¬¾òîš ñê−ì− þï¼−ñê

תורה  בקול ר"מ

n

שכינה  במקום הרהור חשש  אית אי

להעיר חזינא הנני הקודם בקובץ בזה מש "כ
פ"ה  אבות ישראל עבודת מסה"ק
בבית  לאבותינו נעשו נסים עשרה ה משנה
הקודש , בשר מריח  אשה הפילה לא המקדש,
"ביאור  וכו '. מעולם הקודש בשר הסריח  ולא
אמר  דאת כמה הוא  הקודש בשר כי הענין,

בודאי  והנה קודש . ברית באות חתם וצאצאיו 
הנס  וזה וטף , ונשים אנשים שמה באו במקדש 
לא  עבירה נדנוד הרהור שום בא שלא

כלל". בהרהור להנשים ולא  לאנשים
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שבמעולות  במעולה בתורה עליה איזהו
שטראססער במש"כ  בנציון רבי הרה"ג 

(סיון  האחרון בקובץ שליט"א,
עליה  "איזהו בענין פ"ב , עמ ' תמוז-תשע"ז)
וז"ל : ב', אות שבמעולות" במעולה בתורה
תימן, מבני קדום פלאי מנהג להזכיר וכדאי
שבת  (קה"ת חיים עץ תכלאל  בספר המובא 
הם  [כי לששי קטן להעמיד "נהגו  וז"ל  שחרית)
עפ"י  והוא קרואים] לז' אף לקטן קוראים
דאיהו  בקטן נהגו כן ועל  [הנ"ל], ' וכו  הזוהר
רומז  דאיהו קרי ראה שלא דמוחזק צדיק

עכ"ל . הצדיק", ליוסף

ח"א יש סופר' 'חתם בשו"ת שגם להאיר
וז"ל : בזה שכתב מצינו  סו), סימן (או "ח 
יצחק  אברהם קרואים: ז' חלקו חן ובעלי
אמרו  הכי ומשום דוד. יוסף  אהרן משה ויעקב
כמ "ש  שבקרואים ומובחר מעולה הוא  ששי
דמרנא  וידוע עכ"ל . סק "ט, רפ"ב סי' מג"א 
אלעזר  'מנחת בעל  וגם מווילנא  הגר"א
בשבת  לעלות מהדרים היו  זצ"ל , ממונקטש

שישי. לעליית

עשרה ובספרי במעלת ימצאונני" "ומשחרי
במילואים  א ', כרך הראשונים,
זה  בענין עוד כתבתי ר"ח -ר"ט, עמ' לספר
שבכל  צריך היה לכאורה ולפי"ז בזה"ל:
עליית  לתת עדיפות תהיה ישראל  קהילות
לביהכ"נ. ראשון היום באותו שבא  למי שישי
עצמו  בזוהר שכתב  וכפי 'צדיק'. בדרגת שהוא

מאן  וכל  וז"ל : א ), (קלא , תרומה בפרשת
בשכינתא  אתחבר בקדמיתא  דאקדים
קדמאה  ההוא  חזי תא  חדא, בחבורא
בבי  [ואוריך כנישתא  בבי דאשתכח
בדרגא  קיימא  דאיהו  חולקיה זכאה כנישתא ],
תימן  ובק"ק עכ"ל. שכינתא, בהדי דצדיק
דס"ל  כנראה לקטן, זו עליה לתת שנהגו

עדי  חטא דקטן שלא שמוחזק מפני טפי ף
לעלות  היודע בביהכ"נ קטן כשאין אכן כלל .
לכבד  ענין יהיה לדידהו  גם לכאורה לתורה,
באותו  ראשון שהשכים מי את שישי בעליית
קמי  זה חידוש וכשהבאתי וצ"ע. לביהכ"נ, יום
ק"ק  רבני (מחשובי שליט"א רצאבי הגר"י
'שולחן  יצחק ' 'עולת שו"ת ובעמח "ס תימן
קשה  וז"ל: השבני ועוד), המקוצר', ערוך
זה  מכל מוחלטת מסקנא להוציא  לענ"ד
שאין  דברים לחדש  כל־שכן למעשה, הלכה
ולא  רבוותא בספרי לא  מוסד, יסו"ד להם
יעלה  אם כי לומר נוכל רק  אבותינו . בקבלת
כשאין  ששי לקרוא הכנסת לבית המשכים
הגון  טעם לכך שיש מסתברא  קטן, שם
יתברך  הוא מהרה העליזה ומלכו "ת ומקור.
יצחק  עולת שו "ת (מתוך עכ"ל ויעקור, ישבור

שם. עכ"ל  בכתובים), עדיין ד', חלק 

¾î¾ëì þô³−ê

במעל  כל-בו ב"כ ימצאונני" "ומשחרי בעמח"ס 

אלעד  עיה"ת הראשונים, עשרה

n

קדיש מלומר חייו ימי כל אחד יום אפילו יגרע לא 
בשחרית,הנה בתפילה, הכנסת בבית מצוי

אנשים  שיש שאע"פ ומעריב, במנחה וכן
הוריהם, נפש  עבור יתום קדיש  לומר שיכולים
יום  היום אמירת אחרי התפילה, בסוף ז"ל ,

הם  זה ובמקום ועלינו , כאלוקינו , ואין וכו ',
ואחרי  תעשה", ואל "שב לקיים מעדיפים
המתפללים  שירוויחו  במקום שחרית, תפילת
רבא , שמיה יהא  ואמן אמנים, כמה עוד



ciw

שבת  (ראה שנה, שבעים של דין גזר שקורעים
וחלילה  נ"ו ), סימן או "ח  ובטור ע"ב , קי"ט,
חז"ל  דברי שהרי בעלמא , גוזמא  שזה לחשוב
קורעים  כמשמעו , פשוטו וזה קודשים, קודש
מחפשים  בדורנו  והיום האדם, של  דין גזר
אדירה  סגולה על  לוותר ולמה סגולות, הרבה
לכל  וידוע הקדושים, חז"ל בדברי שמקורה זו
ואמן  אמן, בעניית שיש  והעצום האדיר כוח 
הרבה  לבטל  בזה שיכולים רבא, שמיה יהא
ברכה  של  עצום שפע ולהשפיע קשות, גזירות
בספרים  בהרחבה (ראה ואכמ "ל. והצלחה,
הנפלאות  המעלות בעניני שליקטו הנפלאים
"נוטרי  מלוכה" "כתר כגון אמן, בעניית
"וכל  המפורסם השבועי ובעלון אמן",

ועוד) אמונים". "בני מבית מאמינים"

האבלות,וזה של  בשנה שרק שחושבים נובע
וכדאי  קדיש , לומר ענין יש  וביארצייט,
שכתב  מה לראות ואחד אחד לכל מאד
דברים  ואם) אב  כיבוד (ערך יועץ הפלא 
"ויאמר  וז"ל : מאד, עד ומרגשים נוראים
ולא  ואמו, אביו מנוחת עבור ויתפלל קדישים
כי  לבד, יאהרציי"ט ויום חדש  בי"ב  כן יעשה
מעון  האיש  שנקה זה יתום בדור זה הוא  מי
ויעמוד  ינוח  כך ואחר חדש , י"ב במשפט
שאמירת  גם ומה בעי, ולמיחש  לגורלו,
אלא  בלבד, מעונש להציל  כדי אינו  קדישים
ראוי  כן כי הנה המת, לנפש  עילוי גורם כן גם
אביו  של  דיוקנו  תהא חייו  ימי שכל  לבן
מתוך  מרה צועק כאלו  וידמה בפניו, חקוקה
חונוני  חונוני ידידי בני ואומר להבה, אש 

אם  ואף יחידתי, כלב מיד נפשי מחרב  הצילו 
נפשו , בדשן ותתענג  גמור צדיק  שאביו  חושב 
אהב  כאשר מטעמים לו  נותן כאלו  ידמה
אפילו  יגרע לא  נפשו , תברכהו  בעבור אביו,
וליתן  קדיש , מלומר חייו  ימי כל אחד יום
שגור  שיהא  טוב ומה הוריו, נפש עבור צדקה
ה' מלפניך רצון יהי יום יום מדי לומר בפיו 
ברחמים  שתקבל  אבותינו  ואלק"י אלקינ"ו
בין  עושה אני אשר הטוב מעשה כל  וברצון
הכל  ויהיה במעשה בין בדבור בין במחשבה
של  ונשמה רוח נפש ולעילוי ולמנוחת לזכות
שתהא  רצון יהי וכו' וחמותי וחמי ואמי אבי
ברכה  ישא ובזה החיים בצרור צרורה נפשו 

עכ"ל . הוריו". ומנפש  ה' מאת

ביום והנה או  ל "ע, אבלות של בשנה מצוי
חזן, להיות שמתקוטטים היארצייט,

נח  לעשות ויום יום כל  אפשר וכאן ת וכדומה,
במנין  ובפרט מחלוקת, שום בלי להוריו, רוח 
מי  התפילה, בסוף  קדיש, שאומר מי שאין
וכנ"ל , זה, ועצום אדיר זכות על  שיוותר פתי

ישראל ,ומצוה תפוצות בכל  זה דבר לפרסם
צרות  הרבה יציל שזה ובוודאי
שפע  ישראל  כל על  וישפיע רח"ל, מישראל 
וישועות, וברכות רחמים של  ועצום אדיר

אכי"ר. בימינו במהרה הגאולה ויקרב

כעתירת  באהבה כהנים בברכת
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אודך" אני  "גם מח"ס 

המועדים. על החדש" יוסף  ו"פרדס

n

החופה  תחת השיער כיסוי בענין
מה הרב על תמה שליט"א  אבראהם נחום

זצ"ל  פיינשטיין הגר"מ  בשם שהובא 
החופה  תחת השיער בגילוי להקל  בפשיטות
והמשנ"ב  הלוי ומהר"י הגרעק"א דברי כנגד

של  יחידאה דעת על  וסמך כוותייהו, שפסק 
נגד  שהוא שאמר ומה יעקב, השבות בעל 
היטב  פירשה כבר הלא מפורשת משנה

להלן. מובא – הלוי מהר"י
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דהנה אמנם  מחוורים, הגרמ"פ דדברי נראה
דעת  אינו  השבו"י שדעת מה מלבד
כוותיה  הסוברים אחרונים כמה ומצינו יחיד
כא -ג) (אה"ע ארזים העצי המה (הלא
(סי' אליהו  והיד סק"א) (שם יעקב  והישועות
מבואר  גם הנה פט), בסי' יהושע והספר עט)
שאף  שפסק סה-ב באה"ע הרמ"א  מדברי כן
מותר  מ "מ  הכלה בפני להסתכל  שאסור
ראשה. ובפריעת שעליה בתכשיטין להסתכל 
מותר  היאך ראשה לכסות חיוב  לה דיש  וא "נ
ראיה  אפי' הלא המכוסים במקומות להסתכל 
לא  ובודאי הסתכלות, וכ"ש  אסרו בעלמא 

ואעפ"כ עדי  מגולה מקום שהוא  הכלה מפני ף 
בה. להסתכל  אסרו

המשנה ומה נגד לילך דא"א הגרמ "פ שאמר
לבאר  דחק הלוי מהר"י  הנה בכתובות,
שערותיה  מקצת ורק  מכוסה היה ראשה דרוב 
מקצת  אפי' לגלות שאסור ואף  מגולות, היו
שהיא  כולם שידעו  כדי התירו הכא  שערות
הקילו  אקראי דרך שהוא  ומאחר בתולה,
המשנה  דפשט הגרמ "פ טען וע"ז בזה. חכמים
(ובאמת  לגמרי שיער בגילוי שהלכה מורה
יכלו  בתולה שהיא שידעו צורך היה דאם צ"ע
המוזכר  קליות חילוק  כגון אחר באופן לתקן
לחינם). איסור להתיר להו  ולמה שם, במתני'
שהביא  טו: בכתובות בשיטמ"ק  מבואר וכן
יוצאה  דבתולה אהא  להקשות מהגאונים
לבנות  דאסור דאמרינן מהא פרוע וראשה
ותירצו  ראש, פרועות לצאת ישראל
דלא  דהבינו להדיא  ומבואר מיירי, דבנשואות
הקשה  עה בסי' המג"א  וגם הלוי. כמהר"י
פרוע  וראשה שיוצאה שהבין והרי זו קושיא 
הוכיח  השקל  המחצית גם לגמרי. פרוע היינו
סתור, שיער עם לילך לבתולה שמותר משם

כלל . לזה הוכחה ליכא  הלוי מהר"י ולדברי

המקילים ודרך דמנהג  דנראה להעיר יש  אגב 
א"ש  החופה תחת השיער לגלות בזמננו 
שהרי  והמשנ"ב, הגרעק "א  לדעת גם
נוגע  והוא שמאחר בתשובתו  כתב הגרעק "א 

לדעת  ולחוש להחמיר יש  לדאורייתא 
עצמו  הלוי ומהר"י היות וממילא האוסרים,
אינו  אקראי דרך שהוא החתונה שבעת כתב
(והביא  יהודית מדת אלא מדאורייתא אסור
גילוי  על השאלה דכל  נמצא מהרשב "א ) כן
ולא  בדרבנן שאלה הוא  החתונה בעת שיער
הגרעק"א  היה דלא י"ל  ובזה בדאורייתא ,
דרבנן  דספיקא להאוסרים לחוש  מחמיר
גם  המנהג וא "ש  הפוסקים, במחלוקת לקולא

כוותיה. שפסק ולהמשנ"ב  לדבריו

 zixkp d`t oipra
שליט"א במאמר  ראקוב  יעקב הרב  חידש 

נכרית  פאה עם ללכת איסור שיש 
עה  בסי' המג "א מדברי ומקורו  קלועה, שאינה
שפסק  כא  סי' באהע"ז דהשו"ע שכתב 
באופן  מיירי ראש  פרועות יצאו  לא  שבתולות
ואף  סתורות אלא קלועות שערותיה שאין
לילך  צניעות דרך אין מ"מ מדאורייתא שאינו
גרעה  לא  נשואה שאשה בודאי ולפי"ז כן.
אסור  נכרית בפאה הולכת אם ואף מבתולה,

והוסי  סתורה. הפאה המחצית שתהיה שאף ף 
אלא  חלק לא  המג"א  על  שחלק השקל
יתירה  צניעות הצריכה בנשואה אבל  בבתולה

יודה.

וכל ולענ"ד מאחר שהרי כן לומר צ"ע
באהע"ז  השו"ע על כלים הנושאי
תצא  לא שבתולה בשו "ע דאיתא דהא הבינו 
או  בעולה בבתולה מיירי ראש פרועת
יעקב  והישועות השקל  והמחצית ארוסה,
היו  שהבתולות היה במקומם שהמנהג העידו
שום  ליכא א "כ מסותרות, שערות עם יוצאות
הנ"ל , המג"א  (מלבד ופוסקים בש"ס מקור
שיש  לחדש כוותיה) שצידד יעקב והשבות
פריעת  דהא שיער, בסתירת צניעות חסרון
פ' ובספרי גילוי, היינו  בגמ ' המוזכרת הראש 
לימד  האשה ראש  "ופרע להדיא  איתא  נשא 
ראשיהם", מכסות שהן ישראל  בנות על
הוי  שלנשואה חדש דין להמציא  ומהיכ"ת

צניעות. חסרון
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אלא ובאמת בלבד, זו  דלא יראה המעיין
אלא  דינו  את אמר לא המג"א  שאף
ביד  דהנה נכרית. בפאה ולא בתולה בשערות
טעם  לבאר כתב  במאמר שהובא  אפרים
צניעות  חסרון שיער בסתירת דיש  המג"א 
שהראש  כיון צניעות מידת זה "שאין וז"ל
מלמד  ראש ופרע בסוטה כדאי' ביותר מגולה
בגילוי  מרבה ופרש"י שערה את שסותר
בבתולה  אף  והלכך קליעתה את שסותר
לילך  לבתולה אין כי וכו' אסור כה"ג
ביותר", גלוי שהוא  כיון הקליעה בסתירת
בשערות  הצניעות דחסרון בדבריו ומבואר
משום  שהוא הרווחת כההבנה אינו  מסותרות
משום  אלא  הרהור, וגורם העין את שמושך
דהיינו  הגילוי את מרבה השיער שסתירת
מכשהוא  סתור כשהשיער מגולה שיער שיותר
בבתולה  הותר שלא  המג"א  ומחדש קלוע,
אבל  לכסותו , שא "צ כזה שיער גילוי אלא
ולפי  התירו. לא סתור שיער של  גמור גילוי
המג "א  על  קצת שקשה מה מיושב  זו הבנה
ישראל  בנות תלכנה "לא השו "ע דלשון
אשת  ואחד פנויות אחד בשוק  ראש  פרועות
היא  אחת פרועה שכוונת משמע איש "
ענינים  שני הוא המג "א ולדברי לשתיהן,
שער, סתורת היינו  בפנויה דפרועה שונים,
אמנם  שער, מגולת היינו  איש  באשת ואילו 
גילוי  משום הטעם בבתולה דגם ניחא  להנ"ל
בשיער  דרק נמצא זו  הבנה ולפי שיער.

קלוע  בין לחלק שייך מגולה שהוא  בתולה
נכרית  בפאה אבל מגולה, יותא שהוא לסתור
שאלה  אלא  כאן אין מכוסה השיער כך שבין
לאסור  מצאנו  ולא גילוי, של ולא הרהור של 

הרהור. משום סתור שיער

בפ"ז ומה הירושלמי מדברי להוכיח שכתב 
נכרית  פאה עם לצאת שאסור דכתובות 
לצאת  אסר שהירושלמי משום מתולתלת,
פירש  ובערוך לחצר מחוץ "קפליטין" עם
ורצה  נכרית", ופאה ותלתלים "שיער דהיינו
שהאיסור  בזה לבאר שליט"א  הכותב  הרב
הנה  מתולתלת, נכרית פאה עם לצאת הוא 
(עי' כן משמע לא הלשון שלכאו ' מזה לבד
לצאת  שאסור מהדברים שהוכיח  ש "י תשורת
להעיר  יש  עוד שהוא ), סוג  מכל  נכרית בפאה
אלא  הערוך מבעל  כלל אינם אלו  דדברים
בנימין  הרב ע"י (שנתחבר הערוך ממוסף 
בשנת  באמסטרדם ונדפס הרופא  מוספיא
ואילו  השלם", ב "הערוך שמצויין כמו  תט"ו )
את  כן לא  פירשו והאחרונים הראשונים שאר
מטפחת  שהוא  פירשו אלא הירושלמי, דברי
וסמ "ג ריא"ז בשם שלטה"ג (עי' רדיד או 
וכ"פ  רדיד שהוא  שפירשו עב. בכתובות
העדה  וקרבן משה והפני קטו -ט, אה"ע הב"ש

מטפחת). שהוא  פירשו  שם בירושלמי
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הארות 

על בחידושי העיר זצ"ל גניחובסקי הגר"א 
הניעור  לענין פסק  למה המ"ב 
ספק  והרי התורה ברכות יברך שלא  בלילה
בדברי  דהמדייק  וי"ל  לחומרא , דאורייתא
בודאות  נשאר שלא  יראה הסימן ריש  המ "ב
ועוד  עיי"ש , התורה מן הם התורה שברכות

ברכות  בירך אם שנסתפק במי דרק  י"ל 
מחלוקת  בכל אבל לחזור שצריך כתב  התורה
כתב  לא המזון בברכת וכמו  כן, כתב  לא 

לחומרא . דאורייתא שספק מחלוקת באיזה

שליט"א מה שולמאן חיים ר' הרה"ג  שהביא
לספירת  הראבי"ה בשיטת הגר"א  דברי
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ההיכל " "נוה בגליון בזה נתבאר העומר,
לפניה  וברכה העומר שספירת היא דכוונתו
"שהיום". אומרים ולכן היא אחת ברכה כולה

פוטר חתן שהוא פשוט הכנסת בבית הלומד
הט"ז  כוונת זה שהרי תחנון, מלומר

והי  הכנסת, לבית החתן יבוא שהוא שלא ינו
פטור  שהוא או  שושביניו עם התפלל  כבר
הכנסת. בבית ללמוד לו  אין ועכ"פ מתפילה,

בגליון בענין ראיתי הכנסת בבית כלה
תשובות  מיני ג' דהלכתא  אליבא 
בית  סוג באיזה תלוי שהכל ונראה בדבר,
שיש  הכנסת בבית מרגישים שאם הכנסת

בכל  השמחה שורה הרי כלה נשים בעזרת
הכנסת. הבית

לא מה להקל , תחנון שספק  לשעה"צ שציין
בדבר  מכריע אינו כי לזה ראיה מצאתי

אחר. מס"ק הט"ז דעת מביא  ורק

אבראהאם מה נחום ר' הרה"ג  שביאר
היד  דברי והביא תושב  בגר שליט"א 
שג"כ  בביה"ל ע"ש ל"ט, בסימן אפרים

עליו . מקשה
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פעסא או פסיה
המאור  קובץ מערכת אמע"כ רב שלום

האחרון אבקש הקובץ על  הערות שני להעיר

פסיה.הרה"ג  בשם שליט"א  סגל  חיים ר'
פעסיל  שם הוא  המקור לכאורה
שלא  הפ"א  תחת בפתח  הוא שפסיה ובהנחה
כתב  נשים בשמות ובב"ש לסגול ע אות כתב

פעסא .

קכט'ידוע סימן בסוף והרמ"א  הב "י מש "כ
מהר"ם, סדר האחרונים איתם והסכימו
הס"ש , פשוט, הגט מהרי"ט שמות, ספר
יש  לע"ז שמות שכל וכו ' אפרים והבית
וערבי  רומניא  יון משמות (חוץ באל"ף לסיימו
פשוט) ובגט במהרי"ט זה על  נדון שיש 
רק  בב"ש הנזכר פעסא  הוא פסיה ולכאורה
עי' פעסיא. לכתוב יש בהדגשה שזה מכיוון
סימן  אפרים ובבית יז' טז' סימן האוהל יריעות
והרבה  השלחן וערוך חיים ודברי וקג ' קב '
המציאות  ממני נעלם לא אך מקומות.
לכתוב  אנשים בין המנהג  ישראל שבארץ

כתב  וכאשר בסופו  בה"א  לע"ז שמות הרבה
זצ"ל . החזו"א מרנא  בשם בעצמו  הרה"ג 

בה"א אבל לכתוב  שאפשר שכתב עקא  דא 
חדש  ולכאורה בה"א  לכתוב שיש  ולא 
נדון  יש  שהרי הכתובה בכתיבת להזהר
בעדות  עי' לגט מזה ללמוד יש אם בפוסקים
וינידה  בין שם גבי ונד' נג' סימן ביהוסף
מזה  דיבר גיטין בטיב וגם שם בזה שנחלקו
והן  בזה. להזהר יש  ודאי לכתחילה ועכ"פ
האותיות  בשער הביא  חיים דברי שבעל אמת
ספרי  כמנהג לכתוב שיש נשים עזרת בשם
לארץ  בחוץ וא"כ ההוא, במקום שטרות
יפול  לכאורה אבל  פעסיא לכתוב  יש בוודאי
לע"ז  שמות בהרבה ישראל  בארץ הספק
דוגמאות. כמה ואביא  בה"א המסתיימות
שם  שהרבה עטא, בלומא , גאלדא ,רויזא,
בזה  ההגדרה מה ויל"ע בה"א כותבים
בזה. ברורה הגדרה כתוב ללא הנ"ל ובתשובה

לחם הרה"ג בדין שליט"א גבאי מתתיהו ר'
מה  לעיין יש  לכאורה בניילון. משנה
משא "כ  לקיחה דין יש  ששם ללולב  הדמיון
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להחזיק  יש  רק לקיחה דין אין משנה בלחם
רו ' בסימן כמבואר עליו שמברכים הדבר

גנאי? הוי או  שמעכב נאמר ולמה

שתזכו בברכת הדיוט ובברכת תודות רוב 
ולהאדירה  תורה ולהגדיל  להרבות

בימינה  ימים אורך והנפש הגוף בריאות מתוך
כשר  פסח ובברכת וכבוד עושר ובשמאלה

ושמח 
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מאנסי 
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בית  בלי חנוכה נר בדין
שנשא בקב דכהן כה) (סי' להגריש"א ונקי

אצלו  מ "מ  בידו, שעבירה אע"פ גרושה
כל  פוטר וגם תחנון אומר ואינו שמחה הוי
פסק  שכן להאמין וח"ו מתחנון, הציבור
עם  לשמוח  כזה לשמחה לנו  אוי כי הגריש "א 
זה, בשביל תחנון ולבטל עבירה עוברי

גדול . מכשול  הוא כזה דבר והמדפיס

*
צבי בהמאור דוד ר' הרב כתב (תעז,קלח)

גליון  בהמאור עמ"ש  הערות דיק
ראשית  בית, בלי חנוכה נר בדין תשע"ו כסלו 
כי  המאמר, על בני שם נדפס דבטעות אעיר

הדברים. יצא  ממני

וסמ "גומה ההשלמה מבעל ראיה שהביא
בברכת  נפטר בספינה שהיושב  דמה
לדייק  ורצה בית, לו  אין אם דוקא הוא  הרואה
לא  היאך בעצמו , מלהדליק פטור דלכן מזה
נה  (ע' הנ"ל  בגליון מזה כתבתי שכבר ראה
(שהוא  משולם רבינו  בשם לדייק) ואין ד"ה
יש  לדידהו דגם בב "י, המובא  ההשלמה) בעל 
נפטר  אבל בית לו שאין מי על גם חיוב
חיובא  עכ"פ אבל  רוצה, אם הרואה בברכת
ברכת  לברך או  משניהם א ' עליה רמיא 
בעצמו , להדליק מחוייב  אז לאו  ואם הרואה,
מי  רק הרואה בברכת נפטר דלא  כתבו וע"ז
לביתו  להגיע יכול שלא  או בית לו שאין
בית  י"ל  אם דבודאי הדרך, על  בספינה שהוא
עליו  החיוב לילה באותו  שם להגיע ויכול

חיוב  גם דיש חכמים וכתקנת בביתו להדליק
שאין  מי רק הרואה בברכת נפטר ולא  בית,
עכ"פ  אבל  הראייה על  בברכה יוצא בית לו 
ראיית  ע"י או  חנוכה ובמצות זו בברכת חייב 
בעצמו . הדלקה ע"י או  עליו  ומברך חבירו  נר

כיון עוד  בבית מדליק דקטן צבי מחכם הביא
ג"ז  החיוב , מונח דגברא  אקרקפתא  דלאו 
הבית  על  הוא החיוב בית כשיש  דודאי אינו 
איש  נר היה דהתקנה הגברא , גם בזה ויוצא
בית  כשאין אבל  להדליק , איש כל וא"צ וביתו
מתשו ' שהביא מה וכמו"כ הגברא  על  החיוב
ראיה  אין מסכת וגליא  אפרים ומיד יעקב  דברי
החיוב  דעיקר פשיטא  שאז בית לו כשיש רק
כשאין  מ"מ אבל להדליק, צריך ושם הבית על
כאשר  חנוכה נר חיוב ממנו נפקע לא  בית לו 

הנ"ל . המאור בגליון היטב  ביארתי

רק ומ "ש  הכלבו דברי מצא דלא קמ) (ע'
מובן  אינו מהכלבו, כן הביא  שהב "י
לחלוק  חושב  וכי יוסף , הבית כתב  כן דמ "מ 

יוסף . הבית על

בהלכה וגדולי  גדול  יסוד יסדו  כבר הפוסקים
שכיח  שהוא דדבר ממנו , לזוז שאין
דגם  זו, בהלכה כמו  מזה, הפוסקים העירו ולא
כתבו  ולא  בית לו  שאין מי נמצא  היה בימיהם
בשום  א"א ממזוזה, פטור דהוא  כזה חידוש
שיהיה. מי יהיה בזמנינו , כזה דבר לחדש אופן
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בהלכה  חילונים
המערכת  כבוד

לחילונים ראיתי  היחס אודות ח"א מש"כ
שב"דברי  לעורר רצוני בהלכה,
שהכופרים  ממונקאטש  הגזצ"ל כתב  תורה"
המה  כי מהם גרועים ועוד גמורים כנכרים דינם
וכל  המה ע"כ לכל  כנודע להכעיס מומרים
ובארץ  בשמים נחשבו  לא עמהם הדבקים
מאוזרוב  האדמו "ר זאת כשראה בנ"י. בכלל
כן, לומר וחלילה "חס העיר: משה באר בעל 
וסתם  להכעיס, מומרים שכולם לו פשוט ואיך
כ"ו  (דף  ע"ז ועיין ישראל , בני ג"כ מומרים
המומר. לרבות אחיך אבידת לכל  ע"ב )
זוקק  עוע"ז אח  שגם קנ"ז סי' ריש ובאה"ע
אף  וברש "י, רע"א  מ"ד סנהדרין ועיין ליבום,
בערלתו  שמשך עכן על גנאי כ"כ שם שנאמר

עמהם...". הדבקים גם שכולל ומכש"כ וכו ',

רמ"ב )"הרשב"א וסימן קצ"ד (סימן בתשובה

שבין  כר"מ  הלכה בזה כי כותב
מפרש "י  מוכח  וכן בנים, קרויים כך ובין כך
דברי  רק שמובא  מומם בניו בפ' עי"ש  האזינו 

עקיבא". רבי דעת שכן י' ב"ב ועיין ר"מ ".

הרבה וסיים  שלי בספרים כותב שאני "אע"פ
לראות  ושלא  ישראל , אהבת מענין
מעולם  נתכוונתי לא יהודי, באיש רע שום
כפשוטה, והתקרבות עמהם להתחברות
ביתה, מפתח  הרחק נאמר ע"ז הרי אדרבה,
הפנימי  ניצוץ עם הרוחנית לקירבה הכוונה

ישראל". שבנשמת
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בזה המערכת: רבנים שו "ט בהמאור
שץ, שכ , קו' ראה תלט ,כ"פ תכז , תכו , שצא,

הגר "מ תשובת המאור ובשו"ת תמב
זצ"ל . פיינשטיין

n

בס"ת  מצוה הידור בדין
המערכת  לכבוד

גבאי א)-ראיתי  מתתיהו הרב  שכתב מה
תשע"ז  סיון בהמאור שליט"א
גמליאל  הרב  ידי"נ חקירת בענין צה עמ '
זה  שייך מצות באיזה שליט"א  רבינוביץ הכהן
הידור  דין שאין גבאי הרב  וכתב ואנוהו  קלי
בעי  הכתיבה רק  נאה שיהא  עצמו  בס"ת מצוה

ומתוקנת. נאה

לפניו הנה התנאה וגו ' תניא  קלג: שבת עי '
נאה  בדיו  וגו ' נאה תורה ספר וגו ' במצות
בשיראין  וכורכו אומן בלבלר נאה בקולמוס
גם  דבעי הי"ג פ"ג  סופרים מסכת ועי' ע"כ נאין
בשיראין  ויעטפנו  צבועים ועורות נאים קלפים
(ד"ה  ע. יומא  רש "י למ"ש  המקור וזה ע"כ נאין

עיי"ש  נאה ודיו נאה קלף  שצריך להראות)
ומה  יפה יהיה עצמו  שהס"ת מצוה שיש  הרי
הזכיר  רק  ה"ד פ"ז ס"ת הל ' שהרמב"ם
והשמיט  ביותר נאה מתוקנת כתיבה שכותב
י"ל  הנ"ל בברייתא  שהובאו  הפרטים שאר
וז"ל  מזבח איסורי הל' בסוף  מ "ש על שסמך
וגו ' ביותר המשובח  היפה מן קרבנו שיביא
הטוב  הקל לשם שהוא דבר לכל הדין והוא
תפילה  בית בנה אם הטוב הנאה מן שיהיה
כל  אומר הוא  וכן וגו ' ישיבתו מבית נאה יהיה
כללי  דין שזה ומשמע ברמב "ם ע"כ לה' חלב
גם  והוא המשובח  מן מצוה דבר כל  שיהיה
הבחירה  בית בהל' כמ "ש האדם כח לפי תלוי
את  לחזק המובחר מן ומצוה וז"ל  הי"א  פ"א 
ומאחר  עיי"ש הציבור כח כפי ולהגביהו  הבנין
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המשובח  מן שיהא  ענין יש  מצוה דבר שבכל
וגו ' נאין שיראין דבעי הרמב"ם הביא לא לכן
הנאה  שצריך המצות בכל  כלל זה כי לס"ת

כנלע"ד. כחו  לפי אדם כל  ביותר

שליט"א ב)-יישר  חן אלישע להרב כח
מה  בענין דברינו  על שהעיר
זו  חזקה "ביד פסח  של בהגדה שאומרים
סוף  דרש "י אליבא הפשט ע"פ וביארנו  הדבר"
דבר  במכת להרוג יכול  שהיה אמר שה' וארא
במצרים. האנשים כל  וגם הבהמות כל את גם

להוסי ועכשיו  אחדים יש דברים ספר דעי' ף
דרשה  כט בדרוש  החיד"א  דרשות
עמ' החיד"א בספרי (נדפס הגדול  לשבת

שאלת) לפרש  אפשר ובזה ד"ה תקלד
ביד  ממצרים ה' ויוציאנו הפסוק  את שביאר
ישראל  שיצאו ראוי היה דבר במכת כי חזקה
שמו  ספר למען האריך שה' אלא ממצרים
ולכן  משם יצאו  כבר כאילו והוי הארץ בכל 
הקשה  שה' כתוב לא הראשונות מכות בחמש 
היה  מעצמו פרעה אלא פרעה לב את
ה' האחרונות מכות בחמש משא"כ מתעקש
המכה  היא  שדבר ומכיון פרעה לב  את הכביד
במכת  יצאו כבר כאילו  שהוי נמצא  החמישית
ביד  ממצרים ה' ויוציאנו הפסוק  פי' וזה דבר

הדבר. זו  חז"ל  ואמרו  חזקה

התורה  בברכת
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יתרו  ויחד
כחרב במדרש  בשרו שנעשה "מלמד אגדה

כמו  והוא  כפשוטו , ויחד ד"א חדה,
בשרו  היה כאילו  לו  שנדמה ד"א ישמח,

חידודין". חידודין

ל"בשרו למעשה דומה חדה" כחרב "בשרו
חידודין". חידודין

דאפילו והאמת למימר איכא  מהא  דאלימא
מקרא  ו "אין שמחה, לשון לפשוטו
לא  אכן ע"א ) ס"ג (שבת פשוטו " מידי יוצא 
חדה" כחרב  "בשרו  למדרשו  דבריו יסתור

היא . אחת ודא דא  כי חידודין" ו"חידודין

משמשין דהיה חידודין עם שמחה לשון
בערבוביא .

(תהלים לפום  עה"כ ע"ב) ל ' (ברכות הגמ'
אל  קדש , בהדרת לה' "השתחוו כ"ט)
ה' את עבדו  בחרדת, אלא  בהדרת תקרי
גילה  במקום ב'), (תהלים ברעדה וגילו ביראה

רעדה". תהא  שם
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בלילה  או ביום ר"ח סעודת
בעמידה  התורה ברכת אם

רבי  הרה"ג  שבראשות המאור הנפלא  לכבוד
שליט"א  אמסעל  יעקב 

וראיתי יישר  תשע"ז, תמוז סיון הקובץ על כח
יעקב  באר בעל  במנהגי קכ"ד בעמ'

מברך  היה התורה ברכת אם זצ"ל , מנדבורנה
כתב  מ "ז סי' השולחן ערוך בס' הנה בעמידה.
ובין  בישיבה בין מברך התורה שברכת
מברכת  הוי ברכה"ת אם ולכאו ' בעמידה.
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וכמוש "כ  בעמידה דווקא בעי יהא המצוות
ורק  י"ח , סי' ברכות להל ' בפתיחה הפרמ "ג 

עי"ש . בישיבה השבח ברכת

הגר"ח ובס' השיב ח "א  חיים הליכות
בישיבה, שברכה"ת קנייבסקי
יהא  המצוות מברכת ברכה"ת אם לו  ושאלתי
מברכת  הוי מרור ברכת גם לי וכתב  בעמידה,
שהמצוה  כיון וע"כ בישיבה, ומברך המצוה
לענין  ה"ה וא "כ בישיבה. הברכה גם בישיבה,
לעמוד. א"צ בישיבה ת"ת מצות ברכה"ת
בשו "ת  בעמידה ברכה"ת אם בזה ועמש"כ
ח"א  אליהו מגדנות ובשו "ת ס"ג  יצחק  חקל
ובשו "ת  נ"ד סי' ח"ז שרים באו  ובשו "ת י"ג סי'
ח"א  נוטה דעת ובס' י"ז סי' ח "ו  יוסף משנת
ובשו "ת  ס"ג  ח"א חן מנחת ובס' קי"ג  עמ '
ס"מ התורה ברכות ובס' ס"ג ח"ח עבדי ישכיל 
שבט  ובשו"ת ל"ד, סי' ח "ב  אודך אני גם ובס'
בבית  בזה שכתבתי ומה ס', סי' ח"א הקהתי
אודך  אני גם ובס' כ"ז, אות ס"ח ח"א מתתיהו 

עי"ש . ס"ד רוט ישראל הג"ר תשו '

על ב)-בעמ ' שהחיינו מברכין אם שם, קכ"ו
הארכתי  ובתפילין, ראשונה מצוה
ח"ב  מתשובותי אודך אני גם בס' בזה

ס'. הנדמ"ח 

*

להרבות בשו "ע מצוה ס"א , תי"ט סי' או"ח
והמשנ"ב  חודש. ראש בסעודת
ביום  בסעודה שמרבה דמה ונראה סק"ד,
בלילה, גם להרבות וא "צ די, ר"ח  לכבוד
יוצא  אם המשנ"ב , ביאר גם אולם עיי"ש .
לעשות  יכול ואם בלילה, גם ר"ח בסעודת
מצוה  לקיים בלילה ר"ח סעודת לכתחילה
ביום  דווקא  בעי או "ד ר"ח, בסעודת להרבות
אפרים  רבבות ובשו"ת ר"ח . סעודת לעשות
מדברי  ללמוד שיש כתב ק "ה סי' ח"ג 
או  ביום, או אחת, בסעודה שסגי המשנ"ב 

בלילה  שאכלה פורים כסעודת ול "ה בלילה,
הביא  סק"ג  שם בשעה"צ אולם יצא. ולא
בשבת  ר"ח  שעל שהיכא  שם, סק"א למג "א
סעודת  בזה ויוצא  הלילה עד ג ' סעודה ימשוך
סעודת  שיוצא מהמג"א  ומשמע עיי"ש. ר"ח 
ע"ב  ע' סנהדרין לנר הערוך וכ"כ בלילה. ר"ח 
רש "י  בדעת הערל"נ וכתב  המג "א, בדעת
אולם  עיי"ש. בלילה ר"ח  סעודת יוצא שאין
דאין  כתב  פ"ג , סי' ח "ב  שכיר משנה בשו"ת
ר"ח  סעודת יוצא  שאין מהמג"א  להוכיח
בלילה  ר"ח סעודת שנדחה רק  קי"ל בלילה,
לקיימה  לכתחילה ולא  בלילה, לקיימה יכול 
סי' או "ח  נימוקי בס' נקט וכן עיי"ש . בלילה
שצריך  תשובה דרכי בעל  אביו  בשם תי"ט
יוצא  ואין דווקא , ביום ר"ח סעודת לעשות
בלילה, החודש קידוש דאין כיון בלילה,
מחזירין  אין בלילה יעו "י אמר לא אם ומה"ט
ברכות  רא"ש בתוס' מפורש וכן עיי"ש . אותו
וכ"כ  ביום, דווקא ר"ח  שסעודת ע"ב מ "ט
י"א  ס' השמטות ח"ז עבדי ישכיל בשו"ת
ביום  בר"ח הלל  וכן פורים, כסעודת שהוי
מובא  נ"א  ס' דוד נפש  בס' אולם עיי"ש .
עיי"ש  בלילה ר"ח סעודת אכל  שהאדר"ת
בטעמו  שם, תי"ט סי' הטור לדעת ולכאו '
דר"ח  משום ר"ח, בסעודת להרבות שמצוה
גם  שיוצא י"ל שפיר עיי"ש . למועד הוקש
י"ב  סי' משה ענפי בס' ראיתי וכן בלילה.
ובין  בלילה בין שיוצא קנייבסקי הגר"ח  בשם
שם  יוסף המשנת בעל  ודעת עיי"ש . ביום,
וע"ע  עיי"ש . בלילה ר"ח סעודת לצאת שא "א 
במצות  ק"א סי' ח"ה יוסף משנת בשו"ת

עיי"ש . מהלילה ג"כ הוי אם עיו "כ סעודת

רבי אולם  הרה"ג ע"י שיו"ל הפוסק  בס' ראיתי
בעל  מתולדות רבינוביץ הכהן גמליאל 
לשבט  שס"ל  ובעמתר"מ, זצ"ל  הלוי שבט

עיי"ש . בלילה ר"ח  סעודת יוצא שאין הלוי

מרובה  בברכה
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עיקר  וטפל טפל עיקר
סגולה  לי והייתם

ממולחים בשנים  סוחרים נתרבו האחרונות
ישראל של ממונם בסחיטת מומחים
חביריהם, של צרות חשבון  על  ולהתעשר 
צרה  ח"ו להם שאירע שאנשים היטב ביודעם
ולכן להוושע, עבור ממונם כל  ליתן מוכנים
פראפאגאנדע  מיני בכל  הם מפרסמים
לסגולה  ממון  יתנו  אם ישועות על הבטחות
כמה  שונות מעשיות לו יש א' וכל פלוני,
רוה"ק  להם יש כאילו ידם, על נושעו אנשים
אין וכמובן  הישועה, להם הביא דבר איזה
לא  אנשים של  יותר גדול  שמספר מפרסמים
אלו על ממונם כל  שהוציאו  אף נושעו 
נקודות  איזה לפרסם מוכרח  ולכן הסגולות,

א'. לכל  הנחוצות

שלא אין ישועות אופני לחדש בכוחינו 
ידעו הדורות בכל ורבותינו , אבותינו שערום
הם  בתפלה, כמים לב שופכים צרה שבעת
אבל וידידיהם, וקרוביהם עצמם הצרה בעלי
העולם  שבקצה לאנשים ממון ליתן
על הולכים או  תהלים, שאומרים המבטיחים
הלב  מתוך  אינו  והליכתם תפלתם שכל קבר ,
אחרים, חשבון  על פרנסה לעשות כדי רק
עיניהם  רק התהלים באמירת עמם בל  ולבם
איזה  לזה שיש יימר  מאן  להממון נשואות
לסתם  ענין אינו בחצות קימה וכן  שויות,
רצויה  בכונה לבו שנשאו למי רק אנשים
מזה  לעשות לא אבל  החורבן , על לקונן
ביזנעס  מזה ולעשות בה, לחפור קורדום
להפחיד ובפרט  קלה, ופרנסה ופראפאגאנדע
ממה  היפוך  הרע עין  בעניני העולם הכל את
בהדיה, קפדינן לא קפיד דלא מאן שארז"ל
בבחינת  להיות א' לכל גורמים אדרבה והם
ואם  בעולם, צרות ח "ו  מביאים שבזה קפיד 
ממון לשלם א"צ הרע מעין ליזהר רוצה א'
עין , עולי עין עלי מארז "ל  יקיים רק לגנבים,

הרע. מעין ניצולים עינים שמירת שע"י

שונות יש בהוצאות המפרסמים אנשים
שונות  סגולות כפטריות, לבקרים המתחדשים
ונחוץ  ישועה, וראו רצופות יום מ ' שעשו 
שהקב"ה  עיקרים בי"ג מאמינין אנו  כי לעורר
ומעניש  מצותיו שישמור מי לכל טוב גומל 
אינן והישועות מצותיו , על שיעבור למי
שאינן דברים עשיית בשביל דוקא באים
כראוי, שמתנהג במי שכן במכל  רק חיוביים,
מצות  התרי"ג בכל השי"ת רצון ועושה
דיקדוק  פי על  דרבנן, מצות וז ' דאורייתא
כדאי  אין וע"כ  חכמות, שום בלי ההלכה
ועי"ז חיובים שאינם דברים על  עצמם לרכז
כי  ותמידיים, חיוביים בדברים מתרשלים
ולהדליק  מזמורים איזה לומר לאדם קל  יותר
דרכי  מלשנות יום, בכל  מינוט  לאיזה נרות
נאה  זו  שמועה לומר  כדאי ואינו שלו, החיים
דכל לזכור יש וגם נאה, אינה זו  ושמועה
לנו שניתנה הקדושה התורה גורע, המוסיף
ושבע"פ, שבכתב תורות מב' נכלל  מסיני,
והחומרות  המנהגים תושבע"פ ובכלל
לנו ואין  הפוסקים וספרי בשו "ע הנזכרים
ואם  מוגבל  האדם כי כלום, זה על להוסיף
ומדברים  מסגולות עצומה פרסומת עושים
פרק  (כגון תיתי, מהיכי רק עיקריים שאינן
לצדיק, נר  הכללי, תיקון שה"ש, שירה,
מפלגה  כל של  הצורך  לפי מיוחד  ספר לימוד
עכ "ח אז  וכו ') וכו ' עצמה, בפני ופארטיי
כאשר ומוזנחים, טפלים תורה עיקרי נעשין
אמר שמהרי"ל מהרי"ל, בליקוטי העיד 
בלשון החרוזות אלו עושין היו שלא הלואי
מפני  היחוד , ועל  עיקרים הי"ג על  אשכנז 
כל תלוי שבזה סוברים הארץ עמי שרוב
וגו ', ול"ת מ "ע מכמה ומתייאשין  המצות
אותן באומרם חובתם ידי לצאת וסבורים
אמירת  על כן אמר  ואם וגו', בכונה חרוזות
כמה  לפני שעד  סגולות על כ"ש עיקריים י"ג
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צדדי  כדבר זאת עושים אנשים היה שנים
בקול נעשה שהכל  אלו  בימינו  אבל וטפל ,
מחליפין ומשונות שונות כלים ע"י גדול רעש
טפלים  נעשין  והעיקרים המושגים, כל
המסלת  בזה התאונן  וכבר  עיקרים, והטפלים
מה  הדבר  טוב לא וע"כ  בהקדמתו , ישרים
לא  אלו  ובכל  הללו , דברים כסדר  שמפרסמין
או יום מ ' בכונה שהתפלל  יכתוב שא' תמצא
לו והיה ימים מ' עד יום בכל  גמרא דף למד 
מקור לו אין  יום מ ' מספר  (ואגב ישועה,
על וגימטריא רמז לרמוז  שאפשר  ומה קדום,
על רמז  למצוא בקל יכולין  כן מ' מספר
שהפרסומת  ועוד  וכו '), מ "ה או ל "ה מספר
שכל הצעירים במוח  מכניס בזה העצומה
לזכות  כדי הוא המצות ועשיית הלימוד
מלעיגים  הם ישועה להם כשאין  וגם לישועה,
אין עת הכתבי כי הללו, הדברים בכל
ולא  הללו  דברים עשו  אנשים כמה מביאים

ר המעשיות נושעו מאלו  וגם שנושע, מי ק

של דמיונם פרי הם דרובא רובא שמעתיקים
לשקר לעצמם ומתירים ולהד"ם, הכותבים
שלא  מהרי"ל  כ ' וכבר הטראסק, להגדיל  כדי
יבאו שלא כדי שבחז"ל בסגולות ישתמשו
א' מסגולה (חוץ יועיל  כשלא להלעיג
לעולם, מיתה וגרמה הוסיפה וחוה הידוע),
תאחר לא עה"פ (תצא) יקר בכלי ועי'

לשלמו .

יום ומכאיב שבל  אנשים לראות הדבר
נרות  ומדליקים הצדיק של לקבר רצים
או (שפרעכן , הרע עין  נגד לחישות ולוחשים
השולחן על  דורסים הם בזמן ובו  לעשן)
ותפלה, ק"ש זמן  בזילזול  ברגליהם ערוך 
ובחטיפה, בקרירות הוא שלהם הנהנין וברכת
וכו ' לחבירו אדם שבין  בענינים מדבר ומי
נהיה  הבה לרמות, א"א הקב"ה את אבל  וכו ',
אחר נגרר ולא אבותינו בדרכי ונלך  כנים

והמפלגות. הסוחרים של פראפאגאנדע
óêíêþëê óîìò
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˘Â„˜‰ ואחז האדם. בתוך הרע היצר את ברא הוא  ל"ברוך (ברכות ב:)"ל 
יצה  להם שבראתי הרעותי אשר  ואומר הוא  ברוך הקדוש ר"שמתאונן

דיש  אלא  ישראל, של לשונאים תקומה הי' לא זה ואילולי לחטא, להם שגורם

יצה  דבראתי ישראל  על ובשעת "טענה ל :), (קידושין תבלין תורה בראתי ר

מלבם. הרע יצר נעקר התורה קבלת

Ì�Ó‡ניצ בת קצת ביעתא גם הרע  יצר דלולא  המין, לקיום נשאר מהיצר וץ

גרמה  הזה הרע הניצוץ אמנם סט :), (יומא משתכחא  לא יומא

כאילו  נמצא חציו, משום אשו אמרינן וגם אש, יצאה ומהלבה לתבערה,

ומשו  הכל, את עשה הוא  ברוך הקדוש הבערה,"כביכול את לשלם התחייב ה

באש. לבנותה ועתיד 
[¯ÙÂÒ Ì˙Á]



 

 

 

 ספר

 ‡ו„ך ‡ני ‚ם
 

 תשובות שקיבלתי מהגאון הנפלא

 שליט"אמתתיהו גבאי רבי 
 "מח"ס "בית מתתיהו" ו"מועדי הגר"ח

 

 'בחל˜ 

 ששאלתי שאלותי על
 בחמלת ה' עלי

 רבינוביץ הכהן גמליאל
 א"שליט, ד,י אלחנן רבי ח"הגה ר"אאמו בן

 
 

  שנת
 ק"לפ ז"תשע
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