
  

        
 עלון באגדה ובהלכה מענייני המועדים והזמנים                                       

                    בס"ד

 

 

שמעתי סיפור מדרשן אחד אודות נהג מונית שהראו לו שעבר מוות 

ראומה הרגיש איך דר טקליני בבית החולים אחר דם לב, בעודו בח

יש אור ולפתע הוא מבחין בסבו שצועק  הוא נשאב למערה שבקצה

 ם הם צריכים אותו. ה אישה וילדיתחזירו אותו יש לו משפח

אינו שומר תורה  ,הג לא בסדרמתנוא הו אבל ושומע שעונים ל

תורה ישמור נה בצעקות ובבכיות הוא יחזור ווהסבא עו ,ומצוות

 הוא יהיה בסדר. ולפתע הוא שב לגופו התעורר וחזר לחיים.  ומצוות 

 חזוריכולם היו בטוחים שהוא מיד  ,אחר הסיפור הזה שסיפר לחברים

  .צותרה ומבתשובה יתחיל לשמור שבת לקיים תו

מי  ,אי פעם הבתשוב עוד יחזורהוא אבל לא כן היה הכל כבהתחלה, 

 יודע.

, בקל מעשהעולם הלמתרגם זאת  ותעורר ואינמאדם כי כאשר 

  זה מה שנלמד מאותו מעשה.נשכחת ממנו התעוררות זו. 

אם האדם לא ברי רבינו יונה למצב זה, שכתב מה מאד מתאימים ד

עורר נפשו מה יועילוהו המוסרים, כי אף על פי שנכנסים בלבו ביום י

שמעו, ישכחם היצר ויעבירם מלבבו, כענין שנאמר )הושע ו, ד(: 

 "וחסדכם כענן בקר"

נעלים ומקודשים שקיימים  ללא ספק אחד המצבים הכי מורוממים

עת נכנס הכהן הגדול  ,בעולם הוא יום הכיפורים בקודש הקודשים

היה זה רגע גדול ומרומם עד מאד עת ניגש ילוד אישה  ,לפני וליפנים

 להתיחד עם בורא עולם לבד לבד.

וכל אדם לא יהיה באהל בבואו אל הקודש וגו' אמרו חכמנו אפילו 

 מעמד. תוומלאכי השרת לא היו שם בא

בכל מהותו  ודאי מצופה ממי שעבר חוויה נוראת הוד זו שיתעלה

ידות טובות וענוה. מה עוד שבכניסה זו גם יהיה איש המעלה כולו מ

 הועמד בסכנה גדולה עד מאד שכן כל רגע היה עלול למות ולהסתלק 

 מן העולם אם לא הורצה בעבודתו. 

א שמץ של שאף אם היה בו איזה שהואנו מניחים הנחה ודאי 

עקממיות נעלמה נמוגה ממנו כעת ודאי בצאתו מקודש הקדשים בלי 

 פגע הינו מנוקה מכל נגע.

שהכהן הגדול בגמר  יומא במסכתעל דברי המשנה  .לא כן הדברו.. 

 ., שנכנס ויצא בשלוםיום טוב לאוהביוהיה עושה יום הכיפורים 

לכו כל מעשה בכהן גדול אחד שיצא מבית המקדש, וההגמ'  מביאה

 .וותוהציבור איתו לל

הלכו , וכהן הגדולהאת  עזבו ,שמעיה ואבטליוןאת כיון שראו העם 

 שמעיה ואבטליון. חרא

להפרד וליטול רשות דכהן גדול כדי  ו שמעיה ואבטליון באלסוף 

 ללכת לביתם.

ל לשמעיה ואבטליון שהיו בני גרים ייתון "בני אמר להן הכהן הגדו

כדי להזכיר בכינויי "בני עממין"  ברכםש דהיינו ,עממין" לשלם

עממין בני  באואכן, י ,בתוכחההם  ול השיבו ,עובדת היותם בני גרים

, שהם מחזיקים בשלום, ולא הכהן אהרןרך של דב שנוהגיםלשלם 

 אהרן.כמעשי  שאינו עושה אהרן לשלם ןב בואי

היות במצב הכי מרומם ובמצב ממעשה זה אנו רואים שאדם יכול ל

מסוכן ואך חלף אותו מצב והוא נשאר אם אותם מידות אם הכי 

אותם תגובות אותה התנהגות לא התרומם כיון שלא עורר וקבע 

 בעצמו להתעלות להשתנות.

הסיעו אותי לדרשה סקי זצוק"ל, סיפר המגיד הרה"ג ר' יענקל גלינ

נסענו בין מרחבי השדות הדשאים והחורשות ליד רחובות,  במושבה

רוגע, סוסים רעו באחו ונבהלו מרעש המכונית רובם כזו שלוה כזה 

, תי רגליו האחוריות ונפנף בקדמיות, ואחד הזדקף על שאשיהםזקפו ר

 חשבתי לעצמי הנה חדל להיות סוס עומד הוא כאדם אבל המכונית  

בע , אך חלפה על פניו חזר לעמוד על ארהמשיכה והבטתי לאחור

גם אם לרגע היה לו  אר סוסאמרתי איי סוס נשולכרסם עשב .. 

   התעוררות..

החכמים במסר הנלמד מזה ביאר את המעשה המובא בחז"ל שהיו 

, כל אותו הלילהומספרים ביצ"מ מסובים בבני ברק והיו מסובים 

שזמן עסק כל הלילה אף שהוא סובר גם  ורבי אליעזר בן עזריה

צריך להמשיך את ללמדנו שמכל מקום בלבד, חצות הסיפור הוא עד 

לזמן נלמד ומזה  תמרור לכולנו.   .תעלות את ההתועררות הלאההה

הזה אחרי החגים צריך מיד להתבונן איזה הברקה איזה הרגשה איזו 

לא להשאר על  ,במעשה באיזה אופןאותה לקבע שהיתה התעלות 

 אותו משבצת אלא להתקדם ולהתעלות. 

 העורך    בברכת שבת שלום                   

 את הדרך                              לקחת משהו                                          לקחת משהו                                                
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                                                                                  .ןודורשי שואלין                                                                                                                           ביום הגמל          

 

 שליט"אשורץ אהרן יהודה  מורנו הרה"ג
 חבר בד"ץ אלעד    

 ורב שכונות הצפון     
 

סעודת מילה אי יש לעשותה דוקא ביום המילה או אפשר לעשותה אף למחר או ליום אחר כשיש צורך לכך. בעניין   
 ביאור מה שנהגו לעשות סעודת ברית מילה של שבת במוצ"ש. קביעת הסעודה כשיש חשש חילול השבת. 

 

שנולד לו בן במזל"ט ונדחה מילתו עד שיחי' אחד נשאלנו מיהודי שאלה: 

יוכל לעשות סעודת ברית כראוי א בערב פסח לשאלתו היות וערב פסח ו

ל האם הן מפאת שאין אוכלים פת חמץ ומצה והן מפאת טרדת הזמן ושא

אף שאין זה  מי חול המועד כראוי וכיאותלעשות סעודת הברית בי ניתן

 .ביום קיום ברית המילה

ביא שאלה הפוכה שנשאל הנו"ב זו נ בהקדם למענה לשאלה :תשובה

 "דיו תו"מהד)נודע ביהודה ז"ל ה ,ערב הפסחברית שכוונה בדווקא ללגבי 

אץ לדרכו השכם בבקר  מכתבו קבלתי אתמול בלילה ומוכ"ז (ו"סימן קס

ולכן הנני משיב בקצרה. ע"ד תינוק שלא נימול בזמנו ביום השמיני מחמת 

חולי וכבר חזר לבריאותו והוא ראוי להיות נימול ואביו רוצה לעכב למול 

עד יגיע ערב פסח בהסתת הבכורים ויאספו כל הבכורים לאכול בע"פ 

ה הוא מעשה מגונה ידע כי דבר זוכתב ע"כ הנו"ב   .ת ברית מילהבסעוד

מאד להשהות המצוה ואפילו ביום המילה עצמו שכל היום כשר ואפ"ה 

זריזין מקדימין למצוה ק"ו שלא לדחות מיום ליום אף שכבר נדחית 

 מזמנה מ"מ שוב כל יומא זמנה הוא.

יפה אסרת למול מילה שלא בזמנה בע"פ אף אם כבר לא  ,הנו"בממשיך 

למולו מטעם שראיתי שזה עצת חטאים של מלוהו והגיע ע"פ אסרתי שלא 

 .יש לגזור מטעם פעם אחרת שמא ישהההבכורים דלא מעלי ואמרתי ש

מהי תיתי להתיר לכתחלה ולהשהות מילה שלא בזמנה למול בע"ש ועוד 

שיש לחוש שיבוא לידי ח"ש ואף שאם אירע שלא היה אפשר למולו עד 

הל' מילה אבל להתיר יום ה' או יום וי"ו בשבת מותר ועיין בש"ך סוף 

לכתחלה לעכב עד יום ה' או ע"ש אסור ועיין במ"א סימן של"א ס"ק ט' 

 מ"ש בשם הכה"ג.

שבזמנו של הנו"ב רצו לעכב את הברית לערב פסח כדי לפטור מבואר 

את הבכורים מתענית על ידי סעודת ברית מילה והנו"ב יצא נגד דבר זה 

למול אותו אחד ן גזר איסור של דחיית הברית בחריפות וכדי שלא יעשו כ

 שנדחה מלתו לער"פ. 

מילה בשביל לפטור  מי שדוחהאין הרי שכיום שאין מכשול כזה שופשוט 

למול בערב פסח גם ברית  חייבופוטרים עצמם ע"י סיום מסכת, , בכורים

ית סעודת בר מיהו להנו"ב מספ"ל אי. ולא להשהותה לזמן אחר נדחה

 ., אך בווילנא נהגו שפוטר כ"כ החי"אנדחה פוטרת מתענית בכורות

נידון דנן לעשות סעודת ברית מילה לא בעת המילה בעבר ולעניין 

נשאלנו אודות תינוק שנולד בשבת ומילתו אמורה להתקיים בשבת ומאחר 

וחלק מהמשפחה אינם שומרי שבת יבואו לברית בשבת תוך כדי חילול 

  ליום אחר. שבת רח"ל והשאלה האם לדחות את הברית מחמת כן

אלא שאת סעודת ידחו את הברית שיעשו בשבת כדינו. שלא  ראהנ

הברית יזמינו לאחד מימות החול ולשם יוזמנו כל המשפחה לשמחת 

  הברית ובכך ימנע חילול השבת.

שו"ת מנחת יצחק ע"י חילול שבת ב כשיגרםמילה בשבת זה דבעניין ודנו 

שו"ת שבט  '. ועייןסימן ג 'שו"ת ציץ אליעזר חלק ו. ה"סימן ל 'חלק ג

 .ה ד"ה סימן של"א"סימן ר 'הלוי חלק א

על דברי הנה  ,עשות את הסעודה ביום אחרדחות ולתן ליהאם נ נידוןוב

לעשות סעודה ביום  נוהגים( דב"ה סעיף י"סימן רס ד"יו)השולחן ערוך 

סעודת מצוה )פר"א  קחת מנין לסעודת מילה, ומקריהמילה. הגה: ונהגו ל

ר' ישמעאל אומר לא עיכב  פר"אהביא הגאון את לשון  ה ובא"ז(.דמילה 

והגישו למנחה ע"ג  וכו' מכל אשר צוהו וכשנולד יצחק וכו' אברהם 

המזבח ועשה שמחה ומשתה מכאן אמרו חכמים חייב אדם לעשות שמחה 

וכו'. מלשון חז"ל  אבינותו היום שזכה למול את בנו כאברהםומשתה באו

 באותו היום וי"ל.מבואר שהסעודה הוא 

עושים את הסעודה מקיימים ובברית המתקיימת ביום תענית  כידועו

וחזינן . ועוד מקומות סי' תקנ"ח סק"ב מ"בלאחר מכן. וכמבואר ב בלילה

 דעכ"פ יש על כך שם סעודת ברית אף שאין הסעודה באותו יום.

כתב שמה את הביא י"א(  סימן קלא) בהלכות נפילת אפיים מגן אברהםוה

אומרים צדקתך  הבמילה א"א אב הרחמים ולמנח ,ת שבתבהגמ"נ הלכו

 ה.ומות שאין עושין סעודה אלא בלילאף ע"פ שיש מק

דחות את סעודת הברית שהיו נוהגים לעשות כן לכתחילה לומשמע 

 מאיזה טעם שהוא.למוצאי שבת 

היה כדי לא סעודת הברית לאחר השבת את ה שהיו דוחים דמ ונראה

כדי שיהיה היכר לסעודת מילה, וכעין  המילה בסעודת שבתלערב סעודת 

שם,  אחרונים ( וכן בשארט"סימן תיבהלכות ר"ח )ט"ז מה שמובא ב

. והיינו מאחרין אותה אחר השבת כמו בפוריםסעודת ר"ח הבאה בשבת ד

אין ש אשל אברהם דים פרי מגומ"מ עיין ] שעושים סעודת ר"ח ביום א'. 

 הביא דעתמשנה ברורה ה. אלא ש[ם ב'סעודת ר"ח עד יולהרחיק 

האחרונים דהמדקדקים נוהגים כשחל ר"ח בחול עושים מאכל אחד יותר 

ממה  שחל בשבת עושים מאכל אחד יותרמבכל הימים לכבוד ר"ח וכ

ונראה דכיון  .שנוהגים בכל השבתות כדי שיהיה ניכר כבוד של ר"ח

 ד הר"ח.שהיום ר"ח הוא גורם לסעודה יש לקיימה בו ביום לכבו

אור הנר בברור חיל משתה שם וכו'  ( איתאל"ב ע"ב)סנהדרין מס' בהנה ו

ם או נרות נראים הרבה בלילה. כתב אור הנר ביורש"י ובעיין שם, 

 .אן נהגו להדליק נר במילה עיין שםבתוס' שם שמכו

רש"י שלפעמים היו עושים  במג"א אפשר לומר דזה כונת ולהמובא

סעודת הברית בלילה ואז ריבוי הנירות היה סימן דקצת נרות אינו סימן 

 בלילה.לשמחת ברית שרגילות להדליק נרות 

לילה היה דוקא במוצאי היו עושים הסעודה במה שדבזה  להוסיף ישו

מחמת הגזירה על ידי את סעודת הברית לפרסם היתה  שבת משום שדרכם

דחו את הסעודה למוצאי  בשבתכן שלא יכלו לעשות ומאחר הדלקת הנר, 

 . שבת

יש לומר עוד דמזה השתלשל המנהג לעשות הסעודה במוצאי שבת  ואולי

 . שנוהגים כמו שכתבו התוס' לגבי עצם הדלקת הנרות בברית מילה

דברי רש"י את שפירש  (ו'סי' קע"ח )דגול מרבבה על הש"ך בעיין  אך

 .המילה למשתה זו עיין שם נרות שהיו דולקים בליל שקודם עלהללו 

 המג"אכתב על דברי  '(בראשית פרק כא הערה ח)תורה תמימה  ספרוב

דיש מקומות שנוהגים לעשות סעודת מילה בלילה שאחר יום המילה, 

ותמה אני על מה סמכו בזה, והלא מכיון דעיקר חיוב הסעודה ילפינן מן 

, ודבר ידוע הוא, דכל מקום שנאמר ביום מצותו ביום ביום הגמל, כמש"כ

דוקא, כמבואר במשנה וגמרא מגילה כ' ב', וכן מפורש בגמרא שם ז' ב' 

סעודת פורים שאכלה בלילה לא יצא ידי חובתו, מאי טעמא ימי משתה 

  כתיב, וה"נ ביום כתיב. 

ראי' מכרחת לאיסור דבר זה מאגדה דנדה שהבאנו, מפני מה  וכן נראה

אמרה תורה מילה לשמונה כדי שלא יהיו כולם שמחים ואביו ואמו 



 חפץ חיים אגרות ומאמרים הערות סימן נו              

עצבים, ופירש"י מפני מה מילה בשמיני ולא בשביעי שלא יהיו כולם 

ו ואמו עצבים שאסורים בתה"מ, ואי ס"ד דמותר לעשות שמחים ואבי

הסעודה בלילה שאחר יום המילה, אכתי תקשה מפני מה אין מילה 

בשביעי, ואי משום שלא יהיו אביו ואמו עצבים הלא אפשר לעשות 

, ומביא שם עוד כמה דברים הנוגעים לעניין הסעודה בליל השייך לשמיני

ודים שעיקר מהכל דהנחמדים ן בדבריו ויש לדו  זה דסעודה ברית בלילה.

נוקטים . והלכה למעשה ודאי אין להסמיך הסעודה למילההיא הדרך 

 .קובעים את הסעודה בלילהבתענית  ברית המתקיימת בכלכדבריו שהרי 

סימן קביעות סעודת מילה בערב שבת שמבואר בשולחן ערוך )ן ומדי

 או פדיון הבן, מילה סעודה שזמנה ערב שבת, כגון ברית'( שט סעיף ב"רמ

 סעודההאת  לעשותה בערב שבת, אין להוכיח שאי אפשר לעשותמותר ש

ותה מכל מקום כיון שהיא כשאפשר לדחבלילה או ביום. שאף למחרת 

 סעודת מצוה אין חייב לדחותה משום כך ויעוין שם במ"ב  ובביה"ל.

שו"ת בומצאתי  ,בעניין זה של דחיית הסעודה ליום אחרבספרים וחפשתי 

ועל דבר השאלה  שכתב ז"ל '(יורה דעה סימן מ 'חלק ד)רב פעלים 

השנית ששאלת בענין הסעודה של מילה שחל ביוה"כ ורוצה לעשות 

  .לילה, אם מקרי סעודת מצוה או לאוהסעודה במוצאי כיפור ביום ולא ב

דע כי בירושלמי אמרו גבי פורים ור"ח שחל בשבת שעושין הסעודה הנה 

ל ר"ח באחד בשבת כי בשבת אין ניכר מה שעושה לפורים של פורים וש

או ר"ח כי בלא"ה הוא יום עונג וחייב בסעודה, ומרן ז"ל בש"ע בה' 

פורים פסק דין הירושלמי הנז' שיעשה באחד בשבת, והגם דמהרלב"ח 

ז"ל פליג ופסק דלא כהירושלמי ונסתייע מגמרא דידן, הנה האחרונים דחו 

 ראייתו ופסקו כש"ע. 

גבי ר"ח לא כתב מרן הך דינא דירושלמי והיינו טעמא משום דהר"ן הו מי

ז"ל מפרש הירושלמי דאירי בסעודת ר"ח שעושין כשמעברים את השנה 

וכנז' בבית יוסף אבל הטור ז"ל לא ס"ל כפירוש הר"ן ז"ל וכן נראה 

סברת הרי"ף והרא"ש ז"ל דהביאו דברי הירושלמי הנז' והם אין דרכם 

 שייך בזה"ז ועיין באחרונים ז"ל. להביא דין דלא

הנה מוכח מהכא דאע"פ שעושה הסעודה ביום שאחריו מקרי  איך שיהיה

סעודת מצוה ויוצא בה י"ח, וא"כ כ"ש בנידון השאלה דלא הוה אפשר 

ליה למעבד לסעודה ביום כפור דמבעי לעשותה ביום שאחריו וסעודת 

 מצוה מקריא. 

אם יש הפרש בין אם יעשנה בלילה תיכף ומיד ובין אם  ומה ששאלת

יעשנה ביום דאיכא לילה מפסיק. הנה ודאי דאין הפרש בזה ולא מבעיא 

בנידון השאלה דלא הוה אפשר לו לעשות בלילה, אלא אפילו בהיכא 

דאפשר לו לעשותה בלילה ועכ"ז עושה אותה ביום בשביל שיוכל 

ון התבשיל הן בענין השתיה שקשה לעשותה בהרווחה יותר הן בענין תיק

לעשות כל זה כתקונו בלילה סמוך לתענית מחמת יגיעת התענית דהא 

ודאי דשפיר מצי לעשות הסעודה ביום לכתחלה ולא יעשנה בלילה. דביום 

 .עכ"ל עדיף טפי לכבוד המצוה

בדברי הרב פעלים שאין מניעה לקיים סעודת המצוה ביום אחר ורש מפ

 .שיש צורך לעשות כןכ הברית מילהיום מ

ודאי שכשיש סיבה לעשות את הסעודת ברית ביום אחר יש לעשות ולכן 

 כן, ובודאי שאין לעכב את המצוה כדי לעשות את הסעודה ביום אחר.

בנידון דידן שאינו יכול לעשות סעודת ברית כיאות כיון שהוא ערב ולכן 

 פסח יקבע את הסעודה לאחד מימי המועד.

חשש מכשול חילול שבת וכדו' שיש לדחות את במקום שיש  וכ"ש

 סעודת הברית ליום אחר.

 

 

  י היא מקור הברכהכ
 השלט של היהודי וכשהוריד כבר גם את השלט הזה מעצמו הרי זה מורה, שכאן כבר אינו גר יהודי.שבת היא כתב מרן החפץ חיים זצוק"ל ה 

פעמים וכל הנביאים הוכיחו על השבת. בשום עבירה אין אנו מוצאים שהשי"ת שהדבר נשנה בתורה שנים עשר  כמה גדול ענין השבת, נווכח מזה

סקילה לעצמו וכרת לילדיו, כמו נש חילול שבת הוא החמור ביותר ובמגדף. וכמו שעו במקושש ,ן לשפוט את העובר, רק לענין שבתבעצמו יהיה הדיי

הכתוב אומר, "ראו כי ד' נתן לכם את השבת", ראו   כן הברכה עבור שמירת שבת היא הגדולה ביותר. היא הברכה הראשונה בתורה, "ויברך אותו".

 המן ביום הששי בכפליים, ליום ששי ולשבת.בעיניכם, שהשבת נותנת הפרנסה, אשר על כן אמנם היה 

אינם רוצים לעשות רעה לשום  ,יהודים נדמה, יר, אבל מה רוצה אתה מכלל ישראלהייתי רוצה רק לשאול כל אחד בנפרד, מילא את עצמך אתה מפק

ומדוע באמת משיח אינו  ,היו זה עידן רב וד כאלו, שכבר לאאחד. כמה רעה גורמים לכלל ע"י חילול שבת. מדוע ולמה ישנן כיום כ"כ צרות ר"ל, וע

עטו התלמידים, וכן הלאה, בא, אף שרואים אנו שנתקיימו כבר כל הסימנים של זמנו "תכלה פרוטה מן הכיס", הגזירות מתרבות, בזוזי בתר בזוזי, יתמ

 שלא נותנים, נאבקים נגד ביאת המשיח! ,אלא מאי

שנה עד שהשיגו איזה  שלושיםרים, ולמעשה לקח הדבר יותר מויים לקבל גאולה, כמו ביציאת מצוהרי חזינן, אפילו בזמן עזרא, היו הם ג"כ רא

נושאי נשים נכריות מבין ארבעים אלף יהודים, שזה אפילו אינו אחוז אחד, מכל מקום היה הכתם על שלוש מאות  מפני שהיו ביניהם  ,ממשלה. ולמה

 על כלל ישראל. ת שהם כיום יותר מאחוז"כ איזה כתם עושים מחללי השבכל העם אף על פי שרבים עזבו את נשותיהם, ועאכו

אך יהודים נושאים באחריות אחד עבור השני, "כל ישראל ערבים זה בזה", כמו שאנו אומרים "על בנינו ועל דורותנו ועל כל דורות זרע ישראל", 

ם אחד ערב על סכום מסוים, מאשר אם הוא ערב על כל רכושו, וגם על לגבי השבת הערבות היא הרבה יותר מבשאר ענינים, הרי זה נפקא מיניה, א

פ שאין חייו, כמו שהענין לגבי שבת, שזהו חייבי כריתות וסקילה, ויוצא בזה מכלל יהודי. העונש על העדר מחאה הוא על כן גדול כמו שמצינו, שאע"

יקים שלא מיחו, החליף הקדוש ברוך הוא גזירתו וגזר אף על הצדיקים. הקדוש ברוך הוא חוזר בו מטובה לרעה, מ"מ כשמדת הדין קיטרגה על הצד

 שכן, על עבירות חמורות כאלו. והרי בימינו אין המקטרג שותק, ובעידן דריתחא מענישים אפילו על עשה שאפשר להפטר ממנה, כמו ציצית, ולא כל

כבודו של אדם ואושרו תלוי בזה, כמה כיבד את התורה, "כל המכבד את התורה, גופו מכובד" וכו', כשאדם יבא לעולם העליון הרי בודאי ירצה 

 שיכבדו אותו במדת מה, לכל הפחות כמו אדם פשוט. אבל מה יעשה כשישאלוהו, "אם אב אני איה כבודי", הכי עשית למען כבוד ה', וכי מחית על

שבת, לא בדרך קשה, אבל לומר לההוא בדרכי נועם, שירחם על עצמו ועל הכלל, ולא יחלל שבת. כשפועלים, שההוא יסגור את חנותו, אפילו  חילול

                         קצת מאוחר, ולא יעבור על איסור ודאי, רק על איסור ספק בין השמשות, גם זה פעולה. ואפילו אם ח"ו לא מועילים כלל, מ"מ את עצמו הציל.



 

 

 בצל החכמה בצל הכסף

בערב שבת קודש, ועיין בספר "חמדת  תלמידו של המהרי"ל דיסקין זצוק"ל  בעל "חבל יעקב" זצ"ל סיפר שפעם היסב בבית רבו בשקלוב

 צבי". תוך כדי עיונו, נכנס רבו לחדר. שאלו באיזה ספר מעיין הוא. הפליג התלמיד בשבח גאונות המחבר, ונקט לדוגמא חידוש מחידושיו. מיד

היה התלמיד אומר: "סימן א', ן הענינים, על אלו סוגיות נסוב הספר. וכא לפני את תונהמחבר וקו מחשבתו, ואמר לו: קרא קלט רבו את דרך 

בענין פלוני". ורבו משיבו: בענין זה ודאי הקשה בך ובך, והקדים חקירה זו וזו, והביא ראיה פלונית לצד האחד, וממילא מיושבת הקושיא 

ה כך ובך, והביא וקלע אל המטרה, ולא החטיא! "סימן ב' בענין פלוני". כאן, אמר, ודאי הקשה סתירת דברי הרמב"ם אהדדי, וחקר בענין ז

ראיה זו וזו, וראיה נגדית לצד השני, וחילק חילוק פלוני בין הנושאים, ושייך את שני צדדי החקירה לשני החילוקים, ואף פסקי הרמב"ם 

תיו נחלקים לשני הצדדים. כך המשיך התלמיד והקריא נושא אחר נושא, והרב מצטט בדייקנות את תוכן הספר, על חקירותיו וראיותיו, קושיו

ותירוציו. שוב הזכיר התלמיד נושא, ורבו שתק לרגע. הוציא מכיסו קופיקה, מטבע רוסית קטנה, ושלשלה לקופת הצדקה שלפניו והרצה את 

 בל דברי המחבר באותו ענין. 

פשר לכוין אל תמיד ידעתי שאנענה ה"אור שמח" ואמר בבדיחות הדעת: "", ה"אור שמח אוןלימים, סיפר ה"חבל יעקב" מאורע זה לפני הג

גוטע קאפיקע, במטבע טובה. ואמר, יותר ממה שיש -כשיו שומע אני שאפשר לקלוע לאמת מיט אגוטע קאפ, עם ראש טוב. ע-מיט א ,האמת

להתפעל על הגאונות העצומה שהתגלתה כאן, יש להתרגש מהצדקות העצומה שהתגלתה כאן, שכאשר נסגרו לפתע מעינות חכמה הבין שיש 

 הצדקה!" לפתחן באמצעות

 

 תענית שני חמישי ושני

טעם שרגילין להתענות אחר סוכות ופסח, שאדם שמח שבעת ימים יש לו לדקדק במעשיו שמא מחמת רוב שמחתו לא היה יכול לשמור את ה

וראייה מאיוב שנאמר )איוב א, ה( ויהי כי הקיפו ימי המשתה וישלח איוב ויקדשם והשכים בבקר והעלה  , עצמו כל אותו הימים שלא יחטא

ים וכו'. אבל לאחר שבועות שאין אלא יום אחד יכול אדם לשמור את עצמו על כן וקבני וברכו אלעולות מספר כולם כי אמר איוב אולי חטאו 

לייחוד פירוש ריעוע של ימות השנה  ,סקבא דשתא ריגלאכתבו על דברי הגמ'  (א"א ע"פדף )קידושין ' תוסוה  גם לאחריו.אין מתענין 

קבוצות אנשים ונשים לשמוע הדרשה ונותנין עין זה על זה וי"א לכך נהגו להתענות לאחר פסח ולאחר  ולעבירה כלומר ימות הרגל שיש

 .ום גילה של חג, שם תהא רעדה של תעניתביראה וגילו ברעדה. במק השםעבדו את  משום שנאמרויש שהביאו  סוכות.

אחר סוכות ופסח ולא לאחר שבועות בשביל שאחר סוכות ופסח האויר משתנה והתולדות שלאדם משתנים וגוף של  עוד טעם כתבו שמתענים

  א את גופינו.אדם מתחלש שלא הורגל עדיין באותו אויר כדאמר דשלהי קייטא קשה מקייטא, על כן אנו מתענין שיחזק הקדוש ברוך הו

  .)מטה משה סי' תשמ"ו(

תענית שלאחר הפסח ושלאחר החג נהגו בכל תפוצות ישראל ולא הוי כתענית יחיד ונ"ל דבכל  (ב"תענית פרק מאימתי רמז תריכתב )מרדכי וב

כאשר הבאתי לעיל מן  מקום אנן גרירינן בתר בני בבל והם היו מתענין אחר החג בזמן הרביעה כשלא ירדו גשמים ובני נינוה אחר הפסח

 .מצינו שמתענין בשום מקום אבי"ההירושלמי אבל אחר חג שבועות לא 

 בראשית רבה ובספר חסידים )רכ"ז( כתב כעין זה שבמר חשוון בעבור היורה ובאייר שלא תלקה בשדפון ובירקון.  עוד איתא במדרש 

ויאמר אם יבא עשו אל המחנה האחת והכהו, אלו אחינו שבדרום, והיה המחנה הנשאר לפליטה, אלו אחינו שבגלות, א"ר  (ו"וישלח פרשה ע)

 הושעיה אף על פי שנשארו לפליטה מתענים היו עלינו בשני ובחמישי. 

' ובה' מפני ג' דברים, על חורבן הבית ועוד גזרו רבותינו שיהו מתענית בבכתב  (הלכות תשעה באב ותעניות)ח  "ספר הלכות גדולות סימן יוב

 ועל התורה שנשרפה ועל חרפת השם, לעתיד לבא הקדוש ברוך הוא הופכן לששון שנאמר )ירמיה לא, יג( והפכתי אבלם לששון.

 התורה וקנינייה

( מזכיר כי גדולי בעלי המוסר היו )בספרו "לב אליהו", על פ' יתרו, מאמר "ידיעת התורה וקנינה", דף קטזזצוק"ל לופיאן  'הרה"צ ר' אלי

מקדימים "חג מתן תורתנו" ע"י לימוד הברייתא הזאת, מדה אחת בכל יום ויום של ימי "ספירת העומר". ויום המ"ט ייחדו לכלליות "קבלת 

 עול מלכות שמים". ובכך קיימו הדרכה של "דרך ארץ קדמה לתורה" )ויק"ר ט, ג(.

זו"א על אדם שהיה ידוע כמחדש גדול, והתפלאו השואלים שהרי מידותיו לא היו מתוקנות כראוי בספר מעשה איש מסופר ששאלו את הח

ולא הבינו כיצד זכה לסיעתא דשמיא לחדש בתורה באופן כה נפלא, ואמר להם החזו"א שיבדקו את חידושיו, ויראו שאין שם דבר אחד 

 לאמיתה של תורה, עכת"ד. 

כמי שהשקפתו קלוקלת וגם במידותיו היה לקוי, אלא שהי' נחשב כמחדש גדול, ובשיחה השבועית  והכי הוה לאחר פטירת אדם שהיה ידוע

של מרן הגרא"מ שך זצ"ל בישיבת פוניבז', זעק מרן "אומרים שהוא הי' למדן גדול, ואני אומר לכם תדעו שלא רק שהשקפתו מעוותת, אלא 

  אף חידושיו אין בהם ממש!"

ועל כולם הקניינים, שאם לא עשה קניין לא קנה. העיקר להתרגל בזכירת האמונה שהכל בידי כותב  במכתב על סדר לימוד התורה החזון איש

שמים. גם הצלחת הלימוד והעלייה ביראה, וחביבין ישראל שאין צריכים שליח, וכל בר נש בכוחו למצוא טוב על ידי תפילה, וה' כביכול 

 .התפילה היא מטה עוז ביד כל אדם, וכל שישים האדם מבטחו בו יתברך, כן יעלה וכן יצליח .מתאווה לתפילתם של צדיקים

 

       נלב"ע תמוז תשע"ה    תנצב"ה                זאב מרדכי בן יעקב יהושע   לעילוי נשמת                             
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