
 

  

תשע"ח -פרשת האזינו -ראש השנה 

 פחד הדין 
ומלאכים יחפזון וחיל ורעדה עומדים כבר סמוך ממש לראש השנה, אנו 

 אך מ"מ אין אנו מרגישים פחד הדין כראוי.   יאחזון ויאמרו הנה יום הדין, 
בכל משפט של אדם הוא מתייעץ תחילה עם עורכי דין ומשתדל כפי יכולתו 

לא רואים הכנה למשפט ולא רואים פחד  אצלינולהצליח במשפט, אבל 
פחד הדין צריך להיות נורא ואיום, שהרי "הצור תמים  באמת      .מיום הדין

פעלו כי כל דרכיו משפט", אי אפשר להטות את המשפט, ואין זה כשאר 
כל המשפט  משפטים בעולם הזה שאפשר להעביר שוחד וכדומה, אלא

הייתי אצל מרן הגרי"ז זצ"ל במוצאי שבת מדוקדק בתכלית, וזכורני ש
"סמר מפחדך בשרי  באלול, ושמעתיו היאך הוא חוזר ואומר בשקט לעצמו

מרן הגרי"ז זצ"ל אמר שכמה שבועות לפני ראש וידוע שוממשפטך יראתי". 
הדבר            לו טעם באוכל כיון שהוא נזכר מפחד יום הדין.השנה כבר אין 

פלא שדווקא גאוני ישראל פחדו נורא מאימת הדין, אף שעבדו את ה' בכל 
אמנם באמת גדולי ישראל הם השנה, ומאידך בזמנינו אין מפחדים כל כך, 

ודים גם יה                .הבינו את עומק הדין, וידעו כמה יש לפחד מעומק הדין
פשוטים בדורות הקודמים פחדו מיום הדין. עוד מהדהד באוזני קול בכייתה 

אם אבי זצ"ל, שזעקה במר נפשה בשעת פטירת אבי זצ"ל  -של זקנתי ע"ה 
"אוי לי שלא בכיתי מספיק ב"נתנה תוקף" ובכל בקיצור ימים ושנים, ואמרה 

אם הייתי , שהרי תפילות הימים הנוראים, ועל כן באה עלינו הצרה הזאת
 מתפללת עוד בימים נוראים הייתי יכולה למנוע את רוע הגזירה".

 הטעם שבדורנו אין פחד ואימה מיום הדין
שאין אנחנו בדורנו לא מפחדים מיום הדין, ולכאורה הטעם מדוע יש להבין ו

הוא מפני שאנחנו בטוחים שכמו שבשנה שעברה אע"פ שלא אנו מפחדים 
שנה מ"מ היה לנו שנה טובה, כמו כן גם בשנה שינינו דרכנו לטובה בראש ה

הדבר עדיין אולם     זו נזכה לשנה טובה אע"פ שלא נשנה דרכינו לטובה. 
תמוה, שהרי אנחנו רואים שאנשים משלמים כסף כדי להיכנס להגרלה של 
מפעל הפיס, והרי שאפילו בסיכוי של אחד ממיליון, אדם מסכים להשקיע 

י מאוד כל מיני מחלות או ח"ו מיתה, מ"מ כסף, ואילו כאן אע"פ שמצו
שאצלינו האמונה חלשה מאוד, נראה ו         אנשים אינם פוחדים מיום הדין.

שכל עתידנו תלוי ביום זה, שהעיתונים  באמונה חושית ואין אנחנו מאמינים
והסביבה מבלבלים אותנו לתלות את כל הקורה אותנו בטבע ובדרך סיבה 

הכל תלוי במזל או במעשי ידינו, ולכן אין אנחנו ומסובב, ואנו מדמים ש
מפחדים מיום הדין אשר בו תלוי כל עתידנו, אבל לפנים בישראל שאפילו 
לעם הארץ הייתה אמונה פשוטה בקב"ה בתמימות, אזי קודם ראש השנה 

ואם לנו יהא אמונה גם עמי הארצות היו רועדים באמת מתוצאות המשפט, 
ל הוא גזירת עליון, אז גם אנו נפחד מאוד חזקה שאין שום טבע אלא הכ

  מהמשפט הקרב ובא. 
, שכיון שאין אנחנו זנים את שאין לנו מושג מהו חטאועוד נקודה יש בזה, 

והיינו תורה ומצוות, לכן הנשמה שלנו כבויה  -נשמתינו במזונה הראוי לה 
 ואינה מאירה בדבקות בקב"ה, עד שאינה מרגישה בפגם החטא כלל.

 מעלת ערב ראש השנה והימים האחרונים שקודם ראש השנה 
הימים האלו יכולים וונשארו לנו עוד כמה ימים לתקן קודם יום הדין, 

שכן מי שמשתנה בימים האחרונים, הקב"ה דן אותו לפי מצבו  ,לקבוע השנה
ולכן יש לקדש את ימים אלו בתורה ובתפילה, להיזהר ביותר שבאותו שעה, 

, ולענות אמן יהא שמיה רבא בכוונה, לא לדבר דברים בתפילה בכוונה
ובפרט יש להיזהר בערב ראש השנה שהוא יום בטלים או לשון הרע ח"ו, 
וביום אחד שאדם עובד את ה' כראוי, יכול לתקן  גדול וזמן מיוחד לתשובה,

המשנ"ב      רו חז"ל "יום אחד בשנה חשוב שנה".   שנה שלמה וכמו שאמ

 בעלי והבעל תוקע ץ"הש שיהיו ביא את דברי השל"ה שראויה)תקפ"א סקי"א( 
כתב שהש"ץ ובעל תוקע צריכים מצוה(  נר פרק השנה )ראשגמורים, והשל"ה  תשובה

להכין עצמם שלושה ימים קודם ר"ה ולשמור על עצמם בטהרה, וכתב 
החת"ס שזה היה רק בזמנם שהש"ץ היה מוציא את הקהל, אבל היום 

        .ב הכנה שלושה ימים קודם ר"ה חל על כל אחד ואחדחיושכולנו מתפללים, 
להקשות על האדם ומבואר בספרים שסמוך לראש השנה היצה"ר מתחזק 

אבל מי שזוכה להתגבר על היצה"ר זוכה לאור גדול, שבמעט להשתנות, מ
 .לזכות במאמץ רב בכל השנה שא"אמאמץ זוכים בימים אלו מה 

 שני אופנים להתעורר מהבלי הזמן
וז"ל "אע"פ שתקיעת שופר בראש השנה )פ"ג מהלכות תשובה ה"ד( כתב הרמב"ם 

משנתכם ונרדמים הקיצו  ישניםגזירת הכתוב, רמז יש בו כלומר עורו 
, וכפל הרמב"ם לשונו וכתב "עורו ישנים, והקיצו נרדמים", " וכו'מתרדמתכם

מז וידוע שתרדמה היא שינה עמוקה יותר משינה סתם, ונראה שהרמב"ם ר
לנו בזה דבר גדול, שכמו שיש חילוק בין הצורה שמעירים את הישן לצורה 
שמעירים את מי ששקוע בתרדמה, שסתם אדם הישן אפשר להעירו בנקל 

שהיא שינה עמוקה יותר  -אבל מי ששקוע בתרדמה על ידי השמעת קול, 
מסתם שינה, אין די לו בהשמעת קול, אלא צריך דווקא לנענע אותו בגופו 

כך גם האדם הישן בעבודת ה' ישנם שני אופנים להעירו, אם , שיתעוררעד 
רק נרדם קלות אבל עדיין ליבו ער לשמים, הוא יכול להתעורר על ידי הוא 

קול קריאה בעלמא, וגם לימוד המוסר או שמיעת שיחת מוסר פעם אחת 
הוא שקוע בתרדמה עמוקה בהבלי הזמן ובענייני מעוררת אותו, אך אם 

זה, אין מספיק לו השמעת קול לחוד, אלא צריך להעירו ע"י העולם ה
אלו הם הייסורים שהקב"ה מביא על גופו כדי  -נענועים, ומה הם הנענועים 

ובעבור שיתנער מהבלי הזמן וייזכר שיש בורא עולם ויש דין ויש דיין, 
שניהם תוקעים בשופר כדי שיתעוררו בהקדם ולא יתעכבו עד שהקב"ה יביא 

 ח"ו ייסורים.עליהם 

 מלכויות הוא שורש התשובה
בראש השנה אין שום בקשה על העתיד, ואין אפילו בקשה על סליחה והנה 

, "מלכויות" –ולך על עניין אחד בלבד ומחילה, אלא כל התפילה סובב וה
ולכאורה צ"ב מדוע לא מוזכר עניין התשובה בתוך התפילות, והרי ראש 

ולכאורה היה צריך להזכיר בתוך השנה הוא אחד מעשרה ימי תשובה, 
הוא  'מלכויותש'ונראה       התפילה גם חלק עבודת היום של התשובה.

מרד  שהחוטאהשורש של תשובה, ומשום שעיקר חומר החטא הוא מה 
שהרי הקב"ה מלא כל הארץ כבודו, ואם האדם היה יודע  -במלך לפניו ממש 

היה חוטא, ואם  בשעת החטא שהקב"ה נמצא כאן לפניו ממש וודאי לא
חטא בפני המלך ע"כ הוא מכריז בזה שכביכול אין הקב"ה נמצא כאן לפניו, 

את הקב"ה על עצמו, הרי ולעומת זאת, בראש השנה בשעה שהאדם ממליך 
הוא מקבל על עצמו את ההכרה הזאת שהקב"ה מולך על כל העולם כולו, 

א שהרי הוא וזהו עקירה גמורה לחט ועיניו צופות על כל מעשי בני אדם,
עבודת המלכויות דראש שא"כ ונמצא עכשיו מכיר שהקב"ה הוא המלך, 

נוסח הווידוי שצריך בגמ' וברמב"ם מבואר בו      השנה היא שורש התשובה.
", והרי מבואר שאין די במה שיאמר לפניךלומר "חטאתי עוויתי פשעתי 

חטאתי עוויתי ופשעתי, אלא צריך להוסיף "לפניך", והביאור בזה הוא 
שעיקר החטא הוא העניין הזה ד"לפניך", וכמוש"נ שעיקר החטא הוא 
המרידה שהחוטא הכריז בשעת החטא שכביכול הקב"ה אינו נמצא כאן 

גופא ולומר שכעת הוא לפניו, ולכן בשעת הווידוי צריך להתוודות על זה 
מכיר באמת שחטא במלך בפניו, והוא כעת שב בתשובה על זה גופא שהעיז 

 למרוד במלך בפניו ולהכריז שכביכול אין הקב"ה נמצא כאן.

 מלוקט מתוך כתבי וספרי רבינו שליט"א –לקט עובדות והנהגות בענייני ראש השנה 
 ובאו עובדות שראה רבינו בראש השנה אצל מרן הגרי"ז זצ"ל היות שכבר הובאו בנפרד בשנה שעברה בס"ד()במסגרת זו לא ה

[ שמעתי מיהודי תימני זקן שזכה לתקוע בפני הגה"ק מהרי"ל דיסקין את א
זצ"ל  קול המתרעש, שהגה"ק מהרי"ל -התקיעות עם תרועה כמנהג תימן 

דקדק לשמוע תרועה גם בקול המתרעש, והעיד שהקפיד שהתקיעה תהא 
והוסיף לספר שבשעת התקיעות היו פני       פשוט ממש בלי עליות או ירידות. 

זצ"ל כלפיד אש מרוב שמחה שזוכה לקיים מצות הגה"ק מהרי"ל דיסקין 
, בכל ת, ובכללתקיעות בהידור, ולא היה שרוי כלל בהאי עלמא בעת התקיעו

הראש השנה היה כולו שקוע שרעפי קודש והאריך מאוד בתפילת שמונה 
עשרה, ולאחמ"כ היו עוברים לפניו הרבה בעלי תקיעות, וכל אחד היה עושה 
לפניו תקיעה כנוסח אחר, וסיים אשרי מי שראה אותו בעבודתו במצות 

לבחון  תקיעות בר"ה. והיה רגיל כמה ימים לפני ר"ה לקרוא לפניו את התוקעים
מו"ר הגה"צ רבי משה שניידער זצ"ל [ ב     אותם אם יעשו התקיעות בהידור.

   .ושיבח את הבחורים שיכולים להימנע מלאכוליעות, לא אכל קודם תק
ג[ זכורני שהגאון רבי אליהו לופיאן זצ"ל היה מקדים בשיחותיו בחודש אלול 

ואומר "היום כך וכך ימים קודם ראש השנה", ורק אח"כ היה מתחיל לומר מוסר.              
ה שמעתי מפי הגה"צ רבי אליהו לופיאן בדרשה בערב ראש השנה, שסגולד[ 

שיתעסק בצורכי ציבור, שעל  -גדולה לאדם לצאת זכאי במשפט דראש השנה 
ידי זה הקב"ה יציל אותו מפורענות לתועלת הרבים שאינם צריכים להפסיד או 

 .   שיארע לו חולי או איזה גזירה רעהלהצטער כ

 ממקורבי רבינו שליט"א שליט"אהרב מורי בנק נדבת ידידינו 
 שנת חיים ברכה והצלחה בכל העניינים בני ביתו לכתיבה וחתימה טובה ושנה טובה ומתוקה,יזכה הוא ו 
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 ליון(י)נעתק כפי אשר הכיל הג על פרשת האזינושליט"א מתוך דרשות רבינו  ליקוטים

 לא זכה נעשית לו סם המוות זכה נעשית לו סם חיים
תורה נתתי לישראל שהיא חיים ופירש"י "ל"ב, ב'(. "יערוף כמטר לקחי", )

", ע"כ, לעולם כמטר זה שהוא חיים לעולם, כאשר יערפו השמים טל ומטר
 ומבואר בדברי רש"י שהתורה נמשלה למטר שהוא חיים לעולם.

ם מזיק לאנשים, אמנם אע"פ שהמטר הוא חיים לעולם, מ"מ לפעמים הוא ג
שהרי הולכי דרכים נפסדים ונטרדים מהגשם, וכך גם התורה אע"פ שהיא 
חיים לעולם, מ"מ לפעמים היא משמשת גם סם המוות לאדם, וכמו שאמרו 

"זכה נעשית לו סם חיים לא זכה נעשית לו סם המוות", א ע"ב ע"ב( )יומחז"ל 
והיינו שאם האדם מסכים לקבל על עצמו לנהוג עפ"י התורה, אז התורה 
אכן מגדלתו ומרוממתו ונעשית לו סם חיים, אבל אם האדם 'הולך בדרכו' 
והיינו שאינו משתנה על ידי לימוד התורה להיטיב את דרכיו, אלא הוא 

אין בתורתו ודנט' בעלמא שמתעניין בחכמת התורה, לומד את התורה כ'סט
 ברכה ותועלת אלא אדרבה התורה נעשית לו סם מוות.

גם  -והגר"א פירש את דמיון התורה לגשם, שכשם שהגשם מצמיח כל דבר 
צמחים טובים וגם קוצים וברקנים, ואין הגשם משנה את מהות הדבר 

פי טבעו, ואם הוא הנצמח על ידו, אלא הגשם מוסיף כח לצמח לצמוח כ
צמח טוב מתגדל צמח טוב, ואם הוא קוץ הרי מתגדל קוץ גדול יותר, כך גם 
התורה הקדושה איננה מתקנת את מידות האדם ככעס וגאוה, אלא אדרבה 
התורה מגדלת את האדם כפי מה שהוא, ואם האדם מתוקן במידותיו הוא 

אזי אדרבה התורה  ואם אינו מתוקן במידותיו,זוכה להתעלות על ידי התורה, 
ולמדנו מדברי הגר"א שעל ידי לימוד      מגדלת בו את מידותיו הרעות.

אלא אדרבה הוא רק  התורה בלבד אין האדם מתקן את מידותיו הרעים
, וכדי לתקן את המידות רעות, צריך האדם מגביר בקרבו את מידותיו הרעים

מו"ר הגה"צ רבי ו   .להתבונן וללמוד מוסר ולערוך חשבון הנפש על מצבו
משה שניידער זצ"ל היה משבח תמיד את לימוד המוסר כפשוטו 
בהתעוררות הלב, שבכוחו להלהיב את הלב לתפילה ולהיזהר מאוד מחטא, 

]שהיה רגיל לכנות והיה אומר שלא נכון להשקיע זמן בשיחות של מחשבה, 

ב ולא עיקר לימוד המוסר הוא בהתעוררות הלאלא אותם "פילוסופישע מוסר"[, 
)מינוט( והיינו שייחד כל יום אפילו רק כמה דקות בהתעוררות המחשבה, 

 מה עשה ומה יכול לתקן, וזהו מוסר אמיתי. -לחשבון הנפש 

 אין לנו את הכלים להשיג את דרכי הקב"ה בעולמו
, "הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא"

כוונת הפסוק לפי דרך הפשט, שדרכי הקב"ה תמימים בלי שום עוולה, )ל"ב, ד'(. 

ואף שאין אנו מבינים בעולם הזה את כל משפטי הקב"ה, אבל דרכיו 
ה"חפץ חיים" הקדוש ביאר את ו      "צדיק וישר הוא".  –תמימים וישרים 

תפיסתינו בהנהגת ה' עפ"י משל לחייט שהיה עסוק בתפירת בגד נאה, ותוך 
אכתו חתך פיסת בד נאה ויפה כדי לתפור ממנו, והנה הגיע פתי אחד כדי מל

וראה איך החייט חותך את הבד הנאה, ותמה ושאל למה משחית החייט בד 
נאה כזה, השיב לו החייט, אתה שאין לך השגה בחכמת התפירה, אינך יודע 
שמחיתוך זה יוצא לבסוף בגד נאה, אבל אני שלמדתי את מלאכה זו, הנני 

 שאדרבה דווקא על ידי חיתוך הבד יוכל לצאת לבסוף בגד נאה ויפה.יודע 
והנמשל ברור, כי הנה אנשים רבים סובלים בעולמינו בצרות ומחלות 
שונות ה"י, ובני אדם תמהים ושואלים למה גוזר הקב"ה גזירות רעות כאלו, 
ולמה יש צדיק ורע לו ורשע וטוב לו, אמנם האמת היא שאנו מוגבלים 

ואין אנו יכולים לראות אלא את ה'חיתוך' והגזירה, אבל אין אנו  בשכלינו,
ורק הקב"ה יכולים לראות את ה'תכלית' והטוב שייצא אח"כ מחיתוך זה, 

שלו נתכנו עלילות, והוא צופה ומביט מראש העולם ועד סופו, יודע את 
האמת שכל תכלית הגזירות הרעות אינם אלא כדי להיטיב עמנו באחריתינו, 

ולדוגמא בעלמא, הנה כתב       כעת אין אנו יכולים להשיג כן בשכלנו.אלא ש
מקום יש להם  ו על קידוש ה',נהרגשהנשמות ש (סוף תענית)ריטב"א ה

קרוב לשכינה, והם יקומו קודם כולם לתחיית המתים, והרי לנו בזה, שאע"פ 
שבעיני בשר כאן בעולם הזה נראה שלא היה לטובתם שנהרגו, אבל לאחר 

ים לעולם הנצח מבינים שאדרבה זה לטובתם שיהיו קרובים יותר שבא
    לשכינה ויקומו קודם לתחיית המתים.

וסמוך לתחיית המתים יהיה "יום הדין הגדול והנורא", אשר בו יגלה לנו 
הקב"ה שורש כל דבר וסיבתו והשתלשלותו בבריאה, והקב"ה יעשה דין 

ור ובין עם כל יחיד ויחיד על כל וחשבון אתנו על כל הנהגתו עמנו, בין בציב
הייסורים שקיבל, ואז נבין היטב את כל הנהגת הקב"ה עמנו, ונבין שהכל 

     היה לטובתינו.
מפי עליון לא תצא ")איכה ג' ל"ח( וכבר פירש ה"חפץ חיים" הקדוש את הפסוק 

כי , בלבד רק טובלא יוצא רעות וטובות אלא , שמפי עליון "הרעות והטוב
כולו טוב, ולא שייך אצלו שיעשה דבר שאינו טוב, וגם העונשים הקב"ה 

אנחנו כאן הקשים לנו הם באמת לטובותינו מתוך אהבת ה' אלינו, אלא ש
, ואין לנו את הכלים להבין את הקב"ה כאן בעולם הזה בפרוזדור לחיי נצח

ואנו דומים לאישה שרוחצת את בנה, שהבן בוכה כי אינו מבין שזהו 
  ל האמת היא שזהו לטובתו.  לטובתו, אב

 הלכות עירוב תבשילין מלוקט מתוך כתבי וספרי רבינו שליט"א 
 בה תודותינו למחבר סדרת ספרי "הליכות והנהגות" הרה"ג ר' מרדכי גולדיש שליט"א על מסירת הדברים, יה"ר שיזכה לשנה טובה וכתיבה וחתימה טו

אף מי שהכין כל התבשילין לשבת, ואינו צריך לבשל ביו"ט לצורך השבת, א. 
 שאינו אף הבישול בכך, לו שהותר פקפוק, בלי עירוב תבשילין ומברך מניח
בידו, ותבוא עליו ברכה. מיהו, הני מילי באוכל  המצוה וברכה ושכר צריך,

משלו, אבל המתארח אצל אחרים שאינו אוכל משל עצמו, ואינו עושה שום 
מלאכה מיו"ט לשבת מלבד הדלקת נרות, הסכמת האחרונים שמניח עירוב 

 (.תשוה"נ ו, קכ"ב )ה(; שיעורי הלכה י"א מו"ז ז, קכ"ב;) תבשילין בלא ברכה.
השליח לברך על הנחת  דיכול נראה עבורו, לערב משלו שולח ב"ב. כשבעה

 )הגדש"פ ע"ת הע' ה; שיעורי הלכה י"א(.העירוב. 
 )תשוה"נ ו, קכ"ב, ב(.ג. מותר לכתחילה להניח העירוב בליל ערב יו"ט. 

ד. מנהגנו לערב בפת אף כשאין בדעתו לאפות ביו"ט, דבזה הוי העירוב 
 )מו"ז ז, קכ"ג(.חשוב ומהודר טפי, דמתיר אף את האפיה. 

ה. ראוי להדר לערב בדבר חשוב כבשר או דג ]ובמדינותנו בשר חשוב טפי[. 
מיהו אם אין לו מקרר, ויפוג טעם הבשר או הדג עד שבת, עדיף שיקח ביצים 

 )תשוה"נ ו, קכ"ב )א(; מו"ז ז, קכ"ג(.שלוקות, שאין טעמם פג כלל. 
יותר, המצווה משובחת  ו. יניח תבשיל בשר או דג בשיעור כזית ]ואם לוקח

טפי[. ויש להסתפק אם העצמות הוו בכלל השיעור, או דבעינן שיעור כזית 
מהאוכל לבדו. וראוי להחמיר להניח כזית אוכל ממש, דבלאו הכי יש הידור 

 )מו"ז ז, קכ"ג(.מצוה להניח החשוב טפי. 
 ביחד שהם ובפתיתין כזית, בשיעור חתיכה תבשילין לעירוב להניח ז. מצוה

]ובשני מינים לא מצטרף  תוך לה שיש בכלי מקובצין שיהיו מחמירין יש כזית,

בזה כלל, מ"מ כבר כתבו  להחמיר אין דאף דמדינא ונראה גם בכלי[.
 )מו"ז ז, קכ"ג; הגדש"פ ע"ת הע' א(.האחרונים דליקח חתיכה אחת יפה, הוי הידור מצוה. 

 לשם יו"ט בכוונהבערב  תבשיל לבשל המובחר מן דמצוה ח"הב ח. כתב
 )תשוה"נ ו, קכ"ב )ו((.לכך.  מה טעם ב"וצ. ש"עיי עירוב

ט. ראוי שלא ליקח מצת מכונה אחת לעירוב, דלכתחילה בעינן פת כביצה, 
ובמצת מכונה אחת אין שיעור כביצה. ויש להעדיף לערב בחלת לחם 

 )מו"ז ז, קכ"ג )א(; תשוה"נ ו, קכ"ב )ג((.כשיעור, מליקח שתי מצות. 
 ושרי לבשל ולהדליק הנר. אמנם בעירובו, נפטר ב"בעה שלחן על הסמוך י.

 נעשה לבד טוב ליום אורח אפילו או לזמן, ממש סמוך בעינן אי נתבאר לא

ונראה דמספק יזכה להם בעה"ב עירובו.  זיכוי. בעירוב אף בלא ממש שותף
 יש ג"עבור בני העיר, כה מערב העיר שגדול אמנם אם לא עשו כן, במקום

 )הגדש"פ ע"ת הע' ג(.  עליו, דהא לא פשעו.  לסמוך
יא. בערב יו"ט יזכה אחד עירובו לבני הישיבה )או יסמכו על עירוב גדול 
העיר(, ויש להודיע לבני הישיבה הנוהגים להדליק נרות שבת, שצריכין 

 )תשוה"נ ו, קכ"ב )ה((.עירוב תבשילין, ושהניחו עירוב עבורם. 
 כך ואחר להם הפת והתבשיל, לזכות ראוי רים,העירוב לאח יב. כשמזכה

 )הגדש"פ ע"ת הע' ד(.לברך. 
יג. במקום שרב העיר ועוד ת"ח מערבין עבור כל העיר, אכתי יכול היחיד 
לערב בברכה, אף דיתכן דמערב אחר שכבר עירבו הם לפניו, דבדרבנן יש 

)מו"ז , שיועיל למי ששכח או שאבד עירובו. ברירה, וכוונת הרבנים המערבין
 ז, קכ"ב )ב((. 

יד. שכח לערב ורוצה לסמוך על עירובו של הרב, יש לו לידע איזה רב עירב 
עבור בני העיר, דיש לחשוש דכל זמן שלא נודע לו, אין העירוב נחשב כמוכן 

 )מו"ז ו, קכ"ב )ד((.לו להשתמש בו לשבת, ואינו מועיל. 
"ט התבשיל שהניח לעירוב, במקום דאינו שכיח טו. התקלקל ביו

)מו"ז ז, שמתקלקלין האוכלין, אינו יכול לסמוך על העירוב שהניח רב העיר. 
 קכ"ב )ב((. 

טז. לכתחילה יש ליזהר לבשל ביו"ט לשבת בכדי שיגמר הבישול בעוד היום 
גדול. מיהו בשעת הדחק, אם נגמר הבישול זמן פורתא קודם חשיכה שאם 

ול לאוכלו ביו"ט, אף דאינו מצוי שיאכל או יקלעו אורחים באותה ירצה יכ
שעה, מ"מ כיון דראוי לאוכלו ביו"ט, יש להקל לבשל, וליכא בזה איסור 
מלאכה ]וכ"ש ביו"ט שני שהוא דרבנן, ודאי דיש לסמוך להקל לעת הצורך[. 

 )תשוה"נ ו, קכ"ג(.והמחמיר, יחמיר לעצמו. 
יני אוכלין לשבת, אם אפילו במקלעו יז. המבשל בצהרי יו"ט הרבה מ

אורחים מאכילם רק ממין אחד או יותר, ראוי שיטעם מכל המאכלים ביו"ט 
 )מו"ז ז, קמ"ב )א((.  עצמו.

' ואפי לאחרים' אפי אופן, בשום מצה שרויה להאכיל שלא המחמיר' יח. אפי
 לצורך פסח של שרויה בשביעי לבשל  הדין מעיקר מותר, קטנים לקטני
)תשוה"נ ו, קכ"ד(.  .ב"תע לעצמו והמחמיר שבת,


