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א' ב'עמ' ו'עמ' עמ'
הפרק'- על חכמה'-'נושא הקרוב-'לדעת המועד מהלכות
מציאות מביתשינויי מצויות הסליחותשאלות דיני
להלכה ההוראההנוגעים

כנסתכנסתכנסתכנסת בביתבביתבביתבבית בשבתבשבתבשבתבשבת לקידושלקידושלקידושלקידוש ביותרביותרביותרביותר חשובהחשובהחשובהחשובה ידיעהידיעהידיעהידיעה

שעושיםהמקדש [כפי לוגמיו כמלא רק ולא יין רביעית לשתות חייב הכנסת, בבית
על שלש מעין ברכה לברך יכול אינו שלימה, רביעית שתה לא ואם בבית], בקידוש

הרבהאהיין שתה אם [גם ששתה משקאות על נפשות בורא לא וגם כןב, אם אלא [
נפשות. בורא שברכתם אחרים דברים אכל

הקידוש.ולכן, מגביע שלימה רביעית לשתות צריך המקדש

השתנתההשתנתההשתנתההשתנתה כשהמציאותכשהמציאותכשהמציאותכשהמציאות הפוסקיםהפוסקיםהפוסקיםהפוסקים מספרימספרימספרימספרי הלכההלכההלכההלכה קביעתקביעתקביעתקביעת

שישנםהלכות לדעת וצריך האחרונים, בדורות הפוסקים ספרי ע"פ נקבעות רבות
יבקשו לספר בהקדמה ועיין שונה. הדין הכרעת וממילא השתנתה שהמציאות הלכות
לענין [כמו לזה דוגמאות שהביא זצ"ל אלישיב הגרי"ש בשם ח"ב] [פורים מפיהו
כמה ונביא הימים], בתשעת נעליים לצחצוח ונפק"מ כיום, נעליים צחצוח חשיבות

לזה: דוגמאות

ישא. כיום אמנם, נפש. פיקוח הוא התינוק מזון ששינוי החזו"א בשם מפורסם
של מוחלט רוב ולמעשה החזו"א, בזמן שהיה ממה לגמרי אחרת ברמה חלב תחליפי
החולים בבית הלידה בזמן וגם חודשים, 3 בגיל חלב תחליפי מקבלים התינוקות
אם [מלבד בעיה שום בכך ואין היסוס שום בלי חלב תחליפי נותנים החלמה ובבית
הוא מזון שינוי פגים אצל וכן חשש, יש אכן שאז לגמרי החלב להפסקת חשש יש

מסוכן]. דבר

א'א. ת"פ, וסי' סק"ו רצ"ו וסי' א' ר"י, סי' עי'
ופשוט. סק"ל, תע"ב וסי' וסק"ז

סק"ע.ב. ר"ח סי' שעה"צ
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סקצ"ז]ב. כ"ג סי' חי לכל במועד וכ"כ א. אות ב' סי' מינים ד' [מערכת חמד בשדי
מבוסס היה המנהג אמנם 'קורה'. לולבי לקנות נוהגים ישראל בארץ שהספרדים כתב
שיש פגומים לולבים של זנים הם קורה מלולבי גדול חלק כיום אבל כשרות, חזקת על
ומעדיפים הקורה את לפתוח רוצים לא הסוחרים ולכן פסולים, של גדולים אחוזים בהם
רבים אחוזים שיש מראש יודעים כי כשרות חזקת כאן אין וממילא סגורים, למוכרם

קונים. לולב זן איזה מראש לדעת וחובה בדיקה, חייבים אלו ולולבים פסולים, של

רקג. אלא למות להם גורם אינו כאשר לחרקים ספריי לרסס מותר אם דנים בפוסקים
גורמים הריסוס חומרי וכל כזה, ריסוס חומר אין כיום למעשה, להתעוור. או להתעלף

חרקים נמצאים שבו בחדר לרסס ואסור החרקים, למיתת .גבודאי

בתנוריד. אדים אין כיום אמנם אפיה, בתנורי [אדים] זיעה יש אם דנים בפוסקים
ולכן אדים], תמיד יש [ובמיקרוגל יבשיםאפיה לאדיםבמאכלים כלל לחשוש צורך אין

חלבית] בסעודה החלות את לאכול אפשר נקי, בשרי בתנור חלות אפו .ד[ואם

הדור.ה. חכמי בהכרעת ותלוי שנשבה תינוק להיחשב יכולים שחילונים כתב בחזו"א
הדור חכמי הכריעו מקיפה, תקשורת שיש שנשבההוכיום תינוק נחשבים שאינם

שמושפעים אלא הדת, יסודות את היטב שיודעים מכיון נפשות] הצלת לענין [מלבד
אינו זה וכל מתאוותיהם, להתנתק להם קשה וגם היהדות נגד תמידית מהסתה מאוד

שנשבה. תינוק מחשיב

ההוראהההוראהההוראהההוראה מביתמביתמביתמבית שאלותשאלותשאלותשאלות

מרק שקדי עם ועוף ירקות מרק

ובשר? וירקות מרק שקדי בו שיש מרק על מברכים מה
אםתשובה: אלא מרק, שקדי מעט יש אם גם מזונות, מיני בורא רק ראשונה- ברכה

שהכל וגם האדמה וגם מזונות גם יברך שאז ממש בודדים שקדים יש .וכן

המחיה, על רק יברך פרס, אכילת כדי בתוך מרק שקדי כזית אכל אם אחרונה- ברכה

עי'ג. חרקים, בו שאין בחדר ריסוס ולענין
כ'. סעיף ט"ז סי' השבת וביום

ז'.ד. והע' א' הע' ג' סי' כהלכתו השולחן עי'

ענףה. כ' סי' וח"ב נ"ט סי' ח"ד אהע"ז אגרו"מ
פי"ד פסח הל' יצחק בשבות (מובא הגרשז"א ד',
ח"ב הלוי (שבט שליט"א ואזנר והגר"ש בשמו),
מרן מורה וכן קצ"ח), סי' וח"ט קע"ט סי'
הענין בביאור והארכנו זצ"ל. אלישיב הגרי"ש

כ'. הע' י"ד סי' כהלכתו השולחן בספר
ישו. אבל בטלים, ולא חשובים מזונות מיני

'תערובת'. לבין וטפל' 'עיקר בין להבדיל
ר"ד, וסי' ב' ר"ח, [סי' בשו"ע תערובת- לגבי

מינים עם דגן מיני של תערובת שכל מבואר י"ב]
כן אם אלא מזונות רק יברכו תמיד אחרים
במאכל ריח לתת או לדבק רק ניתנו המזונות
והשיטמ"ק ברכות מהל' פ"ג הרמב"ם וכלשון
סי' בתחילת הבאה"ל וכתב לט.], דף [ברכות
שאם אדם והחיי והפמ"ג החיים הדרך בשם רי"ב
ומעורבים אחרים מינים עם דגן מיני בצלחת יש
ויברכו השיטות לכל תערובת נחשבים הם יחד

מזונות. רק עליהם
עיקר אם תערובת, שאינם וטפל' 'עיקר לגבי
גם אבל טפל אינם המים א"כ למרק כוונתו
ב' ויברכו טפל, להיות יכולים אינם המזונות
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יבר לא, בוראאם .זנפשותך

המנה את מביא חילוני ושליח בטלפון 'שווארמה' הזמנת

את הביא חילוני ושליח כשירה, ממסעדה בטלפון 'שווארמה' מנת הזמנתי
העין? מן שנתעלם בשר דין לבשר יש האם בחותם. סגירה בלי השווארמה

אסורתשובה: חותמות, שתי בלי שליח ידי על שנשלח משובח בשר כך: הוא הכלל
שומרי יהיו שהשליחים להקפיד צריך ולכן העין, מן שנתעלם בשר דין משום באכילה
שהשיח חוששים לא כי זה איסור בו אין ממנו, פחות שאין פשוט בשר ומצוות, תורה

להכשיל בכדי רק .חיחליף

ר"ה ובסי' סק"ז ר"ח בסי' המג"א כ"כ ברכות,
[סי' המשנ"ב והביאו סק"ל קס"ח ובסי' סק"ו
קטניות כשיש וגם סקכ"ג]. ר"ח וסי' סקי"א ר"ה
תערובת אינם כי ברכות ב' יברך במרק השוקעים
למשל, בשבת בורר לגבי [וגם המרק עם ממש
י"ד שי"ט, בסי' כמבו' תערובת נחשב זה אין
היין את לשפוך שמותר שמרים בו שיש יין לגבי
סק"ל קס"ח [ובסי' בשמרים]. מעורב שאינו
את ולא דגן טעם רק שרוצה כוונתו אפשר
הפירורים, את לסנן מעדיף והיה כלל הממשות
שהכל רק שיברכו כתב שם שהרי כן, ומוכרח
הביא סט"ז] נ"ד [כלל הח"א וגם ברכות]. ב' ולא
צלולים כמעט שהמים באופן המג"א את
לבאר האריך שם בנשמ"א וגם בנפרד והלביבות
ר"ה [סי' המשנ"ב כ' וכן כזה, באופן שמדובר
סי' ח"א [או"ח האגרו"מ כתב וכעי"ז סקכ"ג],

ס"ט].
צפים הם והרי מרק שקדי במרק יש אם ולכן
אין כי מזונות, רק יברך המרק, בכל ומעורבים
אחד, מאכל על ברכות ב' לברך בעולם אפשרות
הבאה"ל [כמש"כ תערובת נחשב שהכל וכיון
על וכן מזונות. רק יברך לכן רי"ב] סי' בתחילת
מזונות. רק יברך זמן' ו'פסק כף' 'כיף ממתקים

ולכן במרק כך כל מעורבים אינם 'קניידלך' אבל
א"כ למרק כוונתו ועיקר קניידלך מעט רק יש אם

ברכות. ב' ויברך למרק טפל אינם הקניידלך
שאם סקמ"ה קס"ח בסי' המשנ"ב שכתב מה וגם
לא כי ברכות ב' יברך רקיקים על מרקחת הניח
ממש מעורבים שאינם במקרה רק זה ביחד, נאפו
אבל ברכות, ב' לברך שייך ולכן ביחד

ברכות. ב' יברך א"כ ביחד ממש כשמעורבים
[ברכות תוס' על להקשות שיש מה מובן זה ולפי
על בירך שאם שכתב באוכלי] ד"ה מד. דף

יברך א"כ טפל גם לאכול נמלך ואח"כ העיקר
מתי הגמ' הסתפקה מה א"כ וקשה, הטפל, על
טפל הוא הרי זית שמן על העץ מברכים
אניגרון שאכל לומר אפשר והרי לאניגרון,
דברי שכל וי"ל שמן, להוסיף נמלך ואח"כ
גמורה, בתערובת ולא וטפל בעיקר רק הם התוס'
על העץ יברכו שלא ברור גמורה ובתערובת
על בירך שאם [כמו יחד המערבים ושמן אניגרון
יברך לא תפוחים עוגת לאכול נמלך ואח"כ עוגה

השניה]. בעוגה המעורבים התפוחים על העץ
[דף בברכות ותוס' רש"י שנחלקו מצינו ובאמת,
אם הפת בברכת שנפטרת פרפרת לגבי מא:]
הפת עם ממש שנאכלת פרפרת דוקא הכוונה
והגמ' עצמה, בפני נאכלת אם גם או סלט] [כמו
התוס' וכתבו הפת, בברכת נפטר לא שיין אומרת
למי הגמ' שכוונת להיות מוכרל רש"י שלשיטת
לא שזה כתבו עצמם הם אבל ביין, פיתו ששרה
ברור שנתבאר מה וע"פ הטעם. ביארו ולא יתכן,
אחרת ברכה אין בודאי בתערובת שהרי הטעם,
כאן יש הרי ביין פיתו וכששורה היין, על נוספת
שוב שיברכו נאמר לא ודאי ובזה ממש תערובת

היין. על
סקמ"ח.ז. ר"ח סי'

ק"ל,ח. וסי' י"א קי"ד, וסי' י' א', קי"ח, סי' יו"ד
בע"ז הגמ' ע"פ והוא סק"ח, קי"ח סי' וש"ך ב'
יו"ד גם ועי' ושדי. ד"ה יב. דף שם ותוס' לד: דף

חילוני. לגבי כ' ז' א', קי"ט, סי'
וחושש בעלים תחת עובד שהשליח ואף
שנתעלם בשר מאיסור מציל זה אין מפיטורין,
סק"ד קכ"ט סי' יו"ד בש"ך כמבו' העין מן
במקום נמצא העובד שאם ס"ז ע"ח כלל ובחכ"א
אפילו כלל היתר אין מהמעביד חשש לו שאין
החושש עובד של זה היתר מקרה ובכל בדיעבד,
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הכשרות. המסעדות בעלי אצל לפרסמה יש מצויה, שהשאלה ומפני

גלוי בשר על שהיו גדולים זבובים

הבשר? את לאכול מותר האם השיש. שעל גלוי בשר על גדולים זבובים ראיתי
קצר,תשובה: לזמן גם וביצים דגים בשר, תמיד לכסות להקפיד צריך לכתחילה

'רימות' או ביצים רואים לא אם עליהם, זבובים שהיו לאחר בדר"כובדיעבד [הם

רימות 70 כ- משריצים או היטב. הניכרים אורז גרגרי בצורת לבנות ביצים 100 של קבוצה מטילים

את לאכול מותר בחוץ], נשארים חלק בד"כ אבל בהן להבחין וקשה לבשר החודרות לבנות

.טהבשר

בתפילה מלאכים שמות הזכרת

בתפילה? המלאכים שמות להזכיר מותר האם
האוסריםתשובה: ויש המתירים, יש בזה, האחרונים גדולי .ינחלקו

יכול [כשהמעביד המותר באופן גם מאדונו,
אינו מראש], הודעה בלי שירצה זמן בכל לבוא
שלא בדיעבד רק אלא לכתחילה כן לעשות מתיר
הב"י בשם שם בש"ך כמפורש באכילה לאסור

שליט"א. גרוס מהגר"מ שמעתי וכן ודרכ"מ.
וג'ט. וסק"ו סק"ד [ש"ך פ"ד סי' יו"ד עי'

מסתבר, שאינו למה לחוש צריך שאין מהרש"א]
כעין וסקכ"ה סקי"ז תס"ז סי' או"ח מג"א ועי'

זה.
אמנם באלף, אפילו בטילה אינה בריה והנה,
[עי' בריה נחשבת אינה אפרוח בה שאין ביצה
צדדים רוב אם מקרה, ובכל א'], ק', סי' יו"ד
שאינה בריה דין שייך לא בריה, כאן שאין
דף שם מוכח וכן ז., בביצה בר"ן כמבו' בטילה
לבנים ומצא שחורים שזימן גוזלות לגבי יא. י:-
וקרוב, רוב מדין ולאוסרם להתירם ובאים
וכ' סק"ב, ק"ב סי' מהרש"א בגליון והביאו
מבואר וכן איסורא, איתחזק בלא דוקא דהיינו
הרא"ש בשם סקנ"ו] ק"י [סי' הש"ך בדברי
שיל"מ בדבר שמותר ספיקא ספק בין שחילק
רוב שבס"ס והיינו שאסור, תערובות שני לבין
ודאי יש תערובות ובשני כלל איסור שאין צדדים
בתערובת נמצא האם ספק שיש אלא איסור
ח"ג הגרעק"א ושו"ת שם הפמ"ג וכ"כ השניה.
סק"ד תצ"ז בסי' המג"א נקט וכן נ"ו, סי'
ח'). בסעיף לקמן (ונתבאר סקי"א שם והמשנ"ב
דברי על [סוסקמ"ג] הפר"ח במש"כ ועיי"ש

הש"ך.

בהשולחן שביארנו מה ע"פ יבואר הדבר וטעם
ביטול שכל ע"ד והע' ט"ז הע' ט' סי' כהלכתו
לפי להיתר, צדדים מרוב יותר חמור בתערובת
היתר רק אלא גמור לאיסור היתר אין שלעולם

הגברא. כלפי אכילה
הר"ן בדברי פי' הכ"ד] פ"ד יו"ט [הל' ובשעה"מ
בר"ן אמנם, בדשיל"מ. כלל רוב מהני דלא דס"ל
באיתחזק ורק רוב כשיש שמתיר מוכח עצמו
ז. דף בביצה החת"ס וכמש"כ אוסר, איסורא
שספק בביצים לאיסור סובר עצמו הר"ן שהרי
קינה גבי להיתר צדדים ברוב ומתיר ביו"ט נולדו
מבואר צדין אין פ' בסוף בר"ן (וגם תרנגולת של

כן).
על שליט"א ויא משה הגאון להרב כח יישר

התשובה. בהכנת עזרתו
שמותי. ובענין סכ"ז], ה' [כלל אדם החיי כתב

ז"ל האר"י בשם שכתבו פי על אף המלאכים,
שלא דוקא דזה לומר צריך להזכירם, שאסור
אסור. זה שמותם, להזכיר שרוצה אלא לצורך
מותר בפיוטים, כדמצינו ושבח תפלה בדרך אבל
וכן הקדושים. משמות עדיף דלא להזכירם,
כמו הפיוטים שאמר הגר"א מפי שמעתי
ועי' לאיסור. להדיא מפורש בלק"ת אך שנדפסו.

זה. בענין שהאריך תקפ"ד סי' לבוש
נזהר זלה"ה מורי היה גם ויטל- חיים ר' וז"ל
של או הקודש משמות שם שום בפיו מלהוציא
ולא בספרים, הכתובים אותם אפילו המלאכים,
זה, כדרך אלא הדרוש באמצע אותם זוכר היה
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בשבת לב קוצב

בזמנימי ללב לסייע צורך כשיש רק אלא הזמן כל עובד שאינו לב קוצב לו שיש
האם לעבוד. יצטרך הקוצב בודאי קומות כמה יעלה שאם אומר והרופא 'עומס',
גבוהה? בקומה גר שהוא או גבוהה בקומה כשנמצא הכנסת לבית ללכת לו מותר

בודאי הקוצב אותו יעבור שאם מאמץ סף איזה שיש לו אומר הרופא אם ובכלל,
מלאכה? של פס"ר שנחשב או המאמץ את לעשות מותר האם יפעל,

מסויםתשובה: שבמקרה אומר הרופא אם להבדיל שיתכןבודאייש או יפעל הקוצב
הקוצב מסוים שבמאמץ אומר הרופא אכן ואם בפס"ר. רק האיסור כי יפעל, שהקוצב
בגומה הכנסת בית ואם זה, מאמץ לעשות שלא מאוד להיזהר צריך יפעל, בודאי

בבית להתפלל חייב הקוצב, את תפעיל בודאי כזאת שעליה אומר והרופא .יאגבוהה

חשובה! הבהרה

כל כביכול מכליל בניסוח נכתבה התשובה רגשיים, יועצים אודות בחריפות נכתב הקודם בגליון

זו. בגישה שוים היועצים

הדברים. פני הם כך לא אמנם,

שסוטים מאוד רבים יועצים שקיימים והמתייעצים ההורים לידיעת להביא היתה התשובה כוונת

מנסים ואח"כ הבעיה' שם ב'אבחון עוסקים אלא מהבעיה לצאת למטופל מסייעים ואינם ממטרתם

כמעט אותו להשאיר ובעצם סובביו, את לחנך ומנסים שלו, לבעיה הסיבה הוא מסובביו מי להבין

ומקבלים הקשיים] מול להתמודד [עזרה אחד דבר בשביל באים המטופל ההורים/ כאשר שהיה, כמו

בה]. אשם ומי בעיה לו יש למה והסבר הבעיה שם ['אבחון' אחר דבר

הקודש עבודת את ועושים החילוני מהרחוב מושפעים שאינם שמים ויראי מנוסים יועצים ישנם אבל

ואינם בעיה' 'שם איזה לו נותנים אינם כאשר עצמו, למטופל ומועיל מושלם באופן עליהם המוטלת

ומחזקים הקשיים מול בעצמו להתמודד כלים לו נותנים אלא שלו, הבעיה של ב'תופעה' 'מכירים'

גדולות.אותו הצלחות להם שיש וידוע והאתגרים, הנסיונות כנגד ולהתמודד להילחם אלא להיכנע לא

לברר יש אלא מוחלטת, בצורה ליועץ מללכת להימנע אסור אופן ובשום היטבולכן, היועץהיטב על

בהוראה העוסקים אצל והן אלו בענינים העוסק רב אצל הן לו, שיש שמים יראת ועל ודרכו משנתו ועל

ט"ט, מ"ם אומר היה מטטרו"ן זוכר כשהיה
וכן מ"ם, סמ"ך אומר היה סמא"ל זוכר כשהיה
מסרם כשהקב"ה לפי הדבר וטעם בזה, כיוצא
אותם ציווה ומלאכיותיו, שליחותיו על והשליטם
שיהיו בשמו וישביעם האדם שיזכירם תיכף
והנה עקיבא, דר' באותיות כנזכר לו, נזקקים
בעולם שמו שמזכירים המלאך בשמוע תיכף
משביעים אם לשמוע לאחוריו ונרתע נבהל הזה,
כנזכר, שבועתו להשלים מזדקק שיהיה כדי אותו
אותו, משביעים שאינם אח"כ רואה הוא אם ואף
ומתקנא שמו, בשמיעת ונבהל נרתע זה כל עם

עליו. ומקטרג בו, ומתגרה שמו, במזכיר

להתיריא. סיבה אינה במנין שתפילה פשוט
הפוסקים ולרוב חשמלי, מכשיר להפעלת פס"ר
שסובר למי גם אבל בדאורייתא, פס"ר נחשב
בפס"ר להקל אין בדרבנן, פס"ר שנחשב
שט"ז ובסי' סקי"א שי"ד בסי' כמבו' בדרבנן
[וגם סקנ"ז ש"כ ובסי' סקי"ז ש"מ ובסי' סקי"ח
השבת בוביום שנתבאר כמו כן המחבר שיטת
שט"ז סי' שעה"צ ועי' ל"ז, הע' מ"א סי'
נחשב זה ואין סקל"ט, של"ו וסי' סקכ"א
והחולה כך מתוכנן המכשיר שהרי מתעסק,
גרוס הגר"מ הורה וכן בהפעלתו, ורוצה יודע

שליט"א.
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לייעוץ מללכת להימנע אין אמיתי, צורך יש ואם להפנות, ולהיכן מתי האם, ובנסיון בוותק שיודעים

כהלכה.

רעיםהעירוני סדום [אנשי חוטאים באנשים בין במלרע תמיד חטאים שהמילה לנכון

בעבירות. ובין י] פרק קהלת האלה, החטאים מחתות את וחטאים,

הקרובהקרובהקרובהקרוב המועדהמועדהמועדהמועד מהלכותמהלכותמהלכותמהלכות

הסליחות דיני

סליחות לאמירת הטוב הזמן

הלילהא. בסוף הוא סליחות לאמירת ביותר הטוב שעהיבהזמן מתחילת דהיינו
לו שקשה מי הבוקר. ועד חצות] לאחר שעות שלש [בסביבות הלילה של עשירית
נץ אחרי בבוקר מאשר הלילה בחצות שיאמר עדיף אלו, בשעות סליחות לומר

שכליגהחמה החמה, הנץ לאחר אפי' בבוקר יאמרו בלילה אמר לא אם מקום ומכל .
רצון עת הם ועשי"ת אלול .ידחודש

זהב. בזמן ותחנון מידות י"ג יאמרו שלא ובודאי חצות, לפני סליחות לומר .טואין

התורה ברכות זמן

בג. לומר לו יש בבוקר, סליחות סליחותהאומר קודם התורה .טזרכות

נט"י על ברכת זמן

ימתיןד. התפילה, לפני סליחות אחרי לשירותים לצאת שיצטרך שיתכן משער אם
שחרית לתפילת סמוך עד נט"י על .יזמלברך

הואיב. בג'שאז בעוה"ז שט שהקב"ה רצון עת
ג.]. דף [ע"ז הלילה של אחרונות שעות

רצוןיג. עת כן גם הוא הלילה שחצות לפי
למש"כ כאן [וציין סק"ד א' סי' המג"א כמש"כ
פקפק סק"ד בא"א שם הפמ"ג אמנם שם],
להיפך הוכיח ס"ב] א' [סי' ובערוה"ש בראיותיו
הוא חצות ודאי התירוצים שלכל כהמג"א שודאי
עת הוא חצות ודאי הקבלה ע"פ ועכ"פ רצון, עת
בשם הריקנטי בשם שם המג"א שהביא כמו רצון
שאשמורת ק"ה] סי' [ח"ב האגרו"מ וכ"כ הזוהר.
רצון עת הוא שגם ואילך מחצות כולל הבוקר
א' סי' במחה"ש [אמנם עב. דף ביבמות כדמוכח
לטרוח צורך שאין אלא משם] הראיה דחה סק"ד
זצ"ל, אלישיב הגרי"ש מורה וכן בחצות. ולקום
הקודמים מדורות המנהג שכן שם באגרו"מ וכ'

שהביא הקבלה שע"פ משום בחצות לומר
טובא. רצון עת חצות הוי המג"א

סקכ"ד.יד. המגן באלף תקפ"א סי' מט"א
סקי"ב,טו. שם ומשנ"ב סק"ה תקס"ה סי' מג"א

בשם הביא סק"א תקפ"א סי' בשע"ת וע"ע
או סליחות שאומרים במקום נמצא שאם ברכ"י
עמהם יאמר לא חצות קודם מידות י"ג
אגרו"מ (ועי' סכנה]. שהוא הזהירו [והמקובלים
שום שאין בזמן שעה שבהוראת ק"ה סי' ח"ב
לפני לאומרו יכולים חצות אחר לומר אפשרות

ס"א). פי"ז תפילה שלמה הליכות ועי' חצות.
מ"וטז. סי' ומשנ"ב סי"ב תקפ"א סי' מט"א

סקכ"ז.
ואפילויז. ד"ה שם ובאה"ל סק"ד ד' סי' משנ"ב

וכ"מ שם], באה"ל [ועי' והגר"א וכהח"א
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הסליחות לפני גדול טלית עטיפת

אמירתה. לפני בטלית מיד יתעטף ואילך, טלית עטיפת מזמן סליחות אומר אם
גדול טלית על הברכה ובין קטן הטלית לבישת בין הפסק יהיה שלא כדי .יחהסליחות,

ציציתבחורים זמן כשיגיע ציצית, זמן לפני וקמו גדול בטלית מתעטפים שאינם
ויברכו בציצית .יטימשמשו

הסליחות סדר

הסליחות לפני שנאמרים הפסוקים

והסליחותו. הסליחות עיקר הם מידות] י"ג [אחרי הסליחות לפני שנאמרים הפסוקים
האלו הפסוקים על בנחתכמוסבים לאומרם יש ולכן .כא,

עכשיו. שאומר הסליחה שלפני הפסוקים את לומר לב ישים סליחות שמדלגים ובמקום

מידות י"ג אמירת אופן

רםז. ובקול גדולה ובכוונה בעמידה מידות י"ג ה',כבאומרים בשם ויקרא וכשאומר .
ה' בשם, ויקרא ולומר מעט ביניהם להפסיק .כגיש

בכוונהח. שלא מידות י"ג לומר בהערהכדאסור ועיין .כה,

בסליחות כשמאריך מידות י"ג אמירת

יפסיקט. הסליחה, את סיים לא והוא מידות וי"ג מלך קל לומר מתחילים הציבור אם
שהפסיק במקום ימשיך ואח"כ הציבור עם מידות י"ג לומר באמצעכוכדי הוא אם וכן .

הציבור עם מידות י"ג לומר יפסיק אומרכזוידוי הציבור אם חול, ביום בשחרית [וכן

שי"א מפני והיינו וסקי"א, סק"ט ו' סי' במשנ"ב
לברך חייב התפילה לפני שוב צרכיו עשה שאם
הראשונים שיטות ידי ייצא ולכן ענט"י, שוב
מהשירותים שיוצא האחרונה בפעם רק ויברך

סקל"א]. משנ"ב גם [ועי' התפילה. לפני
לפני לשירותים לצאת יצטרך שלא לו ברור ואם
עלות קודם אפי' ענט"י לברך יכול התפילה,
ולבוש ושו"ע טור עי' בלילה, שישן כיון השחר

סק"ד. ו' סי' ודרכ"מ סי"ג מ"ז סי'
וסקל"ד.יח. י"ג ח', סי' עי'
וסקי"א.יט. ג' י"ח, סי'
זצ"ל.כ. אלישיב הגרי"ש

ס"ח.כא. סי' תחילת מחה"ש

בא'כב. אר"י בלוח והובא מ"ז, פרק דר"א פרקי
סי' ח"ג רדב"ז שו"ת ועי' הארון. בפתיחת דר"ה
רם. בקול הסליחות כל את לומר שהמנהג תמ"ו

האבודרהםכג. בשם סק"ד תקפ"א סי' משנ"ב
והוא טיפחא טעם שם שיש מפני תעניות, בסדר

מפסיק. טעם
יוסףכד. ברכי בשם סק"א תקפ"א סי' שע"ת

סק"ד.
וכו'כה. ה' ה' מתחילים מידות שהי"ג אומרים יש

[ועשה שיחטא ואחר שחטא קודם והיינו
קל מתחילים מידות שהי"ג אומרים ויש תשובה],
בשיטות תפילתנו סדר מחזור [עי' וחנון רחום

בזה]. והאחרונים הראשונים
וכדלקמןכו. ביחיד מידות י"ג לומר אסור שהרי

זצ"ל אויערבאך הגרש"ז הורו וכן ל"ח, בסעיף
קניבסקי והגר"ח זצ"ל אלישיב והגרי"ש

סק"ג. קכ"ה סי' במשנ"ב כעי"ז ועי' שליט"א.
כ"דכז. סי' וח"ט א אות י"ב סי' ח"ז הלוי שבט

ב. אות
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הציבור]. עם קדושה לומר כדי יפסיק למנצח או אשרי סיים לא והוא דסידרא קדושה

ביחיד מידות וי"ג סליחות אמירת

ביחידי. מידות י"ג לומר מידותכחאסור וי"ג מלך' 'קל ידלג סליחות האומר יחיד ולכן .
תרגום בלשון שנאמרות הבקשות כל ידלג וכן ובטעמים], בניגון לאומרם [ורשאי
אזכרה בפיוט מידות הי"ג ידלג וכן וכו', בשמיא די מרן וכו' ומסי מחי כגון ארמית

ואהמיה. אלוקים

ובלילה בבוקר הסליחות נוסחאות

השחריא. עלות אחרי הסליחות את התחילו אם הנץ, אחרי בבוקר סליחות האומרים
בלילה ולכן בלילות' בעמדם עתירתם 'רצה ליל' בעוד 'בזעקם המילים את יאמרו לא
עלות לפני להתחיל שישכים [או בבוקר מאשר בחצות לומר מקפידים יותר הראשון

הבוקר'כטהשחר] 'באשמורת יאמרו לא וכן לומרל, יכולים בחצות סליחות האומרים .
קמתי' 'בשלישילא'שחר לומר אין קולי' תשמע בוקר 'ה', שבסליחה להעיר ויש .

בחצות. או הנץ אחרי שאומר למי אשמורת'

להיות' בנאדך דמעותינו 'שתשים אמירת

אלאיב. מידות] י"ג [בפיוט להיות' בנאדך דמעותינו 'שתשים המילים את לומר אין
בוכים העם או בוכה הוא במיליםלבאם דמעות להוריד ואחד אחד כל יתאמץ ולכן ,

אחד שודאי כך על סומכים וכנראה מקרה, בכל לאומרו רבים נהגו וכיום אלו,
בוכה. מהציבור

במייל: ההלכה מענה

שליט"א גרוס הגר"מ הגאב"ד בראשות הישיבות חניכי שע"י
במייל: שאלות לשלוח noy10@etrog.net.ilניתן

המדויק המקרה את לפרט .יש

[וישכח. סק"ד. תקפ"א וסי' ה' תקס"ה, סי'
בימות ב"שטיבלאך" בתפילות שלפעמים להעיר,
כמה ויש מידות י"ג אומר אינו הש"ץ החול
אומרים שאין כן לעשות ואין ביחידות, שאומרים

ביחיד].י"ג מידות
[וכעיןכט. סקי"ג למטה ובאלף סי"א שם מט"א

שם ובמשנ"ב סק"א תרכ"ג סי' הט"ז מש"כ
תקס"ה בסי' וכן יפנה היום החרוז לגבי סק"ב

תעניתנו]. צום ביום אמירת לגבי וסק"ח סק"ה
ס"ד.ל. שם ערוה"ש

אמירת לא . על שדיברו הפוסקים  בכל מצינו  לא 
יאמר  לא  בחצות  מוקדם  אומר  שאם  הסליחות
המשמעות  שאין משום  והיינו  קמתי ", "שחר 
אלא  מהמיטה  ולקום  להתעורר  לשון  רק  "קמתי "

ותחנונים  לתפילה  וניגש  עצמו  את  שהכין  כמו  גם 
שחר  לומר  יכול הלילה  כל ישן  שלא מי  גם  [ולכן 
לנחמו ' בנותיו  וכל  בניו כל  'ויקומו וכן קמתי ],
אחיו ' הבל אל  קין  'ויקם וכן  לה ] טז , [בראשית
המשמעות  ולכן  מאד, רבים  ועוד ה ] ד , [שם 
לתפילה . וניגש  שהתכונן  הכנה ללשון  גם  מתפרשת 
מאמץ הרבה שצריכים לשונות יש ובאמת,
השלכנו לעשור כסא 'בין כמו לאומרם, שנוכל
לשני [בסליחות שלנו' את 'עשינו וכן שאור' רוע
נאמר לא שעכ"פ לזה ונזכה והלואי בתרא],

אמת. שאינם דברים
תקפ"אלב. סי' בא"ר והובא ר"נ סי' חסידים ספר

כתב ה'] הע' [פ"א שלמה ובהליכות סק"ט.
ישראל. כלל דמעות על ויכוון מקרה בכל שיאמר


