
  

        
 עלון באגדה ובהלכה מענייני המועדים והזמנים                                       

                    בס"ד

 

 

 בת עמי.הצרי אין בגלעד אם רופא אין שם ומדוע לא עלתה ארוכת 

חלקו הראשון של פסוק זה   אלו הם דברי הנביא  בנבואת הגלות.

 יפתח הגלעדי.מעשהו של מבארת הגמ' שנסוב אודות 

והיה היוצא אשר  בלכתו למלחמה,נדר נדר שלא כהוגן פתח הגלעדי י

לו השיבו  ,אפילו דבר טמאומשמעות נדרו יצא מדלתי ביתי וגו', 

ו. והיינו דקאמר להו נביא נזדמנה לו בתשלא כהוגן מהשמים 

 הצרי אין בגלעד אם רופא אין שם. ,לישראל

היה טען הנביא, הרי פנחס היה שם, בגלעד, ווביארו הראשונים ש

אל פנחס  אלא שיפתח לא רצה ללכתשל יפתח יכול להתיר את נדרו 

ראוי יותר  ,מחמת גסות רוחו. כי אמר אני שופט ונגיד, ואלך אליו

נחס לא רצה ללכת אל יפתח, כי אמר אני ומנגד, פ שהוא יבוא אלי

דברי  יפל הוא עשם ורפי. וושניהם נענשו על כך ,נביא, ואלך אצלו

 .המדרש

 על כל פנים מאחר והפסוקים מדברים על חרבן וגלות עם ישראל 

מה ענין נשאלת השאלה מרחקים,  שועת בת עמי מארץושועתם 

  .למצב כלל ישראל יפתחמעשה זה של 

סנהדרין  שי סדום מבוארים באריכות בפרק חלקמעלליהם של אנ

 . שם כמו כן חוקיהם ושם שופטיהם מוזכרים בגמ' ,ובמדרשים

 אליעזר עבד אברהםמענינת במיוחד מביאה הגמ' אודות עובדה 

הלך אליעזר  אנשי סדום.אחד מ פצעו סדום,בדרכו ל לע פעםנקש

 וקבל על מעשה זה אצל שופט סדום. 

   , דמי רפואה.תן לו שכר, עבור הקזת דםלאליעזר  שופטה ואמר ל

 .שופטאת ה ופצע אליעזר קחל

 .מה זה שפצעתני שופט,אמר לו ה

תן , שהקזתי לך דם על כך ,השכר שמגיע לי ממך, אליעזר ואמר ל

 .אצליוהכסף שלי ישאר , אותו לבעל דיני, שפצעני

קונץ מוצלח. האם היה עובר כזה דבר בימינו, מי שפוצע שוטר אלים 

או שופט מעוות היה מיד מואשם בנסיבות מחמירות אודות תקיפת 

 עובד ציבור וכו'. 

א נגמר בעונש חמור אם לא גזר דין איך זה עבד בסדום כיצד זה ל

תמיה של תקיפת השופט על ידי אליעזר.    מות על מעשה חמור

גדולה זו מתבארת כשמבינים כיצד סדום מתנהלת מהי התפיסה 

ם כיצד מתגברים על המאפשרת את כל האכזריות והרוע שיש בסדו

 ם אותו.המצפון ומשתקי

יותר מכל מה התשובה לכך מקדשים דבר אחד הוא ערך מקודש 

ואחר כך כדי לקיים את אותו ערך מקודש ניתן לעשות  ,שיש בעולם

אקסוימה ר בסדום כחאותו ערך שנב ,הכל ללא שום בעיות מצפוניות

 . "קדושת החוקה"א כאבן יסוד הי

חוקי סדום הם לא רק סמל להתגלמות הרוע אלא לסגידה מוחלטת 

של אליעזר לחשיבות החוק, מעתה אין כל פלא שמעשהו החמור 

רות ידי אנשי סדום ולא נפלה שערה משע נתקבל בהבנה גמורה על

עליו עומד כל הבניין של סדום  , שהרי לא ניתן לפגוע ביסודראשו

 א החוקה.והו

תו שיצאה לקראתו במצב נוראי של איבוד ב נשוב ליפתח יפתח עומד

והנה בתו יוצאת לקראתו ויהי כראותו אותה  בשובו מהמלחמה.

את בגדיו ויאמר אהה בתי וגו', ואנכי פציתי פי אל ה' ולא ויקרע 

  .אוכל לשוב

והלא פנחס היה שם והוא אומר המדרש לא אוכל לשוב.  הנחה יסוד

יפתח אמר אני ראש שופטי ישראל  ...אומר לא אוכל לשוב, אלא

      וכו'.  ינים אשפיל עצמי ואלך אצל הדיוטראש הקצ

אנכי פציתי עומד כאן איבוד הבת מה יכול להוות משקל כנגד זה... 

 . הנחת יסוד בלתי נתנת לעירור.אני ראש שופטי ישראל. פי

 התוצאה היא איבוד הבת.

זה הקשר בין אי הצלת בת יפתח לאי הצלת עם ישראל מגלותו כיון 

על קדושת שהלכו במהלך נוראי זה של הנחת יסוד ועשייית כל רוע 

ויגדל עון בת עמי מחטאת סדום יסוד זה. כמאמר הכתוב הנחת 

 ההפוכה כמו רגע ולא חלו בה ידים.

שהינם צרי  מזוזהבהל'  מב"םראיך יוצאים מזה, נאמץ את דברי ה

וידע שאין דבר העומד לעולם ולעולמי עולמים   וקילורין לעיניים.

בדרכי "והולך  "חוזר לדעתו"ומיד הוא  "ידיעת צור העולם"אלא 

  ".מישרים

ויה"ר שנזכה במהרה לחזות בגאולה ויקוים המקרא לא ירעו ולא 

 .כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסיםישחיתו 

 העורך    בברכת שבת שלום                     

 את הדרך                              מטרת על                                              מטרת על                                                    
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 שליט"אשורץ אהרן יהודה  מורנו הרה"ג
 חבר בד"ץ אלעד    

 ורב שכונות הצפון     
 

בית  ,דין תשמיש מגונה ,בניית בית הכסא ,דין עליית בית הכנסת ומקום ההיכל ,בית הכנסת מחסן לבנות עלבעניין 
 דין עזרת נשים שמתפללים בה. ,הכנסת בבניין מגורים

 

שרוצים לבנות מעל גבי החלק האחורי אחד בדבר השאלה בבית הכנסת 

שלו בית הכסא האם מותר לבנותו מעל גבי בית הכנסת או מעל חלק 

 העזרת נשים.

 קדושת בית הכנסת כקדושת המקדש

 למקדש להם ואהי (.ט"כ) במגילה ל"חז דרשוראשית יש להביא את מה ש

' ד '(א 'צ תהלים) דכתיב ומאי' וכו מדרשות ובתי כנסיות בתי אלו מעט

 בשעת ואפילו ש"ע מדרשות ובתי כנסיות בתי אלו לנו היית אתה מעון

 את והשימותי (לא, כו ויקרא) דכתיבשנלמד מ קדושה בהם יש חורבנן

  .(ח"כ שם משנה) שוממין כשהן אף קדושתן מקדשיכם

ויש לדון בקדושת הגג של בית הכנסת והאם מותר לעשות בו כל מיני 

 תשמישים האם מותר לקבוע בו מחסן לאיחסון כל מיני דברים.

האם יש לחלק בגג בכל מיני חלקים מה שעל העזרת נשים העזרה או 

 ההיכל. 

 דברי השולחן ערוך בתשמישים על גג בית הכנסת

 יש קנ"א סעיף י"ב( )סימן הכנסת בית הלכות ערוך איתא בשולחןהנה 

 כגון, גנאי של קבוע תשמיש ה"ב גבי שעל בעליה מלהשתמש ליזהר

 שם. לשכב

 דוקא זה וכל הגה.. שם להשתמש מותר אם להסתפק יש, תשמישים ושאר

, נ"לבהכ שנבנה לאחר שיחדו בית אבל ,לכך מתחלה שנבנה, קבוע ה"בב

 (.א"מהרי פסקי) עליו לשכב מותר

 את מקור הספק בשימוש בגג בשאר תשמישים( מ')ברורה  המשנהוביאר 

 כיון או נתקדשו דלא העזרה לעליות לדמותו מפני שיש לההסתפק אם

 ל"דקי היכל לעליות לדמותו יש מעט מקדש נקרא ד"וביהמ נ"דבהכ

 . היכל בקדושת דנתקדשו

 דברי השולחן ערוך במרדכי והכרעת ההלכהמקור 

 רכח( כל )רמז השבת יציאות פרק שבת מסכת הוא במרדכיהדברים  מקור

 דוקא ג"בסמ כתב ,ליחרב סופה הכנסת מבית גבוהים שגגותיה עיר

 איסור יודע איני מאיר רבינו כתב ,הגגות על משתמשים שהיו בימיהם

 ועליות גגין דאפילו שכתבתם כמו נ"בהכ ג"שע בעליה להשתמש גמור

 . נתקדשו לא דעזרה

, שם לשכב כגון גנאי של( קבוע) תשמיש שם מלהשתמש ליזהר יש מיהו

 סופה הכנסת מבית גבוהין שגגותיה עיר כל דשבת קמא פרק מדאמרינן

 דלא משום בה לן לית ואברורי בקשקושי אבל בבתים מ"ה ליחרב

  גבן. על משתמשי

 קדושה בו לנהוג יש שלנו מעט דמקדש שנתקדשו היכל לעליות דמי ושמא

 צולין כיצד פרק כדאמרינן נתקדשו היכל דעליות היכל קדושת מעין קצת

 גופה עזרה כקדושת נתקדשו דלא עזרה עליות ואפילו ('א ו"פ דף פסחים)

 בזיון עכ"ל. מנהג בהן נוהגין אין מ"מ

 פאר תשובת בשם ערי תשובהבש שכתב מה ומסיק המשנה הברורה לפי

 מונח ששם הארון דהיינו ההיכל ביגל שע ממקום חוץ להקל יש הדור

 שם.  להשתמש שלא ליזהר יש שם ורהתפר הס

, נ"בהכ ג"שע עליה, שנשאל(, עד' סי) הדור פאר ת"שוב נביא את לשונוו

 בבית לדור מותר אם, תורה ספרי בו אשר ההיכל על מכוון אחד צד ובה

 לדור יכול, והשיב .ההיכל על המכוון הצד של דינו מה שמותר ל"ואת, זה

 להניח ולא, שם לישן יכול ואינו, לא ההיכל על אשר המקום אבל, בבית

 .ל"עכ, כרצונו יעשה הבית בשאר אבל, מלאכתו כלי

והב"י לא הביא את תשובת פאר הדור ולא חילק בזה ומכל מקום להלכה 

 חילק המשנה ברורה והתיר בשאר תשמישים.

, ואפילו בכל גג בית הכנסת לגנאי אסורומכל מקום לגבי תשמיש 

 כששוכב בתדירות על גג בית הכנסת. ותשמיש גנאי הוא

 שימוש בגג בית שנעשה בית הכנסת

לא היה בתחילה בית הכנסת אלא עשה ל מקום ששש בגג אולם להשתמ

 נראה ברורה וכתב המשנה ,ת הכנסת בבית מגורים מותר לשכב על גגובי

 ממנו למעלה דירה בית נבנה סתהכנת בי שנבנה בשעה אם כןשל דכ

 .והוא מדברי הט"ז למעלה כלל הוקדש לא בודאי דזה שם לדור דשרי

צא וכיו כטינוף מאד מגונה שהוא תשמיש שם להשתמש קוםמכל וכתב ומ

 יש אם סתהכנת בי כלל לעשות אין ןכל וע ,אסור גווני דבכל נראה זהב

 כזה. מגונה דבר ממנו שלמעלה בהדירה

אין לעשות כלל מעל בית הכנסת אפילו אם  ואם כן מבואר דבית הכסא

בתחילה לא היה שם בית הכנסת. ורק בית הכנסת זמני כתב המ"ב דנהגו 

 התיר בזה. 

 גלוי על גבי בית הכנסתשימוש דינא דגמ' ב

 עוד נראה לדון לאסור בניית בית הכסא מעל בית הכנסת דהנה בביאור

 להשתמש לענין ז"דכ השו"ע דע להסתפק, כתב על דברי הלכה ד"ה יש

 גג על להשתמש אבל לכל. מינכר לא וגם ע"בפ חדר שהוא העליה בתוך

 שוות שהגגות במקום פירות או לייבש בגדים עליו לשטוח כגון נ"ביהכ

 (ח"כ מגילה) היא שלמה ומשנה דאסור פשיטא לכל גלוי מקום שהוא

 וכו'. וכן ביאר בשו"ת החתם סופר.

הניכר לכל שהוא גנאי אין היתר לעשותו ואם כן כאשר אין  ומבואר דדבר

זה בתוך עליה אלא כל המקום הוא ניכר שהוא בנוי בצורת בית הכסא אין 

 להתירו. 

 קדושת עזרת נשים וכשקובעים מניין שם

ומה שיש לדון להיתר מצד דרוצים לבנות את הבהכ"ס מעל גבי העזרת 

ה יש לתלות האם קדושת עזרת לכאור ולא מעל הבית הכנסת עצמו, נשים

 כותב' ז' סעי ד"קנ' בסי השלחן נשים היא כבית הכנסת או לא דהערוך

 שהנשים כיון נ"ביהכ קדושת עליה יש נשים של נ"דביהכ גדולה בפשיטות

 . שם מתפללות

 בפשיטות שכותב ו"ט' סעי ו"פ בכלל אדם להחכמת מצינו מאידך אבל

ויש  .ש"כיעו וכלל כלל נ"ביהכ קדושת בו אין נשים דעזרת גיסא לאידך

הרבה שנקטו דיש לעז"נ קדושה אך לא כבהכנ"ס ועדיין יש לומר דדי 

 בקדושה שיש בה למנוע מלבנות ע"ג. 

יא. ועיין  סימן ט חלק אליעזר ציץ ת"והאריך בעניין זה דקדושת עז"נ בשו

 ת"מה שהביא מהפמ"ג ומה שהביא מהשו"מ בדעת מהרי"ט. וע"ע בשו

. ובאגרות משה או"ח נ"א דן לעשות ('א קיח סימן 'א חלק) יצחק מנחת

  מעזרת נשים מקוה ולא דן להקל מצד דהוא עז"נ.

אמנם באמת נראה דאם יש בקביעות מנינים שם וגם רואים משם את 

הוא  כןשל וכ ההיכל ונופלים שם אפיים יש לו קדושת בית הכנסת ממש.

 שהדרך גדולות עיירות ('ג ק"ס ד")קנ סימן ברורה משנהבמהמבואר 

דהינו  עליו סתהכנת בי קדושת דכל פשוט בקביעות בעזרה שם להתפלל

 .להתפלל שם מניין שני . וכאן קבעו לכךהלובי שלפני בית הכנסת

עוד יש לומר דאף שהוא מעל העזרת נשים מ"מ הוא בגובה מעל בית 

 הכנסת באותו בניין ויבואר לקמן.



 המטונףהפסק בין גג בית הכנסת למקום 

מעל איזה הפסק שאין  אסית הכהבאת עוד הביאו צד להקל בדבר אם יבנו 

 הבית הכסא בנוי על תקרת הבית הכנסת ויש בניהם הפסק. 

( 'א ל"ב )או"ח סימן אבני נזר ת"והנה ראשונה יצא לדון בדבר זה בשו

 גבי ועל ישראל דר גבו שעל בחדר להתפלל לעשות שרוצים המנין בדבר

 (ד"סק א"קנ סימן) ח"או ז"הט דברי מחמת אוסר ת"וכ. נכרי דר הישראל

 אין השמים בין שמתפללין מקום בין מפסיק ם"עכו או טינוף דבר שאם

  .בביתו ז"ע לו יש ם"עכו וכל. לעלות יכולה התפילה

 בו שאומרים המקום ובין בינו הפסק ביש ה"נ דסימן להא מדמה ז"והט

 דאף. עמהם עונה אינו ם"עכו או טינוף דבר ההפסק במקום יש אם קדושה

, מפסיק שם להתפלל שאסור מקום אבל. מפסקת אינה ברזל של דמחיצה

 דבריו. כנים. לשמים המנין בין שמפסיק הדין והוא

והיינו שהוא החמיר דלא מהני הפסק דירת היתר להתיר מה שעל גבה לפי 

 שדבר טינוף חוצץ את התפילה.  טעם הט"ז

 בדברי הט"ז שטינוף מונע את התפילה מלעלות

דבר זה דדברי הט"ז הללו שחוצץ בלהקל  כתבו שישויש מהאחרונים ש

ועיין עוד  את התפילה מלעלות חידוש הם. עיין בשער הציון בסימן זה.

 .)סימן ל"א(בתשובת ארץ צבי 

קל כשאין זה נעשה מעל גבי ואם כן כיון דטינוף הוא מטעם גנאי יש לה

בית הכנסת ממש אלא יש הפסק ביניהם של דירה או עכ"פ איזה מקום 

 כמה טפחים כמחסן או עליה כ"ד.

 דזה יראה פ"עכ אבל בתו"ד (ז"כ סימן 'א חלק) הלוי שבט ת"וכן כתב שו

 ראשונה בקומה הכנסת בית אבל ממש נ"ביהכ ג"שע ראשונה' בעלי דוקא

 הפסק עשה אם וכן, ז"להט גם לאסור' ראי לנו אין' ג בקומה מאוס ודבר

 כיון, בזה להקל מקום יש ת"כ גם' שכ ד"ע פנוי נ"ביהכ של הגג והניח

וכ"כ . חידושו אלא בו אין ל"כנ חידוש בהם יש בדמיונו ז"הט דברי דעצם

 תשובותקולא זו בשו"ת  וכן הביא (.ח"י סימן 'ה חלק) הלוי שבט ת"שוב

 .(ב"קי סימן ב כרך) והנהגות

אמנם יותר נראה שמטעם הט"ז אין להקל בטינוף אפילו בקומה עליונה 

כאן בתו"ד ט"ז שהביא המהרי"ח  וגם פשטות לשון כדברי האבני נזר.

בשם מהרי"ח במלכות תוגר יש להם בית  ב"יהכ"כ ולקמן )סימן קנ"ד( ש

 "בבתים שלמעלה מבית התפלה"דירה על בה"כ ובלבד שינהגו בנקיות 

 משמע שכל הבתים שעל גביו אפילו עליונות צריך שיהו נקיים.  .ע"כ

מלעלות התפילה, היינו דוקא חוצץ שכתב שדאף להט"ז לומר אולם נראה 

כשכל המקום מעל גב"י בית הכנסת הינו מקום טינוף וכמו מי שדר שם 

אם בני בתו הקטנים שמטנפים כל מקום בבית ועלול להיות שרוב המניין 

דבר החוצץ מלעלות, אבל אם רק מקום קטן נמצא תחת נמצא תחת 

הטינוף והמניין נמצא ברובו במקום שמעליו נקי יש לומר שהמיעוט נגרר 

 אחר הרוב ומצטרף תפילתם איתם ועולה וי"ל.

 דין להגביה בית הכנסת מעל כל שימוש אחר

לא דנו בכה"ג שבא ברובם והאחרונים  ,אך אכתי אין להקל בעניין זה

חדים שם ידנו בבניין מגורים שמל בית הכנסת מקום מטונף. רק לבנות ע

 ן הוא מפני הגנאי שיש בשימוש מטונף. ובית הכנסת. והניד

 שם מלהשתמש ליזהר שיש אולם בדברי המרדכי שהסמיך לדין זה

 דשבת קמא פרק את דברי הגמ' דאמרינן שם. לשכב כגון גנאי של תשמיש

 אבל בבתים מ"ה ליחרב סופה הכנסת מבית גבוהין שגגותיה עיר כל

   גבן. על משתמשי דלא משום בה לן לית ואברורי בקשקושי

מבואר דיסוד איסור שימוש הוא מפני שאין להשתמש גבוה יותר מבית 

 הכנסת ומהאי טעמא אין לבנות בתים גבוה יותר מבית הכנסת. 

' כו בקשקושי אבל דשבת א"בפ ש"ממש'. כו ישז"ל  א"הגר וכ"כ הביאור

 גבוה תשמיש יהא שלא אלא איסור אין אלמא ב"בס ן"ק' בסי ש"וכמ

 .עצמו כ"בה ג"ע ש"כ כ"מבה

 משאר גבוה להיות צריך הכנסת שבית(, ב' סע קנ' )סי ע"בשו ונפסק כן

( ב ק"ס שם" )אברהם מגן" וכדברי, כן נוהגים שאין ואף. העיר בנייני

 היכר אין הכי בלאו יותר גבוה בתיהם שבונים גויים יש שממילא שכיוון

 , בתינו על להקפיד צורך ואין הכנסת לבית

 כי דאפשר מה בכל בזה ליזהר לכתחלה ראוי מ"ברורה ומ המשנהוכתב 

 ש."עי ז"ע מאד החמירו בגמרא

רק  שייךשבתי הגויים גבוהים מבית הכנסת  זהה היתרדטעם ה נראהו

אין בזה  ךאאחרים שמגביהים אותם יותר מבית הכנסת  בתיםכלפי 

, יבנו דבר גבוה מבית הכנסתעצמו  הכנסת ביתשל באותו בניין להתיר ש

 "א שבית הכנסת עצמו יותר חמור בזה.ולשון המרדכי וביאור הגר

 שיק ם"מהר ושם הביא תשובת(. מח' סי ב) יצחק מנחתבשו"ת  כתב וכן

', שסביבותי מהבתים גבוה' שיהי צריך מ"דמ שכתב( ו"ע' סי ח"או)

כל דבר מחסן אולם נראה דמהאי טעמא אין לבנות ו.   טפי היכרא דאיכא

בית הכסא דהוא עושה תשמישיו יותר גבוה וכ"ש  ,מעל בית הכנסתוכדו' 

ואין היתר לעשות כן במקום שהוקבע להיות בית הכנסת.  ,מבית הכנסת

 ואף אם עושה את הבית הכסא לא ע"ג תקרת מקום קדוש כלל.

 ים מעל בית הכנסתביאור דברי הרמ"א שמשתמש

 אבל ,לכך מתחלה שנבנה, קבוע ה"בב דוקא זה ומה שכתב הרמ"א וכל

ולכאורה הרי  .ע"כ עליו לשכב מותר, נ"לבהכ שנבנה לאחר שיחדו בית

צריך נתבאר שאין לעשות שימוש על גבי בית הכנסת משום שבית הכנסת 

היינו י"ל דכוונת הרמ"א  להית גבוה מעל שימוש אחר כמבואר במרדכי.

לשכב עליו בעליית בית הכנסת אבל לא לעשות בו בית לדיורים שזה 

 נלמד מהא דלעיל שאין להגביה בתים יותר מבית הכנסת. 

עשויים לתשמישי ההם העליות עצמן שעל גבי בית הכנסת שצריך לומר ו

אם הוא הנידון השולחן ערוך ו בית הכנסת ליתן בהם צרכי בית הכנסת.

 כמו שנתבאר בביאור הלכה.  תשמישי עצמומותר בתוכם לעשות 

 שכתב נראה רמ"א שמיירי אפילו לקבוע דיוריםדברי הלמד ב ז"אך הט

 לא דהא דשרי ממנה למעלה דירה בית בנה כ"בה שבנה בשעה אם ש"דכ

 אסור גווני דבכל נראה מאוד בזיון של תשמיש אבל למעלה כלל הוקדש

)י"ז( על דברי הט"ז  השולחן והקשה הערוך   .טינוף וכו' או ם"עכו כגון

 להשתמש דאסור מטעם אסור וודאי ג"דבכה ל"דנ בזה מאד תמה ואני

 ן"ק' בסי שנתבאר וכמו ש"כמ נ"מבהכ גבוה יותר שהוא במקום בקביעות

 ש."ע זה על נענש בעצמו שהוא וכתב מאד תמוהים ז"הט ודברי

דדברי ואף אי נימא אבל באמת לא קשה קושיית הערוך השולחן מידי, 

דמיירי הרמ"א מיירי לבנות בית מגורים לא קשה מידי מסימן דלעיל, 

שבנה הבית הכנסת למטה כשהמלכות אינה נותנת להגביה הבית הכנסת 

, הדחק ובשעת ('ב סעיף נ"ק )סימןלעיל לבנותו למעלה וכדברי הרמ"א 

 להתפלל מותר, כדינו נ"בהכ לבנות רשאים שאינן מלכות מצות שיש או

 שעליו בעליה שינהגו ובלבד, גביו על בעליה שדרין פי על אף בבית

  (.חביב בן י"מהר בשם ד"קנ סימן י"ב. )א"קנ ס"ס שיתבאר כמו, בנקיות

 אופני ההיתר למעשה להשתמש בגג בית הכנסת

נראה שכדי להתיר לעשות בית הכסא או אפילו דיור אחר מעל בית ו

יבנו בקומה העליונה מחסן לצרכים אחרים או חדר גמ"ח וכדו'. הכנסת 

בית הכנסת בצד מזרח ונמצא שהבית הכנסת הוא הגבוה ומאחוריו יבנו 

דאם עשה בניין גבוה  (סעיף ג') ק"נ הרמ"א עיין בדברי  שאר דברים.

 .יותר בקרן אחד מהבהכ"נ סגי בכך עכ"ל

 .ר על גג בית הכנסתולעניין שאר תשמישים המשנה ברורה מסיק להית

]ומ"מ טוב אם יעשו שם גם איזה תשמיש לבית הכנסת ולא רק רווח 

 לבית הכנסת[. 

ת על גג בית הכנסת אף לא על עשושאין לטינוף בית הכסא שהוא ובדבר 

וטוב כעין מחסן נמוך. איזה שהוא הגבהה מעל הקרקע יעשו  עזרת נשים

שלא יראה כלל  ,כסאגם אם יעשו חדר גדול ובתוכו חדר קטן לבית ה

 והרי זה כשוכב בעליה שאין ניכר. ,חלונות הבית הכיסא לחוץ

ובמקום שבונים את הבית הכיסא יסמנו למטה את המקום או יתחמו אותו 

 בארונות שלא יתפללו שם לכתחילה. 

 נבאר בעזה"י במ"א.ומה שיש לדון מדין הורדה מקדושה באותו מקום 



 

 

  
  קרא עלי מועדקרא עלי מועד

  שמראש חדש עד התעניתשמראש חדש עד התעניתהלכות הלכות 

  ורואהורואה  זוכהזוכה  ירושליםירושלים  עלעל  המתאבלהמתאבל  אמרו כלאמרו כל  לברכהלברכה  זכרונםזכרונם  חכמינוחכמינו

  בשמחתהבשמחתה  רואהרואה  אינואינו  ירושליםירושלים  עלעל  מתאבלמתאבל  שאינושאינו  מימי  וכלוכל, , בשמחתהבשמחתה

  (.(.דד""תקנתקנ  בסימןבסימן  להלכהלהלכה  הובאהובא  בב""עע' ' לל  דףדף  תעניתתענית))

  ניהוגיניהוגי  מינימיני  כלכל  עצמםעצמם  עלעל  לנהוגלנהוג  שרצושרצו  הרבההרבה  היוהיו  החורבןהחורבן  אחראחר  ובתחילהובתחילה

  מנעומנעו  לל""חזחז  אךאך. . השנההשנה  כלכל  במשךבמשך  ייןיין  לשתותלשתות  ולאולא  בשרבשר  לאכוללאכול  שלאשלא  אבילותאבילות

  סוגיסוגי  כמהכמה  בו. ותיקנובו. ותיקנו  לעמודלעמוד  יכוליכול  הציבורהציבור  שאיןשאין  דברדבר  שהיהשהיה  משוםמשום  מהםמהם

  . . שמחהשמחה  למניעתלמניעת  דבריםדברים

  עלעל  אבילותאבילות  מנהגימנהגי  בהםבהם  נהגונהגו  החורבןהחורבן  היההיה  בובו  המצריםהמצרים  ביןבין  בימיבימי  אכןאכן  

  המתחיליםהמתחילים  המצריםהמצרים  ביןבין  וימיוימי. . המקדשהמקדש  ביתבית  וחורבןוחורבן  העבודההעבודה  הפסקתהפסקת

  והנהגותוהנהגות  חלוקיםחלוקים  זמניםזמנים  בהםבהם  ישיש  באבבאב  תשעהתשעה  אחראחר  עדעד  בתמוזבתמוז  עשרעשר  משבעהמשבעה

  משבעהמשבעה  השבועותהשבועות  שלושתשלושת  ויש הלכות מתחילתויש הלכות מתחילת. . אבלותאבלות  שלשל  שונותשונות  ודרגותודרגות

  ..חודש אבחודש אב  ראשראש  עדעד  בתמוזבתמוז  עשרעשר

  אבלות נוספים, וכדאיתא במשנהאבלות נוספים, וכדאיתא במשנה  יש דינייש דיני  באבבאב  תשעהתשעה  אב עדאב עד  חח""ומרומר  

  כללכלל  אלואלו  בימיםבימים  ישמחישמח  שלאשלא  והיינווהיינו. . בשמחהבשמחה  ממעטיןממעטין  אבאב  בתענית משנכנסבתענית משנכנס

  בובו  לקנותלקנות  ואיןואין'(, '(, אא  קק""סס))  ברורהברורה  במשנהבמשנה  הובאהובא  במגילהבמגילה' ' התוסהתוס  שביארושביארו  כמוכמו

וכן אין וכן אין . . שמחהשמחה  שלשל  ומתןומתן  במשאבמשא  לעסוקלעסוק  אואו  חדשיםחדשים  בגדיםבגדים  בובו  לעשותלעשות  אואו

  ..דברים שאין צורך בהם לצורך היום יוםדברים שאין צורך בהם לצורך היום יוםלקנות לקנות 

  לאסור באלולאסור באלו  חח""כבר מרכבר מר  נוהגיםנוהגים. . המכובסיםהמכובסים  בגדיםבגדים  ולבישתולבישת  כיבוסכיבוס  לענייןלעניין , ,

  תעניתתענית' ' בגמבגמ  דד""כמכמ  פוסקיםפוסקים  שאיןשאין  אףאף  הדברהדבר  וטעםוטעם'( '( גג  סעיףסעיף))  אא""הרמהרמ  כדכתבכדכתב

  הדיןהדין  ומעיקרומעיקר  התענית,התענית,  ועדועד  חח""מרמר  ולכבסולכבס  לספרלספר  שאסורשאסור( ( בב""עע  טט""ככ  דףדף))

', ', הגמהגמ  כמסקנתכמסקנת  התעניתהתענית  אחראחר  עדעד  באבבאב  תשעהתשעה  בובו  שחלשחל  בשבועבשבוע  רקרק  אסוראסור

  מכובסיםמכובסים  בגדיםבגדים  ולבישתולבישת  בכיבוסבכיבוס  לאסורלאסור  מצד המנהג נהגומצד המנהג נהגו  מקוםמקום  מכלמכל

  . . אא""הגרהגר  שביארשביאר  כמוכמו  בזהבזה  אסוריםאסורים  מר"ח ממילאמר"ח ממילא

  אסור לכבסם אסור לכבסם   התעניתהתענית  אחראחר  עדעד  ללבשוללבשו  רוצהרוצה  שאינושאינו  בגדבגד  אואו  חלוקחלוק' ' אפיאפי

  ..אסוראסור  םם""וועכעכ  לכובסתלכובסת  לתתםלתתם  ואפילוואפילו

  וכדו' וכדו'   יולדתיולדת  כגוןכגון, , לרפואהלרפואה  אךאך. . בצונןבצונן  אפילואפילו  אלואלו  ימיםימים' ' בטבט  רוחציןרוחצין  איןאין

  מותרים.מותרים.

  ערוךערוך  השולחןהשולחן  שהביאשהביא  וכמווכמו  חח""מרמר  ייןיין  תתלא לשתולא לשתווו  בשרבשר  לאכוללאכול  שלאשלא  נהגונהגו  

  ושתייתושתיית  בשרבשר  אכילתאכילת  שלשל  באיסורבאיסור  מוסיפיןמוסיפין  דישדיש  אמצעיתאמצעית  בדעהבדעה'( '( טט  סעיףסעיף))

. . חודשחודש  מראשמראש  שחיטהשחיטה  שלשל  הסכיןהסכין  שמצניעיןשמצניעין  אא""הרמהרמ  וכתבוכתב  חודשחודש  מראשמראש  ייןיין

  אישאיש  בבןבבן  ככ""ככ. . חח""רר  מאחרמאחר  בזהבזה  החמירוהחמירושש  המחברהמחבר  כדבריכדברי  הנוהגיםהנוהגים  אףאףיש יש וו

  ..ועודועוד  חיחי

  אך אך   אפילו עוף אסור.אפילו עוף אסור.אפילו בתבשיל שנתבשל בו בשר או שיש בו שומן, ואפילו בתבשיל שנתבשל בו בשר או שיש בו שומן, ו

  מי שמאבלי חלב מזיקין לו יכול לאכול בשר עוף.מי שמאבלי חלב מזיקין לו יכול לאכול בשר עוף.

   מותר. ומ"מ אם אינו קשה לו יש לו להפסיק שלא מותר. ומ"מ אם אינו קשה לו יש לו להפסיק שלא לצורך חולה הכל לצורך חולה הכל

לאכול מן ז' באב ולהלן. וכן נוהגין קצת יולדות למנוע מבשר ויין מז' אב לאכול מן ז' באב ולהלן. וכן נוהגין קצת יולדות למנוע מבשר ויין מז' אב 

  ואילך, כי באותו היום נכנסו העכו"ם להיכל.ואילך, כי באותו היום נכנסו העכו"ם להיכל.

  

   שהגיע לחינוך ברכה ולא שהגיע לחינוך ברכה ולא כוס של הבדלה במוצאי שבת, אם יש תינוק כוס של הבדלה במוצאי שבת, אם יש תינוק

יכול המבדיל בעצמו יכול המבדיל בעצמו   ישתה רוב הכום נותנין לו ואם לאוישתה רוב הכום נותנין לו ואם לאולחינוך אבלות לחינוך אבלות 

וכשיש חשש הקטן לא מכוון או הפסיק בין הברכה לטעימה עדיף וכשיש חשש הקטן לא מכוון או הפסיק בין הברכה לטעימה עדיף   לשתות.לשתות.

  שיטעם המבדיל. שיטעם המבדיל. 

  בובו  שחלשחל  שבועשבוע  מתחילתמתחילת  אלאאלא  הדין,הדין,  מעיקרמעיקר  האבלותהאבלות  שאיןשאין  כיוןכיון  מקוםמקום  ומכלומכל  

  שבועשבוע  עדעד  חודשחודש  מראשמראש  שמקיליםשמקילים  שיש דבריםשיש דברים  יש חילוקיש חילוק  לכןלכן. . באבבאב  תשעהתשעה

  בו.בו.  שחלשחל  בשבועבשבוע  אותםאותם  אוסריםאוסרים  מקוםמקום  מכלמכל  א,א,""הרמהרמ  לדעתלדעת  אףאף  בובו  שחלשחל

  שהאיסורשהאיסור    זז""הטהט  בדבריבדברי  בימים אלו, ומבוארבימים אלו, ומבואר  ציפורנייםציפורניים  גזיזתגזיזת  אסוראסורעניין עניין לל  

  לחושלחוש  שיששיש    משמעמשמע'( '( ככ  קק""סס))  ברורהברורה  ומהמשנהומהמשנה, , בובו  שחלשחל  בשבועבשבוע  הואהוא  לגזוזלגזוז

  ..שבתשבת  כבודכבוד  במקוםבמקום  שלאשלא  לדבריולדבריו

  לדינאלדינא  העיקרהעיקר  ,,הרגיליםהרגילים  המוזמניםהמוזמנים  לכלללכלל  בסיוםבסיום  בשרבשר  אכילתאכילת  לגבילגבי  וכןוכן  

כן כן   ..למסיימיםלמסיימים  רקרק  מותרמותר  שאזשאז  בובו  שחלשחל  שבועשבוע  עדעד  חודשחודש  מראשמראש  דמותרדמותר

  בסיוםבסיום  להביאלהביא  תמידתמיד  כשרגיליםכשרגילים  וזהוזה, , ((זז""עע  קק""סס))  ברורהברורה  מהמשנהמהמשנה  מתבארמתבאר

  .  .  יעשהיעשה  לאלא  בבשרבבשר  סעודהסעודה  פעמיםפעמים  בשארבשאר  עושהעושה  שאינושאינו  מימי  אבלאבל, , בשרבשר

  אבלאבל  באבבאב  תשעהתשעה  בובו  שחלשחל  שבועשבוע  עדעד  להתירלהתיר  אפשראפשר  דלקטניםדלקטנים  תספורתתספורת  לגבילגבי  

  דעתדעת  ממ""ומומ, , אדםאדם  מהחיימהחיי( ( בב""פפ  קק""סס))  בב""המהמ  הביאהביאכך כך אסור אסור   בובו  שחלשחל  בשבועבשבוע

  . . כמותוכמותו  לנהוגלנהוג  ישיש  ובאפשרובאפשר  בתמוזבתמוז  עשרעשר  משבעהמשבעה  לאסורלאסור  רר""האהא

  תשעהתשעה  בובו  שחלשחל  בשבועבשבוע  לאסורלאסור  שיששיש  קטןקטן  רחיצתרחיצת  לגבילגבי  הדיןהדין  דהואדהוא  ונראהונראה  

( ( גג""צצ  קק""סס))  ברורהברורה  המשנההמשנה  התירהתיר  בזהבזה  חטטיםחטטים  להםלהם  שיששיש  לקטניםלקטנים  ורקורק  באב,באב,

  ..באבבאב  תשעהתשעה  בובו  שחלשחל  בשבועבשבוע  אףאף

  בגדיבגדי  לכבסלכבס  שהאיסורשהאיסור( ( גג""ממ  קק""סס))  ברורהברורה  המשנההמשנה  כתבכתב  נכריםנכרים  בגדיבגדי  כיבוסכיבוס  

  באב. באב.   תשעהתשעה  בובו  שחלשחל  בשבועבשבוע  רקרק  הואהוא  לדידןלדידן  אףאף  נכריםנכרים

  תספורתתספורת  לגבילגבי  שנתבארשנתבאר  כמוכמו  הדין הואהדין הוא  קטניםקטנים  בגדיבגדי  לכבסלכבס  האיסורהאיסור  לגבילגבי  

. . אדםאדם  בחייבחיי  כמבוארכמבואר  באבבאב  תשעהתשעה  בובו  שחלשחל  בשבועבשבוע  לכבסםלכבסם  קטן, שאסורקטן, שאסור

  הכיבוסהכיבוס  מותרמותר  שששש  חמשחמש  בניבני  עדעד  אא""ויוי  שלוששלוש  שנתייםשנתיים  בניבני  קטניםקטנים  לגבילגבי  ורקורק))

  (.(.אא""הרמהרמ  כדבריכדברי  לגמרילגמרי

  בובו  שחלשחל  שבועשבוע  עדעדרק רק   לכבסולכבסו  מותרמותר  אחדאחד  בגדבגד  אלאאלא  לולו  שאיןשאין  מימי  לענייןלעניין  וכןוכן  

   ..ט(ט("")ס"ק כ)ס"ק כ  בב""במבמ  כמבוארכמבואר
  קדש את הלבנה עד לאחר תשעה באב ומקדשים במוצאי קדש את הלבנה עד לאחר תשעה באב ומקדשים במוצאי נהגו שלא לנהגו שלא ל

וכמו כן יקפידו וכמו כן יקפידו , , לבנהלבנה  עדיף לטעום משהו קודם קידושעדיף לטעום משהו קודם קידושוו  ,,תשעה באבתשעה באב

ם לקדש את ם לקדש את ויש נוהגיויש נוהגי, , יחפיםיחפיםבנה נעולים במנעלים ולא בנה נעולים במנעלים ולא לעשות הקידוש ללעשות הקידוש ל

   ..הלבנה קודם תשעה באבהלבנה קודם תשעה באב
   ומאחר וחודש זה ריע מזלו, לכן מי שקבעו לו זמן למשפט עם נכרי ומאחר וחודש זה ריע מזלו, לכן מי שקבעו לו זמן למשפט עם נכרי

ן אחר ולכל הפחות לאחר תשעה ן אחר ולכל הפחות לאחר תשעה בערכותיהם, ישתדל מאד להעבירו לזמבערכותיהם, ישתדל מאד להעבירו לזמ

   ..באבבאב
   וטיפולים שיש בהם סיכון ואין נחיצות לעשותם לא יעשה וטיפולים שיש בהם סיכון ואין נחיצות לעשותם לא יעשה כמו כן ניתוחים כמו כן ניתוחים

  בימים אלו.בימים אלו.

  שנזכה במהרה לראות ירושלים בשמחתה.שנזכה במהרה לראות ירושלים בשמחתה.ויה"ר ויה"ר 

 

 עבודתו ועל משמרתו ל ע

 ואחד אחד שכל, הבית חרבן בימי אז שהיה החטא שעיקר, שביאר מפשיסחא ב"רש ק"הרה בשם הביא'( ה עבודת) קודש שרפי בשיח

 בצדקה לעסוק ביכולתו ואין תורה ובן עני הוא אם דהיינו, מדרגתו לפי במדה להתנהג ואחד אחד כל חייב כי, חבירו במדריגת אחז

 להציל חסדים ובגמילות בצדקה עבודתו עיקר להיות צריך, עשיר איש הוא ואם, כחו כפי ועבודה בתורה לעסוק צריך חסדים ובגמילות

 שמוטל מה עשה כי מאוד הוא ברוך הקדוש לפני הוא חשוב, בתורה הרבה לעסוק כך כל יכול שאין ואף, ודוחקו עושקו מיד עני את

 לו לעזור יכול ואין, ומצבו מעמדו לו ויספר, צדיק לפני אחד איש בא ואם. לשמים לבו שיכוון ובלבד הממעיט ואחד המרבה ואחד, עליו

 .צרותיו מכל' ה שיצילהו בעדו להתפלל מחויב, הוא עני איש כי בממונו

 עשיר איש כי, בממונו לחבירו להושיע יכול אחד שאם, דרגתו כפי ולא, חבירו בדרגת אחז אחד וכל, המדריגות נתקלקלו החורבן ובימי

 .עזבו עליהם שמוטל מה ועיקר, וכדומה גמרא דפים איזה אלמד הצדקה במקום בלבו שחשב או, בעדו שיתפלל לו מבטיח היה, היה

 זו' ה הלא, 'התינוק אותו לו אמר'', כו יעקב למשיסה נתן מי, 'הזה בפסוק עליו מתפלל חנניא בן יהושע שרבי כשראה התינוק והנה

 כעת הוא עבודתך עיקר כי, לבד התפילה לך מה התינוק לו ואמר, היה עשיר חנניא בן יהושע רבי כי, החטא עיקר שזה', לו חטאנו

 .בישראל הוראה שהורה עד מועטים ימים היו ולא, הרבה בממון שפדאו עד משם זז לא, התינוק חכמת כשראה ואז, אותי לפדות בממון

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

 

 

 

 


