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עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

  

 צת

 מוקדש ע"י נדיב בעם מגדולי מחזיקי תורה

 נ"י אברהם פנחס בערקאוויטש הרה"ח מוה"ר

 אב"י בעי"ת בארא פארק

 שליט"א משה יהודה מוה"רבן הרה"ח המפואר 

 צת

 לע"נ אמו החשובה

  ע"ה שלמהב"ר  גענענדילמרת 

 נלב"ע ביום ז' אב תש"ע

 צת

  ולע"נ חותנו 

  מייזליק ע"ה יוסףב"ר  יצחקהרה"ח ר' 

   נלב"ע ביום ז' אייר תש"ע
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  ח אור ירח האיתנים  י
 "כ][ראש השנה ויו 

 ה  ..............................  הג"ר משה פיינשטיין זצ"ל -  שו"ת בתפילות ימים נוראים וסוכות
 - יעורים באכילה לחולה ש , ת יין בראש השנהושת, אי"צ לתפילין בסליחות י"צ להלבישא

 ו................................................................................  הגרי"ש אלישיב זצ"ל
  ח  ......................................  הג"ר מאיר אמסעל זצ"ל עלה אלקים בתרועה ד' בקול שופר

  יב  ..............  מאיר בן שושן הרב -לכה  החילוק בין שיטות נשימה אחת בתקיעת תשר"ת  בה

   -  ע דאורייתא", כח דרבנן בביטול מראש השנה שחל להיות בשבת ,בהל' תקיעה בשופר

 טו  .....................................................................................  רועי צבי תמיר הרב
  כח  ........................................  קניבסקי חיים הרב - בהלכות יום הכיפורים קצרות ת "שו

  לה  ..  יעקב אמסעל הרב -  האם לעשות כפרות עם עופות החדשות , גדר יו"ט של ערב יום כפור

  מ  ..........................................  ם מייערספינחס אברה הרב -  שפלות עצמו וגדלות הבורא

 מב  .  יונתן בלויא הרב -  , בהל' עירוב תבשיליןעבירות שבין אדם לחבירו יש בהם חלק בין אדם למקום
 מח  ...............  מרדכי יוסף זקוטינסקי  הרב -  דין זריזין מקדימין למצות, מילה ביום כיפור

 נו  .  ראובן חיים קליין הרב- אצל המלאכיםגדר בחירה , מאי דמיון בנ"י למלאכים בתפלה וימים נוראים

  ]סוכה ולולב[
  סד  ..  הג"ר משה פיינשטיין זצ"ל -  שיטת הרמב"ם בסוכה ע"ג סוכה ,כילה וקינופות ונקליטין בענין

 ,וחר שנשארה עומדת בסוכות אם כשרהסוכה של ס,אם יש הידור מצוה לעשות סוכה גדולה

  עג  ..................................................  הרב  יוסף ליברמן - תליית נוי סוכה ע"י גוי

 עה  ....................................  יואל רועי משדי הרב -  ב' הדסים הנסמכים על דין רובו ככולו
  עו  ..  הרב חיים שולמאן- מצטער בשינה אם יוצא באכילה, חיוב סוכה בירדו גשמים בליל א' ואם לברךב

 עט  ............................. אלישע חן הרב - ב שינה בסוכה לחתן בשנה הראשונה לנישואיוחיו
 פ  ............................................................  אלחנן פרינץ הרב - קבלת פני רבו באשה גדר 

 פב  .................................................  שמואל דוד פאלק הרב - תפלת גשם במוספין שמ"ע

  ]תשובות ומאמרים[

  ט  ................  ל"ר אפרים פישל הערשקאוויטש זצ"הג -על ספר מנחת חינוך  הערותהגהות 

 פה  ................................................................  שמרי' שולמאן הרב -  מילה שלא בזמנה
 פז  ...................................................................  לוי יצחק הלפרין הרב -תאומי סיאם 

 פח  .....................................................  ה הלוי שולזינגרטובי הרב -  נולד ע"י ספר יצירה
 פט  ..............................  הרב יעקב אהרן סקוצילס -  להכשיר כלים מבשר לחלב והמסתעף

 צב  .  הרב נחום אבראהאם- מזוזה שנשתנה צד הכניסה, חדר קטן פתוח לגדול,  פתח העשוי רק ליציאה
 צט  .................................................  יצחק ווייס לשמוא הרב - מיחמים החדשים בשבת 

 קא  .................................................................  יהושע פסטרנק הרב - יין לבן לקידוש 
  קי  ...................................  משה פנחס הלוי הורוביץ הרב -  ב"קמנהגי קריאת התורה בש

 קלו  ......................................................  שמואל ברוך גנוט הרב - גדר מוציא דיבה כסיל
  קמ  .  יצחק זאב גאלאמבעק הרב-מדת הבטחון אינה תלוי' אם הוא זכאי או חייב אלא  באמונה שלמה
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  קמג  ........................................  הרב אברהם אבא קליינרמאן - לדים טובים טובה ליעצה 

  ]פתגמי קודש[
  צח  ..........................................  אבני נזר -  מאי מיוחד בעבודת הכהן גדול בקדשי קדשים

 מא  ....................................  קרן אורה -  שלמא ממתיבתא דרקיעא כל מעלי יומא דכיפורי
 לד  .............................................  שפתי צדיקים - אבקת רוכל מקוטרת מור ולבונה מכל 

 ק  ............................................  מראה יחזקאל - יתהלל גבור בגבורתו וחכם בחכמתו אל 
  טל  ...................................................................................  ק"רד -  האיתנים ירח' פי

 סג  ..........................................................................  חסדי דוד -  שלימות הכהן הגדול
 קסב  ..................................................................................  ריקאנטי -  לולב ורמזיו

 קט  ...............................................  שם משמואל -  ולקחתם לכם כו' ושמחתם לפני ה"א
 מז  ..  ישראל זצ"להג"ר חיים יהודה  -  ני עצרת ולא בעצרת יום מתן תורהלמה שמחת התורה בשמי

 נה  .......................................................................  ההפלאה - עוסק בגמ' נתקדש מי ש
  עט  .............................................................................  המאירי -  קרוב ה' לנשברי לב

 פד  .....................................  מהרמ"י מאוזרוב זצ"ל -  כלהו צווחין בצלותין ביומא דכפורי
 פו  ............................................................  הג"ר יוסף שאול נאטענזאהן זצ"ל -  ואהבת

  עב  ...............................................  הגאון מו"ה שלום ר"ב זצ"ל -  יו"כ בכל יום ויוםאיך 

 פח  ...................................................................  משך חכמה - תשובה עיקרו בלב אמת
  קמב.......................................................................  משמאור וש -  תשרי זמן להעלות

  קנח  .........................................................  כלי יקר -ת את ה"א על הארץ הטובה ו'ברכ

 עה  ...........................................................................  שלה"ק -  קשר ר"ה יו"כ סוכות
  יא  ..................  ל"הג"ר יוסף מפוזנן זצ -  אך אם יום או יומים יעמוד לא יוקם כי כספו הוא

 ]למערכת מכתבים[

 קמה  ......................................  דוד אריה שלזינגר הרב -  ם מלחם משנהמיהלח ב'לחתוך 
 קמה  ...............................................  אברהם כ"ץ -  ןאי כלה תענה אמן על ברכת קידושי

 קמו  ..........................................  שלמה ווייס -  אם יש ענין באמירת קדיש יתום בכל יום
  קמו  ..............................................  הרב דוד בלום -תפלין שנפלו על הארץ בשבת הרמת 

כיסוי הראש בליל חתונה,  צאה"כ לפי , המכשולות בפסקי הלכה שנתפשטו מפי השמוע"ה

 קמז  ...............  נחום אבראהם הרב -  האופק,  התחברות לרשעים,  והייתם לי סגולה

 נק  ...........................................................  צבי ארי' פריעדמאן הרב -  מילה אחר חצות
  נק  .................................  ץ"הרב שלמה כ - כלה צריכה לכסות שערותיה בליל החתונה אי 

 קנא  ...............  ישראל טאפלין הרב -   הג"ר ישראל זאב גוסטמאן זצ"ל עובדות והנהגות של
 קנז  ...................  צבי ארי' פרידמאן הרב - הגה"צ רבי שלמה גולדמאן מצאנז זוועהיל זצ"ל

  קנט  ............................................................................  ליטא בענין גילוח הזקןגדולי 

  ברהם שומרי אמוניםאחד היה א -  ה"רפרדס יוסף  - מועדים אור חדש  -חדשים ספרים 

  קסג  .........................................................................  מפתח למאמרים בשנת תשע"ז

  

   "ú ñøèðå÷ô 
 ñøèðå÷åìñë-úáè ä"öøá ì"òáä 

ïåäãéîìúå ïðáøî úåøòäå íéøîàî  ùãç úìéçú ãò àéöîäì àðïåùç 

 äáåè äîéúçå äáéúë úëøáá 

úëøòîä 
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mipzi`d gxi xe`

זצ"ל  פיינשטיין משה הג"ר

וסוכות  נוראים ימים בתפילות שו"ת
תש"מ כסלו י "ז וישלח  עש"ק

הרב ‚ÔÈÈË˘„ÏÂלכבוד Ô‰Î‰ Ì‰¯·‡ שליט "א

עלא. להוסיף שאסור  ומאחר נוראים, בימים התפילה שבאמצע בעלינו שכורעים נהוג
פחות. רק כרגיל ומשתחוים כורעים שלא נהוג הכריעות

פניוב . על שיפול מסתבר  לא מ"מ ביו"כ העבודה סדר יגיד  ביחידות שמתפלל  מי שראוי אף
אז .

להשתחוות ג. רוצות אם וממילא גדול , הכהן  מפי המפורש שם שמעו  לא שנשים הכרח אין 
בידן . הרשות

נהוג ד. גם לולב שנוטלות שנהוג כמו  אבל בהו"ר, הושענות לחבוט  לנשים חיוב אין 
שחובטות.

עדייןה. שנשאר זמן  כל  לחבוט בה השתמש כבר אחר  שמישהוא בערבה להשתמש מותר
עלין .

לעשות ו. טובה טענה זה אבל  עצרת לשמיני הסכך  על ההושענות לשים מנהג אצלינו  אין 
מצוה. עוד  בהן 

אבלז . שאסור , ומסתבר כפיו, לישא יכול אצבעותיו להפריד  יכול  שלא כהן אם להסתפק יש
להתירו . שאפשר מסתבר  להפרידם כך  יכול  בגד איזה של  סיוע ע"י אם

יונה  למפטיר  כהן  שעלה במה

תש"מ מרחשון י "ט 

שליט "א  ס. ל. מר לכבוד

כחלק הנה  ולעתיד  תענית, שבכל שלישית כעליה שדינו לכהן  יונה מפטיר  ליתן שאסור  ברור 
ברורה. ידיעה בלא הלכה בעניני לפסוק שלא לקבל  עליכם יש לזה מהכפרה
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חטאה  כסוי פשע נשוי אשרי

תשל"ח אד"א ר"ח 

שליט "א  ר' החשוב האברך לכבוד

לביןודאי בינך שזה בחטאים ח "ו שנכשלת מה אודות אחד  לשום להודיע מחויב אינך
כבר קיים אינו  שהמצב תודיעו מצבך אודות ישאלך  הרב אותו  אם וממילא הקב"ה,
בשמחה  להיות צריכים בעצמך , שתתחזק חשוב ומאד אותך. ששואלים לאחרים תענה כן וכמו
[דכאון], דיפרעשאן  של מחשבות ליבך על יבואו שלא ותזהר  השם את לעבוד מהזכות

חשוב. לשידוך  שזכית להודיע בקרוב ותזכה בעבורך ומתפללים

h
זצ"ל  אלישיב הגרי "ש

ע"(לע משה בת סימי ה )"נ

óîñë ðîð ëþí

תובב "א  עיה"ק ירושלים אונגואר רמות

נוראים  ימים בעניני תשובות

בסליחות תפילין לבישת  א )

ללבוש שאלתי באלול  שאומרים בסליחות ענין  לכתחילה יש האם זצ"ל  אלישיב הגרי"ש את
בעצם  כי תפילין ללבוש לא למה הגריש"א והשיב הסליחות אמירת בשעת תפילין 
אמירת  בשעת אבל  יכולים שאיננו רק יכולים היינו  אם היום כל  תפילין  ללבוש צריכים היינו
אור קודם מוקדם מתפללים שסליחות הגריש"א אמר אמנם תפילין  ללבוש לא למה סליחות
היום  אור  אחר  סליחות שאומרים אלו על שכוונתי אמרתי אבל תפילין  ללבוש אז  ואסור היום

עכ "ד תפילין ללבוש לא למה שבכה"ג הגריש"א ואמר

וטעמו הערת  היום לאור סליחות שאומרים אלו תפילין ללבוש ראוי  שוודאי  אלישיב הגרי "ש דעת הכותב:
תפ  ללבוש חייבים הדין משא"כשמעיקר וגו' נקי גוף לנו אין כי יכולים שאיננו רק היום כל  ילין

יותר  הרבה הוי לא סליחות כי  בתפילה תפילין שלובש כשם וגו' נקי  גוף על לשמור יכול אדם מסתמא בסליחות

השנה. כל  של מתפילה ארוך

והנה ועי' ע"כ תפילין זמן דלילה ולברך  תפילין להניח יכול בסליחות כשעומדין קכג אות מנחות תוס' פסקי 

בטור  מובא פרץ רבינו בשיטת אזיל  תוס' דפסקי ל  סוס"י או"ח  ללב יפה דעי' בזה תוס' כפסקי  קיי "ל  לא
יברך דלא שם כרא"ש קיי"ל אנן אבל עליהן ולברך הזמן קודם תפילין להניח יכול  לדרך  לצאת שרוצה שמי שם

יש  לדידן גם ביום ולכן סליחות באמירת תפילין ללבוש ענין יש שעכ"פ תוס' מפסקי משמע ומ "מ בלילה כלל 

פח עמ' תשע"א כסלו בהמאור שליט"א פרידמן ארי ' צבי  הרב כמ "ש דלא נראה (וזה בסליחות תפילין להניח 
תפילין). ילבש לא משיכיר אחר סליחות אומרים שאם אלעזר מנחת בשם

לצאת והביא צריך  ואינו נקי גוף לו שיש (למי בסליחות תפילין ללבישת מקור זצ"ל  נויבירט  הגרי"י  מו"ר
של קשר הראהו ופרש"י אחורי את וראית רבינו למשה אמר שהקב"ה (לג :כג ) תשא כי  מפ' באמצע)
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ענין  יש בסליחות שאומרים כמו מדות י"ג  שאומרים שבשעה משמע הרי  מדות י"ג  אמר הקב"ה ואח"כ  תפילין

תפילין. ללבוש

השנה  בראש יין רביעית  שתיית  ב )

שאיןשאלתי  הגריש"א והשיב השנה בראש יין רביעית לשתות צריכים האם הגריש"א את
אמר הגריש"א אבל השנה. בראש יו"ט שמחת שיש אריה כשאגת קיי"ל  לא כי צריך

עכ "ד יין רביעית לשתות צריכים ודאי המועד  בחול וגם יין  רביעית לשתות צריך שביו"ט

אבלהערת יו"ט  כשאר הוא מצוה נמי  ר"ה של  יו"ט שמחת שודאי שכתב קב סי ' אריה שאגת עי' הכותב:

תשובות  קובץ ועי' מועד). בכלל שר"ה סז סי ' שאג"א גם (ועי' בזה כשאג"א קיי"ל שלא הגריש"א דעת
יהודי  כל  שבודאי המועד בחול יין שתיית לענין שליט"א) הגרח"ק לחתנו (בתשובה נז סי' ח "א להגריש"א

בשם  שפו עמ ' שיחה דרך  (ועי' עכ "ל ושמחת של  המצוה לקיים החג  ימות כל יין שיהיה ידאג תו"מ  השומר

הגרח"ק).

מדין והנה  יין לשתות צריך בעה"ב משא"כ  הבית בעל  של בקידוש שיוצא הבית מבני  באחד  איירי הגריש"א
ר"ה. מדין שפטור אע"פ קידוש

כיפור ביום סכנה בו שיש לחולה באכילה בשיעורים דקדוק ג)

לאכולבסוף  שצריך סכנה בו שיש בחולה זצ"ל  אלישיב הגרי"ש את שאלתי תשס"ד  אלול
בביה"ל מובא ציון  בבנין כי שמקבל האוכל בשיעור  לדקדק צריך  האם כיפור ביום
עיי"ש  כרת חייב כזית ואכל מכזית בפחות לו מספיק ואם בזה לדקדק שצריך כתב תריח  סוס"י
בזה  לדקדק צריך  אין  לאכול  צריך  והוא סכנה בו שיש חולה שזה שמכיון הגריש"א והשיב
והיה  כן לעשות יש צריך הוא כמה  להגיד רופא ע"פ אפשר אם ואה"נ  סכנה פה יש כי הרבה
הרבה  לדקדק  בלי לאכול  מותר הדין מעיקר  אבל לכתחילה רק שזה הגריש"א מדברי משמע
בחולה  עכ "פ אבל  כהרמב"ן  ס"ל  לא שהמ "ב רק מזה יותר  מיקל שהרמב"ן  הגריש"א ואמר 
כ "כ לדקדק וא"צ אכילתו בשיעור הרבה לדקדק צריך שאין  זו  שיטה לצרף יש סכנה בו  שיש

הגריש"א. עכ "ד  ציון הבנין של  בדינו

דבכלהערת  לד סי ' ציון בנין בתשובת עי' וז"ל אמדוהו ואם ד "ה ס"ח  תריח  סי ' הלכה ביאור עי' הכותב:

לו  די  היה אם השניה אכילה על מ "מ משיעור יותר אחת פעם לאכול לו הותר אם אף ואכילה אכילה
מאד וקשה בפחות לו די אם ואכילה אכילה בכל לשער צריך לכן כרת חייב כשיעור יאכל והוא משיעור בפחות

ביה"ל. עכ"ל  [פ"ת] עיי"ש ובקיאות זריזות לזה וצריך  כן לשער

דאיירינן הנה שמאחר משום הוא ציון הבנין של  בדינו הרבה לדקדק שא"צ שהטעם מהגריש"א לי  משמע היה

לאכול לו נותנים שלא זה ע"י סכנה לידי  לבא יכול  הרבה מדי  ידקדק אם א"כ  סכנה בו שיש בחולה 
מספיק.

עושים ומה  אלא אומד א"צ חלל של מכה דבשבת ס"ד שכח בסי ' שהוא נראה הרמב"ן בשם הגריש"א שהביא

בחול לו לתת שרגילים ורפואות מאכלים שכל  רמב"ן בשם יד  ס"ק מ "ב ופי ' בחול לעשות שרגילים כל לו
שאע"פ  הרמב"ן דעת לצרף שיש הגריש"א אמר אבל הרמב"ן בדברי שמפקפק במ "ב ועיי"ש בשבת לו נותנים

סכנה. לידי לבא יכול הדקדוק שע"י  חשש יש אם הרבה בזה לדקדק א"צ מ"מ  ציון כהבנין לנהוג  יש שלכתחילה

h
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זצ"ל  אמסעל מאיר  הג "ר 

שופר  בקול ד' בתרועה אלקים עלה

יעלה הפשט זה איך  בתרועה עלה כבר  דאם ויל"ד שופר, ובקול בתרועה עולה שד ' הפשוט
לעלות  צריך  למה בשניהם שעולה וא"ת בינתים, דירד נאמר ולא שופר  בקול שוב

שופר . בקול  ורק שופר  בתרועת גם לא מדוע וכן  בלבד. באחת עלי' די ולא בשניהם

משמע וכן דהרי ישמע, דקה דממה וקול  יתקע גדול ובשופר תוקף, ונתנה בפיוט  בשמע
בקטן . ודי גדול  להשופר צריך זה ולמה דקה דממה הקול  היא דהתכלית

אבלבכלל הקול הוא העיקר הלא שופר , בקול  עולה וד' מהקול עסק כ"כ עושין למה קשה
בכלל מעילה בהם אין  וריח ומראה דקול  כ"ו בפסחים אמרינן  והרי המכשיר רק השופר 
קדושה  הוא דקול לומר  די"מ גם ומה מעילה, בהם אין מה"ת אבל  דרבנן איסורא דאיכא הגם
העסק  מה עכ"פ הקדושה, בהתפשטות מעילה שייך אי קידושין בש"ס דספק התפשטות שע"י

מהקול . הרב

יהודי ומה נפש כל את המרעיד  ואדיר  חזק כך  כל הוא דקה דממה קולך זה שהקולה פלא
הוא. עצום פלא והלא שופר, קול  לשמוע תפילותיהם לבית חרדים חרדי, לא אפילו 

שופר . קול  לשמוע נחפזים תו"מ של  לחלוחית מכל  יבשה שנפשם יבשים יהודים

ממנויש אשר  יצחק הזקן אבינו לעמים ישראל  בין שהבדיל  הנצחית ההבדלה את להכיר 
קול הקול בסגולת ברכנו יצחק ואבינו לעשיו  יעקב בין לגוי יהודי בין ההבדל  תוצאות
המיוחדת  ההדגשה אבל  עשיו , וידי יעקב קול  בקיצור  לומר אפשר והי' עשיו , ידי והידים יעקב
יעקב  גם אמנם שאם לדעת הכירו רציחה בסכנת בעמדם יעקב וכן  יצחק שאמנם ללמדנו היא
גויים  לאור  להיות צריך  יעקב אבל בשכם, שהתראה וכמו עשיו  משל גדול  ואולי גדול כחו 
אפשר אי ורצח דם נוטפות ובידים עשיו  ידי בידים כן להיות לו  אפשר  אי התבל ולמדריך
יער וחיתו  בהמות של זמני ענין  הוא שוד רצח, ידים, נצחי, ורוח תורה של  קול  להבליט 
שרצה  ואבינו הקול , ע"י הבא נצחי ענין הוא אצילות אור רוחניות, אבל  וטורפות, הרומסות
קיומו . את ויבטיח  הקשה עתידו את ינצח בוקלו  ורק בקולו חיילים להתגבר  יעקב בנו  בצחיות

וקולה כחו נעות "שפתותיה גדולה הכי שבצרתה הכתוב שאומר חנה הוכיחה יעקב קול של 
חז "ל לנו וחידוש ודקות. דממה אבל - קול  השופר, של  דקה דממה קול שזה ישמע " לא
מלמדו השופר  קול  היום בהפטרת קבעו וגם דחנה מינה למשמע איכא רברבתא הלכתא כמה

לגוים. מעישו  אנחנו  ששונים

זרחךהננו לנגה ומלכים לאורך  גויים והלכו עלינו  מעיד  הנביא אשר  הנצחי עם התורה עם
קול על יעקב של קולו על  מיוסדים מאושרים חיים להראות בעולם תעודתנו היא וזו 

ד '. ותורת רוחניות

כי מובן  והי' מעידה והתורה בשכם, יעקב בני וכמו עשיו  לידי גם זקוקים שאנו  זמן שיש
ענין שזהו בחצוצרות הריעותם עשיו  לידי אנחנו זקוקים הרי בארצכם מלחמה תבואו 
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והעיקר מלחמה בזמן  עובר ענין  שזהו לדעת עלינו  אבל קלגסין, ותרועת תריסין הגפת של 
מושפעים  אנו אין הרי גדול  ובשופר גדולים בכלים משתמשים אם ואף הפשוטה התקיעה הוא
וכמעשה  שורה השכינה שם הקול  בדממת כי האצילו , הדק הקול הוא והעיק הכלים מגדלות

ק  הרעש ואחרי מהפסוק ששת וכו '.דרב ה' ברעש ולא ד' ברוח  ולא דקה דממה ול 

אלק'בשעה  בשם לבראו הקב"ה חפץ עולם, הרת הלא והיום העולם לברא הקב"ה שבא
הרחמים. מדת ושותף מתקיים העולם שאין וראה והמשפט  הדין  מדת שהוא

לשברבקשתינו היום מתריעים שאנו בתרועתנו  דינו  במדת אלקים בשם השי"ת שיעלה היום
העולם  כל על יתגלה שהשי"ת הוא תפילתנו עיקר  אבל שונאינו  וכל  וקמינו אובינו

בב"א. העולם בכל שמים מלכות שיתגלה בתרועה אלקים עלה השופר קול בכוח  כולו

תק"[ר  קודם תשל "ה ב]"ש

h
זצ"ל  הערשקאוויטש פישל אפרים הג"ר

ודומ "אב  האליין  קלויזענבורג "ד צאנז  ץ

חינוך  מנחת ספר על והערות *הגהות

ב מצוה

יד . ÔÓÊונראה אות ÏÎ ‡Â‰ ÈÂ‚ È˙Î‡ ÈÎ ,ÂÓˆÚ· ÏÂÓÏ È‡˘¯ Â�È‡ ¯ÈÈ‚˙� ‡·˘ ¯‚„ ËÂ˘Ù
(‡ ÛÈÚÒ ÁÒ¯ ÔÓÈÒ „"ÂÈ) ÌÈ¯‚ ˙ÂÎÏ‰· ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ˙ËÈ˘Ï Í‡ ,Ï·Ë ‡Ï˘
Ì‡ Â‡ .ÂÓˆÚ· ÏÂÓÏ È‡˘¯„ ¯˘Ù‡ Ì„Â˜Ó Ï·Ë Ì‡ ,¯‚· È�‰Ó ÈÓ� ‰ÏÈÓ ÍÎ ¯Á‡Â ‰ÏÈ·Ë„
ÌÈ‡· Â˙Â¯È‚Â Â˙ÏÈÓ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ,ÈÂ‚ ÔÈÈ„Ú ‡Â‰˘ Û‡ ,˙È¯· Ì„ ˙ÙË‰Ï ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡ ,ÏÓÂ ¯·Ú
‰‡¯� ÔÎ ,[„ÂÚÂ (‡"Ú ‚Î Û„) ÔÈ˘Â„È˜ ÔÈÈÚ] Ò"˘· ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ Â�ÈˆÓ ‡�Â‚ È‡‰ÎÂ ,„Á‡Î

.„"�ÚÏ

טעמא עיין מאי עצמו  את למול  גר יכול לכתחלה [דגם קה), סימן (סוף יו"ד צדק אבני שו "ת
גיטו מטעם עצמו את שמל אברהם על שכתב מה וז"ל כאחד, באים וגירותו  דמילתו
יא  (דף כתובות תוס' מדברי לזה סמוכין  ועשיתי כך , אמרתי שאני זכרני כאחד, באים וידו 
לענין גמור כישראל ליה הוי ישראל נעשה זכיה דבהך  כיון נמי אי וז "ל  מטבילין, ד"ה ע"א)
והוא  וטבילה, מילה בלא גר לך  אין שם כפירש"י הטבילה קודם שהמילה הגם עכ"ד, זכיה

________________

המכון  תורתו. מדברי לנו והמציאו הגזצ"ל, כתבי להו"ל שנתייסד אפרים" "משנת למכון תשו"ח *

זכות  לקנות שרוצה מי חינוך. מנחת ספר כל על מהגזצ"ל והערות הגהות לאור להוציא בקרוב עומד

אימייל: ע"י או .347-243-7355 טעל. ע"י להמכון: להתקשר נא הגזצ"ל תורת בהפצת

hmh@thejnet.com.
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ושם  עכ "ל ]. וירא פרשת ריש לב ייטב בספר  ועיין  כך, אמרינן  עצמו  את למול  לענין הדין
נקרא  כן כמו כאחד , באים מכח  ישראל אז דנקרא  וכמו  [כתב נימא, אי ומ "ש ד"ה קו) (סימן 

עיי"ש]. כאחד  באים משום חצירה נקרא גט  לענין וכמו זה, מטעם המול אז 

בספרעיין ועיין עצמו ]. את [שמל  שלום בר דקטיעא במעשה ע"ב) י (דף זרה עבודה במס'
שלום, בר מקטיעה ראיה דאינו שכתב מקשים, ד"ה מ"ח) [(פ"ח פסחים במס' אש גפי
נתפש  הא אותו ימול מי גם ערלתו, ממילא ונחתך נפל אלא עצמו  מל  לא ששם מזה חוץ

חינוך]. המנחת שכתב כמו עצמו למול אסור דגר דפשיטא ומסיק וכו ', היה למלכות

ע"ב)ובשו"ת מו (דף יבמות דקי"ל  דלמה כן , גם כתב ג) אות קמב סימן  [(יו"ד מרדכי תורת
אף  יוסף הנמוקי בשם א) סעיף רסח (סימן ולרמ "א ויטבול, שימול  עד גר דאינו
בע"ז כמבואר כערל הוא הרי המילה אחר גם כן  אם המילה, קודם טבל אם מהני לא בדיעבד 
כאחד , באין  ששניהם לומר  בזה שייך לא כן ואם דמי, כערל מהול אף דנכרי ע"א) כז  (דף
כן אם המילה קודם כשטבל מהני דבדיעבד  להפוסקים אמנם עצמו, את למול רשאי אינו  וגר
למול דיכול י"ל בזה כן אם קודם, טבל  אם גמור כישראל  הוא הרי עצמו  את כשמל תיכף

עיי"ש] כאחד , באין דשניהם עצמו .‡)את

יט. דפטורה רבינואות למ "ד  אף בשבת שמלה אשה ביו "ט . למול מותרים נשים אי דן
פתחי  בספר באריכות עיין שבת, מחיוב פטורה בודאי בניה, את מלמול 

ואגב. ד "ה ע"ב) קלז (דף שבת מסכת שערים

כב ‰¯Ô"·Óועיין .ד"ה אות ·˘Á ‡Ï ‰ÓÏÂ·˘Á„ Û‡ ,‰ÏÈÏ· Â‡ ‰�ÂÓ˘ Ì„Â˜ ‰ÏÈÓ ÔÎ Ì‚
‰È‰È˘ Â�ÈˆÓ ‡Ï ‰Ê ¯·„Â ,'ÂÎÂ ‰˘ÚÂ ÌÂ˜· ‰ÏÈÓ ˙ÂˆÓ ÂË¯ ‰ÂˆÓ Ì˘ Ó"¯‰

.‰˘Ú ˙ÂˆÓ ÏÂËÈ· Ì¯Â‚ ˜¯ Ì„Â˜ ¯ÂÒ‡,והא ד "ה [תוס' ע"ב) (נט  סנהדרין מהרש"ל  עיין
למולו שלא תעשה לא נקרא דמילה נח, לבני נאמרה דלא מנ "ל  מילה מצות על  להו קשה דלא

ואילך] משמונה .·)אלא

כג Ê‰וכן.ד"ה אות ¯Á‡Â Â�È„Î Â‰ÂÏÈ·Ë‰Â ÔË˜ ¯‚ ÂÏÓ „"È· Ì‡„ ËÂ˘Ù ÈÏ ‰‡¯� ÔÎÂ
Ì„ ˙ÙË‰ ˆ"‡ ¯ÈÈ‚˙‰Ï ‡·˘Î ‰Ê È¯Á‡ ,Ú¯ÙÓÏ ÈÂ‚ ‰˘Ú�„ ‰ÁÈÓ ÏÈ„‚‰˘Î
‰ÊÂ ,Ï‡¯˘È ˙„· ‰Ò�Î‰ Ì˘Ï ‰˙È‰„ ÔÂÈÎ ÂÏ ‰ÏÂÚ ‰ÏÈÓ‰ ÈÎ ,¯‚ ÈÂ‰„ ‰„ÂÓ ˙"¯ Ì‚Â ,˙È¯·

.'ÂÎÂ ÂÏ ‰ÏÂÚ ‰ÏÈ·Ë‰ Ì‚„ ¯˘Ù‡Â ,ËÂ˘Ùסימן (ח"א השרון  חבצלת בשו "ת שכתב מה עיין
רק  דהוא אביו דעת על קטן  גר  דמטבילין בהא דן בנו, למול ורוצה נכרית שנשא [באחד  עה)
תורה  עול עליו  לקבל  באמת ירצה כשיגדיל  דאם לומר דיש אף כן  ואם לו, הוא דזכות משום
ד"ה  ע"ב) יא (דף כתובות התוס' שכתבו  מה לפי אך לו, הוא זכות שוב כן  אם ומצוות

________________

אחר, ידי על להיעשות צריכה ומילה וז"ל בפירוש שכתב ע"ב), מה (דף יבמות מסכת מאירי עיין א.

גליוני  ספר יג), אות ב (מצוה חדשה מנחה ועיין פסולה. בגוי מילה שהרי חזי לא אכתי איהו דהא

שו"ת  ועיין ביה. קרי ד"ה ע"א) כז (דף ושם שלום, בר קטיעה לגבי ע"ב) י (דף ע"ז מסכת הש"ס

לימול  ויכול מל, ליה הוי לברית, ונכנס עצמו למול וקיבל הואיל שאברהם  ש), (סימן יו"ד ח"ס

עצמו. שמל לפני אף כולם,

איסור  דליכא חינוך המנחת כדברי נראה קטן, ד"ה ע"א) קלז (דף שבת מסכת הר"ן בחידושי ב.

חינוך. המנחת על יהודה בית קונטרס ח"ב ישראל חמדת בספר שכתב כמו שמונה, בתוך עצמו למול
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זכות  לאו  וודאי וכאן  מדאורייתא, לקטן  זכיה ליכא כן לא דאם גמור, זכות דבעינן  מטבילין ,
ברור דאין וכל וכהנה, שבת יחלל שבוודאי המצוות יקיים שלא יותר לדבר דקרוב הוא, גמור 

לקטן]. זכין  אין לו  הוא גמור  דזכות לנו

ד  מצוה

יג. ÈÚ"˘.ומלאואות ‰˘ÚÓ Â· ÔÈ‡˘ Â‡Ï ÈÂ‰„ ÔÈ˜ÂÏ ÔÈ‡„ Ì˘ ¯‡Â·Ó ‰�Ú˙ ‡Ï„ משמע
אלא  תענה, דלא בלאו  עוברים בשקר  החודש קידוש על העידו שאם שסובר 

מעשה  בו  שאין לאו  דהוי משום מלקות חייבים אי תנינא ‚)שדן איגר עקיבא רבי שו "ת עיין .
כיון לומר דיש תענה , דלא לאו  על  לוקין  אי שקר , שהעידו  החודש בעדי שנסתפק מז), (סימן 
ח"א  [ושם לוקין. ואין  לשמים רע רק הם בחבירו העידו  שלא וכיון ברעך, תענה לא דכתיב
גליון ראה רעך , על העידו  שלא משום מלקות חייבים שאין לרעק"א ליה פשיטא קעו ) (סימן 
שיק  מהר "ם ובשו"ת המצוות על  שיק מהר"ם כתב וכן  ע"א), מח  (דף שבועות מסכת הש"ס
כ (דף השנה ראש מסכת הש"ס גליוני טו), (סימן  חו"מ חכמים עטרת שו"ת ח), (סימן חו"מ

ע"א)].

יז  ÏÂÒÙוהנה.ד"האות „·Ú„ Â„·Ú ˙‡ ÂÏÒÙÂ Â�· ˙‡Â Â˙Â‡ ÂÏ·˜˘ ÌÈ�‰Î Ï˘ ÔÈ„ ˙È·„ ‰˘˜
ÛÂ¯Èˆ· ÂÏÒÙ� ‡‰ Â�· ˙‡Â Â˙Â‡ ÂÏ·È˜ ÍÈ‡ ÔÎ Ì‡ ,[(‡"Ú ·Î Û„) ‰�˘‰ ˘‡¯]

.'ÂÎÂ „Á‡Î Â‡¯˘ ‰È‡¯· Ì‰ÓÚ Û¯ˆ� „·Ú‰˘ ÏÂÒÙ‰טז (סימן ח"א בשמים הרי בשו"ת עיין 
ב). אות כב (סימן ויצהר תירוש שו "ת ועיין זו . בקושיא אריכות קט ) וסימן

________________

דגוי  ברעך, תענה דלא בלאו עובר אינו גוי על שקר שהמעיד אות..) לז (מצוה חינוך מנחת עיין ג.

הלכות  בינה אמרי ספר ועיין גוי. על שקר עדות ובין החודש קידוש  עדות בין לחלק ויש  רעך, אינו

לא  שאיסור שהוכיחו קעו), (סימן ח"א רעק"א שו"ת על דוד צמח סולת, מנחת ה), (סימן עדות

עדי  חסדא רב שלדעת ע"א) מח (דף שבועות במסכת דמבואר מהא החודש, בעדות אף שייך תענה

חלקת  בשו"ת וכן תענה. בלא שעברו משום הוא כרחך ועל לעדות, פסולין שהוכחשו החודש קידוש

שהעדים  מקום  דבכל הוא דכללא ליה וסבירא רעק"א על חולק ועתה, ד"ה ה) (סימן אה"ע יואב

לשמים  רק לרעך נוגע שאינו אף לוקין, שמים שם  שימחוק לגרום ורצו דין הבית לפני שקר העידו

וכו'.

h

‡Â‰ ÂÙÒÎ ÈÎ Ì˜ÂÈ ‡Ï „ÂÓÚÈ ÌÈÓÂÈ Â‡ ÌÂÈ Ì‡ Í‡

ÊÓ¯ יוה ור"כי העניות "כ  מיראת הכל כי סגי ולא בתשובה ישראל עומדים ה
וז  טובה. פרנסה בספר  שיכתבוהו ורצונו עליו יגזרו יום "שלא  אם אך ש

ר יומים או הוא"כפור כספו כי קיום לו אין יוקם לא ותפלה בתשובה יעמוד  ה
פרנסה. לו שיהיה הכסף בעבור  דעתו עיקר

‚‰]"˜ÂˆÊ Ô�ÊÂÙÓ ÛÒÂÈ ¯"[ÌÈËÙ˘Ó - Í�‡ ˙ÓÂÁ· ‡·ÂÓ Ï
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צפת  חדש אור ר"מ 

בהלכה  תשר"ת בתקיעת אחת נשימה שיטות בין החילוק
ס"ב,איתא  תק"צ סי' ר"ה הל ' בשו"ע

נסתפק  בתורה, האמורה זו  תרועה
או תרועה קוראים שאנו  היללה היא אם לנו 
הם  אם או  שברים קוראים שאנו מה היא אם
צריך ספק ידי לצאת כדי לפיכך יחד, שניהם
ג"פ, ותר"ת ג"פ ותש"ת ג"פ תשר"ת  לתקוע
לעשותם  צריך  שברים שלושה שם ובסע"ד 
ותרועה  שברים ג' אבל  אחת, בנשימה
בנשימה  לעשותם צריך  שאין י"א דתשר"ת,
בנשימה  לעשותם שצריך  וי "א וכו' אחת

ע"ש. אחת,

וילולי וסברת דגנוחי היא, המחלוקת
והסוברים  אחת, בנשימה אנשי עבדי לא
שאנו הטעם כל  דהא ס"ל  אחת נשימה דבעי
כוונת  דשמא מפני הוא שברים-תרועה עושים
אין א"כ דוקא, לשתיהן בתרועה התורה
תרועה  כמו  דהוי בנשימה, ביניהן  להפסיק

שם. ועמ"ב לשתיים, שנחלקה

(שה"ש -ולפי  שהבאנו במק"א דברינו
מגווא  אגפה דמנערה תרנגולתא כהדא יז') ד '
בבחינת  שהוא שבר"ה קטמא...והסברנו
פתאומי  באופן  המאיר האור הוא "אורי"
זרקורי  ומתוך  המשפט, כסא על  המלך  כשבת
לידי  ובא מסונוור עצמו מוצא האדם אורו ,
העליה  פתח  למצוא נלאה שהוא הכרה
שנתו וכל  והתשובה היראה בסולם העולה
עצמה  שעה באותה יועיל, לא בהבל כילה
כך ומתוך מכל , וערום ערטילאי עצמו  רואה
אגפיו ומנער  ומזדעזע מתחלחל הוא
תרנגולתא  כההיא אליהם הנדבק מהעפריות
דרך על  להתייצב ומחליט  אגפיה דמנערה

נכון .

שעומדת התנערות היא הזו  האגפיים
תכליתה  כל  היא שזאת בר "ה, בהשפטו לו

הבאים  העשי"ת את שינצל  וע"מ  ובתנאי
.."ישעי" וזהו ביו "כ , הוושעו ליום עד לפניו 

יו "כ . זה

הנסתרי נמצא  והצד ההלכתי הצד לפ"ז 
וכדלהלן : יחד  כרוכין 

נומרשהרי  האם לחקור, יש
שמעבירה  היא האגפיים" ש"התנערות
עד ומגיעה האדם של  גופו  בכל  ההתחלחלות
ובבת  זמן באותו  בא זה ודבר  נשמתו, לעומק
כאחד באים והילולי" "הגנוחי ונמצא אחת,

אחת. בנשימה בענין ולכן הגורם, והוא

האור- הוא ר"ה דענין  שנומר  או 
אגפיים  התנערות באה ואז לעומתו, המכוון 
דרכיו מחשב הוא כך  ומתוך  יוצא, כפועל 
על (גנוחי) נשברה ורוח  באנחה ומתחיל
ואחרי  השברים, והן לשעבר , השגתו  חוסר 
ובכייה  גמורה חרטה לידי בא הנפש חשבון 
זה  ודבר התרועה). (יללה-שהיא נפשו  בעמקי
עש"ית  כעבור  השלימה התפתחותו לידי בא
ביניהם, הפסק שיש הרי א"כ  ביו"כ. ומסתיים
אחת. בנשימה לעשותה א"צ בתשר "ת ולכן

ס"א)-וכן (תקצ"ב מסי' מוכח
למלכויות  הברכות סדר על  וז"ל,ותוקעין 
תש"ת  ולזכרונות אחת פעם תשר "ת
לתקוע  נוהגים ועכשיו תר "ת. ולשופרות
תש"ת  ולזכרונות פעמים ג' תשר"ת למלכויות

עכ "ל . ג"פ. תר"ת ולשופרות פעמים ג'

שתוקעים וכתב  וי"א שם הרמ"א
וכן לזכרונות וכן  אחת פעם למלכיות תשר "ת
חז "ל שתקנו כיון ודהיינו וכו' לשופרות
להסתפק  שיש הספיקות כל מידי לצאת
תשר"ת  לתקוע ג"כ מהראוי היה בתרועה,
ספק, כל לצאת כדי לשלושתם תר"ת תש"ת



 bi

ותוקעין הציבור  על  מטריחין שאין אלא
מהם. אחד לכל אחת פעם תשר"ת

מצדאמנם זה שאין נראה העיון , לאחר
דוקא  קבעו  דמלכתחילה אלא גרידא, ספק
בשופרות. דוקא ותר"ת בזכרונות תש"ת
הסדר הוא דכך  והרמב"ם הרי"ף כתבו דהנה
תוקעין למלכיות הברכות, שעל לתקיעות
תר"ת. ולשופרות תש"ת ולזכרונות תשר "ת
מנהג  היה שכן שם והרא"ש התוס' וכ"כ
את  ישנו דאיך  בזה ותמהו הקדמונים.
ומזכרונות  לזכרונות ממלכיות התרועה

לשופרות.

הספיקות,ולפי  בלא גם הנ "ל  דברינו
בשופרות  ותר"ת בזכרונות תש"ת דוקא קבעו 
בהעלאת  שהרי לזכרונות ממלכיות שינוי בלי
רק  הוא שם שנחוץ מה בזכרונות, הזכרון 
והנדכא, הנשבר  ולב אגפיים" "התנערות
לפעפע  מתחילים כשלונו, לו  בהוודע אשר 
מקומו . הוא והשברים,ושם האנחה בתוכו 
הוא  כך ותקונו מתכונתו לפי אחד  דכל 
באופן בזכרונות דוקא הוא דתש"ת מקומו.
זה  ענין  להבליט  בתכליתו ומיוחד  יחידי
מעלים  השברים שיהיו  והוא לשעתו , הנחוץ
בכך , ודיו ההתנערות דרך  הזכרון את
היא  למקומו שצריך מה ובשופרות
והבכי  החרטה עצם שהיא התרועה-היללה
ותש"ת  ירך", על  "ספקתי בבחינת (תר"ת)
יו "כ של  ישעי הוא ותר "ת ר "ה של  אורו  הוא

מעכשיו . המתחיל

שכתב ומצאתי ממה לדברינו  ראיה
ר"ה, בשלהי הגאון  האי רב בשם הרא"ש
בשוה  יעשו  ישראל  שכל הנהיג אבהו  שרבי
תקנו ולכן בזה. ספק באמת שיש ולא
לזכרונות, ותש"ת למלכיות תשר"ת קדמונינו
מעיקר שכולם לנו  להורות לשופרות. ותר"ת
לנו הרי עכ"ל. כלל ספק בזה ואין  הדין
ותר"ת  בזכרונות תש"ת השתילו  שמלכתחילה

הראוי  מקומם שזהו והם בשופרות להם,
כאן . המחבר  דברי

אף ויתירה  הדברים שבמסקנת כן, על
תשר"ת  שתוקעים תקצ"ב בסי' כתב שהרמ"א
של מכוונם שבעצם מודה אכתי הסדר , לכל 
שכתכ כמו נשימות, בשתי תוקע הוא דברים
הפשוט והמנהג וז "ל , ס"ד, תק"ץ בסי'
עכ "ל . לשנות ואין  נשימות בב' הכל לעשות

כנ "ל . והוא

(ירמיהוולפ "ז  הפסוק לבאר אפשר 
הודעי  ואחרי נחמתי שובי אחרי כי לא'-יח')
נשאתי  כי נכלמתי וגם בושתי ירך על  ספקתי
אחרי  כי דוד , המצודת שם ופי' נעורי. חרפת
ספקתי  הטוב עשיתי שלא בעצמי שהתבוננתי
פי' וכך  המתחרט . אדם כדרך  ירך  על ביד 
(אז) שחטאתי שידעתי אחרי קרא מהר"י
שעשה  מה על  שמצטער כאדם ירך על  ספקתי
שנודעתי  אחרי הרד"ק פי' גם וכן לשעבר,
שעשיתי  רעים מעשים וחישבתי בעצמי

כמצטער . ירך  על  ספקתי בהם, והכרתי

להתעוררות הרי ישנה כל שקודם
נחמתי" שובי "אחרי של לחרטה המביאה
ואח "כ השברים. של היבבות גניחת והיא
שהיא. המעשים בעומק ההתבוננות אחרי
היללה  והיא ירך, על  ספקתי הודעי" "אחרי
התרועה  שהיא הבכי מתוך הבאה

אחת. בנשימה ולא והטרומיטין

טובא ולפ"ז לי דקשיא מאי יתורץ גם
תוקעין במלכיות דבשלמא השופרות. בענין
התקיעה, מפעולת היוצאת התוצאה בשביל 
זו בתקיעה כי מלך , להמליך שתוקעין והוא
ומכריזים  הדבר  מתאמת האמצעי, שהיא
של הפעולה תוצאת בזכרונות וכן מלכותו ,
הזכרון . להעלאת האמצעי היא התקיעה
המלך לפני להזכר מאד נחוץ באשר 
ואנו לנו לתת שבידו  דבר  ממנו כשמבקשים
היא  היא שופרות אבל  דבר. לאותו  זקוקים
דברים  משיגים ידה שעל  התקיעה מצות עצם
בשופר שופר תקעו לומר  שייך  ומה הללו ,
הלא  שופרות, באמירת השופר שיחשב כדי

הך . היינו הכל



ci

איתא,וכן שם) טז  ר "ה( דבמס' קשה
כדי  זכרונות עליכם שתמלכוני כדי מלכיות
בשופר . ובמה לטובה לפני זכרונכם שיעלה
ליה  מדכר ולא מיניה שתיק שופרות ואילו 
)... לכם שיחשב ליה תני לא ולמה כלל ,

השטן . את לערבב כדי למשל )..

שבמלכיות -והענין כאמור  הוא
דבר עבור  התקיעה פעולות עושים וזכרונות
והוא  התקיעה, מן כתוצאה המתהווה אחר
השופר , מן  חוץ שהוא מיוחדת תכלית לכוונת
לפניו . להזכר  או  המלך את להמליך וכגון
מעצמה  התכלית נעשית בשופרות אבל 
התשובה  הרהורי כל  את ללקט לעצמה,
ביטוי  לידי באו  שלא והעמומים הקטועים
קול עצמו. השופר  תרועת לתוך  המתכנסים
ויורד הצולל מילים, ללא המתבטא זה מיוחד
המחדלים, נבכי מתוך להרימה נפשינו  לעמקי
מבצבץ  סופו  הנשיה, ותהום הטמיון  מעומק
שברצונינו המלים כל  את ומבטא ועולה

יכולנו . ולא לבטא

התרועה -דבר מתוך רק הוא בוקע זה
שהוא  שבסדר האחרון  והוא שבתר "ת,
היללה  והיא נכלמתי" וגם "בשתי בבחינת
כל תכלית וזה הגמורה. והתשובה שבבכי
פעולה  עושים לא הללו  שופרות התכליתות.
המה  מבטאים אלא שבסדר , כאחרים חיצונית
איך לו  נודע טרם עצמו שהאדם המילים
ועולה  בוקע הביטוי זאת, ולמרות לבטאם.
הן רצונך". לעשות "שרצונינו השופר  מתוך 
עצמה  היא אגפיים" ש "התנערות הדברים הן 
בשופר שופר תר "ת. ותוצאותיה ה"תש"ת
שופר בתוך שנעצרו עמומות מילים יחדיו ,
השופר של הצרוד וקולו הם האדם של גרונו

ית'. לפניו  יחדיו מחוברים עולים

הברכה -ולפי  סיום לבאר יש הנ "ל 
ומאזין שופר  קול  שומע אתה "כי בשופרות
מאי  לשאול , ויש לך ", דומה ואין  תרועה
לשופר שמיעה ולמה מאזין , ומאי שומע
לך" דומה "אין  ענין  ומה לתרועה והאזנה

הברכה. מעין  דאינו  באמצע

להאזנה,-אלא  שמיעה בין הבדל  דיש
העובר , מקול  האוזן  קליטת זו דשומע
של טבעם הוא כך  כי לאוזן  נכנס וממילא
ידה  על  שעבר  ממה קולטת שהאוזן דברים

לה. שמשמיעים וממה

אוזןאבל הטיית של עניין  היא האזנה
להאזין עצמו ומטה מדרכו  שיוצא אדם כמו 
ולהבינו . זה קול  נימי כל  את ולקלוט היטב
ית' שהוא דברים שני על מברכים כן  ועל
שתקיעותינו כפשוטו, שופר  קול  שומע
הרי  דברים. של  וכטבעם לאוזניו מגיעים
בדרגה  מזה וחוץ ל"תקיעה", שמיעה שנתן
נימי  את לפענח  מאזין גם הוא גבוהה יותר
ממנה  וחורז זו . ב"תרועה" הספונים הקולות
ישראל כלל של  כיסופיהם המבטאות המלים
יחיד כל  של רצונו עומק ומאידך מחד ,
הביטויים  לו שחסרו אלא קונו  רצון לעשות
וכובד העילגים חייו  מפני לכך , המספיקים
חל זה דבר בבהירות, מלהתבטא עליו  משאם

מקומו . ושם שופרות של  בתרועה

היא תרועה  כולה כל  מהלב, הבוקעת זו
זאת  לשלב ומנסה המתנודד אפרים דיבורי

במלים.

וצורובמחדלו ירך , על  סופק הוא
לו דומה ואין  מחשבות היודע העולמים
אותיות  ומפענח  ומקבל  בזה מבחין בהאזנתו ,
לתשובה  צירוף עושה הוא ומהן  פורחות

הכבוד . לכסא עד ועולה הבוקעת

h
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ירושלים 

בשופר  תקיעה בהל'

בשבת  להיות שחל השנה ראש 
גזרו  בשבת לתקוע  דשרי  אף 

ויעבירנו  בידו יטלנו שמא רבנן
הרבים ברשות ארבע

ה:פסק  סעיף תקפח סי' ערוך בשולחן מרן
להיות  שחל  השנה ראש של  טוב "יום
הרמ"א: וכתב בשופר", תוקעין אין  בשבת
גופו לצורך לא אם לטלטלו ואסור  "הגה
ממתני' ערוך , השולחן דברי ומקור ומקומו ".
ראש  של  טוב "יום ב): (כט, השנה בראש
היו במקדש בשבת, להיות שחל  השנה
שם  הגמ ' ומסקנת במדינה". לא אבל תוקעין
במדינה  בשופר לתקוע שרי דמדאורייתא דאף
דאמר כדרבה, ביה דגזור  הוא שרבנן אלא
הכל ואין  שופר בתקיעת חייבין הכל רבה
יטלנו שמא גזירה שופר , בתקיעת בקיאין 
ארבע  ויעבירנו  ללמוד  הבקי אצל  וילך בידו

יעו"ש. הרבים ברשות אמות

ותקע דבעבר זיע"א הגרע"א דעת
קיים בדיעבד בשבת  בשופר
שבות, איסור על דעבר אף  המצוה 

עליו  יואב החלקת ובקושיית

כתב והנה  זיע"א איגר  עקיבא רבי הגאון
ח (מערכה וחידוש דרוש בספרו  לחדש
בשבת  בשופר  תוקע דאם חגיגה) במסכת
בשבת  גם דזמנו בדיעבד, שופר  מצות קיים
ובשו"ת  יעו "ש. דשבת שבות על דעבר  אלא
(קושיא  דקשייתא בקבא זצ"ל יואב חלקת
תמוה  דבר "ראיתי דבריו : על הקשה צט )
ליה  דפשיטא ח ) (במערכה ז"ל רע"א להגאון 
שבות, על דעבר אף  בשבת שופר תקע דאם
אבל וכו' בדיעבד נתקיים המצוה מקום מכל 

כזה. דבר שיאמר  כמותו  גאון על  לפלא מאוד 
ד"ה  א (ג, סוכה ריש להתוס' מבעיא ולא
גם  מדרבנן פסולה דהמצוה היכא כל  דאמר )
סוף  להר "ן  אף אך  יצא, לא מדאורייתא
גמליאל , דרבן במשנה ב) (קטז, פסחים
דפטרו היכא אבל עיי"ש, התוס' על  דחולק
המצוה  נעקר  ודאי המצוה מן לגמרי חכמים
שקבעו דהיכא ומבואר ." וכו ' וכל מכל 
אף  מסויים, באופן מצוה לקיים שלא חכמים
את  הזה באופן לקיים אפשר  שמהתורה
דהתוס'. אליבא יצא לא הכי אפילו המצוה,
אחת  לקיים לא חכמים דגזרו דהיכא ועוד 
שאף  הוא דבר של  פירושו התורה ממצוות
ויקיים  חז"ל גזרת על ויעבור אדם יבוא אם
וכלל . כלל  המצוה את קיים לא המצוה, את

רבנן בה  דגזרו דמצוה  התוס' בדברי 
אפילו  וקיים , כזה באופן  לקיים דלא 
חובה, ידי יצא לא  מדאורייתא

שופר  משמיעת בזה  והחילוק 

זצ"לוהנה  יואב חלקת הרב הגאון  מש"כ
הגרע"א, בדברי צ"ב התוס' דעת דלפי
שמצינו אף דהנה בע"ה. בזה להוסיף יש
כנפק"מ התוס' דעת שציינו  אחרונים בהרבה
מגדים  פרי כאן, הש"ס גליוני [ראה למעשה
אברהם  דבר ח ), ז- אות (ח "ג הכוללת פתיחה
מצ' זיע"א המנ"ח רבנו י), אות כו סי' (ח"ב
וע"ע  א) (אות ריז ובמצוה ב) אות (סוף י
שציין ח ) סי' או "ח  (ח"ב הכסף צל בשו "ת
גם  התוס' כ "כ  בסוכה התוס' שכדברי
דידן דבנידון יתכן יעו"ש.] א לח , בפסחים

התוס  מדברי ראיה להביא והוא אין בסוכה '
רבי  (לגאון הקודש ציץ בשו"ת מש"כ עפ"י
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נה  סי' ח "א זצ"ל, שפירא מיכל צבי יהושע
גזירות  דבכל  נראה, לפענ"ד "אכן  סק"ז):
לעבור שעלול  איסור מצד שגזרו חכמים
גזירות  על  העובר את למיחשב דיינו  עליו,
שחששו ההוא האיסור על עבר  כאילו חכמים
אחר ימשך  דשמא בגזירה הכי ומשום  עליו,
לא  שולחנו  אחר בבית נמשך דאם שולחנו 
על שעבר  עתה גם כן  על  בסוכה, כלל  ישב
נמשך כבר  כאילו ליה חשבינן  חכמים גזירת
משא"כ כלל, סוכה מצות קיים ולא הבית אל 
ד ' יעבירנו שמא הוא שהחשש דרבה בגזירה
והעביר עבר  אם דגם הרבים, ברשות אמות
את  מפסיד היה לא הרבים ברשות אמות ד '
על רק עבר דאם לומר  מקום אין  וכו' המצוה
המצוה, את והפסיד כלל יצא שלא הגזירה
שחששו האיסור מעצם הגזירה חמיר דלא
יסבור גוונא בכהאי התוס' גם וא"כ עליו".
את  הפסיד  לא בשבת בשופר תקע דאם
השנה  מועדי על שרים בבאר ושו "ר  המצוה,
ברוך הרב דהגאון  משמי' שהביא ז ) (סי'
האיסור כאשר דחילק זצ"ל סלומון  שמעון 
היכא  לבין  המצוה בגוף הוא שעובר  מדרבנן 
צדדי  איסור  שהוא דרבנן איסור  על  דעובר 
יעו"ש. המצוה קיום בעצם פוגע לא אבל 
שעל הביא יואב דהחלקת להעיר יש ועוד 
הרי"ף  מדפי ב (יב, בסוכה הר"ן פליג התוס'
מדפי  ב כה, פסחים גם וראה לו אמרו  ד "ה
גם  כ"כ הר"ן וכדעת כל), ד"ה הרי"ף
ס"ל שמא וא"כ א) כח , (סוכה הריטב"א
ואכן והריטב"א. הר"ן כדעת להגרע"א
דכבר דיתכן יבחין  הקושיא בתוכן  המעיין
שבאמת  יואב החלקת מעצמו  לכך  התעורר 
הוסיף  אך הר "ן , כדעת לסבור  יכול  הגרע"א
מן לגמרי חכמים דפטרו דהיכא יואב החלקת
זה  ועל  וכל , מכל  המצוה נעקר  ודאי המצוה
חכמים  בשופר, שהרי הגרע"א בדברי צ"ע
מנחת  בשו "ת [והנה המצוה מן לגמרי פטרו 
מה  על כתב יב) אות א  סי' (ח "ד  אלעזר 
אשר עליו "ותמיהני יואב: החלקת שהקשה
הר "ן כי דרבוותא, בפלוגתא דתליא ידע לא

וס"ל התוס', על  חולק פסחים ערבי פרק
והגרע"א  קיים. מיהא מדאורייתא דמצוה
כדאי  היה לא וא"כ  וכו' כהר "ן  לסבור יכול 
זאת  לקבוע יואב חלקת בעל  להגאון 
קושיותיו עם דקשייתא קבא בקונטרסו 
הגאון דהרי מובן , כך כל  ולא החמורות".
במפורש  הזכיר זצ"ל  יואב חלקת הרב
הגרע"א  אכן וצ"ע. והתוס' הר "ן  פלוגתת
הקשה  כן  ומחמת וכמש"כ כהר "ן  לסבור יכול 
נוספת, קושיא זצ"ל יואב חלקת הרב הגאון
המצוה  מן  לגמרי חכמים שפטרו דבמקום

וכל]. מכל  המצוה נעקרת ודאי

זיע "א הגרע "א  פלוגתת בבאור
יואב והחלקת

דהיכא ומש"כ זצ"ל יואב חלקת הרב הגאון 
המצוה  מן לגמרי חכמים דפטרו 
דנקט נראה וכל, מכל המצוה נעקרת ודאי
לקיים  שלא גזרו  שחכמים דבמקום זה בעניין
שופר תקיעת מצוות וכמו  התורה מן  מצוה
ואף  המצוה את לגמרי חכמים עקרו בשבת,
שום  בזה קיים לא בשבת יתקע אחד  אם
לדבריו ראיה שהביא לקמן וראה מצוה,
בהא  שאין ) ד "ה ב (טז , השנה בראש מתוס'
לה  תוקעין שאין שנה כל בגמ' דאמרינן 
התוס' וכתבו בסופה. לה מריעין  בתחילתה
אלא  בשבתא דאיקלע "לאו בה"ג: בשם
בין נפק"מ מאי ולכאורה אונסא". ליה דאית
חייבים  בשבת הרי אונסא, לאיתיליד  שבת
תקנת  מכח  שאנוסים אלא שופר בתקיעת
שמא  גזירה בשופר לתקוע שלא חז"ל
אונס, זה וגם הרבים ברשות אמות ד ' יעבירנו 
אונס  בין חילוק שיש הוא בזה שהביאור אלא
פטרו שחכמים חכמים בתקנת אנוס לבין
הכלי  כן  להוכיח וכ "כ  מהמצוה, לגמרי אותו
יעו"ש, רכג-רכז) עמ ' תצא כי (פר ' חמדה
(ה, מגילה עמ"ס שלמה חשק בהגהות וע"ע
להיות  שחל  באדר בט"ו שהגדיל שקטן  א)
דכיוון בשבת לקרותה צריך  אינו בשבת
גזירה  משום המצוה את עקרו  שחכמים
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ממצוות  זו בשנה לגמרי פטור לכן דרבה,
שהגרע"א  יתכן  אולם יעו"ש. המגילה קריאת
את  לקיים לא חכמים שגזרו דאף סובר
ואף  עומדת במקומה המצוה אך המצוה,
את  קיים אם אך  המצוה את לקיים שאסרו
המצוה  את קיים אופן, בכל  המצוה
מצוה  לעקור חכמים בכח דאין  מדאורייתא
ואל בשב רק אלא ועשה בקום התורה מן
בקובץ  עוד ראה הנ"ל החקירה [ובכל תעשה
ג) (סי' סופרים דברי קונטרס ח"ב שיעורים
ה"ח]. שמע קריאת מהלכות פ"א עזרי ובאבי

זיע "א הגרע "א  בין לדינא  נפק"מ
אם שהחיינו  בבירך יואב  להחלקת

השני ביום ולברך לחזור צריך

לביןונפק "מ יואב החלקת בין לדינא
מצות  שקיים באחד הגרע"א
לא  יואב דלהחלקת בשבת, שופר  תקיעת

דהג  אליבא משא"כ המצוה, שפירקיים רע"א
לתקוע  שלא גזרו  שרבנן אף המצוה את קיים
ציין כד) סי' (ח"א משה עקדת בספר  [הנה
פשיטא  נזר האבני יואב החלקת של  שרבו
יו "ד נזר  אבני שו"ת בספרו דכתב להיפך ליה
(כ , בברכות דמרש"י יא) אות קמא  (סי' ח "א
חכמים  התירו  רבים "דברים שכתב: ב)
דבר עוקר דאינו היכא מהתורה דבר  לעקור 
תורה  ודבר  במקומו יושב אלא בידים במעשה
חכמים  עקרו  דלא משמע מאליו" נעקר
לתקוע  המצוה בטל  שיהיה כלל עשה המצות
המצוה  עוקרים חכמים הרי כן  דאם בשבת,
נמי  ואיסור לעשות בידם כח  אין וזה בידים
נזר דהאבני ויתכן  יעו "ש. שעוקרים בהו  אית
סי' ח"א באו "ח  בתשובותיו גם אזיל  לשיטתו 
יקרא  אם נמי "הכי שכתב: ח) (אות תקיד 
על דעבר  נהי בשבת שחל  בפורים המגילה
וכמו עבד " מצוה מקום מכל  חכמים, גזירת
אכן שלמה, החשק ממש"כ לעיל שהבאנו
סי' ח"ב ציון אבנני בשו"ת ממש"כ בזה יל "ע
צדיקים  של בספרן ובחפשנו ואכמ"ל]. עז 
הארץ  פרי בשו "ת זה בעניין שנשאל מצאנו 

אשל בהגהות ג"כ והו "ד  י, סי' או "ח  (ח"ב
ותוכן סק"א) תר  סי' השו "ע על  אברהם
בשופר ותקע שעבר באחד הוא, השאלה
ובירך בשבת להיות שחל  השנה בראש
שמא  או  מהתורה חובתו  ידי יצא אם שהחיינו 
באריכות  ודן שוב, לברך  וצריך  יצא לא
אי  תעביד לא רחמנא דאמר  כל  בדין גדולה
מה  דבדיעבד  לדינא והעלה מהני, לא עביד 
נעשה, כבר  שהאיסור שכיון  עשוי שעשה
לא  עביד  אי דאמרינן  לומר  תרצה אם אפילו
בכה"ג  בזה, נתקן האיסור ואין  הואיל  מהני,
באיסור שכן  וכל מהני. עביד  אי לכו "ע
שהחיינו ברכת לברך  חוזר  אינו הילכך דרבנן,
על עובר  שני טוב ביום זמן לברך והמצריכו 

יעו"ש. תשא לא

דרבנן באיסור מהני עביד אי  בענין 

בזה והנה נתקן  האיסור  ואין דהואיל מש"כ 
מהני  עביד אי לכו"ע גוונא ובכהאי
סט סי' ח"א רי"ט  המה בשו"ת שכ"כ (וציין 
בהשקפה  טז ) סי' המהריט"ץ ובשו"ת
בתקיעת  לדון  דאין  לומר  מקום היה ראשונה
שהרי  מהני לא עביד אי דין מצד  שופר
בעלמא  תקיעה מעשה חשיב שופר תקיעת
(וע"ע  דין  או  מציאות של חלות איזו  ואינו 
כלל נכון אינו  זה אולם עד) סי' הערות קובץ
(מערכת  לקמן  וחידוש בדרוש הגרע"א דהרי
כח , השנה (ראש בגמ' דאיתא הא מבאר  יא)
לא  שלמים של בשופר שהתוקע שהטעם א)
כן ואם מהני לא עביד  אי משום הוא יצא
דכיוון י"ל  ועוד בעלמא. תקיעה מעשה אינו
אחרים, חובה ידי מוציא בשופר  דהתוקע
(וכדפסק  בעלמא תקיעה כמעשה נחשב אינו
היה  דידן  בנידון  אכן  תקפה). סי' השו "ע
אמרינן לא אמאי אופן  בעוד לבאר  מקום
אליבא  שהרי מהני, לא עביד  אי גוונא בכהאי
עביד אי אמרינן  דרבנן באיסור דהגרע"א
גם  ד "ה קכט (סי' בתשובותיו ושכ "כ  מהני
מש"כ וא"כ זה) כל  עם אך  ד "ה קעד  ובסימן 
מצות  קיום דמהני וחידוש בדרוש הגרע"א
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איסור על  שעבר  אלא בשבת שופר  תקיעת
בתשובותיו בזה לשיטתו  אזיל מדרבנן, שבות
אמרינן בדרבנן דרבנן, איסור על דעבר  דאף
אברהם  ברית בשו "ת ושכ "כ  מהני, עביד אי
או "ח שיק מהר"ם ובשו "ת ב) סקי קכא (סי'
הקודש  ציץ בשו"ת והנה ואכמ "ל . כט ) (סי
פרי  הרב מש"כ על  העיר סק"ז) ה נ סי' (ח"א
שכתבו מה לפי "ולכאורה זצ"ל : הארץ
דיצא  היכא דכל  דאמר) (ד "ה בסוכה התוס'
דגם  הדין  יצא, דלא בה גזרו ורבנן מהתורה
בגזירה  נמי הכי קיים לא דאורייתא מצוה
שופר מצות קיים שלא למימר  דהו"ל דרבה
בין חילוק איכא לעיל  מש"נ  ולפי כלל ".
ומיושב  שופר  תקיעת מצות לבין סוכה מצות

שפיר .

בעובר  והרמב "ן  הרמב"ם בפלוגתת

לאו  על עבר אם  דרבנן  איסור על

תסור  דלא דאורייתא 

והוא ונראה נוסף באופן  לבאר מקום דיש
התוס' דברי בבאור  מש"כ  עפ"י
אבני  בשו"ת ג"כ  (והו "ד  סוכות עמק בספר 
וכו ' התוס' "ובמ "ש סק"א): ט  סי' ח"א ציון
על נסמוך  דדרבנן  משום ואולי הטעם. צ"ע
וכרבא  כדאורייתא יחשב תסור  דלא לאו
תעביד לא רחמנא דאמר מקום דכל בתמורה
הדברים  ונבאר ." וכו' מהני, לא עביד אי
המצוות  (ספר  הרמב"ם כתב דהנה בע"ה,
למנות  אין מצוות התרי"ג שבמנין א) שורש
זה  בענין  טעו שרבים מדרבנן, מצוה שום
וכו ' מגילה ומקרא חנוכה נר  מצות ומנו
אל שהביאם שייראה ומה עשה, מצות בכלל 
'אשר הדברים אלו  על מברכין  היותנו  זה,
התלמוד ושאלת וציוונו', במצוותיו  קידשנו 
שכתוב  ממה ואמרו  ציונו ' א)'היכן  כג, (שבת
שימנו ראוי זה מטעם ואם תסור ', 'לא בפסוק

הוא הכלל  אלא מדרבנן , שהוא מה שכלכל
שיש  אף דרבנן נקרא משה אחר שנתבאר  מה

ומבואר עכת"ד. זאת, לקיים מהתורה חיוב
שחכמים  מה לכל  לשמוע מהתורה חיוב שיש
המצוות  בספר הרמב"ם לשון וראה יורו .
בי"ד בקול  לשמוע "שנצטוינו  קעד ): (עשין
רמב"ם  וראה ." וכו ' שיצוונו מה כל הגדול 
הדברים  "אחד  ה"ב: ממרים מהלכות בפ"א
שבעל תורה והם השמועה מפי אותם שלמדו
וכו ' דעתם מפי שלמדו  דברים ואחד  פה
והן לתורה סייג שעשאום דברים ואחד 
ואחד אחד  כל והמנהגות והתקנות הגזירות
להם  לשמוע עשה מצוות דברים הג' מאלו 
תעשה, בלא עובר  מהן אחד כל  על  והעובר 
" יורוך ' אשר התורה פי 'על  אומר  הוא הרי
דרבנן איסור על דהעובר  מהרמב"ם ומבואר
יז , (דברים תסור דלא מהתורה בלאו  עובר
לספר בהשגותיו  הרמב"ן  ומאידך , יא).
זקן נעשה דאינו כתב א) (שורש המצוות
לאו וליכא מדרבנן  וגזרות תקנות על ממרא
כן שהוכיח  ועיי"ש מהתורה תסור  דלא
שאין דכיוון  מ"ו) (פ"ה בעדויות ממתני'
אינו דבריהן של  דבר מחמת אלא מחלוקתנו
יז , (דברים ביה קרינן דלא ממרא זקן  נעשה
של והציווי יורוך " אשר הדבר פי "על יא):
שפרשו דברים על רק נאמר תסור" "לא
מידות  בי"ג ושנדרשו  תורה בדברי חכמים
דברי  בקול  לשמוע שצריך  ומה יעו"ש. וכו '
בשערי  שביאר  וכמו סברא מכח  הוא חז"ל,
מצאו שחכמים דכיוון  ז) פרק א (שער  יושר
והטוב  האמת הוא כן  ולגזור , לתקן  לטוב
ה', בקול לשמוע מסכים שהשכל  וכמו לפנינו
חז "ל שיזהירו מה בכל להזהר גוזר  השכל כן
א  סי' סופרים דברי בקונטרס (וע"ע יעו "ש.
מהרמב"ן ועכ"פ אחר) באופן שביאר  טו אות
חכמים  בקול  לשמוע חיוב שאיכא מבואר 
איסור על עבר  אם אבל לתקנתם ולשמוע
דאין דאורייתא, באיסור עובר אינו דרבנן
את  ולהפוך החפץ עצם את לפסול  בכוחם
בריש  גשטטנר  הגר "נ  (וכדיבאר לפסול  הכשר

מכות).
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העובר  שכל כהתוס' סובר הרמב"ם
בלאו  עובר חכמים  של גזרה על

תסור  דלא דאורייתא 

סוכות ולפי"ז עמק בספר  מש"כ  מבואר 
נעתיק  ולצורך  בסוכה, התוס' בבאור
הטעם. צ"ע וכו' התוס' "ובמ "ש דבריו: שוב
דלא  לאו על נסמוך  דדרבנן  משום ואולי
דכל בתמורה וכרבא כדאורייתא יחשב תסור
לא  עביד אי תעביד  לא רחמנא דאמר מקום
שכל סוברים שהתוס' דכוונתו  ." וכו ' מהני,
מהתורה  בלאו  עובר  דרבנן איסור על העובר
רבא  למחלוקת באנו  וממילא תסור " "לא של 
דכל בהא ב) (ד , תמורה במסכת בגמ ' ואביי
מהני, לא עביד  אי תעביד לא רחמנא דאמר 
עובר וממילא דרבנן  איסור על דעבר דכיוון 
עביד אי תסור , דלא מדאורייתא בלאו כעת
בהגהות  מצאנו  בספרים ובחפשנו מהני. לא
חמץ  מהלכות בפ"ג הרמב"ם על איתן  יד 
בדק  אם "אבל הרמב"ם: דכתב ה"ז , ומצה
יכול אינו  ולמעלה שישית שעה מתחילת
נאסר שכבר  ברשותו אינו  שהרי לבטל 
ביטל לא אם "לפיכך ח: ובהלכה בהנייה"
חמץ  מצא ולמעלה שעות ומשש שש קודם
בשעת  ושכחו בלבו  והיה עליו  דעתו  שהיה
יראה  לא על עבר זה הרי ביערו  ולא הביעור
ואין ביטל, ולא ביער לא שהרי ימצא ולא
שאינו לפי כלום לו  מועיל עתה הביטול 
ברשותו הוא כאילו  עשהו  והכתוב ברשותו 
." וכו ' ימצא ולא יראה לא משום לחייבו 
מדבריו משמע "הרי איתן : יד  בהגהות וכתב
עובר לבטל , ברשותו אינו  דמדרבנן  דכיוון 
כתבו גוונא וכהאי כך, אחר  שביער  אע"פ
שאינו רבנן דגזרו  הנך גבי סוכה ריש התוס'
שמע  קריאת או סוכה חובה ידי יוצא
דהר "ן ואע"ג וכו ' חובה ידי יצא לא מהתורה
וכו ' ס"ל כהתוס' רבנו  מ "מ  כהתוס' ס"ל  לא
דכל ממרים הל ' ריש רבינו  לדעת בפרט
כרחך ועל תסור  דלא לאו  איכא דרבנן  גזירה
יצא" לא דמהתורה למימר  איכא שפיר 

הרמב"ם  ממש"כ לדבריו  לסייע ויש יעו "ש.
דבר האוכל  "כל  הי"ט: ברכות מהלכות בפ"א
עליו מברך אין בשגגה ובין  בזדון  בין האסור
לבושי  ובשו "ת בסוף" ולא בתחילה לא
רבנן דעשו  ביאר פח ) סי' (ח "ב מרדכי
וא"כ יעו "ש. דאורייתא כעין  לתקן  דבריהם
דרבנן איסור על העובר  הרמב"ם דלפי כיוון
איסורו איכא ממילא תסור דלא בלאו עובר
[והנה  לברך. יכול  ואינו המצוה של בהחפצא
הי"ט : ברכות מהלכות בפ"א הרמב"ם מש"כ 
ובין בזדון בין  האסור  דבר האוכל  "כל 
ולא  בתחילה לא עליו  מברך אין בשגגה
אלא  אמרו דלא הראב"ד  בזה השיגו  בסוף".
והט "ז יעו"ש. שרי לברך אבל מזמנים שאין 
אם  מחלוקתם ביאר א) סעי' קצו סי' (או"ח
או בהחפצא איסור הוא בשוגג דרבנן  איסור
כאיסור זהו שמהרמב"ם וכתב הגברא, על 
וכדפסק  אכלו, לא כאילו חשיב ולכן חפצא
איסור דבר  לו מכר  שאם קיט ) (סי' ביו "ד  מרן 
אכלו , כאילו דהוי המעות לו יחזיר ואכלו

הוא משא"כ דרבנן  דאיסור  דהראב"ד  אליבא
דברי  פי על לנהוג הגברא ועל גברא איסור
(סי' המשפט  נתיבות וראה יעו"ש, חכמים
מהלכות  בפ"ג הרמב"ם והנה סק"ג). רלד 
את  מעכבות אינן דהתקיעות כתב הי"ג שופר
את  מעכבות אינן  והברכות הברכות
של דהתקיעות כתב הראב"ד  אולם התקיעות.
בשבילי  ובספר זו . את זו  מעכבות השנה ראש
כתב  יב) אות בהערה א (סימן  החדש השמחה
חיוב  את חז "ל  יפקיעו אם הראב"ד דלפי
יהיה  לא שוב בשבת, שופר תקיעת מצות
זכרונות  מלכויות פסוקי הזכרת חיוב עליו
אלא  הפקיעו דלא מסתבר  וא"כ  שופרות,
דברינו ולפי יעו "ש. יתקעו  שלא גזרה שגזרו 
לא  חז"ל דבאמת בזה לשיטתו  הראב"ד אזיל
אלא  בשבת שופר  תקיעת מצות את הפקיעו 
דאין יסבור  הרמב"ם אכן לתקוע. לא גזרו  רק
נימא  אי דאף למחלוקתם כלל דומה הנידון
מכל בשבת, שופר תקיעת חיוב כלל דליכא
ושופרות, זכרונות מלכויות לומר צריך מקום
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השנה  בראש מהירושלמי שמשמע וכמו
השמחה  בשבילי בספר (וצויין  פ"ד  בריש
לתורה  ציונים ראה לדברינו, וראיה שם),
ברכות  בריש שמהירושלמי לז ) כלל  (סוף
תקיעת  של המצוה את חז"ל דהפקיעו  משמע
אומרים  דהירושלמי אליבא הכי ואפילו  שופר
שאין הרי ושורות, זכרונות מלכויות פסוקי
לפי  פנים כל  על בשניה, תלויה אחת מחלוקת

והירושלמי.] הרמב"ם

תשובה התעוררות שו"ת בדברי 
שהתוקע דסוברים שלמה בית ושו"ת
עובר  בשבת שחל השנה בראש 

תסור  לא של דאורייתא באיסור

את ובחיפושינו ראינו  צדיקים, של  בספרן 
בשו"ת  נפשינו שאהבה
ב) אות שפ"ד סי' (ח"ג תשובה התעוררות
שחל השנה בראש שתוקע "ומי שכתב:
מן תסור 'לא צונו שהקב"ה כיוון  בשבת
לשמוע  אנו ומחוייבים לך' יגידו  אשר  הדבר
דרבנן גזירות דכל  וכו' זה מפסוק דבריהם
על עובר  כשתקע הרי וכו ' דאורייתא הוא
לדברי  לשמוע שציונו דאורייתא איסור
והתוקע  בשופר לתקוע אסרו  הם אשר  חכמים
וכשבירך וכו ' מצוה קיים ולא עבירה עובר
וממילא  לבטלה ברכה בירך תקיעתו  קודם
כי  שהחיינו ברכת שני טוב ביום לברך חייב
ראיה  שהביא ועיי"ש המצוה". קיים לא עדיין
סדין ד "ה סוף ב (כה, בשבת מתוס' לדבריו
סדין חייב דמהתורה תם רבנו  דפסק בציצית)
גזרו לילה דכסות גזירה משום אלא בציצית
בירך עליו והמברך  בסדין ציצית להטיל  שלא
בראש  בשופר  כשתקע נמי הכא לבטלה ברכה
עביד . קא דאיסורא כיוון בשבת, שחל  השנה
הרב  הגאון הביא לא אמאי צ"ב [והנה
לדבריו ראיה זצ"ל תשובה התעוררות
הביא  ואמאי הנ"לך  סוכה בריש מהתוס'
דהנה  לבאר ונראה לחמו , ממרחק ראיה
שמה  דבריו בסוף כתב סוכות עמק בספר 
גוונא  דבהכאי דס"ל התוס' דעת לבאר שרצה

לא  עביד אי אמרינן חז "ל  גזירת על דעובר 
דוחק  זהו  דאורייתא איסור על דעובר מהני
על לדחות מקום דהיה נראה וכוונתו יעו "ש
שם  התוס' מש"כ דשאני לעיל שנכתב פי
לא  ביתו לתוך ימשך שמא שחיישינן  דכיוון 
כן על  אשר  כלל , מדאורייתא המצוה יקיים
לא  אם חובה ידי לגמרי יצא שלא רבנן  גזרו 
דין וזהו  מדאורייתא, אף כדבריהם יעשה
כולה, התורה לכל מכאן להוכיח ואין  מיוחד
ונסתפק  דיתכן  דדוחק, כתב כך משום ואולי
סי' (ח"ד שלמה בית בשו "ת ושו "ר  בזה.]
יתקע  או לולב יטול  "ואם שכתב: רכב)
ויברך בשבת להיות שחל  טוב ביום בשופר
על עובר וגם לבטלה ברכה דהוי ודאי עליו
לתורה  ציונים וע"ע יעו "ש, תסור" דלא לאו
ריש  דמהירושלמי שכתב לז) כלל (סוף
ממצוה  חכמים דכשפטרו  מבואר  ברכות
ואין מהתורה גם הוא הפטור  אזי דאורייתא
עביד ואי כלל  עוד  המצוה מהתורה גם שם
ז "ל דהאחרונים מהתורה, גם עביד  כלום לאו
השנה  בראש ותוקע העובר לענין  בזה דנו 
תקיעה  מצות מקיים הוא אם בשבת שחל
כלום  דלאו  משמע ומהירושלמי מהתורה,

עכת"ד . מהתורה, גם עביד 

שהחיוב הרמב"ן בשיטת אזיל הר"ן 
חכמים תקנות לפי  להתנהג  עלינו

המצוה גוף  את עוקרים אינם  אך

הגרע"א והנה  על  הקשה דקשייתא, בקבא
אולם  כדבריו, דלא מבואר שמתוס'
וז "ל והריטב"א. הר"ן פליג התוס' שעל  ציין 
לו "אמרו  הרי"ף): מדפי ב (יב, בסוכה הר "ן 
סוכה  מצות קיימת לא נוהג היית כן  אם
דמיתסר הוא מדרבנן  דהא דוקא לאו  מימיך .
לא  קאמר  הכי אלא שולחנו, אחר ימשך שמא
חכמים  וכרצון  כראוי סוכה מצות קיימת
מי  'כל ב) (קטז , פסחים ערבי בפרק וכדתנן 
יצא  לא בפסח אלו  דברים שלשה אמר שלא
כראוי". מצותן קיים שלא כלומר חובתו' ידי

אומר לעקורוזאת יכולים אינם שחכמים ת
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ואל בשב רק אלא ועשה בקום המצוה את
בשופר יתקע אם דהר "ן  אליבא ולכן תעשה,
את  אבל  שבות, איסור  על שעבר אף בשבת
אזיל לעיל מש"נ דלפי ויתכן  קיים. המצוה
(פט , לסנהדרין בחידושיו  בזה לשיטתו הר "ן 
דבריו בריש שכתב הלכה) זו  דבר  ד "ה א
שהוא  דבר על  ממרא זקן נעשה שאינו דודאי
צונו דהיכן  בגמ' שאמרו  ומה סופרים. מדברי
ופירש  הוא בעלמא אסמכתא תסור, מלא
בתקנותיהם  להתנהג חייב שהאדם שהכוונה
את  לעקור  רבנן  בכח שאין  ודאי וא"כ  יעו "ש.
המצוה  את קיים אך  איסור  שעבר ואף המצוה
דבר שכל הא), (ד "ה א ח, נדרים בר "ן  [וע"ע
חל בתורה מפורש ואינו  חכמים מדרש שהוא
ועומד מושבע בכלל  שאינו לפי שבועה עליו
וכמש"נ , בזה לשיטתו  ואזיל  ע"כ. סיני מהר
שכתב  שמיני פרק ריש יומא ר"ן וע"ע
לקטן , ספיה איסור ליכא דרבנן  דבאיסור 
איסור דרבנן  איסור דאין  בזה והביאור 
עלינו ויש גברא איסור  אלא בהחפצא

בתקנותיהם]. להתנהג

הרמב "ן בשיטת אזיל הריטב"א
תקנות  לפי להתנהג  עלינו שהחיוב
גוף את עוקרים אינם אך חכמים

המצוה

א):והנה, כח, (סוכה הריטב"א לשון  זה
נוהג  היית כן אם לו אמרו דתנן  "הא
דהא  דוקא לאו  מימיך, סוכה מצות  קיימת לא
רבנן דאסרו  אלא היא, וכשרה גדולה סוכה
שמא  גזירה מבית בתוך  שולחנו  תהא שלא
קיימת  לא פירושו אלא שולחנו. אחר  ימשך
ודכותה  חכמים וכרצון  כראוי סוכה מצות
אמר שלא מי ב), (קטז, פסחים ערבי בפרק
חובתו , ידי יצא לא בפסח אלו  דברים ג'
ודאי  אבל כראוי, מצותו קיים שלא שפירושו 
גם  אזיל הנראה וכפי רבים". וכן מעכב, אינו
דריש  במתני' דהנה בזה, לשיטתו  הריטב"א
זוממין , נעשין  העדים "כיצד איתא: מכות

או גרושה בן שהוא פלוני באיש אנו מעידין 
בן דקתני "והא הריטב"א: ופירש חלוצה" בן 
נקטיה, גרושה דבן  לישן  באשגרת חלוצה,
אלא  התורה מן אינו  חלוצה בן פסול דהא
יוחסין , עשרה בפרק וכדאסיקנא מדרבנן ,
כלל מדאורייתא הזמה דין  בו אין כן ואם
גשטטנר הגר"נ כתב דבריו ובביאור  וכו '."
"והנה  פריו: נתן מכות עמ "ס בספרו  זצ"ל 
ופסולי  איסורי דבכל האחרונים העלו כבר
ולאסור , לגזור חכמים של  בכחם אין  דרבנן
יורוך ' אשר  הדבר מן תסור 'לא משום הוא
כפי  להתנהג ישראל על  ציווי אלא אינו  וזה
שגוף  לומר בכוחם אין אבל  חכמים, הוראת
והשתא  וכו' פסולה או  אסורה היא החפצא
ופסול חלל הוא חלוצה שבן חכמים כשאמרו
פסול שם עליו  שחל הכוונה אין לכהונה,
עצם  לפסול בכוחם אין שהרי בעצמותו ,
וכל לפסול, הכשר את ולהפוך  החפץ
לנהוג  מחוייבים שאנו  אלא אינה הוראתם
נמצא  חלל , היה כאילו  חלוצה בן  דין  בפלוני
חלוצה  בן  שהוא כהן  פלוני על העידו שאם
דכיוון בעצמותו, פסול  שהוא עליו  העידו  לא
ממילא  מדרבנן  אלא פסול  אינו  חלוצה דבן
שאי  וממילא וכו ' הנדון  על פסול  שום חל לא
את  והצדיקו בזה שייך ולא להצדיקו  אפשר 
ידי  על  רשע נעשה לא הוא שהרי הצדיק
ידי  על  צדיק נעשה לא וממילא הזוממים
משום  להלקותם שייך לא כן ואם המזימים,
הריטב"א  אזיל  מש"נ  ולפי תענה". לא
גם  כי ראינו בזה, ובהיותנו בזה. לשיטתו 
יתכן וא"כ  הריטב"א כקושיית הקשה הרמב"ן
בהערת  ושו "ר  בזה. לשיטתו  הרמב"ן דגם
הרמב"ם  כי הריטב"א, על המהדיר  הרב
דעדים  כתב ה"ח  עדות מהלכות בפ"כ
חלוצה  בן  שהוא עדותם על  בעדותם שהוזמו
הרמב"ם  שאף יתכן  וא"כ מדאורייתא, לוקין 
מתתיהו הרה"ג לידידי ושו "ר  בזה, לשיטתו 
בית  בספרו  בזה שהאריך שליט"א גבאי

יעו"ש. יב) אות כ  (סי' מתתיהו
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כהרמב "ן סובר דהגרע "א  יתכן
לעקור  חכמים ביד כח שאין  וסיעתו

המצוה גוף 

הנ "לולפי"ז בכל  כן סובר  הגרע"א דאף יתכן 
עצם  את לפסול  יכולים חכמים דאין 
לתקוע  מותר  מהתורה שהרי משום התקיעה
אלא  השנה ראש בו שחל בשבת בשופר
מחויבים  ואנו  יתקע שלא גזרו  שחכמים
ותקע, כשעבר  אבל דבריהם, פי על  לנהוג
של הגזירה דאין  המצוה חובת קיום ידי יצא
מצות  קיום חיוב עצם את מפקיעה חכמים
חכמים  שכח נימא אי אכן  שופר , תקיעת
שכשרבנן משום התקיעה גוף את לפסול 
יצא  לא החפצא, עצם על  גוזרים הם גוזרים

חובה. ידי

שהגרע "א מקומות מכמה  נראה 
על  דהעובר וסיעתו כהרמב "ם  סובר
תסור  דלא בלאו עובר חכמים גזרת
הפקיעו  דלא  שופר תקיעת ושאני

המצוה את לגמרי חכמים

באופןאולם  לבאר דיש נראה העיון  לאחר
בכמה  הגרע"א בדברי דהמעיין אחר ,
כמש"נ סובר  אינו דהגרע"א יחזה מקומות
עצם  את פסלו לא שחכמים והיינו  לעיל,
בהחפצא  איסור דרבנן  איסורי ואין  התקיעה
לפי  לנהוג שמחוייבים אלא הגברא על  אלא
ועל וסיעתו, הרמב"ן שכתבו וכמו דבריהם
והנה  בע"ה. אחר  באופן  לבאר  נצטרך כרחך
הגרע"א  דעת שאין  נראה שלכאורה מש"כ 
אם  שמסתפק טז ) (סי' בתשובותיו ראה כן,
גרמא  שהזמן עשה במצות אשה לפטור שייך 
בערב  אכילה וכמו מדרבנן, שעיקרה במצוה
וא"כ מדרבנן  מצוה היא דלכאורה כיפור , יום
שהזמן עשה מצות משום דפטורה נימא
יתכן דינא בהאי ואכן  בצ"ע. ונשאר גרמא,
המהדיר הרב שהעיר וכמו הראשונים, דפליגי
מבואר ב) (כ, בברכות דמתוס' א) (אות שם
גרמא  דזמן  משום מתפילה פטורות דנשים

ומאידך , מדרבנן . מצוה היא ותפילה היא,
פטרינן לא דבדרבנן כך , לא נראה שם מרש"י
שציין רצא סי' או "ח  יוסף ברכי (וראה לאשה
והביאור כן), הסוברים ראשונים של רשימה
אינה  שהמצוה דכיוון  סובר  דרש"י בזה,
עשה  מצות של  פטור  שייך  לא בעצם, מצוה
אלא  כולה, התורה בכל כמו גרמא שהזמן 
לדברי  לשמוע מצוה מדין הזמן  כל  נוהגת
ראה  רש"י, דעת שכן מש"כ  [והנה חכמים
לתשובות  שציין  שם המהדיר הרב בהערת
ואשר ד "ה יח (סי' בכתבים איגר הגר "ש
לידיד ושו "ר  שם, כהתוס' רש"י שדעת תמה)
מתתיהו בית בספרו  גבאי מתתיהו הרה"ג
יז) באות כן לפני במש"כ ועיין כא, אות (שם
להוסיף  ויש רש"י. בדעת לבאר שכתב מה
דבריו (שהבאנו איתן  יד בהגהות למש"כ
(ודלא  כהרמב"ם רש"י שדעת שכתב לעיל)
צ"ל וע"כ בברכות, רש"י בדעת שכתבנו  כמו 
ברש"י  מבואר  ושכן ואכמ"ל) אחר באופן
וע"ע  ואליבא) ד"ה סוף א (עד, יומא
תמא  עמ ' המצוות ספר  (על טבא במרגניתא
נימא  ואי ואכמ"ל.] פרנקל) רמב"ם מהדו '
י"ל א"כ  הגרע"א, שצידד  וכמו  פטור  דאיכא
וכמו בהחפצא מצוה היא מדרבנן דמצוה
שבמצוות  וכמו  מהתורה עשה מצות
מצות  מצד לנשים פטור איכא דאורייתא
במצוות  גם פטרו  כן גרמא שהזמן  עשה
אסרו , כשרבנן  להיפך  וה"ה מדרבנן , שעיקרן
והנה  בגברא. ולא בהחפצא הוא האיסור
אם  הגרע"א דן  קי) סי' (ח"א בתשובותיו 
חתיכא  אנפשיה שוויא אמרינן בדרבנן
בדרבנן הרא"ה דלדעת שם וכתב דאיסורא
דאיסורא  חתיכא אנפשיה שויא אמרינן לא
דרבנן דאיסור וע"כ  יוסף, הנימוקי דעת ושכן 
גברא, איסור  אלא בהחפצא איסור  זה אין 
שבדרוש  העיר שם המהדיר  הרב אולם
עמ ' החיים אור  ספרי מהדורת (ראה וחידוש
בכתובות  מתוס' להוכיח הגרע"א כתב רסח)
סברא  הך להו  אית בדרבנן  דאף א) (ט,
כרחך ועל דאיסורא, חתיכה אנפשיה דשוויא
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איסור הוא דרבנן  דאיסור להגרע"א דס"ל 
חתיכה  אנפשיה לשויא ונפק"מ בהחפצא
להביא  נראה לדברינו ראיה ועוד  דאיסורא.
שהקשה  קעט ) סי' (ח "א בתשובותיו  ממש"כ
דבן לעיל) (והו"ד מכות בריש הריטב"א על 
דין בו ואין  מדרבנן פסול  אלא אינו  חלוצה
דפסול בכך מה דלכאורה מדאורייתא, הזמה
מועילה  עדותו הרי מקום מכל  מדרבנן, רק
בו ושייך  מדרבנן  הבי"ד אותו שיפסלו
ולעיל שקר, עד ברעך תענה דלא האיסור
דכשאמרו פריו בנתן  ליישב מש"כ  הבאנו
לכהונה  ופסול  חלל  הוא חלוצה שבן  חכמים
בעצמותו פסול שם עליו שחל  הכוונה אין 
לנהוג  מחוייבים שאנו הוראתם כל  אלא
יעו"ש. חלל היה כאילו חלוצה בן  דין בפלוני
לשיטתו אזיל בקושייתו  שהגרע"א נראה אכן
נימא  וא"כ הוא בעצם איסור דרבנן  דאיסור 
נימא  ואי מלקות. וילקה הבי"ד אותו דיפסלו 
דהתוקע  הגרע"א סובר  אמאי לבאר  נצטרך כן
אסרו כשדרבנן והרי המצוה את קיים בשבת
לצאת  יכול ואינו בהחפצא איסור  זהו לתקוע
(וכבר לבאר  דיש אלא המצוה. חובת ידי
אורייתא  בשבילי בספר  בזה שעמד  מצאנו 
דיתכן ב) אות כח  עמ ' השמחה בשבילי
המצוה  נתבטלה אכן  גזרה חכמים דכשגזרו 
עבר ואף יתכן  חכמים כנגד והעושה לגמרי
תקיעת  שאני אולם תסור , לא של באיסור
לגמרי, המצוה את עקרו  לא שרבנן  שופר
כן ואם בשופר, לתקוע יכלו דין  בבית שהרי
את  לגמרי עקרו  שחכמים לומר אפשר  אי
שבכל שמי י"ל  גוונא בכהאי ולכן המצוה,
שהרי  המצוה את קיים בדיעבד  תקע אופן
הבאנו לעיל  והנה דרבנן . שבות על  רק עבר 
אם  חובה ידי שיצא הארץ פרי שו "ת בשם
לא  ואף בשבת שחל השנה בראש תקע
השני  ביום שהחיינו  ברכת לברך  יצטרך 
אי  האיסור  יתוקן  דלא דכיוון משום וטעמו
כן , סובר  הגרע"א דגם וכתבנו מהני. עביד 
לגמרי  הפקיעו לא שרבנן בגלל דרק ויתכן 
את  קיים תקע דאם אמרינן שפיר המצוה את

משה  עקידת בספר ושו "ר  בדיעבד. המצוה
עביד דאי דבריו  בסוף שכתב כד ) סי' (ח"א
אסר שחכמים היכא אף אמרינן  מהני ולא

מחמת  חכמים דגזרו היכא אולם לעשות,
מהני, לא עביד אי אמרינן לא בזה גזירה
[והנה  בראיות) כן שהוכיח נד  סי' (עיי"ש
תשובה  התעוררות בשו"ת למש"כ שם ציין 
עובר בשבת בשופר  שהתוקע לעיל) (הו"ד
סופר החתן בשם והביא מצוה. ולא עבירה
תשובה  שההתעוררות הכרח  דאין זצ"ל 
לחלק  יש דאולי בזה, הגרע"א על  יחלוק
ותקע  בעבר  רק כן  ליה סבירא שהגרע"א
על קאי תשובה ההתעוררות ודברי בדיעבד
מצוותו אין במזיד  והתוקע במזיד , התוקע
ביסוד הגרע"א מש"נ , לפי והנה יעו "ש. מצוה
זצ"ל תשובה כההתעוררות סובר  ודאי דבריו 
תשובות  מכמה מוכח  הנראה כפי וזה
ותקע  בעבר  דעסיק צ"ל  ובהכרח  וכמש"כ ,
דלא  לאו על עבר  ודאי במזיד  אכן בדיעבד,
יד מהגהות להביא יש לדבריו  וסייעתא תסור.
בסוכה: התוס' בדעת כן  שפירש (שם) איתן 
הנזכר , התוס' לדברי קשיא דלא "אפשר
יכול והיה דרבנן  אגזירה במזיד  בעבר דהתם
על לעבור  שלא כתקנה המצוה לקיים
ידי  יצא שלא אמרינן הכי משום גזירתם,
דרבנן מילי דכל  מדאורייתא נמי חובה
יכול כשהיה נמי והכא תסור , לא על  סמכוה
עובר , מדאורייתא ביטל  ולא שש קודם לבטל 
לקיים  לו אפשר כשאי הדחק בשעת משא"כ 

שם".] דבריהם העמידו  לא בכה"ג המצוה

מהמצוה לגמרי נפקע אנוס אם בהא 
ובדברי המצוה  מן  נדחה  רק  או

בזה הגרע "א 

אם ובחלקת דן  ד ) ענף אונס דיני (ח "א יואב
מן לגמרי שנפקע הכוונה באנוס
לגמרי  שנפקע לא אבל נדחה שרק או  המצוה
שלא  גזרו  דכשרבנן ונפק"מ  יעו"ש. מהמצוה
יכול ואינו  אנוס בעצם הוא בשופר לתקוע
יתקע  אם שגם הוא הפירוש אם לתקוע
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כיוון שמא או כלום עשה אינו בדיעבד
לגמרי  נפקע אז חכמים גזירת מכח שאנוס
(פ"ז כלאים במתני' איתא והנה, מהמצוה.
מלפניו ויצא הכרם את שזרע "האנס מ "ו ):
"ואף  הרע"ב: ופירש במועד " אפילו  קוצרו 
דבר אוסר אדם שאין  האבד דבר  שאינו  פי על 
התירו העין  מראית מפני כן אע"פ שלו שאינו
כמקיים  נראה יהא שלא במועד  לקצור 
יוסיף  שמא ירא הוא אם נמי אי כלאים,
." וכו' האבד  דבר  הוי אז במועד מאתיים
אם  הא לעיין "ויש כתב: הגרע"א ובתוספות
ניחא  מיקרי ולא אנוס הוי לקצור  לו נתיר לא
האבד". דבר הוי לא כן  ואם ליתסר ולא ליה
לפנינו יהיה דלמעשה דאפילו  אומרת, וזאת
פנים  כל על אך  מאתיים, הוסיף שהרי איסור
התירו לא שחכמים משום אנוס שהוא כיוון
התבואה  נאסרת אין כן אם במועד לקצור לו
ואל בשב תורה דבר  על לעבור לו  ומותר
גזרו שחכמים במקום גם ה"ה כן ואם תעשה.
תקע  אם אך בשבת, בשופר לתקוע שלא
המצוה  את קיים בדיעבד  בשוגג, בשופר
בכסף  ועיין המצוה, את הפקיעו  לא דחכמים
שכתב  ה"ח) ומצה חמץ מהלכות (פ"ג משנה
אינו בפסח חמץ לבער  אסרו דכשחכמים
שלא  גזרו שחכמים משום באיסור עליו עובר
ויקיים  יתכן  יבער אם אולם יעו "ש. יבער 
תקיעת  מצות שמקיים וכמו  ביעור מצות
תאסר לא במועד  יקצור  אם וכן שופר,

באיסור . שקצר  אף התבואה

בבין בשבת שופר תקיעת בענין
השמשות 

כללוהנה  ח  חלק הבית (מערכת חמד  בשדי
כתב: טוב) אות תשיט  א' עמ' יא
חקירות  הביא הקדושה כת"ר מעלת "והנה
השנה  ראש של ראשון  טוב ביום גדול  חכם
ואין תוקעין דאין  בשבת שחל סוכות ושל
תיקנו לא למה דרבה, גזירה משום נוטלין 
וכיוון שבות בו דאין  השמשות בבין לתקוע
לתקן להם היה לחומרא דאורייתא דספיקא

שבות  בו גזרו  דלא השמשות בבין  לתקוע
שבות  גזרו יומא דבעיולי הסוברים ולסברות
בין בין שאני דלא הסוברים לדעת אבל ניחא,
והוא  יומא לאפוקי יומא דעיולי השמשות
ומה  ." וכו ' קשה אכתי אחרונים רבני הסכמת
וכוונתו יתכן גדול, חכם חקירת שהזכיר 
שחקר לה) (סי' כהונה מצות הרב להגאון 
דהנה  לומר , יש דינא ובהאי יעו "ש. בזה
רדיית  ד"ה ב (כט , השנה בראש התוס' כתבו
דהאיסור שופר) תקיעת (ד "ה ובחולין  הפת)
דרבנן איסור הוא בשבת בשופר לתקוע
דעת  וכן מלאכה, ולא חכמה שהיא בתקיעה
(בראש  לנר הערוך  ושכ"כ (שם) בחולין  הר "ן 
האיסור ואין התוס' דעת בבאור שם) השנה
ג"כ וראה שיר , כלי יתקן  שמא משום
תקיעת  (ד "ה שם לחולין  החת"ס בחידושי
שחל השנה בראש תוקעין  שאין ומה שופר)
מהלכות  (פ"ב הרמב"ם כתב בשבת להיות
יטלנו שמא גזירה משום דהוא ה"ו ) שופר
ארבע  ויעבירנו  לו שיתקע למי ויוליכנו  בידו
מרשות  יוציאו או  הרבים ברשות אמות
בדעת  אולם סקילה. איסור  לידי ויבא לרשות

בש  כתבו  סי'הרמב"ם (ח"ב ומשיב שואל ו"ת
וסי' נח סי' (או"ח סופר כתב ובשו"ת קנה)
(סי' טוחן מלאכת טל באגלי ג"כ  וע"ע קו )
הוא  האחד שבותים, ב' דאיכא טז) ס"ק לח
משום  הוא והשני בשבת כלי תיקון משום
הרע"ב  דעת והנה יעבירנו. שמא גזירה
כל דרבי אליבא דאומנם מ"ג) (פ"ג בעירובין 
אך רבנן  בו  גזרו  לא שבות משום שהוא דבר
גזרו דחכמים רבי מודה שבותים ב' בדאיכא
דכיוון י"ל  דידן בנידון  וא"כ השבות. על 
הרמב"ם  (לפי שבותים ב' לפנינו  שיש
שיר כלי יתקן  שמא גזירה האחד וסיעתו)
יתקע  דלא גזרינן א"כ יעבירנו, שמא והשני
לפי  ואף אינו זה אולם השמשות. בין  בשבת
שבותים  ב' דאיכא דבמקום הסובר הרע"ב
להתיר מקום יהיה השבות על  גזרו חכמים
והוא  השמשות, בבין  בשבת בשופר לתקוע
הגאון נפלא באופן  שפירש מה פי על 
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השנה  (ראש זצ"ל  הלוי משמר בעל המופלא
מעשה  יש בשבת שופר דבתקיעת מה) סי'
שני  יש זה איסור  שלמעשה אלא אחד  איסור
שיר כלי יתקן שמא האחד  לאיסור טעמים
הרבים  ברשות אמות ד' יעבירנו שמא והשני
כלי  מתקן  איננו בשבת בשופר התוקע דהרי
הרבים  ברשות אמות ד' מעביר ואיננו שיר 
שופר תקיעת של אחד מעשה רק עושה אלא
(אליבא  חששות משני חכמים שאסרוהו 

יעו"ש. וסיעתו) דהרמב"ם

מדרבנן שבותים  ב ' על בעובר
דאורייתא איסור איכא

שם אכן המשנה  על  בתוספותיו הגרע"א
דרק  סובר קנט) (סי' בתשובותיו  וכ "כ 
מודה  כאחד השבותים ב' על  שעובר  במקום
דבכהן דן  [ועיי"ש השבות על  שגזרו רבי
אשה  לו דמתקינין  הכיפורים ביום גדול 
את  יגרש הגדול  שהכהן אפשר היה אחרת,
ביום  התנאי את יקיים אם שרק בתנאי אשתו 
האחרת  והאשה מגורשת תהיה היא כיפור 
שבותים  ב' דאיכא כיוון  אך  לו , תתקדש
לכן גירושין  וגם קידושין  גם כאחד, הבאים
גם  דידן בנידון  וא"כ  המקדש] בבית גם אסור
שאינו כיוון  אך  איסורים, ב' דאיכא נפרש אם
אין ואדרבא כאחד , השבותים ב' את עושה
גוונא  בכהאי גם א"כ לשני, קשור אחד שבות
בבין השבות על גזרו לא דרבי אליבא
בבין בשבת לתקוע נתיר  ולפי"ז השמשות,
יחזה  וחידוש בדרוש המעיין [והנה השמשות
רק  שופר  בתקיעת דאיכא נקט הגרע"א שגם
שכבר אלא . שבותים] ב' ולא שבות משום
דכיוון השואל  הרב בשם חמד השדי כתב
מתקנים  היו  ואם קצר  זמן  הוא השמשות דבין
מתוך אז השמשות בבין  ולטול לתקוע
לודאי  קרוב המצוה, את לקיים בהול  שהאדם
לקיים  בהול דאדם שבת חילול  לידי שיבואו
אצל והלולב השופר להוליך ויקדימו המצוה,
וביני  ביני המצוה זמן  יעבור שלא כדי בקי

יעו"ש.

בשוגג  בתוקע הגרע "א  בדעת
השמשות  בין  בשבת

שאם אולם כמו דהגרע"א דאליבא יתכן
קיים  בדיעבד אז  בשבת בשופר  יתקע
יתקע  אם השמשות בבין גם המצוה, את
לא  השמשות שבבין  אף המצוה, את יקיים
שבות, על  לעבור  גוונא בכהאי רבנן התירו
שופר ובספר המצוה. את קיים יעבור אם אך 
עולם  סדר ספר  בשם כתב (235 (עמ ' תרועה
במצוות  רק אמור  השמשות בין שדין
השמשות  בין  דבזה מסויים, בתאריך התלויות
ליממה  או הקודמת ליממה שייך אם ספק הוי
ואילו יום לשם הצריכות במצוות אבל הבאה.
ביום  דנוהג שופר כמו הם, פטורים בלילה
השמשות  בין  דין בזה אין  בלילה ופטור
ליישב  עוד מש"כ ועיי"ש ודאי כלילה ונידון 
אם  עולם, סדר ספר דברי לפי וא"כ בזה.
קיים  לא השמשות בבין בשבת בשופר  יתקע

המצוה. את

את  קיים  אם  ברורה  המשנה בדעת
בשוגג  בשבת בשופר בתוקע המצוה 

המשנה והנה  זה בעניין פסק היאך  לעיין  יש
תרלד (סי' סוכה בהלכות דהנה ברורה,
"מי  הערוך : בשולחנו  מרן  פסק ד) סעי'
חוץ  ושולחנו  בסוכה ורבו  ראשו  שהיה
אפילו בסוכה אכל לא כאילו  ואכל, לסוכה
אחר ימשך  שמא גזרה גדולה, סוכה היא אם
אכל לא כאילו  (ד "ה הלכה ובבאור  שולחנו "
(דף  בסוכה התוספות "לדעת כתב: בסוכה)
על גזרו דרבנן  כיון  יצא, לא התורה מן  ג),
סוכה, מצות קיים לא כאילו  ואמרו  זה
אין ולדינא מדרבנן. רק וריטב"א ולהר "ן 
ולאכול לחזור צריך השיטות דלכל  נפקותא,
באכילה  זמן  יברך  אם לענין אכן בסוכה.
והביכורי  דיברך  מגדים הפרי דעת שניה,
בענין והנה שם". עיין עליו, חולק יעקב
אם  בזה דעתו המשנ "ב כתב לא שופר  תקיעת
את  קיים אם בשופר בשבת שתקע אחד
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ונפק  דיתכןהמצוה שהחיינו, לברכת "מ 
אליבא  רק היא הנפקותא דכל  דכיוון 
מרן דלדעת ג) סעי' תרל (סי' ערוך דהשולחן 
אליבא  השני,אך ביום שהחיינו  מברכים לא
ביום  גם שהחיינו  מברכים הכי בלאו  דהרמ "א
אליבא  בזה נפקותא אין וממילא השני
המשנה  בזה דן לא כך משום ואולי דהרמ "א,
סעי' שמה (סי' הלכה שבבאור ואף ברורה,
תקיעת  לענין חז"ל שגזרו  ידוע "וגם כתב: ז )
המגילה  קריאת לענין וכן  בשבת שופר
כדי  ישראל לכלל דאורייתא עשה וביטלו
אותו שיביא שבת חילול לידי יבואו שלא
אם  להוכיח אין אך  וילמדנו " חכם אצל 
הכוונה  דאורייתא" עשה "וביטלו מש"כ 
ביום  לברך ויצטרך המצוה את שהפקיעו 
לא  גזרו  רק שמא או  שהחיינו  ברכת השני
לעניין אך  איסור עבר תקע אם אך  לתקוע
ולא  המצוה את כקיים חשיב שהחיינו  ברכת
חכמת  בהגהות [והנה שנית לברך  יצטרך 
אי  ודאי הסברא דמצד  הקשה שם שלמה
לא  מדרבנן רק כשר , התורה דמן  לומר  אפשר 
מן מצוה ידי בו  יוצא יהיה שלא מהני,
כתב, ועוד כן . נותן  השכל אין  ודאי התורה,
מצוה  לבטל  לרבנן כח יש היאך  הכי דבלאו 
מן חובתו  ידי יוצא יהיה שלא התורה מן
שמאי  דבית ואליבא בסוכה שרק התורה,
שלמה  חכמת ובהגהות יעו"ש. כן  אמרינן
הרשב"א  כדעת דנקט נראה שמג) (סי' או "ח 
תורה  באיסור דאם רבי) ד"ה א (קיד, ביבמות
לו ליתן מותר  להפרישו, מצויין דין בית אין 
דהביאור ויתכן  יעו"ש בידיים דרבנן  איסור
זיע"א  שלמה החכמת של  לשיטתו הוא בזה
נבילות  כמו  חפצא איסור דרבנן  איסור  דאין
שאמרו בדרך  ינהג שהאדם רק אלא וטריפות
נתחדש  לא הרשב"א לדעת ובזה חכמים
חכמת  בהגהות אכן  לקטן. ספיה איסור
עבר אם דידן בנידון  דן  תקפט) (סי' שלמה
יצא  אם ובירך בו  ותקע בשבת השופר  ונטל
לברכת  ונפק"מ  לא, או  שופר חובת ידי
בדיעבד , אף מהני דלא וכתב שהחיינו .

מהני  לא בדיעבד  ואף בעבירה הבאה דמצוה
תרמג) סי' אברהם של  שולחנו בספר (וכ "כ 
אמרינן דרבנן באיסור דגם בתו "ד , וכתב
בגמ ' רש"י שכתב וכמו בעבירה הבאה מצוה
יעו"ש. מדרבנן) טבול  (ד "ה ב לה, בפסחים
זיע"א  שלמה החכמת שכתב ממה והנה
ולא  מדרבנן  בעבירה הבאה מצוה שאיכא
מצות  מכח  דאורייתא איסור דאיכא כתב
היא, בעבירה הבאה ומצוה תסור  דלא עשה
לתקוע  שלא רבנן שגזרו דמה ס"ל ע"כ
איסור אלא בהחפצא איסור זה אין  בשופר
ולכן רבנן  שגזרו כמו  לנהוג צריך  שהגברא
בעבירה  הבאה מצוה הוי מצוה כשעושה
דרבנן באיסור  דגם שלמה להחכמת דס"ל 
צ"ב  וזה בעבירה, הבאה מצוה דאיכא נקטינן
של בהחפצא כשהאיסור דרק י"ל דבפשטות
ולא  בעבירה הבאה מצוה איכא המצוה
עפ"י  ליישב יש ואולי בגברא, כשהאיסור 
אות  לא סי' (או"ח חסד  תורת בשו "ת מש"כ 
גם  כן  אמרינן החפץ בגוף היא דכשעבירה א)
התקיעה  עצם היא העבירה וכאן  בדרבנן,
הגאון בשם לעיל וכמש"כ בשבת, בשופר

זצ"ל]. הלוי המשמר  בעל

ראש בחל הקבלה  חכמי  בדעת
בשבת  השנה 

בזה ובהאי נהגו האיך לברר  יש עניינא
המקובל הרב מנהג אחרי ההולכים
(הרש"ש). זיע"א שרעבי שלום רבי האלוקי
עמ ' חדשה (מהדורה שלום נהר  בסידור והנה
ראשון יום חל  "ואם כתב: יט ) אות שנו
סדר שופר  תקיעת בשעת לכוין נכון בשבת
גם  ושכ"כ שופר " תקיעת בלא הכוונה
עזריאל רבי האלוקי המקובל  תלמידו
אות  ב (ד, הארץ זמרת בספרו  זיע"א אביגדור 
יעו"ש. נז ) אות ב יט , דף שם וע"ע ח ,
בשופר תוקעים שאין  דאף בזה והביאור 
וכמו המחשבה, בזה מועילה אפ"ה בשבת
זיע"א  חי איש הבן  מרן  עוזינו גאון  שכתב
שהאריך והנה) ד"ה ב (דף אליהו  שני בספרו
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תועלת  יש אדם בדיני שגם וכתב זה בעניין
עמה  שאין דאע"פ גרידה במחשבה ותיקון 
תרומות  גבי שמצינו והוא פועלת, היא מעשה
(לא, בגיטין ותוספות לרש"י דס"ל ומעשרות
שום  בלתי בלבד במחשבה נתקנים שהם א)
בצד עיניו נותן  אלא כלל, בידים הפרשה
הנפלאים. בדבריו  יעו"ש אחר בצד ואוכל
"ובזה  אמרתי): ובזה (ד "ה שם כתב ועוד 
סיוע  מכאן שיש דשמיא, בסייעתא אמרתי
השנה  בראש ז "ל , הרש"ש רבנו  לסברת גדול 
סוכות  של ראשון טוב ביום וכן  בשבת, שחל
נוטלין ואין  בשופר תוקעין דאין  בשבת שחל
השופר כוונות כל לכוון  שצריך לולב,
מכל מוכח דהא בלבד  במחשבה והלולב
מעשה  בלתי לבדה דמחשבה לעיל הנזכר
מעשה" ע"י הנעשה תיקון כמו תיקון עושה
דגם  לומר  יתכן לעיל  שנכתב מה ולפי יעו "ש.
מצות  הופקעה שלא נקט זיע"א הרש"ש רבנו 
לתקוע) נהגו דין שבבית (ועוד  לגמרי שופר
כוונה  אך  לתקוע שלא שתיקנו אף כך  ומשום
בדיעבד יתקע דאם ויתכן בעינן, ומחשבה

לעש  הנצרכות הכוונות בזה המצוה,ויכוון יית
איסור על שעבר  אלא המצוה את יקיים
שאהבה  את מצאנו לדברינו וסמך  שבות.
שכתב: א) נו, (דף בינה שערי בספר נפשנו ,
לכוין יש אם מוהרי"ב מורי פי את "ושאלתי
בשבת, שחל  השנה ראש תפילת בכוונות
כן דאם לו והקשתי וכו ' ודאי שכן לי ואמר 
שבת  דמקדושת דמשמע שופר, יש לא למה
שקר דזה לי והשיב נסירתם, נגמרת מאליה
בשבת  אפילו תוקעים היו  דין בבית שהרי
שבבית  דכיוון  ומבואר  לארץ". בחוץ אפילו
תוקעים  לא שאף ודאי א"כ תוקעים היו דין
התקיעות  כוונת שיכוון  בעינן אך בשבת
ביטלו לא וחכמים וכמש"נ  הגזרה מכח  דהכל 
הבן מרן ממש"כ  יל"ע אולם המצוה. לגמרי
הביא  שבו  אליהו  שני בספרו זיע"א חי איש
תורה  שו "ת דבספרו הרש"ש, לרבנו סימוכין
האחרונים  קושיית הביא תלו) (סי' לשמה

השנה  ראש ביום בשופר  תוקעין אין  דמדוע
דגזרו דאמרינן דאע"ג בשבת, להיות שחל
ברשות  אמות ד ' יעבירנו שמא גזירה חז"ל
מן עשה מצות זוהי לכאורה הרי הרבים,
יעבירנו שמא דרבנן גזירה משום ואיך  התורה
עשה  מצות נדחה תעשה לא ספק שהוא
"הטעם  זה: על  והשיב מדאורייתא, גמורה
הרבים, ברשות אמות ארבע יעבירנו דשמא
טעם  לעשות בשביל אלא חז"ל אמרו  לא
כדי  ישראל, המון  לפני לגזרתם ונגלה פשטי
תהיה  ולא אדם כל אצל  גזרתם שתתקבל 
הטעם  עיקר  זה אין  אך טעם, בה שאין גזרה
ידעו שהם מפני הוא העיקר אלא שלהם,
מצוות  ידי על הנעשה שהתיקון קדשם ברוח 
בשבת  זה יום חל  כאשר  הנה הזה, ביום אלו
השבת  קדושת מכח מאליו  נעשה הוא הנה
כבוד בעבור לכן  ידינו , על  לעשותו  צריך  ואין
יטלו ולא זה יום לתקוע שלא תקנו  השבת
האלה  המצות של  שהתיקון להורות לולב
השבת". קדושת ידי על מאיליו  נעשה הוא
אליהו , שני בספרו  שכתב כמו דלא ומבואר
ואין השבת קדושת מכח  מאליו  נעשה דהכל 
יתקע  דאם יל"ע ואכן זה. ביום לכוונות צורך 
בזה  קיים דלא יתכן  בשוגג בשבת בשופר
מכח מאליו נעשה הכל  שהרי מצוה שום
ידינו . על להעשות צריך ואין  השבת קדושת
השופר מצות הופקעה ולפי"ז  יתכן  ואדרבא
הכי  דבלאו לעיל , וכמש"נ חכמים ע"י בשבת
במהדורה  ושו"ר בשבת. מאליו נעשה הכל
לאור היוצאת לשמה תורה שו"ת של  החדשה
(הערה  שם בהערות שלום אהבת ישיבת ע"י
מש"כ ראינו  בזה ובהיותנו  שכיוונו . וברוך (5
(סי' בחכמה הבן  בספרו שליט"א הלל הגר "י
ותכליתו השופר של דעיקרו  כתב ובתו"ד לא)
והתיקונים  ההמשכות וא"כ  התשובה הוא
תמיד שנוהגת התשובה מצות מפאת נעשים
התקיעות  בהעדר אפילו השנה ראש ביום

יעו"ש. בפועל 
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הכיפורים  יום בהלכות תשובות

שליט"א קניבסקי מהגר"ח
גבאי מתתיהו הרב מאת הערות עם

בתשיעי  האוכל כל הרמב "ם השמטת 

תשיעי שאלה : התענה כאילו בתשיעי האוכל דכל  השמיט עשור  משביתת בפ"א הרמב"ם מ "ט 
ועשירי.

טובה.תשובה: עצה הוא

משנה משמע  בלחם וע"ע כ "ח. ס' ח"ג ומגן שמש בשו"ת ועמש"כ תר"ד. ס' השלחן הערוך כן הקשה כן

ובס' ט' ר"ה לנר וערוך יהושע ובפני הרמב"ם בדעת ס"ח יצחק פרי  ובשו"ת ה"י  עשור משביתת פ"א
ומש"כ י"ב עמ' שאול נר הזכרון ובס' ר"י  עמ ' פ"ח  יומא היום קדושת ובס' ה"ו עשור משביתת פ"ו יעקב משנת

יצחק  ויען ובשו"ת כ"ז ס' ח"ב יומא חיים שמועת ובס' נ"ט  ס' ח "א איתן נהרות בשו"ת הרמב"ם השמטת לתרץ

ה"ד. עשור משביתת פ"א יעקב משנת ובס' ל"ד  ס' נוראים וימים פ"א, יומא ישורון נחמת ובס' כ "ה ס' ח "א
יומא  עזרי דרכי  ובס' פ"א. יומא אברהם ברכת ובס' ר"ז עמ' בנים לב ובס' או"ב י "ג ס' יו"כ אשר מנחת ובס'

עינים  ובס' ע"ב. ח' ר"ה זצ"ל  רוזנטל להגרמ"א אהרן מטה בס' וע"ע קפ"ז. ס' ח"ה והנהגות ובתשו' רי "ז ס'
ח '. ברכות למשפט 

בצינור חולה

עיו "כשאלה: דאכילת מ"ע לו  יש אם לוושט צינור עם האוכל חולה

כן .תשובה:

יצחק ועמש "כ  מנחת בשו"ת וע"ע י "ד . ס' האיתנים ירח כצבי  רץ ובס' נ"ו עמ ' מועדים שמעון ברכת בס' בזה
אם  הסתפק תר"ד ס' השלחן ובטהרת ק"ו. תשו' ח "א  הגר"ח מועדי ובס' מצה. לענין י "ח  ס' ח "ג 

לו  דאין נבנצאל הגר"א לי  וכתב ב'. ס' ח"ח  ודורשין שואלין בשו"ת בזה ועמש"כ אכילה. כדרך שלא יוצא
פמ"ט היולדת תורת ובס' ה"א, פ"ד  יו"כ  קודש מקראי  ובס' קי"ג . תשו' תורה תצא מציון בשו"ת ומובא מצוה.

מ "ט. ס' ח "א אלעזר מנחת ובשו"ת ה' אות ס"ב ח"ד  המאיר שרגא ובשו"ת י"א הערה

בפת עיו"כ סעודת 

יוצא שאלה: מאכל בכל  או  בעיו "כ  פת לאכול דווקא צריך אם

מצוה.תשובה:

וכ "פ והסתפק א"צ. מ"ט  ס' ח"א אלעזר מנחת ובשו"ת שי "ג מ"ע המנ"ח אולם תר"ד. ס' השלחן הטהרת בזה

השדי  ועמש"כ  פת. דבעי משמע ש"ז ס' הלקט  בשיבולי אכן או"ב. נ"ד ס' ח"ד  הלוי  שבט בשו"ת
ובשו"ת  כ "ג  ס' ח "ב תפארת אדרת ובשו"ת ר' ס' ח "ב הקהתי שבט ובשו"ת או"ג . אסיפ"ד  יוה"כ מערכת חמד 

מרכבות  בשו"ת ועי' בפת. טוב ע"ז מרן השיב ס"ב עמ ' חי "א משה ידון ובשו"ת מ "ז ס' ח"ג התשובה עמק

ח"ד לציון אור ובשו"ת קי"ב. ס' ליברמן יקותיאל  הג"ר תשו' אודך  אני  גם ובס' י "ד . אות י "ג ס' ח"ג ארגמן
ס"א. פ"ז
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עיו"כ בסעודת  שתיה

השו"ע שאלה: כמש"כ  לאכול  רק או  הגמ' כלשון  לשתות גם צריך אם עיו "כ  בסעודת

יתכן .תשובה:

שגם והסתפק  מרן ע"ז השיב דיין שמואל משה רבי ידידי שתח "י  ובתשובה תר"ד . ס' הטהור השלחן בזה
דרכי  ובס' קפ"ז ס' ח"ה והנהגות ובתשו' ר"צ ס' יצחק שיח בשו"ת ועי' האכילה. מצות בכלל  שתיה

ס"א. פ"ז ח "ד לציון אור ובשו"ת ע"ב. פ"א יומא חיים סוכת ובס' רי"ד ס' יומא עזרי

עיו"כ בליל באכילה מצוה

להמצוה שאלה: איכא ביום רק או עיו "כ  בליל אכילה מצות יש אם

ב'.תשובה: ס"ג בנדרים כדמשמע שחייב כמדומה

מערכת ויעויין חמד ובשדי בזה מש"כ  שם מבוטשאטש אברהם ובאשל  חינוך , ובמנחת שם. הגר"א בביאור

עמק  ובס' רמ"ה עמ' דקרא בטעמא מרן ומש"כ ס"ב. פ"ז ח "ד לציון אור ובס' י "ב אות ס"א יוה"כ
ובשו"ת  תר"ד . ס' שונ"ה המועדים תורת בס' מרן ובשם מ"ג . ס' ח "א אבי  בית ובשו"ת קס"ט שאילתא שאלה

ובשו"ת  תר"ה ס' החיים ובס' כ "ד ס' ח"א צבי  באר ובשו"ת ל"ט  ס' שן היכלי ובשו"ת ק"א. ס' ח "ה יוסף משנת

יוה"כ שמועות אסיפת ובס' צ"ט . ס' ליברמן יקותיאל  רבי תשו' אודך אני גם ובס' רל"ח  ס' ח "ח אפרים רבבות
ל"ב. ס' שבתון שבת ובס' ק"ז. עמ'

עיו"כ בסעודת  אונן 

מהמצוות שאלה: פטור  שאונן עיו "כ  בסעודת חייב אם אונן

חייב.תשובה:

וצ"ע.ולכאו ' מהמצוות פטור שאונן י "ל  שיאכל, ללא לצום כח  לו שיהא כה"ג י"ל

יצא אם מאכלים גזל

המצוה שאלה: יצא אם עיו"כ סעודת מצות לצורך  בעיו"כ חבירו ברשות שלא מאכלים האוכל

לא.תשובה:

שבמצוה ולכאו ' ז', אות ב' ענף כ"ז אות ס"ג ח"א מתתיהו בית בס' המובאים מהאחרונים רבים עפמש"כ  י "ל 

לצום. כח לו יהא סו"ס הכא ה"ה בעבירה גם יוצא התוצאה שעיקרה

מינים  ד' או עיו"כ סעודת 

עדיף שאלה: מה מינים, ד ' או  עיו"כ סעודת צרכי או לקנות שיכול מי

זכה.תשובה: הקודם כל 

שסעודת ובשו"ת כתב ר"ד , ס' ח "ח הלכות משנה בשו"ת אולם עדיף. מינים שד' כתב צ' ס' ח"ג תורה קנין

ישראל שמחת ובס' מ"ג ס' ח "ב הלוי חיי  בשו"ת בזה ועמש"כ  עדיף. עיו"כ

עיו"כ בסעודת  משנה לחם

עיו "כשאלה: בסעודת משנה לחם על  לבצוע ענין יש אם
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שמענו .תשובה: לא

עניני ועיין איש לחם ובס' ה"א פט"ז יו"כ גבריאל  נטעי  ובס' בזה מש"כ סק"ה תשל "ד אות המנהים טעמי  בס'

פ"ו. עמ' שמים גן ובס' מ "ד ס' פ"ז משנה לחם

לתשובה  חינוך

בעבירה שאלה: מוזהר שאין כיון  תשובה לעשות בעיו"כ קטן לחנך צריך אם

כן .תשובה:

בזה והסתפק ועמש"כ לא. למה ע"ז מרן שם וכתב כ"ט , ס"ק פ"א תשובה הל ' בתשובה לדופקי  בס' בזה
מ"ז. עמ' ח "ב משא עבודת ובס' ר"ל  עמ ' תשובה יצחק גבורת ובס' מ "ו ס' ח "ז יציב דברי  בשו"ת

ס"ה. ח"ד  ד ' סו"ס ח"ו תפארת אדרת ובשו"ת

תשובה  על ברכה

דתשובה שאלה: מ"ע על  ברכה נתקן  לא מ"ט

מעשה.תשובה: בו אין  כי

י"ב ועמש "כ  אות קס"ח  ס' יו"ד יצחק בית ובשו"ת י "א אות מ"ח  ס' יעקב סולם בשו"ת נוספים תירוצים

ח "ב  או"ח  יוסף משנת ובס' שצ"ו ס' ח"ג אפרים רבבות ובשו"ת נ"א ס' ח"א ישראל  דברי  ובש"ת
הל' בתשובה לדופקי  ובס' טעמים ט ' קפ"ח  עמ' ח"א שושנים ליקוטי  ובס' ל '. ט "ז ויקרא יוסף פרדס ובס' ס"ח 

קכ"ו. עמ ' דחיי סמי ובס' או"ד  ס"ב מראה יפה ובשו"ת י"א אות פ"ב נפש משיב ובס' פ"ה. ס"ק פ"א תשובה

מקטן מחילה

אפשרשאלה : א"כ מחילה, הוי בפירוש מוחל  הקטן דאם כתב סק"ט רל"ה ס' חו"מ בגר "א
שיגדיל עד  לחכות וא"צ מחילה בעיו"כ מקטן  לבקש 

נכון .תשובה:

עמ'וידוע יעקב תולדות בס' ומובא י "ג, לגיל  שהגיע רק מקטן מחילה שביקש יעקב הקהילות בבעל  המעשה

ח "א  והנהגות ובתשו' תר"ו ס' יוה"כ שני  חוט ובס' קע"ד עמ ' ח"א שיחה דרך  בס' בזה ועמש"כ  קס"ב.

דנזיקין  מילי שני  חוט ובס' ש"פ עמ' ומשקה דולה ובס' תר"ו ס' הלכות] [שונה המועדים תורת ובס' תתכ"ה ס'
ס' ח"ד  החכמה בצל  ובשו"ת קצ"ב ס' ח "ד ד' כרך  ומשיב שואל בשו"ת וע"ע ס"ב. פ"ז ח "ג  האיש אשרי  ובס'

י "ח ס' ח "א מתתיהו בבית ומש"כ  שנ"ג  עמ ' ח"ה ס' ח "ד תפארת אדרת ובשו"ת כ"ב ב"מ פריו נתן ובס' קל "ט
ז'. אות

שמחל פיוס היכא 

חייב שאלה: אם לו , מחל  שכבר  בבירור  שיודע היכא עיו "כ  לפייסו  וצריך  לחבירו  שחטא מי
לפייסו

כן .תשובה:

בזה וכ"כ  ועמש"כ נ"ד  ס' ח "א וזמנים מועדים ובס' ק' עמ ' יוה"כ  שני  חוט ובס' תשובה ערך יועץ בפלא
ל "ח. ס' ח"ד  תפארת אדרת בשו"ת
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בעמידה  וידוי

בעמידה שאלה: דוידוי השמיט  הרמב"ם מ "ט 

חיוב.תשובה: שאינו 

קע"ט.כן ס' נוראים ימים ישראל מועדי  בס' ועמש"כ סק"ד. א"א שם בפרמ"ג ועיין תר"ז ס' הפר"ח  הקשה

בתפילה  וידוי שכח

התפילה שאלה : לראש לחזור צריך  אם רגליו , ועקר וביו "כ  בעיו"כ וידוי אמר  ולא ששכח מי

עתה.תשובה: יאמר 

קצ"ו.והסתפק ס' חי "ג יוסף משנת ובשו"ת עי"ש תרכ"ג ס' שלמה בחכמת קלוגר הגר"ש בזה

יו"ט נר  על בירכה

יד "חשאלה: יצאה אם יו"ט, של נר  להדליק יו"כ נר על שבירכה אשה

חכמים.תשובה: שטבעו ממטבע משנה

בס'ובס' וכ "פ יו"ט. בכלל דיו"כ שיצאה ס"א פ"ו ס' כתיקונן המצוות ברכת ובס' נ' ס' י"ד ס' ביתה הליכות
ק"ס. ס' ח "ז אפרים רבבות ובשו"ת פ"ו ס' ח"ב פז אדני בשו"ת וכ "כ ס"ט. פס"ג ח "ב יבין מי  שגיאות

ט"ו. ס' ח"ב ישראל תשובת ובשו"ת

בביהכ "ס קיטל

ביו "כשאלה: הכסא לבית קיטל עם ליכנס אפשר אם

ראוי.תשובה: אין 

ח"טוכ"כ  יוסף משנת ובשו"ת ס"ח או"ח  שלמה לך האלף בשו"ת ועמש"כ  רנ"ט. ס' או"ח יציב דברי בשו"ת

שרים  באר ובשו"ת ס"ה ח"ו תפארת אדרת ובשו"ת ר' ס' נוראים ימים ישראל  מועדי בס' ועמש"כ  ס"ו
מרן  נשאל  תרפ"ב תשו' ציצית נוטה דעת ובס' ט "ז. ס' פ"ג  מועדים ח"ב ישראל אבן הליכות ובס' נ"ו ס' ח "ה

משום  וכתב להחמיר. סקי "ד  כ"א ס' במשנ"ב שמבו' אף לביהכ "ס בקיטל  ליכנס הקל יעקב הקהילות מדוע

ע"א. י "ג נדה חמד חשוקי  בס' ועמש"כ היקל. אצלו והקושי  הטירחא

ניח"ל  משום קיטל ליקח

בממוניה שאלה : מצוה למיעבד  לאיניש ליה ניחא משום מחבירו  ביו"כ קיטל  ליקח מותר אם
כציצית 

כן .תשובה:

אולם וכ "כ ק"ט. פסחים חמד  חשוקי  בס' בזה ועמש"כ ס"ח . או"ח שלמה לך  האלף בשו"ת קלוגר הגר"ש
עי "ש. ליקח דאין נבנצאל  הגר"א השיב קצ"א עמ' האיתנים ירח במועדיה ירושלים בס'

הרגל  כף מעל עור רצועות 

וי שאלה : מעור שאינם מותרנעלים אם הנעל , להחזיק הרגל כף מעל  מעור רצועות להם ש
ביוה"כ
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ליזהר .תשובה: יש

פ"ג והכף  ס' ח"ב יעקב חלקת ובשו"ת ס"ב תרי"ד ס' אפרים במטה ועיין דמותר. כתב סק"י תרי"ד ס' החיים

בס' בזה וע"ע תס"ו. תשו' ח"א הגר"ח  מועדי בס' נפק"מ  ומש"כ  שט"ז. ס' או"ח שיק מהר"ם ובשו"ת
ס"ד. פי "ב ח "ד לציון אור

מעור מדרסים

עורשאלה: המצופים מדרסים גומי נעלי בתוך  ליתן  רשאי אם רגלים מכאבי הסובל

יתן .תשובה: לא

כ "ח.ובשו"ת ס' ח "ו וזמנים מועדים בס' ועמש"כ  להתיר. כתב פ"ג ס' ח "ב יעקב חלקת

ביו"כ מוקצה אם עור  נעלי

סנדלשאלה: בנעילת שאסורים כיון מוקצה הוי ביוה"כ  עור  נעלי אם

מותר .תשובה:

בתשו'ובס' קי"ד ס' ח "ו יוסף משנת בשו"ת וכ "כ מוקצה. שאי"ז ל"ח  אות דה"ל  כ"א ס' פ"ה שלמה הליכות

בשם  ס"ט  ס' ח"ד  פז אדני בשו"ת הביא וכן ע"ב. ע"ג  יומא חמד חשוקי בס' וכ "כ אודך . אני גם למח "ס
ס' ח "ז יוסף משנת בשו"ת בזה ועמש"כ  מוקצה. שהם כתב כ "א ס' פמ "ז יוה"כ גבריאל  נטעי  בס' אולם מרן.

ובשו"ת  כ "ז ס' ח "א יוסף וישב ובשו"ת מ"ח  ס' ח"א הכהן ויען ובשו"ת ל ' ס' ח "ד יאיר דבריך ובשו"ת קי"ב
בס' ויעו"ש ס"ד פ"ט  מוקצה יהודה שלמי ובס' מ "ו ס' ח "ב דוד  אור ובשו"ת ל"ד  ס' ח"ב אברהם של  בארו

נוראים  ימים תודה שלמי  ובס' ו'. אות פ"ח  ס' ח"ד  וחקרת ודרשת ובשו"ת ק"ה ס' ח "ג  ארץ מחקרי  ובשו"ת ט "ו

עמ' יוה"כ  שני חוט ובס' שמ "ב ס' ח "ב ויובלות רבבות ובשו"ת פ"ג סו"ס ח"ו ישפה אבני  ובשו"ת קע"ו עמ '
ע"ה  עמ ' ש"ח  ס' שלום בנין ובשו"ת או"ד ס"ז מוקצה מנחם דברות ובס' מ "ד ס' ח "ד פרי מנחת ובשו"ת קל "ז

נ"ב. עמ' משנה בירורי  ובס' ס"מ ח "ג  יהונתן שלמי ובס'

ביו"כ קוואטר

קוואטרשאלה: להיות יכולים ואשה בעל אם ביוה"כ  בברית כנדה באשתו  אסור יו "כ 

כנדה.תשובה:

ס"ב וכן ס' פ"ה יו"כ  שלמה הליכות בס' אולם ח'. תשו' הרחקות דיני יעקב אהל  בס' שליט"א מרן השיב
וע"ע  ס"ה פמ"ח  יו"כ גבריאל  נטעי ובס' ר"ד ס' ח"ב הקהתי שבט  בשו"ת וכ"פ קוואטר. להיות שיכולים

אבן  הליכות בס' התיר וכן רכ "ט. ס' נוראים ימים ישראל  מועדי ובס' קי"ח סו"ס ח "ו דרך אבני בשו"ת מש"כ

ח "ז  הלוי  שבט בשו"ת אכן  קוואטר. להיות דאסור קל"ט  עמ ' יוה"כ  שני  חוט בס' אולם ס"ז. פי "ט  ח"ב ישראל
תשו' ח "א הגר"ח  במועדי בזה נפק"מ ועמש"כ  אסר. קצ"ז ס' חי"ג  יוסף משנת ובשו"ת התיר. או"ב ק"ס ס'

של"ז. עמ ' ח "ב אשיחה בס' מרן שהשיב ומה או"ז. ט"ו ס' ח"ב מתתיהו בבית ומש"כ תס"ז.

לקטן לנעול

הבנה שאלה: בר שאינו  בקטן  עור נעלי ביוה"כ לקטן  לנעול  מותר  אם

לו .תשובה: לנעול  לאשתו  ויתן  יזהר

שמירת ועמש"כ ובס' רי "ז ס' ח"ז הלוי  שבט ובשו"ת בהגה"ה מ"ג ס' נוראים ימים קודש מקראי בס' בזה
כהלכתו הבנים חינוך  ובס' ה' הערה פכ"ג לנער חנוך  ובס' קמ"ג הערה פל"ב כהלכתה פצ"ו שבת
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תשו' פי"ג  ח "ד לציון אור ובשו"ת קל"ח  עמ ' יו"כ שני  חוט ובס' או"ב ל"ה ס' ח"ב שלמה מנחת ובשו"ת ס"ג

קע"ב. עמ' יוה"כ קודש מקראי בס' מרן שהשיב ומה ק"ז ס' ח "ד שלום דברי  ובשו"ת ח"ג, האיש אשרי  ובס' ב'

בקול  בשכמל"ו נשים

רם שאלה: בקול בשכמל"ו יאמרו  גם נשים אם

לא.תשובה:

סק"ח.וכ "כ ל"ז אות ה"א פ"א ברכות ירושלמי  על  יצחק כוכבי ובס' פ"ב ס' או"ח  יהודה אריה גור בשו"ת

זכה  תפילה אחר  נדרי כל

ביו "טשאלה: נדרים התרת אסור הא יוה"כ , שקיבל זכה תפילה אחר  נדרי כל  אומר  איך

כהתנה.תשובה: הוי

נדרים כן שלמה מנחת ובס' רמ "ד. עמ ' ח "ב התורה שיח בס' מרן ועמש"כ רס"ג ס' שלמה שלחן בס' העיר
ע"א. כ"ג

בקידוש לצאת  בתפילה לכוון 

קידוש שאלה: יד "ח  לצאת בתפילה לכוון  צריך אם בשבת שחל  ביוה"כ 

ראוי.תשובה:

צבי וכ"כ  הר בשו"ת בזה ועמש"כ רכ"ג. ס' ח"ב יהודה זכרון ובשו"ת רע"א. ס' או"ח  שו"ע הגהות הת"ס
שערי  ובס' רצ"ג  ס' ח "ב והנהגות ובתשו' נ"ג ס' נוראים ימים קודש מקראי ובספרו קנ"ה ס' או"ח ח"א

י "ז. ס' ח"ב אושר

כהן ידי ליטול ילך אם לוי

הידשאלה: למקצת הידים ליטול  ילך הלוי אם ביו"כ כפים בנשיאת

כן .תשובה:

ל"ה.ועמש"כ ס' ח"א הזהב רביד  בשו"ת

כתבנו  בנעילה אמר

יצא שאלה: אם חתמנו , במקום כתבנו בנעילה אמר 

לא.תשובה:

עמק ועמש "כ  ובשו"ת או"ח נ"ד ס' ח "ד הלוי שבט  ובשו"ת ס"ב תרכ"ג ס' תורה דעת בס' המהרש"ם בזה

ובס' תכ"ב ס' ח "ג  אפרים רבבות ובשו"ת צ"ו ס' ח "ג  משה באר ובשו"ת ר"ז ס' ח"ו התשובה
פ"ח. ס' פס"ג  ח"ב יבין מי  שגיאות

יו"כ במוצאי פסול שופר 

יוה"כשאלה: במוצאי פסול בשופר לתקוע אפשר  אם
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ראוי.תשובה: אין 

יו"כ.ובריטב"א במוצאי פסול בשופר לתקוע דאפשר ל "ד ר"ה

הבדלה  קודם מים שתית 

בשע"דשאלה: יו "כ  במוצאי הבדלה קודם מים לשתות מותר אם

לא.תשובה:

מהדו"ג ובשו"ת ומשיב שמירת שואל  ובס' ב' אות ס"ד יוה"כ מערכת חמד  בשדי ועיין דשרי . קכ"ט  ס' ח"א

רשימות  משה אמרות ובס' רמ "ה ס' נוראים ימים ישראל מועדי ובס' כ "ה. ס' פס"ב כהלכתה שבת

לציון  אור ובשו"ת מרן שהשיב מה שי "ב עמ ' התורה שיח  בס' ועי' שמותר. זצ"ל  מהגרי "ז הביא ח"ה הקה"י

נ"ג . ס' ח"ו תפארת אדרת ובשו"ת ע"א ס' ח "י  דרך אבני ובשו"ת ס"ז פכ "ב ח"ב

ונעילה  ערבית  קודם להבדיל

קודם שאלה : אפי' או ערבית קודם ולטעום להבדיל  מותר אם יתירה חולשה לאדם כשיש

נעילה  אמר  שהש"ץ

להקל .תשובה: שאפשר  יתכן

תרכ "ד.וכן ס' לחו"י חיים מקור בס' הקל

h

ÏÎÂ¯ ˙˜·‡ ÏÎÓ ‰�Â·ÏÂ ¯ÂÓ ˙¯ËÂ˜Ó[ג [שה"ש

חז �¯‡‰ שאמרו מה פי לשון "על  על מכפר היה הקטורת (מד .) יומא במסכת ל

הקדוש  ציוה תמידין בשלמא  תמיה לכאורה חשאי. מעשה שהוא הרע

על בישראל יש ובודאי עשין מצות שמכפרין לפי יום בכל להקריב הוא ברוך

רמ מן עשה איזה על  שעובר אחד איש פנים הרע"כל  לשון אבל  עשה מצות ח 

בישראל . הרע  לשון יהא שלא  אחד יום להיות יוכל

‰‡¯�Â חז דברי פי על  (ב "ליישב בכל"ל  מהם ניצול  אדם אין דברים ג ' קסד :) ב

מור מקוטרת הכתוב שאמר וזהו הרע . לשון אבק הוא  מהם ואחד  יום

ר רוכל אבקת מכל לשון "ולבונה אבק מכל שיכפר כדי ולבונה מור שהקטירו ל

שפרש  כמו ורכילות הרע"הרע  לשון שהמדבר  טז) יט, (ויקרא מקומות בכמה י

רוכל . נקרא 

[ÌÈ˜È„ˆ È˙Ù˘]
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כפור  יום ערב של יו"ט גדר
א "לעי ב "נ ליבא ע"מ משה תשס "ר דכפורי יומא מעלי בפניא נפ' תנצב "ה  ה"ח

טוב עד"ש  יום בכלל הוה כפור  יום ערב אם
לכמה  ונפ"מ  יו"ט ערב ככל  או

די  להסעודות אי וכן  יו "ט ,הלכות, סעודות ן
בהו . שמחה גדר צ"ע עוד

תשובה

כפורמפורשא. יום "ערב  סתקפ"א בדרישה
יש  אולי לעצמו", טוב יום הוא
תשבתו ערב עד מערב בלימוד  זה לרמז
בתשיעי  האוכל  כל חז"ל שלמדו  שבתכם
יו "כ . כמו בשבתכם עיו"כ שנכלל הרי וכו ',
שלמא  לרבא ליה איתא כא: תענית בגמ '
דכיפורי, יומא מעלי כל  דרקיעא ממתיבתא
האכילה  דכיפורי יומא "מעלי אורה בקרן פי'

והעולם". השלום תקוני הם בו ושתיה

לילךבסיעב "ץ שנהגו  מקומת על תמה
ומוטב  כיו "ט  הוה דהלא בעיו "כ  לביה"ח 

מקודם. יומים או יום לילך 

שיש הגזצ "ל ס"ל  סתר"ח יעקב בישועת
זאת  ממנהגא. רק ולא בסעודה בשר  חיוב
שלא  שבנדר ט ) סי' יו "כ  ערב (הל' כמהרי"ל 
חוץ  השנה כל יין לשתות ולא בשר  לאכול
בכלל הכפורים יום דערב טוב ויום משבת

ושרי. טוב יום

י וכתב  סי' נוראים ימים (הל' שם
אין חלום תענית דאפילו ברמ "א) ומובא
[ביצה  הכפורים.המאירי יום בערב להתענות
כפור יום בערב תענית איסור  טעם כתב טו:]
יו "כ כבוד  כוונתו  נראה היום", "מכבוד 
יו"כ]. תענית מעלת מאי עיו "כ  יתענה [שאם

כמ"ש אך דבר  לכל יו"ט שאינו פשוט
ליו "ט קיבלהו לא שפורים ט "ז  במגילה רש"י
למשתה  רק וקבלהו  מלאכה איסור  שפי'
ברורה  המשנה כנראה מנות. ומשלוח  ושמחה

"נוהגין וכתב מזה נשמר  סק"ג סתר "ד 
טוב". יום כמו  קצת לעשותו 

רק נודעב. פת שאי"צ סשי"ג המנ "ח  חי'
מדמשמע  צ"ע איכא. תענית איסור
וכבתוס' סעודה, זמן  שעיו "כ  ה. בכתובות
אף  הגלילי יוסי רבי וכדברי ד"ה פג. (חולין 
דבריש  תימה - בגליל ) הכפורים יום ערב
בשני  להיות שחל  הכפורים יום פריך כתובות
עוף, בן ישחוט  שמא גזירה ידחה בשבת
דהוי  טובים ימים משאר  פריך לא ואמאי
שוחטין י"ט ערב דבשאר  ר"ת ואומר  לכ"ע,
היו לא יוה"כ ערב אבל  הכא כדאמר בהמות
בב"ר כדאמר ודגים עוף בשר  אלא אוכלין
מהרש"א  ע"ע נונא,עכ "ל . דזבן ההוא גבי
לעניא  ששדר  עוקבא במר  סז :) (כתובות
דכפורי, יומא מעלי כל זוזי מאה ארבע
שזכות  עיו"כ הגדולה זו צדקה ליתן "דקדק
צריך ביום בו  א"נ  לטובה, מכריע יהא זה
שכ "ז לומר  ודוחק לסעודתו". ביותר  העני
בלי  שאכילה מצינו לא וגם לחם, פת ללא
כא) (ויקרא כרש"י סעודה בשם יקרא לחם
טור ראה ומאידך  לחם. קרויה סעודה כל
יי"ח שלישית שסעוד"ה למ"ד סרע"ד 

סעודה בפי  דלאו  לא"ד  שסעודה [וצ"ל  רות,
כהשל"ה  או בפירות שיי"ח  י"א אלא הוה
י' ובמצוה אינה], סעודה אבל  בד"ת שיי"ח
שהמנ "ח נראה ובעיקר הגזצ"ל , בזה האריך

כלהלן . הרמב"ם לשיטת

שמוכחאולי י. דב"ב מהאי להוסיף יש
(עי"ש  פרנסה, חשבון  זמן שעיו "כ 
בסגולות  רבים נוהגין  וככה במהרש"א)
ט סתר"ה [המש"ב יומא, בהאי לפרנסה
של בע"מ זריקת של הט"ז טעם קמפרש
על שמרחם כשם רחמניות "משום הכפרות
השמים], מן  עליו  ירחמו  לפרנסן הבריות
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באתר שריא ברכתא דלית הזהר  נודע והרי
ישראל כל מנהג ושפיר ריקונא, דפתורא
אדם  של שמזונותיו  אע"פ כיו"ט. בסעודה
לכמה  ר "ה חשוב יו"כ עד מר "ה, לו קצובים
סתתס"ד) (יו "כ  משה מטה ראה דברים.
השנה, ראש נקרא כפורים שיום "פעמים
לחדש  בעשור  הכפורים ביום כדכתיב
שנה  היא איזה יב.) (ערכין  ואמרינן השביעי,
זה  אומר  הוי בעשור, שלה השנה שראש

הכפורים". יום והוא יובל,

ברוךהטורג. הקדוש "מאהבת טעם הוסיף
עליהם  שגזר לישראל הוא
וישתו יאכלו שמקודם אותם וצוה להתענות
בראשונים  להתענות". כח להם  שיהא כדי

לכל . ונודעים טעמים עוד

לאכולבערה"ש מצוה - העלה ה סעיף
לבבנו ויהיה בו ולשמוח  בעיוה"כ ולשתות
לטובה  לנו  יעלה הכפורים שיום בטוח 
ויחתום  עונותינו  ימחול  ושהקב"ה ולברכה
דגים  ואוכלין  ומבורכה טובה שנה עלינו 

ע"כ . טוב ביום כמו ובשר

יהונתןשורשו רבינו  ועי' הנ "ל  בטור
בשנה  פרקים בארבעה ד "ה שם חולין (רי"ף
[בזמנים  סעודות לעשות ישראל  דרך וכו ')
בשמחה  מרבין השנה ראש "ערב הללו ]
יוסי  ור' כולה. השנה כל  כן שישמחו  לסימן 
הכפורים.. יום ערב נמי מוסיף הגלילי
משאר יותר בשמחה להרבות כן  גם שמנהגם
כפור יום ערב שהוא מפני ישראל  מקומות

וסליחה".

(שם בשיטותד . בערה"ש בזה הראשונים
בכל דברמב"ם ודע כתב ס"ו)
דכל זה דין נמצא לא עשור שביתת הלכות
טעמו ולכאורה וכו' בתשיעי ושותה האוכל 
בהך תנאי נחלקו  שם ביומא דהנה פשוט
והכי  יוה"כ  לתוספת מזה יליף תנא דחד קרא,
יכול לחדש בתשעה וגו' ועניתם התם איתא
יכול בערב אי בערב ת"ל בט ' ויתענה יתחיל

מתחיל כיצד  הא בתשעה, ת"ל משתחשך 
על מחול שמוסיפין מכאן  יום מבעוד ומתענה
תוספת  דדריש תנא הך ופריך וכו ', הקדש
קרא, להך  ליה עביד מאי אחרינא מקרא
כאלו בתשיעי ושותה האוכל לכל ומתרץ
עשור שביתת (פ"א והרמב"ם וכו ', התענה
וכו ' הקדש על מחול להוסיף וצריך כתב ה"ו)
לחדש  בתשעה נפשתיכם את ועניתם שנאמר 
מערב  ולהתענות לצום התחל  כלומר  בערב,
הך דדריש וכיון עכ "ל . וכו ' לו  הסמוך  ט '
דכל דרשא ליה דלית ממילא לתוספת קרא

ע"כ . השמיטה, ולכן  וכו ' ושותה האוכל 

בהל 'עוד הרמב"ם הזכיר למה שו "ט 
יום  או א' יום שיצום הנודר ה"ט  פ"ג נדרים
חייב  עיוה"כ או  טוב יום הוא והרי וכו ' ב'
נדרו ידחה ופורים חנוכה בו  פגע וכו ' לצום
סופרים  מדברי בהם האיסור הואיל  וכו '
דעיוה"כ להדיא ומשמע עכ"ל, חיזוק צריכין 
וא"צ  כביו"ט התורה מן להתענות אסור
תמה  [והכ"מ דבריו. מפרשי תפסו וכן חיזוק
רק  הוה לא ולדעתו היא גמורה שדרשא לומר
דדרשא  כתב הלח"מ אבל  בעלמא אסמכתא
ט '. דר"ה מסוגיא משמע וכן היא גמורה
שם  עשור בשביתת מהמ "מ  וכ "מ  שם ומיומא

ע"ש].

"ואיןבעה "ש  וסיים בזה האריך 
לא  וסמ"ג ברי"ף גם כי בזה יחיד הרמב"ם
וטעמם  בעיו"כ לאכול  שמצוה זה דין  מצאתי
ע"ש, לתוספת קרא הך דהביאו  משום ג"כ
כחייא  פסקו  והש"ע והטור הרא"ש אבל 
דהוי  דס"ל  ואפשר בעיוה"כ לאכול  דמצוה

דאורייתא".

שורשי ע "כ לברר שירד  ז "ל  הרב דברי
תימה  לענ "ד  ברם הלכה, בעמק דא מצוה
לאכול דמצוה הרמב"ם שיטת לכו "ע הלא
דרבנן , או דאור ' הוא אם רק הדעות בעיו "כ ,
שאלה  זה בהדיא בי"ד הביאו  שלא ומאי
מביא  שלא גדולות הלכות וככמה בפנ "ע
שכן מודים כו"ע אבל ליישב נו"כ ונלאו
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בתורה  בהדיא כ ' שלא מפני ואולי הלכתא.
סתר "ד הט"ז כקושית בעיו "כ , לאכול שמצוה
לחודש. בתשיעי ואכלתם כתיב לא למה
נדרים  בהל' פעמים, בי"ד הזכירו ולמעשה
הגמ ' שהביא תשובה מהל' ובפ"ב הנ "ל 
יחנק  דלמא שיאכל  קודם עיו"כ שיתודה
שלא  הרמב"ם דרך  נודע כן בסעוד"ה.
בהלכה  הזכירו  אם [אפי' דברים להכפיל 
מפורשת  מצוה שאינה ובצירוף שונה],
במקומות  שהזכירו  מה על סמוך  בכתוב

הנ "ל .

סכ "ודעתה. קטנות הלכות בשו "ת בזה ג'
יה"כ , בערב להתענות איסור שאין
ויש  הוא תשובה ימי עשרת מכלל "אדרבה
בנתים  ובשבת בר"ה אפילו  להתענות מתירים
נוהגים  היו שבגליל  אלא עיה"כ , כ "ש
לעינוי  אותו והשוו שמחה בו להרבות
ושותה  האוכל  כל  ח:) (ברכות כדאמרינן

ועשירי". תשיעי התענה כאילו  בעיה"כ 

אנשי תימה  מנהג מצד שהאיסור  מש"כ 
וצ"ל בפוסקים, ומובא כ"מ גמ ' לן  והרי גליל
לאכול שלא בנשבע שאלתו באופן  דמיירי
[להלכתא  יו"כ. בערב יין לשתות ושלא בשר 

שבועתו]. שיתיר הפו ' כ'

צריךבב"יו . בעיו "כ  התענה שאם משמע
הט "ז אולם לתעניתו, תענית למיתב

ממהרי"ל ראיות ב' העלה סק"ג) (סרפ"ח
זה. על  גם מכפר שיו "כ  צריך שלא סקכ "ה
רצופים  ימים סכום להתענות הנודר  א'
ביה  דנפיק דפשוט  חובה תענית בהון ומקלע
י"ד ברמ "א והביאו  עליה, קביל לצעורי דהא
י"ח יוצא דישראל מהא ב' בסופו , סרי"ז 
גב  על  אף אלמא ונדבות בנדרים ברגל  שמחה
ידי  ביה נפק אפ"ה דנדר שלמים לאתויי דבעי
בעי  אתו  דמנדר  כיון  אמרינן  ולא שמחה
תענית  בהאי ה"נ  וא"כ שמחה, שלמי לשלומי
חובה  בתענית ביה נפק שבת מחמת שחייב
שמחה  לחיוב תענית חיוב בין חילוק דאין

ע"כ .

יתרההראיה  משום ב' שהראשונה מא'
ונפ"מ כולל, משום הב' ואלי וכפרה צעורי
בגדר [שאינן מתעניתים נפשיה לפטור טובא
הכל . שכולל יו"כ של  בתענית לפטרן  חובה]
א' בפעולה מצות ב' שיי"ח מצות כו "כ  [ישנן 

בס"ד] הארכנו שעח -ט ‡)ובקונ'

אלעכ"פ הקצה מן בהאי  דעות ג' נמצא
איסור יש לצורך, להתענות מותר הקצה:
סעודה  חיוב יש פת, צריך  לא אך  תענית
יגמור שהי"ת ובטחון באמונה שמחה מתוך 
בשנה  אחת והנורא הקדוש ביום בעדנו לטוב

בישראל רווחא הלכה .·)וזאת
ñ¼½ôê ëš¼−

________________

ג "כ, שופר שיי"ח הלוים  בשיר יצא לשיר תוקע פי' כח.) (ר"ה הר"ח הבעל"ט, ר"ה דיומא לעניני א.

בעוד  יסודיים  ביאורים  ועי"ש כוונה, אי"צ  שמצות לרבא רק שזה מפרש  ס"ס מישרים  דובב בשו"ת

בב"א. מצות ב' של אופנים

הרמ"ק: רבנו בזה מש "כ להעתיק כדאי ב.

הכיפורים . יום  בערב לשמוח ישראל כל דרך

לראות  שבשמים לאביהם תלויות ישראל כל ועיני העוונות, דאגת מחמת [ביו"כ] שמחה בו אין

במצע  הבית לתקן ראוי ולכן המצוה, אל השמחה הקדימו ולכן שמחה, ואין משפטם לאור שיוציא

כאילו  בתשיעי האוכל שכל אמרו ולכן מצוה, שמחה בו לשמוח זה, יום בערב ה' ברכת מלא ושלחן

שמח  אם  אלא בדאגה, שהוא מפני ה' לפני נראה אינו העשירי שעינוי מפני ועשירי, תשיעי התענה

העשירי. ותשובת צום  מעין התשיעי ששמחת נמצא אז העשירי, תענית מתקבלת אז בתשיעי



 gl

החדשות  עופות עם כפרות לעשות האם

ולברכה  לטובה עוכ"י הקב "ה יחדשהו תשע"ז לי ודודי  לדודי אני ער"ח

˘ËÈÏ"‡מע"כ ıÈ·Â�È·¯ Ô‰Î‰ Ï‡ÈÏÓ‚ È·¯ Á"‰‚‰ ·¯‰

יוסף ופרדס  אודך אני גם מח"ס 

עופות עד"ש עם כפרות לעשות אפשר  האם

וגם  כשר מין הם אם גדול רעש שיש

לבנים. אינם

קדושים ודאי  ישראל  מנהג לכת'

בשאר להיות יכול  אין  ואם לבן בתרנגול

סתר"ד]. במ"ב [מובא בע"ח

נמצא באחרונים  התרנגול אם שו "ט 

(מובא  אביגדור בתורת הלכתא, מאי טריפה

דצריך כתב יג) אות  ס"א יו"כ חמד בשדי

שנמצא  דקרבן  דומיא אחר  עוף לקחת

חמד השדי דהלכתא מארי ומאידך  טריפה.

סנ "ט רננה כנף שו"ת לדעת נוטה [שם]

תרנגול לקחת צריך ואין בטריפה שהתיר 

מיד נתנבלה אם רק אחר  [הצריך אחר.

אל שיתן מחמת הוא כפרה דעיקר  בשחיטה],

ראוי  היה בכפרה שנעשה המעשים שכל לבו

לעניים, הכפרה דמי ושיתן בגופו  לעשות

הדמים  יתן בזה, הללו  המעשים שנעשו וכיון

מזבח . לה' ונבחר  לצדקה

כיוןחזינא  לאסור טעם א' לאחרון 

המשתלח , שעיר  דוגמת הכפרה שלהאריז "ל 

ע  (פ"ה דטריפה והרמב"ם כתב בודיו"כ)

שגם  להוסיף יש המשתלח, לשעיר פסול

פ"י) (רוצח  הרמב"ם כ "כ  ערופה בעגלה

כפרה  פסולה, טריפה היתה אם ערופה עגלה

כלל , קרבן שאינו  אע"פ כקדשים. בה נאמר 

ויי"ח בעלמא זכר  הוה לכו"ע תרנגל מיהו

דעת  שפיר כנ "ל  בכסף או  בע"ח  בשאר 

בזה. שדי הסוברים

מבטשוטש שו"ר להגזצ"ל תנינא בא"א
חילו . ה' ברוך בטרפה כפרה על שקורא

מום מחלק לבין  שיי"ח טרפה בין  עוד
הנ "ל רננה להכנף קרובים דבריו שפסול.

בתחלה. לנבלה טריפה בין לחלק

שהעתיק [לא בדורנו  א' ומפיץ כמחבר 
נודע  וכבר  ככתוב שלא להיפך דבריו 
עיון ללא ליקוטים על  לסמוך שאין  בשערים

במקור].

יונה המג "א ובני תורין  ליקח שלא כ'
ששרי  הפר "מ  עליו  וכתב בחוץ כקרבן  שמחזי
עלה  תמה בדע"ת והמהרש"ם מום, בבעל 
נא  הקריבהו משום לכו"ע פסול בע"מ  הלא
שכ "כ הנ "ל  להא"א וכיון עי"ש. לפחתך 

לפסול . בבע"מ

הפר "ממאידך ברבנו לחשוד אין 
וצ"ל יודעים, שתשב"ר  דבר  ממנו שנעלם
לקחת  נכון ויותר  בעלמא לזכר  דהוה דס"ל 
למזבח כשר  מין  מאשר  בע"מ  גוזל או  תור

מכשול . לידי ואתי כהקדש יחשבהו  דלמא

שכש"כמיהו מהפר"מ ללמוד  ניתן  זאת
רננה  כנף הא"א, כדעת טריפה בנמצא שיי"ח

והשד "ח .

הוא כ"ז  אם אבל  כשר ממין  המדובר  אם
כפרה  ולא קטרוג הוה ערבוביא או  טמא מין
שצעק  וכו' חזיר דם מנחה מעלה כענין  כלל 
משמש  כהן היה שלא אי' כו . בר "ה הנביא.
דאין משום זהב בבגדי ביוה"כ  ולפנים לפני
יד . ב"ב תוס' וע"ע סניגור , נעשה קטיגור 



 hl

ודאי  כה"ג לעבודת זכר שהיא בכפרה וככה

רחמנא  הללו ממינים ולא המבחר בעינן

ולג"ש ‡)לשיזבן לחו "ש החתימה לנו ויטיב

בב"א.
וברכה  בכבוד

ñ"òí

________________

הכפורים  יום כפרת שכל ההמון בלב נשרש בכיוצ"ב: קמד כלל אדם החיי לשון להעתיק כדאי א.

ביום  כפרה להם שאין וסוברים אחת למצוה להם נחשב מצה ואכילת שכפרות וכמעט בזה, תולה

ואינם  צייתי לדידי ואי וחלילה.. חס נבלה איסור לידי באים זה ידי ועל  בתרנגול, לא אם הכפורים 

עמי  בלב נשרש שכבר כמו במעות, ראשיהם על לסבב להם היה יותר טוב זה, מנהג  לבטל רוצים 

במעות. מסבבין אזי תרנגול, להשיג  להם  אפשר אי שאם הארץ

h

ÌÈ�˙È‡‰ Á¯È

הטעם.‡. לזה האסיף  חג שנקרא  כמו לבית והתבואות הפירות אוספים שבו

האדם. חיי והפירות שהתבואות חוזק לשון איתנים

ז ·. והאיתנים "רבותינו כמו עולם איתני הם אבות בו שנולדו חדש אמרו ל 

ארץ. מוסדי

ומצות*.‚. חגים החדש בזה שיש המצות חזק שהוא שאמרו ומהם

ירחא„. הוא  וכען בחגא קדמאה ירחא ליה דקרן דעתיקא בירחא  תרגם יונתן

החדש  תשרי היה ממצרים ישראל  יצאו הזמן לפני כי כלומר שביעאה,

הוא בניסן ממצרים ישראל  בני ומשיצאו העולם נברא  בתשרי כי הראשון

לכם  הזה החדש ית' הא -ל להם אמר כן כי לו, שביעי ותשרי לחדשים ראש

ראשון. הוא תשרי כי ראשון אינו העולם לשאר כי מכלל  לכם חדשים ראש

‚Á· חנוכת שם לעשות נקהלו בחג כי אמר אלא נקהלו הסכות חג  קודם -

בירושלם. המקדש

„¯]"Ù ‡ ÌÈÎÏÓ ˜"[Á

'ÂÙÓ ברלב * היותר"יותר המועדים בו כי האיתנים ירח  שקראו ואחשוב שם ג 

השלמות. אל מיישרים והיותר חזקים
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יצ "ו  והגליל האג אבד"ק 

פינחס דברי  שו"ת מח "ס

הבורא וגדלות עצמו שפלות בענין מחשבה
הקדושים ידוע האחים בין שהיתה המחלוקת

ר ' והרבי מליזענסק אלימלך ר ' הרבי
סבר אלימלך  רבי כי זצ"ל  מאניפאלי זושא
יגיע  ומזה עצמו שפלות לראות הוא שהעיקר 
סבר זושא רבי ואילו קל , רוממות להבין
ושפתי  ויצא, פ' אלימלך בנועם ראה להיפך.

בשלח . פ' צדיקים

משה והרה "ק באר כתב זצ"ל מקאזניץ
ובפרט מרבותי 'למדתי בראשית פ'
זושא  משולם מ"ו המובהק מאדומו "ר 
בני  בזה"ל  ה' דרך אותי שלימד זללה"ה
קח משנתך בהקיצך  הבוקר בהשכמת תיכף
לעיין ודעתך  לבך ותן הקדושים הציצית בידך
הבורא  וגדולת רוממות בגודל ולהסתכל
וקדושת  תניא בסה"ק מקומות מכמה ית"ש'.
ר ' הרבי כמו  סבורים היו שהם משמע לוי

הזה. בענין זושא

לבבתני ובישמח ד"ה שה"ש משה
חדש  שיר  מאמר ע"א קי"ב ח "א פנים ובייטב
הגמ ' לפרש אלימלך  רבי בשם הובא י"ג אות
מן פטור  מעיניו  באחת סומא ע"א ב' בחגיגה
עינים  שתי לו  יש האדם כי פירוש הראיה,
עצמו שפלות באחת לראות שצריך  לרמז
סומא  הוא ואם ית"ש הבורא גדלות ובאחת
שדעת  כלומר  מהראיה, פטור מעיניו  באחת
אינו עצמו שפלות רואה אינו שאם הוא קדשו

ית"ש. הבורא גדלות להשיג יכול 

פי ומבואר על קרח פ' משה בישמח
באחת  סומא זי"ע אלימלך  ר ' הרבי דברי
קרח , טעות היה שזה הראיה מן  פטור מעיניו 

הט עינו רש"י שפירש רק כמו שראה עתו ,
ב"ה  הבורא בגדלות רק והתבונן  אחת בעינו
אם  היה טוב יותר ואז  עצמו , בשפלות ולא

גבה  כל  ה' תועבת כי כלל  ידע ולא ראה לא
קרח פ' חיים בדברי מבואר ועד"ז לב.
מעלתו מצד בא האדם שגדולת היה שטעותו 
השורה  האלקי מכח ולא וגבורה בחכמה

ענוה. מרוב בתוכו

כי כן שופטים פ' ישראל בעבודת מצינו 
על להסתכל  אחד  עינים לפקוח צריך האדם
קטנות  לזכור והשני ב"ה הבורא גבהות
את  בלק פ' יוסף באמרי פירש וכן  עצמו.
באחת  סומא בלעם ע"א ק"ה בסנהדרין  הגמ '
ב"ה  הבורא בגדלות שהסתכל היה, מעיניו 
בשפלות  הסתכל לא מ"מ נביא היה שהרי
כמו רחבה, ונפשו  גבוהה רוחו  והי' עצמו
סופו ולכן  מי"ט, פ"ה אבות בפרקי שכתוב

שחת. לבאר שירד

מבעלזא וכידוע, מהרי"ד  הרה"ק אמר 
היינו שניהם ידי לצאת טובה עצה שיש זצ"ל 
ואח "כ עצמו  בשפלות תחלה להתבונן
עצמו , בשפלות יתבונן ושוב קל ברוממות
שלא  באופן לב לשברון להגיע יכול  א"כ אבל 
להתפלל , ה' לפני פה לפתוח מקום לו ישאר 
ישראל כלל  בתוך עצמו שיכלול  לזה והעצה
אנכי  לה' אנכי הפסוק פי' וזה ויתפלל ,
אנכי  פירוש ישראל, אלקי לה' אזמר  אשירה
ואח "כ עצמו בשפלות להתבונן יש בתחלה
ואח "כ ית"ש, הבורא בגדלות להתבונן לה'
עצמו , בשפלות להתבונן יחזור  אנכי שוב
יוכל שלא עד לב לשברון יגיע שלא ועצה
אלקי  לה' אזמר  הוא ולהתפלל פיו  לפצות

ישראל . כללות בתוך  עצמו  שיכלול ישראל

קי"דומובא  עמ' אלעזר  בתולדות
ששמע  זצ"ל  מפאלטישאן הגה"צ שסיפר 
פעם  כי זצ"ל  מבעלזא הרה"ק מדודו 
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על עבר ולמד  ישב כאשר הבוקר  באשמורת
מטשערנאביל אהרן רבי הרה"ק זקינו  פניו
פנה  לומד  ראהו כאשר למקוה, בדרכו זצ"ל 
ללמוד יכול  שאתה בך מקנא אני ואמר  אליו
ומתחיל בבוקר קם אני כאשר  כי אני כן  לא
מי  להתבונן ומתחיל לפניך אני מודה לומר
עצמי  שפלות ומחשב לפניך  הוא ומי אני הוא

נישט איך  קען יתברך  הבורא גדלות נגד
טאג'. גאנצען א מיר צו  קומען

השי"ת,ממילא, בעבודת העיקר

כסדרן . תמידים שני אלה, בשני להתבונן

הבורא, לגדלות רמז  תמיד , לנגדי ה' שויתי
עצמו . לשפלות רמז תמיד , לנגדי וחטאתי

h
È¯ÂÙÈÎ„ ‡ÓÂÈ ÈÏÚÓ ÏÎ ‡ÚÈ˜¯„ ‡˙·È˙ÓÓ ‡ÓÏ˘

מעלי ‡·‡ כל  לאביי יומא, כל  דרקיעא ממתיבתא שלמא ליה אתי הוי אומנא 
כא:]. [תענית כו', דכיפורי יומא  מעלי כל  לרבא  דשבתא, יומא 

ÚÂ„È חז ת "דברי סד.) (ברכות ובחינת "ל ה', למודי הם כי שלום, מרבין ח
הזה  עולם בחינת בעולם השלום (ביום) מרבים והם ידוע, ה' לימודי
זה  ידי על כי בעולם, שלום להרבות המצות כל תכלית הוא  וזה כידוע ,

(דהי  שנאמר וכמו התחתונים, עם העליונים עולמות כי "מתאחדים יא) כט , א 
ח (זוהר כו' בשמיא דאחיד כו' ובארץ בשמים שלום "כל יש כאשר כי לא .) א

עוה  בחינת אז הזה עולם רב,"בבחינת בשפע  ושלום ברכה תמיד משפיע ב
שלום  להרבות בזה כח  להם ויש יתן, לעמו עוז ה' יא) כט, (תהלים שנאמר וזה

בשלום  עמו את יברך ה' במעשיו בעולם, זו במדה האדם שיפעול  מה כל כי ,
וברכה. שלום מלמעלה עליו ויושפע יתרבה כן הטובים

ÏÚÂ שלום לי שלום יעשה במעוזי יחזק או ה) כז, (ישעיה מקרא יפורש זה פי
בעולם, שלום המרבה הוא  השלימה התורה במעוז המחזיק כי לי, יעשה
שעל וכיון מעשיו, ידי על  השלום העושה הוא כי לי, שלום יעשה שאמר וזה
לו  עושה הוא והשלום פוסק, אינו הוא אז השלום נתעורר  מעשיו ידי
וזה  והבן. למטה, יוריד למען עת בכל מלמעלה מתברך הוא כי בתמידיות,

חז  שלום "שאמרו להרבות כדי היינו לשמה, תורה הלומד כל  א) ו, (אבות ל 
וכנהר המתגבר  כמעין ונעשה כו', לדברים זוכה לשמה, כוונת זהו כי בעולם,
הפסק. בלי טוב ורב שלום העליון ממקור תמיד  מקבל  הוא כי פוסק, שאינו

‰ÊÂ כי דרקיע , ממתיבתא שלמא להו אתי דהוי צדיקי תלתא הני ענין הוא 
שלמא להו אתי זה בשכר בעולם שלום שהרבו הטובים מעשיהם בשביל 
השלום, ריבוי מעין שהם הגדולים מעשיו מחמת אומנא אבא ולזה מלמעלה,
נסתכל לא וגם עבירה, לדבר יבאו שלא  לחוד ונשיא לחוד  גברא  מחית דהוי
פנחס ומעשה יוסף, כמעשה השלום, ריבוי גורמים הם אלו ומעשיו בה,
שלמא ליה אתי דהוי זכה לזה שלום, ברית לו ניתן ברית על  שקינא  שבשביל 
הוי  למעלה השלום שנתרבה עת שבכל זכו הם ורבא ואביי יומא, כל מרקיע 
בעולם, השלום רביית עת היא דשבתא יומא במעלי כי וידוע  עלייהו, גם אתי
וכן  לאביי, שלמא  ליה אתי הוי הזאת ובעת כו', בשלום בואי השבח  כאמור
ואז  כנודע , והעולם השלום תקוני הם בו ושתיה האכילה דכיפורי יומא  מעלי

לרבא . שלמא  ליה אתי הוי
[‰¯Â‡ Ô¯˜]
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יהודה  מנחת כולל ראש

לייקואד 

למקום  אדם בין חלק בהם יש  לחבירו אדם שבין עבירות
סק"א כ' אברהם אשל תר "ו  סי' או "ח  הפמ"ג

שעבירות  סקי"ג שם שעה"צ המ"ב הביאו
אדם  בין חלק בהם יש לחבירו  אדם שבין 
אם  אבל וכדומה, תגזול לא וכגון למקום
בחררה, המהפך עני או בדברים חבירו הקניט
אדם  שבין חטא אלא בזה שאין אפשר 
למקום. אדם בין  חלק בו ואין בלבד לחבירו

סק"א וכ' זהב משבצות תר"ז בסי' שם
אע"פ  לחבירו אדם בין  חטא שבכל שאף
אבל ביוהכ"פ, מתודה מ"מ חבירו  לו שמחל 
המהפך עני או  בדברים חבירו המקניט 
לו מחל  חבירו  שאם אפשר וכדומה בחררה

בצ"ע. וסיים כלל  וידוי א"צ

קונטרוס וכ' גומא תיבת בספר  הפמ "ג
זה  להכריח ה' חקירה מצוות של  שכרן מתן
הדין לגבי שכ' ה"ח  פ"ו  דעות הל ' מהר"מ
חבירו שהמוכיח הוא שהדין תוכחה מצות
שם  וכ' עצמו . לבין בינו  תחילה יוכיחנו 
מה  בו  חזר לא אם למקום אדם שבבין 
אותו ומכילימם מוכיחים בסתר שהוכיחוהו 

לחבירו . אדם בבין לא אבל  ברבים,

לחבירווהק' אדם בין  דבכל  שם הפמ"ג
יצויר איך  וא"כ  למקום, אדם שבין חלק יש
בבין ולא אותו  מוכיחים שמים שבדברי הדין
יש  לחבירו  אדם בין  דכל הרי לחבירו . אדם
הדין יהיה זה ומצד  למקום, אדם בין חלק
במה  בו  חזר  לא אם עבירות סוגי שבכל

ברבים. שיכלימוהו בסתר  שהוכיחוהו

להק ובאמת במס'יש הגמ' על  הקו ' '
אדם  שבין בדבר  חטא דאם פ"ו : דף יומא
בדין משא"כ  חטאו , לפרסם יכול לחבירו
כבוד מיעוט  דיש יפרסם, לא למקום אדם

שמים.

יש וצ"ע לחבירו אדם שבין עוון דבכל 
לחבירו עבירה נשתנה ומה לשמים עוון  גם
דבין עבירה חומר  יש הא חטא לפרסם דאסור 

למקום. אדם

ס"א ועיין  תר "ו  סי' או "ח  חדש בפרי
המקום  לפני דנתוודה דאפ' יוסף בברכי הובא
אפילו מהני לא מחבירו  סליחה ביקש ולא
אות  שס"ד  מצוה המנ "ח  וכ "כ  לשמים הוידוי
חלק  אף חבירו ריצה שלא זמן  שכל ל "ב
כ "ז תשו ' מועיל שלא לו  נמחל  לא שמים
שנתפייס  ולאחר לחבירו, חטא בידו שיש

שמים. מחלקן תשו' צ' מחבירו

שהם והוכיח עבירות שיש מזה הפמ"ג
עבירה  חלק בו  ואין  לחבירו  אדם בין  רק
שלא  מחבירו טובה המונע וכגון כלל , לשמים
שייטב  הדין שהיה רק כלל , לאו  על  עבר 
חלק  רק יש וזה כן, עשה  לא והוא לחבירו
בינו אותו ביזה אם וכן לחבירו , אדם בין 
כ ' באלו  לשמים, עבירה בו  שאין  עצמו  לבין
מכלימין שאין בסתר חזר לא שאם הר "מ 

בגלוי. אותו 

שכלוכ' גמא תיבת בספרו שם הפמ"ג
אדם  בין  זה הרי בגופו לחבירו הזיק שלא

בלבד . לחבירו 

כ 'ובאשל סק"ב קנ "ו  בסי' אברהם
חבירו גוזל כגון  ועשה בקום עובר  אם שתלוי
אם  אבל למקום אדם בין  חלק גם יש וכדומה
בדברים  שהכעיסו כגון מעשה עושה אין 
אדם  בין  חלק כ "א בו אין  בזה והקניטו

לחבירו .

הסמ"ע ועיי "ש  שמבאר  אברהם באשל 
וטעינה, פריקה לגבי סקי"ח  ער"ב סי' חו"מ
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כגון איסור  עשה שלא בשונא שדווקא
הדין בזה כהוגן , שלא דבר עשה או  שהקניטו 
שבינו דבר שהוא כיון יצרו לכוף שצריך
באיש  מדובר תורה של בשונא אבל לבינו ,
ערוה, דבר  כגון למקום בינו  איסור שעשה

יצרו . לכוף וא"צ אותו, לשנוא מצוה

לחבירווהק ' אדם בין בכל שהרי הפמ"ג
אותו לשנוא ומצוה למקום אדם בין  ג"כ  יש
גמא  תיבת בספרו  ועיין  יצרו, לכוף שייך ולא
זו . קו ' על עמד  שג"כ ד' חקירה בסוף הנ "ל 

עושה ותי' שאין שכל  יסודו  עפ"י
הכעיסו שרק כגון  בקו "ע בגופו  העבירה
עבירה  כ"א אין  בזה וכדומה והקניטו בדברים
וכדומה  גזל אבל  בלבד  לחבירו אדם שבין 
אדם  בין חלק גם יש בגופו מעשה שעשה
לכוף  שייך  ולא אותו  לשנוא ומצוה למקום

יצרו .

שכ 'ועיין ע"ג עשה בסהמ"צ ר"מ
הוא  וידוי שחובת האדם חטאת מכל  דמקרא
הגנבות  על  כגון  חבירו  לבין  שבינו ממה אף
דאף  ומבואר  לשה"ר , ועל הגזלות ועל
מעשה  בלא בלבד בדיבור  שהוא בלשה"ר 

וידוי. ג"כ שצריך

בשם וכ"כ סק"א תר"ו סי' או"ח בפר"ח
לחבירו אדם שבין  שעבירה גרמיזאן  מוהר "ש
שעבר בדברים ביזהו כגון  למקום חלק גם יש
שלא  וכ"ז כמוך , לרעך  ואהבת מצות על 
אינו למקום אדם שבין מה אפ' חבירו  הרצה
דלא  בלבד בביזהו  דאף ומבואר מתכפר .
חלק  גם יש חבירו  כנגד בגופו מעשה עשה
לחבירו אדם בין  ואי"ז למקום אדם בין 

בלבד .

א'ועיין מאמר  להמאירי התשו ' בחיבור 
הקניט אם שאף מפורש שכ' ונשוב ד"ה פי"א
לפני  ולהתודות לפייסו  שצריך בלבד חבירו 

ה'.

שכ 'ועיין  כ"ד ה', ויקרא בחיי רבינו
הוא  בלבד לחבירו אדם בין  שהוא דחטא

על אותו הכה או  בדיבורו חבירו  שביזה כגון 
שכולל חטא הוא גזל של  דחטא שם וכ' גופו

למקום. וגם לחבירו  אדם בין  שניהם

הקניטווכל דאם צ"ע פמ"ג דברי
דלא  לאו על ג"כ  עבר  הרי בלבד  והכעיסו 

צ  עבר וא"כ עמיתו איש הקב"ה תונו  יווי
שיש  תגזול  דבלא החילוק ומהו ע"ז, שצוה
ומה  בלבד  הציווי משום למקום ג"כ חלק
חלק  כ"א בו  דאין  תונו  לא של הציווי נשתנה

למקום. אדם בין 

ל"ת ואחרונים  סהמ "צ הר"מ עפ"י כ '
כגון גדול , בצער דוקא תונו  לא שאיסור  רנ"א
ולא  ויכעיסוהו שיכאיבוהו  דברים לו  שאמר
רש"י  ועיין מהם, שמתבייש מפני לעמוד  יוכל 
חבירו שציער  שצער אבל ד"ה צ"ב. דף ב"ק
לו , נמחל  אין  בושתו על שדואג צער הוא
בושתו , על שדואג כזה צער דוקא משמע
בדרגה  אין  בו  שמזלזל  חבירו  המקניט  אבל 

תונו . לא משום בו  אין  כזו

עושה אבל בין לחלק שכ ' בפמ "ג
בגופו , מעשה עושה לאינו  בגופו מעשה
ועבר גמור צער חבירו במקניט דאף משמע
א"צ  בגופו  זה היה לא אם אבל תונו לא על 

וידוי. בלא לחבירו  פיוס רק

דאי'וגדולה מה לענין הפמ"ג כ ' מזו
זה  ביוה"כ שנתודה דעבירה פ"ו : דף ביומא
אדם  בין אף דמשמע לעולם, להתוודות צ'
לעולם, ביוה"כ מתודה גניבה גזל  לחבירו
הקניט אבל  חטא. למקום אדם בין  גם דמ"מ
י"ל בחררה המהפך  עני או בדברים חבירו 
ביוהכ"פ  והתודה מחבירו  מחילה דביקש כיון 
אף  או  שנית ביוהכ"פ להתודות א"צ א',

פמ"ג. עכ "ל  וצ"ע א"צ א' ביוהכ "פ

דלא ויל"ת מהלאו  דגזילה הלאו דחלוק
שהגזלן מה מלבד הוא דגזילה דהלאו תונו ,
במעשה  לשמים רע גם הוא הרי לבריות רע
דהאיסור לשמים, וידוי צ' שם ולכן  העבירה
המעשה  וע"י בעצמו, גזילה המעשה הוא
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ורע  לשמים, רע דבר עושה הוא גזילה
אינו איסור  היסוד תונו  לא אבל  לבריות,
לבל הוא הזה הלאו  אלא הקנטה, במעשה
במעשה  האיסור ואין  ידו, על  חבירו יצטער
א"צ  שוב חבירו שפייס וכל לבד  הקנטה
כשמקניט ואף ביוהכ "פ, ע"ז להתוודות
דכל כיון  אבל תונו  דלא בלאו  עובר  חבירו 
עם  טובה ההנהגה שהפר במה הוא האיסור
חבירו שפייס כיון  האיסור  גוף וזהו  חבירו 
אף  ואולי ביוהכ "פ ע"ז  להתוודות א"צ

דא"צ. הפמ"ג כ ' א' ביוה"כ 

שלולפי "ז החפצא ג"כ בלשה"ר  יל "ת

רק  ולא לשה"ר  של  הדיבור  הוא האיסור
צ' שם ולפיכך חבירו  עם טובה הנהגה שהפר 
מחבירו מחילה מלבד  ג"כ לשמים וידוי
לחבירו אדם בין  עושה לשה"ר של שבדיבור 

למקום. אדם בין  וג"כ

בווכן דאין  כיון בחררה המהפך  בעני
ועבור זכות, בזה לשני שהיה רק גזילה איסור
וכדין , כדת נהג שלא על רשע בגמ ' נקרא זה
הבין גם מכאן  נעקר שנתפייס אחרי מ "מ 
טובה  ההנהגה הוא דשם כיון  למקום אדם
גם  נעקר  הרי זה דנעקר  וכיון שמפר לחבירו

אח "כ . להתוודות וא"צ למקום אדם הבין

אורחים  ביאת  בעינן אי תבשילין עירוב  בהל'

שהק'עיין והי' תוד"ה ב': דף ביצה מס'
לשבת, מיו "ט  דהכנה ס"ל ורבה הואיל
אופין היאך  מה"ת אסור  ליו"ט ומשבת
איסור בו  יש הרי לשבת מיו"ט ומבשלין
ערובי  שעושין ע"י וכ "ת תוס' וכ ' הכנה,
דרבנן תקנתא אתי וכי וק' עדיין תבשילין

מה"ת. הכנה איסור  וליעקר 

דאית ותי ' לטעמיה אזיל דרבה תוס'
האופה  התם דאי' מ "ו : דף בפסחים ליה
חסדא  ר' סעודתו, שגמר  לאחר לחול , מיו"ט
ליה  ומיקלעי הואיל  אמרינן  דלא לוקה, אמר
חזי  נמי היום, זה לפת צריכין  שיהו אורחין
הואיל דאמרינן כיון  א"ש לרבה וא"כ ליה,
לדידן ואפ' עצמו, ליו "ט  שמבשל כמו  הו "ל 
ס"ל דלא ר"ח לפי דהכוונה מהר"ם ופי'
ע"י  לבשל יכולים היאך  א"כ  הואיל  דאמרינן 
בעולם  הנמצא דבר  דכל  תוס' תי' וע"ז  ע"ת.
שייך לא ומבושל אפוי להיות תיקון דצ' אלא
בעלמא  תקון רק מחוסר  דאין  כיון  הכנה,
דבר שהוא ביצה ורק ליה, חזי הוי דמעיקרא

הכנה. איסור  יש בעולם היה שלא חדש

היא ועיין דקו ' תוס' על  שהק' במהר"ם
ור ' דרבה אליבא ותי' מ "ו : בפסחים גמ' קו '
ומתרץ  מק' תוס' ואיך גמ ' תי' הוא חסדא

מבואר דבגמ ' ועוד הגמ', קושיית בעצמם
נעשית  שבת שצרכי משום דר "ח  דטעם
ובישול דאפיה התוס' שכ' מטעם ולא ביו "ט 
סי' בריש המג"א כוונת היא וזו הכנה. ליכא

צע"ג. תוס' דברי על  שכ ' תקכ"ז

ביצה ועיין  שפ"א וכ "כ  שם בשו "ע ח"ס
איסור מכח מקשה אין  שם דגמ ' דתי' ב': דף
ביו "ט מלאכה איסור מצד אלא הכנה,
לא  וע"ז ביו "ט  נפש אוכל לצורך כשאינה
דגם  משום דר "ח , אליבא תוס' של  תי' שייך 
הוצרך ומשו"ה מלאכה, הם ובישול אפיה
מותר שבת דלצורך  בפסחים לתרץ ר "ח 
ותוס' עצמו, יו"ט לצורך כמו ביו "ט  מלאכה
מיוחד דין שזהו הכנה מצד אחרת קושיא הק'
ההיתר שייך לא וע"ז  לשבת מכין  יו"ט דאין
עצם  זהו שהרי ביו "ט  נעשית שבת דצורכי
תי' וע"ז לשבת מכין  יו"ט דאין  הכנה איסור
הכנה  איסור לית ובישול  אפיה דלר"ח תוס'
היום  צורך  ליה חשבינן הואיל משום ולרבה

הוכן . עצמו וליו"ט

שפי'ועיין  שלמה בחמדת מהרש"ל
הוא  דכוונה ניחא לדידן ואפילו התוס' כוונת
שייך ולא אורחים מצויים אין  דאצלינו
של שטעמו  מהרמ "ש על בביאור  ופי' הואיל,
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לומר למהרש"ל ליה ניחא דלא הוא מהרש"ל
הואיל שייך  דלא פי' וע"כ הואיל  לית להלכה

אצלינו . מצויים אורחים דאין 

ונודברי צ"ע מגמ 'מהרש"ל  סתר
קיי"ל ואנן דרבה אליבא דפי' הנ "ל  פסחים
בישול לאיסור  בנוגע הואיל  דאמרינן הכי
משום  לחול  מיו "ט  לרבה לבשל  איסור  ואי"כ 
הכנה  לאיסור בנוגע כ' דתוס' וכמו  הואיל,
אמרינן לא אורחים מצוי דאין כיון דלרבה
ילקה  בישול  איסור בנוגע ה"ה א"כ  הואיל,
איסור ובנוגע לחול, מיו "ט  כשאופה ג"כ
הכנה  איסור  כאן  דאין למסקנא תוס' כ ' הכנה
איסור בנוגע אבל בעולם שישנו  האפוי בדבר
למעשה  הא הואיל אמרינן לרבה מדוע בישול

וצע"ג. אורחים מצוי אין

שהק'ועיין  בסופו  ט"ז סי' ים אפיקי
באפיה  דגם שבצרפת רבותינו כל לשי'
לדידיה  שייך לא והואיל הכנה שייכא ובישול 
ע"י  לשבת מיו "ט  ומבשלין  אופין  היאך  א"כ
דצרכי  כר"ח ס"ל  ולא מה"ת דאסור כיון ע"ת

ביו "ט . נעשים שבת

מיניה אבל הקושיא קשה תוס' לשי'
דלא  תוס' כ ' הכנה איסור  דבנוגע וביה,
לרבה  הכוונה מהרש"ל  ופי' לדידן אמרינן
איסור בנוגע אבל  אורחין , מצוי דאין הואיל
הואיל לרבה לדידן  דאמרינן מבואר בישול

וצע"ג. אורחין  בינינו  מצוי דאין  אע"ג

הק'תוס' רבה ד "ה מ"ו: דף פסחים
דאין משכח"ל היאך הואיל דאמרינן לרבה
בסמוך דמיירי' ותי' לשבת מכין  יו "ט 
ביום  אין אורחים יבואו דאפילו לשקיעה"ח 
כיון שלוקה מודה רבה גם ואז  לאוכלו שהות

לאורחים. וראוי הואיל שייך שלא

זה וכ' שבאופן  תקכ"ז סי' ריש המג"א
שהות  בו  שאין  הואיל  לסברת מקום דאין
לא  ושוב מה"ת, להיות איסורו חוזר לאוכלו 
לשבת  הבישול להתיר  התבשילן עירוב יועיל

ביו "ט נעשים שבת צרכי דאין כרבה דקיי"ל 
הואיל . בלא מה"ת

יו "טוכ' חל דאם נהגו שלכן שם מג"א
שלא  כדי ערבית להתפלל מקדימים בער "ש

לחשיכה. סמוך יבשלו 

ובדיןוכ' ד"ה כ"ב. דף שבת אורה הקרן
הט "ו פ"א יו "ט  הר "מ  לשון שמסתימת
הואיל דין נאמר לחשיכה סמוך דאפ' משמע

וצ"ב.

כ 'והנה בסופו  ס"ד סי' השאג"א דעת
מדרבנן טריפה שהיא בהמה ביו"ט דהשוחט
ואף  ביו"ט, מלאכה משום מה"ת לוקה אינו
משום  הוא ביו "ט  בהמה לשחוט  ההיתר דכל 
חזיא  לא זו  ובהמה לאכילה, ליה דחזי
לאכילה. חזיא מה"ת מ"מ מדרבנן, לאכילה

דמ "מותמה  ה' סי' בשו"ת רעק"א
לו ידוע שהרי אוכ"נ מלאכת כאן  אין  בפועל
אורחים  ליה מיקלעי אי ואף יאכלוהו, שלא
ואוכ "נ דרבנן , האיסור מחמת יאכלוהו לא
אחד לאף חזי לא ובפועל בפועל, תליא
מדרבנן האסור  דבר יאכלו  שלא כיון בעולם
אמנם. ד"ה צ"ה. דף שבת רעק"א בחי' ועיין

מתוס'ועוד שאג"א שי' על רעק"א הק'
דאמרינן לרבה שהק' בפסחים מ "ו : דף
משום  פטור  יהא בשבת המבשל  דא"כ  הואיל
דלא  כיון  ותי' סכנה. בו  שיש לחולה דחזי
סכנה  בו  שיש חולה לפניו שיזדמן שכיח
הואיל , אמרינן  לא התבשיל את צריך שיהא
צד אם אלא הואיל אמרינן דלא מבואר הרי
שכיח לא כמו "כ  ומעתה שכיח , ההיתר 
אסור דבר שאכלו  אורחים ליה דמיקלעי

מדרבנן .

בהיתרונ ' הדין  דיסוד שאג"א שי' לבאר 
שיבוא  משום הפשט  אין ביו "ט  נפש אוכל 
הוא  הדין  יסוד אלא יו "ט , אכילת לכלל
יו "ט , לאכילת אוכל מכשיר שהוא בחפצא
ולכן או "נ , מלאכת בהחפצא חשיבא ומה"ט
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וממילא  אוכל חשיב מדרבנן אסור אם אף
אוכ "נ . מלאכת חשיבא

משום ולשאג "א אין הואיל  של ההיתר 
כל אוכ "נ  היתר  יסוד  אלא לכך , דעומד
נא' הואיל  ובדין ליו "ט , אוכל משוי דבחפצא
לאכילה  עומד להיות יכול  דחפצא במה דסגי

כן . שיארע שכיח לא דבפועל אף ביו "ט 

מחללומעתה  פטרינן  דלא תוס' מש"כ 
שכיח , לא דחולה הואיל מדין הוא שבת

היתר דאינו  מודה כו"ע פיקו"נ דהיתר משום
הצלת  לצורך בא שבאמת במה אלא בחפצא
דכל לרעק"א השאג"א מודה ובזה נפש,
היתר אי"כ  בפועל לחולה עומד שאינו
אוכ "נ במלאכת רק נא' ושאג"א פיקו "נ ,
דמה  סגי הואיל ובדין בחפצא הוא שהיתר 

יו "ט . אכילת לצורך להיות שיכול 

לדף ועיין פסחים קכ"ד בסי' חזו"א
שיש  כל  וז"ל הואיל סברת בביאור  מ "ו :
יאכל אשר  מקרי יו"ט לאכילת לבוא אפשרות
לאכילה  יבוא לא רוב דעפ"י ואף נפש, לכל 
מפני  אוכ"נ היתר שאין לחול , וישתייר
קדירה  לבשל מותר שהרי לאכול , הצורך 
לאכילה, אחרת קדירה לו שיש אף לאכילה
אחרת, ולבשל  לחול  הראשון  לשייר  לו ומותר

ביו "ט . בישלה נמי הראשון  שקדירה אף

שכלומבואר כיון הואיל דע"י מדבריו
נחשבת  לאורחים צורך שיהיה שיתכן מלאכה
לאורחים  הראויה שמלאכה ולפי"ז אוכ"נ,
המאכל שמה"ת כיון י"ל אוכ"נ מלאכת היא

מותרת. המאכל להם ראוי

ד"ה ועיין ס"ב. דף פסחים דוד רבינו
לבוא  שעשוי במה שתולין וז "ל  שכ' ואית
אם  דווקא יל"פ ולפי"ז בא. הוא כאילו בדבר
יש  בפועל  יאכלו שאורחים אפשרות יש
בא. הוא כאילו להיות העשוי להחשיב הואיל

הואילובזה דאמרינן הר "מ  יתבאר
דגדר ס"ל דהר "מ  לחשיכה סמוך  אפילו

אוכ "נ מלאכת נחשבת דהמלאכה ההיתר 
מצד דמאכל בכך ודי לאורחים וראוי הואיל
יבוא  שאורחים אפשרות דאין אף ראוי עצמו

ויאכל .

המהרש"ל ,ויל"פ  לפי התוס' בשי'
אורחים  שיבואו  שכיח  אין  אם תוס' דמש"כ
לאיסור בנוגע רק היינו  הואיל אמרינן לא
לומר צ' הכנה איסור  להתיר שכדי הכנה
אלא  לשבת מיו"ט מכין  שאני נקרא שאי"ז
צ' וע"ז  ליו "ט  הוא עושה שאני מה שזה
של היום צורך נקרא ועי"ז  בפועל  אורחים
במס' סוגיא משא"כ הוכן , עצמו  וליו"ט יו "ט 
בישול ומלאכת בישול, איסור  מצד דן פסחים
מלאכת  מקרי ובחפצא מותר  בחפצא הוא
הואיל ע"י לחול  אופה כשאני ואפ' אוכ"נ,
ביו "ט שמותר  אוכ"נ של  בישול מלאכת מקרי
אבל אורחים שכיח לא זה אם אפילו  ושם
מקרי  היא לאורחים הראויה מלאכה היא
לא  זה אם אפ' הואיל  ואמרינן  אוכ "נ  מלאכת

אורחים. שיבואו שכיח

לא ומש"כ שכיח  כשלא המהרש"ל 
הכנה  איסור  מצד  כשדנין  הוא הואיל אמרינן
יו "ט צורך דמקרי צ"ל האיסור  להפקיע ושם
של הבפועל צריך שם הכנה זה ואין עצמו
האיסור להסיר  רוצה דאתה כיון אורחים,
שבעצם  בישול איסור  בנוגע משא"כ הכנה,
מלאכה  שהוא רק צריך שם מותר היא
אורחים  מצוי אין  אם וא"פ לאורחים הראויה

מותר . יהיה

מג"א ועיין  על לחלוק שכ ' אחרונים
שבודאי  ממש לשקיעה סמוך שמניח דבאופן 
כאן אין זה דבאופן שבת קודם יתבשל  לא
ליכא  יו "ט  איסור  משום דממ "נ  דאו ' איסור
המנ "ח למש"כ ביו"ט נתבשל  לא דעדיין 
מבושל שיהא משבת דהמבשל רח "צ במצוה
ג"כ שבת ומצד איסור בו אין במוצ"ש רק
שיהא  בחול  הניח  כאילו דהו"ל איסור  ליכא

בשבת. מוכן 
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הואילאבל דאי"כ המג"א מש"כ  לכאו '
מצד רק הוא לשקיעה"ח סמוך כשמבשל 

הכנה. איסור 

יעבורולפי לא תוס' לשיטת אפ' הנ"ל
באופן לשקיעה"ח סמוך מבשל איסור על 
בסמוך תוס' סברת דכל  אורחים, כאן דאין
רק  הוא ילקה אורחים כאן שאין לשקיעה
איסור מצד אבל הכנה, מצד  דנין  אם

בפועל בעינן דלא יודה תוס' אפילו מבשל
המג"א  על אחרונים מש"כ וא"כ  אורחים,
מצד אבל הכנה מצד  דן דמג"א צ"ע
לשקיעה"ח סמוך  אפ' הואיל יש בישול

שכ '. כמו

ואפילווצ"ל בתוס' פשט למדו לא דהם
כמו פי' והם המהרש"ל , שפי' כמו  לדידן

חסדא. לר ' דהכוונה מהר "ם

‰¯Â˙ Ô˙Ó ÌÂÈ ˙¯ˆÚ· ‡ÏÂ ˙¯ˆÚ È�ÈÓ˘· ‰¯Â˙‰ ˙ÁÓ˘ ‰ÓÏ
˘Èהיה לחקור הראוי מן עצרת, בשמיני התורה שמחת עושים אנחנו למה

היוצא כחתן ישראל היינו ביום ובו תורה, מתן יום שהוא  בעצרת לעשותה
התורה  בשמחת ולשמוח  הלולא לעשות שייך היה דוקא  ובו כלה, לקראת

וכלה. חתן במזמוטי

È˙ÚÓ˘ר אותו משם שחבשו אחד  לאיש משל  דרך שאמר  אחד אשכנזי ב
הלך  אחד יום הרבה, יסורים שם סובל  והיה רב, זמן האסורים בבית
על האסורים מבית אותך אוציא  אני לו, ואמר האסורים לבית אצלו המלך
בו  חפץ לחינם שלא  בלבו חשב האיש ואותו יחידתי, בתי את לך שתשא מנת
מוצא ואינו מומין בבתו יש שבודאי אלא  יחידה, בת בתו את לו לתת המלך
מבית  לצאת תקומה לו היה שלא כיון כן פי על  ואף אותה, שישא  מי
את  לישא  בדעתו גמר  היסורין, מרוב למות מסוכן היה יום ובכל  האסורים,
עברו  ולא לחיים, וממות לחירות מעבדות לצאת כדי לאשה, לו המלך בת
החתן  אמנם המלך, כיד  החופה ונעשה המלך בת את האיש נשא מועטים ימים
בה  יש שמא  בלבו חושב שהיה דאגה, מרוב כלל בלבו שמחה לו נכנס  לא
כלל מום בה שאין ומצאה עמה שישב תמימה שנה לו מלאות עד מומין, איזה

מחדש. והלולא  ושמחה משתה עשה אז אזי טובות, מידות ובעלת

ÂÓÎהיא ואמרכן מצרים בגלות אסורים היינו שבתחלה ישראל , עם התורה
הקב  ע"לנו ע"ה רבינו משה את "י יעבדון ממצרים העם את בהוציאך ה

כדי  התורה את לקבל  הודו בטובתם שלא  כרחם ועל  הזה, ההר על האלוקים
בטיב  יודעים היו שלא  בלבב טינא  להם היה האמנם מצרים, מעבדות לצאת
וקראו  אותה שקבלו אחר  אבל בלבם, שמחה נכנס  ולא  בה, כתיב מה התורה
עשו  אז נועם, דרכי ודרכיה תמימה ה' שתורת וראו סופה, ועד  מתחלתה בה
עושין  שאנו וזה וכלה, חתן במזמוטי לבב ובטוב בשמחה התורה שמחת

עצרת. בשמיני התורה שמחת
‰„Â‰È ÏÂ˜]‚‰Ï"ˆÊ Ï‡¯˘È ‰„Â‰È ÌÈÈÁ ¯"·‡ Ï"Ù˜˙ ¯„‡ 'Á 'Ù� ,ÒÂ„Â¯ „"[Ë

‡"È פ השנה (ראש הנודע  הירושלמי יוסה "לפי ר' בי לעזר ר' ועשיתם. תרועה  יום ד)
אמר  ועשיתם  כתיב וכאן והקרבתם  כתיב הקרבנות  בכל קצרתא בר יוסי ר' בשם
מעלה  בשלום  ויצאתם השנה בראש לפני לדין שנכנסתם  מכיון הוא ברוך הקדוש להן
כתיב  הקרבנות  בכל אידי ר' בשם  משרשיא ר' חדשה . בריה נבראתם  כאילו עליכם  אני
עול  עליכם שקיבלתם  מכיון הוא ברוך הקדוש להן אמר חטא כתיב אין ובעצרת חטא

מימיכם. חטאתם לא כאילו עליכם אני מעלה  תורה

ÙÏ"Êיו לעשות  ר "עלינו לאחר מיד התורה  בשמחת מיוחד ויו"ט הדין "ה  גמר לאחר כ
עצרת שמיני ונמצא לבד בחגיך ושמחת מצות  יש בסוכות ברם חיים, בחותם

תורה . לשמחת רצון [È.‡.]עת 
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מועד  ומי  התפלה ים ספרי  מחבר

הילס גרדנס קיו

כיפור  ביום מילה

למצות  מקדימין זריזין דין
הכיפורים שולחן  יום הלכות או "ח  ערוך 

"מילה  ב': סעיף תרכ"א סימן
קריאת  אחר למוסף יוצר  בין  מלין ביוה"כ 
הגה: אשרי. אומרים המילה ולאחר  התורה
במקום  הוא ואם אשרי, אחרי למול  והמנהג
לאחר [ורק הכנסת מבית לצאת שצריך
מלין אין מוסף] תפלת להתפלל  יחזרו המילה
קדיש  ואומרים וחוזרים ס"ת חזרת אחר עד 
קודם  המילה לעשות לצאת ראוי [שאין

למקומה]". הס"ת שיחזרו

הדברים מקור

"ברית ז"ל תשכ"ז): (אות ביומא המרדכי
אחר ביוה"כ , שלה שמיני שחל  מילה
מוסף  תפלת קודם יוצאין התורה קריאת
ומתפללין הכנסת לבית חוזרין ואח"כ ומלין
(אות  בשבת המרדכי ובהגהות מוסף". תפלת
למוסף  יוצר בין מלין ביוה"כ  "מילה ת"ע):
ולאחר נשמות כשמזכירין  התורה קריאת אחר
במקום  הוא ואם אשרי. אומרים המילה
אחר עד  מלין אין הכנסת מבית לצאת שצריך
קדיש". ואומרים וחוזרין  תורה ספר חזרת

(מ מנהגים שנוהגים ובספר איתא יוה"כ ) נהגי
משה  בדרכי דבריו והובא אשרי, אחרי למול
שמלין המרדכי כשיטת פסק והמחבר  שם.
ספר כשיטת פסק והרמ"א "אשרי", קודם

"אשרי". אחרי שמלין המנהגים

מוסף קודם  למול הטעם 

(אות הנה  מילה בהלכות זרוע האור  פסק
בחד א"נ בשבת "וכדמהלינן צ"ה):
ליה  מהלינן  רגלים שלש של  טובים מימים

וכדמהלינן מוספין . תפלת דמסיימין בתר 
מוספין , לתפלת שחרית בין  מהלינן  ביוה"כ 
צלותא  בתר  ליה מהלינן  בר "ה וכדמהלינן 
מקמי  בנביא דאפטירו  בתר מן דשחרית
מצות  שתהא כדי וראיה בשופר, דליתקעו 
שיזכור כדי שופר לתקיעת תכופה מילה ברית
יצחק, ועקידת אברהם ברית הקב"ה לנו 
זכור אומרים אנו  שבתחלה מבוררת וראיה
תזכור היום לזרעו  יצחק ועקידת אברה  ברית

וכו'".

אחרוהנה  דמלין  ויו"ט שבת בכל 
ושאינו דתדיר טעמא, היינו  ומוסף, שחרת
של ומוסף שחרית ותפלת קודם, תדיר תדיר
הוא  וכן  מילה. מברית תדיר יותר ויו"ט שבת
מקדימין שבר "ה אלא ויוה"כ . בר "ה אף
מה  משום שופר, תקיעת קודם המילה
אברהם  ברית הקב"ה לנו שיזכור דאמרינן 
שביאר וכמו (שופר ), יצחק ועקידת (מילה)
מקדימין למה צ"ע שלפי"ז אלא זרוע. האור
ביוה"כ . מוסף תפלת קודם מילה ברית
מוסף  תפלת להקדים ראוי יותר שלכאורה
להקדים  ראוי שהיה כמו תדיר , והוא הואיל
זרוע. האור סברת מטעם לא אם שופר מצות

רע"ה אמנם , באות להלן זרוע האור ז"ל
להקדים  הוא המובחר  מן  "דמצוה וז"ל:
מקדימין דזריזין  משום בהשכמה מילה
דרב  תפלה, גמר  עד  לאחרה נכון ואין  למצות
והמאחר שעות, ח ' בסוף התפלה גמר פעמים
בזויה  מילה דמצות נראה כ "כ  מילה מצות
בין תכופה להיות להקדים נכון  ולכך  עליו,
האור והנה שופר ". לתקיעת התורה קריאת
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י"ל שפיר אבל בר "ה במילה שם מיירי זרוע
מוסף  תפלת קודם מלין טעמא דמהאי
והמאחר מקידימין  דזריזין  משום ביוה"כ ,
מילה  דמצות נראה היום סוף עד  מילה מצות

עליו . בזויה

זרוע,אמנם האור  בכונת צ"ב לכאורה
להקדים  סברות ב' שיש מדבריו  שמשמע
סברא  שופר. ולמצות מוסף לתפלת מילה
וסברא  למצות. מקדימין  שזירזין היא אחת
נראה  מילה מצות מאחר  שאם היא שניה
הראשונה  וסברתו  עליו. בזויה מילה שמצות
מילה  להקדים סברא שיש כמו  דסו"ס צ"ע,
דזריזין משום מוסף ולתפלת שופר לתקיעת
תקיעת  להקדים יש טעמא מהאי מקדימין,
מעלה  שיש שכמו מוסף. ותפלת שופר
יש  כמו"כ מילה, מצות לגבי מקדימין דזריזין 
תפלת  מצות או  שופר  מצות לגבי מעלה
הך מקיים הוא הרי כך  ובין  כך  ובין מוסף.
הוא  הטעם עיקר  ואם מקדימין . דזריזין  דינא
לאחר עד מילה יאחר  דאם השניה, כסברתו 
ונראה  הרבה זמן שנתאחר נמצא מוסף
האור שסיים וכמו  עליו, בזויה מילה כמצות
להקדים  אחרת סברא אלא זה אין סו "ס זרוע,
מילה  שמצות נראה יהא שלא מילה מצות
דזריזין דינא להך שייך  ואין עליו , בזויה
התורה. מצות בכל  ששייכת למצות מקדימין
זריזין דין עצם דמצד הוא, לשונו  ומשמעות
צ"ע, וזה מילה. מצות להקדים יש מקדימין
זריזין מקיים הוא הרי כך ובין  כך  בין  דסו"ס

מקדימין .

למצות  מקדימין  בזריזין  דינים  ב '

בהקדם ואשר הוא הענין בביאור לומר  נראה
מקדימין . דזריזין דינא הך יסוד ביאור 
"דתניא  כח :): (דף יומא בגמרא איתא דהנה
שכל מלמד  ערלתו  בשר  ימול השמיני וביום
מקדימין שהזריזין  אלא למילה כשר  היום
ויחבוש  בבקר אברהם וישכם שנאמר  למצות
והנה  ע"ש. ד:) (דף בפסחים הובא וכן  וכו '".
זריזין של זה שענין  מבואר  שם בפסחים

רק  ולא מצות בכל שייכת למצות מקדימין
הברייתא  הביא למה צ"ע וא"כ  מילה. במצות

מילה. למצות ביחס רק זה דין

מצות  לשאר מילה  מצות בין חילוק 
התורה

חילוק ובאמת, שיש נראה הרמב"ם מלשון
מצות  לשאר מילה מצות בין 
ז "ל דהנה מקדימין. זריזין לענין  התורה
(פ"ד הקרבנות מעשה בהלכות הרמב"ם
ולשחיטה  לסמיכה כשר  היום "כל  ה"ו):

להג  ולהקטרה וכו 'ולמליקה ולהזיה שה
אמנם  למצות". מקדימין זריזין  ואעפ"כ 
מלין "אין כתב: ה"ח) (פ"א מילה בהלכות
וכל וכו ' השחר  עלות אחר  ביום אלא לעולם
להקדים  מצוה ואעפ"כ  למילה כשר היום
וצ"ב  למצות". מקדימין  זריזין  היום בתחלת
להקדים  מצוה "ואעפ"כ  דבריו: בתוספת
בהלכות  כן  כתב שלא מה היום", בתחלת

הנ "ל . הקבנות מעשה

זריזיןומשמע  ענין  יסוד  שחלוק מדבריו 
התורה. מצות משאר מילה במצות מקדימין
מעלה  אלא אינו התורה מצות שבשאר 
שום  אין  אבל בזורזות המצוה העושה בגברא
בזריזות. לעשותה המצוה עצם מצד  חיוב
עצם  שמצד מילה, מצות חלוק בזה אמנם
בתחילת  להקדימה שמצוה ז"ל  אמרו המצוה
פי  על ובאמת, מקדימין . שזריזין מחמת היום
שהקשו קושיות כמה ליישב יש זה
ביו "ד השלחן הערוך הקשה דהנה האחרונים.
(כ.) במגילה שהמשנה ח ') (סעיף רס"ב סימן
היום  כל  הכשירות המצות אותם כל חשיב
בטעם  וצ"ב בהדייהו, מילה חשיב ולא
הרמב"ם  בשיטת דרכינו לפי אמנם ההשמטה.
מילה  מצות ששאני בקל, קושיתו  מיושב
יש  לכתחילה המצוה דיני עצם שמצד
משא"כ זריזין מדין  היום בתחילת לעשותה
זה  אין זריזין  ענין שיש שאף המצות שאר 
המצוה. דיני מצד  דין ולא בגברא מעלה אלא
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הגר "חעוד שהקשה מה ליישב יש
י"ח) סימן הש"ס על הגר "ה בחידושי (הובא
(פ"א  מילה בהלכות הרמב"ם שפסק מה על 
דוחה  שאינו  אף בזמנה שלא שמילה הט "ו )
גליות  של  שני יו"ט דוחה יו "ט , או  שבת
המעלה  כל שסו "ס הגר"ח והקשה ע"ש.
ושלא  שני ביו "ט  בזמנה שלא המילה לעשות
מקדימין , זריזין  ענין מצד  אלא אינו לאחרה,
מקדימין" "זריזין בכח  שיש מצינו והיכן 
שכתב  מה וע"ש מדרבנן , אפילו  יו "ט  לדחות
שהואיל ליישב, יש דברינו  לפי אמנם בזה.
לכתחילה  שמילה המצוה עצם מצד  דין  והוא
שפיר לאחרה, ולא היום בתחילת להיות צריך
גליות, של שני יו"ט לדחות כחו  שיפה י"ל

ודו"ק.

הרמב"ם והנה בשיטת שכתבנו  מה לפי
מצות  הברייתא נקט  למה קושיתינו מיושב
מקדימין , זריזין  ענין  לאשמעינן מילה
מצות  משאר מילה מצות חלוק שבאמת
צ"ב  אכתי אמנם וכנ"ל. זריזין  בענין התורה
מצות  לחלק חז "ל  ראו מה דבר  של  טעמו 
סו"ס  אם ועוד  התורה. מצות משאר מילה
אברהם  שהיה ממה הוא זריזין ענין  מקור 
הוא  (שכן העקידה מצות לקיים זרוז אבינו
הגמרא  שמביא שהפסוק ראשונים רוב שיטת
דכתיב  ממה הוא בבקר " אברהם מ "וישכם
דזריזין דינא הך שייכת למה העקידה) לגבי
התורה  מצות משאר  מילה מצות לגבי יותר
הרי  מילה שלגבי ונאמר ביניהם שנחלק עד 
אינו המצות ובשאר המצוה דיני מעצם הוא

בעלמא. מעלה אלא

החילוק  טעם  ביאור

שכתב ונראה  מה בהקדם הענין  לבאר
כשר היום "כל וז"ל: בסוגין  המאירי
ראוי  ומ "מ  וכו ' השמיני וביום שנאמר למילה
יראה  שלא בשחרית בה להקדים לזריזין 
ולאחוז בנו  על  חמלתו  מצד  בה כמתרשל
בה  בכיוצא עליהם שנאמר האבות בדרכי

שיש  מדבריו  ומבואר בבקר". אברהם וישכם
יותר מילה במצות זריז להיות מיוחדת סברא
יראה  מילה מצות יאחר שאם מצות, משאר
בנו . על  חמלתו מצד  בה מתרשל כאילו 
מצות  שבשאר  הוא לכאורה בזה והביאור 
גריעותא  אלא זה אין  אותה יאחר אם התורה
מחמת  השי"ת מצות שמאחר האדם במעלת
זלזול גורם מילה מצות המאחר  אבל  עצלות,
המצוה  כאילו  שמראה מילה מצות בעצם
פי  ועל  עליו . ובזויה אכזריות כמעשה נחשב
שחיוב  הרמב"ם שיטת סברת היטב מובן  זה
אלא  אינו  אינו  התורה מצות בשאר  זריזין
הוא  הרי מילה מצות לגבי אבל בגברא מעלה
כנ "ל הוא והטעם המצוה, בעצם ודין מעלה
מורה  אלא אינו התורה מצות שאר שהמאחר 
מילה  מצות המאחר אבל  בהאדם חסרון

ח "ו . מילה במצות וזלזול חסרון  מורה

עקידה,וענין  במצות ג"כ  מצינו  זה
זריז אבינו אברהם היה לא אם התם שאף
בנו על חמלתו מצד  שמתרשל מורה היה
הוא  וכן עליו , בזויה היה השי"ת מצות וכאלו
עליהם  "שנאמר באמרו : המאירי כונת
דומה  עקידה שמצות והכונה בה", בכיוצא
וזלזול חסרון יש שבשניהם מילה למצות
מובן ולפי"ז קיומה. מאחר אם המצוה בעצם
דזריזין דינא שהך  הרמב"ם שיטת היטב
אברהם  "וישכם דכתיב מהא למידין שאנו

כ עקידה, בפרשת ענינים.בבקר" שני וללת
האדם  מעלת מצד  זריז להיות הוא אחד  ענין
זה  ודבר  הבורא. בעבודת עצל  להיות שלא
אלא  אינו  אבל התורה, מצות בכל שייכת
ועוד המצוה. גוף מצד דין ולא בגברא מעלה
זלזול יגרום שלא זריז להיות ענין  בו  ניתוסף
עקדה, במצות שייך זה ודבר  המצוה. בעצם
המצוה. גוף מצד  דין והוא מילה, במצות וכן 

הנ "ל  פי  על זרוע האור כונת ביאור

היטב והנה שמובן נראה הנ "ל  דברינו פי על 
מילה  מצות שחלוק זרוע. האור  כונת
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מדין להקדימה חיוב שיש שופר  ממצות
המצוה, דיני עצם מצד  מקדימין  זריזין
במצות  זריזות על להקפיד ראוי יותר  ומשו "ה
וזריזות  הואיל שופר  במצות מזריזות מילה
והולך המצוה. דיני מעצם הוא מילה במצות
הוא  זרזיזן  דין  למה הטעם ומבאר זרוע האור
כן מצינו שלא מה מילה מצות בעצם מעלה
הנ "ל המאירי כסברת והיינו  המצות. בשאר 
עליו בזויה המצוה כאילו יראה שהמאחרה
הן והן התורה. מצות בשאר  משא"כ וכנ "ל 
הוא  המובחר מן דמצוה "ועוד  דבריו :
זריזין משום בהשכמה מילה להקדים
גמר עד לאחרה נכון ואין  למצות, מקדימין
ח ' בסוף תפלה גמר פעמים דרוב תפלה
דמצות  נראה כ "כ  מילה מצות והמאחר שעות
שונות  סברות ב' זה ואין  עליו ". בזויה מילה
מצות  להקדים שיש אחת. דין  הוא הכל  אלא
היא  זריזות ומעלת הואיל שופר  למצות מילה
מאחרה  ואם הואיל  מילה מצות עצם מצד
זלזול בזה ויש עליו  בזויה שהמצוה נראה
תפלת  או  שופר  מצות משא"כ  המצוה, בעצם
מעלה  אלא אינו  בהם זריזין  שמעלת מוסף

הגברא. מצד

מילה ולפי"ז  מצות להקדים ראוי היה
זה  ודין שהואיל  אלא שחרית, לתפלת אף
שאם  מחמת אלא אינו  מילה במצות דזריזין 
א"כ עליו , בזויה מילה כמצות יראה מאחרה
ומשו"ה  מרובה. זמן  מאחרה אם אלא זה אין 
שמאחר נמצא שופר מצות יקדים שאם כתבו
בקיום  חסרון  יש ובזה הרבה מילה מצות
השנויה  מקדימין זריזין הדין מחמת המצוה
עד מאחרה אם אבל ביחוד , מילה מצות לגבי
בגוף  זלזול בזה אין שחרית תפלת לאחר 
שחרית  תפלת להקדים ראוי וא"כ  המצוה,

ודו"ק. תדיר , שהוא מטעם

הרמב "ם דברי משמעות

המאירי והנה  סברת לפי הוא הנ"ל דברינו  כל 
הוא  זריזין  שמעלת שהטעם זרוע והאור

שכל משום היינו  מילה מצות בעצם דין
עליו . בזויה שהמצוה נראה מאחרה שהוא
אם  אלא זה שאין זרוע האור כתב ומשו "ה
עד כגון קצת מאחרה אם אבל  הרבה. מאחרה
אמנם  כלום. בכך  אין  שחרית, תפלת לאחר 
שמצוה  סתם שכתב הנ"ל הרמב"ם מלשון
שאף  משמע היום, בתחילת להקדימה
במצות  חסרון בזה יש מעט זמן  המאחרה
נוהגין למה קשה אכתי לשיטתו וא"כ מילה.
בערוך ועיין שחרית. תפלת לאחר  עד לאחרה
ע"ש. בזה שנתקשה ט ') סעיף (שם השולחן

שאם ועוד הרמב"ם, בסברת  לעורר יש
עצם  מצד דין  הוא זרזיזן דין  למה הטעם
זרוע  ואור המאירי כסברת הוא מילה מצות
עליו , בזויה שהמצוה נראה מאחרה שאם
רק  להקפיד שיש זרוע האור שיטת נכון א"כ
להרמב"ם  ומדס"ל הרבה. לאחרה שלא
להקדימה  מילה מצות עצם מצד  הוא דדינא
אחרת  טעם לומר  צריך ע"כ  שיוכל, מה כל
מילה, מצות בעצם דין  הוא זריזין מעלת למה

וצ"ע.

התורה קריאת להקדים  הטעם  בביאור
למילה

בכלעוד מבואר  דהנה לעורר נראה
להקדים  שיש שאף הנ "ל  הראשונים
יש  אעפ"כ מוסף, לתפלת מילה מצות
מילה. למצות התורה קריאת להקדים
בזה  הטעם לבאר מקום היה ולכאורה
ולא  שחרית לתפלת שייכת התורה דקריאת
שקורים  ממה הוא לזה וראיה מוסף. לתפלת
מוסף. תפלת שם דאין אף וה' ב' בכל  בתורה
וא"כ שחרית, לתפלת הקריאה שייכת וע"כ 
שיטת  הוא כן ולכאורה ויו "ט . בשבת ה"ה
שכתב: ה"א) (פי"ב תפלה בהלכות הרמב"ם
קורין שיהו  לישראל  להם תקן רבינו "משה

וחמישי ושני בשבת ברבים ".·˘È¯Á˙בתורה
התורה  קריאת שמקדימין  מובן  שפיר וא"כ 
מילה. קודם שחרית תפלת סדר  סוף שהוא
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ה"ה  המילה, קודם שחרית ומתפללין  דהואיל 
סדר גמר שהוא המילה קודם בתורה שקורין 

שחרית. תפלת

(סדרלאב ויטרי המחזור שיטת זה אין
(סדר גאון עמרם רב וסדור  שבת) תפלת
תפלת  שבתחלת כתבו  שהם שבת), תפלת
למה  צ"ע ולשיטתם בתורה. קורין  מוסף

מילה. למצות התורה קריאת מקדימין

מהרוקחועיין שמביא יוסף בבית
מילה  למצות התורה קריאת להקדים שהטעם
וצ"ע  התורה". אצל  שהשכינה "לפי הוא:
שם  שתהיה להקפיד  יש למה הענין בביאור

המילה. בעת השכינה השראת

הנ "ל  החילוק בטעם אחרת ביאור

(שעניןואולי הרמב"ם שיטת יסוד  לבאר  יש
מצות  בעצם ודין מעלה נחשב זריזין 
למצות  עקידה מצות בין ביחוד  והקשר  מילה)
המאירי  כסברת (ודלא אחר באופן  מילה
היינו מילה במצות זריזין שמעלת זרוע והאור 
עליו). בזויה מילה שמצות נראה יהא שלא
ד.) (דף בפסחים הרשב"א בתלמיד  עיין דהנה
שגירסת  שמביאים שם חלאוה ובמהר "ם
"דכתיב  הוא: שם הגמרא בסוגית הרי"ף
מילה  שמצות ואע"פ בבקר  אברהם וישכם
מקדימין זריזין אעפ"כ  היום  כל  כשר
שאברהם  גירסא אותו על ותמהו  למצות".
אלא  מילה במצות עוסק היה לא אבינו
זריזותו על  לעורר שייך ומה עקידה במצות
כשר דמילה דתניא ממה אבינו  אברהם של 
זו גירסא דוחין זו קושיא ומחמת היום. כל

ע"ש. ברי"ף הגירסא ומשנין 

מילה מצות ענין  יסוד

בהקדם ואשר הוא הענין בביאור לומר  נראה
סימן (יו "ד  בשו "ע הרמ"א שפסק מה
מכח הסנדיק כח "ויפה י"א): סעיף רס"ה
סנדק  דכל התורה לקריאת להקדימו המוהל 
ליתן שלא נוהגין  ולכן קטורת כמקטיר  הוי

גבי  כדאמרינן  אחד  ברית לבעל  ילדים שני
נודע  בשו"ת ועיין לקטורת". חדשים קטורת
שכתב: פ"ו) סימן יו"ד (מהדו"ק ביהודה
הובא  המדרש מן זה לו  שיצא "ונראה
בשעה  לך  לך פרשת סוף שמעוני בילקוט 
גבעות  העמידו ביתו יליד אברהם שמל
ועלה  והתליעו  החמה עליהם וזרחה הערלות
וכעולה  הסמים כקטורת הקב"ה לפני ריחם

לאישים". כליל  שהיא

שמביא וע "ע  קנ"ח) (יו "ד  חת"ס בשו"ת
יותר מפורש מצאתי "אני וז "ל : מקורות עוד
יצחק  רבי וז"ל ברבה וירא פרשת ריש והוא
יצחק  רבי אמר לי תעשה אדמה מזבח  פתח 
נגלה  הריני לשמי מזבח  שבנה זה אם מה
על לשמי עצמו שמל אברהם ומברכו עליו
ואיל שור  פתח לוי רבי וכמה. כמה אחת
זה  אם מה אמר ה' לפני לזבוח  לשלמים
עליו נגלה הריני לשמי ואיל שור שהקריב
כמה  אחת על עצמו שמל אברהם ומברכו 
אמרו (נז :) גיטין ובמסכת וכו' עכ"ל וכמה,
מילה  זה היום כל  הרגנו עליך כי חז"ל
על מתים דהרבה רש"י פירש בשמיני שניתנה
קו "ח הוא דעתי עניות לפי נמצא זה. ידי
בקרבנות  שימצא שכל  מדאורייתא גמור 

עכ "פ". במילה ימצא

מצות הרי ענין  שיסוד  מזה מבואר
או גרידא הערלה להסיר רק אינו  מילה,
הוא  אלא בבשרינו, קודש ברית חותם לעשות
גופו את מקריב שהאדם הקרבה ענין
המקריב  כמו  להקב"ה גופו ומוסר  להקב"ה
עוד ומצינו ה'. לפני קרבן  דם ושופך 
פסק  דהנה לקרבנות. מילה בין דוגמאות
הבן "אבי ט'): סעיף קס"ה (סימן  השו "ע
שלוחו". שהוא להודיע המוהל על  עומד 
קרבן דוגמת הוא "שהמילה הגר "א: וכתב
וש"מ פכ"ז אמור  פרשת במ"ר כמ"ש
קרבנו האיך  (כו.) דתענית בפ"ד ואמרינן 
(הובא  התם במדרש דאיתא כלומר וכו '",
ומשפט אדם "משפט  שם): השולחן בערוך 
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ובהמה  ימול, השמיני וביום אדם שוה, בהמה
מילה  שענין הרי וכו'". והלאה השמיני ומיום
ולגבי  בנו . מקריב שהאב קרבן ענין  הוא
של קרבנו  "האיך  שם: בתענית איתא קרבנות

עליו". עומד אינו  והוא קרב אדם

(ח"ב ועיין  אומר יביע בשו"ת עוד 
הקדוש  מהזוהר שמביא י"ח) סימן חיו"ד
ותקרב  תבחר אשרי פסוק אומר הבן שאבי
נשבעה  אומרים שם והעומדים חצירך ישכון 
שמילה  הרי היכלך". קדוש ביתך  בטוב

המקדש. בבית הנקרב קרבן  לענין שייכת

כאילוהרי  הוא הרי מילה מצות שע"י
דומה  ומשו"ה להקב"ה. גופו כל הקריב

עול להקריב או קטורת להקטיר ה מילה
הרי  הנימול  הילד וכן  לאישים, כליל  שכולם
גופו וכל לגבוה נקרב כולו  כאילו  הוא
ברית  האות והיינו  לגבוה. ונמסר נתקדש
סימן רק זה שאין  בבשרינו , שחתם קודש
שכל ע"י הוא החותם עיקר  אלא בעלמא
כאילו לגבוה ונקרב מסור האדם גוף עיקר 

לגבוה. נאכל  כולו

בפסחים,ולפי"ז הרי"ף גירסת לבאר יש
מצווה  שהיה אבינו  אברהם מחשבת שלפי
בזה  היה ממש, המזבח  גבי על בנו  להקריב
מילה  מצות וגמירת השלמת כעין נחשב
ובזה  בנו , את למול קודם עליה נצטוה שכבר
אותו צווה ועכשיו  כקרבן נקרב כאילו נחשב
ממש. בפועל  ההקרבה להשלים השי"ת
מילה  דיני יצחק לעקידת לתת ראוי ומשו "ה
שהשכים  אמרו ומשו "ה היום. כל  שכשר
היום  כל  מילה שמצות אע"ג בבקר  אברהם

למצות. מקדימין זריזין משום

הנ "ל  לפי  זריזות מעלת

מילה ולפי "ז  מצות בין  חזק קשר שיש נמצא
הרי  ומילה מילה שכל יצחק, לעקידת
גבי  על בנו  את האב מקריב כאילו  הוא
יש  לפי"ז והנה מיוחדת. בבחינה המזבח 

נחשב  מקידמין  זריזין למה הטעם לבאר
עקידת  ומצות מילה מצות בעצם מעלה
ו'): (פרק ישרים המסילת ז "ל  דהנה יצחק.
עפריות  כי מאוד  כבד  האדם טבע כי "ותראה
בטורח האדם יחפוץ לא כן  על  גס, החמריות
הבורא  לעבודת לזכות שרוצה ומי ומלאכה
ויזדרז ויתגבר  טבעו  נגד שיתגבר צריך  ית'
האדם  צריך  גדול  חיזוק דבר של  כללו וכו '
המצות  לעשות בזריזות ולהתגבר להתחזק
על המעכבת העצלה כובד מעליו בהשליכו 
במדה  נשתבחו  שהמלאכים ותראה ידו.
ולא  אדם הוא אדם והנה וכו ' הזאת הטובה
של לגבורתו  שיגיע לו  א"א ע"כ מלאך 
להתקרב  שיוכל  מה שכל  ודאי אך מלאך .

שיתקרב". ראוי אליו , למדריגתו 

הגס,הרי הגוף מטבע נובע שעצלות
הגוף  זיכוך ענין  הוא זריזות ומידת
וא"כ מלאך. למדריגת והתעלותו מחומריותו 
מעלה  אלא שאינו אף זו שמידה היטב מובן 
במצות  אבל התורה, מצות ברוב בעלמא
בעצם  מעלה הוא יצחק) (ועקידת מילה
גופו למסור  היינו  המצוה ענין שכל המצוה.
ה', לפני כקרבן  נפשו  דם ולשפוך  לגבוה
ולהיות  חומריותו  מפחיתות לרוממו  דהיינו 
לדרגת  הגס מאדם ולהתעלות גבוה, כחלק
מטבע  שהוא עצלות, וא"כ רוחני. אדם
הוא  הגס, במדריגתו  בעודו הגוף חומריות
זריזין וא"כ  המצוה. עצם ענין לכל סתירה
מילה  מצות בעצם ודין מעלה הוא מקדימין

ודו"ק. התורה, מצות משאר  יותר

לאחרולפי"ז מנהגינו  טעם לבאר יש
לפי  אף שחרית תפלת לאחר  עד מילה מצות
מצות  מאחר שהוא שכל הרמב"ם שיטת
בעצם  חסרון  בזה יש הרי קצת אפילו  מילה
הן . קרבנות במקום תפלה שהרי המצוה.
שעבודת  שמבאר ג') (שער החיים בנפש ועיין
(כמו לגבוה בהמה כמקריב אינו התפלה,
הוא  הרי אלא ממש) במקדש הקרבנות עבודת
שמבאר וע"ש לגבוה. עצמו את כמקריב
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להוציא  צריך המתפלל למה הטעם שזהו
(כידוע  לדיבור מקושר  שהנפש בפיו  התיבות
"נפש  דכתיב הא על  אונקלוס שתרגם מה
בפיו שמתפלל וע"י ממללא"), "רוח חיה"
מה  וא"כ  לגבוה. נפשו  מקריב הוא הרי
עצמו מקריב כאילו  נחשב הוא הרי שמתפלל 
כחלק  נחשב זה שכל י"ל  שפיר וא"כ לגבוה.
ומקריב  מתפלל  שבתחלה מילה, מצות מסדר 
הקרבת  שהוא מילה מצות עושה ואח"כ נפשו
עבודת  של  אחת סדר הוא והכל  ממש. הגוף
חסרון התפלה בהקדמת ואין הקרבנות.
מקדימין ויוה"כ  שבר"ה אלא מילה. במצות
שופר ותקיעת מוסף תפלת קודם מילה
המילה  מתאחר נמצא שאל"כ אחרת מסברא
עליו בזויה מילה מצות כאילו  ונראה הרבה
זרוע  האור שלפי [אלא זרוע. האור וכסברת
ולפי  מקדימין, דזיריזין  דינא בהך סברא היינו

עצמה.] מצד  אחרת סברא הוא דברינו

בספרויש  שמצינו  מה פי על להוסיף
שמבאר תפלה) (שער  להמבי"ט אלוקים בית
בקשת  רק אינו תפלה ענין שיסוד  באריכות
בלב  להשריש הוא הענין  יסוד אלא צרכיו ,
שיתן מה בלתי בעולמו כלום לו  שאין  האדם
גופו כחות וכל  ממש גופו  ואף השי"ת. לו
בלתי  כלום לו  ואין  ית', ממנו נובע הכל
הרי  שחרית שתפלת י"ל  שפיר וא"כ  רצונו.
מילה. למצות ההכנה מעצם כחלק נחשב הוא
למסור לו  שראוי לאדם שנתברר  לאחר שרק
ית' ממנו  בא והכל  הואיל  להקב"ה גופו  כל
ית' רצונו  בלתי כלום בעולמו לאדם לו  ,ואין

שהוא  מילה למצות אח"כ לבוא יוכל  בזה רק
וכנ "ל . כקרבן ממש לגבוה גופו למסור

הנ "ל  לפי  ברית דם  הטפת ענין ביאור

מילה,ולפי מצות ענין יסוד  בביאור דברינו 
הנולד שקטן שמצינו  מה לבאר יש
ממנו להטיף צריך מהול  שנתגייר גר או מהול 
סימן ריש יו "ד  בשו "ע בזה (עיין  ברית דם
לחוש  יש שאם צ"ע, ולכאורה ורס"ח). רס"ג

להצריך אין  (דבפשטות כבושה ערלה שיש
חוששין אנו  אא"כ מהול  בנולד דם הטפת
הגמרא  בסוגית כמבואר כבושה לערלה
דם  ממנו  להטיף מהני מה קלה.), דף בשבת
ערלה  לו שאין מהול שנתגייר  בגר וכן  ברית.
הנ "ל לפי אמנם ברית. דם בהטפת ניתוסף מה
הוא  מילה מצות וענין שהואיל  לבאר  יש
זו ממצוה חלק כקרבן , ה' לפני גופו  להקריב
שחלק  קרבנות בכל  כמו דמו לשפוך  הוא
וה"ה  הדם. עבודת הוא עיקרי) (והיותר  גדול 
אף  מהול , שנתגייר וגר  מהול  בנולד  הכא,
ולהסיר ממש כתיקונה מילה לעשות שא"א
לשפוך דהיינו  ברית דם להטיף אמנם הערלה,

שפיר . שייך כקרבן  דמו

עניןוכן שיש תורה פסוקי מכמה משמע
"דם  דכתיב כמו מילה בברית דם שפיכת של 
ועוד וכו '" בדמיך מתבוססת ו "אראה בריתי",
שיסוד הנ "ל  מטעם והכל מקומות. כמה
לפני  כקרבן  עצמו  להקריב הוא מילה מצות

ה'.

הנ "ל  פי  על הרוקח שיטת ביאור

הרוקחוהנה סברת מובן  שפיר  דברינו פי על 
דרגה  מילה בשעת שיהיה להקפיד  שיש
התורה. קריאת ידי על השכינה השראת של 
כאילו הוא מילה שמצות הנ"ל לפי דהנה
להקריבו יש א"כ  כקרבן, בנו  את מקריב האב
בבית  קרבנות שמקריבין כמו  השכינה לפני
וא"כ השכינה. השראת מקום שהוא המקדש
התורה  קריאת לאחר  למול דוקא להקפיד יש
בבית  יתרה השכינה השראת שיש לאחר 

הקריאה. ע"י הכנסת

הדברים בשולי

ק"מעייןא) סימן (ח "ב יושר  אמרי בשו "ת
על סם נתינת אודות שנשאל  ג') אות
יאות  אי הצער לסלק כדי מילה קודם אבר 
היה  כבר  הסם ענין "הנה והשיב: כן. לעשות
מצינו לא ואעפ"כ וכו ' ז"ל לרבותינו  ידוע
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וכיון וכו' סם ע"י שעשו מקום בשום כלל 
זאת  ראינו ולא כן  נהגו  לא עכשיו דעד
דהמילה  לחז"ל קי"ל דהוי נראה מעולם
רבה  ובמדרש דוקא צער  ע"י להיות צריכה
אבינו] [אברהם הרגיש וכו ' איתא לך פרשת
הרי  ע"ש שכרו  הקב"ה שיכפיל כדי ונצטער
צער ע"י דוקא היה המילה ענין תחילת
לחדש  וח "ו  אחרות פעולות בלי הכריתה
לא  הוי כזה ובדבר מעולם נהגו שלא חדשות

ראיה". ראינו 

צערוהנה ענין מה בעי טעמא סוף סוף
במילה  מצינו שכן  שאף מילה, למצות
מצטער , אבינו  אברהם שהיה הראשונה
שצריך לעולם דין לחדש בזה סגי לא בודאי
ועיין בשלימותה. מילה מצות לקיים צער 
כ "ב) סימן יו "ד  (ח"ה אומר  יביע בשו "ת
לנו שאין וסוברים טענו  שכן אחרונים שמביא
במצות  צער להצריך  סברא או מקור  שום

מילה.

לבאראמנם  מקום יש הנ"ל דברינו  לפי
שהואיל להצטער , הקפדה יש למה הטעם
נפש  מסירת מעשה הוא מילה מצות וענין 
גופו את האדם שמקריב העקידה מעשה כמו 

תחבולות  לעשות שלא הוא דין  א"כ לגבוה,
במדריגת  חסרון בזה שיש הצער לסלק
תכונותיו וכל הגוף ומסירות נפש המסירות

ודו"ק. לגבוה, והרגשותיו 

המנהגים הנהב) שיטת בטעם צ"ב אכתי
למילה. קודם אשרי אמרית להקדים
לעיל הארכנו  כבר התורה קריאת בשלמה
להקדים  יש למה צ"ב אבל להקדימה יש למה
דאיתא  מה פי על  לבאר ונראה אשרי. אמרית
שאין עומדין אין פרק ריש ברכות בגמרא
של שמחה מתוך  אלא להתפלל  עומדין
טעמא  שמהאי שמבאר ברש"י וע"ש מצוה.
פסוקי  בו  שיש תפלה קודם אשרי אומרים
סברא  וא"כ מצוה. של  שמחה ונחשב נחמה
שכתב  מה פי על  מילה למצות להקדימה הוא
בשחרית  מילה עושין  שאין ק"י, סימן הרוקח 

לגבי  וכתיב הואיל  באב מילה בט' מצות
שמחה  שמעלת הרי אמרתך ". על אנכי "שש
שפיר וא"כ דמילה. המצוה בעצם מעלה הוא
הרגשת  מוליד  שהוא אשרי שאמרית מובן 
ראוי  האומרו , בלב מצוה של  שמחה
הכנה  שהוא מילה למצות אף להקדימה
בשמחה. נעשית להיות שצריך מילה למצות

h
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ÚÂ„È ואם שבשמים, לאביו לבו את ומקרב הנפש את מזככים תורה שדברי
הראשונים  רבותינו ובדברי אשי ורב רבינא  ובתלמוד במשנה עסקנו

זצ אותן "והאחרונים מחברי מרבותינו וקדושה טהרה עלינו ישפיעו אז ל ,
בספר אי' וכן ובתורתו, בה' דבקות ויגרום המה החיים בארץ אשר הספרים

מהר של  אחיו בצלאל מרבנו ר"החיים גמרא זכיות) (ספר מפראג  גבריא"ל ל"ת

רפא"מיכא אוריא"ל  השכינה "ל מחנה מלאכים כתות ד ' ראשי שהמה ל
אותן  אותו ושומרין נתקדש בגמ ' שעוסק ומי עליונה מרכבה הסובבת

המלאכים.
Á· ‡·ÂÓ ‰‡ÏÙ‰‰]"[Ò
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עילית  ביתר

ועוד  ממרחק , לחם מרחק, המקום בעמחה"ס

נוראים  וימים בתפלה למלאכים בנ"י דמיון מאי
המלאכים אצל בחירה גדר

בנ"י הנה בין  דמיון יש תפילה דלענין מצינו 
דאנו מקומות בכמה השרת למלאכי
אומרים  וגם קק"ק בקדושה אומרים
בגמ ' איתא וגם המלאכים. כמו בשכמל "ו 
רגליו את שיכוין  צריך המתפלל י:) (ברכות
א:ז) (יחזקאל ישרה" רגל "ורגליהם שנאמר 
מצינו וכן המלאכים. על נאמר זה ופסוק
שטעם  כ "ח ) ס' (או"ח שיק מהרש"ם בשו "ת
למלאכי  להידמות הוא ה'קיטל ' לבישת
ראשונה  בשנה דחתן  פסק (לכן  השרת
'קיטל ' לובש אינו  כ' לגיל הגיע לא שמסתמא
דעתו שאין כיון למלאך דומה שאינו  משום
ענין דמה לעיין ויש עדיין ). כ"כ צלולה
הלא  ישראל בני תפלת אצל השרת מלאכי
כח איכא אדם שבבני יש גדול  חילוק
לעשות  להם ואפשר ויצה"ר ביצה"ט הבחירה
שום  אין למלאכים משא"כ ורע או  טוב
נינהו ? לגמרי רחמנא שלוחי אלא בחירה
העומד ישראל בין הדמיון  מהו ואתמהה
יש  גדול חילוק הלא השרת למלאכי בתפילה

ביניהם?

עליון במלאכי  יצה "ר אין

לבררבאו עמיקתא לבירא ונסלקינן  נחתינן
לאו . או מעלה למלאכי בחירה יש אם
בין לבחור בידו שיש הוא הבחירה ענין והנה
אין אם לכאורה וא"כ הרע ליצר  הטוב יצר 
ענין גביה שייך  לא אז בכלל יצה"ר  לו
חז "ל בדברי מקומות בכמה ומצינו  הבחירה.
יצאה  וזה עליון. מלאכי אצל  יצה"ר שאין 
למלאכים  אמר  אבינו  שאברהם ראשונה
לבכם  וסעדו לחם פת "ואקחה לבקרו שבאו 
המדרש  ודרש יח :ה) (בראשית תעברו" אחר

רבי  אמר ברש"י וכ"ה סי"א) פמ"ח (ב"ר 
"לבכם" אלא כאן  כתיב אין "לבבכם" חמא
פשר במלאכים. שולט  הרע יצר שאין  מגיד
יצריך בשתי משמע "לבבכם" דמילת הדבר
במתני' (כדאיתא הרע וביצר  הטוב ביצר 
בכל וגו' "ואהבת עה"פ דברכות בתרא בפרק
"לבבכם" ולא "לבכם" ומדכתב לבבכם")
אחד יצר  אם כי שתים להם שאין משמע
ובדדמי  ביניהם. שולט  יצה"ר שאין  ומכאן
ואריב"ל בזה"ל  (פח:–פט .) בשבת איתא לזה
מלאכי  אמרו למרום משה שעלה בשעה
שגנוזה  גנוזה חמדה וכו' הקב"ה לפני השרת
א"ל וכו' השמים על  הודך תנה וכו ' לך
אמר וכו ' תשובה להן החזיר  למשה הקב"ה
כתיב  מה לי נותן  שאתה תורה רבש"ע לפניו 
קנאה  תגנוב לא תנאף לא תרצח לא וכו' בה
לו הודו מיד  ביניכם יש הרע יצר ביניכם יש
יצה"ר שאין  מזה היוצא ע"כ. וכו' להקב"ה
לכאורה  אצלם יצה"ר אין ואם המלאכים אצל 

הבחירה. כח  אצלם אין

תולדות והדבר בספר ביטוי לידי בא
שכתב  קארו  להגר"י א:כו ) (בראשית יצחק
בחירה  בעלי אינן  והמלאכים הללו: במילים
ולפי  פעולותיהם. עושים בטבע כאלו אלא
הוא  ברוך הקדוש אלא בחירה בעל יש שאין 
בעל עשהו  האנושי למין כבוד  לעשות ורצה
רע  ויצר טוב יצר  לו יש ולכן  כמוהו. בחירה
רע  ויצר טוב יצר לו  אין בחירה לו  שאין  שמי
רע  יצר כלו  חי והבעל טוב יצר כלו שהמלאך 
כלו חי והבעל שכלי כלו  שהמלאך פירוש
נמצא  מילולו. עט מפרי כאן  עד חומרי.
ויצה"ר יצה"ט במציאות תלוי הבחירה שענין
אין לכאורה יצה"ר למלאכים שאין  ומאחר

בחירה. להם
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שערוהנה אלהים (בית המבי"ט 
שאנו זה ענין  לבאר  כתב פ"ז ) התפילה
להידמות  כדי ישרה ברגל  בתפילה עומדים
להם  יש בדר"כ שהמלאכים והוא למלאכים.
צריכים  חריגים לפעמים אך  מסויים תפקיד 
בש"ס  איתא ולמשל  מתפקידם. היפוך לעשות
שמעון רבי דרש בזה"ל קיח .-:) (פסחים
חנניה  הרשע נבוכדנצר שהפיל  בשעה השלוני
יורקמו עמד  האש כבשן  לתוך ועזריה מישאל
לפניו אמר  הוא ברוך הקדוש לפני הברד שר 
ואציל הכבשן  את ואצנן  ארד עולם של  רבונו
גבריאל לו אמר האש מכבשן הללו  לצדיקים

גבורתו שאתה אין  בכך הוא ברוך הקדוש של
האש  את מכבין  שהמים יודעין  והכל ברד  שר 
מבפנים  ואקרר  ארד אש של שר  אני אלא
לו אמר  נס בתוך נס ואעשה מבחוץ ואקדיח 
פתח שעה באותה רד הוא ברוך הקדוש
נמצא  ע"כ. לעולם ה' ואמת ואמר  גבריאל
האש  על ממונה שהוא גבריאל  שהמלאך 
כדי  טבעו היפוך  שהוא הקירור בכח השתמש
להשתמש  חייבים אנחנו כן שמים. שם לקדש
יחדו ויצה"ר יצה"ט הפוכות כוחות בשתי
ברגל עומדים אנו  ולכן  שמים שם לקדש כדי
השמאל וצד  (יצה"ט) הימין  צד  לייחד ישרה
הכל אלא והיפוכו  דבר  שאינם לומר  (יצה"ר )
ומדוקדק  המבי"ט. עכת"ד אחד. לתכלית
למלאכים  יצה"ר שאין המבי"ט  דברי מתוך 
בכחות  להשתמש אפשרות להם שיש רק

בדר "כ . ממונים אינם שעליהם

נוראים בימים המלאכים פחד

ס'איברא מק"נ  (מהדו' חסידים בספר
הקב"ה  השנה שבראש כתב תק"א)
וכן המלאכים. על ואף כולו  העולם כל על  דן
את  נוראים דימים במוסף לומר  רגילים אנו
דבריו ובתוך תוקף' 'ונתנה הנורא הפיוט
ורעדה  וחיל יחפזון "ומלאכים אומרים
נאחזו מה ועל  למה ויל "ע וכו'". יאחזון
הלא  לפחד להם יש ממה ברעדה? המלאכים
הם  ולמה חטאים להם ואין בחירה להם אין 

סורוצקין הגר"י מו"ר גם הדין? ביום רועדים
דייק  ר "ה) מוסף מועדים יצחק (רנת שליט"א
וכו ' עולם הרת "היום בר"ה התפילה מלשון
את  גם שכולל  דמשמע עולמים" יצורי כל
שליט"א  הגרי"ס מו"ר והקשה המלאכים.
(שם) ושיטמ "ק י:) (ערכין התוס' כתבו דהלא
בר"ה  שירה אומרים אינם אדם בני דרק
מתים  וספרי חיים שספרי משום ויוה"כ
אומרים  כן  המלאכים אבל לפניו פתוחים

דין ? יש עליהם דגם וקשיא שירה

לאברהם [עוד אמר  שהמלאך  מצינו
אליך אשוב "שוב יח:י) (בראשית ע"ה אבינו
שם  ופרש"י אשתך" לשרה בן  והנה חיה כעת
אמר והמלאך  הקב"ה על קאי אשוב" ש"שוב
הרמב"ן וביאר  יתברך . בשליחותו כן
המלאך ששב מצינו לא דהא כן דבעכצ"ל
שנאמר לו  שב הקב"ה אבל  אבינו  לאברהם
(בראשית  דבר" כאשר שרה את פקד  "וה'
אברהם" אל  ה' "ויאמר  כתיב ואח"כ כא:א)
הארוך הטור  בפירוש אך כא:ב). (בראשית
אשוב" ש"שוב כתב יח:י) (בראשית עה"ת
שיחיה  המלאך שידע לפי המלאך על קאי
ב  (מלכים הנביא כאלישע ודלא הבא לשנה
שהוא  דכיון אשוב" "שוב אמר  שלא ד :טז )
בבירור ידע לא מיתה בו  ושייך ודם בשר 
החזקוני  כתב וכעי"ז הבאה. לשנה שיחיה
הנ "ל מכל  וצ"ע לעולם. קיימים שהמלאכים
המלאכים  על גם דין  יש שנה  שבכל דמוכח 
אחר בדפוס ושו "ר  מיתה. שייך בהם וגם
וקשה  החזקוני. כמו  שכתב עה"ת ברש"י
(והוא  הנ"ל הרמב"ן כדברי קשה ועוד כנ"ל.
הדבר וליישב ס"ב). פנ"ג רבה מבראשית
עמ ' הפרדס (ספר  רש"י כדברי אפ"ל קצת
"כעת  לאברהם ששב המלאך  שאותו צג)
"ויקרא  שנאמר העקידה בשעת היינו  חיה"
כב:יא) (בראשית השמים" מן ה' מלאך  אליו
הוא  וזה וכו'" הנער  אל ידך  תשלח "אל  ואמר 
שנולד . לפני לידתו על שבישר  מלאך אותו
מאיר להג"ר דעת אמרי בספר  ראיתי ועוד 
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שם  דאיתא הזוהר  ע"פ שתירץ זצ"ל שפירא
יצחק  אברהם בבחינות היו  המלאכים שג'
של נשמתו  שורש היה מלאך  והאי ויעקב
לפי  אך  המלאך . שב יצחק וכשנולד יצחק
עד בטוח כ "כ  המלאך  היה איך צ"ע הנ "ל 
למיתה.] שידון אפשר  אם אשוב שוב שאמר 

זצ"לוראיתי  פוברסקי דוד שהג"ר
השנה) ראש על דעת ישמרו  בספר  (מובא
פוברסקי  דוב ברוך הרה"ג בנו  ויבלחט"א
ובימים  נצבים פ' עה"ת קודש (בד שליט"א
לנו דלה דלה וגם זה על עמדו כבר  נוראים)
שאין שאע"פ לומר  חיים מים מבאר
אפשרות  יש מ "מ  הבחירה כח למלאכים
הדין . ביום נפחדו  ומזה טעות לעשות בידם
א:א) (בראשית החיים באור כתוב וכן 
טעות  שייך אבל חטא שייך לא שבמלאך 
בעזהשי"ת. למטה לכתוב אני שעתיד  וכמו
משום  טועים שמלאכים זצ"ל  דוד ר' [וכתב
כח לבטל  כדי התבלין  שהיא תורה להם שאין 
היצה"ר אחר טועים לפעמים ולכן היצה"ר
הקב"ה. רצון  לקיים כשבאים אפ' שלהם
מיוסדים  טעויות שהם השגגות שאפ' דהיינו 
פ"א  עזרי באבי (וע' היצה"ר עצת ע"פ
צד יש שוגג שבכל שכתב תשובה מהלכות
ודבר הדין. ביום המלאכים נפחדו ומזה מזיד )
מדברי  הבאתי כבר  שהרי להולמו קשה זה

כלל.] במלאכים שורה יצה"ר שאין  חז"ל

ח"א [הגר"י  דבש (יערות זצ"ל  אייבשיץ
בשני דרוש הוא החטא שענין  פירש ב')

מחמת  שבא המורגל  חטא הוא האחד  אופנים
בא  שכ"ז וכדו ' העולם להבלי ותאוה חמדה
המלאכים. אצל ל "ש כזה וחטא היצה"ר  מן
חשקם  כל  להיות והוא חטא אופן  עוד ויש
מראות  ולראות להשיג שלימותם ותכלית
מזמן מדרגה להם ויש כבודו  ומקום האלקים
תשוקתם  עוצם לרוב ממהרים הי' ואם לזמן
כפי  יותר  מהר  ולעלות להביט העלול 
זהו לאט ולאט בזמן  להם הראוי' המדרגה
וצ"ע  עונשים. מקבלים הם זה ועל עון  אצלם

המלאכים  אצל  הבחירה לענין דעתו מהו
בחירה  מחמת בא השני מסוג כזו חטא האם

לאו.] או

נוראים בימים המלאכים שירת

שירה על המלאכים אומרים היאך  הקושיא
הגר"י  מו "ר  תירץ ויוה"כ  השנה בראש
דין הוי אדם בני על דדין  שליט"א סרורצקין
אלא  אינו  המלאכים על  אבל אחד לכל פרטי
שכיח החטא אין א"נ העולם לכל כללי דין
אכן אדם. בני אצל  ששכיח  כמו בהם כ "כ 
מ'ונתנה  מדוייק סוף דסוף צ"ע דעדיין  הקשה
הרמב"ם  כתב והרי פחד להם שיש תוקף'
לומר אין  ויראה פחד דבזמן ה"ו) פ"ג (חנוכה
מלאכים  של שירה דהאי תירץ אלא הלל?
יום  של  שיר  ועל  הלל ולא יום של שיר היינו
אבל כתבו  דהתוס' צע"ג לי [אך  שמחה א"צ
בני  שאין שירה אמרו  דהמלאכים משמע וכו '
הרי  מיירי יום של  בשיר  ואי אומרים ישראל
הלוי  הגרי"ז ומטעם אותו  אומרים אנו  גם
צע"ג  התוס' דברי כך  ובין  כך ובין הידוע.
אומרים  שהמלאכים מכאן  ראי' שהביאו 
אנו גם דהלא וצ"ע ויוה"כ בר"ה וגו' קק"ק

כן.]. אומרים

פיוטא"נ  דהך שליט"א מו "ר  תירץ
אלא  דר "ה הדין איום קאי לא תוקף' ד 'ונתנה
לבא  לעתיד  הגדול  הדין דביום הדין  על 
"והיה  הה"ד יתקע" גדול  "בשופר  ומש"כ
(ישעיה  וכו'" גדול בשופר יתקע ההוא ביום
"לפקוד ומש"כ  המשיח. אימות דקאי כז:יג)
ההוא  ביום "והיה הה"ד בדין" מרום צבא על 
וגו'" במרום המרום צבא על  ה' יפקוד
לומר הכרח אין וא"כ כב:כא). (ישעיה
רק  ויוה"כ ר"ה בכל נידונים דמלאכים

שירה. אומרים ושפיר  לעת"ל  נידונים

דודושו"ר להרה"ג דוד שירת בספר
שתירץ  נוראים) (ימים שליט"א גודלברג
גדולת  השגת מצד רק היינו המלאכים דשירת
מרגשי  היינו אדם בני שירת משא"כ  הקב"ה
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(כמש"כ שירה ע"י ביטוי לידי הבאים הלב
ולכן נ"ז). אות שיחות שמואל  בזכרון 
הם  והרי דין  עליהם כשיש אף במלאכים
מעלת  בשכלם יודעים עדיין ופחד באימה
בר"ה  אף שירה לומר  צריכים ולכן ית' הבורא
באה  השירה ענין  כל  לדידן אבל  ויוה"כ
בתוך הם ליבנו כשרגשי ומשו"ה הלב מרגשי
לומר לנו אין  עצום ופחד יראה של  מצב

יתברך . לפניו  שירה

מרום מלאכי  אצל עונשים 

שחז "לכאן  מקומות בכמה נפלאות אראנו
וקיבלו חטאו  שהמלאכים לנו  גילו 

כך : על  עונשים

משחיתים המלאכים "כי ללוט אמרו 
יט:יג) (בראשית הזה" המקום את אנחנו
עד דבר לעשות אוכל לא "כי אמרו  ואח"כ
שזה  ופרש"י יט:כב) (בראשית שמה" בואך
משחיתים  "כי שאמרו על  מלאכים של  עונשם
זזו לא לפיכך  בעצמן הדבר ותלו אנחנו"
הדבר שאין לומר  שהוזקקו עד  משם
ס"ט) (פ"נ  בב"ר איתא זה וכעין  ברשותם.
"כי  ואמרו נתגאו  שהמלאכים שבגלל
של ממחיצתו  נדחו  וגו '" אנחנו  משחיתים
(בראשית  בחיי [רבינו  שנה. קל "ח  הקב"ה
שאדה"ר שייך  היאך הידועה בקושי דן ג:ו )
קודם  הלא הדעת העץ מן שאכל  במה חטא
ייתכן לא וא"כ יצה"ר בו  היה לא שחטא
במי  שגם בחיי רבינו  ותירץ כלל. שיחטא
כתנא  והביא החטא ענין  שייך  יצה"ר בו שאין 
אצל הנ"ל המדרש דברי לו המסייע
(דהיינו השכלים שגם ללוט  שבאו  המלאכים
בהם  שאין  למרות לחטוא יכולים המלאכים)
צורכו כל  נתברר הדבר  אין האמנם יצה"ר.

דעתו.] סוף על  לעמוד עלינו  חובה ועדיין

שמעוןוכן  א"ר  (עז.) ביומא איתא
של מידו גחלים נצטננו  לא אילמלא חסידא
משונאיהן נשתיירו  לא גבריאל  של  לידו כרוב
שעה  באותה וכו ' ופליט  שריד ישראל של 

ומחיוהו הפרגוד מאחורי לגבריאל הוציאו
עבדת  לא אי ליה אמרו  דנורא פולסי שיתין 

לא אמאי עבדת אי עבדת כדפקדוךלא עבדת
(טו.) בחגיגה איתא נמי והכי וכו'. ועוד 
בנטיעות  קיצץ אבויה) בן אלישע (ר "ל  שאחר
וכותב  יושב מט "ט  המלאך את שראה במה
ב' ח"ו שמא וחשב ישראל של זכויותיהם
את  הוציאו אח"כ ומיד  בעולם. יש רשויות
נמצא  דנורא. פולסי ס' והלקוהו  מט"ט
לאחר מקום שנתן  על  זו  למלאך  עונש שהגיע

ל"ע. כפירה לידי לבא

(בראשית וראה  החיים באור  מצאתי זה
עמ ' אוצ"מ  (ע' המדרש בשם שמביא יח :י)
ישירה  שרה את בישר  שלא שהמלאך (399
ושרה  לאברהם כן  שאמר  (רק בן שתלד
קיים  שלא על נתייסר  האהל ) מתוך שמעה

עצמה. שרה את לבשר  שליחות

מט "ט המלאך חטאת על מאליהו מכתב

מט "טוהנה במלאך למעלה שהוזכר מה על 
שגרם  על  דנורא פולסי בששים שנלקה
כתב  רשויות ב' שיש ולומר לטעות לאחר 
שיש  ח"ו בזה"ל  טו.) (חגיגה חננאל רבינו 
אבויה] [בן  לאלישע להראות אלא דין עליו
דלפי  נמצא עכ"ל. עליו  שהוא אדון לו שיש
שבאמת  לומר הגמ ' כוונת אין חננאל רבינו 
לומר רצה אלא מט "ט  למלאך עונש הגיע
לאחר להראות כדי דנורא פולסי בס' שנלקה
רחמנא  רשויות ב' שיש בדעתו שעל  שמה
על עונש מט "ט  קיבל ואף האמת איננו ליצלן 

כזו . למחשבה שגרם

זצ"לועל דסלר הגרא"א ייסד  זה פי
(214 עמ' ח"ב מאליהו (מכתב גדול יסוד
ולא  חטא ולא בחירה במלאך יתכן  שלא
המלאך כאילו לנו  שנראה מה אך  עונש,
בני  לתכלית הוא זה כל  'עונש' וקיבל 'חטא'
ה'עונש' דוגמאת הישרה דרך ללמדנו אדם
לאחר להראות בא שרק מט "ט  המלאך  של 
כתב  זה דבר  ולאור צודקת. איננה שמחשבתו 
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מעשה  את לבאר  זצ"ל  דסלר  הגרא"א
שאמרו לוט  את להציל שבאו המלאכים
זה  שכל  כך  על  ונענשו אנחנו " "משחיתים
שיש  הללו  דברים לומר  משליחותם חלק היה
'עונש' זה על ולקבל  כפירה של שמץ בהם
ראוי  שאין ממעשיהם ילמדו  אדם שבני כדי
ולומר מעשיו  גודל  את לעצמו לייחס לאדם
(דברים  הזה" החיל לי עשה ידי ועוצם "כחי
שמו . יתברך  מאתו בא שהכל יכיר אלא ח :יז)
אצל כלל בחירה ענין אין  זו דרך  לפי נמצא
עונש  בהם ואין  יצה"ר בהם ואין  המלאכים
שיפור לצורך משליחותם חלק הוא הכל רק

שלנו . ה' עבודת

המלאכים אצל טעות

מקומות נדרי  מראה בפניכם לקבץ לך אשלם
שהמלאך שיתכן  להדיא מצינו  שבהם
המלאך ששלוחי דמצינו  הא וכגון יטעה:
מגדלא  מרים למיתה אצלו  והביאו טעו  המות
נשיא  שיער מגדלא מרים במקום דרדקי
נפיק  דינור  שנהר  מצינו  וכן ד :). (חגיגה
(שם  התוס' ופ' יג:) (חגיגה חיות של מזיעתן 
בשיר טועים המלאכים שאם מזיעתן) ד "ה
בוקר בכל חדשים ובורא אותן  מכלה הקב"ה
דינור ונהר בפחד הם החיות ולכן במקומם
ריש  אמר  (יב.) במכות הוא וכן מזיעתן. נפיק
לטעות  רומי של שרו עתיד  טעויות  ג' לקיש
חזון ועוד  במקו"א זה בענין (והארכתי וכו '
בני  שטעו מצינו  שכן  נ"ל ועוד  למועד).
בנות  אחרי עליון ) מלאכי (דהיינו  אלהים
ר ' שכ "כ  ושו "ר  בראשית. פרשת בסוף האדם
ומוסר חכמה (דעת זצ"ל ליבוביץ הלוי ירוחם
לא  "ואתם כתיב ביצ"מ וכן  פ"ח). מאמר ח "ג
(שמות  בקר " עד  ביתו מפתח איש תצאו 
לא  בכורות שמכת דאע"פ ופרש"י יב:כב)
כיון מ "מ  בלבד המצריים על אלא היתה
מבחין אינו שוב למשחית רשות שניתן
אצל טעות ששייך משמע ס.) בב"ק (כדאיתא
כיון בכך חייב שאין מי שייהרג המלאכים

מבחין . המשחית שאין

(נספחוכן התוספות בעלי בשו "ת ראיתי
על הממונה מלאך  שיש שכתב י"ט) ס'
טז:) בנדה כמבואר  לילה (ששמו ההריון 
ברקיע  החדר  (פ' מהגוף הנשמות לוקח והוא
סב., יבמות ע' משם נחבצות הנשמות שכל
נשמה  ומשים טועה הוא ולפעמים סג:)
נעשה  ואותו יהודיה במעי גוי להיות הראויה
להיות  הראויה נשמה משים ולפעמים משומד
דאם  [וצל"ע גר . נעשה ואותו גוי' במעי יהודי
היאך שמו  'לילה' ההריון  על הממונה המלאך 
של לעזרתו  זו  מלאך  שבא מצינו כן גם
המלכים  ארבעת מלחמת בעת אבינו  אברהם
הלא  צו.) בסנהדרין  (כמבואר  החמשה את

תפקידים.] ב' עושה אחד מלאך  אין

(ס'והנה חסידים כתב בספר תק"ל )
שבלא  דברים על  לחטוא יכולים שהמלאכים
השגה  או  ידיעה שמחוסר  לומר רצה ידיעה
זה  ועל  ולחטוא לטעות יכולים פרט באיזשהו
בספר איתא זה וכעין ונענשים. נדונים הם
טו עמ' (ח "ב הרוקח  לבעל  המיוחס רזיי סודי
על נדונים המלאכים וז "ל  ברומברג) במהדו '
כשאמרו חשבו ולא לחשוב להם שהיה מה
בב"ר וע' ח:ה (תהלים תזכרנו" כי אנוש "מה
את  תדין "אל  לחשוב להם היה ס"ו ) פ"ח
מ"ד) פ"ב (אבות למקומו " שתגיע עד  חבריך 
היינו ביצה"ר  ודם כבשר  נבראים היו שאם
ביניהם  אצבעו  הושיט כן ועל  חוטאים

ע"כ . ונשרפו 

הרמח "לועל (גנזי הרמח"ל כתב זה דרך
אצל טעות ששייך  שמה מ–מב) עמ '
השגה  או  ידיעה שכל  מכיון הוא המלאכים
נמצא  המלאך אותו מידת משורש רק נובע
אין המידה לאותו מחוץ שהוא פרט  דכל 
והשגות  שידיעות נמצא להשיגו. יכול המלאך 
וא"כ המלאך  ערכת כפי הוגבלו המלאכים
ויטעה  מה דבר  ממנו  שיתעלם ויקרה יתכן
פרטי  כל לו  נתגלו  שלא כיון בשליחותו

זה. על וייענש השליחות
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לא אכן לפעמים למה קשה גופא היא
השליחות  פרטי כל  את הקב"ה מגלה
את  להכשיל וכי להם? יצוה אשר למלאכיו 
בטרוניא  בא הקב"ה אין  הלא בא, המלאכים
הגר "ח שכתב וראיתי ג.)? (ע"ז  בריותיו  עם
ובחירה  אמונה חיים, (שפתי זצ"ל פרידלנדר
דברי  את להבין יש שבאמת קנה–קנו ) עמ '
חננאל רבינו דרך על גם האלו  המפרשים
הקב"ה  בא בזה שגם צ"ל כרחך  ובעל הנ "ל .
את  להכשיל כדי ולא ולחכמינו ללמדנו
יסוד שמענו בזה שהרי זה. עשה המלאך 
ייענש  שהאדם בעולם מציאות שיש מוסד 
עונש  בתורת רק ולא מחטאו  טבעית כתוצאה
שטעו אלו במלאכים הכי וחזינן החטא. על 
באו שלא זה על ונענשו  ידיעה חיסרון  מחמת
רק  המשפט  עונש בתורת העונש להם
הכליון . את גורם שהחטא טבעית כתוצאה
ס' נרדמים מקיצי (מהדו' חסידים [בספר
או בזדון חוטאים המלאכים שאין תתר "ד )
מותר באומר  אלא חטאו  במעל או במרד 
והוא  הפוסקים). שכתבו כמו הוא (ששוגג
יתירה  חכמה הקב"ה בו  שנתן  שמי כותב
ולא  ולדעת לדקדק לו שהיה מה על  נענש
טעות  ששייך סובר הוא שגם נמצא דיקדק.
חסידים  בספר אחר ובמקום המלאכים. אצל 
ובאותו תתרנ"ד ס' נרדמים מקיצי (מהדו'
הרוקח לבעל המיוחס השם בספר  איתא לשון 
שהמלאכים  נקט  ברומברג) במהדו' עט  עמ '
חטאו הבית בחורבן וגבריאל  ללוט שבאו 
אם  מיירי שוגג באיזה לן פירט  ולא בשוגג

ידיעה.]. בחיסרון  אם מותר  באומר 

עניןנמצא  שייך לא שבאמת זה בכל
שהם  יתכן רק כלל המלאכים אצל הבחירה
ידי  על חטא לידי ויבא דעת בלא 'יטעו'
אבן הר "י בדרשות עונש. ויקבלו  טעותם
את  לרמב"ן מייחס בראשית) (פרשת שועיב
עצמו והוא למלאכים בחירה שאין  זו  שיטה
המלאכים  עם המעשה ע"פ וכותב ע"ד חולק

שיטה  ומייחס בחירה להם שיש הנ"ל ולוט
לרמב"ם. זו 

במלאכים בחירה בענין  הרמב"ם דעת

בדעת אודה  אני שנבוך  לומר אבוש ולא
דעתו לסוף לירד זכיתי ולא הרמב"ם
בדעתו לדון הקודש על נבא ועתה הענין . בזה
כח להם יש והאם המלאכים מעמד מהו
נבוכים  במורה אדם. לבני שיש כמו  הבחירה
אדם  שלבני הגדול הנשר מדגיש פי"ז) (ח"ג
שאינם  חיים בעלי ולשאר  הבחירה כח  את יש
משמע  ומזה הבחירה. כח את אין  מדברים
הבחירה  כח את להם אין  שלמלאכים קצת
שכתב  מצינו וכן כן). כתב להדיא לא (אך
לשונו וזה פ"ח ) פרקים (שמונה הרמב"ם
לדעת  ממנו כאחד  היה האדם "הן ככתבו :
ביאר וכבר ג:כב) (בראשית וכו '" ורע טוב
ממנו הוא אמנם ששעורו  הפירוש התרגום
היה  שהוא לומר  רצונו  וכו ' ורע טוב לדעת
כמותו מין  שאין מין  כלומר בעולם אחד
ומה  הגיעו אשר הענין  בזה עמו  שישתתף
הטובות  ידע מנפשו בעצמו שהוא הוא
מונע  ואין שירצה מהן  איזו ויעשה והרעות
דבריו שבתוך  נמצא לשונו . כאן עד  מזה. לו
ממיני  היחיד  הוא שהאדם הרמב"ם נקט
משמע  הבחירה כח בו שיש הבריאות
הבחירה. ענין בכלל  אינם השרת שמלאכי
סנהדרין על בפיה"מ להדיא הרמב"ם וכ"כ
שאין ה') עיקר עיקרים, בי"ג חלק (פרק

בחירה. למלאכים

באגרת ומאידך הרמב"ם כתב גיסא
ולמד המלאך  עמד  וכאשר  בזה"ל  השמד
גדול] [הכהן יהוצדק בן  יהושע על  חובה

בנ שאינןבשביל נשים נושאים שהיו  יו 
שאמר כמו  האל הרחיקו  לכהונה ראויות
הבוחר בך  ה' ויגער  השטן  בך ה' "יגער
(זכריה  מאש" מוצל אוד  זה הלא בירושלים
אצל ועונש שכר שיש משמע ומזה ג:ב)
כח את להם אין  ואם וכנ "ל  השרת מלאכי



 aq

משמע  כן  ובאמת מנ "ל . ועונש שכר הבחירה
פמ"ט) א' (חלק במו "נ  הרמב"ם מדברי
נבדלים' 'שכלים שהם המלאכים על  שכתב
יתברך מאתו מובדל  ששכלם דמשמע
הדרך לבחור בפ"ע דעת להם ויש ועצמאית
[והעירוני  יעשון . אשר  המעשה ואת בה ילכו 
שדרך כתב ס"ג) ס' (ח"א תשב"ץ שבשו "ת
שמים  למלאכלת מדותיו  על להפריז  הרמב"ם
ולאו רעה במצודה הנאחזים ידי לחזק כדי
שהוא  מה כפי במאמריו דבריו כל נקט דוקא
למש"כ ה"ה וא"כ ולמעשה. להלכה סובר
בחירה  שיש דס"ל דמשמע השמד  באגרת
חיזוק  דרך  רק שכ"כ י"ל למלאכים ועונשים

ס"ל.] לא וליה האגרת לקוראי

סותרים המורם  הרמב"ם שדברי מהם
ויכריע  השלישי הכתוב שיבא עד זא"ז 
ב' (חלק במו"נ עוד  כתב שהרמב"ם ביניהם
לא  אבל  בחירה למלאכים שיש ז') פרק
את  רק בוחר  תמיד המלאך שהרי כבחירתנו 
הורה  וכבר כוונתו. מאי בדיוק וצ"ע הטוב
משה  (דרש זצ"ל פיינשטיין הגר"מ מרן  גבר 
העדותי) ד"ה ל :יט דברים א:ו , בראשית
רק  הבחירה כח למלאכים יש שבעצם
הבנתם  משום בחירה להם שאין  שנחשב
והוא  השי"ת רצון נגד  לעשות שא"א הגדולה
בים  לטבוע לילך  בחירה לו יש שאדם כמו 
לו כאין הוא שם שימות ידיעתו מצד אבל 
של אי-הבחירה ענין  וזהו לזה בחירה
הרמב"ם. כוונת כל זהו ולכאורה המלאכים.

(שערובדומה  העקידה בעל כתב לזה
ונפשות  המלאכים הנה לשונו: והנה ח ')
מעשיהם  על באפשרות יתוארו  לא השמים
בבחירה  פועלים שבהם מתוארים אבל 
שיהיה  מבלי קוניהם רצון לעשות תמידית
ואולם  וכו ' מבחירתם לצאת אפשרות להם
אל המלאכיית הבחירה בין  ההבדל  זה היה
לא  המלאכים הנה כי האנושית הבחירה
שנבראו מיום כי הפסד או שכר לקבל נבראו 
בהיותם  לפניהם ופעולתם אתם שכרם הנה

כאשר ה' האדון  פני את מתמידים משרתים
בלשונו והדק ע"כ. הנשגבה חכמתו  גזרה
להם  אין למעשה אך בחירה להם שיש יראה

הטוב. הצד  מידי לצאת היכולת

במלאכים בחירה

שאמרועד רבותינו בשיטות דיברנו הנה
מצד או השרת למלאכי בחירה שאין
הם  שמוכרחין מצד  או לבחור להם שאין 
בר מצאתי זה כל  ועם הטוב. צד  את לבחור
ציוני  המהר "ם והוא הנ "ל  כל על  פלוגתא
שנקט וויס) מהדו ' ע-עא עמ ' ציוני (צפוני
והנה  במלאכים ממש וחטא בחירה יש שאכן
בחירה  למלאכים שיש שראינו  ככתבו : לשונו
כי  לזה מסכים והשכל ועבירה. חטא ורצון
לא  אם נכבדת בריה שום אין האמת ע"ד
לה  תהיה אשר  וכל  ורצון. בחירה לו  שיהיה
ונכבדת  חשובה תהיה יותר  ורצון  בחירה יותר
[אצ"ל ועיונות ראשון מושכל וזהו ועליונה
והחטא  והרצון  הבחירה ושניהם עיונית].
"הנה  בפסוק נרמז  הרצון בקרא רמוזים
הפכי  לבלתי הזה לדבר גם פניך את נשאתי
והחטא  יט:כא) (בראשית וגו '" העיר  את
כי  רז "ל  ואמרו אנחנו " משחיתים "כי בפסוק
מצינו וכן שנה קל "ח  ממחיצתם נדחו
בענין למטטרון מחוהו וכן  וכו' בגבריאל
תוכל זה הראתיך אחר  וכו'. אבויה בן  אלישע
הכתות  לאלו כן  כמו שיש ולהאמין להבין
ועבירה  חטא ורצון  בחירה להם שיש שזכרנו 
נמצא  רבותינו דברי כל ונגד  עכ "ל . וכו '
שיש  יחיד דעת הם בזה ציוני המהר "ם דדברי

ממש. בחירה למלאכים

ברד"ק אכן  לדבריו  חבר מצאתי
שכשהקב"ה  שכתב לב:כט) יט:כא, (בראשית
הוא  הרי שליחות לאיזשהו  מלאך  שולח 
לגרוע  או להוסיף רשות להם נותן יתברך
הם  ויבינו יראו אשר  כפי משליחותם מעט
בכוונת  לעיין ויש הם. שכל  בעלי שהרי
לכך . קרוב או  ממש בחירה זהו אם דבריו 
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זצ"ל אלימלך  הר"ר אא"ז שכתב וראיתי
יש  ועוד  ד "ה במדבר פ' אלימלך , (נועם
לצדיק  בניגוד בחירה לו  אין  שהמלאך לפרש)
הלשון : בזה כתב ואח"כ בחירה לו  שיש
מלאך ידי על  נעשה היה אם בין  מינה ונפקא
המלאך דהיינו שהשליח  הוא אדם ידי על או 
לעשות  מהשליחות לשנות אפשרי בלתי
אבל לו  שנמסר  כמה רק קטנה או  גדולה
על להוסיף לשנות רשות לו יש הצדיק
להיפוך כותב שהוא נמצא וכו'. הטובה
על להוסיף למלאך  שאין הרד"ק מדברי
וא"כ בחירה. לו  שאין  מחמת שליחותו

שאכ יסבור שהרד"ק להם מסתברא יש ן 
כפי  לגרוע או  להוסיף יכולים ולכן בחירה

ודו"ק. ציוני, המהר"ם כדעת וזהו  הכרעתם

דחכמי [וראיתי חד  מן  חדש דבר
מפיסא  נסים יחיאל  רבינו  הוא הלא איטליא
העולם' ותכלית הצדיק האדם על ב'מאמר 
ח ' ספר  חדשה סדרה יד, על בקבץ (שנדפס
כשהם  שהמלאכים שכתב (465–464 עמ '
לחטא  מוכנים אינם העליון  בעולם עומדים
יתברך בשליחותו  הזה לעולם כשבאים אבל 
שבאו המלאכים כמו דברו  על יעברו לפעמים
נפרש  היאך צ"ע ולפי"ז לוט. את להציל
שלא  ואחר מט "ט  עם המעשה כגון  מקרים
המלאך לכאורה ואעפ"כ  הזה בעולם אירע
עליון שמלאכי יסכים הוא גם ואולי חטא.
לא  אם אף לטעות יוכלים בעליונים במקומם

ממש.] יחטאו

האחרונים דעת

שאיןסוף רבותינו  רוב שדעת נשמע דבר
אחרונים  כמה וכן למלאכים בחירה
וביניהם  בחירה להם שאין  פשוט  כדבר  נקטו 
החוות  כה.), מגילה יוסף (ראש מגדים הפרי
עלה), ומשה ד "ה יתרו  פ' יעקב (נחלת דעת
מקומות  בכמה נחל  (ערבי שרד  הלבושי
הס' י"א), ודרוש ט ' דרוש וירא בפר' ומהם
חכמה  והמשך  יב:א) (דברים והקבלה הכתב
גדולי  נקטו וכן שמות). לחומש (בהקדמתו
מברצלאב  נחמן ר ' וביניהם החסידים כת
הכהן צדוק רבי והגה"צ (כא:ד ), בליקוטיו
וישראל), ד "ה יתרו פ' צדיק (פרי מלובלין 
שלמה  תפארת בספר [האמנם ועוד .
הפרדס  קושית ד "ה בראשית (פ' מרדאמסק

בחירה.] יש שלמלאכים כתב במהדו "ח )

לגיסי ובזה תודה להביע אסיים
ר ' דאורייתא בשבילי והרגיל  הרבני המשכיל 
באלטימור) העיר  (תושב נ "י דייפיק ארי
מכיר אני וגם זו . בעבודה וסייעתני שעזרתני
ואסף  שליקט שליט"א סטל  להגרי"י טוב
(בהערות  הזה הנושא על מקומות מראה
חיצוניות  טהורות אמרות לספר  שכתב
ושתיתי. שאבתי וממימיו רכג) עמ' ופנימיות
עמד שכבר  שו"מ זה כל  את כתבי ואחר 
(חתנא  זצ"ל  גלדצהלר יהושע הג"ר  זו בנדון
אמונת  בספרו  זצ"ל ) דסלר לגרא"א נשא דבי
ממה  ויותר  ש"י–שי"ב) ס' ו' (חלק יהושע

שם. כתוב לפניכם שכתבתי

h

ÏÂ„‚‰ Ô‰Î‰ ˙ÂÓÈÏ˘
˙ÂÓÈÏ˘ לפני ונכנס לבן בגדי שלבש הכפורים יום בעבודת היתה הגדול הכהן

בשלימות, הדיבור תיקון הוא שאז שבפנים, קטורת להקטיר  ולפנים
לשון  אבק על  אפילו ומכפרת הדקה מן דקה היא הכפורים יום של  קטורת כי

המהר שכתב כמו הדיבור ."הרע  תיקון הוא ואז הגדול ), לשבת (בדרוש ל 
[„Â„ È„ÒÁ]
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זצ"ל  פיינשטיין משה הג"ר

ונקליטין  וקינופות כילה בענין

סוכה  ע"ג בסוכה הרמב"ם שיטת
י ]"[מכת 

א ענף

אינה סוכה  אם גג לה שיש בכילה בסוכה לישן  מותר שמואל  אמר דר "י לל"ק ע"ב. י' דף
סוכה  ע"ג סוכה והרי ופריך  י'. גבוהה שאינה אע"פ אסור דקביעי ובקינופות י', גבוהה
אוהלא  דלשויי הכא בי' סוכה דלמפסל התם ומשני פסולה, כך כהכשרה שמואל  ואמר  דקביעא
וקביעא  אוהלא לשויי י' גובה בעי נמי הכא דהא לכאורה מובן  ואינו  אוהלא. הוי נמי מי' בציר 
מאחר קביעא יועיל  שלא סוכה ע"ג בסוכה מ "ש א"כ מי' בפחות אף אהל  שיחשב עושה
לישן מותר  שמואל אמר דר "י ולל "ב כ"כ. החלוק מובן  אינו זה בלא וגם קביעא. בלא דשוין 
שאין אף י' בגבוהה אסור  דקביעי ובנקליטין עשרה שגבוהה אע"פ גג לה שאין חתנים בכילת
כדאיתא  מי' בפחות כלום נחשב אינו גג דמעלת כקינופות, ליהוי קביעי אי ופריך גג, לה
לאסור כזה קביעות מועיל  ולכן קביעי, כילה לגבי קביעי לא קינופות לגבי ומשני אי, בתוד"ה 
מי'. בפחות אף אסור יותר  שקביעי וקינופות מי'. בפחות ולא גג לה שאין  אף י' בגבוהה רק

זה. חלוק להבין  וצריך 

דוקא ועיין  התורה מן  בעי ולתרוייהו לישני תרי הני פליגי שלא כתבו  שבל "ק ובלבד בתוד "ה
ר"י  דייק ומינה פסולה צריף כמין  העשויה דסוכה בס"פ מסקינן  דהא וגג י' גבוהין 
ונקט למעט , יותר קבוע בין וחלקו  רבנן גזרו  בקביעי ורק בסוכה, חתנים בכילת לישן דמותר
ובל"ב  י'. וגבוהה גג לה באין חדא דשמואל  ול"ב גג, לה ויש מי' בפחות חדא דשמואל ל "ק
קביעי. בלא אף אסור  דשמואל דלל "ק גג, לה ואין י' בגבוהה לישני תרי הני דפליגי כתבו

דהא לל "ב אף מותר  בודאי גג לה שיש י' גבוהה דמטה ובאינה למתני' שמואל  תרגמא בהדיא
הוי  לא דרבנן דאיסורא שמותר פרקין  בשלהי כדמסקינן  כל "ב הדין  יהיה וא"כ י'. בגבוהה

בקביעי. אלא

אסורוהנה  אינו שבכולהו וקינופות ונקליטין כילה השוה הכ"ג-כ"ד מסוכה פ"ה הרמב"ם
כנקליטין רק  אף בקביעי לישן שאוסר  כסוגיין דלא והוא ובגג. עשרה בגובה אלא לישן
שסובר שכתב במ"מ ועיין גג. בלא אף מי' בפחות אף אוסר  כקינופות ובקביעי י' בגבוהה
דשפועי  צריף כמין  העשויה סוכה דמכשיר  דמאן  אליבא דאתיא כהלכתא דלא זו  שסוגיא
אע"ג  דמו כאהלין ולא פסולה צריף כמין דסוכה קיי"ל  ואנן דמו, כאהלים דקביעי אהלים
בסוכה  פסולה לכו "ע מי' פחות דהא שהקשה בלח "מ  ועיין  לחומרא. בין  לקולא בין דקביעי
תלוי  שאינו  חזינן א"כ  י', גבוהה באינה אף דקביעי בקינופות לישן אוסר  ומ"מ בקביעא אף
מנ "ל וא"כ  סוכה, הכשר בדין  תלוי אינו  אהלין שפועי בדין אף וא"כ סוכה, הכשר  בדיני
פירקין דסוף דסוגיא שתירץ ומה מהלכה. שקביעי ונקליטין בקינופות שאוסר סוגיין  לדחות
כקינופות  קביעי לא דסוכה דסובר יפרש דקינופות וברייתא סוכה הכשר בדין שתלוי סברה
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סוכה  לדידיה שכשר  כמו מי' בפחות אף כשרה סוכה היתה קביעא היתה ואם כסוגיין , דלא
אף  פסולה מי' בפחותה כן כמו  בקביעא אף פסולה שבצריף לדידן אבל  בקביעי, כצריף
מכשיר קביעא בלא אף כצריף בעשויה דמכשיר  מאן  הא טובא תמוה הוא כשרה. ולכן  בקביעא
היה  לדידיה אף שפסולה יודה קביעא  בלא דאם מקום, בכל  דמו כאהלין אהלין שפועי דסובר 
מוכרח חתנים בכילת שגני דר"י בגמ' שם אמר  ואיך זב"ז תלוי דהא חתנים, בכילת לישן מותר 
בכילת  לכו "ע לישן  מותר וא"כ פסולה לכו"ע קביעא בלא הא פסולה, כצריף דסוכה לסבור 
שפיר מוכיח  לכן  כצריף סוכה לדידיה כשרה קביעא בלא שאף ודאי אלא קביעא, שלא חתנים
דסובר מ "ד  כלל מצינו לא וא"כ  זב"ז. דתלוי מאחר  שפסולה שסובר  חתנים בכילת שגני מזה
סוכה, להכשר קביעות שיהני מי' בפחותה כן כמו  דיסבור  דנימא סוכה להכשר  מהני דקביעא
וא"כ זב"ז, תלוי לא א"כ  מי', בפחות אף בקביעא לישן אסור  ומ "מ  מהני לא שלכו"ע וברור
אף  כשרה תהיה מי' דפחותה לומר כלל א"א וגם בנקליטין. גם דאוסר  סוגיין  לדחות אין 
הברייתא  אוסרת ומ "מ  דכרובים, מקרא דילפינן או  עשרה דבעי היא דהלכתא מאחר בקביעא
ומה  קבוע, היה שלא גני חתנים בכילת דוקא ור "י בנקליטין , הוא כן  וכמו דקביעא בקינופות
שלא  חתנים בכילת אף לישן אסור כצריף  בסוכה דמכשיר דלמאן התורה מן  הוא זב"ז  שתלה
כדאיתא  חתנים בכילת ולא בקבוע לישן אסרו  רבנן אבל  בזה, חלוק אין  התורה דמן קביעא,

כסוגיין . דלא הרמב"ם פסק דאיך לדוכתה הקושיא הדרא וא"כ בתוס',

דאהלוהנה  בסוכה יושב דאינו משום קינופות פסול בטעם כתב פסולה ד "ה ע"א י' דף ברש"י
שלא  בעינן אם חציצה משאר  אהל מ"ש להבין  וצריך  חציצה. בגדר והוא ביניהם מפסיק
נקליטין בהיתר בירושלמי כדאיתא בסוכה פוסלת אינה חציצה ואם לסכך , בינו חציצה יהיה
דאין או יחצוץ, לא נמי גג לו  כשיש גם א"כ ידיו  באצילי חלל  עושה הוא שכן ברא"ש הובא
בקינופות  חוצץ ומ"ט בזה, שוין ונקליטין קינופות דבודאי דרכו , דנחשב או חציצה, דין  כאן
חציצה  דין  לנו מנין  וגם חציצה לענין אהל  הוא שקינופות זה נגרע דמה מנקליטין , יותר

בסוכה.

ב ענף

הפסולוהנה  שאין שמואל שסובר בסכת, מקרא דילפינן פסולה דהתחתונה סוכה ע"ג בסוכה
כרים  לקבל התחתונה יכולה אינה הגמ ' מדמה ולכן  דירות, בב' היינו סכות בב' אלא
לא  סוכה דלענין  משום היה י' שמצריך  בזה טעמו דאם הסככים, בין  מי' לפחות וכסתות
אם  שמכשיר באופן  לחקור  יש וא"כ לקבל . יכולה באינה זה שייך היה לא מי', בפחות נחשב
העליון וסכך  התחתונה, סכך  אלא בתחתונה כשיושב רואה אין  דהא בתחתונה, שיושב מקרי
אם  כמו  התחתון לסכך  ג"כ שייכת אלא אחרת דירה מסכך  שאינו  מאחר  אחר סכך מקרי לא
סככים, בב' שפסול  ור"ח כר"ה שמואל  אף סובר וא"כ  הוא. אחד  וסכך בינתים חלל היה לא
דבעי  סובר ור"ח אחר. סכך הוי טפח  בחלל  אהל נחשב טומאה שלדין שמאחר  סובר ר"ה  אך 
סכך הם דלעולם סובר ושמואל  אחר . כסכך  לחשבו  הסככים בין להפסיק חשוב מקום חלל 

סכ ב' הם בהכרח אז הסככים בין דירה יש אם רק גדולים, בהפסקים לסכך דיכולין כים,אחד 
כגון דירה שם אין  אם אבל העליונה. דירה מסכך  והעליון התחתונה דירה מסכך  דהתחתון
שאין לקבל  יכולה התחתונה שאין  מחמת בה להשתמש יכולין שאין או  י' גבוהה שאינה
על דבסיכך סכך  מקרי טפח שבחלל דמצינו  ואף אחד . סכך  נחשבו  אחרת דירה מסכך  העליון
דאיתא  מטעם ע"א ט "ז  בדף כדאיתא כשרה בגדיש חטט ואח "כ  שבעה במשך טפח חלל 
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צריך היה וא"כ גדיש, אותו  על סכך שם והוי הוא אהל  טפח  דבחלל אבל  ד "ה שם ברש"י
לטעמיה  דר"ה מתחלה לומר  שרצו  אבל  ד "ה שם בתוס' ועיין  טפח , בחלל  סככים ב' ליחשב
דאף  מסקי לבסוף אבל  ד ', אהל  שיהיה הסוכה להכשיר בגדיש בחוטט גם יצטרך לר"ח אבל 
מהא  לדידיה לומר שמוכרח  עשרה דאמר משמואל  זה והוכיחו  מודה, הכא ארבעה למ"ד
דבחוטט זב"ז תליא לא לר "ח  גם וא"כ  זב"ז, תליא שלא סוכה ה"ז  בגדיש דחוטט דברייתא
דהוא  וצ"ל הפוסקים. ובכל  ה"ט מסוכה פ"ה ברמב"ם איפסק וכן  בטפח, שסגי יודו בגדיש
שיש  סכך  ועוד חלל  עוד  למטה שיש הכא אבל  שמסכך , זה טפח חלל אלא שליכא התם רק
בדבוק, זה על  זה לסכך א"צ דהא זה על  זה בשוה סוככים שלא התחתון לסכך ששייך  לומר
בפנ"ע  חשוב מקום שהוא דמחמת לר "ח  בד ' אלא לבד  בטפח אחר סכך שם עליו נעשה לא
שיכול כיון  עליו  אחר סכך  שם שיהיה עושה אינו  בד' אף ולשמואל אחר. סכך  שיחשב עושה

לעיל . כדבארתי לסכך שצריך  לדירה ראוי שאינו  מאחר התחתון  לסכך שייך  להיות

שבטפחויש שיודה אף ולכן סוכות, ב' אלא פוסל אינו סככים דב' סובר  ששמואל  לומר גם
והוי  שניה דירה שהוא וכסתות כרים לקבל  וראוי בי' אלא נפסל  אינו  מ"מ סככים ב' הוו
אף  מודה, הכא ארבעה מ "ד  ושמא בלשון רק כתבו שהתוס' מה ניחא ובזה סוכה. תחת סוכה
יסתפקו תיתי ומהיכא במחלקותם תליא שלא גדולה ראיה היא משמואל ראייתם שלכאורה
שבארתי  האופנים בב' דשמואל  אליבא לתוס' דמספקא ניחא לפ"ז  אבל  כן. יסבור  לא שר "ח 
לדידיה  דרק במחלקותם, ור"ח דר "ה אליבא תליא שלא משמואל ראיה אין  ב' דלאופן  אליביה,
סככים  ב' גם והוי בטפח  אף הוי שסכך  לסבור ויוכל  תליא לא כשר סככים בב' דאף שסובר
ב' שאינן אף סככים בב' שפסול לר"ח אבל  פוסל, סוכות בב' דרק משום כשר  ומ"מ בטפח
סכך נקרא אין  כן כמו  מד' בפחות סככים ב' נקרא שאין דכמו  זב"ז  שתליא י"ל א"כ סוכות
שגם  א' ולאופן ד'. בחלל  הברייתא ויפרש אליביה לסוכה מטומאה ילפינן  דלא מד' בפחות
וזהו כן  לר "ח  גם ודאי א"כ דבארתי, מטעם זב"ז  תליא לא ומ"מ סככים בב' פוסל  שמואל 
א' לאופן  פוסלת, אינה והעליונה בתחתונה יושב הוי אלו  האופנים לב' עכ"פ דתוס'. הספק
ואם  סכך, רק סוכה עוד עליו דאין  משום ב' ולאופן התחתון , מסכך הוא העליון  דאף משום
היא  בה שיושב דסוכתו  משום פסול וכסתות כרים לקבל  ויכולה י' שגבוהה כגון  דירה שם יש

אחר . סכך  תחת או אחרת סוכה תחת

וסכךאו אחת, דירה עליון סכך  עד  מהקרקע שנחשב לבד  עליונה סכך תחת שיושב שמקרי
הוי  למעלה סכך  להאהל  דיש דמאחר  שם, המונח  כתבן אלא לסכך  נחשב לא התחתון
כמו שם לישב יכול ולכן כלום, לסכך  התחתון  סכך  לו מועיל  דאין  כיון ההוא סכך עד  הבית
לסוכה  מגולה בגופו  דוקא לישב דא"צ משום בו , שמכסה הסדין ותחת ראשו שעל הסודר  תחת
דליכא  בסוכה יושב הוא נמי עליו  תבן או  סדין  יש אם ואף בסוכה, לישב האדם דצריך  אלא
התחתון לסכך  מהקרקע דירות, ב' והוו הסככים בין דירה כשיש אבל  בסוכה, כזו  חציצה דין
התחתון נחשב בהכרח  אחר , לסכך  צריכה דירה שכל ב', דירה לעליון  ומהתחתון אחת, דירה
סוכה. תחת היא דסוכתו משום ופסול  בתחתונה יושב הוא וא"כ בעלמא, תבן ולא סכך  ג"כ 

ב'ויהיה הוו וא"כ בתחתונה דיושב סברי ור"ח דר "ה שמואל , עם ור"ח ר "ה מחלוקת לפ"ז 
דיושב  שסובר אך סככים בב' פוסל היה נמי ושמואל ליה, כדאית חד לכל  סככים
פוסל לדירה ראוי כשבינתים ורק דירות, שתי שליכא זמן  כל סככים ב' כאן ואין בעליונה
משמואל הוכחה אין  ולפ"ז סככים. ב' תחת יושב והוי בה שיושב תחתונה יש דאז משום
משום  הוא שכשר  דלשמואל תליא, לא לר "ח שגם סככים לב' בגדיש חוטט לדידיה תליא שלא
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אחר סכך הוי דהעליון  סובר  היה אז  בתחתונה שיושב סובר  היה אם אבל  בעליונה שיושב
מד ' בפחות סככים ב' נחשב שאין לר"ח אבל בגדיש, בחוטט שסובר כמו  כר "ה בטפח אף

ד ' בעי בגדיש בחוטט שאף אפשר ליכא.בינתים ראיה אבל לחלק אפשר בעלמא מסברא ורק
ואולי  בתחתונה, כיושב דנחשב א' כאופן לר"ח משמואל שמוכיחין  מהתוס' הוכחה יהיה וא"כ 

ב'. כאופן  או א' כאופן אם ושמא שכתבו  בזה התוס' של ספיקו זהו 

בי'והנה והפסול  לסכך , בינו מפסיק אהל  ואין הסוכה סכך  הוא התחתון שסכך  א' לאופן 
תהיה  שהסוכה בסכת אמרה והתורה סכך, עוד  או סוכה עוד עליו  דיש משום הוא הפסק
שהעליון ב' לאופן אבל בסוכה. חציצה דין  יש אם כלל להוכיח נוכל  לא בסוכה, ולא לחוץ
התחתונה  על  גם סכך העליון סכך  הוי נמי עשרה בהפסק אף א"כ  שתחתיו  למה הסכך  הוא
לעשות  חצץ שהוא מאחר  סכך נחשב התחתון  סכך  שגם מחמת אך  העליון , בסכך יושב והוא
כל דהא העליון סכך  תחת יושב גם הוא ודאי אבל התחתונה, בדירה ישיבתו הוי דירות  ב'
בתחתונה  שיושב מחמת שלהכשירו  נהי יקשה וא"כ  העליון. סכך  תחת היא התחתונה דירה
צ"ל ולכן בעליונה. גם עכ "פ שיושב מחמת יוכשר לא מ "ט  אבל לחוץ, דאינה משום א"א
חציצה  דין ויש העליון , לסכך  בינו  התחתונה חוצצת בתחתונה, גם הויא דישיבתו  דמאחר
מגולה  גופו שיהיה כלל א"צ דזה לסכך , מגולה גופו  בין שמפסקת כזו חציצה לא רק בסוכה,
כתבן רק הוא התחתון שסכך באמצע דירה כשליכא ולכן כלום, חציצה שם אין וא"כ לסכך 
סכך דהוא להסוכה ישיבתו בין שחוצץ מה שם אין דעכ "פ כלום אינו  עליו  המונח בעלמא
אחר דבר  תחת בבית שמונח  מה על אומרים דאין  בסוכה, שיושב מקרי אופן דבכל  העליון 
סימן ליתן כשיצטרכו  ואף עליו , סימן ליתן  יצטרכו כשלא ההוא הדבר תחת הוא שמקומו
אלא  התבן  תחת שיושב נחשב אינו  הכא כן  וכמו דבר, אותו תחת בבית שמונח  יאמרו  ג"כ
מקום  תחתיו ולהחשב לחצץ נעשה התחתון  דאז באמצע דירה כשיש אבל בסוכה. שיושב
שהוא  דהמקום מחמת בעליונה גם שהוא אך  בתחתונה שיושב מקרי דהא חציצה כאן יש אחר
שהמקום  מחמת ולא שם ישב שבעצמו  דצריך חציצה הוי וזה העליונה בסוכה הוא בו  יושב
דסוכה  בפסול  ענינים ב' והוו שבעולם. חציצה דיני בכל  כמו  והוא בסוכה, הוי יושב שהוא
לסוכה. בינו חציצה הוי העליונה ומחמת לחוץ, דאינה פסול התחתונה דמחמת סוכה, תחת
שיש  להוכיח  ליכא א' ולאופן בסוכה, חציצה דין  דיש חדש דבר ב' אופן  לפי לנו  יצא וא"כ 

לחוץ. אינה דהתחתונה משום ופסולו בעליונה כלל  יושב אין דהא בסוכה חציצה דין

ג  ענף 

הוא והנה  שהרי בקינופות ישיבתו  והוי אהל דהוא עשרה וגבוה גג לה דיש קינוף ע"ג בפירס
מקרי  דקינופות האהל שכל  בזה בסוכה גם שהוא נחשב בודאי שמ "מ  רק בפנ"ע, אהל 
ואינה  העליונה כמו  מסכך  דהתחתונה סוכה ע"ג לסוכה דמי דלא א' לאופן  ואף בסוכה, שהם
דא"צ  מאחר  א' לאופן בעליונה כיושבת נחשבת אינה ולכן  אחר סכך  תחת עוד להיות צריכה
הוא  מ"מ אהל  שנחשב אף א"כ בבית אלא בחוץ להיות קינופות דרך שאין  הכא אבל לה,
מטעם  פסול בסוכה חציצה דין שיש ב' דלאופן  חציצה, דין יש באם תליא בסוכה, עומד 
גם  ידו  על שיושב אף חציצה והוי במק"א יושב שהוא ונקרא בפנ"ע אהל  דהוא דכיון  חציצה 
מטעם  דפסול  דפירש רש"י שיטת וזהו  סוכה. תחת סוכה בפסול  לדידיה כדבארתי בסוכה
שיושב  שאף בקינופות, כשר להיות צריך  בסוכה חציצה דין מצינו שלא א' ולאופן חציצה.
סוכה  תחת לסוכה דמי ולא בסוכה, הם הקינופות דגם כיון בסוכה יושב הוא מ "מ  בקינופות 

כדבארתי.
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מותרוזהו וכן  עשרה שגבוהה אף בסוכה המטה תחת לישן  דמותר  דסובר יהודה דר' טעמו
שאמר מה פירוש וזהו בר"ה, רבה כדדרש עשרה וגבוהה גג לה שיש אף בכילה לישן 
העליון אהל נבטל  זו  תחת זו סוכות ב' כגון קבע דאהל קבע, אהל  ומבטל עראי אהל אתי דלא
אינו וא"כ  בו להיות שא"צ כיון  בעליון שהוא נחשב התחתון  שאין  בתחתון היושב לגבי
שלא  קבע האהל  נבטל אינו עראי אהל שהוא המטה ותחת בכילה אבל  כלל, הכשרה בעליונה 
זה  וכל  המטה. ותחת בכילה שהוא אף בסוכה יושב נחשב ולכן  הקבע באהל שהוא יחשב
בסוכה  להיות צריכה שהכילה לומר  שייך  אין עראי דירת סוכה אם אבל קבע דירת סוכה אם
אין ולכן בחוץ, גם להיות אפשר ועראי עראי דבר  הוא הסוכה גם הלא כי מבחוץ, יותר
אינה  ג"כ ובסוכה בפנ"ע גם הויא עראי אהל דהא מבחוץ, יותר בסוכה שמקומה להחשיב

בעומ כמו  בפנ"ע אהל  בסוכה כשהיא אף נחשבת ולכן קבע באהל  אינויושבת וא"כ  בחוץ, דת
בעינן קבע דירת דסוכה ר "י שסבר מאחר  אבל סוכה, תחת לסוכה ודמי בסוכה, כלל יושב
קבוע  אחר באהל להיות שצריך עראי אהל דהוא משום בסוכה עומדת המטה נחשבת ולכן

וכשר . בסוכה יושב והוי

משום אך בכילה לישן דיכול סובר ומ"מ חציצה דין  שיש ב' כאופן  סובר ר "י שגם י"ל
נחשבות  ואין עראי אהל והכילה והמיטה בו , שיש האויר כל על  הוא קבע אהל  דהסוכה
ממקום  אף הקבע אהל  שם מבטלין  אין עראי דהם דמאחר קבוע, באהל שהם זמן  כל אהל 
לישן ומותר  ממילא חציצה וליכא בעלמא ככלים רק כאהל  שם נחשבים ואין מאהילין שהם
דעל אחר במקום שישן שם הישן  נחשב עראי אהל  שהוא מאחר  דמ "מ  סברי ורבנן תחתיהן,
ואסור . לסוכה בינו  חציצה הוי וע"ז בסוכה הוי הוא שגם רק הקבע, אהל שם מבטל  מקומו 

הוא ואף  קבע אהל  מבטל  עראי דאהל  ע"ב כ "א בדף שסובר  שר "ש לומר  נצטרך א' לפירוש
כמו ויחשב שיבטל  לומר סברא אין  א' דלאופן  חציצה, מטעם ב' כאופן שסובר  מחמת
להיות  דצריכה מאחר  בבית עומדת נחשבת הכילה דבודאי בבית, כלל  שאינו  בחוץ שהוא
שפירשתי  כמו  הוא דאמר  ומבטל חציצה מטעם ב' כאופן שסובר ודאי אלא שם, עומדת

ב'. לפירוש

הוא אך שלר "י נפרש דאם וכדבארתי, ב' כאופן  שסובר  ר "י דברי גם לפרש יותר ניחא א"כ
אהל ודאי נחשב דבמקומו  משום לישן דאסור  סובר  היה ר"י אף ב' לאופן אבל א' כאופן 
פליגי  לא הא לא, או  קבע אהל מבטל  עראי אהל  אם ור"ש ר"י דפליגי אמר איך  א"כ  וחוצץ ,
יחשב  שלא הקבע אהל מבטל דלא סברי כו"ע וגם מבטל הוא דממקומו סברי דכו "ע כלל בזה
מותר בסוכה שהוא מאחר ואז  חציצה דין שליכא א' כאופן אם הוא ומחלקותם בסוכה, שהוא
ר"י  דברי גם לפרש שצריך ודאי אלא חציצה, מטעם לישן  אסור  ואז ב' כאופן  ואם לישן,
לא  או  קבע אהל  שם ממקומו עראי אהל  מבטל  אם ומחלקותם חציצה, מטעם ב' כאופן 
א' לאופן שאף מסתבר באמת אך  ב'. לאופן  מזה הוכחה הוי וא"כ  וכדבארתי. בגמ ' כדאיתא
הקינופות  שנחשבו  דאף בקינופות, לישן לאסור  יש מ "מ  בסוכה חציצה דין  דיש הוכחה שליכא
שיושב  שהמקום מחמת בסוכה ישן  שהוא נחשב לא בקינופות שישן האדם מ "מ  בסוכה שהם
סוכה  בשם אינה וכילה בכילה הוא דהא אחר, במקום הוא הרי דמ "מ  כיון  בסוכה הוא בו 
בסוכה  עומדת שהכילה נהי וא"כ  במקומו , קבע אהל שם מבטל עראי דאהל  לרבנן  במקומה
משום  חציצה לדין  בעי וכדומה במקוה ורק חציצה. דין  בלא אף בסוכה אינו  הרי הוא אבל 
במים. שאינו יחשב שהבשר  עושה אינו שהטיט  אחר, במקום אינו  דהא במים עכ"פ הוא דהרי
מצד טבילתו לבטל נצטרך לא במים משוקעת והחבית בחבית נכנס היה אם אמינא כן וכמו



 hq

באינו אף חוצץ שכולו בזה י"ל זה ומטעם במים. שהוא כלל  נקרא דאינו  אלא חציצה, דין
שהוא  כלל נחשב לא חצוץ דכולו דמאחר  משום שהוא ע"ח, דף ביבמות כדאיתא מקפיד
דההלכה  משום יצחק, ר ' זה הזכיר  לא דהא זה, נאמר לא מסיני דבהלכה אף חוצץ ולכן במים
חציצה  דיני בלא אף שחוצץ מסברא כהנא רב אמר כולו אבל  חציצה לדיני אלא נאמרה לא
אסור בסוכה חציצה דין  ליכא אם אף הכא כן וכמו  במים. שהוא כלל נחשב דאינו  משום
ישן הוי לא בכילה ישן ומקרי קבע אהל שם ממקומו מבטל  עראי אהל אך אם בכילה לישן
לישן אסור ומ"מ א' כאופן  סובר שרש"י י"ל  וא"כ  בסוכה. עומדת שהכילה אף בסוכה
שכתב  ביניהם מפסיק דאהל  לשון אך הוא. אחר  דבאהל  בסוכה יושב דאינו משום בקינופות
תחת  מסוכה דהא ע"ז  קרא שליכא ואף גמור. דיוק זה אין אבל הוא חציצה דמדין משמע
דמסברא  בעליונה, יושבת אינה התחתונה הסוכה דהתם א' לאופן  למילף ליכא שפסול  סוכה
סוכה  תחת סוכה לפסול קרא שצריך ומה יושב, אינו  והא בסוכה לישב צריך דהא זה ידעינן 
סוכה  תחת דהיא לחוץ שאינה משום כשרה סוכה שהיא אף בה שיושב התחתונה לפסול הוא
נחשב  י' הפסק שאין סכות שבב' ב' לאופן  אבל א' לאופן  זה וכל  קרא. בעיא לא קינופות אבל 
נחשב  י' בהפסק אף א"כ  שתחתיו , מה כל  על  מסכך העליונה שסכך מחמת בעליונה יושב
בלא  ולכן  בתחתונה, גם שיושב אז שנחשב אף עצמו  זה מטעם בעליונה גם עצמו  הוא שיושב
חציצה  מטעם הוא פסולו אלא בעליונה, גם יושב שעכ"פ משום פסול הי'ה לא חציצה דין
גם  יושב שהוא לפ"ז  נחשב דהא חציצה מטעם הוא לפ"ז  שאסור בכילה כן  וכמו  כדבארתי.

כ רק הם הסכך  שתחת מה דכל כאהלבסוכה שהוא מחמת רק בבית, המונחין  בעלמא כלים
ע"י  בסוכה גם כיושב נחשב ודאי אבל בהקינופות, גם יושב והוי אחר  אהל גם במקומו נחשב
העיקר , דהוא מאחר העליון  סכך עצמו מהוא אף נבטל לא דלדידיה בסוכה, דהוא שלו האהל 
בנעשה  אף ולכן כאהל, נחשב לא בעלמא ככלים השני אהל את להחשיב שיכולים זמן  כל דהא
נבטל לא אבל  מקום ג"כ  להחשב אלא זה הועיל  לא אחר  אהל שנחשב אהל ולהיות לחצוץ
נחשב  אינו א' שלאופן  ונמצא חציצה. דרך רק בעליון יושב עדיין  הוא וא"כ  העליון , סכך
אינו עצמו  הוא דמ "מ  בסוכה שהוא הקינוף שנחשב אף בקינופות אף ובסוכה בעליונה יושב
ובסוכה  בעליונה כיושב נחשב ב' ולאופן חציצה. מדין  שלא אף לישן ואסור בסוכה כלל  יושב

חציצה. מטעם שפסול רק

ד  ענף 

א'והנה  דלאופן  האופנים, בב' תליא מי' ופחותין גג בלא והם דקביעי וקינופות בנקליטין
אחר מקום נחשב ודאי קביעא אם גג ובלא מי' בפחות אף לכן  בתחתונה יושב שנחשב
חשובה  דאינה רק הוא מי' ופחות גג דבלא חסרון דכל  לשינה, ההוא מקום נקבע דעכ"פ כיון 
ישיבתו נחשב ולכן בעלמא, כסדין לחשבו שאין  קבוע הוא אם הוי אחר מקום עכ "פ אבל דירה
ואף  בסוכה, יושב שאינו  ונמצא בדירה שלא יושב והוי דירה שאינו  אף ההוא במקום שם
קביעות  מועיל  אינו סוכה שלהכשר אף ולכן  כדבארתי. לדידיה כלום אינו  בסוכה הוא שמקומו
שיהיה  בעי סוכה כשרות דלענין משום לאסור , קביעות יועיל  שלא קינופות דין  בזה לתלות אין 
לאיסור אבל  גג, ובלא י' בלא דירה נחשב ואינו בעינן  דירה מ "מ  עראי בדירת שסגי ואף דירה,
קביעא. אך  אם מי' ובפחות גג בלא אף הוי וזה אחר מקום שיחשב רק בעי בקינופות שינה

דנקליטין ,והחלוק בקביעותא אף לאסור סגי דגג שלחסרון לקינופות, דנקליטין קביעותא בין
במעט אף שם לדור  שראוי גג דבלא פשוט הוא קביעות, יותר  בעי די' ובחסרון
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ורק  שם, לישן קבוע דבר זה לו  יהיה ובודאי שם, לישן שטוב מאחר לשינה נקבע קביעות
הוא  בהכרח שאז לעשות שדרך כמו גג שיהיה בעי אחר  מקום אינו  שבעצם כלל קביעי בלא
דירה  שאין כיון  גג דבלא הדינים, לכל בפנ"ע חשובה ודירה אהל  שהוא מחמת אחר מקום
שם  לישן נוח שאין  מי' בפחותה אבל  ואהל. בית שבעי לדינים ובית אהל הוי לא כן  נעשית
ואינו הפעמים ברוב כן  יעשה דלא משום קביעות מעט  מועיל אינו  היא סרוחה דירה דהא
שקבע  שחזינן  מרובה בקביעות אלא עליו , המונח בעלמא כסדין רק והוי אחר, מקום נחשב
י"א  בדף התוס' דברי בזה [ומובן מי'. בפחותה אף אחר  מקום נחשב שם לישן גמור קביעות
מחמת  הוא גג דחסרון  דכיון משום נמי, גג לה כאין  הוי י' גבוהה אין  דאם קביעי אי ד "ה
וא"כ לדירה, ראויה אינה דהא כך  עושין אין ודאי מי' בפחותה וא"כ כן , נעשית דירה שאין 
אף  מועיל  דקביעי דמאחר כן הגמ ' קושית פי' י"ל התוס' דברי ובלא נמי. דגג חסרון  כאן  יש
שהוא  מאחר  נמי מי' ופחותה גג בלא גם א"כ אחר, מקום זה נחשב דעכ"פ משום אהל  שאינו
שאינו לענין לריעותא תרתי או לריעותא חדא אם לי דמה אחר , מקום שיחשב יועיל  קבוע
אהל שאינו אף אחר מקום שהוא דמחשיב אלא אהל  שיהיה עושה אינו  הקביעות הא אהל ,
נקליטין שבין  בחלוק לעיל  וכדפרשתי קביעי לא קינופות דלגבי ומתרץ ריעותות, הוו לא ולזה

לישן]. דנוח משום גמור קביעות בעי לא דגג דחסרון לקינופות

מטעם אבל שפסול  רק בקינופות כשיושב אף בעליונה הוא ישיבתו שעיקר ב' לאופן  אבל 
באהל גם שהוא מאחר י' וגבוהה גג לה שיש כגון  אהל בשהוא אלא זה הוי לא חציצה
ואין אופן  בכל  בהסוכה דהוא מאחר חוצץ אינו אחר באהל  הוי שלא אהל  בשאינו אבל אחר,
שאין בבית המונחין המטלטלין  ככל  הוי אלא אהל  אינו באם אחר  במקום שהוא כלל נחשב
לישן אסור  היה בצריף סגי היה סוכה להכשר דאם סוכה בהכשר זה תלוי וא"כ  חוצצין .
דצריף  שפסקינן מאחר אבל וחוצץ, אהל  שהוא משום גג להן  שאין  אף י' שגבוהין בנקליטין 
בפחותה  וכן קביעי. ללא קביעי בין  זה לאופן  חלוק ואין בנקליטין , לישן מותר  לסוכה פסול 
סוברת  זו שסוגיא נמצא וא"כ כה"ג. פסול דבסוכה מאחר גג לה שיש אף לישן מותר מי'
ואפשר סוכה. הכשר  בדין  בקביעי תלוי ואינו  קביעי ללא קביעי בין  מחלקת ולכן א' כאופן 

ק  בלא ורק בקביעי לישן  אסור מדאורייתא דאף זה לפירוש לדידיה לומר תלוי יהיה ביעי
כאן כדאיתא קביעי לא חתנים כילת כי קביעי בלא איירי פירקין דסוף וסוגיא סוכה. בהכשר
ע"ג  מסוכה הגמ' ומקשה אופן . בכל לישן  אסור בקביעי אבל  סוכה, הכשר בדין  תליא ולכן
אינו ולכאורה בעשרה. סוכה דלמיפסל הגמ ' ומתרץ י'. כשליכא כשרה ומ"מ דקביעא סוכה
מקום  תחת הסוכה והויא דקביעא בזה העליונה הסוכה נחשבה למקום עכ"פ דהא לפ"ז מובן 
כטעם  דנימא לא אם אחר  למקום שם דקבוע מאחר הוא אחד דסכך  לומר  וא"א לחוץ. ולא
מבסכת  שלמד מאחר  וגם קשה. א' לטעם אבל  סוכות. בב' דוקא פוסל  דשמואל  א' לאופן  ב'
פוסל , נמי להאילן  הסכך  בין  י' בליכא דאף סוכות ב' אינו ששם האילן שתחת סוכה גם לפסול
סככים  ב' למעט סברא שאין  ונהי י'. באיכא דוקא נפסול סוכה תחת בסוכה תיתי מהיכא א"כ
בקביעא  מ"מ סככים, בב' פסול  בסברא לו  נראה דאין  מחמת או  אחד, לסכך דנחשבו  מחמת
שפסול האילן תחת כמו  לחוץ אינה דהא אחרת סוכה תחת כמו  יפסל  אחד מקום תחת שהוא

ביניהם. נחלק מ "ט  אחד מקרא שילפינן  דמאחר

שסוכה והנכון מאחר א' אופן לפי סוכה תחת דסוכה בפסול  להקשות יש דהנה לענ "ד 
סדין עליה  מפירס מ "ש סוכה, עוד עליה שיש בזה נפסלה במה כשרה התחתונה
מחמתה, מרובה צלתה כשהסוכה דכשרה הגאונים בשם פורס ד "ה ע"א י' בדף התוס' דכתבו 
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נפסלת  אינה מצלתה מרובה חמתה הפסול בשסכך  שדוקא משמע הא ד"ה ע"ב ט' שבדך ואף
מרובה, צלתה שהיא אף  הסוכה נפסלה מרובה צלתה פסול כשהסכך אבל פסול  הסכך  מחמת
קדם  בין  מחלקי דהתוס' ותירץ מהרש"א זה הקשה כבר  מרובה, צלתה פסול  הסכך  הוי ובסדין
מרובה, נמי בשצלתה אף סוכה צל הכי בתר מהני לא מרובה וצלו הפסול סכך שהוא האילן
נפסלת  אינה שוב מרובה שצלתה כהלכתה שנסככה כיון  ולכן לסדין , סוכה קדמה בסדין אבל 
העליונה  קדמה בין חלוק להיות צריך היה נמי סוכה תחת בסוכה הכא וא"כ  סדין. ע"י
ובשלמא  בעצמה. כשרה דהיא מאחר תיפסל לא קדמה התחתונה דאם קדמה, להתחתונה
לסוכה, בינו  חצץ התחתונה והויא בעליונה הוא ישיבתו  עיקר  דהא קצת ניחא ב' אופן  לפירוש
מסדין דמ"ש קשה א' אופן  לפי אבל תחתונה, ע"י יוכשר  דמ "מ  לפקפק קצת יש לפ"ז וגם

הגאונים. לשיטת

וא"כוצ"ל עליו דירה שאיכא דמאחר  הוא לשמואל סוכה תחת סוכה  דבפסול  חדש דבר בזה
ולכן פסול , סכך דהוא התורה גלתה לסכך , רק ולא לעליונה לרצפה גם הסכך  עשוי
מאחר קדמה התחתונה אם ואף פסול , בסכך  יושב הוי בתחתונה יושב הוי א' שלאופן מאחר 
אלא  זה הוי לא ולכן רצפה. דנעשה משום פסול סכך נעשה עליונה גבה על אח "כ  שעשה
לא  אבל  רצפה, היא שאז  וכסתות כרים לקבל וראויה י' שחללה למעלה לדירה בשראוי
אותו דגם כיון  אחר סכך  תחת שהוא אף נפסל  ואינו כשר  סכך הוא דאז לדירה ראויה בשאינה
התחתון סכך  שמבטל מטעם פסול מרובה שצלתו  פסול  סכך למעלה באם ורק כשר, הוא הסכך
התוס' לדעת חלוק יש ובזה הכשר . לצל  ומבטל מהפסול  צל כאן איכא דהא משום ופוסלו
צריך והיה מקודם שהוכשר מאחר  הכשר  לבטל יכול הפסול  דאין לכשר  פסול הסכך  קדם בין 
סוכה  דלמיפסל הגמ' תירוץ ניחא וא"כ  הפסול. את אז  מבטל  הכשר דאדרבה כשר, להיות
רצפה  התחתונה נחשבה לא לדירה ראויה שאינה כיון  מ "מ  דקביעא דאף משום בעשרה
שימצא  אחר אהל  שלו החלל  שיחשב אוהלא דלשויי הכא אבל כשר. סכך  עדיין  והוי מחמתה

כדבארתי. בקבוע אוהלא הוי נמי מי' בציר בסוכה ישן שאינו 

ה  ענף 

היתה והנה שלא או  י' עליונה של גובהה אין  דאם הכ "ב מסוכה בפ"ה כתב הרמב"ם
אמה  עשרים על יתר  שתיהן גובה יהיה שלא והוא כשרה לקבל  יכולה התחתונה
בשתחתונה  דדוקא הרמב"ם דברי שמפרש בכ "מ  ועיין ניתרת. היא העליונה בסכך  שהתחתונה
אם  אף כשרה אז מרובה צלתה בשתחתונה אבל  העליונה, לסכך  וצריכה מרובה חמתה
שהתחתונה  כתב אלא התחתונה אם כתב לא דהא כן  משמע ולא אמה. מכ' למעלה העליונה

העליונה. בסכך ניתרת שהתחתונה להרמב"ם הוא דפסיקא שמלתא משמע

בסכךולכן התחתונה ניתרת לעולם ולכן  ב', כאופן  שסובר הרמב"ם בדברי לפרש נראה
דלאופן פסולה. בסוכה יושב דהא פסולה אמה מכ ' גבוהה העליונה אם ולכן  העליונה,

הוא  שישיבתו  דהתחתונה א' מאחר מכ ' למעלה או למטה העליונה אם חלוק אין בתחתונה
הרבה  יש נמי למעלה אם אף מרובה צלתן אם שכשרה מכ' למטה יורדין בהוצין  וכמו כשרה,
חלוק  ליכא ב' כאופן סובר  שהרמב"ם וכיון  בזה. חלוק מצינו  שלא מרובה שצלתה סכך
שקשה  אך לישן . אסור גג לה ויש י' בגבוהה דוקא אופן  ובכל קביעי ללא קביעי בין לדידיה
דהא  שפליג הוכחה ליכא יוסף דר' בעובדא פירקין  מסוף דהא סוגיין  לדחות להרמב"ם מנ"ל

לסוגיין . שיודה אפשר בקביעי אבל קביעי שלא חתנים בכילת גני
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בשתחתונה והנלע "ד אף קשה רצפה, שהיא מטעם פסולה דתחתונה שבארתי למה דהנה
לקבל ביכולה אף איירי דהא לעליונה, רצפה שהיא מטעם תיפסל מרובה חמתה
ואינה  מרובה דחמתה דמאחר י"ל  שכשרה מרובה חמתה כשהעליונה בשלמא וכסתות, כרים
בחלק  שאם שחזינן  ואף כלל. סכך  שאינו י"ל  וגם לדירה. ראויה כאינה הויא לסוכה כשרה
מרובה  צלתה הויא הכל צלת שכשנחשוב מרובה צלתה וברובו  מרובה חמתה מהסוכה גדול 
כלל סכך אינו מרובה חמתה ואם י"ט, דף בגמ ' כדאיתא מרובה שחמתה במקום אף כשרה
דנבטל כאן  וליכא סוכה בצל  שיהיה היא סוכה שהכשר  רק סכך שמקרי ודאי אלא אויר, יחשב
צל והוי ביחד  הצל  כל דחשבינן  נבטל  לא מרובה צלתו הוי הכל כשבין ולכן החמה, ברוב
סכך זה מחמת נחשב לא הצל  שנבטל שמאחר י"ל  מ"מ מרובה. שחמתה במקום אף סוכה
של דסכך  ג"כ  שכתב ע"א י' בדף תחתונה ד "ה ברש"י ועיין  מיצל . כשהוא דוקא נחשב דסכך 
סכך שאינו נהי מרובה חמתה בשתחתונה אבל  מרובה שחמתה מאחר  הוא סכך  לאו  עליונה
כיושב  נחשב אינו מרובה דכשחמתה לומר  וצריך פסול . סכך הוי וא"כ הויא רצפה עכ "פ
מרובה  שחמתה דמאחר או  א'. לאופן אף בעליונה יושב והוי סכך  דאינו מאחר  בתחתונה
מרובה  חמתה בעליונה וכן גדול , בהפסק אף אחד  לסכך נחשבים העליונה לצרוף וצריכה
כשרה  בתחתונה רש"י שגריס מה ניחא זה ולטעם זה. טעם י"ל נמי לצרוף צריכה דהעליונה
עשרים, בתוך תרוייהו וקיימי מרובה חמתה ועליונה מרובה צלתה שתחתונה פסולה ועליונה
שלכאורה  כשר , בהדי פסול סכך  דמצטרף משום פסולה תחתונה אף מכ' למעלה עליונה דאי
מרובה  כשצלתה פסול  סכך צרוף משום נפסל  דלא כתוס' סובר  שרש"י שמשמע מה סותר הוא

מאחר דמי דליתא שכמאן מחמת כשר מקום דבכל ניחא ולפ"ז  הפסול . בלעדיו ,בלא שכשר
ופסולה  מרובה שחמתה אף אחרת סוכה הוא א"כ  נצטרפו לא אם ממ"נ, פסול  הכא אבל 
לסכך לצרף עשאו  מרובה שחמתה שמאחר  שנימא נצטרפו ואם רצפה, מטעם התחתונה
ליכא  והכא כשר, סכך בהדי פסול  סכך  נצטרף ודאי א"כ אחר  סכך להחשיבו ולא התחתונה

א'. כאופן  נפרש אם זה וכל איתא. ובע"כ  סוכה עוד  הוא דהא דליתא כמאן להחשיבו 

אף אבל רצפה הוא אז א' כאופן נפרש אך דאם דסובר  הפירושים ב' ליה ניחא לא הרמב"ם
שנחשב  ב' כאופן  סוברת זו דסוגיא הרמב"ם סובר ולכן  פסול, סכך  והיה מרובה בחמתה
לא  ב' לאופן  זה טעם יהיה אם ואף זה, לאופן  כלל ליכא אפשר רצפה וטעם בעליונה, יושב
ובשתחתונה  חציצה מטעם הוא סוכה תחת דסוכה הפסול  וכל  בעליונה דיושב מאחר לן  איכפת
אלא  חוצץ שאינו י"ל ובל"ז בבית. המונחין  ככלים רק דנחשב חציצה אינה מרובה חמתה
דברים  ושאר  טומאה לענין יחשב אם דאף גג לה ואין מי' בפחותה כמו  לסוכה הכשר  באופן
כר ' זו  כסוגיא פסק ב' כאופן סוברת זו  שסוגיא שמצינו  ומאחר בסוכה. תליא הכא מ "מ  אהל 

בע"ה. נכון בדרך הרמב"ם דברי ולתרץ זו בסוגיא הנלע"ד זהו ירמיה,

h
ÌÂÈÂ ÌÂÈ ÏÎ· Î"ÂÈ

È·‚ יה מוצאי יום כל  הוה והרשע"צדיק מותו, לפני אחד יום שב שאתמול  כ 
בהיפוך.
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החומות" שומרי  "כולל ר"מ

ת"ו  ירושלים סדיגורא דקהל רב 

יוסף " "משנת מח "ס

כשרה  אם בסוכות עומדת שנשארה סוחר של סוכה
גוי  ע"י סוכה נוי תליית

גדולה  סוכה לעשות מצוה הידור יש  אם
תשע "ז  תשרי כ"ה בס"ד,

תמירבענין צבי רועי מו"ה הרה"ג שאלות
שליט"א 

הקים סוחרא. וכדו ', מבד סוכות המוכר
להציג  כדי אחת ללקוחות סוכה ה

לחג  שהיא כמו והשאירה ושבים, העוברים
זו , בסוכה להשתמש אפשר האם הסוכות,
ולא  מצוה לשם שלא אותה בנה הסוחר  שהרי

מסחר". "לשם אלא צל, לשם

באם עוד הדין  יהיה איך  הסתפקת
את  שבנה ושבים לעוברים מודיע הסוחר 
סוכה, מצות לשם וגם מסחר לשם גם הסוכה
לטובת  החג לאחר עד כך  שמניחה  דהיינו 
כאן יש שהרי כשרה, הסוכה האם העוברים.
וזאת  מסחר , לשם האחת הפוכות, כוונות שתי
והסוכה  וצל  מצוה לשם לא שאינה אומרת

מצוה. לשם היא השניה והכוונה פסולה,

להדיא לענ"ד הודיע כשלא דאף נראה
קודם  רק ושבים, העוברים בשביל  שבנאה
שהרי  כשרה, ג"כ  פירקה, ולא כך הניחה החג
החג  לצורך  גם שבנאה מוכיחים מעשיו
שיהיה  עצמו לצורך  אף או  ושבים, לעוברים
עליו הניח למה דאל "כ  החג, קודם לצל  לו
עיקר הלא הסוכה, שיכשיר ובאופן  סכך
ולא  וכדו' הבד דפנות את להראות המטרה
ליה  דניחא דעתו  שגילה והרי הסכך . את
להניחו ליה וניחא בממוניה, מצוה דליעבד 

ושבים. העוברים בשביל

בחוה"מולכל בה המשתמש יכול  היותר

כי  צל . לשם שוב ויניחנו  קצת הסכך  להגביה
זאת, יעשה הבעלים שדוקא א"צ לכאורה
והוא  ברה"ר פתוחה הסוכה הניח שהרי
להכשירה, אדם כל יכול  וא"כ כהפקר,
כשרה  שהיא גזולה מסוכה גרע שלא ובודאי

ג). תרלז, (שו"ע

כלאדםב. [וכן  גוי מטפל לו  שיש מבוגר
יכול ואינו נכרי] עוזר  לו שיש אדם
הגוי  יכול האם סוכה, הנוי את לתלות

לו . שיתלה יהודי ישכור שמא או  לתלותן

גרע הנה , דלא כשירה, הסוכה הדין מצד
עצמו , הנכרי סוכת דהיינו גנב"ך , מסוכת
תרלה). (סי' בשו "ע כדאי' כשר  שהוא
שיש  חו"ל יושבי ביהודים יום בכל  ומעשים
לכל בהם ומשתמשים גוים עובדים להם

סוכה. לעשיית וגם צורכיהם

סוכות אלא  של  שני ליום בפייט דאיתא
יהיה  לא "וזר קדושה) תעלה לך ובכן  (בד"ה
וערל בתוצאותיה, יעבור לא ונכרי במוצאיה,
לא  אליל ועובד  במחיצותיה, ישותף לא
יעורב  לא ולאום בחצרותיה, ירמוס
וכו ' עדותיה" נוצרי עמוסיו  אם כי בחוצותיה,
גדולי  ע"י נתחברו הפיוטים וכידוע עיי"ש.
שעשה  סוכה שאפילו הגם וא"כ – הקדמונים.
בנידו "ד וכש"כ  כשירה, גנב"ך כסוכת גוי
שלימות  מחמת מ "מ  הנוי, תלה רק שהגוי
וכ "כ הכל . את יהודי יעשה קדושתה הידור 
עה"ת  ש"ך בשם ו ) תרלט , (סי' החיים הכף
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וכ "כ לסוכה. גוי להכניס שלא אמור ) (פר'
טעמו ומסביר עז), (פרק יוסף יסוד  בספה"ק
המים, של הברכה שערי נפתחים שבסוכות
מים  מקבלים אנו המים ניסוך שאין שבזה"ז 
ויתברכו הק', תורתנו לימוד  בתוך  קדושים
שמקבלים  השפע אבל  וכו '. החכמה מעיינות
השי"ת  ורצון  זידונים, מים אצלם הם עכו"ם
וכו ', הקדושה הסוכה במצות זר  יתערב שלא
שלך , עסק לענין ערל  אליך  כשבא הזהר ע"כ
אלא  הסוכה, בתוך בדברים עמו תרבה אל 
קדוש, במקום יתעכב ולא החוצה, משכהו 
בצל עמו ולשתות לאכול שלא ח "ו  וכש"כ
וכו ' בזה הפגם ותבין הסוכה, של קדוש
חילוני  יהודי לארח  מותר [אבל עכתו"ד.
דהגם  הסוכה, לתוך שבת שומר אינו ואפילו 

ערל]. אינו מ"מ גוי, כמגע שמגעו 

(ח "זוראה  יוסף משנת בשו "ת מש"כ
שזקן ששכיח  מה הוא הגון  אם קמח ) סי'
גוי  הכנסת לבית עמו  מביא עזרה, הצריך
עמו ונשאר הגלגלים, כסא על המוליכו 
החיים  הכף שדעת דהגם לשמשו . בבהכ "נ 
שלא  (הנ "ל ) יוסף והיסוד הש"ך בשם
סולת  קמח ובספר לסוכה, גוי להכניס
כתב  ז"ל) הרחיד"א בתקופת היה (ליקוטים,
ויותר , הכנסת, בית קדושת יש שלסוכה
מדרבנן . רק בהכ"נ וקד ' דאורייתא, דסוכה
כמו "כ גוי, להכניס אין  שלסוכה כשם וא"כ 
שבה  דאורייתא, סוכה שאני [ואולי לבהכ"נ

בביהכ"נ]. מאשר  יותר  להחמיר  יש

דשאני מ"מ מבואר דבריהם שמתוך כיון
עליון , מקיף מאור  מוקפים אנו שבתוכה סוכה
כבר להם נתנו  ולכן  בשמחתנו , זר  לערב ואין

האומות. שבעים כנגד  הגם פרים וא"כ
אבל ועצומה, גדולה ג"כ  ביהכ "נ  שקדושת
"בשמחתנו", זר  לערב שלא ענין בה שייך לא
חלקם  לעכו "ם שמשגר  שם שמביא וכמשל
אינו דהגוי בשמחתו. יתערבו שלא החוצה
לתפלה, קשר שום לו  ואין בתפלתנו, מתערב

הזקן . את משמש רק אלא

מהרי"דוכבר הרה"ק על  מסופר 
את  וסיכך  הסולם על שעמד  זי"ע מבעלזא
הרה"ק  בנו  ועמד  עצומה בהתלהבות הסכך
וראה  עליו  והסתכל  ידו על זי"ע מהר"א
התלהבות, מרוב מגשמיות מופשט  שהיה
נשמתו תצא שלא כדי טאטע", "טאטע וצעק

להשי"ת. דביקות מרוב

סוכה האם ג. לעצמו לעשות מצוה הידור  יש
כגון לעצמו , שצריך  ממה יותר  גדולה
והוא  נפשות, חמש של משפחה לו שיש מי
מקום  בה להכיל  שאפשר  סוכה לעשות יכול 

בזה. מצוה הידור יש האם נפשות, לעשרה

חגיגה ומדמה  אבן בטורי למש"כ  לה
על מוסיף שאם חסדים) וגמילות ד"ה א (ז,
אין מצוותן משיעור  יותר ולולב ציצית שיעור
זה  על  שכר  מקבלים ואין  מצוה בעשייתן 
על במוסיף מצוה הידור  אין כן  ואם יעו "ש.
אכן שכר . זה על מקבלים אין ואף השיעור
תערב  (סי' המג"א למש"כ לדמותו יש אולי
מצוה  הידור  יש ארוכים שבנרות סק"ב)
ששיעור אף נרות, להדלקת בהן  להשתמש
לדון יש כן וכמו  שעה. חצי הוא ההדלקה
בגודל הידור  יש אם מצוות שיעורי בשאר 

וכו '. גדול לולב או גדולה מצה כמו

'תשבוהנה  שיהיה הוא המצוה עיקר
הגם  גדול  בסלון  גר שהוא וכמו  תדורו', כעין
של דעתו  מרחיב זה והרי גודלו  בחצי לו שדי
של ענין בה בשיש בסוכה כן  כמו  אדם,
לעשותו להדר  עדיף תדורו , כעין  תשבו 
במקום  שבבית לסלון דומה שיהיה באופן
במצוה  ההידור  שעיקר ברור  אך שאפשר .
תלוי  ואינו ומהודר , למראה יפה שיהיה הוא
או בלולב הידור שאין  וכמו בגודלו. דוקא
שיהיה  צריך  רק מהודר, אינו  שאז ענק, שופר
א"צ  בסוכה ה"ה למראה, ויפה רגיל בגודל 
ושיהיה  ביותר , הגדול  המקום אחר  לחזר
מרווח שיהיה העיקר  רק דירתו , כגודל

יפים. והסכך  דפנותיו ושיהיו

h
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העמק מגדל

ככולו  רובו דין על הנסמכים הדסים ב' בענין
חבירו  על להמרובה מעלה שאין 

הדס,בשו"ע שיעור בדין  ס"ה, תרמו  סימן 
כל שיהא בעינן דלמצוה קיי"ל 
מספיק  ובדיעבד  עבות, ההדס אורך שיעור

עבות. שיעורו רוב

בכמות והנה  הבדל ישנו האם לדון יש
ב' האחד  לפנינו , הדס סוגי ב' כגון  הרוב.
טפחים, וחצי ב' והאחר ג'), (מתוך טפחים
טפחים  ב' שהוא לאותו  עדיפות ישנה האם
שסו"ס  כיון דילמא או  ג'), (מתוך  וחצי
'רובו דין  על לסמוך אנו  צריכים בשניהם
על להאחד העדפה אין ממילא א"כ ככולו ',

השני. פני

יהודה ומצאתי  רבי הגאונים מרנן בשם
שאין זצ"ל , פישר  ישראל  יעקב ורבי צדקה
הדס, סוגי ב' וכגון  הרוב. בכמות הבדל
וחצי  ב' והאחר ג'), (מתוך  טפחים ב' האחד
טפחים  ב' שהוא לאותו עדיפות דאין  טפחים,
יעקב  עוז  בס' והו "ד  ג'). (מתוך וחצי
שאין שם, וציין  שליט "א). סופר  (להגרי"ח 
תרנ בסי' יעקב בביכורי למש"כ  דומה זה
יותר גדולים בהדסים מעלה "שיש ד, ס"ק
עוד ישאר  בקל  עלים ינשרו  דאם מהשיעור ,
הידור בהם יש וגם וכו'. עבות שיעור  רוב

שיעור כבר  כשיש התם דשאני ע"כ . מצוה".
ליקח מצוה הידור יש דוקא ובזה שלם, עבות
אות  יא סי' המג"א בד ' (וכדאשכחן  הגדול .
מהשיעור . ארוכין ציצית בחוטי הידור  שיש ו '
אות  תערב סי' חנוכה בהלכות כתב וכיוצ"ב
גדולים  שעוה בנרות להדליק מעלה שיש ג',
משה  רבנו  בדברי כן  מבואר  וכבר  וארוכים.
דף  שלו  חסידים בספר  הרא"ש של אחותו בו 
גדולים  חנוכה נרות תעשה שכתב: ע"ב ה
הרמב"ם  על  בביאורו  מנוח  רבנו וכ"כ ויפים.
יותר עוד  ארוך  שהוא כל  סה"ט: מלולב פ"ז

בנידו "דהוא  משא"כ בו ). לנענע וראוי נאות
ב' לי מה עלה, קאתינן  ככולו  רובו  דמדין

ע"כ . ומחצה. טפחיים לי מה טפחים

שליט"א,וכ"ד קניבסקי הגר "ח  מרן
דין בענין בצידה: ותשובתה השאלה וז"ל
כשאין רוב, על  לסמוך  שצריך  ככולו, רובו 
הדין היאך  הספק, עולה הנה שלם. שיעורו 
על מרובה והאחד  לפנינו, רוב סוגי ב' כשיש
טפחים  ב' האחד  הדס, סוגי ב' כגון  - חבירו 
ג') (מתוך טפחים וחצי ב' והאחר  ג'), (מתוך
דילמא  או  המרובה. לאותו מעלה יש האם -
לא  - שלם שיעור ליכא בשניהם דסו"ס כיון 

ע"כ . שוין . לכאו ' תשובה: שנא.

h
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מדת ¯‡‰ ושיתף  הדין בשורת מתקיים העולם שאין הוא  ברוך הקדוש

(ב  פי "הרחמים סט"ר אז "ב תשובה יעשה אם הוא, השיתוף  וענין ו).
שייך  כן על ההר, יקוב הדין אזי לאו ואם הרחמים למדת הדין מדת נתהפך
שיתוף השנה ראש עם כפור  ויום כפורים, ליום הנסמך התשובה עמוד כך אחר 
בסוד השלום עמוד  נמשך הזה ומהשיתוף הדין, מדת עם הרחמים מדת

בכל . ושלום סניגור  נעשה הקטיגור 
‰Ï˘]"[˜
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ת"ו  ירעיה"ק עיה"ת ר"מ

לברך  ואם א ' בליל גשמים בירדו סוכה חיוב גדר

באכילה  יוצא אם בשינה מצטער
אם שאלה: הראשון  בלילה גשמים בירדו 

מברכים. ואם בסוכה לאכול  מחויב

ראשוןתשובה: בליל  גשמים ירדו אם הנה
בכלל לברך . אם הפוסקים מחלוקת
בסוכה  ראשון בלילה לאכול  מחוייב אם
ראשונים  מחלוקת זה גשמים כשירדו
סעיף  תרל"ט סימן בשו"ע כידוע. ואחרונים
נכנס  הרי"ז  גשמים ירדו המחבר  כתב ה'
ראשון לילה בין חילק ולא עכ "ל  הבית לתוך 
זה  וכל  וז"ל כתב הרמ"א אולם החג לשאר
אבל סוכות של לילות או  ימים בשאר דוקא
אף  בסוכה כזית לאכול  צריך  הראשונה לילה
ור"ן) ורא"ש טור  (בשם יורדים גשמים אם
ברא"ש  בהג"ה אלא ברא"ש מצאתיו  לא ואני
חיים  החפץ מביא הציון ובשער  הסמ"ק בשם
לילה  בין לחלק דאין הראשונים גדולי
והראב"ד הרשב"א והם ימים לשאר ראשונה
שכתב  בגר"א ועי' שאכלו ג' פרק ותוס'
המאמר כ ' וכן (שפטור) כן הוא שהעיקר 

כוותייהו . סוברים הפוסקים שרוב מרדכי

שולמאןואאמו"ר שמריהו הרב הגאון
ר ' הגאון את שאל  שפעם לי סיפר  שליט"א
מצטער של  שהפטור זצ"ל  קוטלר אהרן
כעין תשבו תשבו, בסוכות מפסוק לומדים
פסוק  מאותו חולה של הפטור וכן  תדורו,
ט "ו גז"ש שיש ט"ו בליל  ראשון כזית ולגבי
ראשונים  מחלוקת יש המצות מחג ט "ו 
בין חילוק ואין פטור. יש ג"כ  אם ואחרונים
פוסקים  דאותם זו בפטור למצטער  חולה
מחייבים  ט"ו ט"ו משום מצטער המחייבים
אפילו חולה הפוטרים פוסקים ואותם חולה
דס"ל מצטער  ג"כ פוטרים ראשונה כזית

מחייב  רק זה ט"ו ט"ו גז""ש שיש דאע"פ
פטור וכשיש סוכה, דיני עם אבל כזית אכילת
גשמים  בירדו כגון תדורו  כעין תשבו  משום
ואיך ראשון , כזית על אפילו  פטור  חולה או 
ג' בסעיף תר "מ  שבסימן חילוק הרמ "א מצא
ראשון בלילה הרמ "א כ' מצטער  בפטור 
הקודם) (בסעיף ובחולה חייב מצטער אפילו
וחילוק  ראשון  לילה אפילו  דפטור חילק לא
של ליסוד סותר וזה בפוסקים מוזכר לא זה
ט "ו הגז"ש אם השאלה רק תדורו כעין תשבו 
הוא  שאמת קוטלר  הגר "א ותירץ מחיבם. ט "ו 
פוסקים  ואותו  לימוד  אותו בזה זה שתלויין 
חולה  כאילו וזה שו"ע, כותב הרמ "א אמנם
יש  ושואלים, בדלת עומדים ומצטער
אז לעשות צריך אני מה הפוסקים מחלוקת
לסמוך יכול שהוא לחולה אומרים למעשה
ראשון בכזית אפילו  המקילים הפוסקים על 
יכול הוא נורא לא שזה אמרים ולמצטער 
שמחייבים  השיטות ידי ולצאת קצת להצטער 

ודפח "ח .

שני והנה  פרק (סוף נתנאל הקרבן
הביא  למה עצומה קושיא שאל דסוכה)
שמזג  לעבד משל הגמ' את והרי"ף הרא"ש
פניו על  מים קיתון לו  ושפך לרבו כוס
דתניא  ת"ש מי על שפך מי להו ואיבעיא
כלומר פניו  על מים של קיתון  רבו לו  ושפך
הם  והרי"ף הרא"ש בשימושך . אפשי אי
זו . אגדה מביאים הם ולמה להלכה, פוסקים
שפירש"י  מה ע"פ ונ"ל לשונו וזה ותירץ
או סוכה ישיבת היא מאי למי) שפך  מי (ד"ה
סוכה  ישיבת המהרש"ל ופי' גשמים. ירידת
בכה"ג  ואי ומבטלה, ממנה יוצא שאתה פי'
חוץ  לצאת שלא עצמו על להחמיר  רצה אם
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קיתון רבו ששפך נאמר ואם רשאי, הסוכה מן
בירידת  בסוכה לשבת רשאי אין  עבד פני על 
דברי  בהשמטת מצאתי ואח"כ גשמים,

עכ "ל . וששתי כדברי הרשב"א

כתב והנה  המשניות בפירוש הרמב"ם
רמז סוכות בתחילת גשמים וירדו לשונו וזה
ודאי  עכ "ל . ברצון מעשיהם מקבל אינו  ה' כי
אין לב' א' יום דבין הראשון , ללילה כוונתו 
שאפילו לפוסקים סמך  לפי"ז יוצא חילוק,
בשעת  בסוכה לישב א "צ ראשונה לילה
רבו לו  שפך  אומרת הגמ' דהא גשמים ירידת
בשימושך . אפשי אי לו  ואמר פניו  על קיתון
לישב  אסור  הנ "ל , נתנאל הקרבן  מש"כ  ולפי
הרמב"ם  ולפי שפך . שרבו הצד לפי בסוכה
לילה  כלומר  סוכות בתחילת דוקא זה
משום  כזית לאכול  שמחויב דין דיש ראשונה.
זה  שהביאו  והרי"ף והרא"ש ט "ו  ט"ו גז "ש
אף  דפטור  לפי"ז  ס"ל וכו' שפך כאילו  הענין
שמביאים  ומה בגשם, הראשון בלילה

לאכולשהר שמחויב כהפוסקים ס"ל  א"ש
הרא"ש  בהגהות הנה הראשון , בלילה בגשם
הסמ"ק, בשם כ ' ובסוף זו, הלכה מובא
שיטת  ג"כ שזה חשב השו"ע שמדפיס ואפשר

עתה. לעת נראה כן הרא"ש

שלונזכה עורו  בסוכת לישב במהרה
לויתן .

*

זושאלה: בסוכה בשינה מצטער אם שאלוני
באכילה. בה יוצא האם

ונבררתשובה: הקדמונים בזה דנו  כבר 
אמר הישן  בפרק הנה דבריהם
הלכה  וכן  הסוכה מן פטור  מצטער  רבא
שעשה  ודוקא וז "ל : איתא שם ובמרדכי
ולשתות  לאכול  הראוי במקום מתחלה סוכתו 
אבל כך  אחר הצער  לו  ונולד בה ולישן 
להצטער הראוי במקום מתחלה עשאה
שירא  כגון בשינה או בשתייתו  או באכילתו 
בה  מיפטר דלא מיבעיא לא ומלסטים מגנבים

אלא  ושתיה באכילה סכנה אין אפילו  אלא
דהא  באכילה אפילו  כלל י"ח יצא לא בשינה
בה  לעשות יכול שאין  כיון  בעינן  דירה כעין
צער בלא ושינה ושתיה אכילה צרכיו כל
קיימא  דלצעוריה כיון סוכה הויא לא מתחלה

עכ "ל .

צ"ד)ועיין (שאלה צבי חכם בתשובות
תדורו כעין דתשבו כלל נ "ל  אינו לשונו: וזה
תהיה  ענין באיזה קאי הסוכה אופן  על  לאו
ענין באיזה הישיבה אופן על  אלא עשוייה
ואה"נ דירה כעין דתהא קאמר  וע"ז  תהא
והשנייה  לאכילה האחת סוכות ב' עושה דאם
ראויה  אינה אכילה של שאותה אף לשינה
ובהכי  אכילה חובת ידי בה נפיק מ "מ  לשינה
דמי  צ"ב סי' תה"ד הרב הוכחת לה אזדא
דלא  ורגליו ידיו  בפישוט לישן  יכול שאינו
לה  וקמוכח  בה לישן וחייב מצטער  הוי
ומדברי  טפחים ז ' שהוא סוכה משיעור 
מאוד תמוה הדבר ובאמת הנ"ל המרדכי
ובודאי  מזה גדול צער  לך  דאין מוכיח והחוש
כדי  זה בענין  סוכה לעשות לו אין דלכתחלה
אם  אבל  הסוכה מן  ופטור מצטער שיהיה
מקום  לו שאין  או נעשה וכבר  טוב ביום הוא
אחר לע"ד  נ "ל  גדולה יותר  אחרת לסוכה
דאינו ז"ל הרב תורת מכבוד  המחילה בקשת
ידיו פישוט בלי בסוכה ולישן  להצטער חייב
גופא  היא הנ "ל  מהמרדכי והראיה וכו ' ורגליו

עכ "ל . ראיה צריכה

בעזה"י וקודם  שישבתי מה שאכתוב
בגליון שרעק"א אצייין  המרדכי על קושייתו
נזר והאבני י"א) (דף סוכה במסכת הש"ס
שם  מרש"י הוכיחו שניהם תע"ט ) די (אור "ח 
גם  פסול  לישן  ראוי אינו דאם אתא) כי (ד"ה
מדברי  ג"כ הוכיח  נזר  ובאבני לאכילה

כהמרדכי. הרמב"ן

דאם אמנם  נראה המרדכי דברי בהסבר
ולישן לאכול  רק סוכה ישיבת מצוות היה
המרדכי  על  החכ"צ לקושיית מקום היה
הל "ה) (פ"ו  סוכה הל ' ברמב"ם עיין אמנם
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בסוכה, הישיבה מצות היא כיצד לשונו : וזה
שבעת  כל  בסוכה ודר  ושותה אוכל  שיהיה
דר שהוא כדרך בלילה בין ביום בין הימים
הימים  שבעת וכל השנה, ימות בשאר  בביתו 
קבע  סוכתו  ואת עראי ביתו את אדם עושה
כיצד ימים, שבעת תשבו  בסוכות שנאמר 

עכ "ל . בסוכה, הנאות ומצעות הנאים כלים

סוכה ולדעתי במסכת מפורש כמעט זה
מצוה  שלוחי כ"ה.) (דף המשנה לשון דהנה
לסוכה  חוץ ארעי ושותים אוכלין  וכו' פטורים
ואחריו בסוכה שחייבים פרטיים מדינים זה
יוחנן לר' לו  והביאו מעשה (כ "ו :) המשנה
פרטיים  ג"כ  זה התבשיל  את לטעום זכאי בן 
וכן בסוכה אכילה חיובי בדיני סוכה של 
סעודות  י"ב אומר  ר"א (כ"ז.) המשנה אחריו 
שאחריו ומשנה בסוכה לאכול אדם חייב
בפרטי  זה פטורים וקטנים ועבדים נשים
המשנה  אמנם ושינה. אכילה של  החיובים
סוכתו עושה אדם ימים ז' כל (כ "ח :) שאחריו 
השני  בעניין כבר  מדבר  זה עראי ודירתו קבע
ההלכה  מוזכר  ושם ביתו  סוכתו לעשת
(כלשון מסוכתו  שלפנות המקפה משתסרח 
עד לביתו  לגור לחזור משמעה המשנה)
על הדינים שני על  פטור  וזה הגשם שיפסק
משא"כ קבע סוכתו  לעשות חיובו ועל אכילה
מצטער פטור זה גשמים טיפי של  השיעור
עד יוצא רק מסוכתו מפנה אינו זה ועל
ושאר מאכילה פטור וזה צערו סיבת שיפסיק
ביתו לעשות היתר  אינו  אמנם סוכה, פרטי

קבע.

ב'היוצא  היא סוכה שמצוות מדבריו
בסוכה  ממש לדור והשני הפרטים א' דינים,
הנ"ל) (לפוסקים בסוכה יוצא אינו ממילא

כעין בתשבו  חסר  דהא בה לישן שא"א

תדורו .

כ"ח)ומפורש  דף (סוכה בגמ' כן

כלים  שמביא תשבו בסוכות מפסוק דדרשינן 

הידור משום ולא לסוכה נאות ומצעות נאים

בסוכה  מהמשנה זה לדייק שיכול  וי"ל מצווה

אבל סוכתו  יתיר לא מלאכול  גמר (מ"ח.)

מפני  למעלה המנחה מן הכלים את מוריד

וז "ל : וברש"י חג של  האחרון יו "ט  של כבודו

אקלע  ואי ולשנן , לישן  חובתה היום כל דהא

ואין עכ"ל. בגווה. לה אכיל  - סעודתא ליה

והשינון האכילה על הוא דהחיוב הפשט 

היא  החיוב אלא בה גר וממילא וכו' ושינה

וממילא  הפרטים, בכל חייב וממילא בה לגור 

להוציא  או  קודם הסוכה להוריד  אפשר  אי

ולא  אותו מורידן אין  שבביתו כמו  כלים

מגורו מקום דזה כשיוצאים כלים מוציאים

עניניו לכל ודירתו מגורו מקום היא סוכה ה"נ

המרדכי  דברי ומיושב הימים שבעת כל

דזה  וי"ל  הדשן  התרומת דברי וגם בעזה"י

להוריד מקום אין (שם) הגמ ' קושיית כוונת

מצוה  איזה הקושיא מה ולכאורה מהו כלים

שם  שישארו לנו אכפת מה כלים להוריד  היא

מוריד סוכות דבסוף י"ל דברינו  לפי אלא

וחוזר ביתו אינו כבר שזה להראות כלים

ודו"ק. הקבוע לביתו

שאוכליוצא  סוכתו  לבנות דכדאי לפי"ז

לצאת  כדי צער בלי לישון שיכול  במקום בה

לעשות  שיכול וכל  הנ"ל הפוסקים ידי

רק  הוי לא ודחוק צפוף יהא שלא בסוכתו 

דסוכתו וכשרות הקיום מעיקר  אלא הידור 

תדורו . כעין  תשבו  דזה

h
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ברק בני 

לנישואיו  הראשונה בשנה לחתן בסוכה שינה חיוב
הובא בקובץ ההוראה, מגדולי התשובות

שחתן הלכות משנה בעל בשם
שלא  להקל  יכול  לכאורה ראשונה בשנה
מהו בלשונו , לעיין ויש ע"כ. בסוכה , לישון 
להלכה  כך על  לסמוך  יש והאם לכאורה,
בשם  הובא קנ"ח דף שם ולעומתו , ולמעשה.
לחתן היתר דאין שליט "א דבליצקי הגר "ש

בסוכה. לישון  שלא ראשונה בשנה

בס"דוהנה  התבארו  ומקורותיו זה ענין 
ואילך , קכ "ו  דף ה' חפץ דברי בקובץ באורך 
דברי  בעל הוא ענינא בהאי המקלים וראש
בשם  הובא וכן  רע"ד , סימן באו"ח יציב
מרא  בקונטרס זצ"ל פריינד הגרמ"א
רבים  אולם ק"ל . דף יהושע עטרת דשמעתתא
בשו"ת  וכיעוין  ההיתר , יסודות בכל  פקפקו 
ויברך ובשו "ת ק"ו , סימן י' חלק יוסף משנת
חיים  עץ ובקובץ ע"ח , סימן א' חלק דוד 
ובין ועוד . קנ "ג, דף ה'תשס"ז תשרי באבוב
הפוסקים  גדולי מתשובות שם הובאו  היתר 
כאשר בזמננו  ובפרט זה, להיתר  הסכימו שלא
ולא  הבית מן היוצאת במרפסת שוכנת הסוכה
שהעיר מה עוד  ועיין  בזה. כיוצא וכל בחצר,
על ובתשובה רמ"ד, דף ו ' גליון  שם כך על 

בקיצור גם ש"ג. דף ז ' גליון שם דבריו 
סימן השלם זיתים שבשתילי ומנהגים הלכות
היתר על  חלקו  שרבים כתב א' הערה תר "מ 
מדין להקל לדון שיש אלא יציב, הדברי
לבדה, לישון  מפחדת שהאשה באופן מצטער 

הנזכר . למאמר  וציין 

וייס שוב  הגר"א תשובת נדפסה
דף  ה'תשע"ה אלול מוריה בקובץ שליט"א
לבדה  לישון  לאשתו  שקשה מי אודות שכ "ג,
בכל שם יעוין מצטער, דין בו דשייך בבית,
עלה, אתי חתן  מדין  לאו פנים, כל  ועל  דבריו .
לדין שייכת בזה ההיתר  סברת כל  אלא
הנזכר , במאמר היטב שהתבאר וכפי מצטער ,
היתר כל ללמוד  אין כן, ואם מידי. לא ותו
הוראה  בקובץ עוד  ויעוין  בזה. וכיוצא לחתן 
שם. ובמצוין  ואילך, קי"ט מדף י' ומשפט 
תרל "ט סימן  באו "ח  הרמ "א דברי וכעיקר 
ארח בספר  עיין  הדין , מקור שמהם ב', סעיף
שהיה  זצ"ל בהר"ן הגר"ד על קל "ו  דף דוד 
עם  בה לישון  שיוכל  כדי מיוחדת סוכה עושה
בניו עם ולא בה לישון  מעדיף והיה אשתו ,

עוד . ואכמ "ל  לחינוך, שהגיעו  אף הקטנים

h
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פס' (שם כאמרו המתפלל , תפלת ה' קבלת לענין יושיע ] רוח דכאי ואת לב
תמיד"ט דבקה ה' שהשגחת בו רצה שועתם, אל  ואזניו צדיקים אל ה' עיני ז)

י  פס' (שם אחריו כאמרו מקובלת, ותפלתם ומכל"בהם שמע  וה' צעקו ח)
נשברי  היותם הוא  וצעקתם תפלתם ית' קבלתו שסיבת וכו', הצילם צרותם

ועניניה. התפלה יסוד הוא והכנעתו הלב שבירת כי רוח, ושפלי לב
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דרך" "אבני  מח "ס

שמש  בית

באשה  רבו פני הקבלת
הקבלת האם המועד , בחול  לערוך  עניין ישנו 

למצוות  לחנכם ובכך לנשים, רבו פני
עניין ? בזה שאין או  התורה ולכבוד 

שיש הגמרא דורשת ב) טז, השנה (ראש
נלמד וזה רבו פני את להקביל 
ד , (ב, במלכים שנאמר השונמית, מהאשה
חודש  לא היום אליו הולכת את "מדוע כג):
חיוב  מקורות במספר  מצינו  וכן שבת". ולא
ב) כז , א. (כו , בסוכה בגמרא כמובא זה
בדברי  לראות ומעניין ב). (עז , ביומא ובגמרא
ותלך עה"פ ו ) (סג, רבה בבראשית המדרש
שם  של  המדרש לבית שהלכה ה', את לדרוש
כמקביל זקן  פני המקביל שכל "ללמדך  ועבר
בנשים  אף דמיירי משמע וכן  שכינה". פני

עיי"ש. ב) אות (ו רבה ברות מהמובא

חיוב וכל שיש למ "ד  היא שאלתנו
ביהודה  הנודע דעת שהרי רבו , פני להקביל
בזמן מצווה דאין צד ) אורח-חיים (מהדו"ת
חיוב  שאין  כיוון  רבו , פני את להקביל הזה
תשובה  בשערי הובא והכי רגל לעלות
תקכט). (ח "ב ללב יפה ובספר  סק"ב) (תקכט ,
דרך אבני בשו "ת בזה בדברינו באריכות ועיין

זו . שיטה על ובקושיות פז) (יא,

עיקרהרמב"ן כי ביאר  ח ) כ, (שמות
ממנו ללמוד  בשביל היא ההקבלה מצוות
(תקנד מגדים הפרי נקט  וכן  תורה,
לא  הן לכאורה ולפי"ז  סקי"ב). אשל -אברהם
לטעם  ואילו  במועד . רבם את לשמוע יוכלו
למחול יכול הרב בזה הרי רבו , כבוד של 
שמצינו אלא לב). בקידושין  (כדאיתא
האריז "ל , בשם לפורים) (דרוש לוי דבקדושת
בהירות, לו ניתוסף ברבו שמסתכל  ע"י כי
לאדם  גורם צדיק איש על שהסתכלות

ביום  יותר נשפע זה שכל ומסתבר קדושה,
המשנת  בעל  לי כתב (והכי דוקא מקודש

יא). בכרך הובא יוסף,

מהאשה ולכאורה הלימוד  מפשט 
לאשה  גם חיוב דקיים עולה השונמית
המגן העלה וכן  ברגל, הרב פני להקביל
בזה  לאיש שוה ואישה סק"ז): (שא, אברהם
כף  העלה וכן  השונמית. מהאשה דילפינן

סקי"ח). (שא, החיים

זואלא והרי בזה, טובא לעיין דיש
שייכת  היא שכן  גרמא שהזמן  עשה מצוות
גרמא  שהזמן עשה דמצוות ושנינו ברגל, רק
א). לד , קידושין ב. כ , (ברכות פטורות נשים
טז) השנה (ראש יהושע שהפני ראיתי ואכן 
גרמא, זמן  חשיב זה דאין ותירץ זאת, הקשה
והכי  יום, בכל  היא עשה שהמצוות כיוון
בערוך ביאר וכן (שם). מהריטב"א משמע
פני  להקביל מצווה שישנה ב) כז, (סוכה לנר 
באב  תשעה בהלכות כמבואר יום בכל  רבו
(מערכת  חמד מהשדי עולה וכן יב). (תקנד ,
בזה. חייבת דאשה עולה וממילא ק), כלל ח 
חובה  הוי דברגל  לדייק דניתן נראה אולם
מצווה  הוי הימים בשאר ואילו פניו  להקביל
האשה  על חיוב קיים ולפיכך  בעלמא.
לדוד קרן בשו"ת כתב וכן הרב, פני להקביל

(קמא).

ביאראלא  סקי"ב) (תקנד, מגדים דבפרי
לפיכך תורה מתלמוד  פטורה שאשה שכיוון
יום  בכל  הרב פני להקביל חובה עליה אין 
מצוות  זו אין מדוע כן, ואם ברגל. רק אלא
ברגל דהחיוב י"ל אולם גרמא. שהזמן  עשה
את  לדעת אלא תורה לימוד מצוות מצד אינו
קודם  ודורשין  שואלין  (כדין  החג הלכות
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(א, איתן  נהרות בשו"ת העלה והכי החג),
שבט שו"ת דעת את בעבר ציינו  וכבר  כה).
היא  רבו קבלת שעיקר דביאר (ח ) מנשה
(וע"ע  בחג חג הלכות ממנו שילמד בשביל 
אי  וממילא עח ). יורה-דעה סופר דעת בשו "ת
בכל זהו לקיים מה לדעת דצריכה נימא

גרמא. כזמן  חשיב ולא השנה,

פני והכי  בהקבלת חייבת דאשה ראיתי
ז), ה, (תלמוד -תורה משנה סדר  בספר  רבו
יעלה  יהודה שו "ת קל), (א, דוד בית שו "ת
גבריאל נטעי קלד ), (ב, אסאד  למהרי"א
וע"ע  ועוד . עז ) עמוד  ח "ב יו "ט  (הלכות
יציב  דברי בשו "ת (מא), אש שביבי בשו "ת
(ט), הראשה אבן בשו "ת רכח ), (אורח-חיים
ובספר יט ) (ראש-השנה אריאל  דברות בספר 

רנב). (א, הגר "ח  מועדי

לגר "חויודע  חיים גנזי שבספר אנכי
ספר בשם הביא מא) אות ח (מערכת פלאג'י
להקביל לאשה חיוב שאין  (סב) מנחה קרבן
הלכה  שהשונמית וביאר  ברגל , הרב פני
יש  וכן ברגלים. ולא חודש וראש בשבת
השונמית  מהאשה ללמוד  ניתן  שלא שביארו
(עיין עצמה על  החמירה שהיא כיוון
בזה  היקל וכן סוכה). עמ"ס בעין -יעקב
הפטור מצד  (יז ) סופר שבט  בשו"ת לנשים
ראיתי  וכן  עיי"ש. תורה, בתלמוד אשה של 
דפטר יג) אות לז  (א, ארגמן  מרכבות בשו "ת

עיי"ש. הדור, ומצב הצניעות מצד הנשים

בשו"ת אגב , בזה ראיתי אחר  כיוון 
שנשים  דביאר  פא) א, (מהדו"ק ומשיב שואל
שזוהי  למרות רבו פני בהקבלת חייבות
שביאר מה לפי גרמא, שהזמן  עשה מצוות
עשה  במצוות אשה של דהפטור  האבודרהם
משועבדת  שהאשה מכך  נובע גרמא שהזמן 
וראש  בשבת וממילא צרכיו, לעשות לבעלה
חייבות  יהיו  כן  אם במלאכה, שאסורות חודש
הובאה  (וכן גרמא שהזמן עשה במצוות

טז) ראש-השנה עמ"ס בחתם-סופר זו סברא
מתתיהו בית בספר יז)ועיין  אות ד  (ח "ב
זו . סברא לדחות שהאריך

רכ)בשו"ת (יורה-דעה הבושם ערוגת
מצווה  הינה רבו  פני הקבלת מצוות כי כתב
רק  אינו וזה תדבק", "ובו  בכלל  והיא נשגבה
שמים. יראת בלימוד  גם אלא תורה בלימוד 

ח)וחזיתי (א, יהושע דבר  שבשו"ת
נובעת  ברגל  רבו  פני הקבלת שמצות כתב
מן כח  תוספת לרב יש שאז  הרגל , מקדושת
כי  שם והעיר לתלמידיו . להשפיע השמים
שלא  בכדי זו מצווה השמיט  ערוך השולחן
אמיתי  ת"ח  בין  מכירין  שאין  ההמון יטעו
יו "ט משמחת ויבטלו זה, בגדר לשאינו 
טוב  (רב בספר וכתב מצוה. בו  שאין  במקום
ברגל . רבו פני הקבלת מצות "וכן  א): סז , דף
לעצמו קדושה שואב הראיה ידי על  היינו
לא  ועלהו  בספר וע"ע שבו". הרע ומכניע
לגר"א  עוללות ובספר  קפו) (עמוד יבול

יג). (סי' מרגליות

לייסדהעולה וראוי טוב דבר לדינא:
באופן המועד חול  מימי באחד יגיעו שנשים
מעט להם יאמר  ששם לרב ומסודר  מאורגן
יחזקם  וכן למועד  הקשורים הלכה דברי
לנשים  רק מיירי ששם וכיוון . שמים ביראת

וכדומה. צניעות לחוסר לחוש אין

שמעוני)ונסיים (ילקוט המדרש בדברי
חדש  מדי "והיה כג) סו , (ישעיהו  הפסוק על 
לפני  להשתחוות בשר  כל  יבוא וגו' בחדשו 
עולם  של  רבונו  ישראל, אמרו ." ה' אמר
שהיינו הכבוד את לנו  מחזיר  אתה אימתי
את  ורואים הרגלים פעמי בשלושת עולים
בני, הוא, ברוך הקדוש להם אמר  השכינה.
שלוש  בשנה עולים הייתם הזה בעולם
שם  להיות עתידים אתם הקץ כשיגיע פעמים,
נזכה  שבמהרה ונתפלל  וחדש. חדש בכל

לכך .

h
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במ "ג 

שמ"ע  במוספין גשם תפלת
מתחיליןבשמיני א] המוסף בתפילת עצרת

המתים  בתחית גשמים להזכיר 
ומנהגינו ב') דף (תענית יהודה ר' וכשיטת
הלחש  תפילת קודם מכריז שהגבאי הוא
ובאמת  הגשם". ומוריד הרוח "משיב
גדול יסוד לנו  יוצא זה בנידון כשמעיינים

גשם. הזכרת דחיוב ההבנה בעומק

דאיתא דהנה  בירושלמי הדברים מקור
ליחיד אסור  אמר  פדת ר ' בשם חגי "ר' שם
קודם  להכריז  [והיינו  ש"ץ שיזכיר  עד  להזכיר
ב' סי' ברא"ש וכמפורש הלחש תפילת
ברורה  ובמשנה בשו "ע ועיין  ובראב"ד
הירושלמי  בכוונת הרא"ש ע"ז  וכתב ואכ"מ].
לעיל הירושלמי שהקשה מה לפרש שבא
[ומה  בשחרית ולא במוסף מתחילין למה
נתנאל בקרבן עיין מעריב לגבי שם שהקשה
ופי' תי', שם ומתרץ ואכ "מ ] מפרשים ובשאר
דא"א  זו קו' לתרץ ג"כ בא חגי דר' הרא"ש
דצריכין מאחר  בשחר להזכיר  להתחיל 
להסמיך צריכים ובשחרית קודם להכריז
"משיב  להכריז  להפסיק וא"א לתפילה גאולה
צד נביא ובסמוך הרא"ש. דברי ע"כ  הרוח ".
יכול תפילה דצורך דכיון ולומר ע"ז לחלוק
קשה  לכאו' אבל הנידון  בעומק וצ"ב להפסיק
המשנה  בריש יו "ט  בתוס' דהרי יותר עוד
ויש  הראשון, מיו "ט  דמזכיר אליעזר  ר ' בדברי
לולב. מנטילת או מאורתא אי בגמ ' חקירה
במעריב  דמתחיל  להצד  מיבעיה לא ולכאו'
ג"כ לכאו ' הכוונה לולב מנטילת אפי' אלא
שצריכים  ואף בשחרית ואפי' בבוקר  מיד
יו "ט התוס' וכתב לתפילה גאולה לסמוך
בהכרזה  להפסיק לן  איכפת דלא "וצ"ל  וז"ל:
היא  תפילה דצורך  כיון  לתפילה גאולה בין 
כבר בזה"ל: שהביא ברש"ש ועיין עכ "ל .
הדרכי  הביאו בתשובה הרשב"א בזה הקדימו 

ואע"ג  וכו ' ב' סעיף קי"א סימן  משה
דאינו מהירושלמי הביא ב' בסי' דהרא"ש
יהודה  דר' אליבא זהו  בהכרזה להפסיק יכול 
עיי"ש  והנה עכ "ל . בהא. עליה פליג ר "א אבל 
ר "ח בליל הכרזה לגבי שדן  משה בדרכי
תשובה  מהרשב"א והביא ויבא יעלה להזכיר
לתפילה  הצריך דבר דכל קצ"ג סימן א' חלק
הדכ "מ ע"ז  וכתב וכו' הפסק משום בו אין 
בתפילת  דאף נראה זה טעם ולפי וז"ל:
בבית  אמנם וכו' באלה להפסיק יכול שחרית
לש"ץ  דאסור קי"ד  סימן  לקמן  כתב יוסף
משום  אור  יוצר  בתפילת הרוח  משיב להכריז

היטב. שם ועיין עכ"ל. וכו' הפסק

הרא"ש ומבואר לשיטת מח ' כאן דיש
בשחרית  מתחילין אין ולכן להכריז יכול אינו
דברי  דע"פ סובר משה הדרכי משא"כ 
מותר תפילה צורך דהוי כיון הרשב"א
כוותיה. יו"ט בתוס' משמע וכן להפסיק.

המח '. בעומק וצ"ב

למה ועוד דבאמת הרא"ש בדברי צ"ע
דיכול התפילה לצורך דברים משאר  חלוק
מ ' דף מברכות דרכ"מ שם וכמבואר  להפסיק
דהרי  ביותר  קשה עוד אבל  בסעודה. מהפסק
בשחרית  להתחיל  דיכול  מוכח  לכאו' לר"א
דבהא  מחלק והרש"ש יו"ט. התוס' וכדברי
זה  דבר שייך מה וצע"ג ור "י ר"א פליגי

וצ"ע. למחלוקתם,

אזיל .והנראהב] לשיטתיה דהרא"ש לומר 
הביא  א' בסימן  ברא"ש דהנה
להזכיר שכח  דאם בהא אבי"ה הרבינו דברי
שסיים  קודם הזכיר  אם אותו , מחזירין  גשם
אלא  הברכה לראש לחזור צריך  אין  הברכה
וכתב  חיים. מכלכל  הרוח  משיב ואומר  חוזר
אמר לא דקאמר  דהא נר' ולי הרא"ש ע"ז
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כל סיים אם היינו  אותו  מחזירין  הרוח משיב
אם  אבל  התפילה לראש חוזר ואז  הברכה
במקום  אומר הברכה שסיים קודם נזכר
להזכרה  מקום חכמים קבעו שלא שנזכר
גשמים  מזכירין אמרו  אלא הברכה בתוך
לאומרה  העולם שנהגו אלא המתים בתחיית
כלכלה  שהגשמים לפי חיים מכלכל  קודם
דרבינו גדול מח' עוד ומבואר  עכ "ל . ופרנסה.
מכלכל קודם מקומו  דבהכרח סובר אבי"ה
סיום  קודם נזכר  ואם מחז "ל  קביעות הוי חיים
וצ"ב. ע"ז. חולק והרא"ש לשם חוזר  הברכה

הזכרת והנהג] חיוב ביסוד לעיין דיש נראה
לחלק  חיים מר' ידוע דהנה גשמים.
לשיטת  ומטר. טל לותן ויבא יעלה הזכרת בין 
יעלה  שכח  דאם כו' דף ברכות בסוגיא התוס'
ב' מעריב יתפלל לא ר "ח  במנחה ויבא
מחלק  והגר"ח מזכיר  אינו  דממ"נ פעמים
דאז מנחה שבת ערב ומטר טל ותן  דבשכח 
יזכיר , דלא אם אף שתים ערבית מתפלל  ודאי
הוא  ומטר דטל  משום בזה"ל: כתב והטעם
משנה  הוי אמר  וכשלא התפילה מסדר 
התפלל לא וכאילו  חכמים שטבעו  ממטבע
היא  הזכרה חיוב רק ויבא יעלה אבל  כלל 
ומבואר עיי"ש וכו' התפלל  כלא הוי ולא
חיוב  הוי ויבא דיעלה דאף הגר"ח בדברי
חובת  אלא התפילה סדר מעצם אינו בתפילה
טל ותן  משא"כ  הזמן  מאורעות מצד  הזכרה
ממש. התפילה מסדר  הוי המטר  דבזמן ומטר
בכל לדון  הרבה שיש ואף הגר"ח דברי ע"כ

אכ "מ . הנידון

בעניןעכשיו מאוד  לחקור  דיש נר'
שבח דהוי הגשם ומוריד הרוח משיב הזכרת
הוי  הגשמים בזמן  אם הגשמים על  להקב"ה
טל ותן וכמו התפילה הסדר  מעצם חלק
וכמו הזכרה מחייב הגשמים דימי או ומטר

הזמן . מאורעות

בביאור(ובאמתד ] הרבה להאריך יש
לפי  ב' דף תענית הסוגיא

למסקנה  שם בגמ ' מבואר אבל) הנ "ל . צדדים
סליק  השנה מראש מאימתי ששאל דהתנא
ברש"י  ועיין  המים. על נידונים דבחג דתנן 
א. פשטים ב' שיש שם בב"ח  ועיין  היטב
בברכות  למשנה סמוך הזכרה זמן  תני דלא
המים. על לדין סמוך  כאן . מקום שיש מפני
בחג  דתנא אגב כלומר וז "ל : רש"י פי' ב' פי'
הואיל בנפשיה קסבר  המים על נידונים
להזכיר בענין ש"מ המים על בחג  ונידונים
לברכה  דליתו המים על לרצויי דמיא עניינא
ומבואר עכ "ל . מזכירין מאמתי קתני להכי
על מהדין  בא להזכיר  החיוב דעיקר מדבריו
ובאמת  לריצוי. להזכיר  מחייב דא"כ  המים
על דריצוי דחג זמן באותו  דבשלמא צ"ע א"כ
יסוד מהו  א"כ הגשמים ימות כל  אבל  המים

החיוב.

הוי ונראה  דלפי"ז  מובן  הנ "ל  דלפי
דימי  הזמן  חיובי מצד  דין הזכרה הדין
שיש  מה וא"כ  הזכרה שיהיה מחייב הגשמים
ההזכרה  מחייב זמן  באותו דין המים על 
ובאמת  הגשמים ימי כל  לרצות וצריכים
הטור לשון  כשמדייקים נפלא דבר מצינו 
בזה"ל : שכתבו  קי"ד  בסימן והמחבר
יום  של  מוסף בתפילת להזכיר ומתחילין 
עד פוסקין  ואין חג של  האחרון  מיו"ט ראשון 
וכו '. פסח  של  ראשון  יום של שחרית תפילת
להזכיר ומתחילין  למימר דהו"ל קשה ובאמת
לכאו ' פוסקין  ואין שכתבו  ומה וכו ' עד  וכו '

חיוב דהוי שלנראה וזמן  הזמן , חיובי מדיני
עד פוסקין  ואין מחייבו המים על ודין  גשמים
פליגי  דבהא ונראה הגשם. ימי שיעברו
סובר אבי"ה דרבניו אבי"ה ורבינו  הרא"ש
הוי  גשם הזכרת ומטר  טל  ותן  דכמו פשוט
מקומו שיש פשוט  וא"כ התפילה מסדר  חלק
קביעות  יהא לא דהיאך  בתפילה קבוע
דהוי  ס"ל הרא"ש משא"כ הברכות במטבע
סדר מעצם ואינו התפילה בתוך  הזכרה חובת
מקום  וכל  קבוע מקומו אין  ולכן  התפילה

מספיק. שניה בברכה
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אנווא"כה] דודאי לשיטתיה דהרא"ש י"ל

וסוברים  חיים למכלכל שחוזרים

צורך הוי א"כ  התפילה סדר  מעצם דהוי

יתחיל שלא סברא ואין גמורה תפילה

התפילה. צורך דהוי ויכריז  בשחרית להזכיר

מעצם  דאינו דס"ל  לשיטתיה הרא"ש אבל 

נתחיל שלמה סברא יש א"כ התפילה  ָ ָסדר

גאולה  בין להפסיק ונצטרך  בשחרית

הזכרה  חובת אלא ואינו דהואיל לתפילה

דהרא"ש  י"ל אבל גמורה. תפילה צורך  אינו

יעלה  להכריז להפסיק יכול דבר"ח מסכים

בתפילה  להזכירו דצריך מאחר ויבוא

בדוקא  נתחיל למה הרוח משיב משא"כ 

לשיטת  משא"כ הפסק ויהיה בשחרית

אינו משה הדרכי ולדברי אבי"ה הרבינו 

וא"כ גמורה. תפילה צורך  דהוי בכלל הפסק

אליעזר דלר ' מודה הרא"ש דגם מובן 

חג  של ראשון ביום בשחרית מתחיל 

ימי  כשאינו  בקיץ דמזכירין ר "א דלשיטת

מחיובי  דאינו פשוט א"כ  רוצה, אם הגשמים

ולשיטתיה  התפילה סדר  מעצם אלא הזמן 

בעז"ה. ע"כ . הפסק, דאינו פשוט 

h
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‰ÏÙ˙ לפניו רוח נחת יתעורר  זה ידי שעל  לכוין האדם וצריך שפע מעוררת

כ זוהר  (תיקוני כונתם וזוהי עצמו, להנאת ולא  צווחין "ית', כלהו א ') ב,

ותמוה  וחיי. וכפרה וסליחה מזונא לנא  הב הב ככלבים דכפורי ביומא בצלותין

שהשי  שמבקשים בשביל וכי מדמים "מאד ומזוני, חיי צרכיהם להם יספק ת

בכך. רע  ומה סליחה, גם שמבקשים וביחוד לכלבים, אותם

Ì¯·כמ היא  ולא"הכונה מינך, דמיתהנינא אנא כלבא  לא  כד .) (נדרים ש

אלו  ולכן עצמו, להנאת ורק אך מתכוין שהכלב היינו מינאי, מיתהנית

רוח נחת לגרום שהיא  בתכלית להתבונן מבלי הם, לטובתם מכוונים בתפלתם

כדי  עצמה, הסליחה לתכלית בקשתם אין סליחה, כשמבקשים ואפילו ית', לו

הבוי  את שהכעיסו מה על הם "לכפר דומים הרי פרנסה, להשיג  כדי אם כי ת,

להשי  רוח נחת  לעשות מכוונים אם זאת ולעומת שיומשך "לכלבים. בזה ת ,

ב  לרצונו בהתאם שפע אינה "להם כונתם שכל למלכים, דומים אזי להיטיב, ה

כמ לאחרים, להשפיע  לא"אלא  ואת לך דמהנינא  אנא  מלכא לאו (שם) ש

רו  השפעה על  כשמבקשים ואפילו לי. כדי מהנית הבקשה להיות צריכה חנית,

לבוי  רוח  נחת לעשות יוכלו מכך."שבזה בעצמו שיהנה עבור ולא ת,

Ó¯‰Ó]"ˆÊ ·Â¯ÊÂ‡Ó È"[Ï
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בזמנה  שלא  מילה בענין
עשה כ' מצות מילה מילה) ה' (פ"א הרמב"ם

מבטל ויום יום וכל כו ' כרת עלה שחייבין 
והוא  שימות עד  כרת חייב אינו אבל  מ "ע
כל כו' א"א הראב"ד  ובהשגות במזיד. ערל
דעת  הכס"מ  וכ ' ע"כ . כרת באיסור  עומד  יום
עבר שלא שנים בקצור  למות חייב אינו  רבנו 
הראב"ד ודעת עצמו , למול  בידו שהרי עדיין
שאם  אלא חייב הוא מל, ולא שגדל  שמיום

ע"כ . נפטר  מל

מצוות והנה בכמה זה גדר באמת מצינו 
שכ ' הבן  פדיון כגון א' פעם חיוב בני
זריזות  אלא שאינו ס"ו) דף (מנחות הרש"ש
משנולד יום שלשים לאחר תיכף לקיימו 
וכ "כ ע"ש חייו  ימי כל  לקיים יוכל  דהרי
דמותר תקס"ח סי' המג"א (ודעת נזר  האבני
דעת  א') (סי' אהע"ז ובשו"ע תאחר ) בבל 
אדם  כופין  עשרים בן שנעשה דמיד  המחבר 
אנו דאין  כ ' שם והרמ "א ע"ש אשה לישא
מקורו הגר"א בביאורי וע"ש ע"ז , כופין 
אפ"ל לפמשנ "ת אמנם ע"ש ס') (דף מב"ב
כל פר "ו  לקיים שיוכל מכיון ע"ז כופין  דאין

חייו . ימי

אינווהנהב) יו "ט  קל"ג) דף (שבת בגמ '
מנה"מ בלבד בזמנה אלא דוחה
לו ליתן  בקר עד ממנו  תותירו לא חזקי' אמר

אבל חוה"מ  היינו (פירש"י לשרפתו  שני בקר 
ביו "ט עבדינן  לא דחול דמידי לא ביו "ט 

הוא). דחול  מידי נמי שלח"ז ומילה

לבדורבא לכם יעשה לבדו הוא אמר 
בזמנה. שלא מילה ולא

עשה רב ואין  עשה שבתון  אמר  אשי
הש"ס. סוגית ע"כ  ועשה, ל"ת דוחה

שני (וראה  דיו "ט  פ"א ברמב"ם שם
ע"ש  בזמנה שלא אפי' מילה מפני נדחה
אדם  בחכמת וראה חולק שהרא"ש בכ "מ 

במק"א). והארכתי ואכ "מ  ס"ו  קמ"ט כלל 

מבעלי והנה  מחד  הבושם ערוגת בס'
פירוש  (והוא אורבך) מאפרים (נצמ"ח תוס'
דבנולד הגאונים שיטת מביא הפיוטים) על 
מ "מ ספק הוא השמיני ויום השמשות בין 
"לבדו" הנ "ל  דהלימוד ביו "ט  אותו  מלין 
אינו בזמנה, שלא מילה ולא ביו"ט נעשה
ספק  אבל  בזמנה שלא ודאי אלא ממעט 

מותר .

אבלאמנם  דרבא לימוד  דוקא זה הרי
מפסוקים  זה את לומדים והשאר חזקה

וכנ "ל . אחרים

הרמב"ם ונראה כשיטת נימא דאם
במזיד שימות עד כרת אי"ח מילה דמצות
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בחל א"כ  חייו ימי כל המצוה לקיים ויוכל
עד להמתין  יש ללידתו שמיני בספק יו "טו
התשיעי  יום יו "ט  דאולי יו "ט  של  למחרתו 
הראב"ד לשיטת אבל ביו"ט ואסור  ללידה
חיוב  פה יש הרי י"ד) דף מכות בתוס' (וכ "ה
לא  והתורה ספק יש  אם וא"כ שעה בכל
במקום  א"כ בזמנה שלא בודאי אלא מיעטה
בהקדם  המצוה ולקיים להתיר יש ספק

האפשרי.

בטעם כן הש"ס מחלוקת ע"פ לצדד  יש
וחידוש  יו "ט , דוחה של"ז  מילה שאין 

בזה. תלוי הנ"ל הגאונים

חלוהנה ג) קל "ז ) (דף במשנה שם בשבת
בי"ב, נמול  רה"ש של  יו"ט שני
דלית  כאחרים נ "ב ז "ל  במהרש"ל וע"ש ע"ש,

עכ "ל קאמר בה"ו  א"נ אצ"ו  דחיב להו

רה"ש  בחל  המשנה של  דבפשוטו ז"ל כוונתו 

דלא  כאחרים כאתיא צ"ל  ושני ראשון ביום

לא  דמדוע וצ"ע ראש, אד"ו דלא להא חיישי'

ביום  ר"ה דחל  השני כלשונו  בפשיטות קאמר

ביום  דנמול פשוט  זה ובאופן וששי חמישי

אמנם  י"ב. יום והוא השבת אחר ראשון 

רה"ש  קודם ימים ז ' דנולד  הגאונים לשיטת

של ראשון ביום אותו  מלין א"כ השמשות בין 

ותשכח . דוק רה"ש

דלשיטת וזהו מהרש"ל  של  ספקו 

וב' א' יום רה"ש דחל  צ"ל ע"כ  הגאונים

א"כ זה הזכירו שלא הפוסקים לשאר אמנם

זהו וששי חמישי ביום ר"ה בחל יצוייר

המהרש"ל . דברי עומק בהבנת הנלע"ד 

h
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˙·‰‡Â,עצמיות אהבה דיש הוא  הענין – נפשך ובכל לבבך בכל  אלקיך ה' את

את  שאוהב רק הדבר, את אוהב שאינו דהיינו החוזרת, אהבה ויש

כמו  טובות, אתו שעושה בשביל שמטיב "עצמו בשביל  אוהבו אם ה' באהבת כ 

ואהבת  – נאמר  לזה ה', אהבת כביכול ולא  עצמו, את אוהב נקרא זה עמו,

וע לה', שתאהב דהיינו ה', ובכל"את לבבך בכל אותו שתאהב המופת נתן ז

לך, מודד  שהוא ומדה מדה בכל  – מאדך ובכל  נפשך, את נוטל  אפילו – נפשך

מובא הנה החוזרת. אהבה ולא עצמיות, אהבה ה' את שאהבת ניכר ובזה

מא – המצוות בספרים ועל  עדן, גן עבירות על לי יתנו אם שאף החסיד , מר 

נצטויתי. כאשר  המצות את אקיים זה כל  עם גיהנם,

‚‰]"ˆÊ Ô‰‡Ê�ÚË‡� ÏÂ‡˘ ÛÒÂÈ ¯"[Ï
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חלקים  ט ' חושב מעשה שו"ת מ"ס 

ירושלים 

סיאם  תאומי בדין
שליט"א,בנוגע  גבאי מ . הרה"ג לשאלות

הנני  הראשונה השאלה בדבר 
חושב  במעשה דהנה היריעה. את להרחיב
ואם  כאחד או  שנים סיאם תאומי ח ' סימן
איברים  כריבוי לאו  או טריפה אחד  איש
מבואר ד"מ כנטול יתר כל תלויה שהנשמה
לב  עם ואחד נפרדים איברים מערכת שיש
המחולקת  עצבים ומערכת חצי ואחד אחד
ע"ש  שניים או  אחד  הם מי קובעת

באריכות.

אם ויש  לפי"ז לקבוע השאלה בנושא
טריפה  שהוא י"ל  ואז אחד או  שניים הם
משמע  ועכשיו דמי בנטול  יתר  וחצי בלב
שניהם  הפרדה מבלי כן ישארו  שניהם שאם
יכול והשני טריפה אופן בכל שהוא ימותו 
אחד ז"א ביניהן  יפרידו  אם בחיים להישאר
הפרדה  ע"י קיימא בר ואחד ממש טריפה
לעיין יש כן דברים באריכות שם ועיין
עוברים  דילול לענין  ז' סימן שם באריכות
נפל כדין בו  לדון  יש טריפה שנולד וכל 
הלידה  אחרי גם נפש ואינו שם נתבאר כאשר
קצת  גם עליו ויש נפש אינו  אם ולהרמב"ם
שפיר י"ל שלנו  במקרה כמו  רודף של דין
הזכרנו וגם באריכות שם עיין להורגו  שמותר 
שמותר שפסקו שיש שם כ "ג ובסימן שם
שלם  שהוא ולד להציל וכדי טריפה  לדחות

ע"ש. קיימא ובר 

הדחיה וכן מבלי אם לענין שם דיון  יש
אחד לדחות ניתן אזי שניים ימותו כה בין 
שהובא  וע"ש טריפה כ"ש ולא שלם אפילו
המבואר וכפי בזה ופוסקים ראשונים כמה
יודע  שאיני אם וממילא שם בתשובות שם
מה  עליו מדברים שהנכם המקרה בדיוק מהו
בעיון תלמוד אם ועכ "פ הנתונים הם

לשאלות  תשובה תמצא האמורות תשובות
בזה. שהעלית

*

האם ובענין הצלה לאנשי השניה השאלה
על מהחול להוסיף שיקבלו רצוי
מצוה  יש אם דיונים הרבה יש ובזה קודש
לגבי  הקודש על מחול להוסיף מהתורה
ביוהכ"פ  עינוי לענין  רק או ויו "ט  שבת
שם  וההוספה הדין נלמד  הזה שמהכתוב
ש"ס  עיין ועיין. שבתכם את תשבתו בתורה
ובתוס' ע"א ט ' דף ר"ה ע"ב פ"א דף יומא
וברמב"ם  שם ורא"ש וברי"ף שם ברש"י
שלהרבה  שם או"ח ובטור  יוהכ "פ הלכות

יש עלראשונים החול  להוסיף מצוה
הקבלה  של ומהותו  מראש ובקבלה הקודש
הרב  ובשו"ע רס"א סימן או"ח שו"ע עיין 
באריכות  ג' אות אחרון  ובקונטרס שם
מהתורה  מצוה אין הרמב"ם לדעת וממילא
עיין הפוסקים נחלקו  דרבנן ולענין בזה
ע"ש. כ"ד כלל  תוספות ערך  ח "ה שד"ח

כמה ולענין  גם נאמרו  התוס' של  זמן 
הזמן מן שעה ואולי שעה אומרים יש דעות
נרות  הדלקת לפי וממילא וכו ' שעה חצי
לפני  שעה חצי כמעט  שזה אצלנו  שבת
זמן שצריך  י"ל  וגם הוספה ששייך  השקיעה
או "ח להמהרש"ם תורה בדעת ועיין כ "ש
אעפ"י  וממילא שכ "כ  ב' סעיף רס"א
פלג  ובשו "ע ועוד ברכות בש"ס שמוזכר 
שייך המקסמאלי הזמן לכאורה הוא המנחה
יתן הזמן  באם וממילא שייך  לא זה לפני
וניתן ביותר  הקצר  הזמן מהו  נברר  אולי
כמעט יהיה לא בזה וממילא ע"ז  לסמוך
שני  ומצד אחד מצד  בעיה שתהיה אפשרות

שבת. בקבלת דאורייתא מצוה יקיימו
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אתא  קרית ואב"ד רב 

יצירה  ספר ע"י נולד
תשע "ז  תמוז ו'

˘ËÈÏ"‡מע"כ ıÈÂ‡�È·¯ יצירה:‰‚¯"‚ ספר ע"י נולד ע "ד  חלק 

ע"י הנהא) בנולד דן  צג) (צי' צבי החכם
עליו . ישראל דין  אי יצירה ספר 
בכלל דאינו לעשרה מצטרף דאין וכתב
(כו.) בע"ז  דהנה הקשה שיחי' וכת"ר  ישראל.
כוכבים  העובדת את תילד לא ישראל  בת
איך וא"כ  כוכבים. לעבודת בן  שמילדת מפני
הוא  הרי כעכו"ם דינו  אם אדם לברוא מותר 

כוכבים. לעבודת בן  מוליד

החכם והנה דברי צ"ע דמילתא בעיקרא
בספר הנולד דאדם ליה דפשיט  דמשמע צבי
אמרינן ולא האדם, ככל דעת לו  יש יצירה
כגדול . דינו  שנברא ומרגע , כשוטה דחשיב

בעינןוהנה הא דגדלות סימנים בדיני
עם  האדם נברא וכאן בגדלותו, שיצווהו 

הסימנים.

דדינולעני והנה ב) אמרינן  אי מילה חיוב ן 
שמונה  להמתין צריך  אי כישראל ,

ימים.

דקיי"לוהנהג) כיון דן שם צבי בחכם
מעלה  ביתו  בתוך יתום המגדל 

בני  חמשת מדכתיב ילדו  כאילו הכתוב  עליו
וכו '. מיכל

יצירה וא"כ בספר שנברא מי אם יל "ע
ערל . בן  כדין הפסח  באכילת מעכב

מאי והנהד ) יצחק א"ר (קט:) ביבמות
רעה  זר , ערב כי ירוע רוע דכתיב
ר ' דאמר וכו' גרים למקבלי תבא רעה אחר
וברש"י  כספחת, לישראל  גרים קשים חלבו 

מצות. בדקדוקי בקיאין שאין 

בקי ויל"ע  שאינו גר  שקיבל  דיין 
עובר שהגר עור אלפני עובר  אי במצוות
בין שנתגייר  גר סח: בשבת והנה עבירות.
גם  גירות קבלת דשייך משמע הנכרים

שבתורה. לאוין  יודע כשאינו

אי וכן  כנעני עבד  במשחרר  לדון יש
כנענית  שפחה דהעבד  עור  אלפני עובר

י"ב). (גיטין  ליה פריצא ליה שכיחא

בקי ויל"ע במקום ואין  בהמה השוחט 
כרת. איסורי על  שיעברו הוא וברור בניקור

ויתבונן .וכת"ר יראה הרחבה בדעתו

h
˙Ó‡ ·Ï· Â¯˜ÈÚ ‰·Â˘˙

"‰·Â˘ אלקיך ה' עד באמת,ישראל שב כי יודע ולב כליות הבוחן שהוא  - "
הרמב  תעלומות "וכדברי יודע עליו שיעיד עד  ב): ב, תשובה (הלכות ם

" עוד. החטא  זה אל  ישוב בעונך שלא כשלת תשובת כי לעשות בידך אין כי - "
עני, נעשה זה ואחרי שמים במלכות בעט  טוב שמרוב העשיר  וכמשל  המשקל.
יודע וה' בלב, תלוי רק בפועל , ולהראות המשקל  תשובת בידו אין הלא

" לכן לב. ה'תעלומות אל  ושובו דברים עמכם אין "קחו להראות בפועל  כי ,
אתם. שבים כי בידכם

[‰ÓÎÁ Í˘Ó]
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יעקב אוהל מח "ס

ירושלים 

והמסתעף  לחלב מבשר כלים להכשיר

ולפרווה  לחלבי מבשרי להעבירם כלים הגעלת 

אותם כלים והגעיל  עבר ואם לחלבי, בהם להשתמש כדי להגעילם אסור  מבשר  הבלועים
כשמגעילים  כגון  להשני, אחד ממין  להגעילם שרי איך עצות כמה אומרים ויש בדיעבד . שרי

לחלב  מבשר  לשנות אפשר פסח לצורך  מגעילו‡)הכלי ואח "כ  קודם הכלי את להטריף או ,(·.
לפרווה  בשרי או חלבי כלי להגעיל .‚)ומותר

________________

כאן  הדברים מקצת ונביא פ"ט, סימן סוף בחלב בשר הלכות בספרי בזה הארכתי כבר והנה א.

סופר. והחתם  אברהם המגן בשם  י"ט ס"ק ברורה במשנה זה בכל ועי' דינים. חידושי כמה עם

רמ"א. סימן ב' חלק מהרש "ם ובשו"ת

כ"ה. ס"ק תק"ט סימן ברורה במשנה מובא הפמ"ג דעת ב.

דלא  שכתב ל"ה סימן דעה יורה יקרה אבן בשו"ת ועי' ר"מ, סימן ב' חלק מהרש"ם  שו"ת ג.

אמנם  להקל. כתב רי"ב סימן ג' חלק מרדכי לבושי בשו"ת אך הדחק. בשעת שלא להקל לבו מלאו

דהגעלה  לאסור, המנהג  בכלל הוו נמי לפרווה להגעיל חלבי דכלי כתב קי"ט עמוד שני חוט בספר

לבשר. בתבשיל להשתמש  שיכול היינו לפרווה

לבשרי  חלבי כלי הגעלת להתיר אופנים  י' הביא פ"ו סעיף ח' פרק ז' שער פסח של הלכה בספר והנה

ס"ק  א"א תנ"ב בסימן הפמ"ג  הדחק בשעת א' כאן. הנעימים  דבריו ונעתיק לכתחילה, אף ולהיפך

בשו"ת  פסק כך שירצה, מין לאיזה להגעילו מותר חלבי או בשרי ספק שהוא כלי ב' מיקל. י"ג

בשו"ת  ועי' ספק. הוא שהרי בו להשתמש  יכול שאינו משום ד' אות כ"ז סימן ו' חלק ענגיל מהר"ש 

כשמגעיל  ג' בזה. זה שנתערבו ובשריים חלביים כלים לגבי מ"ד סימן דעה יורה א' חלק משה אגרות

סימן  ו' חלק המאיר שרגא בשו"ת ועי' לחלבי. מבשרי להחליף עצה שזו הזכרנו כבר פסח לצורך

שמגעיל  במה היכר שיש כיון להחליף במתכוין אף להתיר כתב ע"א סימן שם ד' ובחלק כ"ב, סימן

ברורה  ומשנה סופר החתם  מלשון מדויק הוא וכן מהני, שהיכר משמע ובפוסקים  פסח, לצורך גם 

להחליף  מותר ואז טריפה משום ומגעילו להחליף שרוצה הכלי להטריף הזכרנו גם ד' כפמ"ג. ודלא

דעת  ספר בשם נ"ט ס"ק קכ"א סימן תשובה בדרכי עי' לעיל, כמ"ש  לפרווה להגעיל ה' השימוש .

הדעת  הביא שם רמ"א סימן המהרש "ם כלל בכלי השתמשו שלא חודש י"ב עבר אם  ו' קדושים .

חלק  משה באר בשו"ת כתב לאחרים מתנה הנותן או לאחרים  כלים המוכר ז' בזה. שמיקל קדושים 

סימן  א' חלק נתן להורות בשו"ת ועי' שרוצים. למה המין להחליף בכה"ג שאפשר ק"ה סימן ג'

הכירה  על תמיד העומד מיחם ט' להקל. שאפשר הפוסקים  כתבו במתנה, כלים שקיבל מי ח' ל"ה.

תשובה  בדרכי עי' להגעילו, מותר עליו, חלב או רוטב מעט ונשפך מים  לשתות רק ומיוחד מים עם

תשובה בדרכי עי' ולהפך, לבשרי מחלבי שימושם  להחליף מותר כיבוסם אחר מפות י' ס"ק שם . שם 

כאן. שהזכרנו ענינים בכמה קצת נאריך ובסמוך ס"ו.

ואח"כ  לחמץ, אחת לשבת שהורידם פסח של בשרי סכו"ם  לגבי שכתב קי"ט עמוד שני בחוט ועי'

מחמץ  הגעיל השנים  כל כך שנהג מי ואף בזה, מלהשתמש להמנע צריך אין לפסח, לחלבי הגעילום

לחמץ  מפסח שהורידם מה על הטענה אזי טענה, אולי יש דאם  לבשרי, מחלבי לחמץ ומפסח לפסח
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בכלי  סימן  ידי על לחלבי בשרי כלי להכשיר

(כגוןכלי  חלבי הוא שמעתה להיכר  עצמו בכלי סימן ועושה לחלבי, להפכו שרוצה בשרי
וכן לחלב. מבשר להגעילו  אח"כ ויכול הכלי, שהטריף כמו  זה הרי וכה"ג), בכף חור שעושה

לבשר מחלב להפכו ברוצה להיפך .„)הדין

להיפך  או לחלבי מבשרי תנור הכשרת 

מטרתומי אם תלוי, הדין  לחלבי, ולמחר  לבשרי היום התנור את להכשיר שרוצה
לבשר להכשיר  מטרתו אם אמנם כך. להכשירו מותר לפרווה, בו  להשתמש היא בהכשרה
הדחק  ובשעת להחמיר , הראוי מן לכתחילה ולכן הפוסקים, גדולי בזה נחלקו ולהיפך, מחלב

מותר יהא וכדומה התנור  מין  את לשנות ורוצה לטיול שהלך מי .‰)כגון

לחלב או לבשר בהם השתמשו אם שמסופק כלים להגעיל

בוכלי  להשתמש ואח"כ להגעילו מותר  לחלב, או  לבשר בו  השתמשו אם ספק שיש
לפרווה  רק אלא לחלב, או  לבשר בו להשתמש אין הגעלה בלי אבל שירצה. .Â)במה

חלב כלי עם שנתערב בשר כלי

לאחרמי רשאי להכשירם, רוצה וכעת חלב, של כלים עם בשר  של כלים אצלו  שנתערב
רשאי  בשר , עם חלב כפיות שנתערבו  וכגון שירצה, מין לאיזה הכלים את לייחד  ההכשרה

וכדומה  לחלבי או  לבשרי כולם את לייחד ההכשרה .Ê)אחרי

________________

מנת  על הכלי להטריף  שמותר הפמ"ג שכתב מה פי על אמנם  לפסח. ולהכשירם  לחזור מנת על

דמי. שפיר דידן בנידון אף כן אם  לחלב, מבשר להחליף

ל"ד). (עמוד ישראל אבן הליכות בספר מובא זצ "ל פישר הגרי"י פסק וכן הנ"ל, פי על נראה כך ד.

הגר"ש  לחלב, מבשר הכשרה ולענין הוא. ופשוט שמותר הזכרנו כבר לפרווה להכשירו והנה ה.

סי' יו"ד יעקב חלקת בשו"ת עי' וכן חכם , שאלת יעשה הדחק ובשעת בזה, מחמיר שליט"א וואזנר

ד' חלק המאיר שרגא בשות וכן לחלב, מבשר להכשיר להקל אין שלנו דבתנורין שכתב ג ' אות כ"ג

חלק  והנהגות תשובות בשו"ת אמנם כ'. אות ל"ד סי' א' חלק נתן להורות ובשות ג' אות ע"א סי'

כלי  להכשיר שלא העולם  דמנהג  י"א ס"ק תק"ט סימן המג "א שכתב דאע"פ כתב ת"ל סימן א'

דהקילו  מהפוסקים מבואר בתנור אבל בכלים רק הוא זה מנהג מ"מ איפכא, או חלב לכלי בשר

וכ"מ  להגעלה, בכך סגי הדין ומעיקר האפיה לפני מסיקים  הרי דתמיד בקל, דהכשרו כיון להכשיר

מכשול. לידי דיבוא חששו דלא משום נהגו לא בזה ולכן סק"ח, תצ"ד סימן גופיה במג "א

חלביים , או בשריים כליו אם ששכח מי אודות נשאל רכ"ה) (סימן א' חלק הקהתי שבט בשו"ת ו.

וטעמא  אותם, ולייחד הכלים  להגעיל אפשר חלבי, או בשרי או לשימוש  אותם  להייחד רוצה וכעת

לבשר  בו השתמש  שודאי רק הוא לחלב מבשר הכלים את להכשיר שלא המנהג  דכל משום דמילתא

חלב  או לבשר בו השתמשו אם  מסופק אם  אבל שישכח, חשש ויש לחלב בו להשתמש רוצה וכעת

מספק, לחלב או לבשר הכלים עם  להשתמש  יכול שאינו מאחר שם הביא ועוד גזירות. לחדש  לנו אין

לכתחילה  שאפשר אחר במקום שהזכרנו וכמו הכשרה, וצריך שנטרף ככלי אצלו הכלים  הרי לכן

אח"כ. לחלב או לבשר שנטרף כלי להכשיר

מתירין  לו שיש דבר מטעם בכלל הכלים  להגעיל צריכים אם לענין באריכות בספרי ראה והנה ז.
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לחלב מבשר  ולהכשירן למכורן או למתנה כלים לתת  הרוצה

למכורלפי  שרוצה או  במתנה לחבירו  לתת שעומד  כלי להגעיל  שאפשר נראה הנ"ל כל 

כלי  למכור מטרתו  שכל  כיון  ישכח שמא לגזור  שייך  לא כי לחלב, מבשר  ולהגעילו  לאחר 

חלבי  או  בשרי כלי שהוא מתנה לתת או חלבי או .Á)בשרי

לחלבי  מבשרי להגעילם ורוצה במתנה כלים המקבל

מותרמי  ולהחליפם , להגעילם כעת ורוצה חלביים, או בשריים כלים במתנה שקיבל

שיטעה  חשש ואין  כן  .Ë)לעשות

הדחק בשעת  נוהגין  כיצד

ולסמוךבכל להתיר  יש וכדומה כלי וצריך  ברירה לו  שאין וכגון  הדחק שעת שיש מקום

להיפך או  לחלב מבשר  כלי להגעיל שאפשר הדין  עיקר .È)על 

ולהיפך  חלבי לשימוש  בשרי כלי והגעיל ועבר שכח

ההגעלה נראה  על  לסמוך שיכול להיפך  או  לחלבי בשרי כלי והגעיל  עבר  או  שכח שאם

ל בוומותר .È‡)השתמש

h

________________

מבשר  להחליף מטרתו שאין כיון להחמיר צורך אין מנהג  הך לענין ומ"מ ג'. סעיף שו"ע ק"ב בסימן

דהפמ"ג  דומיא והוי בהם  להשתמש  צד לו אין ועוד לעיל, וכמ"ש  כספק אצלו מונח הכל אלא לחלב

לחלב. או לבשר אותם  ולייחד שנטרפו כלים  להכשיר שהיקל

נ"ט. ס"ק קכ"א סימן תשובה בדרכי עי' באחרונים, מבואר וכך הנ"ל, כל לפי פשוט נראה כן ח.

תקי"ט. סימן ה' חלק אפרים רבבות בשו"ת ומובא ק"ה, סימן ג' חלק משה באר בשו"ת עי' ט.

י"ג . ס"ק א"א תנ"ב סימן הפמ"ג כ"כ י.

שאין  כתב שם  אברהם  דהמגן דאע"ג  ד') אות קצ "ד (סימן ו' חלק הקהתי שבט בשו"ת כ"כ יא.

קבע  וכבר שכח אם או בדיעבד מ"מ מלהגעילו, ישכח שמא חשש שיש  כיון לחלב בשר כלי להגעיל

אופנים  כמה יש  ועוד חומרא, הוי אברהם  במגן שמובא הדין שכל מפני מתירין בשרי או לחלבי הכלי

שם . עי' וכדומה, הצורך בשעת כגון שמתירין
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במאנסי  דומ "ץ

מזוזה  בהלכות

חדר ג. שוכר , ב. הכניסה, צד שנשתנה מזוזה א.

ליציאה, רק  העשוי פתח ד. לגדול, פתוח קטן 

א ביאור

בעלייה שאלה : דר בעה"ב שהרב ביהמ"ד
משם  בא שהוא בפרוזדור דלת ויש
הכניסה  בימין  המזוזה קבע ולכן לביהמ"ד,
ג"כ משמש ההוא ודלת לביהמ "ד , מפרוזדור 
ועוד , ולמרתף נשים לעזרת מביהמ"ד ליציאה
כמה  ויש העולם שנתרבה הזמן  ובמשך 
הוא  הדלת תשמיש ורוב נשים בעזרת מנינים
רק  בביהמ "ד  אינו ציר  ההיכר וגם שם, ליכנס

השער . בבית

בית  ובני בעה "ב  השתמשות

לדמות תשובה : דאין אבאר  דבר  ראשית א)
(רפט,ג) קדושים בדעת למ "ש
נגד בעה"ב השתמשות אחר דהולכין 
עצמו הבעה"ב כי בית, בני השתמשות
ומפרסם  זה תשמיש לצורך הדלת העמיד
אין א"כ זה, בשימוש ורוצה מנינים שם שיש
למעשה  דהרי עושה, עצמו  שהוא במה נפ"מ 
מיירי  והדע"ק זה, לשימוש זה דלת ייחד
ולא  מעצמם כניסתם שם קבעו הבית כשבני
אין בלא"ה אבל בעה"ב, קביעות עפ"י
קאי  דהא קדושים, הדעת ממ "ש ראיה להביא
חדרים  ב' שבין  בדלת המחבר עמ "ש
הוא  צד איזה לקבוע וא"א שוה והשתמשותם
וע"ז ציר , היכר  בתר הולכין שאז  כניסה, ימין
השתמשות  בתר  לילך  ג"כ  דיכולין הדע"ק כ '
עיקר צד איזה שיודעין בדלת אבל בעה"ב,
ורוב  עיקר בתר דהולכין פשיטא ההשתמשות
מבואר דהלא בעה"ב אחר  ולא השתמשות
המרדכי  בשם ה) ובש"ך  (רפט ,ב בשו "ע
דעלמא  בימין מניח איטר  בעה"ב אם דאפילו 

לו , רק לא בית הבני לכל  שמירה הוא דמזוזה
כמ"ש  לזה א"צ דשם ואף אחריהם, והולכין 
מבואר מ"מ אחרת, סברא עוד  שיש הש"ך
השתמשות  אחר הולכין דאין הדין מעיקר

בלבד . בעה"ב

השתמשות  עיקר

דעיקרואין ב) דכיון לומר  סברא
יותר ביהמ "ד  הוא ההשתמשות
ההשתמשות  עיקר בתר  הולכין  נשים מעזרת
דהרי  הלבוש, בשם (רפט ,ו) ש"ך  כמ"ש
דלת  דהוי המחבר מ "ש על דוקא קאי הש"ך
וא"א  מבחוץ פתח י"ל שכ"א חדרים ב' בין 
אם  ודאי אבל  הכניסה, ימין איזהו לקבוע
לעזרת  לכניסה משמש הדלת דעיקר  יודעים
ההוא, לחדר  הכניסה ימין  אחר  הולכין נשים
בשם  (א,פט-צ) יצחק במנחת ביאר  וכן 
הרי  ערוה"ש פתים ומנחת מאהבה תשובה
מטשעבין הגאון  פסק ושכן  ועוד, בשמים
דלת  עוד נשים לעזרת כשאין  ובפרט ע"ש,
דהכניסה  פשיטא אז  מבחוץ, אליו  שנכנסין
לעזרת  שער  ומבית שער לבית מביהמ"ד הוא
על תמה ב,נט ) יעקב (ובחלקת נשים,
בסיום  אבל הרגיל, אחר שהולכין  הפוסקים
להכריע  כדאי אינו  למעשה כי כתב תשובתו
רק  כתב ולא המפורסמים, גדולים נגד
השיב  יצחק מנחת בתשו' אמנם להלכה,
דברי  כי והוכיח  שכתב, מה כל  ודחה היטב
עי"ש, חזקות יסודות על  מוצקים הגדולים
שצריך מודה יעקב החלקת גם דידן ובנידון 
שהיכר מה עם בצירוף דבריו  דבנה להחליף
השתמשות. עיקר  שבו ההוא בחדר  הוא ציר 
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להחליף צריך המציאות בנשתנה 
המזוזה

פרי בלבושיג) וכ "כ  קצה (יו "ד  מרדכי
שהיה  דפתח כ ' ג,קלא) השדה
סיבה  ומחמת לכניסה ימין  מצד  מזוזה עליו
צריך השני מצד  הוא שהכניסה הענין נשתנה
לגרדומי  זה בין ומחלק המזוזה להחליף
התורה  תלתה שציצית לפי דכשר  ציצית
בשעת  תלוי שאינו במזוזה משא"כ בעשייה
וכן להחליפו, צריך  נשתנה אם ולכן  עשייה,
ולכאורה  משיעורם, שנתקטנו ולולב בשופר
נשתנה  דאם משום פשוט יותר  הדבר  במזוזה
כאילו אלא השיעור  נתמעט כמו  אינו  הכניסה
דכשר ציצית בגרדומי וכמו  כלל , כאן אינו
עוד כאן  אין  אם אבל שיעור, קצת נשאר אם

דפסו ודאי כלל דגילתה ציצית דמאחר ל,
עוד אינו  אם א"כ  ביאתך , דרך דבעי תורה

מזוזה. כאן  אין  הרי ביאתך דרך 

ומשיב וכ"כ ושואל  (ד ,קיא במהרש"ם
אותו שסותמין בפתח  דרק ג,קסו) מהדו "ג
ונכנס  חוזר  ואח"כ הקור  לזמן בלבד לשעה
המזוזה, להחליף א"צ אז הראשון  בפתח 
צריך קבוע באופן מחליף דאם ומבואר
דלא  אף ברכה), עם דהיינו  (ופשוט  להחליף
גרע  ולא הראשון  הדלת של פצימיו נפרצו 
ממנו ההשתמשות שבטלה דדלת מהא
פשוט והדבר אחר, בדלת ומשתמשין (רפו ,יז)
קביעת  הוא המצוה שעיקר דאף מסברא גם
במצוה  תנאי דיש מכיון אבל ביתו על  המזוזה
ביאתך דרך אינו  ועכשיו ביאתך , דרך  שיהיה
וכמו תורה, ממנה שדיברה מזוזה אינו  הרי
נחתך ובאמצע זכור  פ' בתורה שקורא מי
ומשלים  תורה הספר מכל  הללו תיבות
שקרא  נחשב האם החתיכה בזה קריאתו
המצוה, עשה לא במציאות הלא בתורה
דקביעת  ד ,כ יהושע דבר קושית בטלה (ובזה
עיקר רק בלבד מצוה הכשר אינו המזוזה
יהושע  ובדבר כנ"ל פסול  דמ "מ  המצוה,
שבטלה  בדלת רפו,יז  דסי' דין  מפרש

שם  שאים מפני בטלה אם רק השתמשותו 
ואין האדם, בדעת תלוי אינו דאז כלל  דיורין
גם  למעשה ולהלכה נביאות, דברי אלא זה

להחליפו). דצריך כ ' יהושע הדבר

הרי וכיון עליה דנין  שאנו דהדלת
מימין הוא השתמשותו ורוב עיקר עכשיו
רוב  ומשם שער  להבית ביהמ"ד של היציאה
והשאר והמרתף נשים לעזרת הוא השתמשות
וא"כ מבחוץ, אחר פתח  להם שאין החדרים,
אליו , הכניסה מימין  המזוזה לקבוע צריך
הכניסה  ימין היה אם דאפילו  לזה א"צ אבל 
ציר היכר  בתר  אזלינן  הרי בשוה הצדדים מב'
רפט ,ג  ביו "ד  כמבואר  ביהמ "ד , מצד  שהוא
מצד בעיקר  הכניסה ימין היה שמתחלה ואף
צריך המציאות שנשתנה כיון  אבל השני

להחליפו .

שאיןואין  שנסתם מפתח מ"ש להקשות
שיפרוץ  עד  מחיובו  נפקע דלא בו משתמשין 
ממה  חיובו  יופקע דלא נימא וה"נ  פצימיו,
דקושיא  השני, מצד כניסה ימין  מקודם שהיה
נעשה  האחר שצד  כיון  דהא ליתא מעיקרא
שמצד כניסה ימין מפקיע הרי"ז כניסה ימין
מב' הכניסה אם אפילו דהא ועוד הראשון ,
ציר היכר  בתר  אזלינן הרי בשוה הצדדין 
שם  מבואר  ואין (רפט ,ג), בשו "ע כמבואר
בו להשתמש התחילו  צד  איזה חילוק שום
רק  כניסה ימין דנעשה היכא כ "ש תחלה,
זה  מצד הוא ציר ההיכר  אם וכ "ש א', מצד

כניסה. ימין  עכשיו  שנעשה

הטעם וראיה  פתים במנחת ממ "ש לזה
ראשון שמחדר כניסה ימין בתר  דאזלינן 
ימין אז  הפנימי מחדר דכשחוזר  אף לפנימי,
חיוב  חל  שכבר  כיון  ההוא, מצד  הוא כניסה
החיוב, עיקר הוא הראשון חדר  מצד תחלה
האחר לצד הכניסה ימין  בנשתנה ה"ה וא"כ 
הכניסה  על תחלה חל  החיוב עכשיו  הרי
ברכה. עם להחליפו  וצריך  הראשון , שמחדר

זואמנם  דלת דרך כניסה איסור לענין
הוא  אם המזוזה, מתקנים שלא זמן כל
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בעה"ב  הרב רק אם יל"ע יחיד  של ביהכנ"ס
בפמ"ג  כמבואר זו פתח דרך  ליכנס אסור
שהאיסור או  רפה) (ר"ס בפת"ש המובא
המתפללים  כל  על קאי זו בדלת להשתמש
שהם  מאחר שותפים כמו נחשבים דאולי
כיון דמותרים לצדד  ויש ביהמ"ד, מחזיקים
לו ורק הרב הוא היחידי הבעה"ב שסו "ס

הממשלה.

(יו "דולא בהלכה במשיב כמ"ש
משום  יברך שלא טויבער) ר "י רל , ב,קצרות
ביארתי  וכבר שנסתם מפתח הנ"ל קושיא
עצמו הוא שהרגיש וכמו כלל, קושיא דאינו 

בזה. שם

דדעת ומה בהלכה במשיב שהעתיק
נפקע  שאינו  הוא מרדכי בלבושי השואל חכם
בחנם  מתחלה, שהיה כניסה ימין  חיוב
לא  כי חכם, בתואר  דרבנן  אצטלא הלבישו
בלי  השואל ותלמיד  פשוט בעה"ב רק היה
שבלבושי  מהתואר כמבואר עצמית שיטה
אף  דיעות לכמה ע"ה מקשן (וסתם מרדכי,
הלכה  בספרי וכ"ש מלאכי, יד  כמ "ש בגמ ',
שיטה  הוא שואל  שכל לומר הוא שהבל 
לומדות  העמיס בהלכה ובמשיב לעצמו ),
שם  עליו שירד  דכיון השואל התלמיד  בסברת
כתוב  לא וזה ממנו , נתבטל לא שוב כניסה
במ"ש  צדיקים דברי סילף וגם כלל, שם
להחליף, שצריך 'דמסתברא' כ' דהלבו "מ 
לא  גמורה, בהחלטיות הדברים כתב כי וז"א

מסתבר של  בלבד .באופן א

לעוררובהיותי  יש מזוזה בענין  עוסק
ויראים  ת"ח באנשים לדעת שנוכחתי
דחסידותא, מילי בכל ומחמירים ושלמים,
או מזוזה תיקון על  אותם כשמעוררים אבל 
וכיו"ב, בזמנה ק"ש או  ותפלין ציצית
אינו ועכ "פ וקרירות, באדישות לזה מתיחסים
אחר ורק שלהם, השינה את מפריע
טובא, זמנים פעם אחר פעם אותם שמעוררים
או להמעורר, טובה עושים כאילו מתקנים הם

איזה  שהמציא הוראה מורה איזה מוצאים
ולתקן , להחליף ולא להקל  שיש יחידאי דיעה
בהרגש  יש חסרון כמה הרעיון מבהיל  והדבר 
זה  ולעומת דאורייתא, במצות הלכה לדיקדוק
וע"ז דחסידותא ובמילי בחומרות נוהגים
לחנך צריך  ולכן חסיד , הארץ עם לא אמרו 

כראוי. בהלכה ולהרגש לדיקדוק בנינו את

שוכר  - ב  ביאור

שוכרבתוס' אי דיעות ב' יש (מד.) מנחות
חייב  דאינו והא מה"ת, במזוזה חייב
דירה, נקרא לא דעדיין  משום הוא יום ל' עד 
משום  ל ' אחר  רק חייב ולא דרבנן  הוי או 
(רפט,כח) ובש"ך שלו , הוא כאילו נראה שאז 
מבואר דירה נקרא דאינו  משום הטעם דכ'
רעק"א  בתשו ' אבל  מדאורייתא, דהוי דס"ל 
דהוי  בעיקר דנקטי נראה דמראשונים כ ' (סו)

דרבנן .

שכור  ופנימי  שלו חיצון

חדרואם  מזה לפנים זה חדרים ב' י"ל  א'
שכור פנימי וחדר שלו , הוא חיצון 
ביאורים  (ב, בהלכה במשיב כתב מחבירו,
הפנימי  דמדאורייתא דכיון  טויבער ) ר"י עג,ה
מפנימי  ביאתך  דרך  להניח  צריך פטור 
כיון ל' לאחר כן  לעשת יכול  אינו  אף לחיצון,
חייב  אינו  דהשכור  כיון  אבל כשלו, דנראה
מפנימי  הכניסה בימין מיד יניח ל' עד 
פטור שוב יהיה ל' יום וכשיגיע לחיצון,

לפנימי. שמחיצון כניסה בימין להניח 

פטורוזה שהפנימי בכך דמה אינו,
אלא  אינו  ביאתך דרך במציאות הרי מה"ת,
לחיצון , מפנימי יציאה ודרך  לפנימי, מחיצון
(רפו,יג) רעק"א הגהות אמר  לא כאן ועד
כיון כשוק דנחשב דע"ד בו שאין בחדר  אלא
בית  שם עליו כשיש אבל בית, שם עליו  דאין
יציאה  בדרך  המזוזה יניח  והיאך שוק, אינו
תלוי  וזה ביאתך  דרך  אמרה והתורה

דרבנן . או  מה"ת בחיוב לא במציאות
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ג  ביאור

ודעימיה איגר עקיבא  רבינו שיטת
מהשיעור  קטן בחדר מזוזה בחיוב 

גדול  לחדר ופתוח

קטןכתבא) בחדר רפו,יג) (יו "ד  הגרעק"א
שהחדר אף גדול מחדר שלפנים
אבל שיעורו, מצד  ממזוזה פטור לעצמו  קטן
אל ממנו  שנכנסין  ימין מצד במזוזה חייב
שחייבין שבשוק מאויר גרע ולא הגדול , חדר 
מבואר וכן  הגדול, חדר  אל ממנו בכניסה
מאיר בית מזוזה), הל ' (סוף גבורים בשלטי
ודלא  (רפו,יט  קדושים דעת רפט) (יו"ד
ומנחת  שם), וגיה"ק לט  אות מעט  כמקדש
וכתב  (א,צט ) ציון ובנין  רפו,ג) (יו "ד  פתים
ותשובות  נוהג, הוא שכן (ב,נב) הלוי שבט 
הגרי"ז נהגו  שכן כתב (א,תרנג) והנהגות

עי"ש. והחזו "א מבריסק

ממה ובשלמתב) ע "ז הקשה (תקעא) חיים
להוציא  בפוסקים מבואר  שלא
שאין חדר לפטור  שכתבו מהכלל כזה חדר 
לישראל להם הנח כתב ולכן  שיעור , לו
ירא  ולמעשה מזוזה, שם להניח שלא שנהגו
דבריו בתחלת כתב שהרי רעק"א נגד להכריע
דכיון ליישב יש וקושיתו  כדאי, איני אני
הגדול מצד רק הקטן  החדר מצד החיוב שאין 
להוציא  צריכין  היו  לא לשוק, יוצא וכאילו
שאם  בסו"ד מ"ש גם הכלל, מן  זה הקטן  חדר 
מזוזה  מפסידין  נמצא ומניחין ממזוזה פטור 
שאנו הספיקות לכל יענה דמה צ"ב כשרה,
(זילבר , המזוזה ובקונטרס מזוזה, שם מניחין
הרבה  הלכה) בירור בס' וכן כז אות רפט
אין ולמעשה מזה, המדברים ספרים לציין
והבית  הגרעק"א הפוסקים גדולי מדברי לזוז
ולהניח דעימייהו הפוסקים גדולי ושאר  מאיר
ממצוה  עצמו  להפקיע ולא ברכה, עם מזוזה

כזו . גדולה

החמודי ובפתחי ב) דברי מביא תשובה
דנכנסין קטן  שחדר  דניאל

ספרים  ויש במזוזה, חייב גדול מחדר אליו
מניח דלדבריו כרעק"א, דלא דהוא שהבינו
זה  אבל  הקטן, לחדר הנכנס בימין המזוזה
החמודי  של  הכת"י נדפס דכעת ברור , אינו
לשונו ומהמשך  עטייה) בניהו  ר' (ע"י דניאל 
רעק"א  למ "ש דכונתו  אדרבה לומר נראה
כניסה  מצד  במזוזה חייב קטן  החדר  דפתח
בבית  זה לפני עמ "ש קאי (ולא גדול, להחדר
מ"ש  מיירי מקודם דהרי ומרפסת), שער 
ומדינה  חצר ושערי שער מבית רמב"ם
דירה  לבית שפתוח משום הוא שחיובן 
לבית, שער מהבית כניסה בימין  ומניחים
לחדר הפתוח גדול  דחדר  הדין  מביא ואח"כ
בית  דאפילו  מסיים ואח "כ  מזוזה, דצריך  קטן
שראוי  כל  חייב כלל  לדירה ראויין  שאין קטן
רוצה  דלא י"ל וא"כ שנבנה, דבר  לאותו 
בפ"ע  ראוי לבית קטן  חדר הך לדמות
רק  בפ"ע ראוי אינו  באמת דהא לתשמישו 
שם  להחזיק גדול  בחדר להדרים משמש
דמניחין שער כבית הוי וא"כ  וכיו "ב, חפצים

גדול . לחדר ממנו הכניסה בימין 

ארוכות ובמשיבג) ב,תשובות (יו"ד בהלכה
דהחמודי  הבין טויבער) ר "י עד,
להשוותם, ורוצה רעק"א, עם חולק דניאל 
לו ביש מיירי דהחמו"ד חילוק ממציא לכן 
מיירי  ורעק"א קטן חדר  באותו חשוב תשמיש
רעק"א  דהא אינו  וזה חשוב, תשמיש לו  באין 
שאין דבית דסוכה דגמ' לדינא קאמר סתמא
כגון דברים להרבה בית דין  לו  אין דע"ד  בו 
הני  בכל חילוק מצינו ולא וכו ' ומזוזה סוכה
לא, או חשוב תשמיש בו יש בין דברים
אינו דניאל  החמודי דגם נראה לעיל  ולמ "ש

רעק"א. על  חולק

חשוב תשמיש בין  מחלק  אינו רעק "א
המשיב קושיות יישוב – לא  או
רעק"א על משה והאגרות בהלכה 

לחילוק ומהד ) בהלכה המשיב את שהכריח 
על לו  שהיה קושיות ג' מחמת זה
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ובנפול קושיות, אינן באמת אבל רעק"א,
מהא  מ"ש הקשה א] הבנין, נפל היסוד
וגינה, לקיטוניות הנכנס שער בבית דמנחות
פתח נפרדים פתחים ב' הם דהתם מובן ואינו 
מצד וא' לבית שער  הבית של  א' מצד  היוצא
שיתחייב  להקשות שייך ולא לקיטוניות, אחר
לבית, שנכנס פתח מכח  גינה שמצד  פתח 
א' פתח  על רק כן  אמר לא רעק"א דהלא
ביהכ"ס  מפתח  הקשה ב] לשניהם, המשמש
ואינו לבית, ממנה כניסה מצד מחייב דלא
לביהכ"ס  ויציאה כניסה המשמש דפתח מובן 
ולא  במזוזה מחייב שלא בזוי תשמיש הוא
לא  למה הקשה ג] יציאה, או כניסה בין  שנא
הכניסה  מימין מזוזה לו שאין פתח מחייבין 
ואינו מימינו, מזוזה ליוצא יש שביציאה כיון 
דאיכא  דהיכא בפירוש אמרה דהתורה מובן 
מימין ואם הכניסה, בתר  אזלינן כניסה
לא  כזה ובאופן פטור אז  מזוזה אין  הכניסה

יציאה. צד  בתר אזלינן 

סמךושם ה) מצא ד) (אות בהלכה במשיב
שכ ' חזו "א מד ' שלו  לחילוק
ולכן חשוב תשמיש הוא ביהכ"ס דתשמיש
ככניסה  רק לבית ככניסה הפתח חשבינן לא
בית  לענין דייק ומזה פטור , ולכן לביהכ"ס
חשוב  תשמיש בו  יש דאם דע"ד בו שאין 
ואין לרעק"א, גם אליו  בכניסה במזוזה חייב
אינו קטן החדר אם דהא יפה, עולה דמיונו 
לו יועיל מה בגמ' כמבואר  בית נחשב
לביהכ"ס  הוא דמיון ואיזה חשוב, תשמיש
אינו דמזוזה והפטור  בית, דין י"ל שבאמת

בזיון . משום אלא

רעק"א ובאג"מו) על  חולק א,קפא) (יו "ד 
זה  פתח  דהרי לו שקשה מחמת
למה  וצ"ב לכניסה, לא ליציאה רק עשוי אינו
משוק  כמו לגדול  מהקטן  כניסה נחשב לא
ועוד לשוק, מדמהו דרעק"א כיון לבית,
למה  דלדבריו  רעק"א על  האג"מ  מקשה
למבוי  פתח  ג"כ שי"ל הבית שאחורי בחצר
ההיכר שאם רפט,ד ) (יו"ד טו "ז  כ' שמאחוריו 

שמחצר הכניסה מימין  עושין בבית הוא ציר 
ונעשה  השוק כאויר דחצר  נימא ולא לבית,
עכ "ד , לחצר  שמבית היציאה מימין מזוזה
רעק"א, בד' שטעה מחמת לו נולד  זו  וקושיא
היציאה  בימין  מזוזה שמחייב חשב כי
אלא  מחייב דלא וז "א לקטן , גדול שמחדר

לגדול . שמקטן  הכניסה בימין

(תאומים,בת ואמנםז ) לאברהם חסד שו '
להניח פטר צא) סי' יו "ד  ח "א
ממנו כניסה מצד גם מדע"ד פחות בחדר 
מן ביאה מזוזה שלחיוב לפי גדול , לחדר
בית, שם עליו  שיש מחדר  או בעינן השוק
הפוסקים  ושאר רעק"א מ"ש ראה לא אבל 
ראיה  שום הביא לא וגם הביאן, מדלא
רבים  ואחרי בזה, הוא ויחידאה לסברתו ,

להטות.

ולא ליציאה  העשוי דלת - ד ביאור
לכניסה

דאר)יל"ע (עקסיט  סכנה לשעת העשוי בדלת
כי  ליציאה, רק בו משתמשין שאין
לו פותחין לא אם לכנוס יכולין  אין  מבחוץ
[בתשו ' אחרונים דיש במפתח , או מבפנים
וכ"פ  והשנית) ד"ה (א,צא לאברהם חסד
נד) אות ז ופרק ד ' אות (פ"ו  הדר  בחובת
ובאבן קכט, מזוזה (הל' לב החקרי בשם
שכתבו החדשים)] ובקה"י ז,לד. ישראל
ביאתך , דרך שם שאין  כיון  ממזוזה דפטור
ימין ואין  בכניסה 'ימין  בספרי וכמבואר 
רק  תורה חייבה דלא מזה ודייקו  ביציאה',
רק  לו כשאין ולא ביאה דרך לו  שיש בפתח 
מיירי  דהספרי די"ל צ"ע אבל  יציאה, דרך 
ובכה"ג  ויציאה, כניסה לשניהם העשוי בפתח 
יציאה, בימין ולא כניסה בימין  יקבע דוקא
היציאה, בימין יניח  יציאה רק לו כשאין אבל 
מעכב  אינו ביאתך  דרך ביתך דדרשינן  דאף

הדרשא. בלי גם מובן הפסוק פשטות כי

בימיןועוי "ל המזוזה יניח  זה בדלת דגם
ביאה  בפועל שצ"ל הכונה דאין הכניסה,
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לפעמים  (אף נכנסים שאם כיון רק וכניסה,
לכן ביאה דרך  זהו  מבחוץ בלבד ) רחוקות
בין פלוג לא מחמת המזוזה מקום הוא שם
ליציאה  שעשוי אף דלת כל  כי לדלת, דלת
הפתיחה  אחר  מתיישבים לפעמים בלבד
זו לסברא וראיה וליכנס, לחזור  והיציאה
המזוזה  לקבוע דצריך  (רפט ,ב) ביו"ד ממ"ש
הדבר ואין איטר, הוא אם אף הנכנס לימין 
איטר הוא שאם בפועל  שם שנכנס במי תלוי
גברא  חובת אינו  דהרי דידיה ימין  בתר  ניזל 
דעלמא  ימין אחר הולכין ולכן בית, חובת רק
חילקו מדלא דלת, להם שיש בתים רוב של 
כן וכמו  (ש"ך,ה), לא או איטר בין בש"ס
העשוי  פתח  בין  בש"ס חילקו  דמדלא נימא
דלא  ש"מ בלבד  ליציאה או  ויציאה לכניסה
בדרך רק בה, נכנסין אם זו  דלת בתר אזלינן
רוצין אם בה כשנכנסין  דעלמא כניסה
דרז "ל בהרבה מצינו  וכן רחוקות, ולפעמים
לעיכובא  דאינן  הקרא פשטות לפי שאינן
דילפינן שמאל  יד  על תפלין הנחת וכמו
ג"כ ידיו  בב' השולט ואעפ"כ  כהה, יד מידכה
שאין מי אפילו אלא עוד ולא בשמאל , מניח 
והסכימו פלוגתא, בזה יש כלל שמאל יד לו
יעקב  (שבות ימינו, ביד דיניח פוסקים כמה
בשע"ת  הובא וכו ' החיים וארצות א,ג
דצריך ממה ראיה כדמות ועוד  ומשנ "ב),
לחייב  שלא מיוחד  לימוד (מנחות) בגמ '
אמר ולא הדלת, מזוזות בב' מזוזה הנחת
ביאתך , דרך אלא מזוזה שייך  דלא משום
בימין להניח א"א אם מעכב אינו דזה ועכ"ח
דחיוב  מהדין  להביא דאין  (וכמובן  הביאה,
עשוי  אינו אם שפטור בשבת פתח עשיית
ואין מיירי, באויר דהתם ויציאה לכניסה
וגם  מזוזה, דחיוב לגדרים שוין דשם הגדרים
לכניסת  אותו  פותחים פעמים הרבה הכא

אויר).

כ 'ובמנחת כב) אות (ב-צז שלמה
ליציאה  שהעשוי ראיה שום בלא בקצרה
בהקדמה  בנו כתב וכבר  ממזוזה, פטור  בלבד

כתבן בעצמו לדפוס סידרן שלא ההערות דכל 
למעשה, עליהם לסמוך אין  לימודו  דרך  רק
רק  דהעשוי בפשיטות כ' קפא א יו "ד  ובאג"מ 
חזר ימיו  בסוף אמנם ממזוזה, פטור ליציאה
לדינא, דצ"ע מג,ג) (יו "ד  בח "ח  וכתב בו 
פתים  ממנחת מביא ד "ש) (ע' באהלך  ובאגור 
פטור , ליציאה רק העשוי דדלת ג"כ דס"ל 
שכתב  אחר רק בזה מכריע אינו  כי נכון ואינו 
לאברהם  שהחסד מחמת בזה נסתפק דחייב
כתב  לא שם דבריו  בסוף וגם בזה, מפקפק
לכניסה  ולא ליציאה לא עשוי דכשאינו  רק
לחומרא, דיניח  כ ' בזה וגם ממזוזה פטור 

דיבר . לא ליציאה רק בעשוי אבל

מביא ובחוברת (עג,תמב) התורה קול
דאם  שכתב (תרע"א,ז) לחנוכה מהרצ"א מחי'
שהמזוזה  ליציאה העשוי בפתח מדליק
דס"ל הרי לימין, חנוכה הנר  ישים בשמאל
שהוא  היציאה בימין  צ"ל המזוזה דבכה"ג
מיירי  דאולי שם וכתב הכניסה, שמאל
נוסף  כחדר דהוי סתום למרפסת בפתוח
הכניסה  ימין  הוא היציאה וימין  לבית,
יצחק  מנחת ועי' (רפט ,ד, וכטו"ז למרפסת
קצת  והוא קסב) יו "ד  יעקב וחלקת א,ח 

דחוק.

ב"פ ובתוס' דכתיב כתבו  מד.) (מנחות
ביתך לומר  וא' ביאתך דרך לומר  א' ביתך 
מדאורייתא, חייב דאינו  שואל  או  שוכר ולא
י"ל א"כ ביאתך , דרשינן לא ביתך  הך והרי
י"ל לפי"ז  אך  חייב, ביאה דרך שם באין גם

יציאה. בימין  דיניח 

מהרי"לובסי ' בשם רמ"א כ' רפו,יח 
רק  וא' רגיל  פתח א' פתחים ב' שי"ל בחדר 
פטור פתח  אותו לפעמים, משאות בו להכניס
פתח לפטור מזה ללמוד וא"א ממזוזה,
להילוך שעשוי מה דאולי ליציאה, רק העשוי
שאין פתחים דהא יותר , חשיבות י"ל אדם
מהם  בא' רק רגיל באופן בהם משתמשים
המחבר לפימ "ש במזוזה כולם חייבין  ג"כ
בפתח רק דס"ל  הרמב"ם, שיטת (סי"ח )
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רגיל , לאינו רגיל בין  בגמ ' חילקו  ביהמ "ד 
סי"ז במחבר  שהובא רש"י כשיטת (ולא
וכמו בשניהם, רגילין מתחלה היו  אם דתלוי

ל "ז -מ). בערוה"ש שהסביר 

דברוב והלכה  דכיון נראה למעשה
הרבה  בו נכנסין גם דאר בעקסיט מקומות
סברא  דיש כתבנו  הרי ובלא"ה פעמים,
כרוב  הבית אל הכניסה בימין במזוזה לחייבו 
לפעמים  אם לכן ברכה, בלא דעלמא דלתות
אם  אך  הכניסה, בימין  יניחו ג"כ בו נכנסין

לנו יש אז יוצאין  רק בו נכנסין אין לעולם

היציאה, בימין דיניחו הנ"ל מהרצ"א סברת

ברכה. בלא והכל הכניסה, שמאל שהוא

לא ואם  אבל גדר לו  שיש לחצר פתוח

לרה"ר פתוח  כמו  דין י"ל לכאורה משקוף,

אינו אם חייב ואינו לחדר , פתוח כמו ולא

בטו "ז דמ "ש צ"ל דא"כ  ויל"ע לכניסה, עשוי

מזוזה  לגינה ביש מיירי לגינה הפתוח  בבית

ומשקוף.

h
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¯‡È· הקדוש אמר  הרע, לשון על  מכפרת קטורת מה על  טז.] [ערכין הגמ'

בגמ' דהנה חשאי, מעשה על  ויכפר שבחשאי דבר יבוא  הוא  ברוך

הנחש  אצל החיות כל ובאות מתקבצות לבוא דלעתיד  איתא  (ח.) תענית

בעל דגם הלשון, לבעל יתרון ואין להם אמר  לך, יש הנאה מה לו ואומרים

שעושה  רק עצמו, ונגיעת הנאה לו שאין חשאי, נקרא וזה הנאה, לו אין הלשון

וע עצמו. לגבי אפי' בחשאי וזה הנאה, הרגש בלי שלם קטורת "ברצון כ

לטובת  מכוון שאיננו הוא שלם וחסד  חסד , איש נקרא דכהן זה, על  מכפרת

קונו  עם המתחסד  חסיד  ואיזהו אמת], של [חסד חבירו, לטובת רק כלל, עצמו

מיבעי' לא זרות, ומחשבות פניות בלי מצוות שעושה היינו רכב:), פנחס (זוהר

ח ולקנטר להתייהר  מתכוון עצמו "שאיננו להשלמת אפי' אלא  להתכבד, או ו

עוה  בן שיהיה מתכוון, רצון "איננו לעשות רק מכוון ואינו נפשו, שתזדכך או ב

החסד . איש הכהן אהרן מדריגת וזוהי קונו,

¯˜ÈÚÂ, קטירא לשון קטורת בהיכל , בפנים שהיא הקטורת היא הכהן עבודת

אתקטרנא קטירא  בקוב בחד  דע"בי' היינו רפח.), האזינו (זוהר  י "ה

ולא עלמא , בחיי עצום ביחוד מתקשר שמים, לשם רק שמתכוון כזו עבודה

לבין  בינו קצת חוצצת זרה, מחשבה איזו בו מתערבת אם כי בתוכם, זר  יבוא 

וא בחד"קונו, אתקטר  כלל פניות בלי כשהיא  אך כראוי, הקשר  שיהיה א

ג נקרא  כזו ועבודה עלמא . בחיי להנות "קטירא מכוון שאינו שבחשאי דבר כ 

ע עצמו, הנאת של  הרגש שום בלי ועושה כלל, שבחשאי,"עצמו דבר  יבוא כ

ג שהיא  הרע, לשון על עצמו."ויכפר הנאת הרגש שום בלי חשאי מעשה כ 

�·‡]"‰‚‰Ó È·ˆ ı¯‡· ‡·ÂÓ Ê"È‰ ·ÂÏ‚ÈÊÂ˜Ó ˜"[„
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יארק נוא קודש שבת כולל

בשבת  החדשים מיחמים
קטןלאחרונה  מיחם בחנויות לשווק התחילו 

המכונה  כוסות. כחמש המכיל 
ובחלק  התחתון בחלק המחמם בכח  מיוצר 
העליון שחלקו  החמים המים נמצא העליון 
שריפת  למנוע למקום, ממקום מיטלטל 
המים  דכשמגיע שבת מצב יש הנ "ל  המיחם
המיחם. יישרף שלא כדי המיחם נכבה לסופו 

הנ "לראיתי  במיחם דדן  חשוב בקובץ
"קינדי" kindeyהנקרא small urnמצד

כלי  או דשלהבת מוקצה של שאלה
דהיתירא  בכוחא שם ודן לאיסור  שמלאכתו
(הגר "מ ההוראה גדולי הוראת עפ"י
דדעתם  זצ"ל ) אויערבך  והגרש"ז פיינשטיין 
מוקצה  בכלל  אי"ז  חשמלים מכשירי בכל
דיש  לאיסור  שמלאכתו ככלי רק דשלהבת
ומקומו , גופו  לצורך טלטול של היתר  בזה
יותר המים המכיל העליון  חלק דנים וא"כ 
מותר ה"ז וא"כ  התחתון  מחלק חשוב
מאיסור יותר  להיתר דבסיס מטעמא בטלטול 

ע"ש.

חמורה אך שאלה בזה יש נראה
ויו "ט בשבת אלו במכשירים להשתמש
ואבאר כיבוי, גרם או  כיבוי של  מחששא
נידון יש דבעלמא אף בעזהי"ת הדברים
מותר רישיה פסיק ספק אי שבת באיסורי
באיסורי  עכ"פ או דרבנן  במלאכות בשבת
בנוגע  לאחרונה דנו זה ובדבר  אסור, תורה

שאלה Frigidareלמקררים בזה שיש דנתברר 
חיישנים  שהכניסו  מחמת וכיבוי הבערה של 

sensur כמה דיש ואף החדשים במקררים
דהיתירא  בכוחא דצידדו  הדור מחכמי
דאף  פס"ר  ספק בכלל  המקרר דמציאות
שט "ז בסי' בה"ל (עיין  נאסר לא בדאורייתא
סי' או "ח  ובאג"מ  יש ולכן  בד"ה ג' סעיף
בנד "ד מ "מ  כ"ח), אות בישול בדיני ע"ד

שמכוון ע"י המים תכולת כל דגומר  באופן
ה"ז שיתכבה שבת המצב את שבת מלפני
כיבוי  לגרם עכ "פ או  בשבת לכיבוי מכוין
במקום  בשבת כיבוי גרם התירו  דרק בשבת
ע"ש, כ "ב סעיף דל "ד  בסי' כמבואר פסידא
לא  המיחם בתוך  מים יותר  הי' באם ומכיון 
תכולת  כל  שגומר  ועי"ז המיחם נכבה הי'
מכוון של  חמורה שאלה בכלל  ה"ז  המים
וטעות  הבערה, במלאכת כיבוי גרם או לכיבוי
ולא  מתכות של  גחלת שזה דמכיון לומר
כמבואר דרבנן  איסור רק אי"ז עץ של  גחלת
צד דיש ע"ש הרמב"ם שיטת של "ד בסוס"י
שלמה  במנחת המעיין  אך להקל, גדול יותר
להראב"ד דגם ב') אות ב' ענף סי"ב (ח"א
ובלא"ה  מבער , משום דחייב אופנים יש
שיטת  העתיק לא שי"ח בסי' המשנ"ב
הכריעו א' של "ד  בסי' והערוה"ש הרמב"ם

ד הרמב"ם עיי"ש.כשי' מה"ת גם במתכות

מכשירים גם  בשימוש דיש לצדד  נראה
שי"ח סוס"י במשנ"ב המבואר  מהדין  הנ "ל 
בפ"ג  הירושלמי עפ"י ירושלים תוספת מס'
סאמאווא"ר שקורין שלנו  בישול דכלי דשבת
ממנו ליטול  דאסור  מע"ש שהוחם מיחם –
ואף  הגחלים, מן גרוף כשאינו בשבת מים
הנ "ל דכלי באיסור הטעם מבואר  דבירושלמי
פירוקו יתאכל  שמא ומתיירא פרקים עשוי
שלנו דכלים בזמנינו  וא"כ  ע"ש, מים ויוסיף
הנ "ל חשש אין  אחת ויחידה מחתיכה עשוי
קס"ה) (בח "ג המהרש"ם מ"מ מים, דיוסיף
משום  דוקא הירושלמי כוונת דאין  כתב
עצמו הכלי אם ה"ה אלא פרקים שעשוי
כשהמים  שתחתיו האש ע"י מתקלקל 
בכתבו וגם ע"ש, לזה חוששין  גם מתמעטים
להשתמש  היתר דאין הזמן  חכמי ספרי כל
נגמר המיחם שמתכופף שע"י במיחם בשבת
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החשש  בכלל  שכ "ז  המיחם שמתכבה המים
במיחמים  דהותר מה וכל  מים, דיוסיף
קבועים  שהם מדרשות בבתי הנמצאים
בשו"ת  (עיין  מתטלטלים ואינם אחד במקום
או "ח משה ואגרות כ"א סי' ח "ו  יצחק מנחת
מכל עיי"ש), כ"א אות בישול ע"ד  סי' ח "ד 
דבר בכלל  אלו דמכשירים ברור נראה זה
שכתב  לאיסור  דקרוב בו  שולטים דרבים
דדברים  ובפרט להתיר, דאין שם המהרש"ם
דרך שרק גרמא של  היתירים ע"י הנעשים
(ח"א  שלמה במנחת כתב לעשות המלאכה
ואף  בידים, כמעשה חשיב ה"ז  ט ') סוס"י
לפמש"כ טפי קילא ביו"ט כיבוי דגרם

כתב  מ"מ ל "א) אות תקי"ד (סי' בשעה"צ
(פי"ג  שש"כ  בס' זצ"ל אויערבך הגרש"ז מרן 
רק  אינו ביו"ט גרמא של  דהיתר נ "ח ) הע'
כן לנהוג לא אבל מקרה בדרך  כשזה

ע"ש. לכתחלה בקביעות

במכשירים ולכן  להשתמש דאין נלענ"ד
חמורות  חששות מחמת ויו"ט בשבת אלו

הנ "ל .

ההורא וכשהצעתי  גדולי קמי' הדברים
לדברים  הסכימו  ובאמריקה) (בא"י שליט"א
ה' בדבר נכשל  שלא ויה"ר בעזהי"ת, דלעיל 

הלכה. זו 
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È‡„ÂÂ·ונוטר נוקם שאינו שבח עליו יתואר לא ידים ורפה חלש שהוא  מי

וכ חידוש, בזה אין כי מדותיו על מעביר  סכל"ושהוא שהוא  מי גבי כ 

בחלקו  שמח  יותר  להיות יוכל עני ואיש אדם, מכל לומד  שהוא ישובח  אם

וא בידו תאותו וחצי מת אדם אין כי מהעני,"מעשיר גדולה העשיר  דאגת כ 
ואעפי  הללו המדות בו שיש מי ואיננו "אבל  לעבודתם רק בהן משתמש הוא כ 

יצרו  על  מתגבר  שהוא  חידוש לדבר  הללו במדות יהולל  זה הלא בהם מתגאה

עילאה. יתקלס  ובו הבורא  לעבודת רק ומשתמש

Â‰ÊÂבאמ רשכוונו בחלקו השמח עשיר איזהו כ"רם בנמצא אינו שזהו כ"ל

וע דאגה, מרבה נכסים מרבה כי בחלקו שמח עשיר שהוא"שיהא מי כ

ואעפי  יצרו,"עשיר על מושל שהוא עשרו במדת יתפאר  ההוא  בחלקו שמח כ

בחשבו "וכ ממנו קטן לדברי ישמע  ולא  בחכמתו יתגאה הראוי מן כי בחכם כ 

וע זולתו, ידע  מה וכנ"כי יהולל  לחכם אזי אדם מכל  לומד החכם אם ל ,"כ

הנ"וכ אופן על  הכל  יצרו את הכובש גבור ע"כ והביאו ארך "ל , טוב המקרא ז

לאל ויש גבור  כשהוא  זו במדה ישובח  אפים הארך אימתי פי' מגבור אפיים

ואעפי  כרצונו ולהנקם לעשות אשר"ידו כזה האיש הנה ברוחו, מושל הוא  כ

כנ מתנהג והוא  ועושר וגבורה חכמה אלקים לו בוודאי "נתן ה', ביראת רק ל

הוא ברוך הקדוש של  במדותיו דבק והוא לשכינה מרכבה להיות ראוי
א ענותנותו, שם גדולתו שורה "שבמקום השכינה שאין דברו אשר  הטיבו כ 

כו'.

[Ï‡˜ÊÁÈ ‰‡¯Ó]
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ירושלים  מיר כולל

שליט "א  סידני  גאב "ד נכד

ולנסכים  לקידוש  לבן יין
מיניה הקדמהא- בעא (צז :) בב"ב איתא -

משרשיא  דר' חמוה כהנא ר'
כי  יין  תרא אל  א"ל מהו  חיוריין חמר מרבא
עד רבא בכונת הראשנים ונחלקו  יתאדם.
פוסלים  דיש האדום, היין  להעדיף דעתו כמה
והביא  מכשירין, ויש לקידוש לגמרי לבן יין 
שהמנהג  וכ' הדעות ב' ד) (רע"ב השו "ע
על (סק"י) המשנ"ב כ' אבל כהמכשירין .
יין אחר לחזר  מצוה "ולכו"ע המכשירין  דברי
שאינו או אדום לו  אין  דאם אלא אדום
לקדש  לכתחלה דמותר  זו לדעה ס"ל  משובח 
דאפי' המשנ"ב דעת מבו ' הלבן". על 
החיים  ובכף אדום. יין מעדיפים המכשירין
לחוש  שמים לירא דיש מהא"ר  כ' (סקכ"ח)
אלא  לבן יין על  לקדש שלא האוסרים לשי'
אות  להלן  [וע' אדום לו שאין הדחק בשעת

ח'].

אפי'ואולם העולם שמנהג כמדומה
לבן , ביין לכתחילה שמקדשים מהיראים
דמבו ' נסכים לענין ואפי' הנ "ל . מכל וצ"ע
מקידוש, יותר דחמורים בב"ב מהראשנים
בשיר מפורשת מתרגום הרשב"ץ העיר כבר
גם  ורצוי כשר לבן  דיין  א) - (ה השירים
שיתבאר . וכמו מהרמב"ם משמע וכן לנסכים,
ההכרח מן הדברים אמיתת על לעמוד ובכדי
הגמ ' מדברי הסוגיא את לסדר  קודם
יעלה  שבעזהי"ת כדי ההלכה עד והראשנים

לדינא. והנפק"מ בהבנתה בידינו  שלם דבר

בעא והנה , בב"ב, הגמ ' הקדמנו  כבר 
מרבא  משרשיא דר' חמוה כהנא ר' מיניה
יתאדם. כי יין תרא אל א"ל  מהו  חיוריין  חמר 
קידוש  אומרים אין  למעלה, שם אמרו עוד
וכו ' מזבח ע"ג לנסך הראוי יין  על  אלא היום

כו ' היליסטון  בורק כושי יין למעוטי ואלא
כו '. כשר הביא ואם יביא לא בכולן  תניא והא
ודין הוא", ורע לבן  "בורק, הרשב"ם ופי'

כשר". הביא ואם יביא "לא הבורק

הרמב שי'ב- וכ' - בסוגיא ז "להראשנים "ן 
תרא  אל פשיט  "דקא שם, בחידושיו 
אדום  אלא יין קרוי אינו אלמא יתאדם כי יין 
מצוה  ירמיה א"ר בירושלמי מצאתי ושם כו'
כי  יין תרא אל טעמא מאי אדום ביין  לצאת
דעד יצא לא בדיעבד דאפילו  ומשמע יתאדם
פסחים  הגמ' לל' (כונתו יין מראה בהן שיהיה
נמי  דיעבד  לצאת" ו"מצוה הוא דיעבד  קח :)
היא  בלחוד לכתחילה לאו דילן דגמ ' הוא
דכתיב  כעין  קרא בעינן  אי תיתי, מנא דהא
לא  ואי נמי דיעבד  אפילו קדוש לענין 
הוא  וחשוב ראוי דהא כשר  נמי לכתחלה
דילן בגמרא לן ולית מלכים שלחן  על  ועולה
עכ "ל קדוש", לענין  כשר הביא ואם יביא לא

הרמב"ן .

יין"הרי "מראה אינו  לבן  יין  להרמב"ן
אדום, דוקא יין דמראה קרא דגילתה ופסול 
ד "ז ואין  אדום". אלא יין קרוי אינו "אלמא
המשקה, חשיבות או  באיכות בחסרון תלוי
וחשוב  "ראוי לבן  דיין העיד  עצמו  שהרמב"ן
גילוי  ואילולא מלכים", שלחן על ועולה הוא
הרמב"ן שי' זה כשר". נמי "לכתחילה הקרא
שם  הר "ן  גם כ"כ הרמב"ן וכדברי וביאורו.
ערבי  פ' להרי"ף בפי' וגם לבב"ב בחידושיו
רבינו בחי' וכ"כ גרסי'), ד "ה (כב: פסחים
שאמרו ומה כהרמב"ן . להלכה שם דוד 
הרמב"ן גי' כשר הביא אם בורק דיין למעלה
שבודק  ביותר  חזק ופי' בדל "ת "בודק" ור"ן
פסול לדידהו בורק דאילו  הגוף, כל  את
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מדברי  גם מבו' שכן יבו ' ולהלן לגמרי.
לא  ולפ"ז  (פז.). במנחות הנדפס פרש"י
עליו לקדש אפי' אלא לנסכים דפסול מיבעיא
לבן יין ואפי' זה לענין יין מקרי דלא פסול
[ורק  טעמא מהאי פסול  ג"כ ביותר המשובח 
עליו לקדש אפשר  מדינה חמר  בתורת

הרמב"ן]. לפי הפוסקים כמש"כ

כ 'והתוס' מהו  חיוריין חמר בד "ה שם
כהנא  (לר' ליה שמיע דשפיר  נראה "ולר"י
כשר) הביא אם דבורק דלעיל ברייתא
מדאי  יותר לבן  דחיוריין  מבורק גרוע וחיוריין 
קצת  ומתלבן  מבהיק אלא אינו בורק אבל 
כשר" הביא אם ולכך לאדמימות קצת ודומה
ורק  מבורק, גרוע דחיוריין ס"ל הרי עכ "ל .
מדאי  יותר  לבן אבל כשר הביא אם בבורק
להלן הנזכרים הא"ר  בדברי צ"ע [ובכן  פסול
דינו שלנו לבן יין לכאו' הר"י ולפי ח']. באות
ממש  לבן דאינו חיוריין  כחמר  ולא כבורק
קצת  ונוטה קצת ומתלבן  מבהיק אלא
כשר הביא אם רק הר "י לפי וגם לאדמימות.
ולא  אדום. יין  אלא יביא לא לכתחילה אבל 
כשר לבן  יין אם נסכים לענין מהתוס' מבו'

דיעבד . אפי'

בשם איברא, רע"ב סי' באו "ח  הב"י כ'
עמ"ס  הנדפס בריטב"א [ואי"ז  הריטב"א
דדוקא  משמע בירושלמי "אבל וז"ל, בב"ב]
א"ר התם דגרסי' יצא בדיעבד אבל  לכתחילה
ומשמע  וכו ' אדום ביין לצאת" "מצוה ירמיה
אבל המובחר מן  מצוה דהיינו מצוה דוקא
יין לו  שאין  היכא לכתחילה אפילו או  דיעבד
כ ' וכ "ז  עכ "ל . נראה" וכן  מותר  אחר
לא  לנסכים אבל  קידוש לענין  רק הריטב"א
וכל בדיעבד . הריטב"א מכשיר אי לנו ידוע
הביא  והריטב"א) התוס' (הרמב"ן הדעות אלו
רע"ב. בסי' זו  להלכה דיבורו  בתחילת הב"י

רע"ב דעתג- בסי' הטור  ז"ל אבל  - הטור
והוא  ביותר לבן פי' "בורק,
מקדשים  כולם כו' סתם ויין  כו' לגריעותא
היין לבחור  המובחר  מן מצוה ומ"מ עליהם,

הטור שדעת הב"י וכ' עליו". לקדש הטוב
לכתחילה  אפי' לקידוש לבן ביין  "להכשיר
(וז"ל) תע"ב, בסי' כוסות ד ' אצל  (הטור ) שכ '
ויראה  אדום יין אחר לחזר דמצוה בירו' ואי'
קודם  שהוא מהאדום משובח  הלבן  שאם
כוס  הוא כוסות מד ' א' והרי הטור), (עכ"ל

הב"י. עכ"ל קידוש" של

ראיה וכ' ב"י מייתי דלא "והא הדרישה,
ביותר לבן אפי' בורק רבנו  שהכשיר  ממה
מקדשין אין  דלכתחלה כיון  מטעם דהיינו נ "ל 
הטוב  היין אחר לחזור  צריך  אלא הבורק על 
לקדש  יכול לבן  יין  על לאפוקי כדמסיק,
אפי' שכ' הב"י שדקדק וזהו לכתחילה
דבאמת  ר"ל ונר ' הדרישה. עכ "ל  לכתחילה",
-ולפי  בורק שאינו לבן  יין דסתם הטור  דעת
עליו מקדשין ביותר- לבן  שאינו  היינו הטור 
היותר יין אחר  לחזור  ול "צ לכתחילה אפי'
רע"ב  בסי' כאן  הטור דמדברי אלא טוב,
בכח דלרבותא לדחות דיש ברורה ראיה ליכא
כשר , בדיעבד  ביותר לבן דאפי' כ ' דהיתירא
ג"כ לבן יין סתם דה"ה לך  אימא לעולם אבל 
כי  יין  תרא אל  כ' דהא לכתחילה אינה
יין מכשיר שהטור  הב"י הוכיח  לכן יתאדם,
בהל ' מדבריו  לכתחילה אפי' לקידוש לבן

פסח .

עדיפות ולפ"ז דאין  הטור לדעת יצא
ביותר לבן  שאינו  לבן  יין סתם על  אדום ביין 
פסח דליל  כוסות ד ' לענין  ורק קידוש, לענין 
ע"פ  האדום היין  אחר  לחזור דמצוה כ '
אמרו כוסות הד ' לענין דרק דס"ל  הירושלמי,
פ"י  ופסחים ה"ב פ"ג (שקלים בירושלמי
תרא  אל  דכ' אדום ביין  לצאת "מצוה ה"א)
וכ "כ קידוש. שם הזכירו  ולא יתאדם" כי יין 
בבי' בב"ב עמ"ס הנדפס הריטב"א להדיא
וכצ"ל כוסות הד ' על רק דקאי הירושלמי
הט"ז) והנה ד "ה בסמוך (ע' והמג"א להט"ז
ולא  שם, להמעיין הירו' פשטות משמע וכן 
יש  בכולם שבאמת כוסות בד ' וגם כהרמב"ן .
אלא  הטור כ' לא האדום אחר  לחזר ענין
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וזה  ביניהם, קידוש של שכוס הגם "מצוה"
רק  השנה דכל קידוש גבי אבל הב"י. הוכחת
אחר להדר הטור כ ' וגרוע ביותר  לבן  כשהיין
הטוב" "יין  אחר להדר ומדכ' הטוב". "היין
דאין מבו ' האדום" "יין  אחר  להדר  כ ' ולא
יין דבורק אלא צבעו  משום הגריעותא עיקר 

בטבעו . גרוע

מה ואולם חדא, בתרתי, ק' הטור  שי'
הסיקו ששם בב"ב ארוכה בסוגיא יעשה
חזינן עתה ועד  יתאדם, כי יין  תרא דאל  בקרא
יש  לכתחילה דלכה"פ שם הראשנים מפי'
דוקא  למה ועו"ק אדום. ביין לקדש הידור 
דאל בקרא הטור  התחשב כוסות ד ' לענין 
הירושלמי  ע"פ תימא וכי יתאדם, כי יין תרא
על גם בתמיהתי אכניס זה כל  שהזכרנו ,
פסח דליל  כוסות ד' שנא דמאי הירושלמי
מקרא  שמקורם כיון  שתא דכולי מקידוש
ואינו לעולם דשייך יתאדם כי יין  תרא דאל

וצ"ע. פסח . לליל רק מיוחד 

בסי'והנה כ' ועו "פ והמג"א הט"ז
פסח דליל  כוסות דבד ' חדשה טעמא תע"ב
לדם. זכר להיות והוא אדום ביין  ענין עוד יש
זו , טעם הזכירו לא והטור  הירושלמי אבל 
האי  לחדש להפוסקים להו מנא כ"כ ומדלא
מקורו הטור מש"כ (ר"ל תניא ולתלות סברה
זכר (ר "ל  תניא בדלא הירושלמי) ע"פ מהקרא
הנדפסים  הריטב"א בחי' ראיתי ואולם לדם).
לענין כי אמרו  "ובירושלמי שכ' בב"ב עמ "ס
אדום  ביין מצוה המובחר  מן מצוה כוסות ד '
כוס  על דכ ' ומשום שנשפך  שונאינו לדם זכר 
ה' ביד  כוס כי עתיד  של אומות של  פורענות
לחוש  ראוי שכן וכיון  מסך מלא חמר ויין
לפניו היה כך  ואולי עכ"ל. לכתחילה", לדבר 
והט "ז . המג"א דברי א"ש וא"כ  עצמו בירו'
וריטב"א  ר "ן  הרמב"ן  שהרי כן  לו' ק' אבל 
ולא  קידוש לענין הירו' פי' הב"י שהביא
ד "ז היה לא ע"כ וא"כ  כוסות הד ' לענין 
להריטב"א  דס"ל  נר' לכן בירושלמי. לפניהם
הד ' דיני באמצע זו מימרא הירו' מדהביא

ס"ל ע"כ כלל , שם נזכר לא וקידוש כוסות
סמך רק והקרא כוסות לד ' מיוחד שד "ז 
א"ש  ובזה והמ "א. להט"ז י"ל  וכן בעלמא.
לדם  זכר  לטעם הוצרכו  למה ק"ק  דאלת"כ
כדאמרן א"ו הקרא מן הכרח יש כבר אם
אפשר היה ולהריטב"א הוי. בעלמא דסמך 
לדם  דזכר בטעמא דנפק"מ דס"ל לדחות
משובח שהלבן היכא אפי' האדום להעדיף
יין תרא דאל מקרא רק אי משא"כ  מהאדום
שם, הכי ס"ל  לא והפוסקים הטור  אבל  כו',

כדאמרן . אע"כ

בהל 'עוד הטור הוצרך  למה לעיין יש
בתלמודין גם הלא מהירו ', להביא פסח 
דטעם  כוסות ד ' לענין  אי' קח:) (פסחים
יתאדם, כי יין תרא אל  כדכ ' בעינן  יין  ומראה
סוגיא  גם וע' אדום. מראה דוקא דמשמע
צ"ע  לכאו' זה ומכל רבי. בשי' (פז.) דמנחות

הטור . על

המחברשי 'ד - ודעת ורמב"ם רא"ש הרי"ף
שי' שהביא אחר  הב"י גם ואולם -
אפי' לבן  יין שפוסלים והר "ן  הרמב"ן
בדיעבד רק שמכשירים התוס' ושי' לקידוש,
מן מצוה דעכ "פ הריטב"א ודעת לקידוש,
מהפוסקים  הב"י העיר  אדום, ביין המובחר
וז "ל , לקידוש לבן  דיין דין כלל  הזכירו שלא
ולא  זו  בעיא השמיטו  והרא"ש "והרי"ף
המוכר בפ' ולא פסחים ערבי בפ' לא כתבוה
הלכות  בסוף כתבה לא הרמב"ם וגם פירות
דלנסכים  דס"ל משמע קידוש לענין שבת
אבל פסול  דלנסכים (ר "ל  קאמר בלחוד
שלא  הרמב"ם על  לתמוה ויש כשר ). לקידוש
בפ"ז לנסכים לפסול  חיוריין  יין  הזכיר 
ואפשר וה"י], [ה"ט  מזבח איסורי מהלכות
ליה, פשט  דלהכשיר מפרש ז"ל שהוא
דאף  משמע יתאדם כי יין  תרא אל  דמדקאמר 

יי  אדום ור "לשאינו הב"י, עכ "ל  מיקרי", ן 
הב"י  לתי' גם ואולם כשר. לנסכים דאפי'
כשר לבן  דיין  נימא אם דאפי' צ"ע עדיין
להביא  להרמב"ם הו"ל עדיין  מקרי", "דיין 
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אל כדכ' אדום ביין  מצוה לכתחילה דעכ"פ
כו '. יין  תרא

אח "כויתירה הב"י הביא מזו
לבן דיין  בתרגום מפורש שמצא מהרשב"ץ
הרשב"ץ  "וכ ' וז "ל , לנסכים אפי' ורצוי כשר
אפילו הלבן החשוב שהיין סמך  שמצא
לקידוש) וכ"ש לנסכים (אפי' כשר לכתחילה
על א] [ה, השירים שיר  של ירושלמי מתרגום
שבגמרא  חיוריין ויין חלבי, עם ייני שתיתי
התרגום  וז "ל  ע"כ . בגריעות", שנחלק הוא
ברעוא  אתקבל חלבי, עם ייני שתיתי עה"פ
דנסיכו חיור וחמר סומק חמר  נסוך קדמי
שנתקבלו להדיא הרי מדבחי. על  כהניא
כתבנו וכבר  המזבח. על  לבן יין נסכי לרצון
מותר לבן  דיין  דס"ל  הב"י דייק מהטור שגם

לקידוש. לכתחילה

רע"ב ולהלכה סי' באו "ח  המחבר  כ '
פוסלו והרמב"ן  לבן , יין על  "מקדשין  ס"ד
העולם  ומנהג וכו' בדיעבד אפי' לקידוש
בסי' פסח בהל ' ורק ע"כ . ראשונה" כסברה
יין אחר לחזור  "מצוה המחבר כ' סי"א תע"ב
ע"כ . ממנו)" משובח  הלבן  אין (אם אדום
א"צ  בשבחם שוין  דשתיהם היכא אפי' הרי
איכא  הסדר בליל  רק האדום אחר לחזור 
ממנו . משובח הלבן  כשאין  רק וג"ז  מצוה
הפוסקים  וכל כהטור  להלכה דס"ל  משמע
לכתחילה  לבן  יין שמכשירין בב"י שהביא
לגמרי. פסולים דלהרמב"ן  הגם לקידוש,
שי' הקיצוניים דעות ב' רק המחבר  והביא
השיטות  הביא ולא הרמב"ם, ושי' הרמב"ן
וכ ' אדום. ביין דמצותו דס"ל האמצעיות
כשי' היה בימיו כבר  העולם שמנהג המחבר 
מנהג  על לק"מ  הדברים כנים ואם ראשונה.

לפנים. צריך  ואי"ז  העולם

דמבו 'אבל הגמ' מסוגית צע"ג כ "ז 
צ"ע  וכן אדום. ביין  איכא הידור  דלכה"פ
וכמו (פז .) ומנחות (קח :) פסחים מהגמ'
בסי' כ ' ברורה שהמשנה ואמת שיתבאר .
מצוה  "ולכו "ע הא"ר ע"פ סק"י רע"ב

אין דאם אלא אדום יין אחר  לחזר לכתחלה
זו לדעה ס"ל משובח  שאינו או אדום לו
ע' וע"ז  לבן", על  לקדש לכתחלה דמותר
הפוסקים  משמעות כאמור אבל ח'. אות להלן 
להאדום  לבן  היין  לגמרי שמשוין והטושו"ע
בהתרגום  כמבו' נסכים לענין ואפי'

והרמב"ם.

רע"ב הלבושה- בסי' בס"ד מצאתי ואולם -
בבי' חדש פי' הלבוש בדברי
פירושו דלפי הכל , א"ש ולפ"ד בב"ב הגמ '
לכתחילה  לבן יין להכשיר  יש לנסכים אפי'

לבן . מיין  אדום ביין  לדינא עדיפות ואין

באלווז"ל ס"ד, רע"ב בסי' הלבוש
בטבעם, שוין הן  והאדום לבן היין  המדינות
מזה, טוב זה ולפעמים מזה טוב זה לפעמים
מקדשין אלא במראה מדקדקין אין ולפיכך
מאד לבן  הוא ואפי' שבשניהם, הטוב על 
תבט אל כמו יתאדם, כי יין תרא אל וסימנך
ט "ז -ז') (ש"א קומתו גובה ואל  מראהו  אל 
מן יותר  טוב שהוא בעיניך ירא אל כלו '
כי  וכו' תרא אל נמי הכא האחרים,
עכ "ל מוריד . ואינו  מעלה אינו האדמימות
מוריד או מעלה דאינו כונתו וע"כ הלבוש.
הלבוש. במדינת מצוי היה לא והבורק כלל ,
אזולאי  מהר"א בהג' כ' אלו  הלבוש דברי ועל

המנהג". "וכן

דהיא הרי  בגמ ' חדש פי' הלבוש מפרש
יביט שאל  להשמיענו רבא בא גופא
טוב  שהוא עפ"ז להכריע היין  לאדמימות
שהוא  אפשר הלבן גם אלא מהלבן יותר
והביא  מילתא תליא באדמימות ול"ד משובח 
כי  שידוע במקום ורק בעלמא. לסימן  קרא
האדום. יעדיף אז  יותר  משובח ודאי האדום
ובזה  . בב"ב הבבלי מסקנת הלבוש מפרש כך
הרמב"ם  הרי"ף לפי בב"ב הגמ ' בי' א"ש
א"ש  וגם קידוש. לענין והטור הרא"ש
הרמב"ם  והשמטת השירים בשיר  התרגום
אדום  יין להעדיף כ' שלא איסו "מ  בהל '
שלא  העולם מנהג א"ש וממילא לנסכים,
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אפי' כלל לקידוש היין בצבע מתחשבים
בשבחן . שוין  ולבן  כשהאדום

מהירושלמי ברם , הלבוש בדברי צ"ע
דמצוה  להדיא שאמרו ופסחים דשקלים
מדכתיב  כוסות] בד ' [לכה"פ האדום להעדיף
דיין עדיפות חזינן  שכן  דמבו' וכו' תרא אל 
תשיבני  ואל  קרא. מהאי מהלבן אדום

אי  חולק דהאי שהבבלי בפירושא רושלמי
בעצמו שהטור  ועוד הכי, למימר דמנ"ל קרא
יין להעדיף ירו' הך הביא תע"ב סי' באו "ח 
שהבבלי  ס"ל  דלא ש"מ הסדר  בליל  אדום

וצ"ע. חולק,

פסחעו"ק בהל' עצמו הלבוש מדברי
יין אחר  לחזור  מצוה וז "ל , סי"א תע"ב בסי'
הלבן מן משובח  להיות שדרכו  מפני אדום
יתאדם, כי יין  תרא אל  הכתוב אמר  וכן 
יותר לנו שיש שהלבן  לנו  ידוע אם לפיכך 
הלבוש. עכ"ל קודם, הוא מהאדום משובח 
דבריו כסותרים נראים כאן שדבריו  וצ"ע
הלבוש  הזכיר  שלא וכ"ש רע"ב, שבסימן
לחזור דירו' דדינא לטעמא לדם דזכר  הטעם
אמר הוה דאילו פסח . בליל האדום יין  אחר
(כמש"כ לדם זכר  משום הירושלמי שטעם
כ "כ ק' היה לא ומג"א) והט "ז  הריטב"א החי'
והקרא  האמיתי הטעם שזה לו' אפשר דהוה
סמך רק בירושלמי שהביאו כו ' יין  תרא דאל
אדידיה. מדידיה ק' ע"כ  עתה אבל  לדבר ,
לבן יין  שהכשירו  ק' הטושו "ע על וכמו"כ
ע"פ  להאדום והשווה לכתחילה לקידוש
הירושלמי  הביאו ואעפ"כ  בהבבלי, פירושם
אדום  דיין  כו' תרא מאל  דיליף פסח  בהל '
לדם. דזכר  טעם להו לית הלבוש ולפי עדיף,

הלבוש ואולם  בדברי היטב דייקינן כד 
נר ' יתאדם כי יין  תרא דאל  דקרא בפירושא
הלבוש  כ' לא דהנה ברורין, ודבריו  דלק"מ
להיות  "דרכו  אדום שיין אלא תע"ב בסי'
שכונת  כ' רע"ב ובסי' הלבן", מן  משובח 
אל "כמו יתאדם כי יין תרא אל  באמרם הגמ '
ירא  אל כלו ' קומתו, ולגובה מראהו  אל תבט 

וכו'". האחרים מן יותר  טוב שהוא בעיניך
מראה  דלעולם דשמואל דקרא דומיא והיינו 
שהיה  כשאול למלך בהו אית מעלה וקומה
והעושר שהנוי ומעלה, משכמו מעם גבוה
אימתו שתהא למלך  הם טובים והחכמה
והכח הנוי מ "ח ) (פ"ו  אבות וע' עליהם
ונאה  לצדיקים נאה וכו ' והכבוד  והעושר 
וע"ש  ובבניו  ברבי נתקיימו  וכולם כו ' לעולם
משרה  הקב"ה אין  (לח.) נדרים וע' בתפא"י,
אי"ז מעלה, שג"ז  דהגם אלא כו '. שכינתו 
מלך להיות האדם יכולת על  כלל מורה
ואינן ומכובד  גבוה מראיהם בנ "א דהרבה
הוא  המראה דלאו  למלוכה כלל ראיין
משום  שנפסל כאליאב למלוכה ראוי שעושהו
(תענית  (ואחז "ל  סו :) (פסחים רגזן שהיה
שהיה  הגם היה הגון  מלך  נבוכדנצר יח :)
עצמו מצד ראוי שבאמת במי ורק ננס).
ראוים  ועושיהם להם נאה והכח הנוי ודעתו ,

אלו . דברים להם שאין ממי יותר

להיות וכן  שדרכן  אדום ביין הדבר
סיבה  היין  אדמימות עצם אין אבל משובח 
היין פעמים והרבה לכך, הגורמת בפנ "ע
דאין יותר . או כמותו  משובח נמצא הלבן
אלא  טוב היין  איכות להיות סיבה האדמימות
א"נ טובה. באיכות יהיה שהיין  יפה סימן
צדדי  מעלה נחשב שהאדמימות אפי' יתכן
שאם  למלך קומה דגבוה דומיא ליין  וחיצוני
ד "ז הנצרכים, עצמיות המעלות כל  לו יש
האדמימות  עצם אבל  בשבילו. יתירה מעלה
היין . איכות חסרון  או למעלת כלל גורם אינו
עדיף  מלכים כבני ששותין  הסדר בליל ובכן 
אלא  עשירות במקום כעניות לתחזי דלא
אבל משובח . להיות שדרכו הניכר יין  דוקא
להעדיף  כדי בזה אין  השנה ימות בשאר 
לאלו וכ"ש למצוה. אפי' הלבן  מן  האדום
דא"ש  פסח בליל לדם דזכר טעם שאומרים

דב"ב. לגמ ' הלבוש פי'

בראשנים שי'ו- מהלך עוד  ויש - הרשב"ם
הרשב"ם  פי' והוא דבב"ב בסוגיא
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בע"מ נסכים לענין  דרק חמר ) ד"ה (בב' שפי'
רבא  ופריק קידוש, לענין ולא מרבא כהנא ר '
שהיין יתאדם כי יין  תרא דאל מקרא דחזינן 
אדום  יין אלמא מדאי יותר "משכר  האדום
פי' גם בהו". כתיב דשכר  לנסכים קודם
בורק  יין היינו חיוריין  שחמר הרשב"ם
כשר . הביא ואם יביא דלא לעיל בגמ ' דאמרי'

ייןויל"ע "אלמא דמדכ' הרשב"ם בדעת
מוכח בהו" כ ' דשכר לנסכים קודם אדום
יין אחר לחזר  צריך  לכתחילה דרק דס"ל 
לנסכים. כשר  חיוריין היין  בדיעבד  אבל אדום
וגבי  בורק, היינו  חיוריין  דיין  הרשב"ם וכ'
הוא". ורע ש"לבן הרשב"ם כ ' בורק
משום  הוא רע דבורק כונתו האם ומסתפקנא
צבעו מחמת הוא רע לבן  יין  וכל הוא דלבן 
הוא  מפרש א"ד לכתחילה, בו  להשתמש ואין
אבל רע שהוא לבן  דיין  מיוחד סוג דהוי בורק
ס"ל ואעפ"כ רע, דלא לבן יין איכא גם
רק  אדום היין לנסכים דאפי' להרשב"ם

להבו אפי' כ '"קודם" נסכים לענין  ואפי' רק.
לנסכים  אדום יין  במעלת טעמא הרשב"ם
א"כ בהו ", כ ' ושכר  כו ' מדאי יותר  "שמשכר
משובח לבן  יין  לנו  שידוע כל לדידיה יתכן
הלבן יקחו  לכתחילה גם טפי ומשכר  טפי
כ ' נסכים לענין דרק נמצא, לפ"ז גם לנסכים.
בהו דכ ' משום קודם אדום דיין  הרשב"ם
משכר והאדום המשכר  בדבר  ומצותו  "שכר "
דום  ביין עדיפות שום אין  בעלמא אבל  טפי.
שהערנו ממה הרבה א"ש וא"כ  הלבן. מיין

טפי. משובח שהלבן  היכא וכ"ש

הרשב"ם ומצאתי בדעת זה לפי' ראיה
תרא) אל ד "ה (קח: בפסחים התוס' בדברי
יין לחשיבות קרא האי מייתי "הכא שכ '
פי' צז :) (ב"ב הפירות ובהמוכר  האדום
וק' ע"כ. לגריעותא" לה דמייתי התם רשב"ם
ורק  עדיף שהאדום ב"ב הגמ' דפשטות
אבל הן , דשוין  לפרש דיתכן אמרנו להלבוש
לגריעותא  כו ' יין תרא לאל לה דמייתי לו'

ובבי' הגמ '. במשמעות אי"ז  לכאו ' אדום דיין
מיירי  במשלי המקרא של  שפשוטו נראה
תרא  אל  לו ואומים היין אחר  הרודף בשיכור 
דמזהיר שא"ר  לפי והפשטות יתאדם, כי יין 
קרא  ושבחיה הטוב היין אחר מרדוף הקרא
יותר "שמשכר פי' הרשב"ם אבל  אדום. ליין
אלא  אדום דיין גריעותא והיינו מדאי",
לין שנתפתה השיכור  בפיתויי קרא דמיירי
הר "ז נסכים דלענין  ורק להשתכר, האדום
דבר דהיינו  שכר בהו דכ ' המובחר מן מצוה
פי' על להק' בפסחים התוס' וכונת המשכר .
צריך או ' יהודה דר' דפסחים מגמ' הרשב"ם
כי  יין  תרא אל  מדכ ' ומראה טעם בו שיהא
אדום  יין  לשבח לה דמייתי משמע יתאדם,

יין . מראה עיקר שהוא

בפסחים והיה  הגמ' שכונת ליישב אפשר 
אבל יין  מראה שיהא קפידה שיש דחזינן רק
הרשב"ש  התלמיד פי' וז "ל  אדום, דוקא ל "צ
אדום  ביין לצאת "מצוה ה"ב) (פ"ג בשקלים
שלא  אלא לאשמעינן  אתא ולא יין  שאר וה"ה
כי  יין תרא אל דכ' היין . מראית ישתנה
דא"א  אלא עכ"ל. צלול " יין וה"ה יתאדם,
פי' עצמו שהוא הרשב"ם ליישב כן  לו'
ואולי  וצ"ע. אדום, היינו יין דמראה בפסחים
שיהיה  ענין בהם דיש כוסות ד' דשאני י"ל
שקלים  ירו ' ע' להשתכר , השותים דרך שותה
אם  (ד "ה הקר "ע מחלו ' הבבלי) בד' (ח:
שישתה) כדי (בד "ה והתקל "ח  הוא) שותה
יהיו כוסות שהד ' ענין  יש אם הגר "א, ע"פ
להיפך דלמא או  טפי לשכר  ראויין דוקא
גם  (ומצאתיו שכרות דרך יהיו  שלא דעדיף
ותלמיד סירליאו  הר"ש בין שם מחלו'
משה"ק  (קח.) בפסחים יפ"ע וע' הרשב"ש).
לק"מ ולע"ד שם, הרשב"ם ע"פ הקר"ע על 
דרך לשתותן  דמצוה עצמן כוסות הד' דשאני
משא"כ אחרון  כוס ואפי' ושמחה חירות
גם  ובכן צורך . בהן שאין  נוספות כוסות
כוסות  שהד' ליה דעדיף יתכן  עצמו הרשב"ם

טפי. לשכר וראויין  אדומין  יהיו עצמן 
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צ"לסוגיאז- האמור לפי אמנם, - דמנחות
שיהיה  סיבה האדמימות עצם דאין 
שיהיו דמצוי אלא משובח , יותר  היין 
שהאדמימות  לאו  אבל  משובחים האדומים
מנחות  מהגמ' ק' לכאו ' ובכן להו. גרם קא
אין הנסכים דיין  במשנה עמש"א (פז.)
מכשירין , וחכמים רבי דברי ישן  מביאין
כי  יין תרא אל מדכ' דרבי טעמא אמרו 
אלא  יין חשוב הוה "דלא ופרש"י יתאדם,
אדמימות, עיקר בו יש ראשונה ושנה אדום,
מבו ' מפרש"י הרי פרש"י. עכ"ל לא" טפי
ארבי  דפליגי חכמים ואפי' הרמב"ן, כשי'
קצת  חיסר  שרק שנה אחר אדום ביין  רק היינו
דכשר ס"ל  אילו ממש לבן יין אבל אדמימות
מתירין . בזה שגם כחם להודיענו הכי הול"ל

[שכידוע אבל שם כת"י בפרש"י
כ "מ מכת"י הפרש"י שמופיע בדפים במנחות
כת"י  לפרש"י כונתם פרש"י מביאים שהתוס'
בכ "מ הרע"ב וכן  כפרש"י, להנדפס ולא
אחרת  קצת פי' כת"י] פרש"י כל ' מעתיק
בשעת  אלמא יתאדם, כי יין תרא "אל  וז"ל,
שנתו כשעברה לן וקים הוא מובחר  אדמימות
כשנה  כ"כ אדום ואינו אדמימותו  עברה
בשעת  "אלמא הרע"ב וכ "כ  ע"כ . ראשנה",
שבשעת  אלא כ' לא הוא". מובחר  אדמימותו 
חשוב  דלא ס"ל ולא מובחר, היין אדמימותו 
הנדפס. ופרש"י הרמב"ן  כשי' אדום אלא יין 
מורה  באדמימות החסרון רבי לפי ורק
בזה  וגם ופוסל , שהיה מכמות היין  שנפגמה
שמעי' לא ממש לבן ועכ "פ כחכמים. קיי"ל
מהכא  דסו"ס צ"ע עדיין  אבל דפסול . מהכא
לבן , מיין  האדום היין  עדיפות חזינן לכאו '
איסו "מ בהל' הרמב"ם הביא לא ולמה
על מהכא צ"ע וגם לנסכים, אדום יין  להעדיף
האדום  להעדיף מכאן למדו  שלא הפוסקים

הלבן . על  לעולם

שם ואולם להרמב"ם בפיהמ"ש המעיין 
אלא  פרכא, משם דאין  מיבעיא דלא יראה
הרמב"ם  דשי' ראיה שם מהפיהמ "ש אדרבא

לנסכים  אפי' הלבן  היין להכשיר כמש"כ
אין או' "רבי הר "מ  שכ' לכתחילה, ואפי'
לפי  חדש י"ב לו  שכלו  והוא ישן  יין מביאין
זה  וסומך  מרירות, בו  ומתחדש חם שהוא
הרי  ע"כ . יתאדם". כי יין תרא אל  שנ' למה
שנה  בעבור החסרון  שעיקר להר"מ דס"ל 
בהיין , מרירות בו  להתחדש מתחיל  שמאז
תרא  דאל  לקרא הסמיכוהו  בעלמא לסמך  ורק
אדמימות  עיקר גם ראשנה שבשנה דאמת כו'
הוא  באדמימות החסרון שעצם לא אבל  היין ,
רש"י  בכונת י"ל  וכן במעלה. החסרון
(היין) אדמימותו  "שבשעת שכתבו  והרע"ב
ודו"ק. הרשב"ם, לפי גם יל "פ וכן מובחר".
סמך בדרך בכך  לאוקמא הרמב"ם ומדדחיק
שלא  חזינן  הנדפס, כפרש"י כפשוטו  פי' ולא
לרבי  אפי' חסרון באדמימות שחסרון  ר "ל 
הרמב"ם  והיינו  כנ"ל. בסמך אוקמה ומשו "ה
כהלבוש  הרמב"ם פי' בב"ב וגם לשיטתו ,
סימן דרך  כו ' יין  תרא דאל  קרא שהביאו 
הוא  גמורה דילפותא דס"ל  והרמב"ן  בעלמא.
במנחות  הגמ' לדידיה א"ש וב"ב, בפסחים

כפשוטו .

-מנהג ח- וכה"ח המשנ"ב ודעת העולם
סוגית  הכל  א"ש האמור לפי ועתה
ומנהג  הפוסקים דברי והירושלמי הבבלי
כשר שלנו לבן  דיין  קיי"ל  דלעולם העולם,
דשיר בתרגום וכמבו' לנסכים בין לקידוש בין 
ושוין לפניו  ששניהם היכא ואפי' השירים.
וכשהלבן האדום, להעדיף דל"צ נר ' בשבחם
להקדים  צריך  שלפניו מהאדום יותר משובח 
להדר העולם חוששים לא שלכן  ויתכן  הלבן.
לבן דיין  ודעמיה הרמב"ן לדעת ולחשוש
כל כמעט  לפי דלדינא לקידוש, פסול
ר "מ , [הרי"ף, חיין אנו מפיהם אשר הפוסקים
אם  וכו'] ולבוש ורמ"א ב"י טור , רא"ש,
לידי  הבא חומרא יהיה הרמב"ן לדעת נחוש
יבאו האדום להעדיף ירגילו שאם קולא
טפי  משובח  שהלבן היכא גם להעדיפו 
הפוסקים  כל  לפי כדין  שלא וזה מהאדום
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העולם  חששו שלא נר ' וע"כ  וכמש"כ, הנ "ל 
הרמב"ן . לשי'

לדעת אולם , דאפי' (בסק"י) המשנ"ב כ '
מצוה  "ולכו "ע לקידוש לבן  יין  המכשירין
אדום  לו אין  דאם אלא אדום יין אחר  לחזר
דמותר זו לדעה ס"ל משובח שאינו  או 
המשנ"ב  ומש"כ הלבן". על לקדש לכתחלה
לכאו ' אדום יין  אחר  לחזר מצוה "לכו"ע"
אבל הב"י. שהביא הפוסקים מכל  תמוה
מקורו שציין  יראה שם בשעה"צ המעיין
הריטב"א  והיינו  הירושלמי, בשם להב"י
על שחולק ב' באות שהעתקנו  הב"י שהביא
דמצוה  אלא כשר  לבן  דיין  וס"ל  הרמב"ן
בזה  כהריטב"א להמשנ "ב וס"ל באדום.
מודים  הם גם לבן , ביין  להמכשרין דאפי'
באמרו המשנ"ב כונת ונרא' עדיף. אדום דיין
וכדעת  להמכשירין אפי' היינו  "לכו"ע"
כל דעת שזה לו' כונתו ואין  הריטב"א
בכל המשנ"ב יעשה מה צ"ע אבל הראשנים.
הריטב"א  שאחר שם, הב"י דברי המשך
ורשב"ץ  ורמב"ם טור  רא"ש הרי"ף הביא
ורק  ממש, לכתחילה לקידוש שמכשירים
אדום. אחר לחזור ענין  דיש סבר  פסח בהל '
ס"ל דכך מוכח  בשו"ע המחבר ומסתימת
המשנ"ב  נקט ולמה שכתבנו , וכמו  להלכה

וצ"ע. הריטב"א, כדעת לדינא

ל 'והכף  העתיק כ "ח  בס"ק החיים
שכ ' כמו  לעשות שמים לירא "יש הא"ר,
שלא  פירות המוכר  בפ' הנמו"י] [צ"ל  הר "ן 
לו שאין הדחק בשעת אלא לבן יין על לקדש
מדאי  יותר בלבן דוקא וזה יעו"ש. אדום
ולכאו ' עכ "ל . צ"ז ", דף בב"ב התוס' כמש"כ
שהתוס' צ"ע התוס' בשי' בסו "ד  הא"ר  מש"כ 
לאדמימות  ונוטה קצת לבן  דאפי' להדיא כ '
שגרוע  וחיוריין  כשר , הביא אם ורק יביא לא
ב' באות ועמש"כ שפסול  בתוס' משמע יותר
בפנים  בהנמו"י המעיין  ואמנם והתוס'. ד "ה
הביא  אם שלנו לבן דיין לחלק דס"ל יראה
מבורק  גרוע דחיוריין  (דס"ל  וחיוריין כשר,

לו שאין ר "ל  הדחק בשעת רק התוס') כשי'
השעה"צ  כמש"כ ולא [עש"ה, כלל  אחר יין 
וראייתו טוב, אינו  אדום כשהיין  דה"ה סק"כ
שגם  להא"ר  וס"ל  צ"ע]. להכא כוסות מד'
שאין הדחק בשעת חיוריין  יכשירו התוס'
גם  עכ"פ כן . משמע לא בתוס' אבל  אחר,
דבלבן הנמו"י לדעת לחוש ס"ל  הכה"ח 
בורק  (דהיינו  שלנו ובלבן להקל, אין ביותר
הביא  אם רק התוס') וכשי' שם הנמו"י לפי

כשר .

ראשנים ועתה , וכמה שהרמב"ן  מאחר
כי  יין  תרא דאל  ס"ל  בשיטתו  העומדים
החשוב  אפי' הלבן ויין  גמורה ילפותא יתאדם
אחרונים  וכמה ולנסכים, לקידוש נפסל  ביותר
אפי' ולהמשנ"ב לדבריהם, לחוש שיש כ '
מצוה  עדיין לבן  יין  המכשירים הראשנים לפי
שהלבן היכא אפי' האדום אחר לחזור 
מה  בעיני מאד תמוה האדום, כמו  משובח 
דרך שנקטו זמנינו ממחברי באיזה שראיתי
ואלף  הראשנים כל דברי ולמרות המלקטים
ועד זמנינו  עד  בזה שדיברו  פוסקים של  שנים
כל השליכו  וכה"ח , המשנ "ב כולל בכלל 
א' כספר להלכה וסתמו  גוום אחר הסוגיא
לבן היין אינו שלנו לבן שיין  שר"ל שמצאו
וגם  מאד  גרוע דשלהם הדורות כל  בו שדיברו 

דידן . לבן היין מכשיר  היה הרמב"ן 

שכ 'ואולם יראה בהרמב"ן המעיין
הוא  חשוב עליו שדיבר לבן  דיין  להדיא
במראה  רק וחסר  מלכים שלחן על  ועולה
דמראה  פסלו  כבר לבד  זה וחסרון  אדמימותו 
ואילו בורק, הרמב"ן  גרס לא וגם מעכבת. יין 
לגרסו להרמב"ן אפשר היה הנ "ל  לס'
נמו"י  התוס' כפי' דידן לבן ביין  ולפרשו
שהעתקנו בלשונו  להדיא מבו ' וכ "ז  ועו"ר.
אפי' לבן  דביין בתוס' מבו ' וכן ב'. באות
גמ ' קמשתעי לאדמימות ונוטה כשמבהיק
כשר . הביא אם בדיעבד  דרק אמרו  ואעפ"כ 
דידן לבן דיין שכ' הנדפס הריטב"א ואפי'
ולא  כבורק שדינו כ ' אעפ"כ  משלהם עדיפא
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והגם  ע"ש. ממש, כאדום להיות החליטו

שמכשירין והקדמונים המחבר דעת שלענ"ד

היאך תמוה הנ "ל , וככל  לכתחילה לבן יין 

ע"פ  בפשיטות אלו  מחברים והחליטו  תפסו 

אחרת. לומר  צד  אפי' כ ' ולא רעועה סברה

וצע"ג.

בנ"א עוד קצת שראיתי מה להעיר  יש

כדי  לבן  יין  לתוך אדום יין  קצת שמערבים

ולכאורה  לקידוש. אדום" "יין  להם שיהיה

סו"ס  דלהרמב"ן בתקנתם כלום הועילו לא

שינוי  אין  לשא"ר  וגם יין , קרוי לבן היין  אין 

היין גוף אלא חשיבותו גורם שביין המראה

לזה  הועיל  והיאך  ומשובחת חשובה האדום

שאין בכך  גרע ואדרבא הלבן. היין בצביעת
בפנ"ע, א' כיין טעים שונים יינות תערובת
הטוב  היין  לברור  "ומצוה ג' בסעיף וקיי"ל 
לבן בהיין  לקדש רצה ואם עליו", לקדש
פגמו עתה הרי יותר  משובח  שהוא מפני
דאם  הפוסקים כתבו וכבר  האדום. בתערובת
ולא  בהאדום ולא בו  ישתמש משובח  הלבן
לענ "ד לפמש"כ  וכ "ש לערבם. עצה כתבו
(שהוא  להלכה והפוסקים הטור  דעת בבי'
כזה  מעשה ע"י מזיק אלא אינו  העולם) מנהג
דצביעה  שאלה לידי עצמו מביא וגם
די"א  כזה ענין  יתכן פסח בליל  ורק באוכלין.
לדם, זכר  להיות האדום אחר  להדר הטעם

מילתא. תליא לחוד בצבע אה"נ  ושם

h
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‰�˘Ó·מ העם "(סוכה כל  בשבת להיות שחל חג של  הראשון טוב יום ב) א

לביהכ לולביהן את (מ"מוליכין ובגמרא דחה "נ, המקדש דבזמן א ) ג

שבת  דהנה הענין, ולהבין דחו. לא והאידנא בגבולין, אף  השבת את ראשון יום

ויו  שמחה, בה ואין עונג  והכל"היא דנשמתא יומא  היא  שבת כי שמחה, הוא  ט 

האמצעית  הנקודה הוא ושביעי השביעי, היום ששבת וכמו בפנימיות, הוא 

וע הקצוות. שש וכמו "בתוך הנעלם, התגלות היא שמחה כי שמחה בה אין כ 

במק  אמרנו וכבר ריקוד . לידי תביא  השמחה תגדל  שכאשר  רואות א"שעינינו

ויו  גואי, בתי בחי' היא בתי "ששבת בחי' שהוא ומי בראי. בתי בחי' הוא  ט

כמ שמחה יש בראי ובבתי התפעלות, שום בו ניכרת אין דבש "גואי יערות ש

ויו "מש  קר, הוא  והמוח  מוח , היא  ששבת ולב, מוח  בחי' והוא  חגיגה, הוא"ס ט 

י  (משלי וכתיב לב, כ"בחי' וע"ז גהה. ייטיב שמח לב מעורר"ב) שהוא לולב כ 

כמ ז "שמחה המפרשים ומקרא"ש שמחה, מעוררים אלו מינים שארבעת ל 

חז  ואמרו ימים שבעת אלקיכם ה' לפני ושמחתם הוא  סוכה "מלא  (ירושלמי ל

הי "פ  ע"ג  מדבר, הכתוב לולב בשמחת יומא"א ) שהוא  בשבת ענין לו אין כ

התפעלות  בלתי גואי בתי דנשמתא 

[Ï‡ÂÓ˘Ó Ì˘]
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זללה"ה  הורוביץ הלוי דוד שמואל ר' הרה"ג אאמו"ר בן

ברק בני 

בשב"ק  התורה קריאת מנהגי

והנהגות עובדות  קודש, הליכות  אוצר

זצ"ל  מנדבורנה יעקב הבאר מכ"ק

וציונים  מקורות עם

סוף רבינו ועד נעוריו משחר  נהג וכך הקריאה בעת כלל  לישב שלא ימיו כל מאד  הקפיד 
התורה, קריאת בשעת לעמוד  החובה בגודל  ושח התורה, קריאת כששמע לעמוד ימיו

בפוסקים  כמובא לכתחילה לנהוג ראוי לא ‡)שכן  בעווה"ר חוליו  גבר כאשר  ימיו בערוב ואף .

________________

כתב  א' ס"ק שם  ובט"ז ועומדין. מחמירין ויש  המהר"ם: בשם ד') סעי' קמו (סי' ברמ"א כ"כ א.

לנהוג" לנו ראוי להעלות "וכן אדם  כל דצריך כיון אלא מצינו , לא דזה כתב: קמ"א) (בסי' ובב"ח .

הזוהר  בס' וכ"כ סיני, מהר שעה באותה קיבלה כאילו הקורא מפי הקריאה כששומע דעתו על

וראוי  הגון לכך וביניכם, ה' בין עומד אנכי כדכתיב עומדים ישראל כל היו סיני ובהר ב"י, ומביאו

לדוד  (בספרו החיד"א וכ"כ בב"ח. ע"כ צריך, אין מדינא אבל בס"ת, שקורא בשעה עומדים שיהיו

לכו"ע  לגברא גברא ובין ע"כ. סופו, עד קריה"ת מתחלת שעומדים  חסידים  ויש  ד'): אות ז' סי' אמת,

כל  בעאן כדין לתמן, תורה ספר סליק כד רו. ויקהל בפרשת הזוהר וז"ל מג "א). (ב"ח, לישב שרי

על  קיימין דהשתא כמה לבייהו ולכוונא בזיע, ברתת בדחילו באימתא לתתא, גרמייהו לסדרא עמא

אודנייהו, וירכון צייתין ויהון אורייתא, לקבלא דסיני אפילו טורא פומיהון למפתח לעמא רשו ולית

פומא, ליה דלית כמאן באימתא, כלהו אלא אחרא, במלה שכן וכל דאורייתא, אוקמוה,במילי  והא

שכר  יש  ובספר התורה. ספר אל העם כל ואזני ג) (שם העם, כל עמדו וכפתחו, ה) ח (נחמיה דכתיב

התורה. קריאת בשעת לעמוד שצריך הזוהר ממאמר כן גם  מדייק

התור  ספר קריאת בדיני וביראה וכמ"ש  באימה העם כל יעמוד התורה קריאת בעת וז"ל ג) (סימן ה

לזרז  אדם  כל שצריך נתבאר הרי וכו' רו. ויקהל בפרשת כתוב וכן תורה בספר הקורא קול לשמוע

שם . שכר יש ספר עכ"ל כנתבאר במלה מלה מהקורא לשמוע כדי ולעמוד עצמו

הב"ח  כתב וכן כאן, עד מהר"מ, עשה וכן ועומדין מחמירין יש  רמ"א וכתב ד': קמ"ו, רבה אלי' ועי'

משמע שם  חמודות ומלחם  נוהגים  שכן כתב משה ובמטה קמ"א. סימן הוא ריש  מצד דמדינא ולא

בתשובת וכן הלבוש , שכתב כמו העם כל מאזני נלמד דשתיקה הך כי עזריה חומרא, סימן מנחם 

עמדם . על והעם מדכתיב ולמדו הוא דמדינא כתב צ "א

בסימן  והב"ח נהגו וכן הראשונה כסברא דהעיקר והגר"א הפר"ח כתב יט: ס"ק קמו משנ"ב ועי'

האדם  שצריך מפני ולעמוד להדר דראוי דס"ל אלא שרי דמדינא מודה המהר"ם  דגם כתב קמ"א

כל  היו סיני ובהר סיני מהר שעה אותה קבלה כאלו הקורא מפי הקריאה כששומע בדעתו להעלות

וגו'. וביניכם ה' בין עומד אנכי כדכתיב עומדין ישראל

תשב"ץ  בס' הובא וכן התורה, קריאת בשעת עומד היה שהר"מ כתב תכב) סי' (שבת המרדכי הנה

חיים  מקור בס' ועי' תקד, סי' מרוטנברג  מהר"ם  ובשו"ת קפב, קמו,סי' סימן סוף יאיר להחות

קריה"ת  בשעת עמידה דבעינן ח' נחמיה עזרא אבן מדברי .שדייק
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מעבודת  כולו  מותש שהיה ההקפות אחר ובשמח"ת הנוראים בימים ואף זו הנהגה על ויתר
קשים  מכאובים סבל כאשר  לפעמים וכן הקריאה). בעת לעמוד  עצמו  על החמיר  אעפ"כ  היום,
התורה  קריאת בשעת אעפ"כ  בתפילה מקומות בכמה וישב שונות, בתקופות ברגליו ומרים

לעמוד). נזהר היה

שמחה הורה לבעלי הדעת חלישות ייגרם שלא באופן העליות בחלוקת ליזהר ביהמ"ד לגבאי
.·)וכדו '

התורה רבינו וקריאת התפילה כל במשך  כלל  ראשו מעל הטלית להסיר  שלא .‚)עורר 

אחרבענין זה לתורה שיעלו האב אחר ולבן אחים לשתי מניחים דאין  בשו"ע שנפסק מה
זה „)זה  אחר בזה ונכדו  לסב לתורה עליה לתת לא כן  שגם רבינו  הורה בשני ‰), אמנם .

________________

התורה  קריאת בעת ולזקוף לעמוד שנוהגים  מעשה אנשי ראיתי השבת: יום  היום, סדר ס' וראה

נרתע  להיות צריך כזאת בעת ודאי כי גורלם  נעים  ומה בחיים  חלקם  טוב מה הוא, וכשר טוב ומנהג 

שודאי  ויתעלה יתברך אלקינו של גנזיו חמדת והם  סיני... בהר לישראל תורה שניתנה כעת וזחל ירא

שכבר  פי על ואף וענין, דבר כל ומקבל שומע כאגמון ראשו וכפוף עומד להיותו האדם  צריך היה

והמתן  המשא שהוא הלמוד עיקר היינו בישיבה, תורה ללמוד הזקן גמליאל רבן מימות רשות ניתן

ויסב  שישב והלואי  פנוי ודעת רחב שכל וצריך הענינים  דקות ומתבונן מעיין להיות האדם צריך שאז

ובספר  בציבור והיא שעה לפי שמועה אלא שאינה זו למודו בענין אבל הוא, כאשר הדבר להבין ויוכל

לבו אל שנותן בעם יחיד לכבדו... וכזה כזה לעשות היה ראוי כהלכתו כשר תורה תורה ספר לכבד

ותהי  משלם  פעלו לו ישלם הגמול ובעל גדול שכרו ודאי  רגליו על ועומד בעיניו ה' דבר וליקר

ובבא... הזה בעולם שלמה לכל משכורתו הזה האיש וראוי בה, ולהחזיקו בעיניו אותו נהדר אדרבא

זה. על מתעורר היה לא  וזכה טהורה נפשו היתה  לא שאלמלא וכבוד מובא יקר הכונות בשער אמנם 

קריה"ת. עת בכל ישב האריז "ל כי 

עד  בעצמותי נחקקה זו "עובדא שליט"א: ישראל רבי הרה"צ מורינו בנו שמספר מה ויצוין ב.

וסדר  הכיבודים  אודות אאמו"ר עם אז שוחחתי הי"ו. בני של אויפרוף בשבת זה היה הזה. היום

בעליה  לכבדו ניתן שבמנחה נעניתי המציאות ובהכרח בעליה, לכבדו שיש פלוני על ודובר חלוקתם

לי: ואמר בתמיהה אאמו"ר אותי עצר מיד הדעת"?!לתורה, בחלישות יתהלך הוא מנחה עד "וכי

חלילה. יפגע שלא בכדי לדקויות ירד כמה עד לזולת נוגע היה כשזה מבהילים  והדברים

שם . ב' סימן ובשו"ע ומכסה, ד"ה שם  בב"י ח' סימן או"ח טור ועיין ג.

ואין  האב אחר והבן זה, אחר זה אחים  שני לקרות יכולים ו: סע' קמא, סי' או"ח בשו"ע ד.

וכ"כ  תתקסח. סי' קטנות בהלכות מהמרדכי הביאו יוסף ובבית הרע. עין בשביל אלא מניחים

פסולים  שהם  כיון הטעם  כו) אות וחמישי שני (הל' חיים  מאורחות הביא שם ובב"י כ'. סי' בו בכל

ח. סע' קמא סי השלחן ערוך ועי' נאמנה. ה' עדות ח) יט, (תהלים וכתיב לזה זה לעדות

כ"כ  אין אם בזאח"ז לקרות אין בנו בן עם  אב שכתב, ל"א סעי' א' שער אפרים  בשערי עי' ה.

בישא. עינא משום  בנו, בן עם אב לקרות שלא כתב, ח' אות קמ"א סי' הגדולה כנסת ובשיירי צורך,

כב. אות קריה"ת הל' היעב"ץ סידור ועי'

מנהג  דליכא והיכא וכו', בישא עינא משום איכא בנו ובן אב אפילו כתב, כ"ז סעיף שם החיים  ובכף

וכ"ה  ועי"ש. מאיסורא, חמירא דסכנתא ועוד האוסרים דרבו משום להחמיר יש להתיר פשוט

משום  בנו בן עם  אב אפילו שמחמירין ויש  וז"ל: יט סק קמא סי' משנ"ב ועי' סק"ד. זוטא באליהו

הצורך. במקום  רק ומתיר בישא עינא
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בזה  הקיל .Â)ס"ת

כמדרוןשולחן  עשוי עולים Ê)הקריאה לשבעה וקראו ,(Á"אחרון" עליית שבת בכל והוסיפו ,(Ë

עליות  להוסיף שלא רבינו הורה השנים ובמשך  בשבת). להיות שחל ביו"ט לא (אבל 
ואחרון . קרואים שבעה על

יא):רבינו (סע' זיע"א מליזענסק אלימלך ר ' הרבי להרה"ק קטן בצעטיל  המובא על חזר
המגילה  את כקורא מהקורא ודיבור דיבור  כל  על  אזנו  להטות התורה קריאת בשעת

לביתו . הליכתו  עד ואחריה התפלה קודם אפילו הכנסת  בבית כאלם עצמו  ולעשות

לתורה המנהג  עולה האירוסין בברית שבא .È)שחתן 

________________

הש  דברי נראים כתב, ז') כלל ח' מערכת השדה בפאת חמד השדי גם (הביאו יהודה מטה יירי ובספר

עין  טפי איכא ואדרבה כבנים הם הרי בנים בני בעלמא דקי"ל מכיון האמת צד על הנזכר כנה"ג

ע"כ. פשוט, וזה ס"ת לקריאת זקנו עם הנכד בעליית הרע

רבינו  אצל נהוג  היה וכן ל "ב, סע' א' שער אפרים  בשער וכן כ' ס"ק קמ"א סי' במשנ"ב כמובא ו.

החיים  כף ועי' בראשית. בחתן רבינו בנו את וכיבד תורה לחתן עלה שהוא מנדבורנה חיים  הדבר

לחתן  עולה היה אלעזר שהמנחת תתט אות חו"ש דרכי ועי בזה. קפידא שאין סקי"א תרס"ט סי'

בראשית. לחתן עולה היה תשובה הדרכי ואביו תורה

שנוהגים  ו') סימן או"ח אושפצין, ראב"ד זצ"ל לנדא נטע נתן מוה"ר להגאון רננה כנף בשו"ת ז.

אולם  שם . עוד ועיין במזוזה, שנוהגים כעין הס"ת להשכיב כדי כמדרון הקריאה שולחן את לעשות

טבריה. בעיה"ק רבינו כששהה וכן ממילא בשכונת רבינו כששהה כך. על הקפיד לא אקראי באופן

" רו. ח"ב בזוה"ק ועי' המלך. פני רואי שבעה כנגד הטעם  כ"ג . מגילה עי' יומא ח. בעי בהאי

קלין  שבעא לקבל גוברין, שבעא רזא לסלקא גו חמש, ובמועדין ובזמנין דאורייתא, רזא דאינון ,

מדרגא  לתתא, דרגין חמש  דאינון חמש , חדא. רזא וכלא דא, עלאה רזא גו שית, דכפורי ביומא דא,

אינון  שבע, חדא, רזא וכלא סטרין, שית דאינון שית, דאורייתא, רזא ואינון לתתא, קדמאה דאור

שחיסר  למי הלקט שבלי בשם כתב רפב סי' יוסף ובבית ע"כ. ואלין. אלין חדא רזא וכלהו קלין, שבע

רפב: סי' רבה אליה ועי' להשלמתן, דשבת התורה בקריאת 'ברכו' ז' חז"ל תקנו החול בימות ברכו

וביום  שבעה, קורין ולכן לצדיקים מנוחה יום  שהוא הבא לעולם  נמשל דשבת טעם  מצאתי עוד

ו'. קורין החול ימי לששת שנמשל הזה עולם  מעשה על לכפר שבא בשם הכיפור כ' (סק"ג) ובכה"ח

עיי "ש. ספירות, ז' כנגד ובשו"ע האריז "ל ובסמ"ק, ברמב"ם  משמע ושכן קל"ה סי' ריש  מג "א ועי'

הוא  ביו"ט קרואים וחמשה ביוה"כ קרואים  וששה בשבת קרואים ז' שמנין א'. סעי' רפ"ב סי' הרב

ומדברי  רפ"ב. סי' ריש  בערוה"ש מבואר וכן ר"ה.), (ויקהל בזוה"ק ומקורו רבינו, משה מתקנת

רבינו  משה מתקנת הפרשיות קריאת סדר שגם  מוכח רפ"ב) סי' ריש  במ"א גם המובא (שם , הזוה"ק

תיקנם . הסופר עזרא הפרשיות, שסדר כתב ובב"ח הוא.

בשבתות  שבעה על להוסיף שדרכן קהלות במקצת נוהגין ראיתי כתב: ס"ד) רפ"ב (סי' בלבוש ט.

לתורה  יעלה שמא כי אחרון עלית להוסיף הטעם  כתב סק"ה א"א קלה סי' מגדים  ובפרי השנה.

מספר  ישלים  הנוסף העולה ע"כ קרואים , ז' למנין מצטרף ואינו האותיות, צורת יודע שאינו אחד

שחל  ביו"כ (מלבד הזה המנהג  בביאור שמאריך ק"ע-קע"א) (סי' חת"ס בשו"ת ועי' הקרואים,

רפ"ב  (סי' מג "א ועי' ושלום. חיים לו ויוסיפו מוסיף, קא שפיר דמוסיף ומאן בזה"ל: ומסיק בשבת)

(מגילה  התוי"ט בשם  מביא של"ו) (אות המנהגים ובטעמי סי"ז). א' (שער אפרים  ובשערי סק"א),

אחרונה  ברכה בירך לא המשנה דבזמן משום  באחרונה , חשוב אדם  למיקרי עלמא דנהיגי טעם  פ"ד)

ס"ת. הגולל הי' וגם האחרון, אלא

עדת  הנהיג זיע"א מקרעטשניף מוהרא"ז שרבינו שבעת האותיות, שער בס' מובא נפלא מעשה י.
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העולה רבינו לשמאל  עומד היה מנדבורנה חיים .È‡)הדבר 

העולה רבינו ברכת על  בקול אמן  עונה היה מנדבורנה חיים .È·)הדבר 

טוב רבינו בדבר  עולה לכל  הקריאה לסיים הקפיד זיע"א מנדבורנה חיים' ולפעמים È‚)ה'דבר  ,
בחומשים  מהנדפס הקריאה סיום שינה כן  .È„)בגלל 

לומררבינו ועורר והזהיר  בלחש, התורה ברכות אומרים שבעצלותם אלו על מאוד התרעם
אמן לענות הקהל  שיוכלו כדי רם בקול התורה ברÂË)ברכות בחורי לתורה כשעלו  וכן ,

________________

נכנס  יום  ויום  ונפשו, לבבו בכל מאד אליו מקורב איש לו היה חורפו, בימי נדבורנא בעיר ישראל

קוורטלער  שמואל ר' ושמו שלו, בביהמ"ד הגבאי היה וגם ידו, על התנהלו הבית עניני וכל לביתו,

לס"ת  עליה הנ"ל חתן קיבל לא האירוסין שאחר ובשבת בנו, את הנ"ל שמואל ר' שידך ופעם ע"ה,

שמואל  ר' אבל שהתארס, בשבוע עליה קיבל חתן שכל היה המנהג כי גדול, לפלא והיה רבינו, אצל

שמע  ולא כך, על רבינו את לשאול בו הפצירה וזוג' כלום , שאל ולא ח"ו, רבו אחרי הרהר לא הנ"ל

אותה  ושאל ע"ה] ביילא חיה [מרת הרבנית אל נכנס ברירה בלית ויום , יום  אליו כדברה ויהי אליה,

כשהתארס. עליה בנו קיבל לא ולמה מה על הוא ידוע אולי הדבר, לפשר

אבל  רבינו, השתומם ראשונה וברגע כנ"ל, שמואל ר' בשם אותו ושאלה הק' בעלה אל הרבנית נכנס

איזה  להם היה שאח"ז היה וכן חתן, שהוא עליו חזיתי לא עליה לו נתתי לא אם ואמר, נענה תיכף

עלתה  לא אבל ביניהם , שלום  להשכין שעות כמה ועמל רבינו לפני באו השידוך לבטל וכשחפצו דו"ד,

בתחילה. אמר כאשר החבילה, ונתפרדה בידיו,

ועי' סקי"א), כ"ה (סי' השלחן בקצות כ"כ ב'). אות קמ"א סי' בברכ"י (ועי' העולם מנהג וכן יא.

סקט"ז), קמ"א (סי' מ"ב

עג : מצוה נר תמיד, מס' הקדוש, של"ה עי' בקול מ יב. לקרות שיתחיל קודם אמן עונה שהחזן נהג

לקרות. כשמתחיל וישמעו הקהל שיבינו כדי רם,

והטעם  טוב". בדבר ויסיים טוב בדבר לקרוא תמיד שיתחיל "ויכוין ס"א) קל"ח (סי' ברמ"א יג.

אות  (שם חיים  ובארחות אותם . קלל שהוא ויאמרו עמו, לנצויי ליתי ולא ס"א), (שם בלבוש  כתב

בתורה, לקרות עומד שהוא זה וז"ל, יד.) (מגילה מירושלמי שהביא שלמה כרם ס' בשם מביא ג')

שסיימו  בנביאים  שמצינו כמו העדה בקרבן ופי' טוב, בדבר וחותם  טוב בדבר פותח שיהיה צריך

ע"כ. בטובה, בענין דבריהם מהרי"ק מסידור נורא מעשה מובא שבועות מס' השל"ה ובקיצור

עיי"ש . טוב לא בדבר הקריאה להפסיק שלא ויכוין הזהירות ה': ס"ק קל"ח סי' משנ"ב ועי'

קרויה  אינה גלולים עובד דטובת ישראל של טוב בדבר ויסיים  טוב בדבר לקרוא תמיד שיתחיל

ישראל. של היינו רע בדבר לסיים  לענין וכן טובה

שלא  מסיימים פעמים הרבה שהיו הק' מאבותיו אצלו מקובל שכן (ח"א) אלעזר מנחת ובשו"ת יד.

קלח. סי' בושטאטש  אברהם באשל וע"ע וכיוצב"ז, טוב בכי סיים  דלא משום בחומשים  הנדפס כפי

ברכו אומר ו: קלט, סי' בשו"ע המחבר כתב וישטו. טועה, בלחש  והאומרם  רם  בקול והברכות

רם  בקול ולברך לחזור שצריך המבורך אומרים ה' ברוך ויענו העם  שישמעו כדי כתב: וברמ"א .

עונין  אלא עמו יענו לא עונה החזן ששמעו אע"פ המברך את הצבור שמעו לא ואם (טור) ועד לעולם 

לכוין  צריך ג ': סע' רפד, סי' שו"ע עי' בו). וכל חיים  ואורחות הר"י בשם  (ב"י החזן דברי על אמן

ברכות  מאה מנין להשלים לו ויעלו אמן אחריהם  ויענה המפטיר ולברכות בתורה הקוראים  לברכות

ומסיים  בלחש. כשאומר ברכו אומר דלמי כד: ס"ק קלט סי' במשנ"ב ועי' בשבת. מנינם שחיסר
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רם  בקול שיאמרו להם רימז  .ÊË)מצוה

במפה בין  כיסהו וגם תורה הספר  את גוללים היו  לגברא מנדבורנה ÊÈ)גברא חיים הדבר ורבינו
כסאו על  אז יושב היה ימיו  .ÁÈ)בערוב

לעולה מברכים שברך " הק'ËÈ)"מי לרבינו  שברך" "מי מברכים ואח "כ  ,(Îשל ולמכיריו

________________

" רם שם  בקול לאומרן מצוה ברכו בודאי  אומר אם  אף "ונ"ל שכתב יאיר לחות חיים במקור ועי' ."

אמן, לענות הקהל ידעו שלא עד בלחש הברכות אמר אם רם  לבטלה,בקול הוי  ברכו ברכת גם 

פרטית  ברכה העולים דמשמע על מצוה לאברהם: החסד בשם  י"ז ס "ק רפד סי' החיים  כף ועי' ."

אמן, לענות ויוכלו ישמעו הקהל שכל כדי רם, בקול נאמר שיברכו עליהם  הלחש  הברכות והאומרים 

הרבה. טובה יאבד אחד וחוטא יח) ט, דמתרעם (קהלת ועונים) ד"ה נ"ז, (בסי' הלכה בביאור וע"ע

ומשער  בלחש  אומר שהש"ץ ורואה הש "ץ אצל שעומד ר"ל בלחש  אמר הש "ץ "אם  וכותב מאד כך על

רק  אחריהם יענה לא ע"כ להקהל נשמע ידם  ועל יחידים  איזה רק אנשים ט' שמעו לא שבודאי

לכו"ע. ממנו אמן שומעין שאין בלחש התורה על שמברכין אנשים הרבה בעו"ה נכשלין זה ובדבר

ומחטיאין  ביהל"ו ועונין לקהל למרחוק נשמע ועי "ז  הבימה על העומדים  לו הסמוכין אנשים  רק

הרבים. את בעצלותן

ובר  אורין  בר ומיוחס גדול ת"ח אחד אברך היה אחת שפעם  מעשה מובא האותיות שער ובספר

הסב"ק רבינו אצל זי "ע,אבהן מרדכי  ר' רבו הרבי ואימת הפחד מגודל לתורה, לעלות וכשקראוהו

" בזה"ל: ואמר מרדכי רבי הרה"ק נענה דקה, דממה בקול התורה על ברכה עשה עליו, איין ששרר

אייבערשטן  דעם  פאר קול דעם הייבן צו אויף גיהאט  מורא באמת האט  וואס  גיווען איז  ריז 'ינער

שעליו). ד' מיראת פיו לפתוח פחד שבאמת מרוז'ין הרה"ק היה כהוגן (האחד פיך פתח אתה אבל

ואמן. וב"ש ב"ה אחריך לענות שישמעו כדי  התורה, על ברכה ועשה

בקול  והברכות ברכו אומר מצוה הבר בחור כשהיה מובא: שליט"א לנדמן יצחק הרב ברשימות טז.

היה  בלחש  מברך מישהו כשהיה זאת ולעומת רצון, ושביעות רוח קורת רבינו על ניכר היה גדול

כך, על כאבו גודל ניכר היה בידו, עלה שלא ולפעמים הברכות, לשמוע אזנו ומטה מתאמץ רבינו

ע"י  רבינו נעמד תשע"א אייר מחודש האחרונה שבשנתו ויצויין ביחידות. כך על עורר אף ופעמים

והברכות. התורה קריאת היטב לשמוע שיוכל כדי הבימה

נהגו  אלו ובמדינות הג "ה, לגברא, גברא בין בסודר הכתב לכסות נהגו ס"ה), קל"ט (סי' בשו"ע יז.

וכתב  לכסותו, צריך השו"ע שלפי מבאר (סק"ו) והט"ז עיקר. וכן לגברא, גברא בין מגוללת שיהא

מוסיף, סק"ו) (מ"ז, והפרמ"ג  כיסוי. צריך ואין מגוללת, שהיא נהגו אלו שבמדינות הרמ"א ע"ז

וכ"כ  ומגוללת. לגברא גברא בין לכסות ראוי שיעלה, לאיזה מה זמן מתיישב דהסגן האידנא ונראה,

כ"א). סעיף ד' (שער אפרים  בשערי

סי  רמ"ב (סי' יו"ד ברמ"א הכנסת יח. שבבית הציבור אין הבימה, על תורה שהספר דבזמן כתב, "ח)

אם  השולחן על שהספר שכיון י"ג ס"ק בט"ז שם  ע"ע אחרת. ברשות הוא דהספר לעמוד, צריכים 

לישב. ומותר עצמה בפני רשות הוי עשרה וגבוה ארבע רוחב הוא

הביהכנ"ס. מכל גבוה שהוא הבימה על דהיינו

שאביו  שכתב נ') סימן שבת (הל' זרוע באור עיין בראשונים , כבר נזכר שברך" "מי עשיית מנהג  יט.

בשבת, ולהעריך להקדיש  אסור דהלא המדרש, לבית נדבות לנדב אז שנוהגים המנהג על תמה

" הצאן מצעירי לא' רבינו שח ופעם עיי"ש. הדברים , את נוסף,ומיישב שבירך' 'מי עורך כשהגבאי

נעשים  כאלו 'מרווחים  כידוע אבל בטלים , דברים  של דקה 'מרוויח' שהוא שסבור מי יש
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וכדומה  .Î‡)העולה

כתפיובחור על  גדול בטלית התעטף בשבת לתורה .Î·)שעלה

משה ב"מי ויעקב, יצחק אברהם אבותינו  שברך "מי הנוסח , אומרים רח "ל , לחולה שברך "
ושלמה  דוד "את Î‚)ואהרן אומרים ואין פלוני". בן  פלוני את וירפא יברך הוא ,

וכו 'Î„)החולה" מלזעוק' הוא 'שבת ומסיימים .(‰Îשברך מי אמר זיע"א חיים' ה'דבר רבינו  .
בעצמו .ÂÎ)לחולה

שאר"מי (או האמהות שמות מוסיפים ואין לחולה, כנוסח אומרים רח "ל  לחולנית שברך"
צדקניות) .ÊÎ)נשים

________________

בספר". לעיין הזו הדקה את שתנצלו רוצה, אני ואילו אברהם אביונים '... רבי הרה"ג  מרשימות

מרדכי. מאמר הק' בישיבתנו ר"מ שליט"א. לנדמן מרדכי

הכנסת  לראש  גם שברך מי שעושין מקומות "יש  כ"ד), סעיף ד' (שער אפרים בשערי הוא כן כ.

ד"ה  נט. (עירובין המאור בעל הלוי זרחי' רבינו לדברי העיר רחמים  שערי בהגהות ושם ופרנסים".

(דפוה"ח  אמשטרדאם במנהגי הוא וכן ושבת. שבת בכל הנשיא את לברך היו שרגילין יחיד) של עיר

הרב. של השם שברך" ה"מי בנוסח לפרש שצריך ג ') סעיף ה' סימן פ"ו

העולה  של מיודעיו לאנשים שברך מי לעשות מאריכין "ויש (שם ), אפרים שערי בספר הוא כן כא.

צדקה). של לקופה הנאה זה ידי על כשמגיע מלבד בזה לקצר שראוי (ועיי"ש צויו" פי על

מצות  לעשות או בס"ת לעלות שלא המנהג וז"ל: מביא ב') אות קל"ה (סי' חיים בארחות כב.

(מנהגי  קהלות דברי ובספר ובנושא"כ, ס"ג) י"ד (סי' בשו"ע ועי' טלית. בלתי ס"ת קריאת

הקריאה  לצורך מצוה עושה שכל פראנקפורט "מנהג  כתב, ז') הערה תקע"ח, סיון כ"ה פראנקפורט,

כהוצאה  מצוות שאר שכן וכל הקריאה, בעת ג ' או ב' ס"ת הנושא אף בטלית, מתעטף בתורה,

ח'. אות י' שער אפרים בשערי וכ"כ וגלילה". והגבהה והכנסה

שכתב  י"ח) באות ג ', (שער אפרים שער על רחמים  שערי ועי' בזה, מקפידין אין החול בימי אמנם

בכובע. סגי דלבחור משמע טלית, או עליון, בכובע רק לתורה לעלות או לקרות שלא להזהר

ואהרן  'משה שמוסיפים שהטעם ט) יד, (פרק הכולל שער ובס' קצ) סי' (או"ח לוי חלק שו"ת עי' כג.

מה  בענין הטעם  שם  ועיין השלימה. לרפואתו זכותם לצרף הוא בחולה, דייקא ושלמה' דוד

'יוסף'. ומשמיטין ושלמה' דוד אהרן 'משה שמוסיפין

לתרע  דלא לאיניש  תיגלו לא להון אמר דחליש , קדמאה יומא רבא, (מ.), נדרים  בגמרא ראה כד.

יפתח  ואל לשפתים, כרותה ברית (יח.) קטן במועד שאמרו "כענין ביאר, ובמהרש"א וכו'. מזליה

י"ט  אות התפלה נוסח מאמר מאמרות, חמשה בספר ועיין חולה". שהוא לומר לשטן פיו אדם

רחמים  אדם  יבקש לעולם  לב:) (שבת חז"ל מאמר עפ"י הענין ומבאר זי"ע, אבותיו בשם  כן שהביא

ומודים  מקיימין הרי "החולה" שאומרים  וכיון ותפטר, זכות הבא לו אומרים  יחלה שאם  יחלה שלא

עיי"ש . וכו', זכות להביא וצריכים חולה בחזקת שהוא

ר"ת  הוא מ'לזעוק ה'וא ש 'בת תיבות דג' מאמרות חמשה בס' ועי' יד. סק רפ"ח סי' מג "א עי' כה.

זה. שם לכוון חולים ביקור בכונת שבתי ר' בסידור כדאי' חולה מכל המות המסלק הק' שם

מתלמידי  ז"ל הורוביץ הלוי דוד שמואל ר' והרה"ח שליט"א עקשטיין זושא ר' הרה"ח מפי כו.

זיע"א. מנדבורנה חיים  הדבר רבינו

(שרה  הקדושות האמהות שמות את האומרים אלו נכון שאין נ"ה סי' בנימין משאת בשו"ת עי' כז.

מצינו  ובתוה"ק בקדמונים , מוזכר שאין מחודש דבר זה כי לאשה, שבירך מי כשעושין וכו') רבקה
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ששומררבינו למי טוב, יום התוספות בעל שתיקן  שברך" ה"מי מברכין  שבת בכל  לומר תיקן
הורה  וכן  לתורה, עלה שרבינו לאחר  ואמרוהו  התפילה, בעת לדבר  שלא ולשונו פיו

אתר בכל די מדרשינו  בתי בכל  לנהוג .ÁÎ)רבינו

"שישי"רבינו לעלית שבת בכל לתורה בשב"ק ËÎ)עלה יו"ט כשחל  וכן  ,(Ï עלה בשלח ובפר' ,
הים  לשירת הדברות Ï‡)רבינו לעשרת רבינו עלה ואתחנן  ובפר' יתרו  ובפר' ,(·Ï כשהם ,

________________

סימן  ג' (חלק השדה פרי ובשו"ת הנוסח, לשנות ואין באמהות, ברכה מוזכר ואין נתברכו שהאבות

בנימין, לידת בשעת מתה ורחל כן, גם רחל היה אמהות שבכלל "כיון לזה, טעם  נתן א') אות ק"ע

שרה  אמותינו שבירך מי יאמרו אם  כן ואם וכיו"ב, לידה חבלי מחמת חולה שאשה מזדמן ולפעמים 

ותקש  נאמר שהרי לידה מחבלי נתרפאת לא שרחל כמו לומר ח"ו קטרוג  יהיה ולאה "רחל" רבקה

רק  ומזכירים כלל האמהות מזכירים  אין הכי משום  רחל, מאמנו טובה אינה היא גם בלדתה, רחל

ועוד  המילה) (סדר היעב"ץ ובסידור של"ה בקיצור אמנם  אבותינו. שבירך מי ואומרים אבות זכות

הנ"ל. שמוסיפים מוזכר סידורים

ש  למי שברך מי נוסח לומר טוב, יום התוספות רבינו תיקן ות"ט ת"ח בשנת הגזירות בזמן שומר כח.

התפילה. בעת לדבר שלא ולשונו פיו

עולה  היה לא השבת ימי שבכל [האריז"ל] "ראיתיו כתב צב) עמ' שחרית, (ענין הכוונות בשער כט.

יש  עצמו בפני ששי למכור שנהגו "מה כתב: סק"ט) רפב, (סי' ובמג "א שישי". אלא תורה לספר

שי"ב". עמ' לך שלח מהזוהר סמך קצת

על  קס"ג, דף לך שלח פרשה בזוהר הנזכר הטעם לך יתבאר ועתה יט: פרק השבת שער פרע"ח ועי'

נמצא  ונשגב... צדיק ירוץ בו צדיק, דאיהו ששי, אלא תורה, לספר סליק לא יומא כל כרוספדאי, רבי

מקבל  הוא כי ששי, אלא סליק היה לא כרוספדאי ר' לכן בגלוי, כולו כי היסוד, הוא שבכולם הגדול

רק  אינו כי מאוד, מועטת הארה שם כי מכולם, קטן והז' מכולם. גדול והיסוד בכולו... מגולה אור

היה  בשבת, לתורה עולה כשהיה זלה"ה, למורי ראיתי ז', למנין עולין הכל ולכן לבד, העטרה סוד

עלה  כרוספדאי ר' לכן מכולם , גדול וזהו אבא, יסוד עטרת שבתוכו ז"א, יסוד ששי...ששי תמיד

ששי. תמיד

נקרא  "ששי בתוה"ד, איתא כהיום) ויהי במדרש  איתא בד"ה וישב, (פרשת אהרן בית ובספה"ק

נזהרין  אנו אין עכשיו אך ששי, בפרשה צדיק שהוא למי תורה לספר לקרוא צריך ולכן כידוע, צדיק

לקרות  דווקא שצריכין זצוק"ל קארלינער שלמה רבי הצדיק הרב בשם אומרים  באמת אבל בזה,

צדיק", שהוא מי ששי, לפרשה מקום צדיק מכל אבל בד"ה ס "ו סימן או"ח סופר חתם שו"ת וע"ע

ששי  אמרו הכי ומשום דוד, יוסף אהרן משה ויעקב יצחק אברהם  קרואים ז ' חלקו חן בעלי  וז"ל:

דקל"ח  (ח"א חיים' 'עץ בס' וכתב ט'. ס "ק רפ "ב סי ' מג"א כמ"ש  שבקרואים  ומובחר מעולה הוא

ראה  שלא דמוחזק צדיק דאיהו לקטן שישי עליית לתת תימן בק"ק נהגו זה שמטעם נהגו) ד"ה

עכת"ד. הצדיק ליוסף רומז  דאיהו קרי

נהג  שכן ע"ב ע"ג דף הכוונות שער ועי' "חמישי". לעליית רבינו עולה היה בחול כשחל וביו"ט ל.

שהוא  מכולם  גדול ביו"ט חמישי דעליה יז) אות תולדות ב', (שנה חי איש  בן ועי' הקדוש . האר"י

עולה  מוילנא הגר"א היה שביו"ט קס"ה אות השלם רב במעשה ועי' עיי"ש , דחכמה יסוד כנגד

ר"י. אות ושלום  חיים דרכי וכ"כ לחמישי,

הקהל  שחכם  "נהגו הגדולה": "כנסת בעל דברי את הביא ח') ס"ק תכ"ח סי' (או"ח במג"א לא.

ומסתמא  שבהם, הגדול אלא להקב"ה שיזמר ראוי אין הים  ששירת והטעם , כו', הים שירת קורא

הרדב"ז  שו"ת בשם  רמ"ב סי' ריש  (יו"ד תשובה" ב"פתחי הוא וכן שבהם ". גדול הוא הקהל חכם

אמת"" "לדוד בספרו החיד"א כתב וכן הים . לשירת יעלה שהרב התורה מכבוד שזהו ד"ש ), סי'

ה'). אות י' (סי'
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לשישי  קריאת Ï‚)מכוונים בשעת בהם שמכוונים שע"י כוונות שיש אמר  רבינו  אמר [פעם .
סיני]. הר  מעמד של  וההארה הזמן  את מעוררים הדברות עשרת

אחת רבינו שנה אחרת, עליה לעלות מתחיל בראשית בשבת שנה בכל היה זי"ע חיים' ה'דבר
כהן כלÏ„)במקום על ולברך  לעלות שרצה כיון  הלאה, וכן לוי במקום הבאה ובשנה ,

כולה  התורה .Ï‰)פסוקי

למפטירבשבת רבינו עלה פרשיות ארבע של ובשבתות חנוכה ובשבת בשבתות ÂÏ)ר "ח  וכן  .
למפטיר עלה הק' זקניו ושל ואמו הק' אביו של  יומ"ד שיש ÊÏ)שקודם למי אמר  וכן  ,

________________

יעלה  האב"ד או העדה שגדול ראוי ד"ש, סי' רדב"ז כנה"ג , בשם  סק"ח תכ"ח סי' מג "א עי' לב.

ה'), אות י' (סי' לחיד"א אמת" "לדוד בספר עוד ועי' הגבורה. מפי שנאמרו מפני הדברות, לעשרת

וראה  רעו, סי' אבוהב למהר"ש  שמואל דברי שו"ת ועי' סק"א). רמ"ב סי' (יו"ד תשובה" וב"פתחי

כבכל  המנהג אין הדברות בעשרת כי ללב. יפה ס' בשם כ"ח ס"ק רפ"ב סי' החיים ", "כף בספר עוד

חכם . תלמיד לפני ועשיר- נכבד הוא אם  גם  לעלות- הארץ לעם קורין ואין העליות,

ולעשרת  לשירה לשישי עולה שהיה זי"ע מצאנז הרה"ק של מנהגו היה שכן חיים בדרכי וכ"כ לג.

לשישי. מכוונים כשהם הדברות

להם  ששייך כיון כהן, במקום  מדרשם בבית שעלו צדיקים  שהיו מה מנחה בתפלת לקמן עי' לד.

כהן. במקום בשבת במנחה לעלות רבות שנים במשך רבינו נהג  וכן לכהן. לתת צריכים אין

שליט"א. זלצמן שמעון ר' הרה"ח מפי שליט"א. עקשטיין זושא ר' הרה"ח מפי לה.

עלה  פרשיות ובד' לשישי שבת בכל עלה זי"ע מוילנא שהגר"א קלד אות השלם  רב במעשה לו.

במנהגי  וכ"כ זי"ע. מאפטא הרה"ק נהג שכן מובא טז) (אות ישראל אוהב מנהגי ובס' למפטיר.

זי"ע. לב הייטב נהג שכן מובא מהרי"ח ובליקוטי זי"ע. מזידיטשוב הרה"ק נהג שכן מובא זידיטשוב 

וכן  זיע"א, איתמר רבי הזקן אדמו"ר מרן זקינו של יומ"ד סיון כ"ב שקודם  בשבת נהג  כן לז.

זיע"א. מקרעטשניף מוהרא"ז אדמו"ר מרן זקינו של יומ"ד אייר כ"ז שקודם  בשבת

בנו  להפטיר "נהגו ה'), אות י"ח סימן אמת לדוד (בספרו החיד"א וכתב סקי"ח, רפ"ב סי' מג"א עי'

בכל  אם או אב פטירת תור דבהגיע מקומות באיזה נתפשט ומזה המד"ר, ע"פ חודש י"ב כל מת של

מעשה  ובשו"ת א'. ס"ק רפד סי' או"ח יוסף ברכי בספרו וע"ע הקודם ". בשבת מפטיר הבן שנה,

בענ  כתב נ"ו) סימן יו"ד א' חלק תרט"ו, שנת אזמיר אשכנזי, אברהם  נסים  (להג"ר זה,אברהם ין

פי  על חודש י"ב כל מת של בנו להפטיר דנהגו קט"ו סימן בתשובה ז"ל הריב"ש  שכתב מה "עיין

שהיה  אחד במת עקיבא רבי פגע אחד יום  שאמר, נ') סימן שבת הלכות זרוע אור (עי' המדרש

להביא  הימים כל משפטי כך רבי לו אמר לך, למה בני ליה אמר כתפו, על ונושאן עצים מקושש 

שיצילני  מי אין א"ל הזה, הצער מן להצילך שיוכל מי ואין לו אמר בה, נדון להיות גהינם של באש

תעמוד  זכותו כי ידעתי כן יעשה ואם בעבורי ה' לכבוד בנביא יפטור או קדיש  בני שיאמר לא אם

המת  אותו נגלה לימים  אמר, אשר ככל ויעש מת של לבנו זה ויגד עקיבא רבי ובא בעדי, ויגן עלי

יעו "ש. דעתי, שהנחת דעתך תנוח  וא"ל  עקיבא  דמדי לרבי  מקומות באיזה המנהג נתפשט ומזה

הדור  מופת הרב שכתב וכמו הקודם  בשבת מפטיר הבן אם  או אב פטירת יום  בהגיע בשנה שנה

או"ח  שם  אמת לדוד בספר ז "ל י"ט:[החיד"א] אות כ"ה סי' פאלאג'י, לר"ח החיים  בספר וע"ע ."

שהעתיק  ע"ג קכז דף אחרי פר' מהזוה"ק יסודו ואם אב של נשמה רוח נפש לעילוי הפטרה ענין

החיים  דרך וסידור מ"ב סעי' ט' שער אפרים  בשערי גם זה מנהג  ומובא שעה. סימן סוף יוסף בבית

עפ"י  מובא ג ' שער יתום  קדיש  דיני אפרים המטה על המגן ובאלף י"א, סעי' ע"ח סי ' וקיצשו"ע

ועליית  היא"צ , שקודם  בשבת הוא לדרגה מדרגה הנשמה עליית שעיקר רטו:) (ויקהל הזוה"ק דברי
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מפטיר לעליית לתורה לעלות היארצייט שקודם בשבת להשתדל אמו  או אביו  על  יארצייט לו
מוסף  לתפילת התיבה לפני .ÁÏ)ולעבור

הרה"ק רבינו אדמוה"ז  [מרן הק' אביו על  אבלו שנת כל  במשך  זיע"א מנדבורנה חיים הדבר
ע"ה] מלכה מרת [הרבנית אמו  על  אבלו שנת כל ובמשך זיע"א] מנדבורנה איתמר  רבי
במשך שהיתום שע"ו ) סי' (יו"ד ברמ "א שכתב כמו  מפטיר, לעליית שב"ק בכל  השנה כל עלה

למפטיר יעלה חודש י"ב מפטיר).ËÏ)כל  נתן  האבל  בשנת שהיו לתלמידיו  (וכן ,

בכלמרן  עולה בארה"ק שנותיו  באחרית היה זיע"א מנדבורנה איתמר  רבי הרה"ק אדמוה"ז 
שהיה  מעשה משום ל'שישי', ולא חמישי לעלית .Ó)שב"ק

מפטיררבינו לעליית שב"ק בכל  השנה כל עלה הק' אביו על  אבלו אבלוÓ‡)בשנת ובשנת ,
רבינו נהג חיובים הרבה והיו הקהל  שנתרבה כיון  ע"ה הצדקנית הרבנית אמו  על

החודש  את בו שמברכין  שבת בכל למפטיר .Ó·)לעלות

________________

מקדש  ובס' ד'), סעי' שע"ו סי' יו"ד ברמ"א (כמ"ש הנפטר לנשמת נייחא ועושה מסייע למפטיר הבן

עדיפא  היא"צ  שלפני בשבת מפטיר דעליית הנעלם מדרש עפ"י ע"ב) רט"ו (ויקהל הזוה"ק על מלך

סי' השלחן קצות וכ"כ כ"א. אות תולדות חי איש בבן וכ"כ קדיש , החצי ואמירת אחרון מעליית

סק"ד. פ"ח

שליט"א. מוגרבי הגר"י תלמידו מרשימות לח.

שליט"א. עקשטיין זושא ר' הרה"ח מפי חיים לט. הדבר המשיך האבל שנת שהסתיים  ולאחר

אחרת  עליה שנה כל לו שהיה מקודם  שאחז בסדר וכ"כ מנדבורנה ס"ד, שע"ו סימן רמ"א עי' .

(בספרו  החיד"א וכתב סקי"ח, רפ"ב סי' מג "א עי' חודש . י"א כל למפטיר לעלות שיש ס"ד. שם  לבוש

" ה'), אות י"ח סימן אמת המד"ר,לדוד ע"פ  חודש י"ב כל מת של בנו להפטיר נתפשט נהגו ומזה

בספרו  וע"ע הקודם ". בשבת מפטיר הבן שנה, בכל אם או אב פטירת תור דבהגיע מקומות באיזה

א'. ס"ק רפד סי' או"ח יוסף ברכי

אחרת מ. שעליה באמרו שישי עלית לו שיתנו התעקש מדרשו בבית המתפללים  אחד שפעם 

זושא  הרב מפי  חמישי . רק שישי לו יתנו שלא אדמוה"ז  מרן הורה שכך כיון כבודו, לפי  אינה

שליט "א. עקשטיין

או  זו שעלייה ההמון בפי שמוחזק מה לבטל גדולה "ומצוה שכתב, קל"ו) (סי' השלחן בערוך ועי'

אותה  שמחזיקים  בהעלייה לתורה לעלות בעצמו לנהוג שיכול ומי וכדומה, מאד, פחותה זו עלייה

גדול  שטות לך אין ובאמת ירחם, ה' מזה, בא מחלוקת הרבה דבעוה"ר רבה, מצוה הוה לפחיתות

עכ"ל. שטן", מעשה אלא זה ואין אחת וברכה אחת תורה שהכל סי'מזה (ח"ב בתשב"ץ וע"ע

שכל  זה, בעבור להתקוטט ח"ו י"ח) ס "ק רפב (סי' במשנ"ב וכ"כ ע"ש], הרא"ש  נהג דכן רע"ו)

עכ"ל. וגו', טהורות אמרות ה' אמרות וכדכתיב וטהורים  קדושים  כולם הם התורה אותיות

כל  במשך היתום  ד') שע"ו, סי' (ביו"ד רמ"א ועי' שליט"א. רוזנבוים יוחנן הרה"ג  מרשימות מא.

קודמת. הערה ועי' למפטיר. יעלה חודש  י"ב

היא"צ שלפני בשבת קדיש  לומר בידו שקבלה כ' סוסק"א) הקדיש  (משפטי ציבור שלמי ובס' מב.

זכור  בס' וכ"ה שלפניהן, בשבת הוא מדריגה אחר מדריגה העולות הנשמות של העליה שעיקר לפי

בנד"ז  שם  והאריך סקכ"ג) נ"ג  (סי' החיים בכף וכ"ה כן, שקיבל גדול רב משם  ק') (אות לאברהם

מפטיר  לעליית שיעלה שמקפידין שמנהגינו וכנראה היא"צ. שלפני בשבת הוא הנשמות שעליית

למפטיר, יעלה חודש  י"ב כל במשך שהיתום שע"ו) סי' (ביו"ד ברמ"א שכ' מה פי על הוא דייקא
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מים,קראו בכוס ידיו  את הטביל  הבימה לעבר  ממקומו שהלך וקודם לתורה, לעלות רבינו את
באמצע  ידיו  את בהם ליטול  שיוכל כדי מים, עם כלי הבימה על לרבינו  הכינו  וכן 

מג).הקריאה 

ובזריזות הלך קצת הקצרה Ó„)בריצה הדרך שהוא הבימה) (מדרום ימין  מצד  הבימה אל ועלה ,
לו הארוכה מהדרך שמאל מצד  ירד  למקומו  וכשחזר .Ó‰)לו,

כלקודם בשם ושכינתיה קוב"ה יחוד  "לשם ואמר  מים, במעט ידיו  הטביל  התורה ברכת
.ÂÓ)ישראל"

________________

יום  לקראת גם  כן על מפטיר, בעליית המת מנוחת לטובת מוחדת וחשיבות מעלה דיש  מזה חזינן

שהוא  למפטיר עולה שיהא בחרו כן על למפטיר ויעלה קדיש יאמר שהבן שמובא היות היא"צ 

חסד  ובס' ה') אות י"ח סי' (להחיד"א אמת לדוד בס' וכ"כ נשמות, תיקוני לגבי שבעליות המובחר

(יו"ד  אברהם  מעשה בשו"ת וכן הנ"ל, ממדרש  שנלמד כ"ה) אות קל"ה סי' יועץ פלא (לבעל לאברהם 

ע"ב). סי' (יו"ד חי כל נשמת ובשו"ת ר"י) (אות ושלום  חיים ובדרכי נ') סי'

ש  לנדמן יצחק הרב ברשימות הקריאה מג . ובאמצע הברכות באמצע אף לפעמים  מובא: ליט"א

במים . אצבעותיו את רבינו הטביל

יעקור  לקרות, לעלות "וכשקורין היום, סדר ספר בשם  קרה"ת) (הל' בסדורו היעב"ץ כתב מד.

שקורין  האיש  וז"ל, כתב א') סעיף ד' (שער אפרים  ובשערי ויעלה". בזריזות ויעמוד ממקומו במהרה

ברורה  ובמשנה עכ"ד. שמה, תורה שהספר המגדל אל מיד בזריזות לילך לו יש לתורה, לעלות לו

בזריזות  לילך לו יש  לתורה לעלות אותו שקורין מי האחרונים  כתבו וז"ל, כתב כה ס"ק קמ"א סימן

עכ"ד. הציבור, וכבוד ביהכ"נ כבוד משום  מיד

ממקומו, קצרה בדרך לו שהוא בפתח עולה למגדל, העולה ז) סעיף קמ"א סימן (או"ח בשו"ע מה.

כתב  כ"ב ס"ק ברורה ובמשנה עכ"ד. מקומו, עד ארוכה בדרך לו שהוא אחר, בדרך מהמגדל וירד

להראות  התורה כבוד משום  וגם הרבה עליו ימתינו שלא הצבור כבוד משום קצרה, בדרך וז"ל,

בה. לקרות וממהר עליו חביבה שהיא

כל  קודם  אומרים שאנו למה הטעם בפסוק: עוד ד"ה דברים, פר' אלימלך, נועם סה"ק עי' מו.

כו' יחוד לשם  ותפילתינו ישראל עבודתינו כל כן בשם ואם  כו' בארץ צדיק שאין היות והכוונה

אותו  ונפגם חלילה עבירה איזה בהם שנעשה כיון באברינו קדושה דבר איזה לעשות יכול האיך

עם  עצמו שכולל במה הוא לזה שהתיקון אך ההיא העובדא קדושת  עליו להשרות יכול ואיך האבר

ישראל  הכללות כי פגם  שום בלי שלם  ההוא והעולם  ישראל", "כל הנקרא עולם יש כי ישראל כללות

הם  הכללות אבל לפעמים  חוטאים שהפרטים  אף כן ואם צדיקים  כולם  ועמך כמ"ש הצדיקים  הם

והוא  למעלה חקוקה צורתם ותמיד חלילה בהם  רע פגע ואין שטן ואין בקדושתם  קיימים  תמיד

בהתכללות  שם עצמו מקשר והאדם  כלל לחטא שליטה אין ושם קדמון אדם קודש בספרי הנקרא

העובדא  או המצוה לעשות יכול ואז עליונה בקדושה ונתקן בכללות נקשר האבר אותו ואז ההיא

ע"ש . אחת. עצה וזה ההוא

נפלא משל (תהלים ) מאירים , פנים  ראה יחוד לשם  אמירת זי "ע בענין מפרימישלאן מוהר"מ מרבינו

קודם  יחוד לשם  אמירת ענין לפרש נראה וז"ל: מצוה כל קודם יחוד לשם אמירת ענין בביאור

עוברי  על שעומדים מליסטים  ירא והיה למלך מתנה נושא שהיה באחד משל, עפ"י המצוה עשיית

בכל  צועק שיהא בנפשו עצה טכס כן על ידם. תחת שיש  מה ושבים מהעוברים  ולגזול לחטוף הדרך

איש  כל כי המלך, מתנת לחטוף אליו מגשת הלסטים  ייראו ועי"כ למלך, מתנה נושא שהוא הדרך

תיכף  אזי שבקדושה, בדבר עוסק איש איזה באם  הדבר הוא וכן למות. דתו אחת המלך בדבר הנוגע
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הכתב)פתח גבי על (ולא מבחוץ הס"ת גב על  והניחו טליתו  מכנפות אחד  נטל  הס"ת, קצת
הספרÊÓ)ונשקו סגר  .(ÁÓ הס"ת של  החיים בעצי ידיו  בשתי עצם ËÓ)ואחז ואח"כ ברכו  אמר ,

________________

ע"כ  רשותם . תחת ר"ל ולהכניסו שבקדושה דבר אותו ולגזול לחטוף אחרא הסטרא כוחות מוכנים

ושכינתיה, הוא בריך קודשא יחוד לשם זאת עושה הריני שבקדושה דבר כל קודם לומר לזה עצה יש

אשר  המלכים מלכי מלך של דבר לגזול חלילה יפגע ומי המלכים, מלכי למלך מתנה נותן שאני היינו

אני  באם היינו טוב", דבר לבי "רחש  ב) (מה, בתהלים  הפסוק לבאר נראה ובזה כדת. שלא הוא

הבריות, את המלסטמים  רעות מחיות מתירא ואני ותפלה, בתורה לעסוק כגון טוב, דבר לדבר רוצה

אני  "אומר אזי הקליפות, לעמקי שבקדושה הדבר את לחטוף שרוצין דיליה וכת הסט"א היינו

למלך", אומר מעשי שאני בכך המלכים, מלכי למלך החפץ ונושא עושה שאני הדרך בכל צועק אני

אני  הולך ובכך המלך, בחפץ יד לפשוט יפגע מי ואז ושכינתיה", הוא בריך קודשא יחוד "לשם 

הסט"א  היינו דרכים, הולכי יפסיקוני ולא מהיר" סופר עט "לשוני ואז רע, ופגע שטן ואין בשלום 

עכד"ק. כל. אדון לפני לרצון ומאמרינו מעשינו ויתקבלו דילהון, וכת

הרה"ק  מכתב ד') סימן (שו"ת החדש יחזקאל בדברי מובא מצוה כל קודם יחוד לשם  אמירת ובענין

האומרים  על שגמגם אחד גדול ידי על הדבר נתברר וכבר וז"ל : זיע"א, משינאווא יחזקאל דברי בעל

מחו  וכבר לומר, אדם  לכל ראוי זה שאין פקפק והוא מצוה, כל קודם  ושכינתיה קוב"ה יחוד לשם 

בטלה  כי וב"ה התפלה, שער בספר זלה"ה [מטשערנוביץ] חיים מו"ה הה"ג זלה"ה ישראל גדולי עליו

באמת  לשוב הרוצים  כל רשאים  זו תפלה גם פה, פוצה ואין יחוד לשם  אומרים  ישראל וכל דעתו,

ט"ז) ג ' (תהלים נאמר עליו ח"ו  לשוב רוצה שאינו ומי תפלה, כל  כמו לאמרה פשוטים אנשים  אפילו

עכ"ד. וכו', חקי לספר לך מה אלקים  אמר פסח,ולרשע של הגדה על החדש  יוסף פרדס בס ' וע"ע

על  החדש  יוסף ופרדס  אודך אני  גם  בעמח"ס שליט "א רבינוביץ הכהן גמליאל רבי להגה"צ

יחוד. לשם אמירת בענין שכתב מה המועדים

ק  שער הכונות, שער עי' כשהיהמז. א': ס"ת, ז"ל]ריאת נוגע [האר"י  היה לא בתורה, קורא

לוקח  שהעולה נוהגין כתב, ס"ג ) ד' (שער אפרים  ובשערי הס"ת. של המפה ע"י רק הס"ת, ביריעות

או  הטלית ונושק לקרות, לו שיש  במקום העמוד מקצת על ומעבירו הס"ת, של המעיל או הטלית

בס' ועי' ע"כ. כאן, הכתוב מכל לקרות עליו שחביב דעתו מגלה ובזה ותיקין. מנהג  והוא המעיל,

הבורים . כמנהג הכתב על בטליתו ימשמש ולא ח'): אות קל"ט סי' (קאמארנא, הטהור שלחן

שלום  השר ה"ה הקלף, במקום  רק לנשק הקפידו צדיקים שהרבה הביא קל"ט) (סי' או"ח ובנימוקי

ויכול  למחיקה, גורם האותיות מקום  על מנשקין דאם תשובה, והדרכי משינאווא והגה"ק מבעלזא

עיי"ש . אותיות, שם  שאין במקום לנשק

לקרות  העולין בהטלית לשפשף שלא ליזהר "יש כתב, י"ב) אות תרע"א, (לעמבערג טוב זבד ובספר

במקום  בהטלית משפשפין בתורה לקרות כשעולים  יודעים שאינם אנשים  איזה יש  כי בתורה,

ממקום  בחוזק משפשפין ופעמים אחרונה ברכה וקודם ראשונה ברכה קודם  ומנשקין הקריאה

הקדוש  הגאון מרן אמר זה ועל וכו', תורות הספרי מאד מקלקלין ובזה הדף סוף עד כמעט הקריאה

שפוסל  א' לאוין, ג' על לעבור יוכל הכתב על בשבת משפשפין אם  אשר זי"ע, בעלזא אבד"ק מהר"ש

האותיות  את מוחק אם ב' לשוא, ד"א שם  את תשא לא לאו והוא לבטלה ברכה ומברכין הס"ת את

וכו'. דה"ק ע"כ אלקיכם, לד' כן תעשון לא לאו הוא הקדושים  בשמות פוגע אם  ג' שבת, חילול הוא

שאין  דאף וכתב כך על עורר והנה) בד"ה י"א סימן הרואה בית (אהל ואהלות מור בשו"ת וכן

עיי"ש . התורה, מן שאסרו שיעור כחצי הוי מקום מכל אחת, פעם מנגיעה האותיות נמחקין

ובגמר  הברכות, בשעת הספר וסותם  וגולל חוזר לברך שמתחיל וקודם כ', (שם ) אפרים  בשערי מח.

(סוף  התוס' ודעת כ', ע"א) צ "ה דף (ח"א מהרי"ח ובליקוטי ע"כ. וקורא, ופותח חוזר הברכות

שצריך  המקום  ויראה הס"ת, יפתח שלפניה הברכה שמברך דקודם פוסקים , כמה ועוד מגילה)
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הברכה  ובירך  הקריאה �)עיניו  אחר הס"ת, את קצת הגביה תורתו " את לנו  "ונתן  וכשאמר 
את  קצת הגביה שוב אמת" תורת לנו "נתן וכשאמר שלאחריה ברכה ובירך  הס"ת שוב נישק

.�‡)הס"ת 

מעטכשאמר ראשו  הרכין  המבורך ה' את .�·)ברכו 

ומאזיןכשעלה שותק היה אלא קורא, הבעל עם ביחד  בפיו קורא היה לא .�‚)לתורה

________________

דעת  הוא וכן וקורא, הס"ת ופותח חוזר ואח"כ התורה, וברכת ברכו ויאמר הס"ת ויגלול לקרות,

חיים . אלהים  דברי ואלו ואלו האריז"ל,

והט"ז  התורה, מן כמברך נראה יהא שלא אחר, לצד פניו שיהפוך כתב ס"ד) קל"ט (סי' ברמ"א מט.

אלא  אחריני, מידי על מברך כאילו עצמו דמראה אחר, לצד פניו להפוך נכון שאינו כתבו וב"ח

נהרא  דנהרא בביה"ל וכ' סגורות, בעינים  שיברך כתבו ובח"א בשכנה"ג אמנם פתוח, ישאירנו

נוהג  היה שכן מביא תשובות פסקי ובס' זצ"ל.ופשטיה, איש החזון

אלא  בכתב להסתכל שלא נוהג אני שכתב הגדולה כנסת משיירי הביא ז סע' קלט סי' בא"ר נ.

הברכה. בשעת עיניו דיסגור ס"ג  כ"ג סי' ובקיצש"ע חוץ. להסתכל

לנענע  צריך שהעולה משה המטה בשם שהביא י"ב), ס"ק קל"ט (סימן אברהם במגן הוא כן נא.

מובא  וכן אמת". תורת לנו "ונתן כשאומר וכן תורתו" את לנו "ונתן שאומר בשעה תורה הספר

ס"ד. ש"ד אפרים בשערי וכ"כ יז. סע' תרצ  סי' יאיר לחות חיים  במקור

בדפי נב. יד: הרי "ף על (קידושין, גבורים  ושלטי רפ "ב) סימן (יו"ד הגדולה כנסת לדעת חשש

כריעה  כרע לא אבל ראשו, כפף לכן ח"ו, כעובדו דנראה תורה, ספר לפני לכרוע שאין הרי"ף),

גמורה.

לקרוא  לאחר רק שמותר רו.) דף (ח"ב ויקהל בפרשת הזוה"ק בשם  הביא קמ"א סי' או"ח הב"י נג.

חד  בר דאורייתא בספרא למקרי ואסיר רו. ויקהל בפ' הזוהר לשון וזה יחד, שנים שיקראו ולא

מטורא  שעתא ההיא לה קבילו כאילו מפומיה, מלין דישמעון בגין ושתקין, צייתין וכלא בלחודוי,

ולא  בלחודוי, חד דבור בר ישתמע דלא ושתיק, עליה קאים  חד להוי באורייתא , דקרי ומאן דסיני.

גריעותא  תורה בספר משתכחין תרין ואי דבורין, תרין ולא הוא וחד חד, קדש לשון דבורין, תרין

שם  וע"ע קלא. חד ובעי תורה, בספר אשתכח דאורייתא דיקרא וגריעותא איהו, דמהימנותא דרזא

לשתוק, וחד קרי חד דאורייתא, בספרא דקרי "מאן רב. ויקהל גרעי פר' באורייתא קראן תרי ואי 

חד, כלא ודיבור קלא דחד בגין דלעילא, גריעותא מהימנותא איהו דבורין ותרין קלין תרין כדין

חד". דבור וההוא קלא ההוא דיהא בגין דאצטריך, כמה חד ודבור קלא דיהא אלא דמהימנותא,

להרה"ק  צבי בעטרת וכ"ה זי"ע, מקאזניץ להה"מ ישראל נזר בס' וכ"ה א', ס"ק שם  בט"ז וכ"כ

רשאי  שאין ה') סעי' כ' סי' התפילה (עמוד צדיקים  אור מסה"ק גם משמע וכן זי"ע, מזידיטשוב

הקריאה שום בשעת קורא לבעל לסייע הטהור אדם שלחן בספר זי"ע, מקאמארנא הרה"ק וכ"כ .

ובטעמים  בנקודות ויעיין תחלה שמסדר עד בספר לקרות "אסור א) קלט, התורה קריאת (הלכות

לו  ואסור כלל, עונה ואינו ושותק שומע הוא כי כלל לסדר צריך אין העולה אבל כנכון, לקרותן

הפרשה  כל לשמוע שחייבין הציבור כל כמו ושותק שומע אלא לאזניו, ישמע שלא בלחש אפילו לענות

גריעותא  'הוי קלי דתרי משום האיסור שטעם הזוהר לשון מעתיק שם זהב [ובזר ושותקין. ושומעין

(קמא, הטהור בשלחן כתב עוד בזה. שמאריך ס"ב סימן בנימין משאת בתשובות ועיין דמהימנותא']

ושותק, ושומע מברך והעולה הקורא הוא שהאחד והזהר ירושלמי פי על המנהג שנתייסד עכשיו ב)

והעולה  ונעים  רם בקול יקרא שהמקרא ביארנו כבר ב) (קמא שם ועוד וכו'. הברכה שומע והמקרא

הרה"ק  של עכ"ל בזוהר, שם  עיין לאזניו, משמיע אינו אפילו לדבר לו ואסור כעונה, ושומע ישמע

מקאמארנא.
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ובנותיובשבתות לבניו לב"ב שבירך" "מי לעשות רבינו ציוה ויו "כ  בר "ה וכן  מיוחדות

בעבורה �„)ויוצ"ח גם לעשות ציוה הרבנית אמו  ובחיי ,(‰�.

________________

רבינו  כשהבחין ופעם  קורא, הבעל עם  רבינו קרא הוש"ר בליל תורה משנה שבקריאת יצוין אמנם 

קורא. הבעל עם לומר לו רימז  קורא, מהבעל בשמיעה שהסתפק באחד הקריאה (מפי באמצע

שליט"א) קובלסקי אשר הרה"ג

אדר  לכ"א הסמוכה בשבת וכן הרשב"י, ציון בהיכל נח פר' בשב"ק התלמידים א' ברשימות נד.

בניו  לכל שברך מי לעשות וציוה זיע"א מרדכי ר' הרבי הסב"ק זקינו ציון ע"י בבישטינא כשהה

ציוה  ולפעמים  העליה, את בעבורו שרכש  למי וכן בשמותם, ואחד אחד לכל לפרטם וציוה ובנותיו,

המוסדות. למנהלי שברך מי לעשות

ספורות  שבתות תשע"ב, בא פרשת בשב"ק שליט"א: קובלסקי דוד חיים רבי הגה"ח מספר נה.

השבת  נערכה מאוד. עד וחלוש  תשוש במצב רבינו היה השמימה, בסערה הקדוש  רבינו עלות טרם

שבת, באותה התורה. בקריאת רבינו ישב לא מעולם  דעתו, על עמדו מאז אביב. בתל מנוחה בבית

בעמידה. להחזיקו אנשים שני צריכים והיו הברכות, את לברך במסירות קם  לתורה, עלה כאשר

ולא  טובה, להכיר כוחותיו בשארית מתאמץ רבינו איך ומפעים , מדהים  מחזה זה היה זאת, ובכל

הבית, בעל הגיע כאשר השבת, ובצאת שברך'. 'מי בברכת האירוח בית בעל את שברכו עד דעתו נחה

ברכות. לו והאציל עמו שוחח רבינו, לו קרא

לג ) (מצוה המבאר 'החינוך', ספר מן למדתי רבינו, פעם לי אמר הטוב, הכרת של לחיים  היסוד את

של  כביטוי מבאר הוא ואם , אב כיבוד מצות שורש את והרי התורה. מן חיוב היא הטוב הכרת כי

ולא  טובה, עמו שעשה למי חסד ויגמול שיכיר לאדם  לו שראוי זו, מצוה "משרשי הטוב: הכרת

אל  ושיתן ואנשים. אלוקים לפני בתכלית ומאוסה רעה מידה שזו טובה, וכפוי ומתנכר נבל יהיה

תועלת  וכל כבוד כל להם  לעשות לו ראוי באמת כן ועל בעולם, היותו סיבת הם  והאם  האב כי לבו

יעלה  בנפשו, המדה זאת וכשיקבע בקטנותו. יגיעות כמה בו יגעו גם  לעולם , הביאוהו הם כי שיוכל,

ושהוציאו  הראשון, אדם  עד אבותיו כל וסיבת סיבתו שהוא הוא, ברוך הא'ל טובת להכיר ממנה

יודעת  נפש בו ונתן אבריו, ושלימות מתכונתו על והעמידו ימיו, כל צרכו וסיפק העולם  לאויר

ראוי  וכמה במה במחשבתו ויערוך הבין, אין כפרד כסוס יהיה הא'ל, שחננו הנפש  שאלולי ומשכלת ,

ואמר: הוסיף ורבינו הוא". ברוך בעבודתו להזהר אשתדל לו אדם, עימי  שהיטיב פעולה כל "על

כך"! על טובה לו .להוקיר

רבינו  של האחרונים בימיו כי מביתר, שליט"א אדמו"ר מרן כ"ק סיפר הטוב הכרת של ענין ובאותו

הימים  ובאותם מאד ההליכה עליו שקשתה עד וחולה, חלש בהיותו הדין, בעלמא זי"ע הקוה"ט

העסקנים  מן אחד את קהל קבלת בלשכת אשר בחדרו רבינו יקבל בו מסוים זמן על רבינו סיכם

וסיפר  זי"ע, מרבינו הענין נשכח וטרדה חולשה מרוב והנה בביתר, הקהילה לטובת רבות פעל אשר

היה  אחד מצד כי לא, או לרבינו הענין להזכיר האם בדעתו, התיישב כי שליט"א אדמו"ר מרן כ"ק

כי  העסקן אותו עם קבעו הרי גיסא ומאידך עצומים, בכוחות לו עלתה פסיעה וכל מאד חלש רבינו

עסקן  אותו עם קבעו כי בעצמו זי"ע הקוה"ט רבינו נזכר מחשבה כדי תוך פנימה, בקודש  יתקבל

רצונו  כי הוא מרגיש  הטוב הכרת מתוקף כי מביתר שליט"א אדמו"ר מרן כ"ק לבנו ואמר זה, לזמן

שהתאחר  עסקן לאותו להמתין לחדרו חזרה ונכנס הסתובב ע"כ הקושי, למרות המאמץ את לעשות

צריך  שהיה הרב המאמץ שלמרות רבינו לו אמר פנימה, הקודש  אל עסקן אותו הגיע כאשר במעט.

שעסק  על טובה לו מכיר והוא היות הדבר כדאי היה מקום  מכל לחדרו, לשוב מנת על להתאמץ

קדשו: בלשון והתבטא ת"ו. ביתר התורה בעיר הקדושה הקהילה אצלנו בענייני הטוב הכרת "ענין

ביותר" החשובים  הדברים  מן .היא
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והנדבות רבינו הנדרים דמי שבת לאחר  מיד לשלם מקפיד .�Â)היה

לים דעתו מעבר במטוס שנסע מי ומלכות היה בשם הגומל ברכת .�Ê)יעשה
הגומלכששב ברכת אמר  מחו "ל  נתן '�Á)רבינו  'אשר ברכת לאחר  אמן�Ë)מיד  מי Ò)ועונין ,

סלה  טוב כל יגמלך הוא טוב .Ò‡)שגמלך 

________________

ליברא  התחיל נדר] [אדם  דכשנדר ז"ל, כתוב יג : אות נ מערכת החיד"א להרב לפי דבש ועי' נו.

שמאחר  זמן וכל הנדר, שישלם עד המלאך] אותו [של בריאתו נגמר ואינו המצוה, בשביל מלאך

לא  אלהיך לה' נדר תדור כי שכתוב: וזהו וכו', נדרו המאחר עונש  וזה בצער, המלאך אותו הנדר

ונקרא מלאך נברא זה] ידי על [נדר שהנודר כב), כג , (דברים  לשלמו אלהיך",תאחר לה' לא "נדר

הנדר]."לשלמו"תאחר [בקיום  תשלם אשר עד ועומד תלוי הוא כי למלאך, להשלימו פירוש

מדבריות והולכי ממנה כשעלו הים  יורדי להודות צריכים  ארבעה א: ריט, שו"ע עי' כשיגיעו נז.

יודוך  החיים וכל וסימנך ויצא האסורים  בבית חבוש  שהיה ומי  ונתרפא חולה שהיה ומי לישוב

"מדבר. "ים "יסורים "חבוש  סלה 

בעוברי  דווקא שלאו בהחלט פוסקים  נ"ט סי' ח"ב אג "מ ובשו"ת סק"ד ס"ה סי' השלחן ובקצות

הטעם  כי שם אג "מ ובשו"ת הגומל, לברך יש  לעיר מעיר באוירון בנוסע אף אלא ומדבריות, ימים

תחבולות, ללא טבעי באופן לחיות אפשר אי אלו במקומות כי וימים מדבר מהולכי לברך שתיקנו

האוירון, תחבולת ללא כן לחיות א"א אחד רגע דאף לארץ שמים בין באוירון בישיבה ה"ה וא"כ

סי' ח"ז משה באר בשו"ת וכ"פ דמי, וים  וכמדבר ישוב מקום  אינו לשמים  ארץ בין העולם  ואויר

כט. סי' ח"ח נדברו אז ובשו"ת ס"ט,

הים  יורדי דסכנת גאון האי רב בשם  ארבע) (ערך בערוך מש "כ עפ"י יד סי' יא' חלק צי"א ובשו"ת

לסכנה  יותר שכיחות יש  בדרכים  כי אם  באוירון בנסיעה ה"ה א"כ אובדין, ריגעא דבחד משום  גדולה 

דרך  עפ"י אפשרות שום אין באוירון נסיעה כדי תוך אסון קורה ח"ו אם מ"מ דרכים , תאונות מצד

אובדין. כולן ריגעא ובחד לינצל הטבע

מ"ז, סי' ח"ב יצחק מנחת בשו"ת וכ"כ איש, החזון בשם צ ' אות נזיקין יושר אמרי בסו"ס וכ"כ

בשו"ת החכמה וע"ע מכה"ג .בצל יותר מסוכנים  הימים יורדי לך ואין בהערות: עיי"ש  כ' סי' ח"א

ח"א  רבנו אורחות קצג, סי' חא והנהגות (תשובות זצ "ל החזו"א ה"ה הדור, גדולי נהגו או הורו וכן

ועוד. צ"א) עמ'

הגומל נח. ברכת העליה לאחר רבינו בירך תש "ע לך לך פר' בשבת מובא: התלמידים  א' ברשימות

הניתוח. חלל על של מכה ולא סכנה של חולי אינו אפילו לברך צריך חולי בכל ח': ריט, שו"ע ועי'

חלל. של מכה כגון סכנה בו שיש  חולי על רק מברך דאינו וי"א הגה וירד: למטה שעלה כל אלא

" שכ"א סוס"י חיו"ד נזר אבני שו"ת ואף ועיין סכנה, בחזקת (ניתוחים) האפריראציע"ס וכל

בזה  עליהם לסמוך שאין יגיד הנסיון מבטיחים, ".שהרופאים 

הגומל  ברכת מברך אם אחרון בעולה נסתפק רי"ט) סימן מהדו"ת (בוטשאטש , אברהם  באשל נט.

ולומר  התוה"ק, ברכת להקדים  באולי נכון יותר ידוע, מנהג "כשאין ומסיק הקדיש , אחרי או לפני

אחר  הגומל ברכת לברך החול] בימות אחרון [כשעלה רבינו נהג  וכן וכו'". להקדיש  סמוך הגומל

הקדיש . לפני התורה ברכת

יאמרו  שהשומעים נזכר לא הפוסקים ובכל "בשו"ע כתב, ל') אות שערים (פתחי אפרים בשערי ס.

רבה  באליה אך אמן, עניית במקום עולה הוא כו' שגמלך מי שאומרים  שמה שסוברים יראה אמן,

וכו', שגמלך מי אמן אחריו הציבור וכל אמן החזן עונה להודות שצריך מי מינץ מהר"ם בשם  הביא

שגמל  הגמול על להקב"ה ושבח הילול שהוא זה שאמן שסובר ונראה סק"ו), קמ"א (סימן עיי"ש

לומר  צריך ולכן המברך להאיש ברכה רק זה שאין שגמלך, מי שאומרים  למה ענין אינו זה, עם
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כלבסיום  ואמרו קול , בהרמת האחרון פסוק מסיימין  תורה חומשי מחמשה ספר  כל קריאת
ונתחזק" חזק "חזק ואמרÒ·)הקהל חזר  קורא והבעל ,(‚Ò"ונתחזק חזק "חזק אמר והעולה .

הברכה  לאחר  תורה).Ò„)רק לחתן כשעלה תורה בשמחת רבינו נהג (וכן .

________________

היעב"ץ. בסידור כתוב וכן להקב"ה". המברך ברכת על אמן מתחלה

אות  שם  רבה אלי' ועי' עשרה. שם  שיש  לפי קריה"ת אחר הגומל לברך ג , ריט, סי' שו"ע עי' סא.

עליה  כי תורה, לספר העליה בעת הגומל ברכת לברך שתקנו שהטעם  נא סי' או"ח, חת"ס ועי' ה',

ויספרו  תודה זבחי ויזבחו כב) קז, (תהילים  הכתוב ויקיים קרבן, הקרבת במקום  הוי תורה לספר

עיי"ש . הגומל ברכת היינו ברנה, מעשיו

ומזה  ואמץ חזק מפיך הזה  התורה ספר ימוש לא ביהושע נאמר יא: סע' קלט, סי' ברמ"א כתב סב.

כתב  י"ד) (אות ובא"ר חיים ). אורחות בשם  (ב"י חזק פעם  בכל בתורה לקרות למסיים לומר נהגו

ומסכת, פרק כל אחר  עלך הדרן שאומרים  כעין פ"ה), (סי' מינץ מהר"ם  תשובת בשם ע"ז הטעם

ת  שלא בהן חזור הדברים , את תשכח פן לך השמר המגן כלומר באלף (שם גבורים  ובמגן ע"כ. שכח,

כ' (שם ) ובערוה"ש  חיזוק. הצריכים דברים מד' א' שהוא מפני הפר"ח, בשם  טעם עוד כתב סקכ"ו)

י  ש"ב (עדה"כ "ונתחזק" ג ' בפעם  לומר העולם מנהג  אך "משה". בגימ' שהוא "חזק", ג "פ לומר

(שם  חיים ובשערי כ"ט) או"ק ח' (שער אפרים שערי על רחמים  בשערי עי' ומקורו ונתחזק), חזק יב,

משה. גימ' חזק חזק חזק סופר החתם  בשם  כט דף ח"א חיים  בן חבר ליקוטי ובס' י"א). או"ק

למשה  רמז אותו עונין והקהל אותו לומר חוזר והחזן וז"ל י"ח ס"ק תרסט סי' רבא באלי' וכ"כ

חזק, (וצועקין) ואומרים טירנא לר"א המנהגים בס' וכתב מש"ה. בגימט' חז"ק פעמים שג ' רבינו

שבת  של  שחרית סדר באבודרהם  וכ"כ חזק, רם בקול ואומרים  ועונין כתב תרס"ט סי' ובלבוש

תורה. חומשי מחמשת אחד כשמסיימים  חזק חזק לומר

מה ויחי: פר' ושמש , מאור פעמים ועי' ג' חז "ק תורה חומשי חמשה של הספר בסיום  שאומרים 

משה. גימטריא ל"ב שהוא דף עומדין אין פרק דברכות בגמרא דאיתא לפי נראה הוא הכוונה

כגון  ארץ דרך ז"ל רש "י פירש  ארץ. ודרך תורה טובים ומעשים תפלה חזוק צריכים  דברים ארבעה

אשה  שישא קאי ארץ דרך לפרש  יש עוד במלחמתו. מלחמה בעל במלאכתו אומן בסחורתו סוחר

בנערותו  בנים לו היה בזקנתו אשה ישא בנערותו אשה נשא ביבמות חז"ל  כמאמר זקנתו בעת גם 

דברים  השלשה והנה ארץ. דרץ פרישות זו ענינו את בהגדה שאמרו כמו ארץ דרך נקרא וזה כו'

ומתן  משא דהיינו ארץ דרך לאפוקי חזוק שצריכים  אדם  בכל ישנם טובים  ומעשים  תורה תפלה

ישא  בנערותו אשה שנשא דהיינו לעיל הנזכר ארץ דרך וגם אדם , בכל שאינם לעיל כנזכר ואומנות

מאה  עד הראשונה באשתו ימיו להאריך אדם  כל שיזכה והלואי אדם , בכל אינו כן גם בזקנותו אשה

ותפלה  תורה דהיינו דברים בג' הוא התחזקות דעיקר נמצא אחרת. אשה לישא יצטרך ולא שנים 

לא  ע"ה רבינו במשה והנה לעיל. כנזכר ארץ דרך לאפוקי זמן ובכל אדם  בכל שהוא טובים ומעשים

סוחר  היה שלא שכן ומכל לגמרי האשה מן שפירש  לפי ארץ בדרך להתחזק צריך שהיה בו שייך

לומר  נוכל טובים  ומעשים  ותפלה תורה דהיינו לעיל הנזכרים  דברים השלשה רק לעיל כנזכר ואומן

בעולם  בריה שום  יכול היה שלא מה ע"ה רבינו משה בו מתחזק היה ובודאי ע"ה, רבינו במשה בו

על כמוהו, פעמים לעשות ג' חז "ק חז "ק  חז"ק תורה חומשי  מחמשה ספר בסיום  אומרים  אנו כן

שהוא  הרביעי הדבר לאפוקי משה בגימטריא והוא חזוק שצריכים לעיל הנזכרים דברים ג ' על לרמוז

כן  על לעיל, הנזכרים  דברים ג' אם  כי היה לא ע"ה רבינו במשה ובפרט אדם בכל שאינו ארץ דרך

הנזכרים  דברים בשלשה עצמו את התחזק הוא כי משה בגימטריא שהוא חז"ק פעמים ג ' לומר צריך

אמן. כמותו להתחזק ונזכה לעיל.

קוראין  קהל וורמיישא מנהגי בס' וכ"כ ט'). אות דוד ילקוט י' (סימן הקריאה שולחן בספר ראה סג.

ג "כ. החזן ואח"כ חזק,
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י"ג רבינו להם מלאו טרם אף למפטיר לעלות נכדיו  את לפעמים כיבד מנדבורנה חיים הדבר 
.Ò‰)שנים 

למפטירבשבתות מצוה בר  נער עלה לא פרשיות הד ' סו).של 

אחרי בחור בשבת מפטיר, שלפני מהעליות באחד  לתורה עולה והמצוות התורה לעול שנכנס
שנים  י"ג לו שפטרני ÊÒ)שנתמלאו "ברוך  אביו  מברך האחרונה, ברכה שבירך  ואחר  ,

שלזה" .ÁÒ)מענשו

עולה אם  היה שעברו , השבוע מימי בא' או השבת ביום מצוה בר שנעשה נער  בביהמ "ד  היה
קרואים  משבעה כתיפוËÒ)לא' על  בטלית .Ú)עטוף

________________

כ"כ  חזק, באמירת מפסיק העולה אם  הפסק חשש  שיש אומרים  יש הנה הפסק, חשש  ולענין סד.

הלכות  משנה וספר ובקצוה"ש ק"ל) (סי' יציב דברי ובשו"ת שלמה, כרם ס' בשם הקריאה שלחן בס'

הספר, שבסוף אחרון הנקרא שגם העולם ביד טעות "וגם  כ"ח) סי' (ח"ג  משה באר ובשו"ת להחמיר.

הפסק". דהוי האחרונה, הברכה קודם  עוד ונתחזק, חזק חזק ומכריז צועק

קריה"ת  באמצע בקשה דרך דבר לומר להפסיק לעולה דאין שכ' סק"ז) (שם אפרים שערי ועיין

שאין  וכתב המלאך, שאומרים  הנערים" "כל לענין סקי"ב) תרס"ט (סי' יעקב בכורי ג "כ ועי' ע"ש,

ויש  (סקי"ד). במשנ"ב וע"ש אסור, פסוק דלאו דמידי ומשמע בתורה, פסוק ג "כ דזה כיון הפסק זה

שלכן  ונראה לעצמו, זה יאמר שהוא שייך ולא להעולה, שמברכים ברכה הוא ד'חזק' סברא מוסיפים

בזה. להחמיר רבינו של מנהגו היה

לקרות, היודע קטן כתב: ח' סעי' שם  הרב ובשו"ע להפטיר. יכול קטן ד': סע' רפד, סי' שו"ע עי' סה.

אפרים  בשערי וכ"כ עיי"ש . בנביא, להפטיר יכול מברכין למי ויודע בטוב, האותיות לחתוך שיודע

ג'. אות ט' שער

פרח  מס' מביא גם ס"ד רפ"ב סי' אייגר עקיבא רבי ובהגהות ג', אות ט' שער אפרים שערי סו.

בד' יקרא לא שקטן להחמיר דיש ח', אות שם  רבה , באליה וכ"ה  פרשיות, בד' יעלה לא דקטן שושן

"קריאת  הלקט) בשבלי כתוב ד"ה רפ"ב (סי' יוסף בבית ועי' ח"י. ס"ק תרפה בסי' שם וכ"ה פרשיות,

המפטיר  שיקרא הגאונים , תיקון אלא ואינה בתלמוד, נזכרת אינה שהרי חובה, אינה מוספין

מנת  (על ופרשת במוספין פרשיות ד' אבל וכו', התפילה בתוך אותם ויאמר ציבור) (לשליח לגורסם  (

מגילה  דגמרא, ומדינא חכמים  (מתיקון ליום חובה שהם פורים ) ושבת חנוכה (ושבת חודש ראש

עכ"ל. כ"ט)"

(סק"ו). רחמים שערי בהגהות שם שהאריך מה וראה י'), סעיף ב' (שער אפרים  בשערי עיין סז.

הגירסא  הוא וכן כ"ה), סעיף ד' (שער אפרים  שערי בספר הוא כן ומלכות, שם הזכרת בלי היינו סח.

בשם  כ"ו) סעיף (שם , אפרים בשערי עי' בזה והכונה לפ"ק). תרכ"ח (שנת ישראל עבודת בסידור

הגורם  חטאו בסיבת הבן נענש שלא על יתברך להשם  ומודה מברך שהאב רבה], והאליה הלבוש

בשערי  עוד (ועיין בשבילו נענש  שלא מברך לגדלות בנו בהגיע כן על רח"ל, קטנים  בנים למיתת

שנים  לכלל מגיעים  בניהם כשהיו שהצדיקים  ותמצא ה: כב, שמות הק' החיים אור ועי' שם . אפרים 

הרי  י), סג (ב"ר זה מעונש שפטרם המקום ברוך ואומרים  שמחים היו אביהם, בעון נלכדים  שאינם 

לזולת. בשבילו עונש לגורם ה' יעניש כי

לכל  דוחה שבת באותו מצוה בר נער לתורה, העולים חיובי מונה רפ"ב) סי' (סוף במג "א סט.

ב' (שער אפרים  בשערי וכ"כ החיובים, לכל ודוחה גמור חיוב הוא מצוה בר שנעשה ביום  החיובים.
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הבר -מצוה נהגו שלפני בשבת לקטן 'מפטיר' עליית ליתן  רבינו  ברÚ‡)אצל  כשנעשה זולת ,
למפטיר , דוקא לא אבל לתורה עולה יום באותו מצוה

צוה כשאירע מצוה, בר  שנעשה קודם בשבת לעלות הקטן יכול  היה שלא סיבה מאיזה
מצוה  בר  שנעשה לפני שבתות בכמה גם למפטיר  הקטן עליית .Ú·)להקדים

לתורה.רבינו לעלות החתן  את בעצמו קורא היה מקרעטשניף מוהרא"ז 

בהררבינו שעומדים לכוין לתורה: "בעליה לתורה עליה שבת לקראת לחתן במכתב כתב
ובאהבה" באמת התורה קבלת ומקבלים .Ú‚)סיני

לתורה חתן עולה היה נישואיו שלפני קרואים Ú„)בשבת משבעה .Ú‰)בא'

בזמרואחר הגבאי פתח  אחרונה ברכה החתן ויהיה"ÂÚ)שבירך  הוה היה ומיוחד יחיד  ÊÚ)"אחד

________________

הוא  מ"מ חיובים, דוחה שאין אעפ"י שלאחריו בשבת אז זו, בשבוע מצוה בר שנעשה דנער ס"י),

וכ"כ  חיוב. הוא מצוה בר שנעשה אחר דבשבת רפ"ב), (סי' או"ח בנימוקי וכ"כ לאחרים . קודם

תרי"ז. סי' מהדו"ק ש "י תשורת בשו"ת

אות  ט' מערכת המנהגים, (חלק חיים  משא ס' בשם מביא ב') אות קל"ה (סי' חיים  בארחות ע.

בנו"כ  ועי' טלית. בלתי ס"ת קריאת מצות לעשות או לס"ת לעלות שלא המנהג וז"ל, שכ' צ "ד)

רבים  מים  שו"ת בשם  מביא סקכ"ב) ג' שער אפרים  השערי (על רחמים  ובשערי ס"ג . י"ד סי' בשו"ע 

ס"ת  אוחז אם  היינו ערום, נקבר ערום  ס"ת האוחז ע"א) ל"ב (מגילה הש "ס דברי לפרש  י"ג), (סי'

עיי"ש . הטלית, עיטוף בלי

מגדים  הפרי בעל באגרות מקור לזה יש מצוה, הבר שלפני בשבת למפטיר, מצוה בר עליית מנהג  עא.

ל"ז. סי' ח"א מרדכי לבושי בשו"ת זה מנהג מוזכר וכן עי"ש. ו'. אות ג ', אות

לקרות, היודע קטן כתב, ס"ח) (שם הרב ובשו"ע להפטיר. יכול קטן ס"ד), רפ"ד (סי' בשו"ע עב.

אות  ט' ((שער אפרים  ובשערי בנביא. להפטיר יכול מברכין למי ויודע בטוב האותיות לחתוך שיודע

שבנביאים  ההפטורה לומר ויודע לחינוך שהגיע קטן הוא אם  למפטיר, לקרות רשאי קטן כתב, ג')

עיי"ש . בטוב,

כששומע  דעתו על להעלות אדם  כל 'דצריך קמ"א) (ר"ס ב"ח ועי' צ. מכתב ח"ב רבותינו באר עי' עג.

סיני'. מהר שעה באותה קיבלה כאילו הקורא מפי הקריאה

שבת, באותו מצוה בר שנעשה למי שוה אותו שמזמרים  שחתן כתב, רפ"ב) (סו"ס במג"א עד.

שעולה  הטעם  כתב תלפיות ובמדרש ג '). אות ב' (שער אפרים בשערי וכ"ה החיובים . לכל שדוחה

פעמיים  לתורה החתן עולה לכך תורות ספרי שני לו כותב ומלך למלך, דומה דחתן משום לתורה,

בין  שיבחין כדי הטעם כתב המטעמים ובספר ברכות. שבע בשבת והשני החתונה לפני בשבת אחד

תורה'. בלא שורה אשה בלא ש 'השורה משום  לזה זה דומים שאינם  ולאחריו הנישואין שלפני תורה

הדבר  וטעם למפטיר, יעלה ולא הקרואים משבעת דווקא יעלה שהחתן כתב פנחס אמרי ובס' עה.

קטן. גם לעלות יכול למפטיר משא"כ קידושין, וקידושיו 'גדול' שהינו להוכיח כדי

לעלות  החיובים  לענין רפ"ב) סימן (סוף אברהם במגן נזכר לתורה בעליה לחתן לזמר זה מנהג  עו.

אותו". שמזמרין למי "ודוקא להחתונה, מהעיר השבת אחר שיוצא שחתן
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זיע"א  מנדבורנה מרדכי ר ' הרבי קדישא הסבא רבינו  של  שמחה (ובשמחת ÁÚ)בניגון

כפיו ומחא השירה מעודד  היה ורבינו  בזמר), בעצמו  מתחיל  רבינו היה ליוצ"ח  לתורה עליה 

שמחה  בתשואות ומריע הקודש בפני מביט  הק' הקהל כשכל  רבה, ובשמחה בהתלהבות

טוב  לסימן  מתיקה מיני הנשים זורקין  שמזמרין  שבעת והמנהג גדולה, .ËÚ)ובהתעלות

קדיש.אם חצי אמירת לאחר  זימרו  אז  לאחרון, עלה החתן 

נשים בשנתו מעזרת לזרוק שנהוג בשבת, לתורה חתן  בעליית לבימה בסמוך שעמד האחרונה

שלא  טלית לבימה) סמוך (שישב רבינו מע"ג פורס אחד  הי' טוב, לסימן מתיקה מיני

אהל משום חשש ולא ראשו , על  לפרוס Ù)יפלו  המנהג בשב"ק) כשחל (גם תורה בשמחת וכן  ,

בראשית. קריאת אחר  'המלאך ' באמירת הנערים לכל  טליתות

קרואים וכן משבעה לאחד החתן  עולה הנישואין שלאחר  .Ù‡)בשבת

________________

ר' הקדמון הגאון שחיברה ומיוחד" יחיד "אחד פיוט מובא י"ב) (סימן הקריאה שולחן בספר עז.

"ובהרבה  שם , וסיים לתורה שעלה לאחר לחתן לזמרה שנוהגין פראג  אבד"ק זצ"ל קרא אביגדור

שקודם  שבת יוסף כצאן נוהג  בס' כתב וכן לבד". הראשון חרוז רק הנ"ל זמר מן אומרים  אין קהלות

שנהגו  טעם מובא צדק מעגלי בס' ... יחיד אחד לו ומזמרים החתן... לכבוד בשמחה מרבין החתונה

"לא  עה"פ שפרש"י מה פי על בעולם  ה' יחוד את מוכיח הנישואין ענין כי יחיד' 'אחד פזמון לשורר

ואין  בתחתונים וזה זוג לו ואין בעליונים הקב"ה הן רשיות שתי יאמר שלא לבדו" האדם  היות טוב

ובס' ובתחתונים . בעליונים יחיד שה' הכל ידעו אשה הראשון לאדם שניתן אחר ממילא וכו' זוג לו

העולם  את ברא שהקב"ה בראשית במעשה להקב"ה שותף נהיה שהחתן משום כתב גרשוני ילקוט

חנוכה, עניני (על חכמים  עיני מאיר בספה"ק  וראה הדורות. שושלת את שממשיך ע"י מקימו והחתן

יעו  זה, פזמון שמזמרים מה על סוד פי על טעם שכתב פארשפיל) סוד "ש .בסופו,

'חסל  הפיוט על הפסח בימי וכן ששו עליונים על בשבועות זה ניגון מנגנים  רבוה"ק היו וכן עח.

מקרעסטיר  ישעי' רבי הרה"ק של נישואיו זמן הגיע אשר בעת מובא: ישעי' באר מי בס' פסח'. סידור

הסב"ק  לו ואמר החתונה, שלפני בשבת זיע"א הרר"מ הסב"ק רבינו של קדשו במחיצת לשבות בא

אזרוק  אני לכן המנהג, כפי סוכריות עליך שיזרוק מי לך אין ועדה: עם קהל בפני לתורה העליה בעת

המדינה. רחבי מכל חסידים אלפי אליו שנסעו הוה וכך חסידים . עליך

ואגוזים . קליות לפניהם וזורקין כלה, ולפני חתן לפני בצנורות יין ממשיכין נ:), (ברכות בגמ' עט.

לבר  נדרש א-ל, ומיוחד יחיד אחד לו: שמזמרין תתקל"ט) (אות המנהגים בטעמי ועי' ברש"י. עיי"ש

הטעם . יעו"ש  הללוי'. לישראל, טוב אך שואל, אשר לבב

קריאת  בשעת תורה בשמחת טלית לפרוס שנוהגין מה וז"ל: ט') אות שט"ו (סי' לדוד בתהלה פ.

ע"ש . לאהל, במתכוין אף אהל מיקרי לא בידים שאוחזים דמה אהל חשש בזה אין בראשית חתן

ע"ז. שחולק סד סי' שכיר משנה בשו"ת עי' אמנם ע"ש. ז'), דין ב' אות נ"ב (סי' בחזו"א וכ"כ

ובשערי  שאחריו. בשבת חיוב הוא ואילך, ד' מיום חתונתו שהיה החתן כתב, (שם) במג "א פא.

בשבוע  החתונה היה אם  וכן המילה, לפני הבן ואבי יא"צ  דדוחה הוסיף, ו') אות ב' (שער אפרים

קל"ו  (סי' בא"ר הביא וכן לאחרים. קודם  לקרותו יש  אחר, חיוב דוחה שאין אע"פ ד', יום קודם  זה

בשבת  או חתונתו ביום  חתן ראשון וז"ל, זצ"ל, מפראג המהר"ל שתיקן בתקנות שראה ממה ס"א)

וכו'. החתונה אחר
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מיוחדות בשבתות  התורה קריאת  Ù·)מנהגי

לקרות,בקריאתÙ‚)בראשית בשבת זיע"א, חיים' ה'דבר רבינו  נהג בראשית בפר ' התורה
וגו '. אלקים", ברא בראשית ברא, בראשית "בראשית,

הכהנים"כשחל מ "ברכת לקרוא התחיל בשבת דחנוכה א' "לפני Ù„)יום עד לכהן  וקרא ,
נחשון קרבן זה עד  הראשון" "ביום ולישראל  המזבח " "לחנוכת עד וללוי המשכן"

עמינדב  .Ù‰)בן

המנורה"כשחל את עשה "כן עד והמשיך  היום קריאת את קרא בשבת חנוכה זאת .ÂÙ)יום

כי רבינו (קדש-והיה תפילין  בפרשת בא בפר ' עליה לתת שלא הקפיד זיע"א חיים' ה'דבר 
דר"ת  תפילין מניח שלא למי .ÊÙ)יביאך)

________________

בשעת  ראיתי שלח פר' בשב"ק פעם שליט"א: לנדמן יצחק הרה"ג ברשימות שמובא מה יצויין פב.

הקריאה. כל במשך הציצית רבינו החזיק ציצית פרשת פסוקי כשקראו קריה"ת

נח  פ' כן נקרא לא ולמה בראשית, שבת בראשית פרשת נקרא למה טעם  יחזקאל: דברי ס' עי' פג.

חמי מורי אמר לך, שבת או נח שבת לך פ' זלה"ה או ווישניצא אבד"ק עילאי דבי ארי' ,הגאה"ק

עצמו  על אז וקבל תשובה, הרהור אז לו היה אדם כל הקדושים  הנוראים דבימים  הוא, כך דהענין

שמה  להאדם  שמזכירין בראשית, שבת נקרא לכן ומדריגתו, ערכו לפי איש כל טובה הנהגה איזה

טוב. מעתה שיהי' עצמו את וישתדל חדש , סדר מתחיל ומעתה עבר חיים שעבר דבר ספר וע"ע

בראשית. שבת קריאת בטעם  השמים) ויכולו (ד"ה

שלשה  נשא, שבפרשת הנשיאים בקרבנות "קורין א): סעיף תרפד (סימן בשו"ע המחבר כדעת פד.

כהנים  בברכת שמתחילין הטעם כתב: חנוכה הל' ובאבודרהם  כהנים". בברכת ומתחילין יום. בכל

כהנים . שהיו ובניו חשמונאי ע"י נעשה שהנס מפני

בכ"ה  המשכן מלאכת שנשלם  "משום  תרפד): (סימן בטור כתוב הנשיאים פרשת קריאת טעם פה.

ואז  ניסן, חודש ראש  עד היה לא המשכן את משה דהקמת הגם  א) (ס"ק הטו"ז וכתב כסלו".

קרבנם  הנשיאים הקריבו

בידינו, קבלה "יש (שם): הלבוש וכתב המשכן. השלמת אחר בחנוכה, הנשיאים פרשת קורין אנו

חנוכת  כמו הוא היום, באותו כן גם שהיה נמי, חנוכה של ונס בכסלו, בכ"ה המשכן מלאכת שנשלם

הקריבו  שלא אע"ג  המאורע. מעין ליה והוי להדדי, דומין יוונים, בימי שנטמא לאחר מחדש, המקדש 

שפיר  הוי המשכן, לחנוכת היו הקרבנות שאלו כיון מ"מ, ניסן, חודש ראש  עד הקרבנות הנשיאים 

המאורע". מעין

קדישא  בפומיה מרגלא והיה הנרות, בסדר חנוכה את להשלים כדי יפה מנהג שזה כתב בטור פו.

חנוכה. אנרות קאי קיימת" לעולם  ד"שלך בהעלותך בפ' הרמב"ן דברי דרבינו

סימן  חסידים בספר כתב ה': ס"ק קלח סי' משנ"ב ועי' ז"ל. אלבום  צבי שמואל ר' הרה"ח מפי פז.

נתק  שראשו למי או שבור או עורת בפרשה פסח או עור שהוא למי יקרא שלא החזן יזהר תש"ע

ודבר. דבר בכל וכן עריות בפרשת עריות על שחשוד למי יקרא ולא נתקים  בשו"ת בפרשת כמ"ש

בענינים  אף לקרוא שלא כך על הקפיד זי"ע אדלער נתן מוה"ר שרבו ט"ו סי ' חאו"ח סופר חת"ם 

חדש , מאיסור נזהר שאינו ללוי  דפסח ב' ביום לקרוא כגון כך, על מקפידים  שאין לאלו היתר שיש 

שנת  דכניסת ר"ה בערב פרוזבול עושה שאינו למי רעהו את יגוש  לא בפרשת השמיטה בשנת או

וכיוצב"ז. השמיטה
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המכונה רבינו בשלח, פרשת בה שקוראים הדין קודש שבת מעלת גודל בשגב הרבה דיבר 
שירה  את ÁÙ)שבת שמעוררת הקריאה ע"י שנשפע והשפע רצון והעת סגולתה וגודל ,

ואנוהו)ËÙ)הזמן א-לי (זה אלוקית התגלות רופאך ), ד' (אני רפואה עניני בה שקוראים פרנסה ˆ), ,
ועוד עמלק מחיית ד'). (ויושע ישועות המן ), השפיעוˆ‡)(פרשת הצדיקים שגדולי אמר  וכן ,

________________

שהרה"ק  צופים", "רמתים בספר איתא שירה, שבת בשם  בשלח פ' שב"ק שנקראת ובטעם  פח.

בשלח  פרשת שבת נשתנה מה זי"ע, מגור הרי"ם החידושי הרה"ק את שאל זי"ע מווארקא

יתר  פרשת או מצרים, יציאת בה שיש בא מפרשת שבת-שירה, אותו שקורין כל בפי ו שמפורסם 

גבי  על אריח שכתובה משונה, השירה ג"כ שבתורה לפי והשיב, התורה? קבלת שבת אותו שיקראו

הזמן, מעוררת שהקריאה דקיי"ל הא ע"פ טעם  מובא בשלח, חיים ", "דבר ובסה"ק עיי"ש . לבינה,

השב"ק  מתעוררת הזה בזמן ההם בימים לישראל השי"ת שעשה והנפלאות הנסים  לגודל כן ועל

שירה, שאומרת שבת היא כי שירה" "שבת שמה נקרא ולכן להקב"ה, שירה לזמר ג"כ בעצמה

עכד"ק.

עיי"ש . יוסף. אמרי מהסה"ק באריכות יתרו פ' לקמן עיין הזמן את מעוררת שהקריאה ענין פט.

שאינם  ובין ראויים  שהם בין זה ביום להוושע בנ"י יכולים אופן בכל וממילא (תשס"א): וזל"ק צ .

הן  הישועות כל של השפעות יש  זו דפרשה ובהקריאה הזמן, מעורר דהקריאה ובפרט ראויים.

ד' "ויושע ומדכתיב אמור. ברוחניות ההתגלות כח הרי ואנוהו" א-לי ד"זה בגשמיות. והן ברוחניות

בזה  רופאך" ד' ו"אני להוושע. צריך שהוא חלק באיזה מישראל אחד כל להושיע השפעות יש וגו'"

ורפואות  הכללית, ולישועה לגאולה והן בפרטיות הן לישועות צריכים ובנ"י לרפואות. השפעה יש

גדולה, רפואה הצריכים  אותם  והן קטנה רפואה הצריכים אותם הן הגדולים , עם  לקטנים הצריכים 

הענינים . לכל הוא רופאך ד' אני לקטן גדול בין חילוק אין שמיא וכלפי

זכו  ההוא שבזמן ומכיון הזמן, את מעורר הקריאה אשר נודע הן תשס"ד): שירה- (שבת וזל"ק צא.

זו, בחינה מתעורר עתה א"כ המדריגה, לרום  מצבם  משפל להתעלות מישראל ישראל אחד וכל

ומידות  ובקדושה אלוקים ויראת התורה במדינות להתעלות יכול הריהו נמצא, שהוא מצב באיזה

מעילא טובות  והקדוש הגדול הקשר את מעורר יהא ובזה באמת, תשובה הרהור לו שיהיה ע"י ,

לתתא.

דקוב"ה, שמא שבת מאי הברכה- מקור היא שבת שכל ואף ביה, דכולא שבת הוא הדין קודש  שבת

שבתון, שבת בבחינת היא זו שבת כל אך את יש  זו בשבת בתורה שקוראים  הפרשה ובכח

ישועות, להרבה ובפרט בכלל צריכים ישראל וכלל המן, ופרשת וישועות רפואות של ההשפעות

מהשי "ת  טובות השפעות לקבל יכולים זו שבפרשה התורה אותיות מצמיח וע"י  להושיע רב שהוא

לקבל. ראויים להיות צריך אך רפואות, ובורא ישועות

תש "ס): שירה- (שבת הזמן,וזל"ק מעוררת הקריאה דהלא ורפואות, לישועות הוא מסוגל זה, שבוע

המחלה  "כל בו קוראים אנו וכן המן, פרשת קרי "ס , מצרים, גאולת על קוראים אנו ובפרשתינו

בפינו, תפילתינו ע"כ, כו), טו, (שמות רפאך" ה' אני  כי עליך אשים  לא במצרים  שמתי  אשר

לתתא, דבגלוי, הנסתר, לכח זקוקים  אנו לזאת וגם  ישראל, ותחלואי מכות לכל ארוכה שתעלה

רח"ל, רפואה, בת ואינה קשה שמחלתו חולה, לאדם  בגלוי נראה רק כן, אינו דאמת אליבא אך

דכל  מחברתה, יותר קשה שהיא מחלה ליכא קוב"ה, גבי לעילא כלומר, בנסתר, אך כך, נראה

אלא  טובה, כוונה טמונה עצמה במחלה ואף הכל, על נאמר רופאך' ה' ד'אני לגביו שוות המחלות

ו"צרה" ל"ענג ", יהפוך ו"נגע" לעינים, נגלית הטובה שתהא ויה"ר, בשר. כל לעיני נגלית שאינה

המסכים  הם ופשעינו, עוונותינו חטאינו דהלא ל"שפע", ויהפוך יכופר ו"פשע" ל"רצה", תתהפך

ואם  טובה, הפרנסה צינורות את וסותמים  השפע, את המעכבים והם לבוית"ש , בינינו המבדילים

טוב  בשפע ונשפע המעכבים , כל ויתבטלו המסכים  כל יסורו אזי פשעינו, על הקב"ה לנו יכפר

מלעילא.
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ד '. ויראת ועבודה תורה של גדולות השפעות זו ˆ·)בשבת

בשבטוביותר עשר חמשה בה חל כאשר השבת במעלת .ˆ‚)הפליג

השירה בקריאת פסוקי באמצע מפסיקין אין  הים, .ˆ„)שירת

הים נהוג שירת קריאת בשעת רגליו  על  עומד הדברות ˆ‰)שהקהל עשרת קריאת ,ˆÂ)ובשעת
פרשיות. ארבע קריאת בשעת

________________

ד' וביראת ד' בעבודת בתורה הוספה של זמן הוא קודש  שבת תשע"ב): שירה- (שבת וזל"ק צב.

השפעות  זו בשבת השפיעו הצדיקים  וגדולי יתיר, ברבו זו תוספת יש  שירה שבת זו ובשבת טהורה,

ע"כ. ד'. ויראת ועבודה תורה של גדולות

הראוי  הארה למעלה מתעורר ומאורע מאורע כל בתורה קריאתנו שע"י צ "ח פרק דוד זכר ועי'

לו. המכוונת

מלובלין  הרבי הרה"ק זקינו בשם  זי"ע, מקאלישין שלום מאיר רבי להרה"ק שלום נהר בספר וראה

ואאלפך  מלשון אל"ף זיי"ן, אל"ף נוטריקון אז הזאת, השירה את ישראל ובני משה ישיר אז זי"ע

השירה. פרשה שקוראים  בשלח בשבת וזהו השירה, שלומדים בזמן פירוש ל"ג), ל"ג , (איוב חכמה

משה  ישיר לה'. הזאת השירה את ישראל ובני משה בו שאמרו הזמן אותו פסח של שביעי פירוש  ז',

באלו  ושנה שנה בכל פירוש ברש "י), (ראה והוה עתיד לשון ישיר הזאת, השירה את ישראל ובני

לה'. הזאת השירה את ישראל ובני משה ישיר ומחדש  השירה, ענין מחדש נתעורר הזמנים שתי

עליהן  [ומזין וכו' בשיר ונמשכין בשיר יוצאין השיר בעלי וכל נ"א:) (שבת  ז"ל אמרם פירוש וזהו

בעלי פי' במקומן], שתי וטובלן באלו ושנה שנה בכל דעה, הדור וכל ומרים  ואהרן משה הם  השיר,

בשיר, העולם לזה ונמשכין בשיר, העליון עדן מגן יוצאים המה השירה, את שקורים  הנ"ל הזמנים

עליהם , בעת ומזין פי' במקומן, וטובלין אותם, הממשיכים  על ומזונות ההשפעות שממשיכין פי'

דינור  בנהר טבילה צריכים למקומן חזרה .שהולכים

פתח: ד"ה בשלח אברהם, מגן הכתר ועי' נתגלה השירה שקוראים  בעת ושנה שנה בכל כן וכמו

מלכי  במלך ובפרט למדינות, הנחה עושה הוא מלכותו בכתר עצמו מעטר וכשהמלך מלכות,

לישראל  הנחה יתן בודאי  מלכותו בכתר עצמו שכמעטר הקב"ה בני המלכים  משאלות וימלא ,

ורפואה  רויחי ומזוני חיי  וגשמיות ברוחניות ופרטיות בכלליות והברכות, טובות השפעות בכל ישראל

אמן". בב"י בקרב

ניתוסף  עאכו"כ שבת, כל של קדושתה מעלת ...שגבה תש "נ): בשבט ט"ו בשלח- (פר' וזל"ק צג .

בר"ה  ויש  שנים . ראשי מארבעה אחד הוא שהרי ר"ה בחינת שהיא הדין קודש  בשבת יתירה קדושה

עולמים" צור ד' בי-ה ו"כי י-ה, שם  בגימטריא עולה עשר חמשה כי תשרי, דא' לר"ה דוגמא זה

ועוה"ב. עוה"ז נבראו אלו אותיות ב' דע"י ד'), כו, הרת (ישעי' היום  בחינת היא זה שיום רמז  וזה

לקודש עד ומגעת למאד עד שגבה הדין שבת שקדושת ספק כל בלתי  הרי  שכן וכיון עולם.

ממש , טובות הקדשים והשפעות ורצון רחמים ושערי הקדושה שערי כל נפתחים  זו קדושה ובכח

ברו"ג .

העולה  אחד לאיש  כולו קורין  אלא השירה, פסוקי קריאת באמצע הפסקות לעשות שלא נהגו צד.

אלא  הים... שירת בקריאת להפסיק  שלא "ונהגו האבודרהם : שכותב כפי השירה, לפרשת לתורה

שער  קרה"ת הל' (על אפרים שערי בספרו מבראדי זצ "ל מרגליות הגרא"ז וכ"כ אותם". קורא אחד

הרבה". חיובים שיש במקום  אפילו לשנות ואין הים , בשירת להפסיק אין "וכן כ"ה): אות ז

הים  שירת קריאת "בשעת י"ב:) (סי' הקריאה" "שלחן בספר וראה השירה. קדושת מעלת מפני צה.

ט'). (אות הבחירה" "בית ובסידור (להחיד"א) אמת" "לדוד בספר הוא וכן לעמוד". העולם  נהגו

לעמוד  העולם מנהג  "הנה וז"ל: נ"ט) עמו' (ח"ב מהרי"ח" "ליקוטי בספר ראה המנהג, בענין צו.
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בחג רבינו (וכן ואתחנן  ובפר' יתרו  בפר' הדברות עשרת את קרא זיע"א חיים' ה'דבר
העליון בטעם .ˆÊ)השבועות)

נמוךבש"ק  בקול  העגל  פרשת קרא תשא כי .ˆÁ)פר'

וגו 'בארבע  נועם ויהי וכו ', מוכן  והריני לשיקבה"ו , רבינו  אמר הקריאה לפני .ˆË)פרשיות
יב  שער  העבודה, ושורש יסוד בספר .˜)המובא

________________

בקונטרס  הבר"י בשם ל"ז) סי' ז' (שער אפרים" "שערי בספר ועיין הדברות, עשרת קריאת בשעת

תרעומת  משום הדברות העשרת אמירת שביטלו כמו ע"ז, מפקפקים שיש  י"א), (סי' עין" "טוב

ז"ל  והוא בסיני". למשה ניתנו לבדם  "אלו יאמרו שלא דברכות פ"ק בירושלמי שאמרו המינים,

דמוכח  בה, לן לית התורה משאר חלק גם בס"ת קורין זו שבשעה כיון הכי, למעבד דשפיר השיב,

ויעמדו  וינועו העם, כל "ויחרד הדברות עשרת גבי דכתיב לדבר, זכר כאן שעומדין אלא אמת, דהכל

אלגאזי  ומהר"י עיי"ש . כמזלזל", שנראה יושב, להשאר לאחד אין לעמוד, שנהגו ומאחר מרחוק".

קריאת  בשעת לעמוד יש  דבשבועות מורו, בשם י"ג) אות ר"צ  (עמ' ציבור" ב"שלמי כתב

ה'). אות ז' סי' (לחיד"א, אמת" ב"לדוד הוא וכן עיי"ש . בסיני, קבלתם דוגמת מעין עשרת-הדברות,

כ"ג). אות קמ"ו סי' (או"ח החיים " ב"כף כתב וכן

"אמר  וז"ל: הדברות, ועשרת מתן-תורה פרשת קריאת מעלת רום מובא כהנא, דרב ובפסיקתא

לפני  עומדים כאילו עליכם מעלה ואני שנה, בכל הזאת הפרשה את קורין היו בניי, לישראל, הקב"ה

עכ"ל. התורה", ומקבלין סיני הר

קריאת  שבטלו ואף הדברות, עשרת בקריאת לקום  המנהג שמיישב י"א) סי' (להחיד"א עין בטוב ועי'

ע"כ. חיוב, נעשה כן נהגו שכבר כיון בזה"ל, וסיים  יום , בכל בציבור הדברות עשרת

בע"י  הכותב וכ"כ העליון קורא שבציבור כתב תורה אור בס' א': ס"ק תצ "ד סי' מג"א עי' צז.

הברכה, היכל בס' מקאמארנא הרה"ק כתב וכן שם . הרב בשו"ע וכ"כ ע"ש. דשקלים , פ"ז בירושלמי

בטעם  יקרא השבועות, ובחג ואתחנן יתרו בין שבציבור, קריאה כל הקריאה בענין לב: דף דברים

לישראל  כך ואחר פסוקים, עשר הדברות עשרת קרא הקב"ה כי התחתון, בטעם יקרא וביחיד עליון,

קריאת  סדר ח"ב, מהרי"ח בליקוטי ועי' קיט. דף שמות הברכה היכל וע"ע פסוקים , לכמה פסקינהו

העליון. בטעם בציבור תמיד לקרוא המנהג  מובא שם הלכה ובביאור התורה.

עיי"ש . נמוך, בקול קורין העגל שפרשת סק"ח) תכ"ח (סימן אברהם  במגן כדאיתא צח.

וז"ל הקדושצט. אל השל"ה העם  כל אזני להיות צריך פרשיות, בארבע א': אות מגילה, מס' ,

שהו  מהם ויש  מפיו, שישמעו תורה מספר הפרשה בקרות ציבור שכתבו השליח כמו מדאוריתא א

זכור  פרשת והיא עמלק מעשה לזכור עשה חשיב בסמ"ק וכן ב), (יז, דמגילה שני בפרק התוספות

לאמרה  ליזהר להם יש  זכור, לפרשת למנין לבא יכולים  שאינם  אותם  מהרי"ש, כתב כן על וכו'.

דאורייתא, פרה ופרשת זכור דפרשת כתבו א) יג, (ברכות קורא היה פרק ובתוספות ובטעמים . בניגון

כולם  על פנים  כל על פרשיות הארבע תרפ"ה... ובסימן קמ"ו סימן חיים באורח יוסף הבית הביאו

בתורה, קריאתם לשמוע מדרבנן החיוב שחיובן חל השנה כל של הפרשיות מקריאת יותר וחמיר

בציבור, כן דרבנן.גם  ומקצתם דאורייתא מקצתם לשמעם , ישראל כל על מוטל החיוב באלו אבל

שפר  שלמה ר' הרה"ח ע"י (שי"ל העבודה ושורש  יסוד לס' בהסכמה רבינו שכתב מה יצוין ק.

נחמדים  דבריו אשר קמאי וצדיקים  גדולים  אצל הזה הקדוש  הספר היה מקובל שכבר ידוע הי"ו):

את  לזכך הטהורות באמרותיו שמים וביראת בתורה בשתים העינים  את ומאירים ומפנינים מזהב

הנפשות.
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שקלים קודם  פרשת לשמוע מוכן הריני וכו ' קוב"ה יחוד לשם אמר  שקלים פרשת קריאת
זכור פרשת קריאת קודם וגו '. נועם ויהי חז"ל שתקנו  כמו הקדושה בתורתנו שנכתב
מחיית  פרשת שמוע התורה מן עשה מצות לקיים מוכן  הריני וכו ' קוב"ה יחוד לשם אמר

וגו '. נועם ויהי וגו' אשר  את זכור הקדושה בתורתנו  כמ"ש עמלק

בציר"י קרא עמלק זכר את ל˜‡)תמחה בקרקע ומכין הקריאה , יבואו˜·)אחר הנשים שגם והקפיד  . ֵ 
הקריאה  .˜‚)לשמוע

פסוקי בשב"ק  עד  לפניו וקראו ל 'שישי' לתורה רבינו עלה תבוא כי ופר' בחוקותי פר'
שלאחריה  ברכה ובירך שיותר).˜„)התוכחה מה להפסיק (בכדי שברך' 'מי לו  ועשו ,

________________

דוקא... בצירי זכר לקרות העיקר כותב: בהערה) קס"ג סי' א-ב (חלק וזמנים מועדים  בספר קא.

בסגול  דזכר אליהו התשורת דברי לפי שמסיק ויעו"ש  בצירי, לקרות תמיד ישראל בכל המסורת

ידי  יצאו ולא הזכרים  על דקאי לחוש  ראוי בסגול זכר קראו אם  וא"כ בקמץ זכר להתפרש יכול

שקרא  מוילנא מהגר"א בעצמו ששמע כותב רב מעשה לספר בהסכמתו מוואלאזין והגר"ח קריאה.

א'. אות כא. בתרא בבא הב"ח בהגהות הוא וכן בצירי

אשר  בן ע"י המנוקד צובא אדם דבכתר להוסיף יש  מובא יח'. וישראל אהרן בית שבקובץ יצויין

בדברים  עליו שסמכנו "וספר ד': הלכה ח' פרק ס"ת בהלכות הרמב"ם  כתב זה ספר שעל ומיוחס

והגיהו  הרבה שנים  בו ודקדק אשר בן שהגיהו לפי סומכין הכל היו ועליו וכו' הידוע הספר הוא אלו

זכר  מנוקד זה בספר כהלכתו", שכתבתי התורה בספר סמכתי ועליו שהעתיקו כמו רבות פעמים

בספר  וכ"כ בצירי. זכר לומר מצדד ז' סי' ו' חלק החכמה בצל ובשו"ת בסגול. ולא בצירי עמלק

רבי  שהרה"ק מביא ה') גליון ג ' (שנה וישראל אהרן בית ובקובץ בצירי. רק לקרוא אליהו תשורת

בצירי. תמיד קרא זי"ע מקארלין אהרן

אומרים  ויש  בציר"י עמלק זכר לקרות שצריך אומרים  יש  : כתב יח ס"ק תרפ"ה סי' ובמשנ"ב

שנים . ידי לצאת שניהם  יקרא שהקורא מהנכון וע"כ בסגו"ל עמלק זכר לקרות שצריך

עמלק. מחיית זכירת בפרשת תצא' 'כי פר' בשב"ק הוא וכן קב.

טעם  ליתן נראה וז"ל: אלול בחודש עמלק פר' קריאת בטעם זכור, פר' חיים, דבר בסה"ק ועי'

פלוגתא  ההיא ע"פ זכור), (פר' אדר ובחודש  תצא) כי (פר' אלול  בחודש  עמלק מחיית פרשת לקריאת

העולם ". נברא בניסן אומר יהושע רבי וכו' העולם  נברא בתשרי אומר אליעזר "רבי י"א.) י: (ר"ה

כבר  והנה עולם ", לבריאת שקדמה תשובה "גדולה נ"ד.) פסחים ועיי' צ ', תהלים (שוח"ט, ואמרו

עמלק  ומחיית מישראל ואדם  אדם שבכל היצר מלחמת על תרמז עמלק מלחמת אשר מספה"ק נודע

ואדר  באלול זו פרשה קורין דלכך נראה כן על ואשר  שלימה, תשובה דהיינו היצה"ר מחיית היא

ע"כ. העולם . לבריאת התשובה להקדים כדי ניסן וקודם  תשרי קודם שהם

קריאת  חיוב משום  דלא חייבין והעבד האשה גם  וז"ל: צב דף ח"ג סופר חתם דרשות עי' קג.

דנשים  דפשיטות שבת דזכירת דומיא הוי לכל עשה מצות עמלק מחיית משום אלא ביה נגעו  התורה

של  רבו  זי"ע אדלר מוהר"נ הגה"ק בשם ח' סי' ח"ב ציון בנין שו"ת ועי' שבת. בזכירת איתנהו

א' סי' ח"ב אלעזר מנחת שו"ת ועי' זכור, פרשת לשמוע לביהכ"נ לילך למשרתת אף שצוה החת"ס

לשמוע  לביהכ"נ לילך ביתו בני לנשים  להזהיר דרכו שהיה תתל"ה אות ושלום חיים  ובדרכי ה', אות

מ"מ  מה"ת, דפטורות נאמר אם דאף דיסקין מהרי"ל שו"ת פ"ה, סי' נחום חזון שו"ת הקריאה,

אמנם  י"ג. כלל ז' מערכת כללים  חמד בשדי המחייבים  פוסקים וע"ע חייבות, לכו"ע סופרים  מדברי

נשים . ולא זכור בפרשת מחויבים זכרים  שרק תר"ג  מצוה החינוך ספר עי'

שכתב: ט"ז סימן ח"ג חיים מחנה בשו"ת ועי' ט') סימן ה' (מהדורא ומשיב שואל בשו"ת כ"כ קד.
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התוכחה בעת בקריאת (וכן בבימה הקבוע ממקומו מעט  מתרחק רבינו  היה התוכחה קריאת
הקורא) פני נוכח  לעמוד שלא הבימה מול  הקבוע מקומו  לשנות נהג בחוקותי .˜‰)בפר'

בקול ברכה בלי לבדו וקרא נשאר , קורא" ה"בעל ורק מהבימה, הסובבים כל  קצת נתרחקו  וכן 
וגו'".˜Ê)ובמהירות ˜Â)נמוך הברית דברי "אלה עד פסוקים, כמה מלבד ,

וקללותיה,רבינו שנה "תכלה בזמר להתחיל  התוכחה קריאת בגמר נהג זיע"א חיים' ה'דבר 
וברכותיה  שנה לכך .˜Á)תחל המקובלת בתנועה ,"

בשי"ןבקריאת 'יששכר ' 'ישכר' לקרוא נוהג זיע"א חיים' ה'דבר  רבינו היה "ישכר " השם
שי"ן ובשני אחת ˜Ë)אחת בשין  ישכר  רק שמו תמיד רבינו  כתב לעצמו  [אמנם .(È˜.[

________________

העליון  ובגליל ברכה, בלא קורא החזן רק לתוכחה איש  לקרוא לא המנהג מונקאטש  פה ראיתי

קרועים , בבגדים  אורח שבא עד להמתין בזיון בעיני וזה לו. ומשלמין לעלות עני איש  שקורין המנהג

לא  שיברך מי ואין אדם לשום  קוראין שאין דכיון מזה, יותר טוב נ"ל לברך שלא כמנהג ולעשות

המועד  על זי"ע מדזיקוב מהר"ם  להרה"ק נועם באמרי וכ"כ עיי"ש, כך כל בזיון בסופו הוי ים

התוכחה  לקריאת לתורה לעלות לאחר קורין שאין זה שמנהג ב', תשובה המחבר מבן בתשובות

מהר"ש  הגה"ק נהג וכן זי"ע מראפשיץ נפתלי ר' הרה"ק זקינו נהג  כן ברכה בלא אותו וקורין

לאנשים  לקרות המנהג פעם שכל מחמת ויוצאים, נכנסים חשש  שייך ולא והוסיף: מקאמינקא.

ויוצאים , נכנסים  חשש  בכה"ג ליכא ע"כ איש, שום  יקרא ולא המנהג  מן שינוי עושה ובתוכחה שיעלו

לקרות, איש  שום עלה דלא כיון ברכה בלא לו קורין דלכן לפנינו, הנעשה בשינוי וישכיל יבין דהנכנס

כיון  שיעלה, בשמו קורא אחר שאיש  בגלילותינו המנהג ג"כ לתורה עולה אם  בעצמו הש"ץ אף והרי

נכנסין  משום  חשש  וליכא ויתבונן, יכיר לעלות בשמו איש שום  עתה קורין דלא שיראה הנכנס שכן

באריכות. בזה מש "כ ח' סי' זצ"ל) מזידיטשוב אדמו"ר (מכ"ק טביא דברי שו"ת וע"ע עכ"ד. ויוצאין ,

יככה  (לו.) שבועות בגמ' וז"ל: זי"ע יששכר הבני להרה"ק רנ"ט) (אות דפרקא אגרא בספר ועי' קה.

(ופירש"י  ּכנה א"ל כדתנן, מתניתין הא וקאמר, ויתיב יהודה דרב קמיה כהנא רב יתיב וכו'  ֵ ַה"א
אל  גם וקאמר וכו' מרבנן ההוא יתיב תקללני). שלא יכם  וכן יכהו, אמור אחרים, כנגד דבריך הפוך

ה"מ  דתימא מהו לי, למה תרתי כנה, א"ל סלה, חיים  מארץ ושרשך מאהל ויסחך לנצח יתצך

אדם  יעמוד שלא בתוכחות בקריאתי מקפיד ואני וכו' קמ"ל מכנינן לא אימא בקראי אבל מתניתין,

הרה"ק  נהג  שכן ר"ד) (אות ושלום  חיים  דרכי בס' וע"ע ע"כ. דגמ', דינא שהוא כיון אצלי או נגדי

זי"ע. אלעזר מנחת בעל ובנו תשובה דרכי בעל

בקול  התוכחה קוראים  'לכן זי"ע מקשאנוב שלמה רבי הרה"ק משם הביא תורה אהבת בס' קו.

בלחישה'. אומרים וסוד ברכות, המה הקללות סוד עפ"י כי נמוך

מגמגם  וקא קרי הוה בוטי בר לוי ע"ב ל"א דף מגילה מגמ' ומקורו סק"ח, תכ"ח סי' מג"א עי' קז.

במסגרת  יד סימן הקריאה שלחן ספר ועיין במרוצה. אותו קרא פרש"י בארורי, הונא דרב קמיה

עא. עמוד השולחן

קללות  קורין שיהו לישראל להן תיקן עזרא אומר אלעזר בן שמעון רבי תניא לא: מגילה עי' קח.

ריש  ואיתימא אביי אמר טעמא מאי השנה ראש  קודם תורה ושבמשנה עצרת קודם כהנים  שבתורת

וקללותיה. השנה שתכלה כדי לקיש 

בו  יש יששכר כתב, יששכר) שמו ותקרא עה"כ ויצא, (פר' התוספות מבעלי זקנים בדעת הנה קט.

לשון  שהוא שכרתיך שכר כנגד ואחת שכרי, את אלהים דנתן משמעות בשביל אחת שיני"ן, שני

יששכר  ובני כדכתיב בנו, ליוב שניתנה לפי נקראת, אין הכי משום  ד"א נקראת, אינה ולכן גנאי,
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ענבים בפר' ביכורי ימי והימים בפסוק ראשון לעולה מלסיים הקפיד  לא .˜È‡)שלח 

נוסחבפר' כפי המקובל  בתנועה מסעות המ"ב קורא זיע"א חיים' ה'דבר  רבינו היה מסעי

מסעות  המ"ב קריאת באמצע מפסיק היה ולא בנפרד˜È·)העולם, מסעי פר ' כשחל (חוץ

מסעות). המ "ב באמצע שהוא אף שני, המסומן במקום ראשון  קריאת פסק

וגו 'בפרשת אשא" "איכא הפסוק לפני שני לעליית הפסיק לא .˜È‚)דברים

מצוה בשבת בר  שנעשה קודם קטן מפטיר לעליית עלה לא כבכל˜È„)חזון  לשישי עלה ורבינו  ,

השנה. שבתות

גם בקריאת "ואתחנן" תיבת זיע"א חיים' ה'דבר  רבינו  כפל ואתחנן בפרשת התורה

הנוסחאות  שתי ידי לצאת כדי בפת"ח וגם הנו"ן) (תחת .˜ÂË)בקמ"ץ

________________

הגון  שם יוב אין יששכר אמר ישוב], כתיב כ"ד כ"ו ובבמדבר יוב, כתיב י"ג מ"ו [דבבראשית וכו',

פר' טוב דבק ס' בשם  קדמות במדבר החיד"א כ"כ יוב, אחד אליל שם  נקרא קדמונים  [דבימים 

ומזה  לישוב. פנחס בסדר דכתיב והיינו ישוב, שמו ויקרא משמי אחת אות לו אוסיף לכן פנחס],

הברכה  היכל ובספה"ק פנחס) (פר' עני קרבן בס' אולם שי"ן, בחד רק קורין מקום  דבכל משמע

יששכר. ישכר קוראים שניהם ידי לצאת וכדי שיני"ן. בשני קורא יששכר כתב: יח,) ל, ויצא (פר'

התנאים  בשטר מובא וכן שמו. על נקרא שרבינו זי"ע בערצי ישכר רבי הרה"ק זקינו שם  כמו קי.

וברד"ק  ג ', א, שמות עזרא באבן ועי' אחת, בשין 'ישכר' הק' בציונו נחרט וכן הסב"ק, רבינו של

אחד. בשין ישכר לומר יש  הקודש לשון דקדוק שעפ"י כד טו, א הימים בדברי

אלא  קשה, דין הוא כי בכאן יסיימו שלא כ', קל"ח) (סי' ושוה"ט שלח) (פר' הברכה בהיכל קיא.

העולם  מנהג  מיישב ל"ג ) ס"ק ז' (שער רחמים בשערי אולם  יהושע, נון בן להושע משה ויקרא יסיימו

ימי  והימים אמר וע"ז  ענבים , שנקראו ישראל על דקאי לפרש שכ' יקר הכלי  עפי"ד כאן, שמסיימין

שקבלו. התורה על שלימותם  כל ונגמר נתבכרו כבר כי לארץ לכנוס זמנן שהגיע ענבים  בכורי

להפסיק  אין מסעי ואלה שבפרשת מסעות מ"ב כי המור צרור בשם  מביא סק"ח ) (שם במג"א קיב.

מ"ב. שם נגד שהוא בהם,

הפסוק  להתחיל שלא כדי בזה, לדקדק שכתב קל"ח) סימן (בוטשאטש , אברהם באשל ראה קיג.

אלוקי  "ד' הפסוק לפני "שני" והציבו זה מנהג פי על תוקן כבר חדש בדפוס חומשים ובכמה הנ"ל.

וגו'. אבותיכם"

לקרות  יש חזון שבשבת כתבו, ג') אות ט' (שער אפרים  בשערי וכן סקי"ד) רפ"ב (סי' במג "א קיד.

אלקינו. בית חורבן על לקונן שיודע מי

אצלנו  המנהג הנה וזל"ק: המנהג בטעם  הק' בספרו ביאר זיע"א מנדבורנה חיים הדבר רבינו קטו.

שתי  ידי לצאת כדי בפת"ח, וגם  הנו"ן) (תחת בקמ"ץ גם  'ואתחנן' תיבת בתורה לקרות דנא מקדמת

עיי' בקמ"ץ, גירסה היתה ישנים  (בחומשים כי נוסחאות לומר ונראה כאן). הברכה, היכל בספה"ק

קמוצות  ותחינתנו בקשתנו אם שאפילו השי"ת מלפני ומבקשים  מתחננים  אנו אשר רמז, גם  בזה יש

פתוחה  ביד 'פתוח', מלשון בפת"ח, תעננו ה' אתה אבל מועט, דבר שהוא 'קומץ' מלשון בקמ"ץ,

עכל"ק. ורחבה.
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שובה בפר' זכור ,˜ÊË)האזינו -שבת האזינו, ל "ך : הזי"ו בפסוקי קרואים לשבעה פוסק היה

הסדרה  מסיים והשביעי השירה, סוף עד אשא כי חכמו , לו  ה', וירא .˜ÊÈ)ירכיבנו,

חיים'בתחלת ה'דבר  רבינו הס"ת, מתוך הנשיא קריאת קורין הקריאה שבימי ניסן  חודש

אחר לאמרו  היהי-רצון  אמר  הקריאה ואחר  הס"ת. שנפתח במקום תחילה קרא זיע"א

פלוני'). משבט  עבדך  אני 'באם הנוסח  אמר (ולא הנשיא. פר ' קריאת

וב 'ימים העליות מכריזים אומרהנוראים' לתורה העולה וכן  מיוחדת, בתנועה שברך " ה"מי

מיוחדת  בתנועה .˜ÁÈ)הברכות

לע זה אאמו"מדור הרה"נ זללה"ר דוד שמואל ר' ה"ג

הרה זללה"בן  הלוי  יהודה צבי אהרן  ר' הורוביץ "ג ה 

תשס "נלב  אדר ד' ה ."ע  ב. צ. נ. ת. ט

h

________________

לשבת  ר"ה בין ההם בימים שנתגלה אחר תש "ע, שבת-שובה האזינו, פרשת קודש שבת ביום  קטז.

לעלות  מהרגלו לשנות ביותר, תמוה באופן רבינו ביקש בראש , ניתוח לעבור צריך שרבינו שובה,

הסתלקותו  מענין הפסוקים  בקריאת והתחילו לעלות נקרא כאשר למפטיר. ולעלות בשישי, לתורה

משה  אל ה' "וידבר מפעום : עוצרים  והלבבות ההיכל כסיד הקהל פני החווירו ע"ה, רבינו משה של

על  והאסף שמה עולה אתה אשר בהר ומות וגו' העברים  הר אל עלה לאמור, הזה היום  בעצם 

עמך..."

ואיגלאי  הקריאה. תעלומת נפתרה השלום, עליו רבינו משה של דהילולא יום תשע"ב, אדר ז' ביום

למפרע. מילתא

שרוב  כיון מ"מ תוכחה, בדברי מסיימים  שאין דאע"ג ס"ד) (שם בלבוש וכ' ס"ה), (תכ"ח שו"ע קיז.

תוכחה  בדברי אף מסיימים לכן תשובה, ימי שהם ליו"כ ר"ה שבין בשבת זו פרשה קורין פעמים

(פ' עינים מאור ובספה"ק בזה, מש "כ (תתל"ד) מט"מ וע' בתשובה. שיחזרו העם  את לעורר כדי

העליון  הזיו עליהם  לקבל ישראל נשמות כל שיתעוררו התעוררות על מרמז ל"ך דהזי"ו כ' אמור)

שרשי  כל מרומז ששם  האזינו פ' קורין תשובה שבשבת וע"ש  כו', האלו בימים עליהם המופיע כו'

מהפסקות  חוץ האזינו, שירת באמצע מפסיקין ואין עוד. ע"ש  מאורעותיהן כל  עם ישראל נשמות

סל"ח). תר"ב (מט"א הרבה חיובים  יש אם אפי' הנ"ל

המברכין  וכן אלו לימים המיוחד בנגון כו' ויגן ויעזור אומר החזן סי"ח), (תקפ"ד במט"א כ' קיח.

מט"א  ולשון המיוחד, בניגון קורין קריאה"ת וכן זה, בניגון מברכין ולאחריו לפניו התורה ברכת

אפי' המנהג  לשנות ואין ויו"ט" שבת של הטעמים  בנגון שלא המיוחד בנגון הטעמים  "קורין (שם)

לפניו  התורה ברכת נוראים ימים בניגון מברכים דהקרואים איתא פיורדא ובמנהגי ע"ש . בנגונים 

ע"ש . ולאחריו
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התורה  אור ישיבת מראשי

אלעד 

כסיל  דיבה מוציא  גדר
הצדקנית "לע האשה מורתי סבתי נ 

(בהרה  אטה הי "מרת צבי יעקב ע"ח גנוט  ה "ד )
ער"נלב  התשע"ע אלול  ז "ח

טלפון בקו הלוויות מועדי  פרסום 

קוברחובות שישנו פורסם בארצנו קריה
להתעדכן ניתן בו החיים", "גשר
"שבעה" וזמני הלויות ומועדי נפטרים על 
בגדר הוא זה קו האם והסתפקתי ל "ע.

וכדלהלן : כסיל", הוא דיבה "מוציא

רבנןפסחיםא) שדרוה חלש, כהנא רב ב: ג,
אידי, דרב בריה יהושע לרבי
אתא  דיניה. מאי בדוק זיל  ליה: אמרו 
ללבושיה, קרעיה נפשיה. דנח אשכחיה
אמרו ואתי. ובכי לאחוריה, לקרעיה ואהדריה
קאמינא, לא אנא להו: אמר  נפשיה? נח ליה:
יוחנן כסיל". הוא דבה "ומוציא י) (משלי
ליה: אמרו  אתא כי לקרייתא, נפק חקוקאה
נעשו שעורים להם: אמר יפות? נעשו חיטין 
לסוסים  ובשר  צא ליה: אמרו יפות.
השערים  ה) א, (מלכים דכתיב ולחמורים,
ליה  הוי מאי - ולרכש. לסוסים והתבן
נמי: אי יפות. חיטין נעשו אשתקד  - למימר?
חייא  דרבי אחוה בר  רב יפות. נעשו עדשים
אייבו ליה: אמר  להתם סליק כי אחתיה. ובר
ליה: אמר  קיימת, אימא ליה: אמר קיים?

קיים. אייבו  ליה: אמר  קיימת? אימא

תב:לאורב) סימן יו "ד  השו"ע כתב זאת
אינו לו , נודע ולא מת לו  שמת "מי
ועל ואמו; באביו  ואפילו לו ; שיאמרו  חובה
ומותר כסיל ". הוא דבה "מוציא נאמר : זה
וכל ונישואין  אירוסין  לסעודת להזמינו 
שואל אם מיהו  יודע. שאינו כיון שמחה,
שנאמר הוא, חי ולומר : לשקר לו אין  עליו,
מד ' הוא דינו  ומקור תרחק". שקר  "מדבר

דפסחים, מהא לזה ראיה שהביא המרדכי,
כלום  לו לומר רוצה היה שלא "אלמא וכתב:
לא  כששאלו ואפילו  שואלו  היה לא אילו
נאמר זה ועל  בעלמא ברמז אלא לו  השיב
הרמ"א: וכתב עכ "ל . כסיל ", הוא דבה מוציא
כדי  להודיע, נהגו  זכרים בבנים "ומ "מ 
כלל מנהג אין בבנות, אבל קדיש; שיאמרו 
לומר דיש כתב והט"ז עכ"ל. להודיעם",
שאין דהיינו  אפי לתרי דמשתמע בלשון 
אלא  מת שהוא בדבריו  בפירוש מבואר 

עי"ש. ולמיתה, לחיים סובל  הלשון

מודעות והנהג) מפרסמים דכו"ע חזי פוק
פטירת  על מודיעים בו אבל ,
ר"א  סי' יאיר  חוות בשו"ת ומצינו  נפטרים.
בדיבור רק אלא דיבה" "מוציא אין שלדעתו 
עזריאל רבי ובשו"ת בכתיבה. ולא
מביא  רסג) סימן  יו "ד  (ח"א הילדסהיימר
תרכ"ב, בשנת איזראעליט " עת שב"מכתב
פולמוס  הועלה ז "ל , להמן הר"מ היה שעורכו
מודיע  מדוע להמו "ל  אחד "הקשה בו שלם,
עמינו במצדיקי ופלוני שפלוני עתו  במכתב
מוצא  מטעם אסור  והלא חי, לכל חיים שבקו 
והתנצל ת"ב. סוסי' ביו "ד  כמבואר דבה
דרך רק שמודיע נ "י לעהמאן  ד"ר המו"ל
גרשון רבי כך על וכתב מותר ". ובזה הספד ,
דבה  מוציא שום דאין  נראה ש"לדעתי סג"ל
לא  אבל  באמירה רק הוא דבה דמוציא בכתב,
נשמע, ממילא רק אמר לא הוא שהרי בכתב
וראי' דבב. משורש אמירה הוא דבה דלשון
וסי' ס"ב ר "מ  סי' בי"ד  דפסקינן  מהא לזה
ורבו אביו  לקרות דאסור ט "ו  סע' רמ"ב
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שם  כותבין שהי' גדולים כמה ומצינו בשמם
הרא"ש  על  זאת הקשו  וכבר רבם ושם אביהם
הטור ועל  ס"ה סי' קידושין ביש"ש מהרש"ל
דבכתב  מוכח ע"כ  סק"ב, ר "מ  סי' יו "ד  בפ"ת
פ"ז גיטין  ועיין בנד"ד, וה"ה איסור ליכא
אבל משמע דאביו, בשמו אינש חתם לא ע"ב
שהרי  ראיה והא מותר אביו שם לכתוב

אביה  שם כותבין  בגט".העדים בחתימתם ם
ש"לפי"ז כך על כתב הילדסהיימר  והגר"ע
דרב  בריה יהושע ר ' על שם בפסחים יקשה
הנך כל להם למה ורב חקוקאה ויוחנן אידי
בכתב". הבשורה לכתוב להם היה טצדקי.
המהרש"א  שלדעת האחרונים הוכיחו  וכן 
בכתיבה, גם דיבה" "מוציא יש שם, בפסחים
צפנת  (לבעל יוסף שלמת ובשו "ת עי"ש.
מקומות  מכמה הוכיח  ב) אות כא סי' פענח
עיין אמנם איסור . ליכא בכתב שבהודעה
חמודי  בשם שכתב סק"א) (שם בפת"ש
למיתת  ל' בתוך  אחיו אצל בא שאחד דניאל 
מזה, אחיו שיתוודע רוצה היה ולא אחותם
יצטרך שלא בכדי שבת בגדי ללבוש שמותר 
אבילות  בגדי לובש שאם ומשמע לו . להגיד
כדברי  שלא וזה בפה. כאומר  חשיב
הוי  לא מאחוריו הקרע שאם המהרש"א

עי"ש. מפיו, כמוציא

לכאו 'וכלד ) אך  אבל, במודעות הוא זה
היתר . בזה אין ברמקול  בהכרזה
בס' כתב זצ"ל  אויערבאך הגרש"ז ואולם
צורך בו שיש שכל  רכו) (עמוד  אברהם נשמת
לפרסם  מותר להלוויתו , שיבואו  כגון  הנפטר ,
שבביה"ח וכתב לכבודו. שיבואו  ולהודיע
החולה, פטירת על  למשפחה להודיע צריכים
כל ואין ובקבורתו בו לטפל  שיוכלו כדי
עזריאל רבי בשו "ת וכן  בדבר . איסור
לשאלה  מקום שאין כתב (שם) הילדסהיימר
כבוד בגדר  הוא דחיי יקרא "דהא זה, בנידון
אפי' דבה מוציא של  לאו  ודוחה הבריות
שליט"א  קוקיס הגר"א ומדודי ועשה". בקום
אויערבאך הגרש"ז בשם שאומרים שמעתי
אינו שאם שליט"א שטרנבוך  והגר"מ זצ"ל 

ההלוויה  מקום על אלא נפטר , שפלוני מכריז
כסיל . הוא דבה מוציא בזה אין והשבעה,
בהא  רז): (סי' חיים שלמת בשו "ת וע"ע
של פטירתם ומפרסמים מדפיסים דבעתונים
מוציא  על בזה עוברים אי מפורסמים, אנשים
מוציא  משום בזה שאין כנראה תשובה: דבה.
דבר איזה לצורך שכוונתם לאחר  דבה,

עכ "ל . לעורר.

חיים ולכאו'ה) הארחות מדברי לזה ראיה
שטעם  שכתב תקעו ), עמוד (ח"ב
המת  בה בשכונה מים ששופכים המנהג
בשכונה  מת שיש הכל  שידעו  כדי הוא נפטר ,
יהיה  שאז בפיהם, להודיע צריכים יהיו ולא
וכ "כ כסיל". הוא דבה "מוציא בכלל המודיע
היה  שהמנהג מכאן  למדים אנו  ראשונים. עוד
ע"י  נפטר, שהוא המת בשכונת שהודיעו 
בצורה  רמיזה, בדרך כן עשו רק מים. ששפכו
לבנים  רק לספר  התיר הרמ"א ואולם עקיפה.
לכאו ' ומשמע התיר. לא ולבנות קדיש, משום
יישבו שהבנות משום לספר  התירו  שלא
וצ"ע. השנה, כל  אבלות מנהגי וינהגו  שבעה
"אסור שפסק: שנ "ז , סימן יו"ד בשו"ע ועי'
לכבודו , הלינו  כן  אם אלא המת, להלין 
כדי  או  מקוננות, או  ותכריכין  ארון  לו להביא

קרובים Â¯ÈÈÚ˙שיבואו ÚÈÓ˘‰Ï Â‡. עכ "ל ,"
בעיירות. הנפטר  על דמשמיעין  בפירוש הרי

איירי ויש ו) לא השו"ע שבעצם עוד, לומר
הלוויה  על הכרזה מענין  כלל 
שהרי  מותר , ודאי זה ולכאו' והשבעה,
שישים  ולעיתים רב, המון  להשתתף צריכים
ואיך יהודי. כל  כמעט של  בהלוויתו  ריבוא,
מקור והרי ע"ז? ישמעו  לא אם כולם יבואו
חייא, דרב ממעשה היא בשו"ע ההלכה
הפטירה, אחר  רב וזמן רחוקה שמועה שהיה
סעיף  שם ושו"ע ובב"י שם בפסחים כמובא
וההלוויה, הפטירה על לפרסום ענין ואינו ב',
בזה  ויל "פ דחיי. ויקרא דמת יקרא בו  שיש
שמי  שאמרו ק"ד , בכתובות הש"ס מד'
יידקר נפטר, הנשיא יהודה שרבי שיאמר
משום  שהוא שם כתב יעקב והעין  בחרב.
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בקהלת  מפורש וכ"ה כסיל. הוא דיבה מוציא
יוסף  ובעץ במהרש"א עי' ואולם פ"ז . רבה

כעת. ואכ"מ לזה, אחרים טעמים שם

פטירת ובקוז ) על מעדכנים שבו טלפון
ומקום  ההלוייה זמני הנפטרים,
אבל מודעות כדין  דינו  וזמניהם, השבעה
נשארות  אלו שבקווים ואע"פ רמקול. והכרזת
ההלוייה  זמני שעברו  לאחר גם ההודעות
עשה  כן, שהשמיע המשמיע הנה והשבעה,
לאחר ההודעות את ששומע ומי כהלכה, כך
הוא  האיסור  כי באיסור, עובר אינו  מכן ,
ואין לשומע. ולא הרעה הבשורה למבשר 
את  לתלוש אבל , מודעות לתולה חיוב
ואע"פ  והשבעה. ההלוויה לאחר  המודעות
לקו בקביעות שיאזינו  שלרבים שבודאי
רוב  כי תועלת, שום להם אין  בקביעות, שכזה

מוכרים  אינם מתכוונים הנפטרים ואינם להם,
האבלים, את לנחם או להלוייה לבוא כלל 
ותאווה  מציצנות יצר של  סוג אלא זה ואין
אך רח"ל. כאלו  חדשות אפי' לחדשות,
נפטרים  על  חדשות הקלטת עצם מבחינת
ישמעו שאכן  לאלו תועלת בכך  יש בקו ,
חברא  אזי הם, לא ואם הנפטר , את ויכבדו
תועלת  מזה תצמח ובד"כ ליה אית דחברא
גיסי  אלבוים, והרי"ח למשפחתו. או  לנפטר
לי  טענו רבינוביץ' והר "ג שוגרמן  הרי"צ
כיון טפי, קיל טלפון בקו שאדרבה,
מתקשרים  ואנשים בקו , הודעה שהמקליט 
דאיהו דיבה, מוציא זה אין מיוזמתם, אליו

למעשה. וצ"ע אנפשיה, דרמי

קילוכעתח) בנידו"ד שאדרבה, חושבני
י"ל דהנה אחרינא. ומטעמא טפי
שחז "ל אלא כסיל, להיות איסור  אין  דאכן 
בשורות  לאחרים שמספר שאדם הסבירו
ממנו זאת ביקש מי כי כסיל, בגדר  הוא רעות
פסק  וע"ז  רעות. בשורות לאחרים לספר

פטירת  על לאבלים לבשר חיוב שאין השו "ע
להם  מצוה שאדרבה, שיסברו שיהיו קרובם.
ומצוה  קרוביהם, פטירת על לאבלים לבשר
כדי  הנראית הקשת על לאחרים לבשר
ענין שאין  חכמים אמרו  וע"ז  ברכה, שיברכו 
יענה  לבשר, נאלץ ואם רעות, בשורות לבשר
אלבוים  רי"ח הרה"ג וידידי וכדומה. ברמיזה
כסיל , הוא דיבה מוציא שענין  טען  שליטא
בכך הבריות, בכבוד ופגם חסרון  הוא

עכ "ד . רעות, בבשורות השני את שמצער 

כאיסורואולם זאת להגדיר שקשה יתכן 
בכך יש שהרי דברים, אונאת של ממשי
המובאים  במקרים ובפרט  מסוימת, תועלת
מצב  על במפורש שנשאלו שם, בפסחים
שחז "ל אלא חיים. הוריו  והאם התבואה
בשורות  שמבשר  זה להיות לא לאדם המליצו 
תמיד אך  זאת לספר  מותר אם גם כי רעות
הבשורה  את שבישר זה הוא שפלוני יזכרו
לאדם  אם ואולם לכסיל. ייחשב ובכך  הרעה
ע"י  ממון  להרויח  כדי זאת, לספר ענין ישנו
בכתב  הספד מאמר בכתיבת או בקו, הפרסום
שסתם  כסיל, לו  לקרוא קשה לכאו ' וכדו ', עת
שלו האינטרס ומה איוב בשורות מבשר כך
אולם  רעות. בשורות שבישר  כמי שיזכרוהו 
לקרותו א"א וכנ"ל. בזה, ענין לו יש אם
ואף  מכך. הוא מתפרנס הרי הוא כי כסיל,
בקידושין הש"ס ד' את עליו להמליץ שניתן
ובלא  בסם בלא לעולם אפשר "אי ב' פ"ב
מי  לו  ואוי בסם, שאומנותו מי אשרי בורסקי,
כסיל . לקרותו קשה מ"מ בורסקי", שאומנותו 

מיועדובנוסף ט ) זה טלפון  שקו לי טענו
על כבר שמעו שבלא"ה לאנשים
להם  מסייע והקו רח"ל, פלוני פטירת
השבעה. ומקום ההלוויה זמן ועדכון  לבדיקת
דיבה". "מוציא בגדר  אינו  דכה"ג ודאי וא"כ 

* * *
סבתי  התשע"ז. אלול בער"ח שנפטרה ע"ה, גנוט אטה מרת היקרה מורתי סבתי לע"נ הדברים  יהיו

על  והתחנכה מסיגעט, זצ"ל הרשקוביץ צבי יעקב רבי הרה"ח לאביה שנים  צ"ג לפני נולדה ע"ה

ובפוסקים . בש"ס בקיאים  מופלגים, חכמים תלמידי היו משפחתם  כשבני והחסידות, התורה אדני
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יחיאל  רבי הגה"ח זיע"א, סופר" ה"כתב תלמידי מגדולי זקנה, של ספרה לאור יצא לאחרונה רק

גנוט  צבי יעקב רבי הרה"ג  מבנה ומו"מ הערות בתוספת אומן", "אמונת זצוק"ל, שטראהלי

שליט"א  אדלשטין הגרי"ג מרן שליט"א, קניבסקי הגר"ח מרן של בהסכמותיהם  מעוטר שליט"א,

זצ"ל. אדלשטין הגר"י מרן ולהבחל"ח

לקחת  שניסה בשעה הרומנים  ע"י נרצח הי"ד כשאביה התרעלה, כוס את שתתה הנוראה בשואה

הן  גם  נספו אחיותיה ושתי אמה גבוהה. בערימה ערמו שהגרמנים  שלו, והתפילין הטלית תיק את

חיים  אברהם רבי הרה"ח הגדול ואחיה אחיותיה שתי עם  יחד בחיים , נותרה והיא במחנות,

אושוויץ  ההשמדה במחנה שהתה היא בשנים. רבות בב"ב אגו"י כיו"ר שכיהן זצ"ל, הרשקוביץ

הגרמני. הצבא של פצצות ייצרו בו כפייה במחנה עבדה המלחמה כשבמהלך נוספים, עבודה ובמחנות

המצוות, שמירת על והקפידה אסורות במאכלות להתגעל שלא הקפידה במחנות שהותה מהלך בכל

הוגלתה  והיא הבריטים ע"י האונייה נלכדה מעפילים  באוניית עלייתה עם  הוריה. בבית שספגה כפי

לקפריסין.

דחסידי  ביהמ"ד גבאי זצ"ל, גנוט מיכאל יחיאל רבי הרה"ח לבעלה נישאה ישראל לארץ בבואה

הפרדסנות, חלוצת ברחוב התגוררו בתחילה וחסידות. תורה של בית הקימו ויחדיו בפ"ת, ויזניץ'

הית  ע"ה שהמנוחה סיפרו פ"ת ראש .וזקני כיסוי עם שהלכה כולו האזור בכל היחידה האשה ה

הגר"י  הישיבה ראש  של כשכנים  לצעירים, ישראל אור לישיבת בסמיכות להתגורר עברו בהמשך

זצוק"ל. ניימן

שלחו  לחיים  ועזרתו גנוט הרב אך חול, מקצועות ללמוד בניהם  את ששלחו רבים  היו הימים באותם

וביראה. בתורה עלייתם  למען נפש  במסירות ועמלו הקדושות בישיבות ללמוד בניהם  ארבעת את

כשבעלה, בפ"ת, ויז'ניץ חסידי של ה"שטיבל" את ידידים , מספר עם יחד הקים, מיכאל ר' בעלה

במסירות  ומתחזק מתפעל זצ "ל, משה הישועות מויז'ניץ האדמו"ר כ"ק ע"י ביהמ"ד לגבאי שמונה

בכל  בעדו סייעה ע"ה המנוחה עזרתו היום. עד בו הפועל בתים  הבעלי כולל את והקים ביהמ"ד את

שבת. בכל בביהכנ"ס ולהתפלל רבות שנים במשך להגיע טרחה ואף עוז

ברוך  המקור ואחיו זצוק"ל חיים  האמרי כ"ק ויז'ניץ, בית אדמור"י עם  איתן בקשר עמדו הם

למאד. אותם וכיבדו שהעריכו ויז'ניץ, בית אדמור"י ויתר זצוק"ל משה הישועות כ"ק זצוק"ל,

יהודיות, נשים  ע"י שבושלו מארוחות לאכול זצ "ל ברוך המקור האדמו"ר כ"ק סירב השואה לאחר

כשרות  על ידו את הרבי סמך עבורו, ארוחות בעבורו בישלו ע"ה ואחותה ע"ה כשהמנוחה ורק

מהן. ואכל מאכליהן

יוקדת  אמונה צאצאיהם בכל מחדירים כשהם  ישרים , דורות גידלו השתאות מעוררת במסירות

בב"ב, להתגורר עברו האחרונות בשנים  יוקד. חסידי ובלהט מיוחדת שמים  ביראת ובחכמיה, בתורה

היו  ונכדיה, בניה שבעלה, שבשעה כך על סיפרו נכדותיה הסביבה. כל על הוד מקרינים כשהם 

ושיגשוגם . צאצאיה חינוך למען ומעתירה הקב"ה לפני זכה בתפילה נעמדת היתה להתפלל, הולכים 

ברכות  את שיברכו לפני לפיהם מאכל דבר יכניסו לא הקטנטנים , אפילו  הילדים, שכל מאד הקפידה

סידור. מתוך השחר

בסוף  וסבתא. סבא  של בביתם  רבות שהיתי מהלימודים, החופשה "בימי תבלט"א: נכדתה מספרת

חוזר  יהודל'ה ש "היום מוקדמת בוקר בשעת מיד רבה, בחגיגיות סבתא אמרה בישיבות ה"זמן"

ואומרת  שבה כשהיא גדולה, בדריכות בעבודותיה ועסקה בבית הסתובבה היא מהישיבה". הביתה

בנה  של אמא וסבתא, הדלת פעמון ציצל ואז מהישיבה"... חוזר יהודל'ה מעט "עוד ושוב: שוב

נכנסו  שניהם מהישיבה. המגיע הבן את רבה בהתרגשות ונישקה חיבקה לדלת, רצה אצה יהודה,

לספר  התחיל מהישיבה, הביתה שחזר ויהודה, מצויינות ועוגות טעימה תקרובת הוגשה למטבח,

כך, עמדה היא אך הסיר, בתוך ברייט בסקוץ'- מחזיקה עמדה, סבתא מהישיבה. חוויותיו את

הביתה  ששב שלה, ביהודל'ה הביטה פשוט היא אותו. מנקה ולא שעה, חצי במשך בסיר, מחזיקה

מהישיבה  חזר הבן הרי התרגשות. וכולו נוצצות בעינים בו מביטה היא קורנת. וכולה מהישיבה,

ה"זמן"!". כל בהתמדה תורה למד שם  הקדושה,
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לייקואד 

אלא חייב או זכאי הוא אם תלוי' אינה הבטחון מדת
שלמה  באמונה

וז "לכתב שביעי פרק פרקים בשמונה הר "מ 
כל אצלו שיהיו  הנביא מתנאי ואין
פחיתות, יפחיתוהו  שלא עד  והמדות המעלות
משאול שפחד  בשמואל דמצינו שהרי
וכתב  עכ"ל. עשו מפגישת שפחד וביעקב
שפחד (בד "ה שם אברהם חסד המפרש
לו היה שלא ר"ל בזה"ל יעקב) וכן  משאול 
יעקב  וכן עמו  היה שהש"י מאחר לפחד 
ויצא  (בפ' לו  אמר  יתברך  שהשם מאחר 
אשר בכל  ושמרתיך עמך  אנכי והנה כח:טו)
לא  כי הזאת האדמה אל  והשבתיך תלך
אחת  הוא שפחד  שר"ל לומר ואין  אעזבך,
כפרק  שחשב הלב רק והוא המידות מפחיתות
ודאי  הצורך  בעת כי קצוות מן  אחד שהוא ד '
במקום  מפחד  אדם אשרי כלל  פחיתות אינו

צורך .

וצ"ע אולם בזה"ל  שם המדרש הקשה
ד . בברכות זה על הקשו כבר  והלא
כתיב  רמי אידי בר יעקב ר ' צח: ובסנהדרין 
תלך אשר  בכל ושמרתיך  עמך  אנכי והנה
מאד יעקב ויירא ח) לב: וישלח  (בפ' וכתיב
אחר שמא פירוש החטא יגרום שמא ותירצו 
בפסחים  תירצו שמואל  ועל  חטא, ההבטחה
(שמואל שנ' שאני היזקא דשכיח  היכא ח :
ושמע  אלך איך שמואל  ויאמר ב) טז: א:
תקח בקר  עגלת ד' ויאמר  והרגני שאול
כן אם מפחידים היו  שבדין  ואחר בידך...
אלו של פחדם כאן הרמב"ם חשב למה
עכ "ל . וכו' המדות ולפחיתות בטחון  למעוט 

בספרודוי"ל קניבסקי חיים רבי כתב
מאנשים  ודאגה דפחד כ"ג פרק יושר  ארחות
מאין היה שאם אמונה ממיעוט  בא רעים
ואין מהקב"ה בא שהכל  שלימה באמונה

מכריזין א"כ  אלא מלמטה אצבעו נוקף אדם
נגזר ח "ו  אם לפחד לו מה א"כ  מלמעלה עליו
לא  ואם ד ' לנגד תבונה ואין חכמה אין  עליו
כל תמיד ואנחנו להתיירא, מה לו אין נגזר 
בזמן ובין  מלחמה בזמן בין ד' ביד  רגע
רק  לפחד  ואין למקום דרכים והרבה שלום,
אחת  על יעבור שמא ולפחד מהקב"ה,
וחוץ  המצות, יקיים לא או  ח "ו , מהעבירות
שצריך דמצינו  ואע"ג כלום. לפחד  אין מזה
רגליך כנס בעיר  דבר ס: ב"ק כמ "ש זהירות
השתדלות  מדין  זהו  רגליך, פזר בעיר  רעב
הפחדים  אבל שאפשר , מה דבר בכל
א"כ עכ "ל . וכו' מקום להם אין והדאגות
יש  אם אפילו  כלל לפחד מקום שאין מבואר 
א"כ ובטחון, באמונה חסרון דזהו עבירות לו
כפי  דנחשב הר"מ של  כוונתו דזהו  י"ל
ירא  שהיה בזה פגם איזה אבינו  יעקב מדרגת
בו אין שלימה אמונה בו  שיש דמי מעשו
ח "ו דאם ודם מבשר  לירא בכלל  מקום שום
ואם  ד ' לנגד תבונה ואין חכמה אין  עליו  נגזר 

להתיירא. מה לו אין נגזר לא

שלאולם כוונתו דאולי ע"ז לעורר יש
ירא  שהיה לא יעקב ויירא דכתיב בזה הפסוק
מפחד והיה מהקב"ה ירא שהיה אלא מעשו
וממילא  ח"ו מהעבירות אחד על עבר שמא
לשמרו מעליו  הבטחתו הקב"ה התבטל אולי
יעקב  הוצרך ועכשיו  השתדלות שום בלי
למשלי  יונה הרבינו  (עיין השתדלות לעשות
יעקב  ויירא נאמר ואשר  בזה"ל דכתב ג:כו
השם  ביראת מתאמץ והיה החטא מן היה ירא

עכ"ל). וכו ' יתברך

דויירא ועוד את"ל  דאפילו  לעורר יש
סו"ס  אבל הרשע מעשו  ירא שהיה הוא יעקב
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נחשב  ירא של  דמעשה הגרח "ק שכתב דכ"ז
בהגוף  היראה מרגיש אתה אם רק זהו לחטא
ירא  רק אתה אם אבל  הפחד  מרגיש והגוף
עשו שמא לירא מחייבו  שהשכל השכל מצד
לידע  השתדלות מדין  זה הלא להרגו  רצה
עצות  לחפש וצריך סכנה במקום נמצא שעתה
שכתב  וכמו  כנ "ל  עצמו  את להציל  איך 
בהוצאת  דע ד"ה ט ' (פרק ישרים המסילת
ויש  יראה יש כי דע בזה"ל חיים") "אורות
ברוך האדון  הנה כי ראויה.. יראה יש יראה
וסברא  נכון שכל בעל  האדם את עשה הוא
מן וישמר טוב דרך  על עצמו לשינהג נכונה
רבי  דכתב וי"ל  עכ "ל . וכו ' המזיקים הדברים
קובץ  ספר  שבסוף אגדות (לביאורו אלחנן
לאברהם  חסד קושית ליישב ה') סימן  הערות
ובפסחים  בברכות הגמ' דקושית בזה"ל :
פריך דבגמ' הר "מ  לקושית ענין אינה הנ "ל 
בפרט ליעקב הקב"ה שהבטיחו  מאחר 
ח "ו האמין  לא וכי מעשו  ירא למה שישמרהו 
גרם  שמא ירא שהיה תירצו וע"ז  ד' בדבר
הקב"ה  שהבטחת סבור  שהיה והיינו החטא
והר "מ החטא, יגרום שלא תנאי על היתה
שההבטחה  נמי דנהי אחרת קושיא הקשה
לא  מאילו  גרע לא מ "מ  החטא ע"י נתבטלה
בחסד לבטוח  לו  היה כלל הקב"ה הבטיחו 
במשלי  הגר "א וז "ל  הבטחון ממדת השי"ת
שהקב"ה  אחד  ביטחון  חלקי שני יש י"ד
מבטיחו אינו שהקב"ה ב' וחלק מבטיחו,

בד '. בטחונו שם בעצמו  שהאדם אלא

והא וכן  ירא למה בגמ ' הקשו  בשמואל 
היכא  ותירצו  ניזוקין  אינן מצוה שלוחי
היזקא  דשכיח דבמקום שאני היזקא דשכיח 
דמ "מ הקשה והר"מ התורה להבטחת ליכא
וכמבואר מעצמו  לבטוח  לשמואל לו  היה
לא  ובזה הבטחון מעלת מגודל  בכתובים
דמ "מ החטא יגרום שמא הגמ' תירוץ שייך 
בד ' הבוטח רשע ואפילו  ד ', בחסד  לבטוח  יש
לא  דאל"כ לב:י) (תהלים יסובבנו חסד
אין אדם כי הבטחון למדת כלל לה משכחת

יחטא  ולא טוב יעשה אשר בארץ צדיק
נותנת  הבטחון מדת כרחך ועל  ז :כ). (קהלת
הביא  ומזה החטא גרם שמא לדאוג לו שאין 
נגד כהוגן  שלא עשו  ושמואל דיעקב הר "מ 

עכ "ל . הבטחון מדת

ישראלכתב ב) נפוצות בקונטרס הח "ח 
עוד ודע בזה"ל: שמיני פרק בסוף
שאפילו בזכותים תלוי אין הבטחון  דמדת
בה' בטחונו שחזק אך  הגון  שאינו אדם הוא
השם  עמו ומתחסד עליו  מגן  הבטחון  כח
שכן ושמעתי הגר "א.. כתב כן  כך כל  יתברך
רמז סוף שמעוני (ילקוט  במדרש איתא
רבים  לב:י) (תהילים הפסוק על תשיט )
יסובבנו חסד  בד' והבוטח לרשע מכאובים
בד ' ובוטח  רשע אפילו  אומר אליעזר  (דרבי
(שם  דקרא פשטה מוכח וכן יסובבנו ), חסד
למיחלים  יראיו אל ד ' עין  הנה יח-יט ) לג:
ברעב  ולחיותם נפשם ממות להציל לחסדו

משמע ומ לחסדו המיחלים יראיו  כתיב דלא
איננו דאפילו מזה ושמענו  נינהו מלי דתרי
מיחל הוא רק השם יראי כת בכלל עדיין
להחיותו עליו הקב"ה עין  ג"כ  השם לחסדי

ברעב.

בעניןבספר מ ' (סימן  תורה תפארת
חז "ל עוד  הביא ידוע) בד "ה בהשי"ת בטחון
בד ' ובוטח רשע דאפילו  כ"ה תהילים במדרש
שהיה  לאחד משל שם דאיתא יסובבנו חסד
אני  למלך קרוב אמר  והלקוהו  תפסוהו לסטים
קרוב  אתה וכי המלך  א"ל  להמלך  הביאוהו
הואיל המלך אמר בך  בטחתי א"ל שלי
למשלי  יונה רבינו (ע' להצילך עלי בי ובטחת
הוי  בזה"ל דכתב דעהו  דרכיך הכל עה"פ ג:ו 
בברכות  רבא ואמר  דעהו דרכיך  בכל  אומר 
אינשי  דאמרי תדע עבירה לדבר  דאפילו סג.
נוסח (לפי קרי רחמנא מחתרתא אפום גנבא
על אמור  הזה והמקרא שם)... יעקב העין 
דענין להדיא הרי עכ "ל ) וכו' הבטחון ענין
הבטחון שע"י לרשע אפילו  שייך בטחון
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לפי  ראוי שאינו אע"פ מהשם רצון  מפיק

מעשיו .

הבטחוןאיתא ג) (בשער  הלבבות בחובת

דמי  הרביעית) בהקדמה פי"ג

את  שימלא הבורא על  בוטח  שהוא

כמה  רצונו את ממרה שהוא בעוד  משאלותיו

שהרי  חלשים והכרתו  שכלי וכמה טפשי הוא

לעשות  לחבירו  צוה אדם בן שאם הוא רואה

עבר חבירו  משהו עליו שאסר או  משהו לו

על עבר  שחבירו אדם לאותו ונודע צוויו על 

זה  שאדם חזק גורם יהיה זה שדבר  צוויו 

להשיג  ובטח קוה שהוא מה את מחבירו ימנע

באלקים  בוטח  מישהו שאם כ "ש וא"כ  ממנו

החוקים  על  ועובר רצונו  את ממרה שהוא

שכר עליהם הבטיח  שהאלקים והמצוות

והוא  תתאכזב שתקותו בעונש עליהם והזהיר 

באלקים  בוטח  בשם להקרא ראוי יהיה לא

ע"ש.

באמונה והקשה  (ח "א אהרן  ר ' במשנת

חובת  דבספר  בהגהה) י"ח  בדף ובטחון 

כשעובר בטחון שייך  דלא מבואר  הלבבות

חז "ל אמרו  דהלא צ"ע והדברים ד' רצון 

יסובבנו . חסד הבוטח רשע ואפילו 

מיירי ותירץ הלבבות דהחובת
עצמו הבטחון  נגד שהוא בדבר  כשהחוטא
כגון אסורים בדרכים רצונו למלאות דרוצה
וסיבת  באמונה ומתן משא בענין  דחוטא
בד ' ובוטח  הון  להשיג דנחפז הוא החטא
האופן בזה הנה מבוקשו , ישיג הדרך  דבזו 
כראוי  בטחונו  היה דאם אמיתי בטחונו אינו
מותרים  באופנים להושיע לד' מעצור  אין  הרי
חסד אמרו בזה אמיתי הוא בטחון  אם אבל 
אחרים  בענינים רשע הוא ואפילו  יסובבנו 

עכ "ל . וכו'

ר 'ולכאורה  שתירץ מה דלפי לעורר  יש
בדרכים  רצונו למלאות רוצה דאם אהרן
אמיתי  בטחונו אינו  האופן  בזה הנה אסורים
מפרש  הנ "ל  יונה שרבינו הפשט  מהו א"כ
אפום  גנבא אינשי דאמרי ברכות הגמ '
יכול הגנב דאפילו קרי רחמנא מחתרתא

בד '. לבטוח

הוא וי"ל בבטחון  לד' קורא שהגנב דזה
רק  אלא ממון לגזול שיכול בוטח  שהוא אינו
בוטח אינו  אבל  יתפסוהו שלא בד' בוטח 
דבנוגע  נמצא א"כ  הממון  הלקיחת בנוגע
כוחי  חושב הממון  והרווחת הממון  לקיחת
בנוגע  אבל בד ' כפירה מעשה והוה ידי ועוצם

בד '. בוטח והלקהו  יתפסוהו שלא

h

˙ÂÏÚ‰Ï ÔÓÊ È¯˘˙
Â¯Ó‡ ויק "חז) במדרש מלשון "ל 'תשרי', הזה החודש שם נקרא שלכן ח) כט  ר

מוחל יתברך השם שאז –המגיה] ומחול שרי [משורש ותשבוק תשרי
חז  אמרו וגם להו. ושרי ושביקין שביתין והם ישראל, של  (שם)"עוונותיהם ל 

בחודש  להם ויש לולב, בו סוכה, בו שופר, בו גיתות, בו ברכה, בו שבתשרי
עצמן  ומקשרין מעצמן, הקיטרוגין כל ידם על  מבטלין שהם הרבה מצוות זה

חז  אמרו ולכן המצות. ידי על יתברך מאזנים "בהשם מתחיל  בתשרי (שם) ל 
של לחלקו ועולין זכות, של  מאזנים לכף עצמן שמכריעין בזה רומז לעלות,

בתשרי. להם שיש הרבות המצוות ידי על  הוא  ברוך הקדוש
[Â�ÈÊ‡‰ - ˘Ó˘Â ¯Â‡Ó]
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ת"ו  ירושלים

טובים  לילדים טובה עצה
ולא "כי לגגך  מעקה ועשית חדש בית תבנה

הנופל יפול כי בביתך דמים תשים
רמז יש הזה בפסוק ח ) כ"ב (דברים ממנו".
בית  להקים לבנות לזכות אפשר כיצד  נאה
בית  תבנה כי וי"ל  ולתורתו, לה' קדוש שיהיה
שנושא  בישראל, בית בונה אדם כאשר  -
ועשית  בישראל . נאמן בית ומקים אשה
שלא  לבית, חזק גדר תעשה - לגגך  מעקה
חכמים  רוח שאין  זרים דברים לבית יכנסו 
שאינם  ושבועונים עיתונים כמו מהם, נוחה
דמים  תשים ולא וכהנה. וכהנה ראויין ,
נוחה  חכמים רוח  שאין  הדברים כל  - בביתך 
את  ומדיחים שמסיטים מזיקים, הם מהם
כי  הטהורה. והשקפה שמים מיראת האדם
יש  שלפעמים לרמז  בא - ממנו הנופל  יפול
נופל קצת שהוא הנופל, בבחינת שהוא אדם
דברים  לבית כשנכנס הרי מהדרך, ונושר
יושפע  הוא מהם, נוחה חכמים רוח שאין 
לא  ושוב לגמרי, יפול  שהוא כזה באופן  מהם
לאדם  יש שלפעמים מנפילתו. לקום יוכל 
נופל בגדר  והוא ברפיון, שהוא זמנים
הוא  בסוף אבל הרוחנית, ודרגתו ממעלתו
מעלה  מעלה עולה ומתחזק עצמו את תופס
בזמן אם אבל  וקמתי". "נפלתי בבחינת
שאינם  דברים בבית יימצא הזו  הנפילה
הרי  מהם, נוחה חכמים רוח שאין  ראויין ,
לחוש  יש רפיון  של במצב זה את כשיקרא

לקום. יוכל  לא ושוב לגמרי, שיפול 

לא ולפעמים  אדם שאפילו  מצב יתכן 
רפיון , של  ברגע עתה שהוא עצמו על מבחין 
בניו ביתו  בני על  זאת מבחין  שאינו  שכן וכל 
לידם  ליפול  יכול  הללו ברגעים ואז ובנותיו,
ליפול ויכולים פסול , עיתון או  עלון  איזה
(ואפילו תחתית. שאול  עד  מטה מטה מזה
בכל גמור , בסדר נראה השבועון  חוץ שכלפי

ומהם  הכותב מיהו יודע אינו כאשר  זאת
יראת  בו שאין איש שהוא יתכן דעותיו ,
וסיפוריו מאמריו את כשקוראים ואז  שמים,
שיכול עד הקוראם על  מאוד  משפיעים הם

לגמרי). מהם ולהתקרר ליפול

אשה לכן לישא שזכית יקר, אברך 
מעקה  בביתך  תשים בישראל, בית ולהקים
ופסול , רע דבר  שום בבית להכניס שלא וגדר 
ומשובח נאה יהיה שהבית תזכה ובזה

עד . עדי ומבורכים ישרים בדורות

*

תפילה

ולהוסיף הנה להעיר יש הילדים חינוך  בעניני
חשובים. דברים כמה עוד 

שליט"א,ראיתי  קנייבסקי הגר"ח בשם
בחינוך ההשתדלות עיקר  שבזמנינו שאמר
דבר ראשית ולכן  תפילה. יד על הוא הבנים
על בתפילה רחמים ולבקש להתחנן ראוי
תלמידי  ויהיו  הישר  בדרך  שילכו צאצאינו
סק"י) מ"ז (סימן  ברורה ובמשנה חכמים.
שגורה  והאם האב תפלת תהיה "ותמיד כותב,
לומדי  שיהיו  בניהם על  להתפלל  בפיהם
ויכווין טובות, מדות ובעלי וצדיקים תורה
התורה  ובברכת רבה, אהבה בברכת מאוד 
וכן וצאצאינו , אנחנו ונהיה שאומרים בשעה
ולא  לריק ניגע לא למען  לציון בובא כשאומר

לבהלה". נלד

האם ומן וגם האב שגם הוא הראוי
זה  ועל  בדמעות, אפילו צאצאיהם על יתפללו 
ועל יקצורו ". ברינה בדמה "הזורעים נאמר 
ובכח מרובה, טובה מידה בהם יקויים זה ידי
נחת  הרבה לראות יזכו  ודמעותיהם תפילתם
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כל סוף עד ובנותיהם מבניהם אמיתי ואושר 

הדורות.

חיים ושמעתי עץ בת"ת המשגיח בשם

שאמר זצ"ל , פרוש אליהו ר' הגה"צ

לומר ונראה בניסים. הבנים את שמגדלים

רק  לא הוא הבנים בגידול  שצריכים שהניסים

כמה  שהרי ברוחניות. גם אלא בגשמיות,

לא  שהילדים כדי ויום יום כל צריכים ניסים

יתחברו ולא הקלוקל , מהרחוב יושפעו

רעים. לחברים

כמה שמעתי  זיע"א ישראל הבית ממרן 
להשמר לבחורים באזהרה פעמים וכמה
גלויים  ניסים ממש זה והרי רעים. מחברים
רבי  הנודע ומהגה"צ זה. מכל להנצל שזוכים
ביטוח שאין  שמעתי, זצ"ל זלזניק אפרים ז .

צאצאיו . בחינוך אחד לאף

מתפללים ולכן והאם האב כאשר
התפילות  זכות הילדים, על  בתפילה ומרבים
בנו שיקויים שעומדים אלו הם והדמעות
להשמר צאצאינו ועל עלינו יגן אבות "זכות

ואושר". נחת מהם ולרוות רע דבר  מכל 

h

‡"‰ È�ÙÏ Ì˙ÁÓ˘Â 'ÂÎ ÌÎÏ Ì˙Á˜ÏÂ

˙"È‰ È�ÙÏ ÁÂÓ˘ÏÂ ‰ÎÂÒ‰ ˙¯‡‰ ÌÈÁ˜ÂÏ È"�·

‰ÎÂÒשל בסוכת לישב נזכה כך אומרים לכן עדן. וגן הבא  לעולם רומז הוא 

אעפ  שבגן."לויתן. חיים אורח יודע  הגן ובעל דרכים הרבה בגן יש כ 

כמ לולב מצות חז "והוא  לשמוח"ש לו אין דעת בר שהוא שמי פי' לב. לו ל 

להתארח שזכה המלך אל  לב לתת רק המלך. שבגן ובשמים אילנות מיני בכל

וז  המלך. במד'"בגן כדאיתא דייקא. בך ונשמחה נגילה חדריו המלך הביאני ש

וע"שיה  ממך. טוב חפץ לי אין הסוכה "ש הארת האדם מקבל לולב מצות י

לבנ סוכה מצות נתן הוא ברוך הקדוש כי הסט"בלבו. לאשר  אחר"י רודף א

בר"בנ בדין שזכו במה ויוהכ"י ע"ה אותנו מציל  הוא  ברוך הקדוש לכן י "פ.

בנ אבל  דמהמנותא. עי "צילא  שניצלו מהצלה יותר הזה בצל שמחין וזה "י ז.

ב  המקום שכוונת אף כו' לכם ולקחתם בנ"ענין רק להצילנו. יש "ה  מעצמם י

הוא . ברוך הקדוש לפני ולשמוח  הסוכה הארת ליקח  להם

[˙Ó‡ ˙Ù˘]
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משנה  מלחם הלחם שני לחתוך
לחם מה בענין שליט"א דבדה הרב  שכתב 

בסימן  המ"ב  לדברי לציין יש  משנה,
שניהם  לחתוך נהגו ושל "ה ורש "ל  וז"ל, רע"ד
ואם  הגר"א  הסכים וכן הרשב "א  כפירוש 
וג' גדולות חלות ג ' עושה ההוצאה על  מקפיד
ואחת  גדולה אחת בוצע סעודה ובכל  קטנות
לחמים  ב' ליקח הידור שאין ומוכח  ע"כ. קטנה

שוים.

רבינוביץ מה גמליאל ר' הרה"ג  ששאל 
הארץ  על שנפלו בתפילין שליט"א 
ההוראה" "מרכז מגליון להביא יש בשבת,
להגביה  שהתיר שליט"א גראס הרב בשם
זלזול  משום בשבת תפילין של נרתיק
להתיר  שיש  נראה ואינו קדושה, בתשמיש 

שאינו  כיון הארץ על מונח כך,אם כל זלזול
עתה  לצורך שהוא דבר דכל  לחדש  רצה ועוד
והכל  ומקומו  גופו כצורך נחשב למחר ולא

מקור. צריך

למה הרב שאל שליט"א פסטרנק  יהושע
קיבוץ  על החודש  בברכת מבקשים

כתבו  וכבר ישראל , כל וחברים גליות
והוא  פסוק  על מיוסד הוא  ישראל  כל  דחברים
ג"כ  השאלה ועיקר גליות, לקיבוץ המשך
היתה  החודש ברכת של  טעם כל  כי פשוטה
וכדי  הגוים כמו  ומונים בגלות נמצאים שאנו
לכן  שלנו חשבון מאתנו ישתכח  שלא
שיקבץ  ומסיימים ור"ח  המולד מתי מכריזים

במהרה. גליותינו

הביא הרב שליט"א פריעדמאן ארי' צבי
שאין  ימינו  באגרוף  להכות החיים מכף
ביד  להכות יש במנחה וא "כ תפילין, בו 
בחוזק  להכות כדי הטעם נראה אולם שמאל ,

ימין. לעולם בעי וא"כ

סעודת מה בענין שליט"א  גבאי הרב  שכתב
עקיבה  רבי שו "ת עיין בלילה, ר"ח

יהוסף .

þèò−ïñ¾ í−þê ðîð

מ"ב על דשא" "ארץ  מח"ס 

n

קידושין  ברכת על אמן תענה כלה אי
שלא בקונ ' רמי"ם כמה בשם מובא הקודם

שנא  מאי להבין זכיתי ולא אמן תענה
ואין  אמן לענות שמצוה ומגילה שופר מברכת

בפוסקים, מובא  שלא וגם הפסק , שזה ס"ד
מנהגא . פשוט כן וכמדומה

±"× óíþëê

n
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יום  בכל יתום קדיש באמירת ענין יש  אם

 zkxrnd ceak

שליט"א בגליון רבינאויץ הגר"ג  כ' האחרון
הנני  יום בכל קדיש  אמירת בענין
בגליוני  ענגיל  יוסף  רבי בזה מש "כ להעתיק 

במותו : ומכבדו ד"ה לא  קידושין הש"ס

הוא עניין נפש נוחי ואם אב על קדיש אמירת
ואמו  אביו  לכבד הבן שחייב  משום
לך  ואין בקידושין כדאמרי' ובחייהם במותם

ועדי  אותו שיזכה מזה גדול  ממה כבוד ף 
הרד"ך  שו"ת ע' משכבי. כפרת הריני שיאמר

א'. חדר י"א בית

דאורייתא ולפי"ז היא  הקדיש אמירת חיוב 
יעקב  שבות שו "ת וע' כיבוד, משום
רק  היא  קדיש  אמירת דכל  לומר דדן ק"ב סי'
ואם  לקדיש, וא "צ צדיק אביו  דשמא  מספק 
לומר  חייב ואין להקל, ס"ס ה"ל  ספק  עוד יש
אין  לכאורה הנ"ל  ולדבריו  ע"ש , קדיש 
שחושש  מראה דאדרבה כיבוד משום בקדיש

צדי  שאינו  הקדיש עליו  דאמירת ד"ז גוף  וגם ק
נחיש  דמדוע צ"ע צדיק  אינו  שמא מספק  רק

צדיק . בחזקת לי' ניקים ולא ליה

[סשל"ז]ובזכרוני חיו "ד סופר חתם משו"ת
גמור  צדיק  חזקת  אדם לכל דיש
לא  הרי לפי"ז ואולם מרקיבין, עצמותיו שאין
דקברי  למ "ד שימטא  מת לשום ראוי הי'
שבות  בשו "ת וע"ע מטמאין, אין צדיקים
בטעם  התורה מפרשי בשם דכ' נ"א סי' יעקב 
המת  הי' דשמא מת לטומאת וז' ג' הזאת
א ' בהזאה המוזה ונטמא מטמא  ואינו צדיק
מטהרתו  והיא ב' הזאה צריך ולכן ג' שביום
שו "ת  וע' בזה. מש "ש  ע"ש  א' הזאה מטומאת
שתהי' לי' פשיטא  דלא נ"ג  סי' ח"ב תשב "ץ
דבריו , לקיים חיוב לעניין אב  כיבוד חיוב
וע' התשובה. כל  עש"ה מיתתו אחר וכ"ש

קס"ח . סי' יעקב  שבות שו "ת
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בשבת הארץ על שנפלו תפילין הרמת

"המאור",לכבוד מערכת

הכהן בענין גמליאל רבי הרה"ג  ידי"נ שאלת
שב"ק  ביום שאירע שליט"א  רבינוביץ
איך  הארץ על תפילין שנפלו הכנסת בבית

לנהוג. יש 

קניבסקי הנה הגר"ח  את שאלתי פעם
טלית  של  תיק  שרואה מי על  שליט"א 
לומר  יש  האם בשבת בשמש  מונח  ותפילין
האם  קטן אין ואם לצל מחמה לטלטל לקטן
שליט"א  הגרח "ק  והשיב  לטלטלו  יש  גדול גם
קרקע  ע"ג תפילין ונפלו היה מעשה וז"ל

כצריך  דהוי במקומו ולישב להרימו והתירו 
ע"כ  למקומו

איש ובאמת מעשה  בספר  מובא  זה מעשה
מהחזו"א  והנהגות בדינים יז עמ ' ח"ה
נפלו  פעם בשבת וז"ל  אמר שהגרח "ק  זצ"ל 
אשב  ושאני להרימם החזו "א  לי ואמר תפילין

ע"כ  מקומו לצורך שיהיה במקומו  שם

על ובענין  הנה התפילין להרים לקטן אמירה
שמונח  טו"ת של בתיק  הנ"ל  המעשה
זצ"ל  נויבירט הגרי"י מו"ר את שאלתי בשמש 
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להרים  הקטן לבני לומר צריך הייתי האם
מלאכה  כל  תעשה "לא  הגריי"נ מיד והשיב
פי"ח  שש "כ ועי' עכ"ל  ובתך!" ובנך אתה
רסו  סי' שלביה"ל ישנה) (מהדורה רל  הערה
קטן  לבנו  לומר מדרבנן אסור יתננו) (ד"ה

שלד  סי' ולשעה"צ בשבת מלאכה לעשות
מדאורייתא . אסור נד ס"ק

טובה  וחתימה כתיבה

óîñë ðîð

f

תשע"ז  אב-אלול לגליון הערות

השמוע"ה  מפי שנתפשטו הלכה בפסקי המכשולות 

לרשעים, התחברות  האופק, לפי צאה"כ  חתונה, בליל הראש  כיסוי

סגולה. לי והייתם

dpezgd lila y`xd ieqik oica -  ̀

במה (ע' אוסטרוף רפאל  הרב  העיר קטו)
אחר  הראש כיסוי בחיוב שכתבתי
מכיסוי  מדבר שאני הבין כנראה החתונה,
כתב  ולכן החופה, ותחת החופה עד הראש 
יש  כי המתיר יחידאה אינו  יעקב שהשבות
הם  הלא אבל כן, שכתבו ספרים איזה עוד
רק  כתבתי לא  ואני 'מארוסה', מדברים
כזה. זה הרי ולא 'נשואה' ראש  כיסוי אודות

המקצת מה על קאי הרי מרמ"א , שהקשה
והנה  ההינומא, מתחת היוצאת שערות
שבגמ' הינומא  יפרש  היאך מובן אינו לדבריו
ולכן  ופניה, ראשה מכוסה שהיתה שפירושו 
להתיר  הוצרכו למה שהקשה מה מובן אינו 
להם  והיה בתולה שהוא לפרסם כדי איסור
הלא  התירו איסור איזה אחר, היכר לעשות
אמרו  והם מדרבנן הוא  היותר לכל  ארוסה

התירו . והם

אינו מ "ש  חתונה דבעת הלוי מהר"י בשם
פריעת  התיר לא  ח "ו  דרבנן, אלא
שהוא , כל השערות קצה רק הראש 
בפריעת  אסורה ארוסה דגם אזיל  דלשיטתיה
קצה  היינו בכלה שהקילו  מה וא"כ הראש 
יותר  לא  אבל  מההינומא , היוצא  השערות

(ט,רנט) הלוי שבט גם ממש, השערות מקצה
ורק  הראש  כל  מכסה דהינומא  בפשטות הבין
מפמ "ג כן והביא קצת יוצאין השערות קצה

ע"ה. סי'

משה ובגליון ר' הגה"צ כ' (כא ,ל ) ישראל  אור
ירושלים) דפאפא (רב שליט"א סופר
א "כ  מסוטה נלמד פרוע ראש  דאיסור  דכיון
מחויבת  סוטה דין חלות עליה שיש  מזמן
ושכן  והיחוד, החופה אחר מיד הראש , בכיסוי
שהיא  דאחר ב,א) (כתובות בירושלמי מפורש
בכיסוי  חייבת בתולה היא  שעדיין אף  נשואה
א ' ניסה (כב,רמג) שלאחריו  ובגליון הראש ,
כג (גליון סופר משה ר' והגאון עליו, להקשות
דעת  שסילף והראה דבריו דחה רכט) ע'
היו  שבליטא  האומרים וכלפי הפוסקים,
שמואל  הר"ר מכתב  הביא בזה מקילין
לו  הורה קאטלער אהרן ר' שהגאון אדלער
הגרח "ק , כ' וכן החופה, אחר מיד לכסות
הלכו  ולא  מחצבתם מקור שעזבו אותן ושרק
א ' שכתב ומה בזה, הקילו אבות במסורת
הכוזב  הודה להקל, יונגרייז דוד הג"ר בשם
ששיקר  סופר משה להג"ר במכתב  הזה
א ' שכתב ומה גאון, האי רב  על  לעז והוציא
ראש  פרועות הכלות הלכו שבאונגארן
אצל  היה שזה החקירה אחר נתברר
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השומרי  אצל  לא  רעפארמער המשכילים
דצריך  עי"ש סופר הגר"מ  מדברי ע"כ תורה
תצא  מציון בתשו' וכ"פ העובר, על למחות
שיש  תשיב ) סי' תקמב  ע' נבנצאל  (ר"א  תורה

עי"ש . רב בתוקף זה ענין על לעמוד

ובסי'ובתשובות כא , אות (ד,רפז והנהגות
אחר  דמיד ג"כ כ' שם) רצד
מש"ש  אבל הראש , בכיסוי מחוייבת החופה
נהגו  'וכן ממש  בבעולה רק הוא  דהחיוב די"א 
רק  השערות שמגלחות חסידים הרבה אצל 
מכוסות  לא נישואין ובסעודת למחרת,
מובא  כבר למחרת שמגלחות מה הרי כראוי',
כראוי  מכוסות בודאי אבל  חת"ס בתשו'
נישואין  דבסעודת ומ"ש  וישראל, משה וכדת
כזה  כיסוי לה שאין היינו  כרגיל , מכוסות לא 
שמכוסה  רק  הנשים כל  בה שמתכסות
ודאי  אבל  לכלה, שעושין מיוחדת בהינומא 
מאד  מקפידין והיו  היטב , מכוסה שערה שכל 

חסידים. הרבה אצל  בזה

המדברים וחזות הרבה אצל  ראיתי קשה
שנעשה  הלכה, בעניני וכותבים
הפסק  דרכי שעזבו  ישראל , בבית שערוריא
ממקורה  ההלכה לברר ותחת המקובלת,
לקחו  נו"כ, עם ערוך שולחן הלימוד ביגיעת
או  פלוני מנהג על  מעיד א ' שכל קלה דרך
המה  שלדעתן אנשים מפי ששמע פלוני
חתונה  איזה אצל שהיה בשביל  או  נאמנים,
המחותנים  ענו שאלתו  ועל כן, שעשו  שראה
כבר  ולמחרת אצלם, נהגו שכן הבושה מחמת
נהגו  פלוני שבמקום המעיד ספר לאור יוצא 
וזהו  ותכלית, קץ הללו  לדברים ואין וכך, כך
וכל  רז"ל  אותנו  שהזהירו  ממה ההיפוך
השמועות  מפי הוראה לפסוק  שלא הספרים
'פתי  שלם ספר ע"ז ויחדתי באויר, הפורחות
הרבה  היאך להראות דבר' לכל  יאמין
מחמת  רק  מקום תפסו  משובשות מנהגים
עצה  לנו ואין שקר, מגידי של גסים טעותים
בטור  להתיגעות הישן לדרך לחזור רק  אחרת
באשפה  ולהניח ממקומם הלכות לברר ושו"ע
שאין  דברים המעתיקים הספרים ריבוי כל

פלוני  אמר כך רק בהלכה יסוד שום להם
השני, גדול בשם פלוני אמר וכך זה גדול בשם
לשינים, וכחומץ לעינים כעשן קשים והם
גדולי  על  לעז והוצאת הדין עיוות וגורמים
לעשות  כהלכה, שלא  בתורה ומורים ישראל,
ללמוד  שיצטרך בלי בעיניו  הישר כל איש 

ממקורו . בפנים ההלכה

גדול ואפילו  איזה של במשפחה רואין אם
של  ההלכה פסק  נגד התנהגות איזה
חזר  גדול  שאותו  ראיה אין עצמו גדול  אותו
שלא  רק היום) ואומרים כותבים (כאשר בו 
שאפילו  או  ונכדיו בנותיו על שליטה לו היה
מציאות  הרבה בחוש  כידוע מזה, ידע לא 
מ 'שינאווא  הגה"ק  בין כזה מעשה (והיה כאלו,

כידוע). יצחק והבית
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נתבאר (ע' כבר יארק בנוא  האופק בענין עד)
חכמי  מפי רנז) (ע' האגרות פתיחת בספר
נורא  טעות דהוא התורה חכמי וגם המדע
מחמת  צאה"כ בזמן להקל  ספרים איזה מש "כ
עוד  הוא באמעריקא האופק דאדרבה האופק
של  גדול  בחלק  ר"ת משיטת מאוחר יותר
דיוראפ  האופק  לפי לדמות ושאין השנה,
לפי  לדון א "א  וגם מאוחר, יותר האופק  שכאן
לנהוג וח"ו בזה, בקיאין אנו אין כי הכוכבים
עי"ש , דאורייתא באיסורי ראש קלות
אירע  רצג ) (סי' דרשו  של ברורה ובמשנה
מינוט  דחמשים מהחזו "א  שהביאו מכשול 
הוא  כי אינו  וזה צאה"כ, הוא השקיעה לאחר
כתבו  והם א"י אופק לפי אלא אמרו לא 
חכמים  נאמר וע"ז העולם, לכל  בסתמא
כהן  המנחת זה ומלבד בדבריכם, הזהרו
האופק  לפי משום בכל  לדון זה ענין שחידש
לחומרא  רק זה על  לסמוך שא "א  בפירוש  כ'
חתם  שהמחבר רואין אנו והיר לקולא ולא
מילין  ד' שיעור להמתין וכ' בא"י שלו  השו "ע
אף  בצרפת והר"ת בקראקא הרמ"א  וכן
בכך. חילקו  לא האופק  משתנה מקום שבכל 
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האדמו "ר (שם שכתב  מה בענין קיט) ע'
על  זכות ללמד שצריך דאף  מאוזרוב
יש  אתו  להתחבר שלא צריך אבל א' כל
לא  עה"פ (תצא ושמש במאור כתב  שכן לציין

שור). את תראה

(עט)ובענין חסידים בס' כ' לרשע התחברות
ממנו  ללמוד שא "א  מי לכל  דה"ה
(נגעים  לשכנו  ואוי לרשע דאוי משום טובה,
שיאמרו  חשד, לידי עצמו דמביא  וגם יב,ו),
מעשיו  הוא שגם רק  לרשע התחבר לחנם לא 
מהר"ם  ובתשו' עה), באות עוד (ועי"ש כמוהו
בביאור  כשמלה הדבר פרש שט) (א ,שו שיק 
עי"ש , לרשעים התחברות של  האיסור חומר
איש  אסף מרגליות מריא "ז האיש' (וב'אשרי

לרשע. התחברות בענין מארז"ל כל  טהור

נכון ואף אינו  לקרבן עליהם להתחבר החושב
ע' ראה פ' (מה"ת יואל בדברי כמבואר
אברהם  הלך לא  דלכן עי"ש  שלט) וע' שכט,

לקרבן. לסדום

קירב ובגמ' זירא  דר' איתא  לז.) (סנהדרין
עליו , מקפידין רבנן והיו הבריונים את
ע"ז  כתב  בתשובה, חזרו  זירא  ר' פטירת ואחר
לתיאבון  רשעים רק היו דהבריונים הרש"ש
אין  ומ "מ  עי"ש, אמונה בעיקרי כחשו ולא
דרב  זירא  ר' שאני כי פשוט לאדם מזה ראיה
עי"ש  סז) (סי' הגאולה על  בספר וכ"כ גובריה,
חוטאים. ולא  חטאים (י.) דברכות הגמ' בענין
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קפיד (ע' דלא דמאן הרע עין ענין על  קכג)
להוסי  יש  בהדיה, דבגמ'קפדינן דאף  ף 

שדים, דחשש  זוגות לענין רק כן נאמר פסחים
לענין  גם זה בדבר משתמשין הספרים אבל
היטב  שביאר וכמו סגוליים ענינים שאר

ע"ש . (יב ,רסו ) הלכות במשנה

ל 'אודות להעתיק  כדאי הסגולות ריבוי
לגבי  (ה,ד) מזוזה בהל' הרמב"ם
חלק  להם אין המזוזה בפנים שמות הכותבין

כאילו  כו' גדולה מצוה שעושין לפי לעוה"ב 
בהבלי  המהנה כו ' עצמן להניית קמיע היא
העושים  שיני להקהות בזה ודי עכ"ל , העולם
ומדפיסים  ליקוטים ועושין סגולה, מצוה מכל 
וכ"כ  מסוגלים הם ענינים לאיזה דבר בכל 
עיקר  ההמון בעיני שנעשה עד מזה מדברים
בפסוקים  שגם ואף  לסגולות, המצות תכלית
המצות, בסגולת ענינים כמה מבואר ורז"ל
יותר  עיקר מזה עושין אם דבר כל אבל
והתכלית, המטרה כל מתבלבל מהצריך

יודע  שהכל  נעשית ובפרט התעמולה שכל  ים
מצוה. דבר בכל להרויח  הרוצים סוחרים ע"י

עיקרים להוסי ונחוץ מהי"ג  א ' כי א', נקודה ף 
כל  שעל  ועונש בשכר אמונה הוא 
שכר, יש  מצוה כל  ועל  עונש יש עבירה
במעשיו  לפשפש צריך מקרה אירע וכשח"ו
הרף  בלי מפרסמים אם אבל דרכיו , ולהטיב
ריבוי  על  כלים מיני בכל  עצום בפירסום
ולכן  זה, ועיקר יסוד מתרופף  בהכרח הסגולות
רק  כונתם שאין אף  הסגולות המפרסמים
מכשול  בזה גורמים אבל  ממון להרויח
זהו  ובאמת האמונה, יסודות תחת וחתירה
ליצא  ונוח  קצר דרך שמחפשים דורינו  מחלת
מינים  ד' עבור ממון לשלם ומוכנים מסבך,
טורח  לו יהיה שלא בתנאי אבל  מהודרים

זה. עבור

ילכו ומה ממון כו "כ שבעד שמפרסמים
בעדך  יאמרו או פלוני לקבר עבורך
קבלה  ועפ"י נגלה עפ"י הנפש ותיקון תהלים
האיש  פ' (ריש ברש"י לראות יש  וכו ' וכו '
מבשלוחו  יותר בו דמצוה הטעם שכ' מקדש)
שהאדם  גופא וזהו בגופו, טירחא  שי"ל לפי
הסגולה  זהו וללמוד להתפלל עצמו מטריח 
ממון  שנותן ממה יותר הרבה גדולה היותר
צדקה  רוצה ואם טירדא, מעצמו לחסוך כדי
שמכפר  ויקרה גדולה מצוה ג"כ שזהו  יתן
בעצמו  יחליט א ' וכל ממות, ומציל עונות
לפי  ומועלת נחוצה היותר הוא  צדקה איזה
אבל  ה', וירא  לחכם שישאל  או עיניו  ראות
תהלים  אמירת עבור לאחרים ליתן לא 
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וכל  עבורו לקבר והליכה נרות והדלקת
כיו "ב .

דר'ובמדרש איתא  א,יד) (איכה  רבה
להראות  טרח יוסי בר' ישמעאל 
מה  יודע שאינו  א ' חלום פותר של  שקרנותו 

ולכאורה  אליו , מלבא  שיפסיקו כדי מדבר,
אלא  הזה, הקדוש לתנא  ליה איכפת היה מה
על  הקב"ה שחס ישראל ממון להציל  שרצה

אותם. לסחוט שקרנים יבאו  שלא  ממונם

óíêþëê óîìò

n

חצות  אחר מילה

מילה שאלני  על ספרי פעם שראה אחד
לאחר  מותר אם הברית' 'מעיין
שיתרבו  כדי חצות אחר מילה הברית
הדרת  עם ברוב  ולקיים והקרובים המשתתפים
וערוה"ש  סק "ו ) סח (כלל אדם בחיי עי' מלך,

אך  זה, מנהג  נגד לגנות שיצאו ס"ח ) רסב  (סי'
מביא  תפח ) סי' (ח "ב  והנהגות בתשובות
דעת  הנ"ל  בספרי ועי' בזה, להקל  מחזו"א

בזה. זצ"ל  אומר יביע בעל

öêôð¼−þõ ’−þê −ë® ’ší

n

החתונה  בליל שערותיה לכסות צריכה כלה אי

 zkxrnd ceak

בריתחא בקובצים  שו"ט האחרונים
הגר"מ מש "כ אודות דאורייתא
צריכה  לא  שכלה בפשטות זצ"ל פיינשטיין
החתונה  למחרת עד שערותיה לכסות
כמשמע  [דלא ס"ה, סי' מרמ"א  כדמוכח

מתרעג "א].

דופי רב להטיל  רצה פנים באיזהו  א ' כותב 
בהמאור  מכת"י שנדפסה התושבה אודות

תשע"ז. כסלו

זקנים אמנם  קצת ת"ל  עדיין ישנם כן
קדם  בימי ישראל מנהגי שזוכרים
מנכדי  [גם קצתם שאלנו הנורא. החורבן קודם
כמ "ש  שנהגו  אומרים וכולם ורעג"א ] החת"ס

הרבנים  מזקני לא ' שאלנו  כן הגרמ"פ.
שהיה  סידני אב "ד שליט"א קרויז הגרא "מ
גדולי  ועוד זצ"ל  אלעזר המנחת תלמיד
קהילות  בכמה כרב שירת והוא  ישראל,
דור, מדור ישראל מנהגי ליה ונהירין חשובות
שמע  שלא  הנ"ל כדברים אומר הוא גם והוא
שאר  לרבות וגם לאחרונה, עד אחר מנהג
איזהו  [מפני אחרונות בשנים שחידשו  הנהגות
עיקרים. עיקרי מהם ועושים יהיה] שלא טעם

להוסי עוד  יש  קהילות זאת כמה מנהג  ף 
לאחר  כלל יחוד לעשות שלא ספרדים
בלא "ה  כי ארוסה הוה עדיין ובכך החופה
הנ"ל . השו"ט לכל ואי"צ בבית לקדש מנהגם

±"× íôñ¾

f
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גבוה  מדרש בית

זצ"ל  גוסטמאן זאב ישראל הג"ר של והנהגות עובדות

זצ"ל  רבנו של ומאמרותיו מדרכיו

הג  של וההנהגות העובדות זצ"תוכן  גוסטמאן  זאב ישראל ל "ר

רש  עם גמרא לימוד אלו"א) ד) / סיני הר לפני קרבנו  אלו ג ) / תורה  דברי כתיבת  ב) / י

לי  אני אין אם  ז) / היזיקא בשכיח בטחון ו ) / המקדש בית  כשיבנה ה) / חוזר היה ראה 

חסד  עשיית י) / אשתו עם חסד עשיית  ט) / תורה  ביטול במקום  חסד עשיית ח) / לי מי

ע אלא לנו ניתן לא ישראל ארץ יב) / חסד בבעל חסד עשיית יא) / כיסופא י "מחמת 

מת קבורת טו ) / באדם שנמצא הרע  כח יד) / בפורים מנות  משלוח ענין יג) / יסורין

בל "ביו בענין יח) / לקטנים לחלב בשר בין זמן יז ) / לחולה בפסח חמץ טז) / שני ט

זצ היימאן שלמה  ר' הגאון אודות כ) / החופה  לאחר יחוד של זמן יט) / בצדקה ל "תאחר

רש"י  עם גמרא לימוד

זצ"לאמרא) עוזר חיים הג"ר ומרן רש"י, עם גמרא לימוד  סדר  לאדם שיהא שצריך רבנו
מקומות  בהרבה בקי שיהא כדי לימודו על  היטב ושיחזור  זה, דבר  ועידד  הפליג
זצ"ל שמואלויץ חיים הג"ר עם ורש"י גמרא של  קבוע סדר  לו שהיה עצמו על  ואמר בש"ס.
רש"י! עם ש"ס רבעי ג' למדו זה ובסדר  שחרית, תפלת קודם שעות לכמה גרודנא בישיבת

תורה  דברי כתיבת 

(משלי אמרב) ירבה יד  על  וקובץ דכתיב הא וע"ד  תורתו , דברי כל  לכתוב שטוב רבנו 
טובה. עצה והיא י"ג-י"א),

סיני  הר לפני קרבנו אלו

התורה העירג) את לנו נתן ולא סיני הר לפני קרבנו אלו - הסדר בליל  שאומרים במה רבנו
בזה  ועמדו  העירו  וכבר התורה, נתינת בלא דיינו תהא איך לכאו ' דתמוה דיינו,

כולה). ולא התורה מקצת לנו  נותן דהיה שכתבו בקדמונים (ויעוין 

שאמרווביאר וכמו תורה למד  שמאליו  אבינו כאברהם נעשים היינו  התורה נתינת דבלא רבנו 
אפשר . אי כלום בלא אבל  לקבל, כלים נעשו שכליותיו  חז "ל 

אונקלוס (אולם תרגם האזינו  דבפ' רבנו , כדברי דלא מבואר הגר "א דמדברי העיר חכ "א
ותמה  ע"כ, חכימו ולא אורייתא דקבילו  עמא ל "ב-ו '), (דברים חכם" ולא נבל "עם הפסוק על 
מקבלי  וכי שפ"ז] עמ ' הגר"א משלחן  פנינים ובס' קכ "ז , אות שם אליהו  קול [בס' הגר "א
משמרתי  "וישמור כתוב אבינו דבאברהם התרגום, כוונת וביאר  ח"ו. "נבל" בשם נקראו התורה
אבריו רמ "ח  וטיהר  קידש דאברהם המפרשים ופירשו  זאת, ידע ומאין ותורותי", חוקותי
את  לקבל צריך היה ולא בו התלויה המצוה את השיג וגיד  אבר  שכל באופן גידיו ושס"ה
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ולא  התורה את לקבל  צריכים שהיו נבלה דזהו  וכו ', דקבילו  עמא התרגום, כוונת וזהו התורה,
עכ"ל). ע"ה, אבינו אברהם במדריגת היו 

חוזר היה ראה אילו

ראה הנהד) שאילו דבר באיזה שהיקל אחר  פוסק על טוען אחד  דפוסק לפעמים מצינו
הדרך , זו  שלא לומר חשבתי אולם מדבריו . חוזר היה שהחמירו האחרונים תשובות
לקולא, ומסיק האחרונים ובגדולי ובהראשונים בהסוגיא טעם בטוב מפלפל  הפוסק אם שהרי
ואין להיתר ופסק היטב הצדדים שקל דהא שהחמיר , אחרון  איזה ראה שלא עליו טענה אין 

סוף. לדבר

ולא והסכים  הראשונים ראה לא אם רק שייך  וכו ' ראה דאילו זו דטענה ואמר לזה רבנו
כלל . שמיקל הפוסק על  טענה כאן  שאין  ופשוט האחרונים,

המקדש בית  כשיבנה

"ואת אמרה) בשבת מוסף בתפלת אומרים שאנו בהא שהעיר זצ"ל מפאנו הרמ"ע בשם רבנו
ובשלש  בר "ח  זה כעין אומרים וכן וכו ', לפניך " ונקריב נעשה הזה השבת יום מוסף
נצטרך המקדש בית דכשיבנה הרמ"ע וביאר דקאמר. "הזה" דמהו לכאו ', דצ"ע רגלים,
הכוונה  וזהו  החרבן, ימי כל  זה, מרגל או זה מר"ח או  זו משבת שחסר הקרבנות כל  להקריב

"הזה". שאומרים במה

ואמרוהוסיף והשיב מזה, ידע כבר זצ"ל  עוזר חיים הג"ר למרן זה דבר דכשאמר  רבנו,
לזה"! צריכים וכהנים קרבנות כמה "ראה בבדיחותא

של(אמנם  תמידים גם הא מוסף, לענין  דוקא זה דבר  אמור למה דא"כ  בזה, נתקשיתי
ג"כ אותם להשלים ונצטרך החורבן  ימי כל לנו נחסרו  צבור  קרבנות שאר וגם ויום יום כל

וצ"ע). מוסף לענין רק זה דבר אמרו למה וא"כ המקדש, כשיבנה

היזיקא בשכיח בטחון

המעשה אמרו ) לעשות אין  היזיקא, שכיח  בגדר להם לחוש צריך דין  פי שעל  שבדברים רבנו
אז להיזק, לחוש שצריך הלכה להם שאין  בדברים אבל  לטוב, יהי' שהכל ולבטוח
בס' (וכ"כ המעשה. ויעשה ומכשול  רע פגע מכל  עליו  ויציל שיגן בהשי"ת לבטוח צריך

יש מסילת שוטה, יראה ויש ראויה יראה יש יראה, ויש יראה יש כי דע וז"ל ט'] [פרק ישרים
ח:] [פסחים חז "ל  שחילקו מה הוא היראות שתי בין  להבחין  והכלל  וכו', הוללות ויש בטחון
שאין מקום אך לישמר, יש ונודע מצוי שההיזק מקום כי שאני, היזיקא דשכיח היכא באמרם
מחזקינן לא חזינן דלא ריעותא נ"ו:] [חולין  נאמר בזה כיוצא ועל  לירא. אין  נודע ההיזק

עכ "ל .

לי  מי לי אני אין  אם

מדת אמרז ) בענין פ"ב בסוף שם (והובא ישרים מסילת בס' כמדומה אחת פעם שראה רבנו 
דגם  ופירש לי, מי לי אני אין  אם י"ד ) - (א' אבות במס' המשנה שהובאה הזהירות)
מה  כעין דהוא עוזרו, אינו הקב"ה אף לעצמי מסתכל אני אין  דאם וכלומר  בכלל , הקב"ה
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שמפרשים  כמו  דלא וזהו  עליו . לרחם אסור  דעה בו  שאין מי כל  ל"ג.) (ברכות חז"ל שאמרו 
בשבילי. שיעשה אחר  איש אין  לעצמי עושה אני אין  דאם אחרים, אנשים על דקאי העולם

וכמש"נ . הקב"ה על  נמי דקאי אלא הוא כן לא ואכן

תורה  ביטול במקום חסד עשיית 

יש אם ח) וגם חסד , איזה עמו  שיעשה ממנו וביקש הלימוד  סדר באמצע אחד שבא אירע
הוא  וצריך  אחרים ע"י לעשות א"א חשוב זה אם להסתפק יש שם, שלומדים אחרים
אחרים  ע"י אפשר חשוב שזה או לחבירו , ויעזור  (ט :) במו"ק וכדאיתא מלימודו להפסיק

יעזרהו . הוא אז  לסייעו רוצה אינו  ואם מקודם לאחר לשאול  שיכול משום

שהרי והשיב החסד ולעשות מלימודו  להפסיק וצריך  אחרים ע"י לעשות א"א חשוב דזה רבנו 
מיד . להפסיק צריך לכן שואלו ואעפ"כ  תורה ביטול  מעון יודע השואל 

אשתו  עם חסד עשיית 

עזרהנה ט) שצריכה או חולנית אשתו אם הדין מה ושאל רבנו  לפני אברך  בא אחת פעם
שלא  או  מלימודו  להפסיק הוא צריך  אם מהשכנות, לבקש רוצה ואינה בבית וסיוע
לא. או לעוזרה וצריך  אחרים ע"י לעשות כא"א חשוב שזה דאפשר להתפלל , לביהכ"נ ילך

ספק ואמר ואין  אחרים ע"י לעשות כא"א דהוי לעוזרה שצריך  הוא פשוט דדבר  רבנו  לו 
להתפלל . לביהכ"נ ילך ולא מלימודו  להפסיק צריך וע"כ  בדבר,

כיסופא מחמת  חסד עשיית 

מחמת אםי) כרחו בעל עמו יעשה שואלו אם אבל חסד עמו לעשות רוצה שאינו  באדם יודע
מאחר לשואלו מותר אינו או עמו ויעשה שיעזור  ממנו  לבקש רשאי אם וכיסופא, בושה

הכי). דאמר  הוא כסיפותא משום [כ"ב.] בב"מ (ועי' החסד . לעשות רוצה שאינו

בכלוהשיב  עמו חסד  לעשות רוצה שאינו מאחר  לשואלו  אין  כיסופא בזה שיש דהיכא רבנו
לבו .

כגון(ויעויין מגזל  חמורים והם גזל  שאינן דברים יש וז"ל שט "ז ] [אות חסידים בספר 
ואוכל מפרנסו או  מביתו  לגרשו ובוש עין  צר  הוא אבל  ועשיר  צדיק אפילו לאדם אורח בא אם
הרי  שמים. בדין  גמור  גזל  זה לו, שאין  לומר ובוש בידו  סיפוק שאין עני בבית או  משלו ,

עכ "ל . וכו' זה וכ "ש תורה אסרה אעפ"כ  מרצונו  נותן  שאדם רבית

תרדה וע "ע  לא באחיו  איש ישראל  בני ובאחיכם ס'] אות [ח"ג יונה לרבנו תשובה בשערי
בושים  שהם או עליהם אימתו  ואם בחבריו . אדם ישתעבד לא וז"ל  כ"ה-מ"ו] [ויקרא בפרך  בו 

עכ"ל). וכו ' ותועלתם לרצונם אלא גדולה או קטנה לעשות אותם יצוה לא דברו, להחל 

חסד  בבעל חסד עשיית 

הוא יש יא) אם להסתפק ויש אדם, בני משאר ביותר חסד  בעל  להיות הוא שתכונתו אדם
כשאר להתנהג צריך  או  לכך נוטה שטבעו כיון אנשים משאר חסד יותר לעשות צריך

אדם. כל כדין רק מלימודו  ויבטל  אינשי
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יעסוק ואמר והוא חסד בעלי יהיו אחרים שגם ויניח  אינשי כשאר רק להתנהג שצריך  רבנו
מלימודו יפסיק חסד , לעשות לידו  וכשבא וכו ', ואמת חסד - מילי כל  בה שיש בתורה

אדם. כל כדין

ה.) (ברכות  יסורין ע"י אלא  לנו ניתן  לא ישראל ארץ 

שם אמריב) נסע שם, ישיבתו ליסד  ישראל לארץ לעלות בדעתו  כשעלה דבתחלה רבנו, לנו
והנה  לא. או  שם להצליח יכול  אם וספיקות עיכובים הרבה לו והיה פעמים כמה
גמורה), (החלטה וארט " "דער לומר  יכלו  לא וכולם עצה, מהם לשאול  הגדולים אל  רבנו פנה

ישראל  לארץ לעלות רוצים אתם דאם לו שאמר  זצ"ל  מטשובין מרן אצל שבא אז·‡Ó˙עד 
היה! וכן  עכ"ד, וכו ' במקום, בישיבה, - בכל תצליח

לה ועוד ואמר  ע"ה הרבנית אשתו אצל הלך הנ"ל  הרב עם שדיבר  שאחר רבנו , אמר 
באמת! לא"י לעלות רוצים שאיננו אמר  רב דהטשובינער

בפורים  מנות  משלוח  ענין 

איש דרש יג) מנות משלוח של  השייכות דמה ושאל בפורים, שחלה ברית בסעודת רבנו 
חברו את לפייס כדי תשובה ימי בעשרת נצרך  היה זה דלכאו ' בפורים, לרעהו 

בפורים. שייך  מה אבל  וכדומה, לו שימחול

דמצינווביאר זצ"ל, מסלאבאדקא (האלטער) הסבא בשם זה כעין אח "כ  שמע וכן  רבנו ,
המן שצוה מה והיינו  ההוא, פעם זולת בעולם היה שלא ונורא גדול  רשעות במגילה
וגו ', אחד " ביום ונשים טף זקן  ועד מנער היהודים כל  את ולאבד להרוג "להשמיד  הרשע
דבמקום  לדעת, וצריך כמוהו . שאין ואכזריות רשעות ממש, אחד ביום ביחד העם כל  השחתת
אדרבה  שהרי ממנו , מושפע יהא ולא לי יהיה שלום לומר  לאדם א"א בעולם רשעות שיש
שכל בימינו  מצינו וכן  הרבה! או  מעט או - עליו  גם והרעה השנאה השפעת נדבק יהא בודאי
התחיל ימ"ש שהיטלער מה לגמור  ורוצים ישראל  לכלל  ואויבים שונאים נעשו  הארץ גויי

ר "ל .

את ובזה להרחיק צריך  והשנאה, הרעה התגברות דבמקום מנות, משלוח של הענין להבין יש
חסד להרבות שבאין מנות, דמשלוח הענין והיינו  זו , השפעה את מקרבנו  ולהסיר עצמנו
שנמצאו והגרועות הרעות ההשפעות נדחו זה וע"י ישראל , בכלל טובות ומדות וריעות

בהעולם.

באדם  שנמצא  הרע כח 

אחדסיפריד ) שבפורים זצ"ל , מסלאבאדקא (סבא) האלטער בימי שאירע עובדא רבנו לנו
"המן". היה והאחר "מרדכי" היה אחד  שבחור  (שּפיל ), הצגה הישיבה בני עשו
טבעי  נראה היה "המן" שהיה שהבחור תמהו כולם ביניהם, וטריא השקלא שגמרו ואחר 
בעלמא), כהצגה אלא טבעי (אינו  מאכער " "כנאך  נראה היה "המרדכי" אבל (נאטירלאך)

הדבר . והסבר  פשר  להסבא ושאלו

ואיתא והשיב ח '-כ"א), (בראשית מנעוריו " רע האדם לב יצר "כי כתיב דבקרא וביאר  הסבא
שהאדם  והיינו  ע"כ. יום בכל  עליו ומתגבר מתחדש אדם של דיצרו  (ל :) בקידושין 
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עצמותו . מצד  הרע מדת בתוכו  ויש מנעוריו , יצרו כנגד  החזקה המלחמה בתוך  תמיד נמצא
(נאטירלאך), טבעי בדרך כן  להיות שיכול  פלא אין "המן", שיהא לאדם אומרים אם ולפי"ז
כי  קל, דבר אינו כ "מרדכי" צדיק להיות משא"כ  כ "המן ", להיות שלו  העצמיות זהו שהלא

עכת"ד . (שּפיל ) הצגה צריך  ולזה טבעי, בדרך ואינו עצמיותו  זה אין 

טוב,וין (יע מיצר גדול  שנה עשרה שלש הוי הרע דיצר ה"ב] ט "ז  [פרק נתן  דרבי באבות
הגוף  למה מתרץ דבזה יהושע, בבנין ופירש ע"כ . עמו  ובא גדל היה אדם של אמו דממעי
שמגלה  ליצה"ר  לציית שלא גדולות טענות כן  גם לו יש טוב היצר  הלא הרע ליצר  יותר  ציית
לדבר כן  לא מיד, ממנו נהנין גם מנעוריו  בגוף נתגדל  שהיצה"ר משום רק עבירה, כל עונש לו

עכ "ל . שכר לקבל ומחר לעשותם היום המצוה,

הוא וע "ע  תקיף הרע דהיצר קמ "ט -קנ"ג] אות בסולם רס"ז: דף ואתחנן  [פ' הק' בזוהר
שנתחמם  ואחר כברזל הוא האדם עם להתחבר  היצה"ר  שבא ובשעה בשר. הוא טוב ויצר  כאבן
חבירו לבית שנכנס לאדם דומה הוא האדם עם להתחבר  שבא ובשעה אש. כמו  כולו חזר 
עומד הבית שכל שנמצא עד  הבית בעל  ונעשה הבית על נתמנה ושוב בידו. שיעכב מי ואין
וע"כ כרצונו. בו  עושה והיצה"ר לעבודתו האדם נקשר כי האדם על  בעה"ב ונעשה ברשותו.
ליצה"ר לו  שאין  ידיהם, על נשבר יהיה שיצה"ר כדי תמיד  תורה בדברי לעסוק האדם צריך
לעסוק  רוצה ואינו  שב אינו  שהאדם היצה"ר  רואה ואם בהם. נכנע והוא תורה, דברי כמו  צורר 

עכ"ד). חוב עליו  ומלמד  למעלה עולה הוא אז  בתורה,

שני  ביו"ט מת  קבורת 

אם נשאלטו) המשפחה בני ושאלו  ביום בו  שמת אדם ע"ד פסח של ראשון ביו "ט  רבנו 
שויוה  כחול מת לגבי שני דיו"ט קי"ל  דהא ישראל , ע"י שני ביו "ט  לקוברו  מותר 

ס"ד). תקכ"ו סי' (או "ח  בשו "ע ונפסק (ו .) בביצה וכדאיתא רבנן 

מלאכות והשיב  שהרבה אע"ג דהא חוה"מ, עד ימתין  אלא שני ביו"ט לקוברו שאין רבנו 
במ"ב  (עיין אסורות מלאכות הרבה מ"מ הנ "ל , בשו"ע וכמ"ש המת בשביל  מותרות

עכת"ד . יו"ט חילול  הרבה יגרום שני ביו"ט לקוברו  מתירים אנו ואם כ "ד ). ס"ק שם

שהכלוכן וחשב דמלכותא לדינא שצריכים דברים לכתוב והתחיל ביו"ט בא אחד  דאיש היה,
המת. כבוד  לצורך  שאינו אסור  ודאי כזו כתיבה שהרי ז"א, באמת אכן המת. בשביל מותר
הקהלה  ע"י מסודר הכל  ששם משום היינו ישראל, ע"י שני ביו"ט אחת בקהלה שקוברים ומה
הצורך , מן  יותר  עושים מקומות בשאר אבל  דין , ע"פ שצריכים ממה יותר יו"ט מחללים ואין

זצ"ל . רבנו שפסק וכמו  לקוברו אסור וע"כ

קבורה (וכ"כ שום מסדרין שאין  וברור  דפשוט ע"ו ] סי' ח "ג [או "ח  משה אגרות בשו"ת
ביו "ט הלויה שסדרו ואלו וכו'. איסורים כמה על שעוברים תקלות מזה שיצא מפני שני, ביו "ט 
יו "ט ממש שחללו להמת גדול היותר בזיון הוא וגם עור . לפני איסור ואיכא לעבור גרמו  שני

עכ"ל). בשבילו  באיסור  שני

לחולה  בפסח חמץ 

יש נשאלטז) אבל  (כדורים) פילין לקחת החולה אביו שצריך חולה של  מהבן בפסח  רבנו
אינו לוקחם שאינו מאחר אמנם מלקחתם. החולה מנע ולכן חמץ שהם חשש

לא. או לקחתם לו  מותר אם מרבנו  לשאול  בנו  את שלח  וע"כ בטוב, מרגיש
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שיעורופסק חצי והוי חמץ שיש ואת"ל חמץ, בהם שיש לנו  דמנין  חדא לקחתם, שמותר רבנו
(וכדאיתא  מה"ת אסור  שיעור דחצי יוחנן ר ' של  שדינו  י"א הרי מ "מ  מה"ת, שאסור 
מדרבנן , רק אלא מה"ת אסור אינו  תערובות ע"י אבל  בעין כשהאיסור רק הוא ע"ג:) ביומא

לקחתם. לחולה מותר  ע"כ ואשר 

שכתב (וחכ"א ס"ט :] דף בסו"ד מ "ג [פ"ב יום טבול במס' הר "ש דברי את לי הראה
ע"י  אבל בעיני' ה"מ  שמא מה"ת אסור שיעור  דחצי ואע"ג וז "ל  בתחלה הנ"ל כסברא
לדיקולא  דנפל דתרבא דזיתא פלגא ההוא גבי צ"ח.] [חולין  הנשה גיד  בפ' ומיהו לא. תערובות
דאין שס"ל הרמב"ם בדעת י"א אולם עכ "ל . אסור  נמי תערובות ע"י דאפילו משמע דבישרא,

מה  אסור שיעור זצ"ל).חצי רבנו  וכדברי מעיקרא הר"ש כמ"ש וזהו בתערובות, "ת

לקטנים  לחלב  בשר  בין זמן 

יכולים אמריז ) שאם לקטנים, וחלב בשר אכילת בין להמתין שצריך  הזמן שהיית בענין רבנו
ישהו שנה דבכל לשעות, אותם מחנכים אז בריאותם, מצד לחלב בשר בין לשהות
דשנה  והיינו  שעות, ו ' ימתינו  - לבת שנה וי"ב לבן  שנה י"ג - גדולים כשיהיו עד  שעה עוד

בווילנא. נהגו  וכן  וכו', שעות ד ' מקודם שנים וב' שעות, ה' ימתינו גדלות קודם

בצדקה  תאחר בל בענין

ליתןאםיח) צריך  אם סכום, איזה שיתן  אומר ואחד ביו"ט, או  בשבת לצדקה מגבית עושים
לא. או תאחר  דבל  האיסור משום יו"ט או  שבת אחר  מיד 

ואיןוהשיב ויו "ט  בשבת המגבית שעושים מאחר  דהא תאחר , בל משום בזה שאין  רבנו 
נדחו ממילא בחוה"מ , (S() טשעקס כותבים אין  הרבה וגם אז, לתת יכול  הנודר
לתת  נודר אם אולם זמן . לאחר זמן באיזה שישלם האומדנא הוא וכן  מאוחר . לזמן  התשלומין

תאחר . בל  משום מיד לו  ליתן  צריך  ליחיד ,

נפסק (וכן וכן עניים, קיימי דהא לאלתר עלה מיחייב וצדקה רבא דאמר [ו .] בר "ה איתא
גבאי, ליד  ליתנה בביהכ"נ צדקה נודרין  לענין  [שם] ברמ"א ויעוין ס"ג]. רנ"ז סי' [יו "ד  בשו "ע

ויעו "ש). וכו ' הגבאי תבעו א"כ אלא מצויים דעניים אע"ג עליה עובר דאינו 

החופה  לאחר יחוד של זמן

הפתחאמריט) אצל החופה אחר  העדים והמתנת יחוד  של  דזמן  בחתונה בווילנא שנהגו  רבנו 
עוזר חיים הג"ר רשכבה"ג נהג וכן  (מינוט), דקות ט ' הוא היחוד  לחדר  מבחוץ

זצוק"ל .

זצ"ל  היימאן שלמה ר ' הגאון  אודות 

פעמים אמרכ ) הרבה דבר כל  על  חוזר והיה גדול עמקן  שהיה זצ"ל שלמה הג"ר על רבנו 
(בריסקער חיים ר' שהיו  זצ"ל טראפ נפתלי הג"ר  ועל  עליו  ואמרו  היטב. לבררו כדי

המחשבה. עמוקי שהיו  משום חיים'ס) ר ' (קלינע קטן זצ"ל )

h
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זצ"ל  זוועהיל מצאנז גולדמאן שלמה רבי הגה"צ

שם בערש "ק וימת ה' פי על ההר הר אל ויעל לסדר לו יפה בסימן  הבוקר באשמורת מטו "מ 
שמח הגה"צ הגדול  דודי עלמא מהאי נסתלק תמוז, כ "ז  בבוקר  חמש בשעה וגו',
מרדכי  ר' הגה"צ בן שלמה רבי והדרו הדור פאר מקדושים פאר באהבה וקבלן  ביסורין 
מצאנז חיים שפע בעל כ "ק של  וחתנו  סיטי, ביוניאן מצאנז-זוועהיל אדמו"ר זצ "ל גולדמאן 
סמוך הכהן  אהרן  פטירת יום דברים ב' ליום אור  אב בר"ח לקבורה והביא זצ"ל  קלויזענבורג

שנה. שבעים בגיל עיה"ק בירושלים הזיתים בהר  זוועהיל לבית הקדושים לאבותיו

דמלכה,נולד יקרא בעל זי"ע מזוועהיל מרדכי רבי זקנינו לאביו  לפ"ק תש"ז ניסן  י"א
זי"ע, מזוועהיל  שלומקע רבינו הגה"ק המפורסם זקנו ע"ש 'שלמה' השם לו ניתן בברי"מ 
שבט כ"ח אביו ובפטירת זצ"ל, מצאנז-קלויזנבורג הגה"ק של בתו עם נשא תשכ "ז  בשנת

זוועהיל . באדמורו"ת לאביו  מ "מ  חותנו  ע"י נעשה תשל"ט

ומעריציושמו לחסידיו  הרבי והי' העבודה ועמוד  בתורה וחריפותו  בהתמדתו לפניו  הלך
בשבוע  עוד  יהי', שזה אחד של  במחשבה הי' לא אבל  חלש היה האחרונים בחדשים הרבים,
האלקים  ארון  נשבה בבוקר  ערש"ק אבל לברי"מ , סנדק הי' פטירתו קודם ב' ביום האחרון

אר המצוקים.ונצחו את אלים

כמזרחהי ' ממחלוקת רחוק קשים בזמנים והן שמחות בזמני הן לכ"א ומסייע קרוב
וחסידות  בלימוד  פעמים הרבה עמו לדבר  זכיתי ספרדים, ליטאים, חסידים, כ"א קירוב ממערב 
אביו , של ביו "ד  בשנה ג"פ שבת מס' לסיים נהג שלו. והפלפולים תוה"ק הי' חייו כל וכו ',

ויו "ט . בשבתות רק זה ולמד  חותנו , אמו ,

לקבורה אמר להמתין  יצטרך  אם יעשה שמה זי"ע מצאנז חיים שפע בעל  הגה"ק מחותנו
הזיתים  בהר  ונטמן  בערש"ק, שנפטר  לו עלתה שכך כמתנבא זה והיה שני יום עד שישי מיום

זי"ע. אח "כ  בשבוע ב' בליל הק' לאבותיו סמוך

כבודשמעתי לו  יתן שאחר ולא עצמו את רק מחייב אבות שיחוס זצ"ל מדודי פעם
הוה  סנדקאות אבל מצוה, זה שאין  בחופה כיבודים אחר מהדר  שאינו  אמר וכן  זה, בשביל 

סנדק. כשהי' הברית הוצאת שילם כלל ובדרך  להסנדק גם מצוה

להניחכידוע זכו ולא עקה"ש שנהרגו לילדיו זכר לעשות ביקש חיים שפע בעל  שחותנו
שלמה" ר' צדקת נצח  "קרן  עכשיו  יסדו  וכמו"כ  ולע"נ, שמם על מוסדות והקים זש"ק אחריהם
וכמו "כ עולם. לזכר לו שיהי' הקדושים ודבריו  תורותיו  בהדפסת לסייע יש וכן נצח , לזכרו 

זי"ע. מרדכי רבי בן שלמה רבי לע"נ  שילמדו מתבקשים

הזקןהגיד האדמו "ר  אצל  למד  נשמות שתיקון  אמר שלומקע ר' הרה"ק שזקנו  הפעם לי
געשאקלט . זיך  ס'האט  אבער געשאקלט נישט זיך האט  ער ואמר  מטשערקוב
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יסורים,אמר איזה ושאלו  יסורים, לו שיש לפטירתו  סמוך  לאחד אמר  שזקנו  פעם לי

כל הלכה של אמות בד ' וחי ביותר מזה רחוק היה ז "ל  הוא אמנם פרסום. של  יסורים וענה

לקרב  וזכה ופרסום כבוד של  פעולה ללא התהלךחייו  בבחינת ולתורתו לה' המונים ולחזק

תמים. והיה לפני

סלה.ויה "ר בב"א ביג"צ עד ישראל ולכל לנו יושר  מליץ שיהי'

בדמע הכו"ח 

אחיו  בן חתן

öêôð−þõ ’−þê −ë® ’ší

נ.י. מאנסי

h

‰·ÂË‰ ı¯‡‰ ÏÚ ‡"‰ ˙‡ ˙Î¯·'Â

ÊÓ¯ חז שאמרו כמו הברכות, מקור הם כי שהזכיר * ארץ פעמים ל"לשש

(משלי  שנאמר עין לטוב אם כי ברכה של כוס נותנים אין לח:) (סוטה

וי  ותוספת יברך, ביה קרי יבורך הוא  עין טוב ט ) כי "כב הברכות למקור רמז ו

וי  וחסרון ט :) בתרא  (בבא וכו ' ברכות בשש מתברך לעני פרוטה  של"הנותן ו

וי  בתוספת ויבורך יברך עין טוב דוקא כן על  יוכיח , עין רע שהיה ו "עפרון

וגו' וברכת נאמר  כן על  כאן, שהזכיר ארץ פעמים בשש הנזכרות ברכות בשש

הארץ. על

[¯˜È ÈÏÎ]

ה * ארץ "כי וגפן, ושעורה חטה ארץ מים, נחלי ארץ טובה, ארץ אל  מביאך א

ה  את ו'ברכת ברזל אבניה אשר במסכנות, לא אשר  ארץ ודבש, שמן א"זית

לך. נתן אשר הטובה הארץ  על
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  גדולי "ליטא" בענין גילוח הזקן
  :תער בלא אף הזקן גילוח בדין שהחמירו ליטא מגדולי אחדים

 אפילו הזקן להקטין ושלא בזה להתחזק ישראל לכלל רבה מצוה" ":חיים חפץ"ה מרן  
 הוא אות ומגלחו גוו אחרי הזקן כשמשליך) "בהקדמה" אדם תפארת' "קונט ספרו" (במספריים

 שמלת גבר ילבש דלא בלאו נכלל זה גם באמת) "ה"פ שם'" (ה מדרך פונה שלבו הזה האיש על
 לשוב ימהר חטא ואם הזה והמר החמור לעון לו לב אשר איש ויפחד יירא כ"ע) "ו"פ שם" (אשה

 דברי מכל היוצא הענין כלל) "י"פ שם" (שכלם על גבר יצרם אשר הפתיים חבריו על יסתכל ואל
 דברים שארי לענין או עמו להשתדך בין שמים יראת בו יש אם האדם על בחינה: הזה הקונטרוס

  ).א"פי שם" (הזקן הוא

 ולא לגמרי השאר ותולש, ממש כתער שמגלחין. .  בם שמספרים החדשה] מכונה[ המאשינקא"  
 יגלחו לא זקנם ופאת שכתוב מה על עובר הוא לכאורה זקנו את בם המספר מאומה נשאר

 והנה) "א, א"כ מכות מ"ע" הלכות לקוטי" בספרו חיים החפץ" (מאד מזה ירחק נפשו ושומר
 לקמן ז"ועד. ג"סקי ד"ח יצחק מנחת ת"שו" (כידוע ל"מהנ כ"כש הוי אלקטרי גילוח המכונת
 אלעזר ר"הג ובתשובות א"פ ב"ח זקן פנים הדרת' בס שהובאו דעות"; סטייפלער"ה מהגאון

 יעויין, חשמלי גילוח מכונת עם הזקן להסתפר בענין: "61' ע ז"הפ' בס פניבוז י"ר שך מן מנחם
 לא היתה וכוונתו"). בזה להקל ואין שאסור שכתב. .  חיים החפץ לבעל. .  הלכות לקוטי בספר
 ז"הפ' בס ח"הח של נכדו( הבדל בלי ישראל כלל כל ועבור הדין מצד א"כ בעלמא חומרא משום

  ").בקיצור חייו ימי תולדות" ספרו בתחילת ח"הח של מבנו ז"ועד. 18' ע

" שנה אחר שנה, הזקן גילוח עניני על, ובדפוס ובכתב פה בעל, בזה אבא הוכיח תוכחות כמה"  
 על ישיבות תלמידי את מוכיח) חיים החפץ' (הי"), "בקיצור חייו ימי תולדות"ב חיים החפץ של בנו(

  ).אמור' פ ת"עה חיים חפץ' ס" (הדק מן דק ובריטני במספרים זקנם שער שמעבירים

 םבמספרי זקנו לייפות החל ירושלים מבני ואחד מעשה" :בריסק ד"אב – דיסקין ל"מהרי הגאון 
 איסור בספק עמצו את להכניס ראה זה מה ועל זה מה: לשאלו ל"הגרי מבריסק הרב - לו ושלח

 וכדומה שבת ומחלל זקן מגולח אדם לביתו בא' כשהי), "נא' ע ירושלים בטוב' ס" (גבר ילבש לא
  ).מ"סק מגילה מ"ע יעקב אבן" (רשע אדם בדמות להסתכל שלא כדי הקיר אל פניו מחזיר' הי

 הישיבות תלמידי בין הזקן תספורת נגע כשנתפשט" :טלז ד"אב – גורדון אליעזר ביר הגאון 
 במרדם שעומדים וכשראה, חזקים היותר באמצעים גורדון ל"זצ אליעזר' ר הידוע הגאון אחז

 האדירים הגאונים ואת מייזל חיים' אלי' ר והישיש פרידמאן ד"הרי הישיש, הזמן גאוני את הרעיש
 זכר, ]וילנא ד"אב גרודזינסקי[ עוזר חיים' ר ואת] בריסק ד"אב יק'לוביצסו[ הלוי חיים' ר

 ם"השובי ועל, חכמים סמיכת להם לתת ניםהרב -  על איסור להטיל ודרש, לברכה צדיקים
 אגרות" (קדש של משרה שום להם לתת שלא הקדש קהלות ועל, הזביחה אומנות מללמדם

  ).שלה' ע ו"ח צ"מוהריי ר"אדמו קדש

 במספרים הזקן לספר איסור לענין" :דווינסק ד"אב –") פענח צפנת" בעל( ובי'הרוגאצ הגאון 
 מאוד נזהרים יהיו. .  תורה איסור הוי ודאי. .  לוקה אינו רק ת"מה אסור דודאי. *.  הארכתי ההרב -

 ח"סרנ ד"ח פענח צפנת ת"שו' " (כו לעשות עוד יוסיפו לא. .  גמור איסור זה כי הזקן יספרו שלא
  ).ז"ה ב"פי ז"ע' הל ם"לרמב פענח בצפנת ז"ועד

 לי מסרו ההריגה מגי נפשם את שמילטו' ראי עדי" "):אברהם דבר" בעל( קאוונא ד"אב הגאון  
' והי המשחיתים אף על מזקנו גרע שלא הליטאי בגיטו היחידי' הי דקאוונא ד"הגאב מרי שאבא

 ממעמקים ת"בשו כ"וכ אברהם דבר ת"לשו בהקדמתו בנו" (זקנו את להעביר ולא ליהרג מוכן
  ).ט"סי א"ח

' לי ניחא' הי לא :ווילנא ד"אב –) אחיעזר ת"שו ס"מח( גרודזינסקי עוזר חיים רבי הגאון  
 ובכלל. לחומרא דאורייתא ענין כספק זה ענין והחזיק. .  גילוח במכונת שהשתמשו מה ע"להגרח

' ע ב"מהדו ז"הפ' בס ברלין חיים י"ר הוטנר י"הגר עדות" (הזקן מגדלים שאין מה' לי ניחא' הי לא
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 ז"הפ סי' עי הוטנר י"דהגר עצמו דעת' הי וכן. [טלז ד"אב גורדון א"מהגר לעיל וראה. תרסא- תרס
 גילוח מכונת בענין ח"תשל כסלו כא מיום' ובמכ. קיז' ע יצחק פחד בעל למרן הזכרון' וס שם

  "]).בזה להחמיר נכון נימוק יש ובודאי בודאי"

 שאינו הדבר עלי קשה ומאד, חיים סם גם אינו. .  סם אינו אם, הסם ד"ע ":איש חזון"ה מרן 
 אין מעולם. .  קדושה בזה ושוללים בגולה מהגוים למדו רק ישראל לבוש זה ואין הצניעות ממדת
 הדבר נשתנה לא, יחיו התורנים בין גם המחלה שפשתה ואף. .  תער כעין זקן מגילוח נוחה דעתי
  ).ח"קצ- ז"סקצ א"ח א"החזו אגרות קובץ" (זה בענין סולדת נפשי ולכן, זה ילבשב

 ויש כתער הוה. .  בלבד שמים לירא ולא אחד לכל איסור זהו. .  אלקטרי במכונה לגלח לא" 
 מנחת ת"בשו א"החזו בשם" (עוור לפני איסור מפני לאחר להמציאם אסור. .  בכולהו לאסור

 מנחם אלעזר ר"הג פוניבוז י"ר העיד וכן" סטייפלער"ה הגאון מגיסו ןלקמ ז"ועד. ג"סקי ד"ח יצחק
 שהחזון ידוע. .  חשמלי גילוח מכונת עם הזקן להסתפר בענין: "16' ע ז"הפ' בס בתשובתו שך מן

 א"סק ה"וח ו"סצ ד"וח ה"סק ד"חיו הלוי שבט ת"בשו העיד וכן". מכונה בכל אסר ל"זצוק איש
 א"פ ב"ח ז"הפ' ס ע"וע. 34' ע שם שטרנבך מ"הגר' ומכ 56-54' עו 19' ע ז"הפ' בס ובתשובתו

  ).משיטתו בארוכה

" שמקיא כמעט זקן בלי יהודי לפניו דכשבא שאמר ל"זצ איש החזון מורי מכבוד שמעתי" 
  ).דש' ע ז"הפ' בס ד"הו שטרנבוך מ"הגר(

 מוסר בעלי מגדולי דאח לבין.  . מגור הזקן ר"האדמו בין פגישה נתקיימה בערך שנה ששים לפני" 
 דברים שלשה על הצביע מגור ר"האדמו. ל"זצ ירוחם רבי, מיר ישיבת של המפורסם המשגיח

 את שמספרים. .  ליטא ישיבות בחורי של הכללית התנהגותם מתוך בעיניו חן מוצאים שאינם
 וכל, ל"הנ ההשגות שלשה על ממשית תשובה כל שאין, כך על הגיב איש והחזון. .  זקנם

 מה על להם ואין דוחק ישוב אלא אינם עליהם שמשיבים והאמתלאות ירוציםהת
  ).שלד' ע ב"ח" הדור פאר" א"החזו תולדות' ס" (שיסמוכו

 בדק. .  גילוח מכונות בנדון :סלוצק ד"אב") אזל אבן" ס"מח( מלצר זלמן איסר רבי הגאון 
' מכ. (השרש עד הזקן רידלהו שלכם הרע היצר מהו יודע אינני: הלשון בזה ואמר ר"מו אותה

  ).רחצ' ע ז"הפ' בס תלמידיו

 להשתמש שלא דעתו' הי ימיו בסוף אפילו" ):וליקווד( קלצק י"ר – קוטלר אהרן רבי הגאון 
 במכתביהם ותלמידיו משפחתו עדות" (כלל תער נזכר לא בתורה שהרי. .  חשמלית במכונה

 למסור כדאי שאין דעתו' שהי ש"וע א"פ ב"ח ז"הפ' בס ובארוכה ג"סקי ד"ח יצחק מנחת ת"בשו
 שיודע מי למעשה"ו). לקמן" סטייפלער"ה הגאון וכדעת, בתער למגלחים' אפי גילוח מכונות

 ל"זצ הזמן גאוני ודעת החששות נסביר שאם ומובטחני זאת ממכונה יברח ועונשו עבירה חומר
 טהורה' ה יראת ריח לו ישש מי, ל"זצ קטלר א"והגר, ל"זצ א"החזו, ל"זצ חיים החפץ הקדוש כולל
  ).35' ע ז"הפ' בס שטרנבוך מ"הגר תשובת" (במכונה ישתמש ולא יברח

 שמעולם. .  לפרסם) א"שליט( ר"מאאמו נתבקשתי" ":יעקב קהלת" בעל" סטייפלער"ה הגאון 
 וכבר לאוין בחמשה עליו ועוברין ממש תער שזהו מאד קרוב ואדרבה גלוח מכונת את התיר לא

 יד של גילוח מכונת את אפילו אוסר מכות על הלכות בליקוטי ל"זצ חיים ץשהחפ נתפרסם
 אינו) א"שליט( ר"שאאמו מפני". "יותר משוכלל ההרב - שהוא זמנינו של ו"וק כ"וכש נול הנקרא

 שמעיד כאן ידוע זה והנה. ל"זצ איש החזון בשם שידוע מה שאכתוב לי אמר הוראות להורות נוהג
 ח"הגר בנו' מכ" (לגוי רק, בתער שמגלח למי גילוח מכונת שום רלמכו שאין א"החזו בשם

  ).תרנט; שסא-שס' ע ש"וע, 17-16' ע ז"הפ' בס קניבסקי

  זקן – פנים הדרת בספר בנדון") ליטא" מגדולי כ"כו עוד כולל( הדעות רוכזו
  א"שליט ווינער משה הרב - מאת/  ההלכה לאור – הזקן וגידול גילוח בענין/ 
  )בקירוב( עמודים 800/  החוגים מכל א"שליט דורנו גדולי כמתבהס נדפס/ 
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  אור חדש על מועדי ישראל

 é÷ñáéð÷ ç"øâä ïøîî íéãòåîä øãñ ìò úåùãç úåâäðäå äëìä é÷ñô éôìà ìù íåìá øöåà

éðù ÷ìç "ç"øâä éãòåî" ùãçä øôñá íéìâúî à"èéìù  

ëåúáå ,âçå ãòåî ìëì íéãøôð íéøòù øùò íéðùì ÷ìåçî øôñä úåâäðäå íé÷ñô éôìà å

 úåùãç*  éìåãâ ìù íäéúåòãì íéôé÷î íéðåéöå úåîå÷î éàøîá øôñä øèòúî ïåéìâä éìåùá

 íéøôñ úåàîá íé÷ñåôäå íéðåøçàä*  "ùéà ïåæç"ä ìòá ïøî åðéúåáøî äëìä é÷ñô úåàî øôñá

 ì"÷åöæ "á÷òé úåìéä÷"ä ìòá ïøîå ì"÷åöæ  

ç úåâäðäå äëìä é÷ñô éôìà ìù íåìá øöåà íéìâúî à"èéìù é÷ñáéð÷ ç"øâä ïøîî úåùã

 øáë ïåùàøä ÷ìçäù øçàì ,úòë øåàì àöåé åðîî éðù ÷ìçù ,íéãòåîä ìò "ç"øâä éãòåî" øôñá

 øöåà ,äòéâéå ìîò ìù úåáø íéðù øçàì øåàì àöåéù ,ùãçä øôñá ,ìàøùé úåöåôú ìëá ìá÷úä

òá úåáåùú éôìà êåúî íéëåøò ,íéùãç úåâäðäå úåëìä ìù íåìá ïøî ìù åúøåúî íéãòåîä éðéð

 éáåùçî ,à"èéìù éàáâ åäéúúî éáø â"äøä øáçîä øùàë ,à"èéìù é÷ñáéð÷ íééç éáø ïåàâä

 ìëá úåáåùú éôìà ,íéðù øåùòî äìòîì åúøåúî úåìãì äëåæ ,íéìùåøéáù íéîëç éãéîìúä

îå åëéøòî à"èéìù ïøîå ,ùãå÷ä ìà åñðëéä úòáå äøåú éáúëî úåòöîàá äøåúä é÷ìç ãò åááç

.øáçîä ìà åéáúëîî øëéðù éôë úéðøåúä åúáéúë úà çáùî ø÷éòáå ,ãåàîì  

 ,"ç"øâä éãòåî" úàöåä ìâøì à"èéìù ç"øâä ïøî ìù ãçåéîä åáúëîá åùàøá øèåòî øôñä

 úåáåùúä øàáîù øáéç à"èéìù éàáâ åäéúúî 'ø â"äøäù øôñä úà éúéàø ,ã"òùú èáù é"äæòá"

úîàáå ,ïåéò éìá åì éúáùäù  íëç ãéîìú àåäù íéðù äáøä à"èéìù øáçîä úà øéëî éðàù

 õéôäì äëæéù ø"äéå éìò øôñäá íéáúëðä íéøáãä úåéøçà ïéà î"îå ,íëç ãéîìú åîë áúåëå

."é÷ñáéð÷ íééç ,äçååøäå úçð êåúî åéúåðééòî  

 ì"÷åöæ "ùéà ïåæç"ä ìòá ïðøî ìù íðçìåùî äëìää é÷ñôå úåâäðää áåø ,àéä äìåôë äëøá
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åéæîøå áìåì  

 ].ז"ברכות נ[אין לו אלא לב אחד לאביו שבשמים.  -לולב בחלום  הרואההרואההרואההרואה

 ו'טהר ל'בנו ל'עבדך ב'אמתו'טהר ל'בנו ל'עבדך ב'אמתו'טהר ל'בנו ל'עבדך ב'אמתו'טהר ל'בנו ל'עבדך ב'אמת

אמצע, לב הדר פרי הגוף אף ישראל נטלו עץ הדר מה אילן תמר ענפיו סביביו ולולבו ב מהמהמהמה
האילן הזה שהוא לבו וכנגד הגוף הוא חוט השדרה באדם שהוא עקר  אף ישראל נטלו גוף

הגוף, ולמה לולב זה כתיב לו לב אף הלב מסור ל"ו, ומה ל"ב זה שלשים ושתים נתיבות 
  .חכמה בו אף בכל נתיב מהם צורה שומרת שנאמר (בראשית ג) לשמור את דרך עץ החיים

  [זוהר שמות רעא.]  

אין לו אלא לב א' פי' גרעין התמרה אף ישראל אין להם אלא לב אחד לאביהם  לולבלולבלולבלולב
   ]אורחות חיים הלכות לולב[  שבשמים. 

כיצד אתרוג עולה תר"י ולולב והדס וערבה  ,המקיים מצות לולב כאלו קיים כל המצות כלכלכלכל
  לב]שם [אורחות חיים   הרי תרי"ג. 

יא חיים, לכך יבש פסול (ירושלמי סוכה תמרים. היינו לולב (סוכה לב.). לולב בגימטר כפתכפתכפתכפת
פ"ג ה"א). עץ חיים (משלי ג יח) היינו לולב שעולה כמנין חיים. וכן תודיעני אורח חיים 

  [בעל הטורים ויקרא כג]   .(תהלים טז יא)

ם הוא שם ע"ב וכו', ונראה לי זהו אשרי כל חוכי לו "(תכ"א נ ב) חלק לב בתיקוניםבתיקוניםבתיקוניםבתיקונים
לבם לשנים, לו לו גימטריא ע"ב, וזה לולב, שיתייחד על ידי (ישעיה ל, יח) שלא יהי' פירוד 

  פנחס] -[תולדות יעקב יוסף   לולב שיתחבר לו עם לב שיהי' לב אחד. 

        למה לולב הכי גדוללמה לולב הכי גדוללמה לולב הכי גדוללמה לולב הכי גדול

פרי עץ הדר, רמז לפרי היוצא מן העץ, וסודו הוא שבת מתוך שבת, . עד לב השמים ולבולבולבולבלללל
ל הקדוש ברוך הוא בלא פירוד, ושמחים כפות תמרים ושבת לשבתות היסוד ומייחדים שמו ש

לפי שהוציאם. מה שאמרו רז"ל כי יצר הרע גדול מיצר הטוב כל זמן שהוא מושל עד שמגיע 
להים ביומו, ובשבת הגדול לבחור כח השבתות -יצר הטוב ומשפילו, הוא הסוד שגבר כח הא

  [ריקאנטי שמות מ]  לכחותם ולמדותם ולקדשם להיות השבת לשבת.

        ינין כולם משמחי לבינין כולם משמחי לבינין כולם משמחי לבינין כולם משמחי לבארבעה המארבעה המארבעה המארבעה המ

  .מצד הטבע כי ארבעה המינין כולם משמחי לב רואיהם ידועידועידועידוע

יש בארבעה מינין אלו ענין אחר, שהם דומים לאיברים שבאדם היקרים. שהאתרוג  ועודועודועודועוד
דומה ללב שהוא משכן השכל, לרמוז שיעבוד בוראו בשכלו. והלולב דומה לשדרה שהיא 

עבודתו ברוך הוא. וההדס דומה לעינים, לרמז שלא העיקר שבאדם, לרמוז שיישיר כל גופו ל
יתור אחר עיניו ביום שמחת לבו. והערבה דומה לשפתים, שבהן יגמור האדם כל מעשהו 

  בדבור, לרמוז שישים רסן בפיו ויכוון דבריו, ויירא מהשם אף בעת השמחה. 

  [החינוך מצוה שכד]  
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  תעז  ................  הג"ר משה פיינשטיין זצ"ל  --------------------------------------------  גלולות למניעת הריון 

  תעד  ..........................  נתן הירשבערגהרב   --------------------------------  הגלקל האם דינו כתשמיש קדוש

  תעד  ...................  הרב נח אייזיק אהלבוים  ----------------  גרעיני קפה שעברו דרך קיבות של חיות טמאות

  תעז  ................................  הרב משה ווייס  --------------דבר בשם אומרו, פי' וקול השופר הולך וחזק מאד

  תעג  ............................................  ה"של  --------------------------------  ה"הקב אצל  גדול ממך קטן דבר

  תעו  ...........................................  מהר"ל  ------------------------------------------------  דם פסח ודם מילה

  תעד  ...........................  ב מאיר בן שושןהר  -----------------  האם החשמונאים עברו על איסור נתיצת מזבח

 תעו  ............................ הרב מתתיהו גבאי  -------  האם מצות אכילת מצה המ"ע היחידה שבאכילה בזה"ז

  תעח  ..................  חיים שלום הלוי סגל הרב  --------------ות לצורך בריאותהתעמלנחשב לביטל תורה האם 

 תעו  ...............................................  א.ג.  ------------------------------------  האם נתבטלה גזירת גוג ומגוג

  תעז  .......................................  חיים וויס  ----------------------  "ר אביגדור מיללר זצ"ל וטשעלסי מאסהג

  תעד  ........................  הרב שמואל רוטנברג  -----------------------------------------  "לר אברהם לידר זצ"הג

  תעג  ...................... צבי ארי' פרידמאן רבה  --------------------------------------------  הג"ר ארי' פינקל זצ"ל

  תעו  .........................  רפול-יוסף הרריהרב   -------------------------------------------  הג"ר יעקב עטייה זצ"ל

  תעז  ..............................................  מ.ש.  ------------------------  הגה"ק רבי קלונימוס שפירא זצ"ל הי"ד

  תעד  .............  הג"ר אברהם גנחובסקי זצ"ל  -------------------------------  ,ונמצא שהם פסוליםהדליק הבן 

  תעז  ...................... ידמאןהרב צבי ארי' פר  ------------------------------------  הדליקה נרות ושכחה ספה"ע

  תעד  ...........................  הרב מאיר בן שושן  ----------------  הדלקת המנורה בביהמ"ק להדלקת נרות חנוכה

  תעד  ........................... הרב מתתיהו גבאי  ---  המנגן טוב, נר חנוכה ריח המפיצים בנרות חנוכה נר הדלקת

  תעד  ..........................  הרב רועי צבי תמיר  -----------------------------------------------  הדלקת נרות חנוכה

  תעו  ..........................................  ריטב"א  -----------------------------------------  ההגדה בנעימה ובכל כחו

  תעה  ..............  אברהם אבא קליינרמאן רבי   -------------------  ההצטיינותה של האשה, מה לחפש בשידוכין

 תעו  ...............................  יונתן בלויא הרב  -----------------------------------  הזכרת יציאת מצרים בקידוש

  תעז  ............................ מתתיהו גבאי הרב  ------------------------------ וכיוצ"בבגט  ייךאם שהידור מצוה 

  תעח  .................................  הרב דוד בלום  ------------------------------------------------  הידור מצוה בס"ת

  תעה  .....................................  צרור המור  -------------------  הימים נזכרים ונעשים מעצמם בכל דור ודור

  תעז  ..............................................  ב.ש.  ----------------  בליל שבתבשתי ידים ברכת יברכך לבנים היתר 

  תעו  .....................  הרב צבי ארי' פריעדמאן  ----------------------------------------  היתר טבילה במים חמים

  תעח  ....................  הרב צבי ארי' פריעדמאן  ------------------------  על קבר אחד ב' פעמים ביום אחד יכהלה

  תעז  ......................  הרב דוד אריה שלזינגר  --------------------------------------------------  הלל בז' של פסח

  תעד  ..........................................  מהר"ל  ----------  הלל והודאה אינן רק על קיום מצות הדלקת המנורה

  תעה  ................................  ע חןאליש הרב  -----------  המכוונים תפילין של ראש על ידי הסתכלות במראה

  תעד  ......................  הרב ראובן חיים קליין  -----------------------------------המעביר מכל זרעו למולך פטור

  תעד  ......................  הרב יוסף חי סימן טוב  ----  עם נכריהמקבל בטיסה בשר לא כשר האם מותר להחליפו 

  תעד  ......................  הגרי"ש אלישיב זצ"ל  ------------------------------------  הנהגות ועובדות בעניני חנוכה

 תעח  ...............  הרב אברהם  אבא קליינרמן  ------------------------------------------------  הנהגת בין הזמנים

 תעו  ..................................  דוד בלוםהרב   -----------  שמסדרים הספריםהנחת ספרים על חומשים בשעה 

  תעה  ......................  יוסף חי סימן טוב הרב  ----------------  הנחת ספרים על חומשים בשעת סידור הספרים

  תעד  ....................  הרב צבי ארי' פריעדמאן  ----------------------------------------------  הסתכלות על הלבנה

  תעז  .....................................מאור ושמש  ------------------ אהבה ואחוה בישראל -  העיקר שהכל תלוי בו

  תעז  ..............................  ברמןיוסף לי הרב  כשרות מטעמי אוכל שאינו בשר עם חלב אחד שולחן על העלאה

  תעח  ........................  הרב יהושע פסטרנק  --------------------------------------------  הערות בתפילות דר"ח

  תעח  ...................  הרב חיים ברכיה ליברמן  ------------------------------------  הערמה לפטור בטבילת כלים

  תעד  .......................................  פרי צדיק  --------------------------------------------  הקדושה בנרות חנוכה

 תעו  ....................... שמואל ברוך גנוט הרב  -------------------------  דבר טוב או רע? - הקדמת וזירוז הלידה
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ברכת והשיאנו קודם , הקדמת שירה וזמרה לברכת כהנים

  תעז  ...............................  ם רוקחמנח הרב  -------------------------------------------------  ברכת כהנים

  תעד  ........................... הרב חיים שולמאן  -----------------------------------------------------------  הקל קל

  תעז  ...................... הרב צבי ארי' פרידמאן  ------------------------------  אברהם יוסף ראזנבלום זצ"לג"ר ה

  תעד  ....................  צבי ארי' פריעדמאןהרב   ------------------------------------------  הרב יהושע מאנדל זצ"ל

  תעה  ....................  צבי ארי' פריעדמאן הרב  -------------------------------  הרב נפתלי הערצקא פרענקל זצ"ל

  תעד  .............  שמואל דוד בערקאוויטשהרב   -----------------------------------------------------  השבת אבידה

  תעד  ...................................אריה מרגלין  ----------------  חינם שנאת ביטל -  החנוכ בנס השכינה השראת

  תעה  ...........................  אברהם דבדה הרב  -----------------  התחיל מוסף דר"ח בעוד התפילין עליו מה דינו

 תעו  .........................................  ש.פינטר  -------------------------------------------------  התכלת שבזמנינו
  תעח  .....................................  אמרי אמת  ----------------------------------------  התשוקה והרצון לארה"ק

  תעה  ....................................  משך חכמה  ----------------------------------------------------------  ובו תדבק

  תעה  .............................  וד משולביןהרב ד  --------------------  דלילהגרות של זקן מאד, אודות דוד והמלך 

  תעח  ....................  ש"ב מפשיסחה זי"עהר  --------------------------------------------------  והן כלין מאליהן

  תעד  ..........................  הרב נתן הירשבערג  ----------------------------------  וידאי במצות שבין אדם לחברו

 תעג  ...........................  הירשבערג נתן הרב  ---------------------------  שמך את וליראה לאהבה לבבינו ויחד
  תעז  ................  הג"ר משה פיינשטיין זצ"ל  ----------------------  ל אשר צותה חמותה"ותרד הגרן ותעש ככ

 תעג  ..................................... קליין יצחק  ------------------------  מאהבה בתשובה לזכיות נהפכים זדונות
  תעד  .............................  ב אלחנן פרינץהר  ---------------------------------------------  זימון נוסף למי שענה

  תעו  ..............  רבי צדוק הכהן זצ"ל מלובלין  ------------------------------ זכר עשה לנפלאותיו חנון ורחום ה'

  תעז  .......................................  חיים וויס  ----------------------------------------  זכרון לראשונים בארה"ב

  תעח  ..........................  הרב נחום אבראהם  -------------------------------------------------  זמן  צאה"כ בקיץ

  תעד  ...............  הג"ר משה פיינשטיין זצ"ל  -------------------------------------  כסוי ראש לכלה בחתונה זמן

  תעו  .....................  הרב צבי ארי' פריעדמאן  ------------------------------------------------  זמן נישואין לבחור

  תעח  ....................  הרב צבי ארי' פריעדמאן  ---------------------------------------------  ינת שם לילדהזמן נת

  תעו  ......................................  חתם סופר  -------------------------------------------------  חד גדיא חד גדיא

  תעח  ............................................רמ"ק  ----------------------------------------------------------  חוץ מצא

  תעז  ...................... הרב צבי ארי' פרידמאן  ---------------------------------------  חי העולמים בפתח או צירי

  תעד  ........................ הרב שמריה שולמאן  --------------  חידוש ב"ד של חשמונאים שפקוח נפש דוחה שבת

  תעד  .......................  הרב נתן בנימין בלויא  -----------------------------  חיוב השתדלות כל אדם בצרכי שבת

  תעד  .....................................  וויס שלמה  ---------------------------------------  חג שמחה בליל א' שלחיוב 

  תעד  ...................................  צבי רייזמאן  ----------------------------------------  חייל שהרג מחבל מנוטרל

 תעח  .............................. גראס חייםהרב   ---------------------------------------------------  החילונים בהלכ
במאפיה שבעליה נמצא  ארה"קחמץ שנרכש במוצאי פסח ב

  תעו  ......................................  צבי רייזמן  --------------------------------------------------------  בחו"ל

 תעג  .............................  רבינאויץ צבי הרב  ------------------------------------------------------  חנה ושמואל
  תעו  ..............................  לחנן פרינץהרב א  ------  מרור, ברכת ירקות הגדלין על הארץחסה ממצע מנותק ל

 תעו  ..............................  הרב יוסף ליברמן  --------------------------  חרם דרבנו גרשום לפתוח מכתבי חברו
  תעז  ..............................  הרב אלחנן פרינץ  -------------------------------------------  חתונה בסוף חודש ניסן

  תעו  .....................  סקוצילס רב יעקב אהרן  --------------  חיוב טבילת כלים והכנתו לטבילה - טבילת כלים 

   תעד  ............................  יוסף בנדיקטהרב   --------------------------------------------------  טוויסטער בשבת

  תעד  ........................  נחום אבראהאםהרב   --------------------------------------------------  טוויסטער בשבת

 תעו  ..................  ישראל משה הערצאג הרב  --------------  במלח בליל פסח, מצוות מבטלין זא"ז טיבול מצה
 תעו  ............................  אברהם דבדה הרב  ----------------------------  כשחל בשבת טלטול קערת ליל הסדר

  תעג  ...................................  השולחן ערוך  -----------  נעילה בסיום האלקים הוא' ד פעמים' ז אמירת טעם

  תעה  ..  הג"ר משה אהרן רחמים פיאצה זצ"ל  ----------------------------------  טעם ברכה לאחריה על המגילה

  תעז  ......................................  חיים תורת  ---------------------------------------  טעם הקדימו נעשה לנשבע
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  תעז  ............................  מאיר בן שושן הרב  --------------------------------------  טעם מצות מילה בפ' תזריע

  תעח  .......................................  מנחת נתן  --------  טעם שלא נמסר מפתח של פרנסה מלבד הקב"ה בעצמו

  תעז  .......................  הרב יוסף חי סימן טוב  -----------  תטעמים למנהג לשטוח עשבים ואילנות בחג השבועו

  תעז  ..........................  שמרי' שולמאן הרב  ------------------------------------------------- טרפה שהרג אדם

זכיית השדה  ,איבום וענינו במעשה דבועז ורות והנפ"מ לדינ

 תעז  ...........................  ךמרדכי קרליב הרב  -------------------------------------------------------  ממילא
  תעד  ..........................................  משי"ב  --------------------------------------------------  ה רבא- יהא שמי

 תעג  .....................  הרב מרדכי בערקאויטש  ---------------------------------------------------  יהא שמיה רבה
  תעה  .....................  הרב אשר אנשיל שוורץ  -----------  מדין נדר לעני שמבטיחים דבר חייבים להביא לוילד 

  תעד  ...................................  משנה שכיר  --------------------------  ימי החנוכה מסוגלים לתשובה מאהבה

  תעג  ......................................  רייזמן צבי  -----------------------------------------------------------  רצון ימי

  תעה  ............................  הרב רפאל שוארץ  ----------------------------------------------  ריםיסוד משתה דפו

  תעח  ..........................  הרב נחום אבראהם  -----------------------------------------------  יסודות בהל' תפלה

  תעד  ............................  הרב אהרן ליברמן  --------------  יצא בשבת מרה"י לרה"ר כשאצלו חפץ כיצד ינהג

  תעח  ...............  הג"ר משה פיינשטיין זצ"ל  -----------  ירושה שלא ברור מה התכוין המוריש, פותחין בנולד

 תעג  ..............................................  .ג.ש  ------------------  'וכו אפיתחא יתיב הוה מגירסא חליש הוה כד

  תעג  ....................  ל"זצ אמסעל מאיר ר"הג  ---------------------------------------------  באמונה הוא י"בנ כח

  תעד  ............................................  .שד.   ------------------------------------------------  כח הרהור תשובה

  תעח  ........................................בית הלוי  -------------------------------------------------  כח הרהורי חרטה

  תעג  ...........  הג"ר שמעון משה דיסקין זצ"ל  ---------------------------------------- כח תפלה בין צדיק או לא

 תעו  .................  אברהם אבא קליינרמן הרב  -------------------------------------------------  כי גורשו ממצרים
  תעז  .........................  נחום אבראהאםהרב   -----------------------------------------  כיסוי הראש אחר החופה

 תעו  .........................  נחום אבראהאם הרב  ---------------------------------  כיסוי הראש תיכף אחר נישואין
  תעח  .........................  הרב רפאל אוסטרוף  ---------------------  כיסוי השיער תחת החופה, מאי פאה נכרית

  תעז  ..........................  הרב שמרי' שולמאן  ---------------------------------------  לך כל שאסרתי לך התרתי

 תעג  .............................  אמסעל הרב יעקב  ---------------------------------------------  לי קים בטענת כללים
  תעה  ......................  לייב שטערנליכט הרב  ---------------------------------------------------  כנתינתם מסיני

 תעו  ..............................................  ש.א.  ----------------------------------------------------  כשרות הענבים

  תעו  ..................... הרב אברהם מימון הלוי  ---------------  כתיבה בחול המועד במחשב ובאמצעי טכנולוגיה

  תעו  .............................  הרב יוסף בנדיקט  ------------------------------------------------  כתיבת שם פסי"א

 תעו  ........................  שלום דוב חייקיןהרב   --------- כתיבת תפילין ר"ת ע"י סופר שאינו מניח תפלין דר"ת
  תעח  ....................  הרב צבי ארי' פריעדמאן  ----------------------------------------------  לא לדרוך על קברים

הרחקה לאכילה או איסור בפני הוא רק לאו של בל יראה 

 תעו  .................  הרב אליעזר הכהן רבינוביץ  ---------------------------------------------------------  עצמו
  תעח  ....................  הרב צבי ארי' פריעדמאן  -----------------------------------------------  לדרוש מול ארה"ק 

  תעה  .....................  דוד אריה שלזינגר הרב  ------------------------------  להסתכל על הלבנה באמצע החודש

  תעד  ..............................................  י.א.  ----------------------------------------------- ךלהשכיחם מתורת

 תעג  ...................  פרידמאן דוד שמואל הרב  ---------------------------------------  טוב בדבר ולסיים להתחיל
  תעח  ...........................  הרב מאיר בן שושן  ---------------------------------------------להתרפא בדברי תורה

עה על הדבקת מוד ,לוח דיגיטלי בקיר המזרח בבית הכנסת

  תעה  .............................  אלחנן פרינץ הרב  ---------------------------------------------------  גבי מודעה

  תעד  ....................  הרב צבי ארי' פריעדמאן  ------------------------------  לזרוק ההושענות על הארון הקודש

  תעה  ........................... מתתיהו גבאיהרב   -----------------------------  לחם משנה בחלה בתוך שקית ניילון

  תעח  ...........................  הרב אברהם דבדה  -------------------------------------------------------- לחם משנה

 תעג  ...................  סקוצילס אהרן יעקב הרב  -------------------------------------------------------- משנה לחם
  תעג  ............................  שושן בן מאיר הרב  ------------------------------------------------  לשמחה שמיני ליל

  תעו  ......................  הרב אשר אנשיל שוורץ  ----------------  ושמחת בחגיךבהו מקיימים אם  –תורה לימוד 
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 תעח  .  אפרים פישל הערשקאוויטש זצ"ל ר"הג  -------------------------------------------- לינה בראשו של מזבח
 תעו  ............................  מאיר בן שושן הרב  -------------------------------------------------  לישת מצה בנכרי

  תעז  ...........................................  מהר"ל  --------------------------------------  למה כפה עליהם הר כגיגית

  תעו  .....................................  ברית שלום  -----------------------  למה מכות בכורות רק ע"י הקב"ה בעצמו

  תעג  ....................  הג"ר מאיר שפירא זצ"ל  ----------------  המשתלח רלמה עשו הכהנים קבע להוליך השעי

 תעח  ...................  מאיר אמסעל זצ"ל ר"הג  ----------------------------------------  למה שבת חזון בפ' דברים
  תעז  .................................  ליקוטי שמואל  -----------------  למה שמחה בשבועות מקושרת לצדקה במקרא

  תעח  ........................ הרב אלימלך אמסעל  -------------------------------------------------  למוד בנות צלפחד

  תעו  ...........................................  אש דת  -------------------------------------------  למי את פונה בעת צרה

  תעח  ............................  הרב יעקב אמסעל  --------------------------------------------------  לסיום מס' ב"ב

  תעז  .........................  ב נחום אבראהאםהר  ------------------------------------------------  לעורר לב נדיבי עם

  תעג  .................................. עמוקות מגלה  ---------------------------------  השיטה באמצע ישראל כל לעיני

 תעו  ........................  ישראל דנדרוביץ הרב  ------------------------------------------------  לפיכך לקה תחילה
 תעו  ..........................  הרב שמרי' שולמאן  ---------------------------------------- מאי בין חמדה ובין תאוה

מאי דמיון ט"ו באב ליו"כ, איך אומרת בתולה לשון בחור 

  תעח  .........................................  ריטב"א  -------------------------------------------------  שא נא עיניך

צע הלילה ובועז מאי ס"ד של נעמי ששלחה רות אל בועז באמ

  תעז  .............................  הרב יעקב אמסעל  ----------------------------------------  לא שלחה עד הבוקר

 תעג  .........................................  שפר צבי  -------------------- מנין להשלים או וותיקין להתפלל עדיף מאי

  תעה  ......................  הג"ר יוסף ענגיל זצ"ל  ----------------------------------------------  מגבת פורים לפורים

  תעז  ...................... הרב צבי ארי' פרידמאן  ---------------------------------------------------  ל או מגדולימגד

  תעה  ................  אשר זעליג ווייס זצ"ל הרב  ---------------------------  מגילה אם עיקר חיובו ביום או בלילה

  תעה  ........................... הרב מתתיהו גבאי  ----------------------  ום או בלילה כשאי אפשר שניהםמגילה בי

  תעז  ....................  נח אייזיק אהלבוים הרב  ------------  מדוע אין מברכין ברכת המצוה לפני קריאת התורה

  תעג  ......................  שוורץ אנשיל אשר הרב  ----------------------------------  אורח ללוות מקפידין אין מדוע
  תעד  ................................  הרב יונתן בלוי  --------------------------------------  מדוע חנוכה לא בטל לעת"ל

  תעו  ......................  אנשיל שוורץ אשרהרב   ------  משובח מדוע רק בנס של פסח יש ענין כל המרבה הרי זה

  תעה  ...................  הג"ר מאיר אמסעל זצ"ל  -  המן לשקלי בני שקלי הקדמת השקל במחצית משה נתקשה מה

  תעה  .............................  הרב יוסף ליברמן  ------------------------------------------------  מהות שמחת יו"ט

  תעז  ...............................  יונתן בלויא הרב  --------------  זביניה זביני לאה -מדוע  -  מודעא רבה לאורייתא 

  תעה  ............  נחובסקי זצ"לר אברהם גי"הג  ---------------------  מחיית מטלטלי עמלק, מחיית עמלק בשבת

 תעה  ........................  רבי צדוק הכהן זצ"ל  -------------------------------  של מצוה מחיית עמלק ע"י שמחה

  תעח  ....................  הרב צבי ארי' פריעדמאן  ----------------------------------------------  מחלוקת לשם שמים

  תעח  ................................  רבי צדוק הכהן  --------------------------------------------  מחמד ומתאוה ומצפה

 תעג  ..........................  הרב שמרי' שולמאן  --------------------------------------------  הי' המשלח השעירמי 
מי שמחמיר לא לטלטל בתוך העירוב ושכח חפץ בכיסו האם 

  תעה  .................................  דוד בלוםהרב   --------------------------------  לביתוירוץ ברחוב עד שמגיע 

  תעה  ..........................  חיים זלמן כהן הרב  -------------------------------  מי שענה את אברהם בהר המוריה

  תעז  ...................................  ישמח ישראל  -----------------------------------------  מידות טובות כלי לתורה

  תעו  ..............  הרב חיים אברהם זקוטינסקי  ------------------  חמץ שעבר עליו הפסח ,מכירת חמץ של מומר

  תעח  ....................  הרב צבי ארי' פריעדמאן  ----------------------------------------------------  סי רחמיםיכנמ

  תעז  .................................  אלישע חןהרב   ----------------------------------------------------------  כת דברמ

  תעו  ...................  חיים שלום הלוי סגל הרב  ------------------------------------------------  מנהג ישראל תורה

  תעח  ............  הרב משה פנחס הלוי הורוביץ  ------------------------------------------  מנהגי הבדלה במוצש"ק

  תעז  .............  משה פנחס הלוי הורוביץ הרב  --------------------------------------------  השכמת הבוקר מנהגי

  תעה  ............  משה פנחס הלוי הורוביץ הרב  ------------------------------------------------  מנהגי ימי הפורים

 תעו  .................................  אלישע חןהרב   --------------------------------------  מנהגים בדבר שיש בו סכנה
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  תעד  ........................................  אבני נזר  ------------------------------------  הפה והעינים –מצות החנוכה 

  תעה  ................................  ר"י אבן שועיב  ---------------------------------------------------------  ת הייןמצו

  תעג  ..........................  ל"זצ הירש ר"הגרש  ----------------------------  קדשים קודש של ת"בס הקהל מצות

  תעה  ...........................  מאיר בן שושן הרב  ------------------------------------------------   מצות כתיבת ס"ת

  תעז  ......................  דוד אריה שלזינגרהרב   ------------------------------------------------  מצות מרור בזה"ז

  תעז  ...................... הרב צבי ארי' פרידמאן  ------------------------------------------  סרו חגמצות סעודה בא

 תעג  .........................  פסטרנק יהושע הרב  -----------------------------------  פנים וראיית לרגל עלייה מצות
  תעד  ............................  הרב יעקב אמסעל  --------------------------------------------  בהן ן חייבאונשמצות 

  תעח  ....................  הרב צבי ארי' פריעדמאן  --------------------------------------------------  מצות שביד ימין

 תעו  ..........  יצחק ישראל קאלמאנאוויץהרב   ----------------------------------------------  מקום קביעת מזוזה
 תעו  .........................  רפול-יוסף הרריהרב   -------------------------------------------  ברכת שבת שלוםמקור 

  תעה  ............................  הרב יעקב אמסעל  אפי' מחללי ש"ק הוו "קדושים"ר"ל מקור שנהרגים בידי גוים 

  תעד  ...................... הרב שמואל ברוך גנוט  ---------------------------------  מאכלמקח טעות ברכישת שמן ל

 תעו  .....................  צבי ארי' פריעדמאן הרב  ---------------------------------------------  משלוח מנות בספרים
  תעח  ............................  אמסעל עקביב הר  -------------------------------------  מתי אמרינן מחשבה כמעשה

  תעד  ...........................  פינטער הרב שלום  -------------------------------  מתי מותרת מצוה ע"מ לקבל פרס

  תעח  .......................  נתן בנימין בלויא הרב  -------------------------------------------  במשך השנהמתן תורה 

  תעד  ....................  ר אברהם לידר זצ"ל"הג  -------------------------------  מתנה לקטן הסמוך על שלחן אביו

 תעה  ..............................  הרב יונתן בלויא  -----  ימי הפורים לא יבטלו -  ם"מתנות לאביונים בפורים לרמב
  תעד  ...............  הג"ר משה פיינשטיין זצ"ל  -------------------------------------  נאמנות רופאים לחיוב מילה

  תעג  ........................... ל"זצ סלנטר י"הגר  ---------------------------------------------  גבוה כהר להם נדמה

 תעו  ...............................  אליעזר כהן הרב  -------------------------------  נהג שסיכן אחרים והזיק אם חייב
  תעה  ........................ ןשמריה שולמא הרב  -----------------------------------------  וכו'  נוח לו לאדם שנברא

  תעז  .........................  יהושע פסטרנק הרב  ---------------------------------------  נוסח תפילות השלש רגלים

  תעז  ......................................  אור המאיר  -------------------------------------------  ]נותן התורה [לשון הוה

  תעז  ..............   אברהם אבא קליינרמאן הרב  --------------------------------------  נותן התורה לכל יחיד ויחיד

  תעג  .............................  הרב יעקב אמסעל  -----------  מאכל באילן רק תשחית בל פ, אי"מש בפחות נזיקין

  תעג  .............................  הרב יעקב אמסעל  -  וחביר של ספר בלקיחת בממוניה מצוה למיעבד לאיניש ל"ניח

  תעד  ....................................  ישמח משה  -------------------------------  נכספה וגם כלתה נפשי לחצרות ה'

 תעג  .................  הרב  יצחק זאב גאלאמבעק  ---------------------------------------  נס דאסור להתפלל בעבורו
  תעד  ....................................  מאור עינים  ---------------------------  סים ונפלאות בחנוכה בכל שנה ושנהנ

  תעח  ..................  מאיר הכהן רבינוביץהרב   --------------------------------------ה בשרו חידודין חידודיןנעש

  תעו  .................................  הרב אלישע חן  --------------------------------------   פילת אפים ביום בר מצוהנ

 תעח  ................................  אלישע חן הרב  -----------------------------------   נפילת אפים בצד ימין אי יצא
  תעו  ........................................  מהרש"מ  -----------------------------------------------  נצבו כמו נד נוזלים

  תעד  ..................... הרב אהרן מאיר קרויס  ----------------------------------------------------  נר חנוכה בחוץ

  תעח  ........................  הרב נחום אבראהאם  -------------------------------------------------  נר חנוכה בלי בית

  תעז  .............................. דוד צבי דיק הרב  ---------------------------------------  נר חנוכה למי שאין לו בית

  תעז  ...................... הרב צבי ארי' פרידמאן  ----------------------------------------------   נשואין ביום ל' ניסן

  תעח  .............................  הרב אלחנן פרינץ  --------------------------------------  שעת הימיםנתינת מתנה בת

  תעד  ....................................  פש החייםנ  --------------------------------------------------------  סגולה לכל

  תעו  ..........................................  שלה"ק  ------  סדר פסח מצה ומרור כסדר תורה עבודה גמילות חסדים

 לסוכה, לפתוח חוץ לאכול שרי אי לחינוך שהגיע קטןסוכה: 

הארץ,  על הגשמים מי שיורד באופן ט"בשויו הסוכה גג

 תעג  ...............................  וואזנר יוחנן הרב  -  ולברך לחזור צ"אי גשמים ירידת בשעת בסוכה לישב בירך
 תעג  .......................  קליין חיים ראובן הרב  ------------------------------------  הכבוד ענני לחזרת זכר סוכות

  תעה  ....................  הרב צבי ארי' פריעדמאן  ----------  סופר שאינו מניח תפילין דר"ת אי מותר  לכתוב ר"ת
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 תעו  .....................  הרב צבי ארי' פריעדמאן  ----------------  סעודת חנוכת הבית בחו"ל אי הוה סעודת מצוה
  תעח  ........................... הרב מתתיהו גבאי  ---------  ה בעמידהבלילה, אם ברכת התור וסעודת ר"ח ביום א

  תעח  ....................  הרב צבי ארי' פריעדמאן  ---------------------------------------------  סעודת שלישי למילה

  תעז  ............................ חיים שולמאן הרב  ----------------------  סדר תפלות לדר באלעסקא, ספק בספה"ע

  תעג  ........  גאלדשטיין' ארי יהודה יעקב הרב  --------------------------------------חמשים לאחר הלוים עבודת

  תעז  ..........  שראל יעקב הכהן אריוביץהרב י  -----------------------------------------------  עיבוד קלף בעפצים

  תעח  .....................  הרב יצחק זאב גלאמבק  -----------  מאי לברך חבירו המתעטשהדעות , עיטוש סימן  יפה

  תעח  .....................................  אמרי בינה  --------------------------------------------  עיקר התיקון ע"י ענוה

  תעח  .......................  הרב  נחום אבראהאם  ---------------------------------------------  עיקר טפל וטפל עיקר

  תעה  ......................................  כתב סופר  -  ברצון התורה קבלת שמחת משום בפורים ומשתה שמחה עיקר

  תעה  ....................  הרב צבי ארי' פריעדמאן  ------------------------------------------------  תורה ששי בת ייעל

  תעו  ...................  הרב חיים שלום הלוי סגל  -----  שולחנות האדמורי''םושמחות בברכת המזון אצל  הדיעמ

אביונים לאי מתנות , עני במתנות לאביונים ומשלוח מנות

  תעה  .................  הרב יצחק זאב גאלאמבעק  -------------------------------------------------  משום צדקה

  תעז  ..............................  יעקב ראקוב הרב  ------------------------------------------------  פאה נכרית בהלכה

  תעד  ........................  הרב נחום אבראהאם  -----------------------------  פינוי שלג בשבת ,יזור מלח על שלגפ

  תעד  .............................  סף ליברמןהרב יו  -------------------------------  פלטה חשמלית אם צריכה טבילה

  תעה  ................  אליעזר הכהן רבינוביץ הרב  ----------------------------------------------  פנים חדשות בפורים

  תעו  ......................  הרב אשר אנשיל שוורץ  ------------  יש מצות ושמחת בחגך ומדוע לא נכתבההאם פסח 

  תעו  ...................................  נועם אלימלך  ---------------------------------------------  סח הוא לה'- פסח פה

  תעח  ............................  הרב יוסף בנדיקט  ----------------------------------------------------  פסיה או פעסא

  תעד  .................  הרב יצחק זאב גאלאמבעק  --------------------------------------------------------  פסיעה גסה

 עגת  .................................  גנק מנחם הרב  ----------------------------------------------------  המטה על ש"ק
  תעה  ......................  צבי מרדכי ליבער  הרב  --------------------------------------  קבוע כמחצה על מחצה דמי

 תעג  ..................................  בלום הרב דוד  ------------------------------------------  קבלת פני רבו ע"י טלפון
  תעג  ..........................   הירשבערג הרב נתן  ------------------------------------------  טלפון י"ע רבו פני קבלת

  תעז  ..................................  ד בלוםהרב דו  --------------------------------------------------- קדימה בברכות

  תעח  ...............  הרב גמליאל הכהן רבינוביץ  -----------------------------------------------------  בכל יום קדיש

  עזת  .......................  מהרמ"י מאוזרוב זצ"ל  ----------------------------------- קודש וחול שני דברים נפרדים

  תעו  .........................  שראל טאפלאןי הרב  --------------------  קטן שנתגדל בימי הספירה, גדר קטן במצות

 תעג  .......................  וטנשטיין אברהם הרב  ----------------------------  בקידוש מ"יצי והזכרת' דאור קידוש
  תעד  ........................  הרב יקותיאל ליברמן  -----------  קיפול דף לסימן בספר שלומד בו ללא רשות הבעלים

  תעח  ..................  הרב ישראל משה אמסעל  ------------------------------------------  קלקול חשבונות היו שם

  תעו  ........  יהודא יהושע איזרליט זצ"ל הג"ר  --------------------------------------  קרבן פסח בטומאת התהום

  תעד  ....................  הרב צבי ארי' פריעדמאן  -------------------------------------  ת התורה בליל שמח"תאקרי

  תעג  ...............  קליינרמאן אבא אברהם הרב  ----  -לוי שבט כיפור, סוד כח ביום במנחה עריות פרשת קריאת

עושה עושר ולא במשפט בחצי ימים יעזבנו לסיפא כסא   קשר

  תעח  .......................................  םמהרש"  -------------------------------------  וגו'כבוד מרום מראשון 

 תעג  ....................  קריסטל אהרן משה הרב  --------------------------------------  בסוכה טתוושי אליעזר רבי
  תעח  ...........................  הרב אביגדר נבנצל  ------------------  שאלות ותשובות  בעניני נישואין ושבע ברכות 

  תעח  ..........................  חיים קניבסקי הרב  ---------------------------  שאלות ותשובות בהל' חופה וקידושין

  תעז  ..........................  הרב חיים קנייבסקי  ------------------------------------  שאלות ותשובות בענין תחנון

  תעז  ......................................  חתם סופר  ------------------------------------  שבועות יו"ט על קדושת הזמן

  תעה  ...................................  עקידת יצחק  ------------------------  נוגע לכל יהודי שבחה של אסתר המלכה

  תעו  ...................................  שם משמואל  ----------------------------------- שביעי של פסח יסודו בשוא"ת

ו אם סעדבאו עוד אנשים ו שובושדמרו הסעודה שבע ברכות 

 תעו  .............................מנחם סאוויץ הרב  --------------------------------------------  ברכות ז'מברכין 
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  תעה  ..............  הרב אברהם אבא קליינרמאן  ------------------------------------------------  שבת מקור הברכה

  תעז  .........  אלכסנדר אליעזר קנאפפלער הרב  ------------------------------------------------  שבת מקור הברכה

  תעד  ........................... הרב מתתיהו גבאי  --------------------------------------------  בהוצאת ספרשהחיינו 

  תעד  .........................  קנייבסקיהרב חיים   ------------------------------------------------- ת בהל' סומא"שו

  תעו  ..........................  קנייבסקי הרב חיים  -------------------------------------------------  ציצית' שו"ת בהל

 תעה  ..........................  הרב חיים קניבסקי  ---------------------------------------- שו"ת בעניני משלוח מנות
  תעג  ...................... הרב צבי ארי' פרידמאן  ---------------------------------------  שו"ת קצרות בעניני דיומא

  תעג  ........................................  מהרש"ם  ------------------------------------------------------  שובה ישראל

 תעו  ............................. אשר פיללער הרב  -----------------  והאי ספה"ע הכשר מצ, שיטת הבה"ג בספה"ע
 תעו  .............................  יעקב אמסעל הרב  ----------------------------  שיטת הריטב"א שיי"ח במצה גזולה,

  תעז  ................  הג"ר משה פיינשטיין זצ"ל  --------------------------------------------------  שיעור חיוב עונה

 תעו  .........................  נחום אבראהאם הרב  --  אפיקומן אחר חצות, אם צריך להרגיש מרורות, שיעור מרור
  תעה  .........................  אםיואל אבראה הרב  -  כמה דקדוקים לבעלי קורא, שיעור רגל הפנימי של ה' בסת"ם

 תעו  ............................ חיים שולמאן הרב  ---------------------------------------------------------  שירת הים
  תעד  ......................  הרב לייב שטערנליכט  ------------------------------------------  שלא אכשל בדבר הלכה

 תעו  .................  הרב יצחק זאב גאלאמבעיק  ----------------------  שלא נדמה שהצלחתנו בא בשביל צדקותנו
  תעו  .............................  הרב משה שווערד  -------------------------------------------  שליטת חז"ל על הטבע 

  תעה  ..................  חיים שלום הלוי סגל הרב  ------------------------------------------------  שם פסיה בכתובה

  תעג  .........................................  המערכת  -------------------  כ"יו מוצאי של טעמים לתקיעת שופר שמונה

  תעג  ...................................  משמואל שם  --------------------------  הסוכות בחג והיא שלימות מצד שמחה

  תעג  .......................  הג"ר יוסף ענגיל זצ"ל  -------------------------------------------  במאי שמחת חג סוכות

  תעד  ....................................  משך חכמה  --------------------------  שמחתנו בחנוכה אינה על מפלת האויב

  תעג  ..........................  הרב נתן בנימין בלוי  -  כשר וספק מהודר והב' מהודר לא כשר ודאי אחד שני אתרוגים

  תעז  ...................................  שם משמואל  ---------  ת חידש במתן תורהשפלות רוח וגבורת הנפש בבת אח

  תעז  ......................  מרדכי הכהן הלמןהרב   --------------------------------------  תואר 'אדם' לאיש הישראל

  תעות  ...........  הג"ר אברהם גניחובסקי זצ"ל  -------------------------------------------  תוספת יו"ט לענין חמץ

  תעז  ....................  משה אהרן קריסטל הרב  ---------------------------------------  תלמוד תורה אין לה שיעור

  תעו  ..........  הרב יצחק ישראל קאלמאנאוויץ  ------------------------------   תערובות שמחות במקוםתפילה ב

  תעז  ...................  חיים שלום הלוי סגל הרב  -----------------------  המלאכים מכיריםתפילות ובקשות שאין 

  תעח  ............................  הרב אהרן ליברמן  ------------------------------------  תפילין שנפלו על הארץ בשבת

 תעו  ......................................  חיים גראס  ----------  חכמים שנקראו בשם אמם, תפלה בשם האב או האם
  תעד  ....................  הרב צבי ארי' פריעדמאן  -------------------------------------------------   תפלה בשם האם

ו' טעמים להכרזת "המלך" בשחרית, , מים נוראיםתפלות י

 כול"ו העולם כל על מלוך תפלת י"נ: דיוקים בנוסח

 תעג  .........................  אבראהאם נחום הרב  ---------------------------  כמוך מי -  לחיים זכרנו בכבודך,
  תעו  .....................  רבי אליהו לאפיאן זצ"ל  ---------------------------------------------------------  תפלת חנה

  תעד  ..........................  הרב נתן הירשבערג  -----------------------------------  תפלת מנחה לפני הדלקה ע"ש

  תעח  ............................  הרב יעקב אמסעל  --------  תקרת אולם קרסה באמצע חתונה בנוגע חיוב תשלומין

  תעג  .............................  אמסעל הרב יעקב  ---------------------------------  לחברו אדם שבין במצות תשובה

  תעג  ..............................................  ח"ס  -----------------------------  תשובה בר"ה  פועל כל השנה בטובה

  תעג  .......................................  אנך חומת  --------------------------------------------  בישראל טבעי תשובה

  תעג  ...............................  בלויא יונתן הרב  -------------------------  פ"ביוהכ תשובה, עונות למקצת תשובה

  תעה  .....................  יוסף חיים פערלמן הרב  ----------------------  במכירה פומבית ' שלא יקנהאתשלומים ל



 !חלק שני הופיע

 

,£./0/£ ,£1×/  /0· / §5°£7 859 ×° 
·×§>״:  §=9> §§0= ?§§@ §> 8 A£:./ A877 






	תשרי
	מודעה פרדס יוסף
	מודעה פרדס יוסף3




