
  

        
 עלון באגדה ובהלכה מענייני המועדים והזמנים                                       

                    בס"ד

 

 

  ישראלישראלשובו בית שובו בית 
יך כי כשלת וקובה ישראל עד ה' אלהנביא קורא לעם ישראל. ש

בעונך. קחו עמכם דברים ושובו אל ה' אמרו אליו כל תשא עון וקח 

 טוב ונשלמה פרים שפתינו.

 נבואותווהנה בנבואות יש כל מיני סוגי נבואות. נבואות של נחמות 

 שהם של פורענות.

מה עצם ונבואה זו של שובה ישאל נבואה טובה עד מאד היא מלבד 

מורה על מעלת עם זו נבואה  , ישראל לתשובהעם את  תשמעורר

 שראל ואהבת השם לעמו.י

קדוש ברוך אין מדת ה ראל,שובה יש (יקתא רבתי )פיסקא מדובפס

הוא כמדת בשר ודם, מדת בשר ודם כותב אילוגין קשה ומחליפו 

בממון הרבה, והקדוש ברוך הוא כותב אילוגין קשה ומחליפו בדבר 

קל, ואיזה דבר קל, קחו עמכם דברים )הושע י"ד ג'( מה כתב 

למעלה מן הפרשה, צרור עון אפרים )שם י"ג י"ג( תאשם שומרון כי 

א'(, ואחר כל הדברים האלה אומר לישראל מרתה באלהיה )שם י"ד 

 עשו תשובה ואני מחליף את כולן.

ובעצם הלשון שבו פונה הנביא בשם השם שובה ישראל הוא לשון 

מעלה שאינו אומר להם בלשון יעקב או שובה עמי או עם ישראל. 

החיבה של היא והסיבה לכך  ,אלא בלשון החשוב של שובה ישראל

עם המיוחד שהוא בכסא הכבוד מקור  עד השם אלוקיך. עם ישראל

 הנשמה של עם ישראל תחת כסא הכבוד. 

גדולה תשובה שמגעת עד  בי לויאמר ר (א"דף פו ע)מסכת יומא וב

 יך.וקכבוד, שנאמר שובה ישראל עד ה' אלכסא ה

והסיבה שעם ישראל יכול לשוב בתשובה כיון שהם דבוקים בהשם 

 להשם.וזה היכולת שלהם להתקרב ברגע אחד 

דהיינו לשוב אל השם מתוך  ,קחו עמכם דברים ושובו אל השםנאמר 

שתבקשו דהיינו  ,שא עוון וקח טובאימרו איליו הרצון ואהבה להשם. 

שלא יהיה מסך בנינו לבינו כלשון כדי יסלק את העוון מאת השם ש

כמה מעולה מעלת התשובה, אמש  '(פרק ז)הרמב"ם הלכות תשובה 

להי ישראל שנאמר עונותיכם היו מבדילים היה זה מובדל מה' א

 .ביניכם לבין אלהיכם, צועק ואינו נענה שנאמר כי תרבו תפלה וגו'

ועושה מצות וטורפין אותן בפניו שנאמר מי בקש זאת מידכם רמוס 

חצרי, מי גם בכם ויסגר דלתים וגו', והיום הוא מודבק בשכינה 

ד שנאמר והיה שנאמר ואתם הדבקים בה' אלהיכם, צועק ונענה מי

טרם יקראו ואני אענה, ועושה מצות ומקבלין אותן בנחת ושמחה 

שנאמר כי כבר רצה האלהים את מעשיך, ולא עוד אלא שמתאוים 

להם שנאמר וערבה לה' מנחת יהודה וירושלם כימי עולם וכשנים 

 קדמוניות.

לבקש על הדבר ישראל ם את ע מדיהושע ולהנביא וזה מה שהורה 

על הריחוק מהשם ולבקש להיות בקרבת השם. כדברי להצטער  ,הזה

, אומרונביא ממשיך הדוד המלך ע"ה ואני קרבת אלוקים לי טוב. 

אחרי שירחיק מאיתנו את העוון וכבר ניהיה  .ונשלמה פרים שפתינו

טהורים נשלמה פרים שפתינו נוכל לעבוד את השם בפרים דהיינו 

 שיהיה עבודה שלימה וטהורה. 

הנביאים הוכיחו את עם ישראל, אבל רק הושע אמר ובמדרש שכל 

להם שיעשו תשובה ויפייסו את השם. ולימדם מה לומר לקב"ה. 

שיקח את הטוב שבנו ואת העוון  ואהרוך בדוש והיינו שיאמרו לק

 ישא.

להתחרט ולהתחקות עליהם ולהתנקות  יכול אדםף העבירות והנה מגו

אבל מהשלכות  .המנע מהם בעתידקבל על עצמו לול מעשייתם

 למעשיו קשה לשוב ולהתחרט. ויהנסתרות שה

על כל נעלם יש משפט. אמרו חכמים הרג כנה בפני חבירו והרי 

. נמאס בה אפילו בכך יביאנו במשפט ונמאס והוא לא ידע שחבירו

אלו התוצאות שנמשכות ממעשיו של אדם. ולפעמים יש לכך תוצאות 

קני. והחומר של הנסתר הרות גורל. ודוד המלך התפלל מנסתרות נ

. ורואים אצל משה יותר גדול ויותר מחוייבים על זה פעמים שהוא

נענש מאד וזה היה על התוצאה רבינו שעל כך שלא דיבר אל הסלע 

אם היה מדבר אל אל כמו  ךכל ים בשלימות כתקדש שם שמנשלא 

 .הסלע

ואדם צריך לדאוג שיהיה לו מעשים שיהיה להם תוצאות של טוב.  

 וזה על ידי זיכוי הרבים. ומצדיקי הרבים ככוכבים שמשפיעים 

 את הדרך                                                                                                                      מזדכים בדיןמזדכים בדין    
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היינו  לצד הזכות ממרחק אף שנראים קטנים. ובבחינת נעלם ופועלים

 הוספת מעשים לשילמדו ממעשיו. לא רק זיכוי ש עלמתנהשפעה 

 לומדים אחרים להתעלותאלא קניין מעלה ש ,י אחריםעל ידטובים 

 .ולהוסיף בעבודת השם לגדול יותרולשאוף 

אלקנה שלמדו לגבי מעשי בתנא דבי אליהו דוגמא לכך ישנה ו

 ממעשיו.והתעלו כתוצאה 

(, היה שמואל א'ויהי איש אחד מן הרמתים וגו' )וזה לשון התנא 

אלקנה עולה ארבעה פעמים בשנה, שלשה מן התורה ואחת שקיבל 

 שנאמר ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה וגו' וכו'.  עליו,

דבר אחר למה מעלה את הכל עמו, כשהיו עולין בדרך ולנין ברחובה 

, מתקבצים האנשים לבד והנשים לבד, שכן האיש מדבר עם של עיר

ון עם קטון, והיתה המדינה האיש, אשה עם האשה, גדול עם גדול, קט

ים וקאל בית האל מרגשת והיו שואלין להן להיכן תלכו, ואומרים

שבשילה שמשם תצא תורה ומשם מצוות, ואתם למה לא תבואו 

מרו להן נעלה עמכן, ת, אעמנו ונלך ביחד, מיד עיניהם משגרות דמעו

  .אמרו להן הין

עוד לשנה הבאה חמשה בתים, לשנה אחרת עשרה בתים, לשנה 

אחרת הרגישה כולה לעלות, והיו עולין הימינה כששים בתים, ובדרך 

 .בדרך אחרתשהיה עולה שנה זו לשנה אחרת אינו עולה אלא 

ים אלקנה הכריע את ישראל לכף זכות וחינך אותם במצות, וזכו רב

על ידו, הקדוש ברוך הוא בוחן לבות וכליות אמר לו, אלקנה את 

הכרעתה את ישראל לכף זכות וחינכתם במצוות, וזכו רבים על ידיך, 

אני אוציא ממך בן שיכריע את ישראל לכף זכות ויחנך אותם במצוות 

  '(פרשה ט אליהו רבה)ויזכה רבים על ידיו. 

מביא קוטלר היה ' אהרן רומרן  ,וזיכוי הרבים הוא זכות נפלאה

להדיחך על כך נענש כמה  כי ביקששנאמר מפרשת מסית ומדיח 

 .מידה טובה למי שמצליח לזכות את הרבים ולחזקם בעבודת השם

על  וזה מועיל להנצל מחיוב המשפט ולהיות זכאי באופן יותר בטוח

הביאור שלא יהיו  דזה "לוי. דברים שבסתר שאינם ידועים לאדם

דה מהשלכות מעשיו תלמידיו בגן עדן והוא בגיהנום שזה מידה במי

 .שינצל מהנסתרות

ואחד מהדרכים המובאים בשם ר' ישראל להיות זכאי בדין הוא 

שיהיו רבים צריכים לו. ועוד דברים רבים נכתבו כעצות לצאת זכאי 

 בדין. 

דהרי יש  ,אלוכשלעשות דברים  המהלךוצריך להתבונן בדבר זה מה 

מהות ת לעומת חובות וזה ומשפט כדי לדון את האדם לפי מעשיו זכוי

 משפט. ואם יעשה איזה דבר ולא ישוב בתשובה הרי העיקר חסר. ה

צת האחרונים לברוח מהדין מפחד גזר דין קשה א"כ ואי נימא דהוא ע

 אין זה אלא עצה טובה. 

אבל אין נראה כן כלל מדברי רבותינו. ואדרבא מבואר בחז"ל בכמה 

כמפורש בגמ' לגבי תקיעות ולהנצל בדין. מקומות שיש בכך עניין 

 שטן.הם וחוזרים ותוקעים כדי לערבב את שתוקעי השופר

מלך נכנס  ,מלך וציבור משפט עמובגמ' הפסוק לעשות אר בתוכן מ

מקמי  עמו. ואיבעית אימא פט עבדו ומשפטתחילה לדין, שנאמר מש

דהיינו שצורת המשפט היא באה כדי להציל את עם  דליפוש חרון אף.

 ישראל ולהבריחם מהמשפט.

אמר ר' יאשיה והלא אומות העולם  (מזמור פאמדרש תהלים )וב

כמה קרנות יש להם, כמה בוקיינוס יש להם, כמה ספלירין יש להם, 

ות בוראן" בתרועה אלא אשרי העם יודעי תרועה "שיודעים לפת

והוא לשון נוראי לפתות שניתן כח כזה לבטל את  .ע"כ ובקול שופר

  החיוב בדין.

על ידי  מהמשפטכביכול ר דבר זה מה העניין לחמוק באלאך צריך 

 . מעשים שסותמים את הטענות

זה הכרה זכות בדין בזה שעצם הדבר שאדם מחפש ל והביאור

הזמן מתוך רצון להוסיף  וזה בקשה להינצל ולהרחיב את ,במשפט

את לנסות לתקן במשך השנה  ,להתהלך בארצות החיים לפני השם

וזהו חפץ השם המשך  ,מעשיו להוסיף במעשה המצוות במשך השנה

 קיום העולם המשך הכרה כי בריותך אנחנו.

המחתרת  ,ובאמת אפשר לומר שלחפש זכויות להנצל הוא בבחינת מה

שהוא הכרה ברעת העונש שנמצא בבית האסורים שהוא  החתורה

 לם. כיושב בבקבר. הושיבני כמיתי עו

על  זצוק"ל בדברי המשל של רבינו יונה וכביאור של מרן האבי עזרי

 יוהטענה עלש ,אותו אחת שנשאר בבית האסורים ולא ברח במחתרת

 הר למלט נפשו היינו שמזלזל בעונש.ימ אשל

. כי לא תחפוץ וכו' ואין הקדוש ברוך הוא יןוהקב"ה רוצה לצדקנו בד

חפץ בהשחתת העולם כמו שאומרים בנעילה. וזה כוונת הבריאה 

 שיאמרו בריותך אנחנו שיכירו בזה. 

דבר אחר ימים יוצרו ולו אחד, זה יום הכפורים  מובאובתדב"א 

לישראל, שהוא שמחה גדולה לפני מי שאמר והיה העולם, שנתנו 

משלו משל למה הדבר דומה, למלך בשר ודם  באהבה רבה לישראל,

שהיו עבדיו ובני ביתו מוציאין את הזבלים ומשליכים אותם כנגד 

הוא שמח שמחה  כשהמלך יוצא ורואה הזבליםפתח של מלך, ו

שנתנו הקדוש ברוך הוא באהבה יום הכיפורים,  גדולה, לכך נדמה

של  , ולא זו בלבד אלא בשעה שהוא מוחל לעונותיהןרבה ובשמחה

ישראל אין מתעצב בלבבו אלא שמח שמחה גדולה, ואומר להם 

להרים ולגבעות לאפיקים ולגאיות, בואו ושמחו עמי שמחה גדולה, 

 )א"ר א'(. שאני מוחל לעונותיהם של ישראל.

זוהר ואכן היחס בין חיוב המשפט להצלת עם ישראל מבואר ב

  (וד בפרשת אמור דף צט עמ רעיא מהימנאשמובא לפני התקיעות )

יומא דר"ה איהו יומא דדינא ומלכא יתיב בכרסייא דדינא סנטירא 

קא אתי וחפי פתחא דמלכא ותבע דינא, ואף על גב דקודשא בריך 

הוא רחים ליה לדינא כמא דאת אמר )ישעיה סא( כי אני יי' אוהב 

משפט, נצח רחימוי דבנוי לרחימו דדינא, ובשעתא דסנטירא קם 

, פקיד למתקע בשופר בגין לאתערא רחמי מתתא למטען מלין עלייהו

לעילא בההוא שופר סלקא ההוא קלא כלילא באשא ורוחא ומיא, 

ואתעביד מנייהו קלא חדא ואתער קלא אחרא לעילא, כד ההוא קלא 

אתער מעילא ומתתא כדין כל טענות דקא טעין ההוא מקטרגא 

א ליה מתערבבי ביומא דר"ה נפיק יצחק בלחודוי וקרי לעשו לאטעמ

 תבשילין דכל עלמא כפום ארחוי.

 תאהבתו לבניו א תמנצחמ"מ  ,אוהב את הדין אע"ג שהקב"הכלומר 

ד לטעון טענותיו עליהם מצוה אהבת הדין ובזמן שהמקטדג קם עומ

. לתקוע בשופר כדי לעודד רחמים מלמטה ע"י השופר ואז כל ההקב"

 .וזוכים בדין ענות שטוען המקטרג מתבלבלותהט

בתשובה זה הדבר הכי  ודאי צריך לעסוק בתשובה דאם לא עוסקים

צות המובאות בחז"ל להינצל ולצאת , אך גם לעסוק בעגורם קיטרוג

.מלך חפץ בחיים למענך אלוקים חייםזכאי בדין. זכרנו לחיים 

 בב"מ הצפון אלעדע"י מו"ר שליט"א  שבת שובה שנת תשע"ומתוך דרשת 



                                                                                                                                     

                                                                                             

 

 

 הכנות לחג                                             

אינם שכיחים לבני ארץ ישראל וצריך לזכור להכין את הדברים  שלושה ימי קודש

הדברים את להכין ו בימים הקדושים הללו. םשצריך להם ושאי אפשר לעשות

כגון פתיחת קופסאות שימורים ושאר מבעוד מועד הצריכים לשימוש בימים אלו 

 אריזות. בקבוקים. שקיות חלב חיתוך ניירות וכדו'.   

ראוי להכין את הנרות מראש לצורך הימים טובים והשבת. ובפתיל צף צריך 

להפריד את המשושים אחד מהשני, ולהשחיל את הפתילה מערב יום טוב מפני 

 שביו"ט אסור מפני תיקון מנא וגמר כלי.

 הדלקת נרות יו"ט. וברכת שהחיינו.

הדלקת נרות ביו"ט הראשון מבעוד יום כבערב שבת. אך אם יש חשש שעד 

שישובו מבית הכנסת יכבו ולא יהנו כלל מהנרות יש להדליקם קודם הסעודה על 

 ידי העברה.

הכניס פירות חדשים ולכללם שהחיינו בליל ראש השנה הוא על היום טוב. ואין ל

בברכת שהחיינו זו אלא יברכו עליהם בסעודה שהחיינו בנפרד על שמחת הפרי. 

שכח להזכיר יעלה ויבוא בברכת המזון בליל ראש השנה דינו  )לא כבליל שני(.

 כשוכח רצה בליל שבת. וחוזר לתחילת ברכת המזון. 

 הכנה וסעודת החג ביום

שלא יהיה פסיק רישא שימחק הכתב שעל גבי הבא לשבור ביצים ביו"ט יזהר 

הביצים. וברוצה לבשלם כשלא הסיר הכתב קודם יו"ט בדיעבד יכול לבשלם ביום 

 טוב.

שימוש בכלי שחותך ירקות דק דק הנקרא סלייסר. אף שבשבת הוא איסור גמור 

להשתמש בו משום טוחן ביו"ט נראה שמותר לקצץ בו ירקות לסלט. מ"מ יעשה 

 "ד א' בביה"ל. תק עיין את המכשיר או יקצץ ע"ג קערה אחרת.בשנוי שיטה 

אכילת סעודת היום טוב ראשון והשני צריך לאכול חצי שעה קודם זמן מנחה 

 קטנה. )ובמ"א תע"א א' שאין להתחיל ע"ד להמשיך לאח"מ(.

אם לא אכל קודם סעודת החג. יאכל רק מעט פת יותר משיעור כביצה כדי לצאת 

  .ירבה סעודתוי"ח בסעודה ולא 

גם ישער אכילתו שלא ירבה כדי שיוכל לאכול בלילה השני בתאבון סעודת יו"ט 

 וכמו"כ ישער לצורך סעודת ליל שבת.

המזון בסעודת היום לא יחזור דספק ברכות שכח להזכיר יעלה ויבוא בברכת 

 להקל.

 יני הכנה מיו"ט ליו"טד

ו"ט שני שהם אסורים ייש לשים לב שלא לעשות דברים ביו"ט הראשון לצורך 

או לערוך את השולחן לצורך סעודת יו"ט אסור להדיח כלים ולכן . משום הכנה

שני עד  הלילה, והטעם כתב המטה אפרים )ת"ר כ'( דלהקל לא אומרים קדושה 

 .אחת הם לגבי שני ימים של ראש השנה

אין ללבוש בגדים ליו"ט שני או לשבת מבעוד יום אלא מוקדם שיהיה גם לכבוד 

 היום עצמו. ולא יאמרו שלובשים את הבגדים לצורך היום הבא. 

. וכן אין מש לכורעים אם לא ישתמש בה בביתואסור להחזיר את המגבת שמשת

אם לא להחזיר את המחזור. או ליטלו לבית הכנסת ביו"ט ראשון לצורך יום השני 

אין להוציא ביו"ט ראשון מאכל מהמקפיא להפשרה  משתמש בו מבעוד יום.

 החיי אדם.  ול בערב יש להתיר ע"פזה יגרום עיכוב גדואם לצורך יו"ט השני. 

 דלקת נרות יו"ט שני וקידוש.ה

פמוטים בליל יו"ט השני ולפנות את הלכלוך יש כשבאים להכין את הנרות ב

בטלטול מן הצד או ע"י דבר אחר משום מוקצה. וכן לכתחילה לסלק את השאריות 

יעשו בערב שבת קודם הדלקת הנרות.  אין חשש תיקון מנא בהסרת השעוה מתוך 

 הפמוט. אך אין להמיס את השעוה על ידי מים חמים. 

ולשתות, עד הקידוש של יו"ט משקיעת החמה במוצאי יו"ט ראשון אסור לאכול 

יום שאין מדליקים נרות  היום השני בהדלקה מבעוד שני. אף שאין מקבלים את

, ובערב שבת אחר הדלקת הנרות אסור לאכול ולשתות עד הקידוש רק בלילה

 כבכל שבת.

 .ולא מבעוד יום יום טוב השניההדלקת נרות יו"ט שני יש לעשות בליל 

אם יש עיכוב להתחיל את הסעודה מחמת שאין המאכלים מוכנים או מטעם אחר 

 לקדש ולאכול מיני מזונות שיהיה קידוש במקום סעודה. )מטה אפרים(.יכול 

בקידוש ליל שני מוסיפים שהחיינו ומפני הספק מביאים דבר חדש כדי שתיהיה 

הוא על היום ולכוון על שתיהם.  מחמתו, ומ"מ יש לזכור דהשהחיינו הברכה גם

עם ממנו מעט ויברך המקדש על הפרי ויט וצריך שיהיה הדבר החדש נמצא לפניו.

 ולא ירבה באכילה שלא להכנס בספק ברכה אחרונה. )מט"א ו'(.

 הכנת דברים מיום טוב לשבת                                  

של הכנה מיו"ט לשבת, לגבי בישול המאכלים והדברים לגבי עשיית דברים 

שאסור לעשות בשבת רק ביו"ט לצורך שבת עושים אותם מבעוד יום. ע"י 

 חו עירוב תבשילין.שהני

ולגבי שאר דברים כגון שטיפת כלים והדברים הנ"ל. כשאפשר יעשו רק בליל 

שבת. אך אם יש צורך נראה שמותר לעשות בערב שבת וזה על פי דברי המשנה 

טלית מיו"ט לשבת. וכן נקט  ברורה )סימן ש"ב ס"ק י"ז( שכתב שמותר לקפל

 הרע"א.

 קיון הבית והגוףנ

או הריח  איר אותה מפני ריבויה,הרבה אשפה וא"א להשכאשר מצטבר בבית 

 פח מחוץ לבית מדין גרף של רעי.שנודף ממנה מותר לטלטל את ה

אם נשפך משקה על הרצפה ויש מקום קטן מלוכלך יישפוך מים וינגב ואפשר 

 לשפשף אם המגב אינו סופג ונסחט.

סיר ממנו את המצטער מחמת ריבוי זיעה יכול להתקלח במי הברז הקרים כדי לה

 הזיעה.  

במים חמים שהוכנו מערב יום טוב מותר לרחוץ אבר אבר אבל לא כל גופו כאחד 

 )כדעת הרמ"א(.  

להוציא מים חמים מהדוד לצורך חימום המים או שאר צרכים כיון שיש כניסה של 

 מים קרים אסור, מפני שיתבשלו על ידי כך המים בדוד שלא לצורך. 

נותרו מבישול. להפיג צינת המים ולרחוץ בהם כל הגוף ניתן לערב מים חמים ש

 כשהם פושרים.

אף בעניין שימוש ברפואה  עשיית רפואה לחולה על ידי מלאכה ביום טוב אסורה

ומ"מ במקום הדחק יש לצרף את דעות חש בגופו ביום טוב הוא כבשבת.  לבריא ש

 הראשונים והפוסקים שהקלו בשימוש בתרופה ביום טוב.

ולגבי ויטמינים נראה שיש להתיר וליקח ביו"ט כיון שיש כמה צדדים להקל בזה.

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ליום חגינוליום חגינו
  הלכות החגהלכות החג

 כונת התקיעות
 לפני לבו את השיח ואף, קדשו בעצת לשאול, ע"זי ד"מהרי מרן ק"ב אל בא, בעירו השנה בראש תוקע בעל להיות אותו שמינו בעלזא מחסידי אחד היה פעם

 בקי להיות צריכים שתוקעים שבעת' הקד בספרים מובא עוד הרי זה לתפקיד ראוי אינו שהוא בעצמו מרגיש שהוא זאת מלבד כי ע"זי ד"מהר מרן ק"ב

 רחמנא. א: הללו הבונות שתי את שתכוון הראוי מן: ק"בל לו ואמר, ע"זי ד"מהרל מרן ק"כ אליו נענה. מהשיגם בינתו שקצרה דברים, התקיעות בכונות

 .השנה בראש תוקע בעל שאתה ותזכור תדע השנה ימות שבכל. ב. תקעו אמר

במנין אשר התקיים בביתו של מרן הגרי"ז זצ"ל, אולם ח בשעת מעשה בכל "ראש השנה" היה הגרי"ד זצ"ל "הבעל תוקע" כ"א שליט"א שהיה נוכח סיפר

, לשמש כבעל תוקע בבית מרן הגרי"ז לזצ"מהרב ר' אברהם מרדכי ברייטשטיין שנה אחת לא היה יכול הגרי"ד לתקוע מאיזה סיבה שהיא, ועל כן בקשו 

אברהם  ', און שום כוונות, נור יוצא זיין, און מוציא זיין... ראברהם מרדכי ר'זצ"ל... וכשעמד לפני התחלת התקיעות, ניגש אליו מרן הגרי"ז ואמר לו 

 מרדכי, ללא שום כוונות, רק לצאת ולהוציא"...

 

 לבני קורח מזמור
 לעשות לוילנא לילך צריך היה ופעם, ל"זצ סלנטר י"הגר של תלמידיו מגדולי היה ל"צ קרטינגר אליהו' ר הגאון: א"שליט סאלאווייציק הלוי ד"הגרמ סיפר

 מהמנין שמע וכאשר", הלוי הבית" של אביו ל"זצ זאב יצחק' ר הגאון גם בווילנא שהה זמן באותו. בביתו מנין עשו השנה ראש בימי זה שהיה ומכיון. ניתוח

 ודעתו, ל"זצ א"הגר של בעירו נמצאים שאנו מכיון כי ל"זצ זאב יצחק רבי הגאון אמר התקיעות קודם. אחד משכיל גם בא לתפילה. שם להתפלל הוא גם בא

". הלמנצח" לומר שלא, הוא כן דעתו שגם המשכיל ענה". למנצח" נאמר לא אנו שגם הנכון מן כן על, התקיעות לפני" קורח לבני למנצח" לומר שלא היתה

 זה כל ועם, הפרק בתוך ודותהס כל שידע, ל"זצ א"מהגר בקבלה זאת אומר הוא הרי, לומר שלא זאב יצחק רבי הגאון כשאומר, "קרטינגר אליהו' ר לו אמר

 אליהו' שר הוא נורא דבר. מהמנין שהלך עד, המשכיל התבייש אלו דברים למשמע... לדלגו אומר אתה ולכן... אתה עצל הרי אתה אבל... לאומרו שלא אמר

 .התקיעות לפני השנה בראש המשכיל את לבייש לנכון מצא ל"זצ קאטינגער

 



  

  

  

      עירוב תבשילין עירוב תבשילין 

  

עושה תבשיל מערב עושה תבשיל מערב   ,,מצות עירוב תבשילין מבוארת במשנה במסכת ביצהמצות עירוב תבשילין מבוארת במשנה במסכת ביצה

מבואר בגמ' מבואר בגמ'   ת עירוב תבשיליןת עירוב תבשיליןויסוד תקנויסוד תקניום טוב וסומך עליו לשבת. יום טוב וסומך עליו לשבת. 

זכרהו מאחר שבא זכרהו מאחר שבא   ,,זכור את יום השבת לקדשוזכור את יום השבת לקדשו  שנסמך על הפסוקשנסמך על הפסוק

כדי שיברור מנה כדי שיברור מנה אמר אמר רבא רבא ובטעם התקנה נחלקו האמוראים ובטעם התקנה נחלקו האמוראים להשכיחו. להשכיחו. 

יפה לשבת, ומנה יפה ליום טוב. רב אשי אמר כדי שיאמרו אין אופין מיום יפה לשבת, ומנה יפה ליום טוב. רב אשי אמר כדי שיאמרו אין אופין מיום 

  טוב לשבת, קל וחומר מיום טוב לחול.טוב לשבת, קל וחומר מיום טוב לחול.

רש"י רש"י כפי' כפי' ולטעמו של רבא שעירוב תבשילין הוא שישאיר אוכל לשבת ולטעמו של רבא שעירוב תבשילין הוא שישאיר אוכל לשבת 

. ניתן . ניתן ום טובום טובמתוך שמערב זוכר את השבת, ואינו מכלה את הכל לימתוך שמערב זוכר את השבת, ואינו מכלה את הכל לישש

לומר שחשיבותו של עירוב תבשילין גדולה כאשר יש תחילה שתי ימים לומר שחשיבותו של עירוב תבשילין גדולה כאשר יש תחילה שתי ימים 

  טובים.טובים.

עירוב תבשילין עירוב תבשילין את האת ההשנה שחל ראש השנה ביום חמישי ושישי עושים השנה שחל ראש השנה ביום חמישי ושישי עושים 

  כדי שיוכל לבשל מיום טוב השני לשבת. כדי שיוכל לבשל מיום טוב השני לשבת. )יום רביעי( )יום רביעי(   ראש השנהראש השנהבערב בערב 

בת בת תבשילין מכל מקום אין העירוב מתיר להכין לשתבשילין מכל מקום אין העירוב מתיר להכין לשאף שעשה עירוב אף שעשה עירוב 

  אסור לבשל מיום טוב הראשוןאסור לבשל מיום טוב הראשוןביום טוב הראשון לצורך השבת ולכן ביום טוב הראשון לצורך השבת ולכן 

  )תקכ"ז י"ג(. )תקכ"ז י"ג(.   שהעירוב בא להתיר רק להכין צרכי השבת בערב השבתשהעירוב בא להתיר רק להכין צרכי השבת בערב השבת

  כגון בשרכגון בשראת העירוב עושים מפת ומתבשיל שמלפתים בו את את הפת. את העירוב עושים מפת ומתבשיל שמלפתים בו את את הפת. 

בני בני דרך דרך   ןןעירוב ממאכל שאיעירוב ממאכל שאיאם יעשה את האם יעשה את ה  ועילועילממן ן ואיואידג או ביצה. דג או ביצה.   אואו

  ללפת בו את הפת. ללפת בו את הפת.   אדםאדם

. . ת פת שלימהת פת שלימהווכה להיכה להיייצרצרלכתחילה לכתחילה תבשילין תבשילין עירוב עירוב הה  צורךצורךללמייחד מייחד הפת שהפת ש

שיעור שיעור וו  ,,פת בשיעור כביצהפת בשיעור כביצהחתיכת חתיכת ייחד לצורך כך ייחד לצורך כך   דיעבד על כל פניםדיעבד על כל פניםבבוו

  כזית.כזית.לצורך העירוב הוא לצורך העירוב הוא התבשיל התבשיל 

  ךךטל בידיו את הפת והתבשיל. ומברטל בידיו את הפת והתבשיל. ומברנונוב תבשילין הוא שב תבשילין הוא שירוירועעצורת עשיית צורת עשיית 

הנוסח שעל ידי העירוב יהיה מותר לאפות ולבשל הנוסח שעל ידי העירוב יהיה מותר לאפות ולבשל   אתאת  על העירוב ואומרעל העירוב ואומר

  ולעשות כל הדברים הנצרכים לשבת. )הנוסח המובא בסידורים(.  ולעשות כל הדברים הנצרכים לשבת. )הנוסח המובא בסידורים(.  

כגון שמתארח בשבת ואין כגון שמתארח בשבת ואין ת ת שבשבצורך צורך מי שאין לו תבשיל לבשל ביו"ט למי שאין לו תבשיל לבשל ביו"ט ל

שמא בסוף יצטרך לעשות דבר מה ביום טוב שמא בסוף יצטרך לעשות דבר מה ביום טוב יניח העירוב יניח העירוב   לו צורך לבשללו צורך לבשל

  אך לא יברךאך לא יברךאו עכ"פ מחמת שמדליק נרות בביתו לשבת או עכ"פ מחמת שמדליק נרות בביתו לשבת לצורך השבת לצורך השבת 

  כשמניח לשם כך.כשמניח לשם כך.

מכל מקום יותר ראוי שיכניס את עצמו לחיוב על ידי שיקבע בעצמו מכל מקום יותר ראוי שיכניס את עצמו לחיוב על ידי שיקבע בעצמו 

להכין תבשיל ביו"ט לשבת כדי שיוכל לקיים מצות עירוב תבשילין להכין תבשיל ביו"ט לשבת כדי שיוכל לקיים מצות עירוב תבשילין 

  ..בברכהבברכה

צריך לעשות את העירוב תבשילין מבעוד יום, ויש להקדים את הנחת צריך לעשות את העירוב תבשילין מבעוד יום, ויש להקדים את הנחת 

שתדליק אשתו נרות שבת, ובדיעבד יכול להניח עירוב כל שתדליק אשתו נרות שבת, ובדיעבד יכול להניח עירוב כל   העירוב קודםהעירוב קודם

זמן בין השמשות אבל אם קיבל עליו יו"ט באמירת ברכו אף מבעוד יום זמן בין השמשות אבל אם קיבל עליו יו"ט באמירת ברכו אף מבעוד יום 

  אינו יכול להניח עירוב.אינו יכול להניח עירוב.

על ידי על ידי העירוב בשבילו העירוב בשבילו את את המתארח אצל אחרים יאמר להמארח להקנות המתארח אצל אחרים יאמר להמארח להקנות 

  ולעשות גם עבורו את העירוב.ולעשות גם עבורו את העירוב.אדם אחר אדם אחר 

העירוב צריך שיהיה ראוי למאכל לפחות עד הכנת המאכלים לשבת. העירוב צריך שיהיה ראוי למאכל לפחות עד הכנת המאכלים לשבת. 

אכל או אכל או יי  כדי שלאכדי שלאוקר וקר במקום שמור במקום שמור ח ומסומן ח ומסומן ננמומווצריך לשים לב שיהיה וצריך לשים לב שיהיה 

שמכינים את התבשילים לשבת, שמכינים את התבשילים לשבת, ערב שבת ערב שבת עד עד   המאכלהמאכליתקלקל יתקלקל   אבד אואבד אויי

  ךךככעורר על עורר על ביו"ט אלו שיש שתי ימים יותר יש חשש וכבר ביו"ט אלו שיש שתי ימים יותר יש חשש וכבר   בפרטבפרטוו

נשאר ממנו נשאר ממנו ם ם נאבד או נאכל התבשיל או הצלי, אנאבד או נאכל התבשיל או הצלי, אאם אם וו  בערוך השלחן. בערוך השלחן. 

, אבל אם לא נשתייר ממנו , אבל אם לא נשתייר ממנו ראוי לאכילה יכול לבשל על סמך כןראוי לאכילה יכול לבשל על סמך כן  כזיתכזית

  כאילו לא עירב כלל.כאילו לא עירב כלל.  סור לו לבשלסור לו לבשלאאזית, זית, ככ

כשעושים כשעושים   שבתשבת  ייתבשילין מועיל. להתיר ביום טוב עשיית כל צרכתבשילין מועיל. להתיר ביום טוב עשיית כל צרכ  בבעירועירוהה

ממה שעושה ממה שעושה אותם בעוד היום גדול, דהיינו שיש שהות קודם שבת ליהנות אותם בעוד היום גדול, דהיינו שיש שהות קודם שבת ליהנות 

אילו אורחים שלא אכלו אילו אורחים שלא אכלו דהיתר הבישול ביו"ט נסמך על כך שדהיתר הבישול ביו"ט נסמך על כך ש  ,,טובטוב  וםוםביבי

  ..טובטוב  יוםיוםהיה מבשל להם לצורך אכילת היה מבשל להם לצורך אכילת ו ו ייללאיאיהיום, היו מזדמנים היום, היו מזדמנים 

כולל הנחת המאכלים על גבי כולל הנחת המאכלים על גבי צריך לבשל ולסיים את כל ההכנות צריך לבשל ולסיים את כל ההכנות   לכןלכן

  בזמן שעדיין יכולים להנות מהם ביום טוב עצמן. בזמן שעדיין יכולים להנות מהם ביום טוב עצמן. הפלטה )בלעך( הפלטה )בלעך( 

חייתא אינו חייתא אינו מי שרגיל בשאר ע"ש לסמוך על היתרה דקדירא מי שרגיל בשאר ע"ש לסמוך על היתרה דקדירא   ומטעם זהומטעם זה

חל בערב שבת, שאי אפשר לתת לתוך הסיר דבר חל בערב שבת, שאי אפשר לתת לתוך הסיר דבר יכול לעשות כן ביו"ט שיכול לעשות כן ביו"ט ש

חי שיתבשל בשבת דההיתר לבשל ביו"ט הוא משום שיכולים לאכלו חי שיתבשל בשבת דההיתר לבשל ביו"ט הוא משום שיכולים לאכלו 

  ביו"ט.ביו"ט.

משנה. ובסעודה שלישית יבצע עליה משנה. ובסעודה שלישית יבצע עליה   לשבת ללחםלשבת ללחם  פת העירובפת העירוב  יניח אתיניח את

  . . תתרראחת, תיעשה בה גם מצוה אחאחת, תיעשה בה גם מצוה אחמצוה מצוה שכיון שנעשתה בה שכיון שנעשתה בה 

  

  דרשת שבת  שובהדרשת שבת  שובה
 ישראל תתקיים הדרשה בשבת פרשת האזינו כמנהג

 ע"י מורנו רב שכונות הצפון וחבר בד"ץ אלעד

 שליט"א יהודה אהרן שורץ הגאון רבי

 הימים הבאים עלינו לטובה בעניני בדרוש והלכות

 

 בבית המדרש מאור שרגא בכניסת שבת קודש
 וביום השבת אחר התפילה בבית המדרש היכל משה

  

    

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