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 מפתח עניינים מפורט
 סיוןחודש  תחילת - פרק א

 ט ......................................................ח סיון"ער 
חיוב התפילה . והטהרה במק. ח סיון עבור זרעו"התעוררות לתענית בער 

 .  סגולה לפתיחת הלב. נוסח התפילה. ח"סליחות בערב ר. עבור זרעו

 וט .........................................ח סיון ועד החג"מר 
ימי ' ג. תחנון ונפילת אפים. ט"לימוד הלכות יו.  יש בהם שפעימים אלו 

 . דרשה וקריאת פרשת בחוקותי בשבת שקודם שבועות. הגבלה
 

  ערב חג השבועות-פרק ב 
 יח ............................................. איסור הקזת דם 
כשיש חשש . ניתוח או תרומת דם. תענית בערב שבועות. טעם האיסור 

 .ט"ליל ערב יו. סכנה
 יט ................................. ט"סעודה ומלאכה בעיו 
דרך אנשי מעשה . שעות' מצוה לימנע מט. איסור קביעת סעודה גדולה 

מלאכה . שעות' חישוב ט. יש נמנעים מפת מחצות ואילך. להתענות
. למכור סחורה. ט"צ להכין צרכי שבת ויו"אאם . דרך עראי. ממנחה ואילך

 . לתקן בגדים וכלים
 כג ........... ]ושאר דיני תספורת[ט "תספורת בערב יו 
ט "שחל יום מ. זמן הגילוח בסוף ימי העומר. ט"מצוה לגלח בערב יו 

]. וטעמו בזה[ל "ובדעת האריז, גילוח בערב שבת אחר חצות. בשבת
' ן הגילוח בכל ימות השנה לדזמ. גידול שערות הראש. י נכרי"להסתפר ע

שיער זהירות מתלישת . ל"פ האריז"עשיער אופן הסרת ה. ל"האריז
ומנהג , ל בשבח גידול הזקן ומניעת גילוחו"מדברי רבותינו ז. הזקן
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זהירות . גם גילוח בסם אינו סם חיים. לא לקפל אורך הזקן. ל בזה"האריז
. ראש ושיעורםמקום פיאות ה. שלא להקל במכונות. במקצץ במספרים

. מנהג ישראל להניחן עבים]. להחמיר בספיקות ושהוא סנגוריה לנו[
ע "מ. כוונת המצוות בעת התספורת ונוסח לשם יחוד. אורך הפיאות
   .בתשלום לספר

 מ ..........................................ט"הכנות לכבוד יו 
טהרה לכבוד . לשמח העניים. לשמח אשתו ברגל. מצוה שיטרח בעצמו 

סגולת [. ל"פ דברי האריז"ענפשו בגנות הכעס ובפגם שפוגם ב. הרגל
שינה . ט"מלבושי יו. נטילת צפרניו]. המקוה לינצל מהכעס ולתקן הפגם

מנהג . וכשחל שבועות במוצאי שבת, ט לצורך ליל שבועות"בערב יו
. נתינת ענפי אילנות בבית הכנסת. 'ת וכו"שטיחת העשבים ועיטור הס

ואופני , לביתאיסור פת ח. ראשים זכר לשתי הלחם' אפית לחם בד
. ובאיזה אופן מועיל שינוי, עוגיות ובורקס חלביים או בשריים. ההיתר
 . פרוטות בערב שבועות104סגולת 

 מז ...............................ט"הדלקת הנרות בערב יו 
הדלקה . מעלת הנרות והתפילה בהדלקתם. האיש מטיב הנרות. הרגיל בנר 

חסרון אם יש . ענין הקדמה ותוספת מחול על הקודש. מנין הנרות. בקינסא
. ופרטי דינים בזה, ברכה על תוספת אורה. י"כשמדליקין מבעו"  תמימות"ב

]. א דנשים פטורות מכבוד ועונג היאך מברכות"ובדעת  הגרע[, ברכת הנרות
דיברה בין הברכה . ט"זמן הברכה בשבת וביו. טעתה וברכה כמו בשבת

זהירות . הדלקה ברוב היוצא. שצריך להדליק במקום הנחתם. 'להדלקה וכדו
ואם מברכת , ]א"ואם הוא כהגרע[חיוב נשים בשהחיינו . להעביר אש

ואם תטעם מן , אם הוי הפסק בענייתן על הברכה בקידוש[בהדלקת הנרות 
 איש ובדין, ט"א להתנות שאינה מקבלת יו"אם ברכה שהחיינו א]. הקידוש
 .ט"הכנת הנרות מעיו. שמדליק

 ע ........פרטי דינים כשחל שבועות במוצאי שבת 
היאך יברך על . ט"ברכת הנר על נרות יו. סדר הקידוש. זמן הדלקת הנרות 

 . טעם קודם שאמר ותודיענו. אבוקהאם לא הכין . אבוקה
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  ליל חג השבועות- גפרק 
 . ובאיזה ימים יכול לחול, זמן יום חג השבועות 
 דע ....................................... ליל שבועותערבית  
סדר . ת המועדיםלהסדיר תפיל. כוונה באהבת עולם. מאחרים להתפלל 

חתימת ברכה . ה פרטים בזהוכמ, טעה והתפלל של חול. ט"תפילת לחש ביו
 .רביעית

 חע................................ ט"קידוש וסעודת ליל יו 
אופן . להסתכל בנרות קודם הקידוש. קידוש מעומד. לקדש בלילה ודאי 

. להביא אורחים. ט"סעודות ביו' חיוב אכילת ב. ברכת שהחיינו. אחיזת הכוס
במחלוקת הראשונים בשוכח . תפילה לאומרה על שלחנו. ולא ימלא כריס

פרטי . ל"א באשה ששכחה כנ"בדברי הגרע. ט"ז ביו"יעלה ויבוא בברהמ
בדין התחיל ברכה רביעית על דעת הטוב . דינים בשכח יעלה ויבוא ונזכר

  .מ בליל שבועות"תה. טעה וסיים המחזיר שכינתו לציון. והמטיב
 גצ ......................................... ליל שבועותלימוד 
ל בשבח הדבר "מדברי האריז. ק על הלימוד בליל שבועות"דברי הזוהמ 

. י"ה על ליל שבועות עם מרן הב"ומדברי השל, ראוי ללמור בעשרה. ומעלתו
. שאין לשנות המנהג בסדר הלימוד. ק"מעלת לימוד הזוה. ' וכוסדר הלימוד

 ,לימוד בשמחה. לימוד משניות. ג מצוות"לימוד תרי. ת ופוסקים"לימוד גפ
 . מ"דין אונן ב. נשים בלימוד זה. וזהירות מדברים בטלים

 דק .....................חר השות וברכל המטה ש שע"ק 
שאין אומרים תיקון . זמן חצות. קריאת שמע שעל המטה קודם חצות 

 ].גם בשאר ימות השנה[זמן ברכות השחר . חצות
 זק ........................... בלילההאכילדיני הברכות ב 
ודין , משנה מקומו. אכול עודדיני שינוי מקום ועל מה מועיל מה שדעתו ל 

איסור אכילה . פרטי דינים בצירוף לברכה אחרונה. הניח מקצת בני חבורה
 .ומעלות השחר, עה לפני עלות השחרמחצי ש
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 יק ......................................טבילה בעמוד השחר 
ושיעור . ט"רחיצה בחמין שהוחמו מעיו. חשש סחיטה. מעלת הטבילה 

 .וד קודם הטבילהנוסח לשם יח. ט"ומה נחשב הוחמו בי. חמימות המים
 יבק....................................ל נטילת ידים ברכת ע 
, ח בזה"בספק הבא. י"ש מתי אינו מחוייב בברכת ענט"בדברי רבינו הרש 

 . הדין בליל שבועות וכל לילה שניעור בכולו. וההוראה למעשה
 טוק................................................ ברכות התורה 
ובשינת , בישן שנת קבע וקם בלילה. מנהגינו לברך גם בניעור כל הלילה 

תפילה על . וראה למעשהוהה, זמן עלות השחר. כ ביום"שן גאם י. עראי
 .  לרקד לשמחת התורה. ט"ענייני רוחניות בשבת ויו

 
 ט של חג השבועות" יו- דפרק 

 כק ..................................................... יני ההללד 
. קרא וטעה. אופן אמירתו. ואם שכח, נוסח הברכה. קריאתו מעומד 

 . אמר בדילוג. בענין הפסק בהלל. שהה בו
 כגק...............................................קריאת התורה  
ג מידות בפתיחת ההיכל "אמירת י. צורת הסטת הפרוכת. מכירת המצוות 

מנהג קריאת הכתובה לחג . ר המודפסים במחזורים"אמירת היה. ט"ביו
. זמן נתינתם. מעלת הרימונים. 'אמירת בריך שמיה זמנו וכו. השבועות

מנין העולים ואם . ת"ענין ההגבהה וההסתכלות בס. ת"מנהגי הולכת ס
חשיבות . אם מוסיפים עולים. כל דיני ומנהגי העולה לתורה. יאהטעו בקר

וענין עמידה , ישיבה בקריאת התורה. מעמד קריאת התורה בשבועות
צדקות . שהחכם עולה לעשרת הדברות. טעם הנגינה. בעשרת הדברות

. טעו וחסרו מקריאת המפטיר. ובקשות רחמים והשכבות בזמן הקריאה
הפטרה דשבועות . 'ת א"ם סר שיש להציבו. ת ראשון"קדיש אחר ס

 . וטעמה
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 טלק......................................................דיני מוסף 
פרטי דינים בטעה במוסף והתפלל של . חשיבות תפילת מוסף בשבועות 

 ]. ע במחליף מוסף באחרת"דברי מרן השואורך בוב[, חול

 מדק................................................... היוםקידוש 
. ובזמננו, והטעם בזה, מנהג מאכלי החלב שמוטב לאכלם בסעודת פת 

כיסוי . קידוש היום. שבח התורה לאומרו לפני הקידושח ב"נוסח מהבא
 .   אם צריך לחם משנה במזונות. המזונות בקידוש

 טמק.............................  חלב ודבשמאכלימנהג בה 
פ "זמן אכילת מאכלי החלב ע. ט בבשר"שלא יבטל עבור זה סעודת יו 

סגולות למתיקות . אכילת דבש. והמנהג בזמננו, המבואר בראשונים
 . דין אכילת עוגה שכתוב בה אותיותוב, התורה לקטנים

 נדק............................................ט"דיני סעודת יו 
דין לחם משנה ודין . ח לאומרו קודם הסעודה"נוסח מהבא. זמן הסעודה 

. לאכול חמץ ומצה. לקבוע על היין. ופרטי דינים בזה, כיסוי הפת וטעמו
 . כשחל שבועות במוצאי שבת

 טנק.............................................ט"דיני שמחת יו 
בדין . מתי עיקר החיוב. ואם מועיל בשר עוף, ט בבשר ויין"בדין שמחת יו 

. זהירות שלא לימשך. ם"סדר היום כמבואר הרמב. ט"נשים בשמחת יו
, ז"עליה לירושלים לכותל המערבי בזה. הקבלת פני רבו ברגל. דין אונן

 .  למה לא נקבע חג שבועות שבעה ימים. ואם יש בזה מצוה

 עאק.....................שבועותביום הלימוד והקריאות  
. ט"חיוב לימוד הלכות יו. ריאת מגילת רות בחג השבועות וטעמוענין ק 

ומנהג , ה מתי היתה"בענין פטירת דוד המלך ע. מנהג האזהרות ויסודתם
. ת"קריאת שמו. לחדש בתורה בשבועות. קריאת התהילים בשבועות

ובענין הברכה , ענין גרי הצדק וחיוב אהבתם. ת חדש בשבועות"הכנסת ס
 .ין העשרהומנ, על קידוש השם
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 פאק......................................מוצאי החג ואסרו חג 
תענית באסרו . שכח להבדיל. ט"הבדלה במוצאי יו. שכח לברך שהחיינו 

 . ואין מתענים, וב ב"נון עד יתחא "שא. ט שני של גלויות"הקריאה ביו. חג

  מדיני הרחקות בין בשר לחלב- הפרק 
 . ח"ק בתערובת בו"ומדברי הזוה, בחומרת איסור מאכלות אסורות 
 פדק.............................הרחקות אחרי אכילת בשר 
מאימתי ועד . ח בזה"ובדברי הפר, שהם שעות שוות. המתנת שש שעות 

סילוק מאכלי . המתנת שש שעות תוך הסעודה. מתי מונין שש שעות
בלע לאותו בשר אם צריך . מצא בשר בין שיניו. לנקר השינים. הבשר

שיל של תב. אכל תבשיל של בשר. טעם ופלט .להמתין משם שש שעות
דין חולה . דבר חריף שנחתך בסכין חלבית. גבינה אחר תבשיל של בשר

 . ל בזה"חומרת רבינו האריז.  בזהדין קטנים. ויולדת
 זקצ...................הרחקה מבשר לאחר אכילת חלב  
ניקור השינים . אם צריך לרחוץ בכלי. ובאוכל במזלג, דין קינוח והדחה 

.  אם צריך קינוח והדחהשתה חלב. אוכל רק עוף אחר הגבינה. והצפרנים
תבשיל של חלב . מגיש מאכלים או מכין אותם. מי שמאכילין אותו

החלפת . ביעור פתיתין שהיו בסעודה חלבית. ואחריו תבשיל של גבינה
ובאורך , ק באיסור אכילת חלב ובשר בסעודה אחת"בדברי הזוה. המפה

ורך ובא, ק בחג השבועות"בזהירות בדברי הזוה. בדעות הפוסקים בזה
ובדין גבינות , בדברי הפוסקים בגבינות קשות. בדברי הפוסקים בזה

 . ק"כ יש ליזהר בדברי הזוה"עוף גאם בבשר . קשות שבימינו
 חיר...........................................ט"ט בר נ"מדיני נ 
. ע אין לעשותו לכתחילה"שגם לשו. א"ע ולהרמ"ט להשו"ט בר נ"דיני נ 

לאכול , כלי שלא היה מקונח לגמרי. טעו ואפו גבינה בתבנית בשרית
קדרה . בישל דבר חריף. כשיש שישים וכשאין שישים, אחריו גבינה

לייחד . יןט באוכל"ט בר נ"נ. וכשבישל בה דבר חריף, שאינה בת יומא
 . מלחיה נפרדת לכל מין
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  הלכות יום טוב- ופרק 
 כגר................................. כללי מלאכת אוכל נפש 
. םדבר שדרך לעשותו לימים רבי. א באוכל נפש"ע והרמ"מחלוקת השו 

מלאכות . א לעשותן מאתמול"מכשירי אוכל נפש שא. ט"נאנס בערב יו
 . עישון סיגריות. שלא הותרו לאוכל נפש

 כהר.............................ט"ביומדיני הכנת מאכלים  
. ט"להסיק בעצים שנשרו ביו. עץ לחתות בו. השחזת סכין. הכנת שפוד 

טחינת . א בדיכת תבלין"ע והרמ"השו' מח. נים בזהתפירת העוף ופרטי די
ברירה באופן של . חיתוך ירקות או בשר ודגים דק דק. גרירת גבינה. פהק

 שקילה .ולקלף במקלף, לברור בכלי. לאלתרואם צריך , מיעוט הטרחה
 . טבח שצריך למדוד. ט"ביו

 לר ......................................דיני ריבוי לצורך חול 
במתכוון להוסיף . וריבוי בקדרה, ולצורך חול, ט אחר"בישול לצורך יו 

.  בתבשילים שאין תועלת בריבוי לשאר התבשיל.לצורך חול וכדומה
. במוסיף כמה מיני ירקות לאותה קדרה. בדברים שיש טרחה בכל אחד

. ריבוי מים. ט"מסופק כמה נצרך ליו. בקדרה אחרת. לבשל אחר הסעודה
, אם יבשל לאחרים, ט"מי שאכל מאכלי בשר ונאסר בחלב עד סוף יו

 . ]ובעיקר דין הואיל באורך[ופן ובאיזה א
 דמר.................... בישול וריבוי לצורך נכרי ובהמה 
לכבדו . בא מאליו. במקום איבה. תינוק שנשבה. לצורך נכרי או מומר 

 .משרתים נכרים שבביתו. לרבות באותה קדרה. לשלוח לביתו. בקפה
 . בישול וריבוי לצורך בעלי חיים

 זמר..................................................ט"רחיצה ביו 
. ע אסור" לכובמרחץ. ט"א בחמין שהוחמו בעיו"ע והרמ"מחלוקת השו 

ובדין , טבילה במקוה. קרים או פושרים במרחץ. חדר אמבטיה שבבית
כשהאש משמרת , ט"גדר מים שהוחמו מערב יו. טבילת מצוה בחמין

א "ובאורך בדברי המג[ט "או שלא נעשה מעשה לחממם ביו, חומם
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ט "עירוב מים שהוחמו בערב יו]. ה"צ זללה"ובדעת הגרב, א בזה"והגרע
ובדעת , הוחמו בהיתר. האיסור להחם לרחיצת כל גופו. יןעם מים צוננ

. מים שהוחמו בדוד שמש מאיליהן. וכאשר נצטננו, א בזה באורך"המג
ובדין מצטער במניעת . רחיצת תינוק. ט"י שעון אוטומטי ביו"הוחמו ע
 .  מ"לצורך ט. הרחיצה

 חסר..............................ט"הבערה וחימום מים ביו 
כירים . להגביה שלהבת הגז. ורי גפר"להעביר ע. האיסור להוליד אש 

לצורך . לצורך קטן. להבעיר לחימום מים לרחיצת כל גופו. אוטומטיות
מ במי שנאנס "ונ, טעם האיסור להוליד אש. מי שאין לו מה יאכל. ט"הפס
לכוון שעון לתנור ושאר . לצורך נר נשמה ונרות ברית מילה. ט"מעיו

 .  דברים
 ערב....................................................ט"כיבוי ביו 
כיבוי לצורך אש . אם תשרף סעודתו או ישרף ביתו. פשכיבוי לאוכל נ 

כיבוי לצורך . ג הגז"הנחת סיר ע. לגרום כיבוי הגז. להנמיך הגז. למחר
חול סביב . להרחיק הפתילה וליקח מן השמן או להוסיף פתילות. מ"תה
 .  ובעת צליית בשר, ליקח מעצים שבאגודה. הנר

 זער......................................ט"הוצאה ומחמר ביו 
. שביתת בהמתו. רילצורך נכ. דין המחזורים. לצורך כללדין הוצאה שלא  

 . איסור תחומין
 עזר.........................................ט"בנין וסתירה ביו 
 .מוליד ריחא. חיבור מיכל גז חדש.  שעושה אהלהעמדת שלחן באופן 
 עטר....................................ט והזמנתו"מוקצה ביו 
מוקצה . אם צריך לאותו מקום או דהוי גרף. ט"סוגי מוקצה האסורין ביו 

עץ סתם אי הוי מוקצה . ווני שדרכו למכור מעט מעטחנ. העומד לסחורה
    . טלטול סיר אחר הבישול.ולאיזה דבר
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 פרק א

 תחילת חודש סיון
øò"ïåéñ ç 

Â�Ú˙‰Ï ˘È‡‰ ıÓ‡˙ÈÂ Ì„‡‰ Ï„˙˘È¯ ·¯Ú ÏÎ "Á , Ë¯Ù·Â˙ .א
¯ ·¯Ú·"ÔÂÈÒ Á ,ÂÈ˘ÚÓ· ˘Ù˘ÙÈÂ ‰·Â˘˙· ¯¯ÂÚ˙ÈÂ.„‚Â Â ˙ÏÂ‚Ò ‰Ï

Ú· ˙È�Ú˙‰ ·¯¯"‰Ê Á ,¯˘‡ ‰ ˙¯Â˙· Ì‚Ù˘ ‰Ó Ô˜˙Ó˘ „·ÏÓ '
‰È˙ÂÂˆÓÂ,‚Ò ‰· ˘È „ÂÚ Â ÌÈÓÎÁ ÌÈ˘�‡ Ú¯Ê ÂÏ ˙ÂÈ‰Ï ‰‡ÏÙ� ‰Ï
¯È ÌÈÚÂ„ÈÂ ÌÈ˜ÂÏ‡ È‡ÂÚ¯ÊÓ ˙˜ÒÂÙ ‰¯Â˙ ÔÈ‡Â.1  

                                    
ימים ' הביא שיש שהיו מתענים האיש ואשתו ב, ]שבועות פרק א[דת ימים חמבספר  .1

ח "יתענו ביום ערב רטוב שמכל מקום , ואם אי אפשר להם, לילות רצופים' וב

ויתעוררו  ,ויהיו מפסיקים מבעוד יום, כל דיני תענית צבורכ ,סיון תענית גמור

לישר ולתקן ולהסיר מכשול , תםלפשפש במעשיהם ומעשה בני ביבתשובה 

 הם והיא סגולה נפלאה להיות ל, ולהרבות צדקה לעמלי תורה,מקרב ביתם

 ואף גם זאת ,םים ואין תורה פוסקת מזרעקזרע אנשים חכמים וידועים יראי אל

ומצוותיו ' צריך שתהיה מגמת פניו בתענית זה לתקן את אשר פגם בתורת ה

 יעשה כסדר הזה להתעטר בכתרה של ואשרי אנוש: כתב שםעוד @@.  'כוו

 וישים ,אל יתרשל,  ואף אם קשה עליו התענית,תורה הוא ובניו בקרב ישראל

חכמי התלמוד אשר עינו את נפשותם , אל לבו לקדושים אשר בארץ המה

 .]מ פה"ב[ואמרו בפרק הפועלים , בכמה צומות לזכות להתעטר בכתרה של תורה

 יתעניתא אחרינ'  יתיב מ,והו לא ימושו מפיךתעניתא ואקרי' מרב יוסף יתיב 

תעניתא אחריני ואקריוהו לא אה  יתיב מ,ואקריוהו לא ימושו מפיך ומפי זרעך

ומה גם : כתבועוד @@.  כ"ע. 'ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך אמר ה

נות האבות גורמים שלא יהיה לבניהם לב ולפעמים עו]ש[ ,כי ישים אל לבו

כדי שלא , צונים ומכסין מוחיהן שלא יקבלויובאים הח,  בתורהלהבין ולהשכיל

 כי בודאי ראוי לו ,ש"ש בזוהר חדש במדרש הנעלם ע" כמ,יהיה לאבות זכות
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Â˜Ó· ÂÓˆÚ ¯‰ËÏ ÔÂÎ�Â ·ÂË ÏÎÚ ·¯¯"Á , ‚‰�Ó ‡Â‰Â‰ · .ב
ÔÈ˜È˙Â.2Â ¯ ·¯Ú· ÔÎ˘ ÏÎ"ÔÂÈÒ Á ,˘ ˙˘Â„˜ ˙ÙÒÂ˙ Ï·˜È ‰Ê·

Á‰Â‰Ê‰ ˘„.3 

, ˘‰Ì‡‰Â ·‡‰È‰ÏÙ˙· Â¯È˙ÚÚ ÌÂÈ·  ·¯¯"ÔÂÈÒ Á ,ÔÂˆ¯ ˙Ú ‡È  .ג
Â‰ÏÈÙ˙‰ ÁÎ ÏÂ„‚ ,Â Ë¯Ù· ÔÈ‡ ¯·˘� ·Ï· ÌÈÏÏÙ˙ÓÂ ÌÈ�Ú˙Ó Ì‡

‰˙ÏÚÓ Ï„Â‚ ¯Ú˘Ï.4 ˙¯„ÂÒÓ‰ ‰ÏÙ˙‰ ¯„Ò Â¯Ó‡È ‰Á�Ó‰ ˙ÂÏÚ·Â 
Î·ÂÂÏÚ�� ‡Ï ‰ÚÓ„ È¯Ú˘ ÈÎ ‰ÈÎ··Â ‰¯ÂÓ‚ ‰�Â.5Â  ÌÈ�ÓÊ· Ë¯Ù·

˘È ˙Â�ÂÈÒ� ‰ÓÎÂ ‰ÓÎ ¯˘‡ ÂÏ‡ ,˜‰Ï ‡ÈÓ¯ ‡·ÂÈÁÂ ‰ÏÙ˙ ÌÈ„
‰¯ˆÏ. ‡Â¯ Ì‡ ‡ÈÚ·Ó ‡ÏÂÌÈ˙ÏÈÙ˙· Í¯Âˆ ‰˙Ú Ì , ‡Ï‡ÂÏÈÙ‡ Ì‡ 

·"Î ‰ Ì‰ÈˆÏÁ È‡ˆÂÈ ÏÌÈÓ˘·˘ Â�È·‡ ÔÂˆ¯ ÌÈ˘ÂÚ , ÌÂ˜Ó ÏÎÓ
„È˙Ú‰ ÏÚ Ì‚ ˘˜·Ï ÍÈ¯ˆ , ÌÈ¯·Á ‰·¯‰Â ‰˘ÂÚ ˙Â„ÏÈ ‰·¯‰˘

 ÌÈÚ¯ÌÈ˘ÂÚ.6 ÎÂ ÔÎ˘ Ï˙È·· ‡ˆÓ� Ì‡ÌÈ·Â¯˜· Â‡ Ì‰  ÂÏ‡Ó ¯˘‡
                                                                                      

 , ולהתענות לכפר בעדו, שלא יתרשל להבין, כרחם אב על בנים,לאב לרחם

ש בזמן המסוגל לענין " וכ, וזה בכל הימים,ו"ושלא להיות גרמא בנזקי בניו ח

כל אחד , הזה שירדה חולשה לעולםובזמן @@.  כ"ע. זה שראוי לענות נפש

והעיקר , לא ימנע טוב להולכים בתמים' וה, ישתדל לעשות כפי כוחותיו

, על נפשו ועל זרעו, ת"ויפיל תחינה מקירות ליבו לפני השי, שיפשפש במעשיו

 .יוובפרט בימים קדושים אלו המסוגלים לקבלת התפילות עבור יוצאי חלצ

בקונטרס נר ציון לימי בין המצרים וראש '  ועי.]פרק ב[ראש חודש חמדת ימים  .2

 .ח מאבותינו ורבותינו"מה שנתבאר שם כל מנהגי ער, חודש

כי נפל החיוב מאד , ח סיון"וכל שכן בערב ר: ל"וז, ]פרק א[שבועות חמדת ימים  .3

 ,דש הבאיםוקלטהר כל איש ישראל את עצמו במקוה טהרה לכבוד ימי ה

ובכן ימצא עזר כנגדו להשליך מעליו גילולי טומאת . להיות בטהרה ופרישות

כאשר היה עם אבותינו , דשורב הק, דשו ולקבל תוספת קדושה זה הח,הנחש

  .הקדושים בימים האלה ובזמן הזה

 .ש"ע, שבועות פרק אחמדת ימים פ ה"ע .4

נ חלקה "וכפה,  הקדושה"וכבר נדפס בכל מקום סדר תפילה המיוחס להשל .5

 .ש" ע]שם[מספר חמדת ימים 

א "ח קניבסקי שליט"ל היה מתפלל על בנו הגר"י קניבסקי זצ"וידוע שהגר .6

 .פ שכבר היה בגיל חמישים ומעלה"אע, ח"שיהיה ת
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Ì‰Ï ‰‚Â� ÔÈ‡Â ÌÈÎ˘Á ÂÎÏ‰ ,ÈÚÂÏÈÂ ¯‰ËÏ Ì‰È˙ÂÚÓ„Â Ì‰È˙ÂÏÈÙ˙ 
 ·Â˘Ï ¯¯ÂÚ˙‰Ï Ì·ÈÏ·‰ÓÈÏ˘ ‰·Â˘˙.7  

Ú· ˙ÂÁÈÏÒ ·¯¯"ÍÏÂ‰Â ÛÈÒÂÓ ‰Ê Á , ‰¯ÙÎÏ ‰ÎÊÈ˘ ‰· „ÂÚÂ .ד
Â˙· Ì‚Ù˘ ‰Ó ÏÚ ‰˘Â„˜‰ ‰¯ ˙ÂÓÂ„Ó‰ Ï·˙ ˙Â„ÂÓÁ È¯Á‡ ÍÏ‰Â
‰¯Â˙‰ ˙„ÓÁ ˙Á˙, ˙ÏÚÈÂ ÌÈ·‰‡ ˙ÏÈ‡ ÁÔ , ÁÂÏÓ ÛË˜ ¯˘‡ ÏÚÂ

ÁÈ˘ ÈÏÚ· Â„ÂÓÈÏ· ˜ÈÒÙ‰Â ‰ÏÈË· ‰ÁÈ˘ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎÂ ‰ÓÎ  ,
ÛÂÏ‡ „È¯Ù‰Â ,·˜ „ÂÁÈ Ì˘Ï ¯Ó‡ „ÂÓÈÏ‰ Ì„Â˜˘ ¯Á‡"Â, ‰˙ÚÂ 

 ÌÈ·¯‰ ÂÈ˙Â�ÂÂÚ·‰¯Â˙ È¯·„Ó ˜ÒÙ,8 Â ÏÚ Â·Ï· ¯Ó¯Ó˙È ˙‡ÊÎÂ ˙‡ÊÎ
‰¯Â˙ ÏÂËÈ· ,˘Ï˘Â¯È ‰·¯Á ‡ÏÈ Ì ‡Ï‡‰¯Â˙ ÏÂËÈ· ÏÚ,9Ú Ï·˜ÈÂ  Ï

ÂÓˆÚ‰ Ï‡ ·Â˘Ï  'ÂÏ ‡Ù¯Â ·˘Â ˙‡˘ ¯˙È· ‰„È˜˘·. Â¯Ó‡Â 
È Ì‡ ÈÎ ÌÈ�ÂÓ„˜‰ ‰·Â˘˙Â ‰ÏÈÙ˙ ‰¯Â˙· ÂÏ‡‰ ÌÈÓÈ· Ì„‡‰ ‰·¯

È˘‰ ˙„Â·Ú· ÂÎ¯„ ÁË·Ï ‰�˘‰ ÏÎ ÍÏÈ ÔÎ"˙.10 

 )מלוקט מכמה ספרים( ח"נוסח התפילה לער
 Ep p r Epi  a  ̀  Ep p r   ¥ £     ¦  ̈    ¥ £ )øîåà äðòúîä:d G epzi  p r  Y m ev m ei  A  ¤      ¦ £ ©   Ÿ    Ÿ  §  ( , d  l ec B d  x  v  a i  M   ̈ Ÿ  §    ̈  ̈ §   ¦ 

Ep  g p  ̀  §  ̈ £  ,jiptl epryt epier ep`hg ik lr ,xare `le dyr zevn lr ep
dyrz , jzxeza epnbte ep`hgy dn lr miceezn epgp` hxtae

dninzd , dyecwa `lye dnyl `ly jzxez ibed eplek `nhk idpe
d z`xie dxdhe ,'epeeb ixg` epklyd dze`e , lrn dler epwxte

epx`eev , mey `la dfd mlerd ilad zee`z ywal epizeaygn epcgie
 daeh daygnd zcearl ,')éò ' êåðéçä øôñá]æôù äåöî[ ,åùáå" ò]éñ 'àìø[ ìë åéäéù 

íéîù íùì åéùòî ,åìéôàïéìåçä éùòî ( dicnele dxezd ceaka eplflf xy`e 

                                    
 .ץ רבה"מחכמי אר, ל" לרבי אברהם חמווי זבית הבחירה .7

 .ש"ע, שבועות פרק אחמדת ימים פ ה"ע .8

 .אות כ' בה פרשה אאיכה ר .9

 שימים אלו של פסח וספירת העומר ]ג"ב ע"דל[ש "בנהר שלום לרבינו הרש' עי .10

 .ובדרך שהולך בהם בה מוליכין אותו כל השנה, הם שורש לכל השנה
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dzyecwa epxdiizpe dxez ly dxzka epynzype , zerihpa epvviwe
giy ilr geln mithew epzeida sel` cixtnk idpe ,)éô ' íéøáã åðøáéãù

ãåîéìä êåúá íéìèá ,îëå"æç ù" ì]áé äâéâç [: äçéù éøáãá ÷ñåòå äøåú éøáãî ÷ñåôä ìë

 øîàðù íéîúø éìçâ åúåà ïéìéëàî]ã ì áåéà[íîçì íéîúø ùøùå çéù éìò çåìî íéôèå÷ä ( 

epiyr jipira rxd xy`e , ici lr dtilwd gk epxabd epryt oerae
icera epiyre epcnl xy` epizeevne epzxezepize`nehe epilrna ep , `le

htyna ep`iaz ik epxkf . 

 jiptl ep`a ok lreediGltye `kcp seba epizea` i  d  l  ̀ e Epi  d  l  ̀                          ¥ Ÿ ¡      ¥ Ÿ ¡   , gexe
dxayp , daeyzd ikxc epze` zexedl jiptl epipepgz litdl

dxdhl d`nehn epizelrdle ,e dl`d minia epizea` z` zxdihy enk
ndef z`nehn dfd onfaemixvnn mz`va ygpd z , ok epal xdh

zn`a jcarl , ik ceaka epnbty dn lk lr mihxgzn eppd dzr
dyecwd jzxez ,daeyzd ly dyr zevn epilr milawne , aezky enk

) ã íéøáãàì( edi c  r  Y  a  W e     ©   ̈ § © § G el  w  A  Y  r  n  W e  ji  d  l  ̀  Ÿ  Ÿ §   ̈ § ©  ̈ §   ̈  ¥ Ÿ ¡   ,edi mEg  x l  ̀  i  M       ©   ¥   ¦ G 
  j  R  x i `  l  ji  d  l  ̀  ̈ § § ©   Ÿ   ̈  ¥ Ÿ ¡  ji  z  a  ̀  zi  x  A z  ̀  g  M  W i `  l e  j  zi  g  W i `  l e ̈  ¤ Ÿ £    ¦ §   ¤   © § ¦   Ÿ §   ̈ ¤  ¦ § ©   Ÿ § .  

 jiptln oevx idieediG zry ef dry `dzy epizea` i  d  l  ̀ e Epi  d  l  ̀                            ¥ Ÿ ¡      ¥ Ÿ ¡  
dpf`d zry daywd zry mingx ,epprze j`xwpe , xzrde jl xizrp

epl ,)óéñåé äðòúîä: jiptl dler didie  ici lr meid hrnzpy epnce epalg herin
yecwd jgafn iab lr oaxwk aeyg epziprz ( epiz`hg lk z` gelqle legnl

epryte epizepere ,epiyr jipira rxd xy`e. 

miaxd jingxa dz`e , oevxae mingxa lawe epiytp zepr dfaz `p l`
epizaeyze epzltz z` , dninzd jzxeza epnbt xy` epinbt lk owezie

ia` zellkae"ia` ihxt lke r"r ,gpxp iyeal mibiqd xxale sxvl" i
ia` zehxte zellkc" dbepa eltpe enbtpy ytpd iwlg xxale r

ia`c"r ,ycewd mewn l` didz xe`k dbepe , lk mi zelevna jilyze
epiz`hg ,epizevne epzxez zyecw ivevip lk xe`l `iveze , lkd aeyie
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gcp epnn gci izlae oey`xd epzi`l ,l `iveze yecw ephtyn xe`
oli`d zexit lr zxvra htynl jnewa , ux`d on milelb xiarze

oezxki zexk milil`de ,icy zeklna mler owzl.  

dfd yecwd ycega dyecwa l`xyi jnr z` zyciwy myke , cnll
 ipt lr xy` mrd lkn mda dpeaze dnkg ztqede zeevne dxez mdl

dnc`d , miiebd lk exn`e" wxdfd lecbd iebd oeape mkg mr" , ok
zrce dpia dnkg jz`n eppg ongxd a` epia` ,ez weqrl epal gzt

 jzxezadxdhae dyecwa dnyl dyecwd , xenyl cnlle cenll
cxt iwlg lk xe`l `ivedle zeyrle" epgex epiytpl mikiiyd epizxez q

cxta miizin` miax miyecig ycgl epiznype"d jzxez qdyecw ,
dxez ly dzin`l mipic iyecig mizin` miaeyiie zeiede zeiyewa ,

xabznd oirnke shey lgpk dpia eppiade , zeceq iwnra epipir x`de
jny z` zrcl jzxez , jizeevne jzxez cenlz ixaca felrpe gnype
cre mlerl jizewege , weqtn `veid mlrpd lecbd jny ornle) íéìéäú

áé åè÷(" ediGo  x d  ̀  zi  A z  ̀   j  x  a i l  ̀  x  U i zi  A z  ̀   j  x  a i  j  x  a i Ep  x  k f  Ÿ £ ©    ¥   ¤  § ¥  ̈ §   ¥  ̈ § ¦    ¥   ¤  § ¥  ̈ §  § ¥  ̈ §     ̈  ̈ §   "
jk execqy:   i© o  ¿  d©  x§   e©  d§   d©  ̀§   f©  z§   k©  i§   x©  a§   p©  z§   e©  ̀§   i©  j§   a©  x§   x©  a§  

 k©  i§   i©  l§   a©  ̀§   x©  x§   k©  y§   ̀©  i§   z©  z§   a©  i§  ) äðåøçà úåàå äðåùàø úåà óåøéö àåä

÷åñôáù , ïåâë'ïé 'åé àåäéåä íùã äðåùàø ã"åðå ÷åñôä úìéçúáù ä"ïøäà úáéúáù äðåøçà ï ,äæòëå"ã (

ediilfn `ixae miyp` rxf miciqge minkg mipal epkf , jyn jiynze
l`xyi xewnn eprxf , cr epirxf rxfa `le epirxfa `le epa `vni `le

g leqit meye mbt mey mler"e ,g epirxf zxki `le"e , mdi`ex lk
xikid jxa rxf md ik me ' ipira aeh lkye og e`vnie mininze mixyi
 d  l  ̀¦ Ÿ ¡ mc`e mi , eidie oifx ilra cenlz ilra dpyn ilra `xwn ilra
lraizinipt d`xie dad`a jcarl micqg ilneb zeevn  ,l gztea m

jzxeza, jny ircei eplek epi`v`v i`v`ve ep`v`ve epgp` didpe 
dnyl jzxez icnele,zky `xwn epa miiwe ea :)èë èð äéòùé(  z` f i  p  ̀  e   Ÿ   ¦ £ © 
edi x  n  ̀  m  z e` i  zi  x  A     ©  ̈    ̈ Ÿ    ¦  ¦ § G `  l  ji  t  A i  Y  n  U x  W  ̀  i  x  a  cE  ji  l  r x  W  ̀  i  gEx   Ÿ   ̈  ¦ §   ¦ § ©   ¤ £   ©  ̈ §    ̈  ¤  ̈   ¤ £   ¦    
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edi x  n  ̀   j r  x f r  x f i  R  nE  j r  x f i  R  nE  ji  R  n EWEn i     ©  ̈   ̈ £ § ©   © ¤   ¦ ¦    ̈ £ § ©   ¦ ¦    ̈  ¦ ¦       ̈Gm l er c  r e d  Y  r  n   ̈ Ÿ    © §    ̈ © ¥   .
xn`pe :)è àñ äéòùé( e §   l  M mi  O  r  d  j ez  A m  di  ̀  v  ̀  v e m  r  x f m i eB  A r  c ep   ̈    ¦ ©  ̈  § Ÿ  §   ¤  ¥  ̈ ¡ ¤ §    ̈ § ©   ¦ Ÿ  ©   © Ÿ  

 j  x  A r  x f m  d i  M mExi  M i m  di  ̀  x§ © ¥   © ¤   ¥   ¦      ¦ ©   ¤  ¥ Ÿ  ediG.xn`pe  :)äñ äéòùéâë ( Er bi i `  l    §  ¦   Ÿ  
edi i  kEx  A r  x f i  M d  l  d  A  l Ec  l i `  l e wi  x  l     ¥   §   © ¤   ¦    ̈  ̈ ¤ ©    § ¥   Ÿ §    ¦  ̈Gm  Y  ̀ m  di  ̀  v  ̀  v e d  O  d   ̈ ¦   ¤  ¥  ̈ ¡ ¤ §    ̈ ¥   .

xn`pe :) äéòùé ãîâ(  i  gEx w  S  ̀  d  W  A i l  r mi  l f ep e `  n  v l  r m i  n w  S  ̀  i  M  ¦     Ÿ ¤    ̈  ̈ ©   ©    ¦ § Ÿ  §   ¥  ̈   ©   ¦ ©    ̈ ¤   ¦ 
 ji  ̀  v  ̀  v l  r i  z k  x  aE  j  r  x f l  r ̈  ¤  ̈ ¡ ¤   ©   ¦  ̈ § ¦    ̈ ¤ § ©   ©  .xn`pe :) çî äéòùéèé(   j  r  x f l eg  k i  d i e  ̈ ¤ § ©   Ÿ  ©   ¦ § © 

i p t  N  n  en  W c  n  X i `  l e z  x M i `  l ei  z er  n  M  ji  r  n i  ̀  v  ̀  v e  ̈ ̈ § ¦  Ÿ  §   ¥  ̈ ¦   Ÿ §   ¥  ̈ ¦   Ÿ     ̈ Ÿ  § ¦   ̈  ¤ ¥   ¥  ̈ ¡ ¤ §  , jingx aexae
epa ozz une`e wfege zlekie ze`ixae gk a epteb epcibe epxai` lkae

 migny didpe a`k meye yegin mey epl rx`i `ly xnynd lr cenrl
rx lkn eplivze jzcearl mi`ixae miaehe , ipale epipale epl oinfze

iefaa `le ceaka epxeqgn ic epipa ,mevnva `le geexa , og e`vnie
ipira aeh lkye d  l  ̀  ¦ Ÿ ¡  mc`e mi , zerixe mely deg`e dad` didie

mdipia. 

 `p`ediG zenelrz lk rcei dz` , ik epaal ipetvn lk elbp jiptle
 cearye dqiray xe`ydy `l` mly aala jpevx zeyrl eppevx

oiakrn qik oexqge zeikln , jiptln oevx idieediG i  d  l  ̀ e Epi  d  l  ̀    ¥ Ÿ ¡      ¥ Ÿ ¡  
mdn eplivzy epizea` , epprediG miyecwd epizea` zekfa eppr 

jicar l`xyie wgvi mdxa` , jipt xe` epilr dqpeediG zeidl 
miyxyl minec mitprd ,edi i  d i     ¦ § G m  r d i  d x  W  ̀  M Ep  O  r Epi  d  l  ̀    ¦    ̈ ̈   ¤ £ ©     ̈ ¦     ¥ Ÿ ¡  

Ep  W  H i l  ̀  e Ep  a f  r i l  ̀  Epi  z  a  ̀  ¥ § ¦   © §    ¥ § © ©   ©     ¥ Ÿ £  , C l  k  A z k  l  l ei  l  ̀  Ep  a  a  l z eH  d  l§    ̈ §   ¤ ¤  ̈     ̈ ¥    ¥  ̈ §   Ÿ  © §  ei  k  x    ̈  ̈
Epi  z  a  ̀  z  ̀  d E  v x  W  ̀  ei  h R  W  nE ei  T  g e ei  z e  v  n x  n  W  l e   ¥ Ÿ £   ¤    ̈ ¦   ¤ £     ̈  ̈ § ¦      ̈ ª §     ̈ Ÿ § ¦   Ÿ § ¦ § . 

Ep  z  r e  W  l a ex  w ` p d i d Ep  z  W  T  A  n Ep  M  l  n m  N  r  z  Y l  ̀  e Ep  r  W  x  l o  t  Y l  ̀  ¥  ̈ § © §   Ÿ   ̈    ̈  ¥ ¡    ¥  ̈  ̈ © ¦    ¥ § ©    ̈ © § ¦   © §    ¥ § ¦ §   ¤ ¥   ©  ,
d p r  z d  Y  ̀   ji  l  ̀  `  x  w p m  x  h ¤ £ ©    ̈ ©   ̈  ¤ ¥    ̈ § ¦   ¤ ¤  .r  n  W  z d  Y  ̀  e x  A  c p © § ¦    ̈ © §   ¥ © §  , M© x  n  ̀  P  W x  a  C © ¡ ¤ ¤    ̈  ̈ : d i  d e   ̈ ̈ § 

d p r  ̀  i  p  ̀  e E`  x  w i m  x  h ¤ ¡ ¤   ¦ £ ©     ̈ § ¦   ¤ ¤  .r  n  W  ̀  i  p  ̀  e mi  x  A  c  n m  d c er  ̈ § ¤   ¦ £ ©    ¦ § © §   ¥   Ÿ   .edi d  Y  ̀  i  M      ̈ ©   ¦ G 
d  wEv e d  x  v z  r l  k  A m  g  x  nE d p er e li  S  nE d  c eR  ̈   §    ̈  ̈   ¥    ̈ §   ¥ © §    ¤ Ÿ  §    ¦ ©    ¤ Ÿ  : 

äìéôúä íåéñ øçàå ,íéìéäúî çë÷ ÷øô åøîàé 
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 x i l  M i  x  W  ̀  z el r  O  d xi  W¥ §    ̈   ¥ § ©   Ÿ  £ © ©    ¦ edi `Gei  k  x  c  A  j  l  d  d    ̈  ̈ § ¦  § ¥ Ÿ ©  :  l  k`  z i  M  ji R  M  ri  b i  ¥  Ÿ   ¦   ̈  ¤ ©  ©  ¦ § 
 j  l a eh e  ji  x  W  ̀§  ̈   Ÿ  §   ̈  ¤ § © :  mi  zi f i  l  z  W  M  ji p  A  j  zi  a i  z  M  x i  A d I  x  R o  t b  M  j  Y  W  ̀   ¦  ¥   ¥ ¦ § ¦   ̈  ¤  ̈   ̈ ¤  ¥   ¥ § § © §    ̈ ¦ Ÿ   ¤ ¤ §   ̈ § § ¤ 
 j p  g  l  W  l ai  a  q ̈ ¤  ̈ § ª §    ¦  ̈: edi `  x i x  a B  j  x  a i o  k i  k d P  d     ¥ §   ¤  ̈ § © Ÿ §   ¥   ¦   ¥ ¦ G: edi  j  k  x  a i     ̈ § ¤  ̈ § Go eI  S  n  Ÿ  ¦ ¦   

 l  WEx i aEh  A d  ̀  xE ̈  ̈   §     §   ¥ §   i¦  ji I  g i  n i l  M m ̈  ¤ ©   ¥ §   Ÿ   : l  ̀  x  U i l  r m el  W  ji p  a  l mi  p  a d  ̀  xE ¥  ̈ § ¦   ©   Ÿ   ̈   ̈  ¤  ̈ §    ¦  ̈   ¥ §  : 

Ú· ‰�Ú˙Ó¯ ·" ‰¯ÈÎÊÏÂ ·Ï‰ ˙ÁÈ˙ÙÏ ‰ÏÂ‚Ò‰ ‰˘ÚÈ Á¯‰ .ה
‰¯Â˙·,Ú ·Â˙ÎÈ˘ È·‚ Ï ‰¯¯Á ]ÂÈÎÂ ‰‚ÂÚ"·[Ú Â‡ È·‚ Ï ‰ˆÈ· 

‰ ÌÈ˜ÂÒÙ ÌÈ˘Â„˜‰ ÌÈ¯ÙÒ· Â¯ÎÊ�˘]ÔÏ‰Ï„Î ,˙ÂÓ˘ ·Â˙ÎÈ ‡ÏÂ 
 ˘„Â˜‰Ì˙¯ÂˆÎ ,Â˜ ˜ÒÙ‰· ˜¯ ,˘ ÔÂ‚Î-È„‰ÓÂ„ÎÂ [ ,Â È‡ˆÂÓ·
 ˙È�Ú˙‰¯·„ ÏÎ‡È˘ Ì„Â˜ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ê ÏÎ‡È ,˙ÏÈÎ‡ ¯Á‡Â Â ¯Ó‡È 

‰‰ÏÈÙ˙:11 

 gEx o  k  ̀©     ¥  ̈ m pi  a  Y i  C  W z  n  W  p e W ep  ̀  a `i  d ¥  ¦ §   © ©   © § ¦ §   Ÿ  ¡ ¤    ¦  :i  k  x  r  n m  c  ̀  l ¥ § © ©    ̈  ̈ §   a  l  ¥ 
edi  nE   ¥  G o  eW  l d p  r  n Ÿ   ̈   ¥ £ ©  :i  p  ki  l  W  Y l  ̀ ¦ ¥  ¦ § ©   ©   ji p  t  N  n ̈  ¤  ̈ § ¦  g  T  Y l  ̀   j  W  c  w  gEx e   © ¦   ©   ̈ § §  ̈  ©   §  
i  P  O  n ¦ ¤ ¦  :ediG W  g  l oEw  v  jEc  w  R x  S  A © ©      ̈   ̈    ̈ §   © ©   en  l  j  x  qEnŸ   ̈   ̈ §  ̈    :x ed  h a  l Ÿ   ̈   ¥   i  l `  x  A  ¦    ̈ § 

i  A  x  w  A W  C  g o ek p  gEx e mi  d  l  ̀ ¦ § ¦ §   ¥ ©   Ÿ   ̈ ©   §    ¦ Ÿ ¡  : e  d i i p  c  ̀¦ Ÿ ¡    ̈ Ÿ £  d)éø÷:midl` ( o  eW  l i  l o  z p Ÿ  §   ¦   ©  ̈ 
 i x  a  C s  r i z  ̀  zEr  l z  r  c  l mi  cEO  l ̈   ̈  ̈   ¥  ̈  ¤      ̈   © ©  ̈    ¦   ¦  o f  ̀  i  l xi  r i x  w  A  A x  w  A  A xi  r  ¤ Ÿ   ¦    ¦  ̈  ¤ Ÿ ©   ¤ Ÿ ©    ¦ 

mi  cEO  N  M  r  n  W  l  ¦   ¦ ©  © Ÿ § ¦  : e  d i i p  c  ̀¦ Ÿ ¡    ̈ Ÿ £  d)éø÷:midl` (  `  l i  k  p  ̀  e o f  ̀  i  l g  z R  Ÿ   ¦ Ÿ  ̈ §   ¤ Ÿ   ¦   ©  ̈
i  z  bEq  p `  l x eg  ̀  i  zi  x  n ¦ Ÿ   §   Ÿ   Ÿ   ̈   ¦  ¦  ̈ :edi  gEx    ©   G E i  A x  A  C   ¦   ¤ ¦ i  p eW  l l  r  ez  N  n ¦ Ÿ  §   ©  Ÿ   ̈ ¦ : 

xdi"n d' e`"` iwl` mdxa` wgvie awrie gztzy ial jzxeza 
xi`ze ipir iaile mya `igzt"l `tx"l `itez"l egztiy z` iail 
`ly gky` xac lk ini lkn dn izcnly dne epeevy cenll, 
didie icnrn cinz cnl`y lk ini `le gky` xac dxez mlerl 
on` gvp dlq cre. 

øî"âçä ãòå ïåéñ ç 

ÚÓ˘ ÌÈÓÈ‰ ÂÏ‡ ÏÎ ‰¯‰Ë·Â ‰˘Â„˜· ‚‰�˙‰Ï ÔÂÎ� ·¯¯" Á .ו
Â ÔÂÈÒ „Ú‰ ‚Á˙‡˘ ¯˙È· Â„ÂÓÏ˙ ÏÚ „Â˜˘Ï ˙ÂÚÂ·˘ ,ÎÚÂ" Ù

                                    
 .ץ רבה"מחכמי אר, ל" לרבי אברהם חמווי זבית הבחירה .11
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‰Ï·‚‰ ÈÓÈ ˙˘Ï˘· , ‰¯Â˙· ˙ÂÏÚÏ ‰�˘‰ ÏÎ· ‰ÁÏˆ‰Ï ‰ÏÂ‚Ò ÂÊÂ
¯ÈÂÌÈÓ˘ ˙‡ .Â¯ÙÈÂ˘‰ÂÚ‰ È�È�ÚÓ ÂÓˆÚ "Ê, ÛÈÒÂ‰Ï ‰ÎÊÈ ‰Ê·Â 

‰ ˙‡ ‰‡¯ÈÏ Â˙Ó˘�Ï ‰ÏÂ„‚ ‰¯‡‰ '‡¯Â�‰,12 ‰·¯˙Ó ÂÏ‡ ÌÈÓÈ· ÈÎ 
ÚÙ˘‰ ,˘Ú˘ ÂÓÎ ÌÓˆÚ Ï‡¯˘È Â�ÈÎÈ Ì‡Â‰¯Â˙ Ô˙Ó· Â�È˙Â·‡ Â ,

È�ÈÒ ¯‰· Â�È˙Â·‡ Ì‰Ï ÂÎÊ˘ ˙ÂÏÚÓ Ì˙Â‡Ï ÂÎÊÈ.13
 

‡ ˘‚ÈÓÏÏÂÂÈ ˙ÂÎÏ‰ „"¯Ó ˙ÂÚÂ·˘‰ ‚ÁÂ Ë"ÔÂÈÒ Á.14 ÈÂ" Ì˘  .ז
Ï „ÂÓÏÏ ÍÈ¯ˆ ˙¯ˆÚ· 'Ì„Â˜ ÌÂÈ.15  

Ó"È „Ú ÔÂÈÒ Á"Ù�Â ÔÂ�Á˙ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÈ‡ Â· ·ÌÈÙ‡ ˙ÏÈ,16  ÔÈ‡Â¯ .ח

                                    
 .שם .12

ת צוה "כי השי',  אדרוש לשבת כלה, ד"ח בספר בן איש חיל ח"כ הבא"כ .13

כדי שיום זה יכניע לכל כוחות , ומתן תורה ביום החמישים, ט ימים"למנות מ

ח "וגם בכל שנה ושנה בבא הזמן הזה מר, רה הקדושה על הארץשהטומאה ות

, ובכל שנה שיזכו ישראל, סיון ועד חג השבועות יתעורר הדבר כבראשונה

, ו אבותינו במתן תורהיוכלו לעשות באלו הימים אותה הבחינה ממש שעש

יכין עצמו ' על כן הירא את דבר ה. ובלבד שיהיו מוכנים כאשר הוכנו אבותינו

' על מה שאמרו בגמ,  ובספרו בן יהוידע]דרוש ג[כ שם "ע במש"וע. ח ואילך"מר

הם ו, וכן בשבת וכן בפורים, נמי לכם'  דהכל מודים בעצרת דבעי:]פסחים סח[

נשפע לו שפע , מים אלו אם יתנהג האדם כראויכי בי, ע"ראשי תיבות שפ

וביאר שם עוד דלכאורה ביום מתן . ע"ו קלקל בהם ייהפך לו לפש"ואם ח, גדול

ש "פ מ"ויישב ע. בעסק התורה' תורה היה ראוי שיהיה כולו קודש לה

יש לזרע יעקב מותרות בעולם ומה ש, המפרשים דיעקב ועשו חלקו העולמות

 כדין מציל ,עסק התורה המקיים העולם הוא מכח , שהוא חלק עשופ" אעהזה

כדי להורות , תורה נרבה באכילה ושתיהמתן יום בראוי שז "ולפ, מזוטו של ים

 . ואינם גזל בידינו,שאנחנו זוכים ברבוי אכילה ושתיה מכח התורה

לפי שאין בו , יום קודם החג' והיינו שאין חיוב ל, א"כ הגר" וכ.א"תכט סקב "מ .14

 .כ"בות כהלכות מרו

 .א שם"תכט ומג' ח סי"ב .15

והטעם משום , בו' ח סיון עד ח" דאין אומרים תחנון מר]ג"תצד ס[א "ברמ' עי .16

ח "בכה' ועי. ל"חזמו שאמרו ח סיון באו למדבר סיני ופסקה זוהמתם כ"ביום רש

' ג ומועד לכל חי שאין אומרים תחנון גם בכל ז"ח ושו"ג ופר" בשם כנה]ב"סקנ[

 .תשלומין שאחר החגימי ה
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Ì‰· ÌÈ�Ú˙Ó,17 ÂÈ�Ù· ÌÎÁÏ ‡Ï‡ Ì‰· ÔÈ„ÈÙÒÓ ÔÈ‡Â.18  

È‚ ÌÈÚ�Ó� ˘ '‰˙Ó ˙ÂÚÂ·˘‰ ‚Á Ì„Â˜ ÌÈÓÈ" Ó Â�ÈÎ‰˘ Í¯„Î .ט
‰¯Â˙ Ô˙ÓÏ ÌÓˆÚ Â�È˙Â·‡ , ·Â˙Î‰ ¯Ó‡ÓÎ ˙˘ÂÏ˘Ï ÌÈ�ÂÎ� ÂÈ‰

ÌÈÓÈÂÎÂ Â˘‚˙ Ï‡ ',19‰È˘Ù�„· Ú„È ˘È�È‡ ÏÎÂ .ÓÂ " Ì‡ Ó Ú¯È‡
‰Ó ‰�ÂÚ ·ÂÈÁ Ì‰·"˙ ,Â˙ÂˆÓ ÏË·È ‡Ï. ÌÈÓÈ· ˙·˘ ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ 

 ÂÏ‡]˙ ˙�ÂÚ ‡Â‰˘"Á[,  ‡ÏÈÂ˙�ÂÚ ÏË·. 

  Ó ˘ÈÎÚ ÌÂÈ ÏÎ· ÏÂ·ËÏ ÔÈ˜„˜„"· Ù˙˘Ï˘ÂÏ‡ ‰Ï·‚‰ ÈÓÈ .20 .י

Â¯„Ï Â‚‰�˘ ˘È ˙ÂÚÂ·˘ Ì„Â˜˘ ˙·˘·ÏÂ„‚ ıÂ·È˜·  , ˙‡¯˜�Â˘ .יא
'‰ÏÎ ˙·˘'.21 

ÌÏÂÚÏ È˙Â˜ÂÁ· ˙˘¯Ù ˙‡È¯˜ ‡‰˙˘ Ï‡¯˘ÈÏ Ì‰Ï Ô˜È˙ ‡¯ÊÚ  .יב
 ˙ÂÚÂ·˘ È�ÙÏ]ÌÈ˙�· ˙˜ÒÙÓ ˙·˘ „ÂÚ ˘ÈÂ , ÔÈ· ˜ÈÒÙ‰Ï È„Î

˜‰Ï˙¯ˆÚÏ ˙ÂÏ ,˙Â˙·˘ È˙˘ ÌÈÓÚÙÏÂ22[ ,Ë‰Â ‰�˘ ‰ÏÎ˙ ÌÂ˘Ó ÌÚ
‰È˙ÂÏÏ˜Â ,ÔÏÈ‡‰ ˙Â¯ÈÙÏ ‰�˘‰ ˘‡¯ ‡Â‰ ˙ÂÚÂ·˘ Ì‚˘.23 

                                    
  .ש"ע, א"ח סקנ"ז וכה"סקשם ב "מ .17

 .ה בשם תשובה מאהבה" סקמח"כה .18

 .ש"ע, שבועות פרק אחמדת ימים  .19

' מס[' ה הק"וכן משמע מדברי השל. ה"צ אבא שאול זללה"בשם מורינו הגרב .20
ו ויהי בבוקר הלכנ: ל"בוקר של שבועות וזב שכתב שם ]שבועות פרק נר מצוה אות ה

 .ומשמע שטבלו גם בימים הקודמים, כ"ע, וטבלנו כאשר עשינו שני ימים קודם

: ל" שכתב וז.]דף עד[שבת ' ח בספרו בניהו בן יהוידע למס"בדברי רבינו הבא' עי .21

ואחר , כי היה מנהגם שכל אחד מהגדולים ידרוש בבית המדרש שבת אחד

ושמעתי , דבר אצלוהדרשה יבואו החכמים לביתו בשביל כבוד לטעום איזה 

שהדרשן שדורש בקיבוץ גדול בשבת , ו"ק ת"כי מנהג זה עודנו נוהג בעה

יבואו אחר הדרשה לביתו ויאכילם , או זכור, או שובה, או שבת כלה, הגדול

וכן בספר . ל חיבר דרושת מיוחדות לשבת זו"וגם הוא ז. כ"ע. המיני מתיק

 .מנהגי ארצות המערב כתב שכן נהגו במקומם

ובאבודרהם ,  שהמנהג הפשוט לקרות גם במדבר קודם עצרת]'כ' סי[בכלבו ' יע .22

 .נתן טעם לזה כדי להפסיק בין הקללות לעצרת

 :מגילה לא' גמ .23
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 פרק ב 

 ערב חג השבועות
íã úæ÷ä øåñéà 

Á‰ ˙‡ Â˜ÏÁ Â˘ÚÂ ·˜ÚÈ„ Â¯‡È· ˙Ó‡‰ ÈÓÎÁÂÌÈ˘„ , ÏË� ·˜ÚÈ .א
¯ÈÈ‡ ÔÒÈ� ,·‡Â ÊÂÓ˙ Ô„‚�Î ÏË� Â˘ÚÂ , ‡Â‰˘ ÔÂÈÒ ˘„Á ¯‡˘�Â
˙ÂÙ˙Â˘· ,ÌÈÓÂ‡˙ ÂÏÊÓ ÔÎ ÏÚÂ ,‡¯˘È Ì‡Â ‰¯Â˙‰ ˙‡ ÂÏ·˜È Ï

‰˙Â‡ Â¯Ó˘ÈÂ ,Á‰ ÈÊ‡ÂÏ‡¯˘ÈÏ ˘„ ,Á Â‡Ï Ì‡Â"Â , Ï˘ ‡Â‰ È¯‰
Â˘Ú ,ÁÂ·Ë ÌÂÈ ‡Â‰ ˙¯ˆÚ ·¯Ú· ÔÎÏ ,Â˘Ú Ï˘ Â¯˘ ÁÎÓ ‡Â‰˘ ,

Ï‡¯˘È Ï˘ Ì‰È‡�Â˘ ÁÂ·ËÏ Â·¯Á ÁÎ· ‡·Â , ÊÈ˜‰Ï ¯Ò‡� ÔÎ ÏÚÂ
ÓÎ ˙¯ˆÚ ·¯Ú· Ì„"ÌÈ˜ÒÂÙ· ˘ ,‰ÂÚ·˘ ÌÂÈÓÂ" È¯„ ¯˘Î‡ ‡Ï ¯

˘ÎÂ ˙„Î ‰¯Â˙‰ ˙‡ ¯ÂÓ˘Ï‰¯Â , ÂÈ‰‰Ê ˘„Á· ˙ÂÚ¯Â ˙Â·¯ ˙Â¯ˆ ,
Á¯"Ï.1‰Â  ' ÏÚ ÌÈ„˜Â˘‰ ÌÈ¯˜È‰ ÔÂÈˆ È�· ˙ÂÎÊ· È„ Â�È˙Â¯ˆÏ ¯Ó‡È

Ú‰ ˙Â··¯Â ÌÈÙÏ‡Ï ¯˙‡Â ¯˙‡ ÏÎ· Ì„ÂÓÏ˙"È, ‡ÏˆÓÂ ‡�‚Ó ‰¯Â˙Â 
Ú„Â�Î ÌÏÂÚÏ. 

ÌÈ„˜‰Ï ˙ÂÚÂ·˘ ·¯Ú· ÌÈ�Ú˙Ó ‰˘ÚÓ È˘�‡ ÂÈ‰ ‰Ê ÌÚËÓ  .ב
 Ï·Ï ¯˙‡Â ¯˙‡ ÏÎ· È„ Ï‡¯˘È ÏÏÎ ÏÚ ‰¯ˆÏ ‰ÏÙ˙ Ì· ¯Â·ÚÈ

Ú¯ ‰¯˜Ó.2  

ÌÈÊÈ˜Ó ÔÈ‡˘ ¯Á‡Ó Ì„·Ú ·¯ÂÈ"Ë , ÂÊÈ˜È ‡Ï˘ ÌÈÓÎÁ Â¯Ê‚Â  .ג
ÂÈÚ ÏÎ· Ì„"˙ÂÚÂ·˘ ·¯Ú ÌÂ˘Ó Ë,3 ˜" ‚Á ·¯Ú· „ÈÙ˜‰Ï ˘È˘ Â

˙ÂÚÂ·˘‰ ,Ú ÔÎ Ï· ÁÂ˙È�Ï ¯Â˙ ÚÂ·˜Ï ÔÈ‡ ·¯ÚÂÈ"Ë, ˘ ˙‡ˆÂ‰ ÏÎ

                                    
 .ש"ע, שבועות פרק ב חמדת ימים .1

 .שם .2

 .י"א תסח ס"רמ .3
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‰¯ÂÒ‡ Ì„.4 ‰ÂÔÈ„‰ ‡ÂÌ„ ˙˜È„· Â‡ Ì„ ˙ÓÂ¯˙ ÔÈ�ÚÏ ,ÎÂ "˘ ÁÂ˙È� 
È¯ÒÈ˜ , ÔÈ‡˘ ˙Â˘ÚÏ˙ÂÚÂ·˘ ·¯Ú·. ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ  ÔÙÂ‡· ‰Ê ÏÎ

¯·„‰ ˙ÂÁ„Ï ¯˘Ù‡˘, Ï·‡  ¯ÓÂ˘Â ÌÈ·¯ Â˘„ ¯·Î ‰�ÎÒ ÌÂ˜Ó·
‰ ÌÈ‡˙Ù ,' ÌÈ‡ÙÂ¯‰ ÂÂÈˆ Ì‡ Ï˜‰Ï ˘È ˙ÂÚÂ·˘ ·¯Ú· ÂÏÈÙ‡Â

‰�ÎÒ Â· ˘È˘ ‰ÏÂÁ·.5 Ì‚ ‡Â‰ ‰¯Â‡ÎÏÂ  ˘˘Á· Ï˘ ˜ÂÁ¯‰�ÎÒ.  

ÂÈ ·¯Ú ÏÈÏ·"Â„ÎÂ ÊÈ˜‰Ï ¯˙ÂÓ Ë ,'] ‰·¯ ‡�Ú˘Â‰ ÏÈÏÓ ıÂÁ .ד
‰˘ÔÈ„‰ ÌÂÈ ‡Â[.6  

åéòá äëàìîå äãåòñ"è 

˘‡ÂÒ‡ ‰„ÂÚÒ ÚÂ·˜Ï  ÌÂÈ ÏÎ Í˘Ó· ÏÂÁ‰ ˙ÂÓÈ· ‰· ÔÈÏÈ‚¯ ÔÈ¯ .ה
ÂÈ ·¯Ú"Ë ,˙·˘ ·¯Ú· ÂÓÎ ,ÂÈ „Â·Î ÏÏÎÓ ‡Â‰Â"ÏÈÏ· ÏÎ‡È˘ Ë‰ 
ÔÂ·‡˙Ï.7 ÔÈ‡ ÔÈ„‰ ÔÓ ‰ÏÂ„‚ ‰„ÂÚÒ· ‡Ï˘ ˙Â˙˘ÏÂ ÏÂÎ‡Ï Ï·‡ 
¯ÂÒÈ‡,8˙ÂÚÈ·˜· ÔÎ ‰˘ÚÈ ‡Ï˘ „·Ï·Â ,9˙ ‰Ê· Ì‚ ¯ÈÓÁÓ‰Â Ú"·.10  

ÂÚ˘ Ú˘˙Ó ÏÂÁ· ‰· ÏÈ‚¯˘ ‰„ÂÚÒÓ Ì‚ Ú�ÓÈÏ ‰ÂˆÓ˙  .ו
                                    

 . שאסר בערב שבועות אפילו בכוסות רוח]ח"סקל[ב "במ' עי .4

 .ב שם"מ .5

 .ב שם"מ .6

וכל ,  דאסור לקבוע בערב שבת סעודה שאין רגילין בה בחול]ב"רמט ס[ע "בשו .7

כשם שמצוה לכבד שבת : ]ז"ט הט"ו מיו"פ[ם "ולשון הרמב. היום בכלל האיסור

 וכל ימים ,מכובד'  לקדוש ה]ישעיהו נח[ כך כל ימים טובים שנאמר ,ולענגה

 וכבר בארנו הכיבוד והעינוג בהלכות , מקרא קדש]ויקרא כג[טובים נאמר בהן 

 וכן ראוי לאדם שלא יסעוד בערבי ימים טובים מן המנחה ולמעלה כערב .שבת

 וכל המבזה את המועדות כאילו נטפל לעבודה , שדבר זה בכלל הכבוד,שבת

רמט [ב "וכן במ. ט בכלל הדין" דגם ערב יו]א"תקכט ס[א "ה ברמ"וכ. ל"עכ. זרה
 דלאו דוקא לקבוע תמיד ]ט"סק[ח " ובכה]ה אסור"שם ד[ל "בבהעוד ' ועי. ]ח"סק

 .אלא אפילו פעם אחת בימי חייו אסור, סעודה כזו

 .ע שם"שו .8

 .ב"ח סקטו"כה .9

 .לך לך אות כב' ש פ"ח ש"בא .10
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‰ËÓÏÂ,11˙ÂÈ�ÓÊ ˙ÂÚ˘· Â�ÈÈ‰Â  ,‚ '‰ÏÈÏ‰ Ì„Â˜ ˙ÂÚ˘ , ÚÈ·¯ ‡Â‰˘
ÌÂÈ‰.12 Â˙ÂÏÈ‚¯Î ‰ÚÈ·˘ È„Î ‰· ÏÎÂ‡˘ ˙Ù ˙„ÂÚÒ ‡È‰˘ „·Ï·Â 
ÏÂÁ· , ˙ÂÚÈ·˜ ÏÏÎ· Â�È‡ Â�Â·Ú¯ ËÈ˜˘‰Ï ÏÎÂ‡˘ ‰Ó Ï·‡

‰„ÂÚÒ.13‰ˆÈ·Î „Ú ˙Ù ˙„ÂÚÒ· Â�ÈÈ‰Â . 

Ó ·˙ÎÂ˘‰ Ô¯" È„Î ˙·˘ ·¯Ú· ˙Â�Ú˙‰Ï ‰˘ÚÓ È˘�‡ Í¯„˘ Ú .ז
‰ÏÈÏ· ÔÂ·‡˙Ï ÂÏÎ‡È˘ .ÙÏÂ"ÂÈ ·¯Ú· ÔÈ„‰ ‡Â‰ Ê"Ë . Â·˙Î Ì�Ó‡

‰�ÂÚÓ ‡Â‰˘Î ˙·˘Ï Ò�ÎÈ ‡Ï˘ ÌÈ�Â¯Á‡‰ ,‡‡" ÒÈ�ËÒÈ‡ ‡Â‰ Î
˘ ÏÎ‡È Ì‡‰ÏÈÏ· ÏÂÎ‡Ï ·‡˙ ‡‰È ‡Ï ÌÂÈ· ËÚÓ , ·ÂË Ê‡˘

ÂÏ ‰˜ÈÊÓ ˙È�Ú˙‰ ÔÈ‡ Ì‡ ‰�Ú˙È˘.14ÓÂ "Ó ‰˘ÚÓ È˘�‡ ÓËÚÓ ÔÈ
Ó Ì‚ Ì˙ÏÈÎ‡Ó ÏÂÁ· ‰· ÔÈÏÈ‚¯˘ ‰„ÂÚÒÂÏÈÙ‡‰Á�Ó ÔÓÊ Ì„Â˜  .

 Ì‡ ÈÎ ÌÈÏÎÂ‡ ÔÈ‡˘ ÍÏÈ‡Â ˙ÂˆÁÓ ÌÈÚ�Ó� ˘ÈÂ ËÚÓ Â‡ ˙Â�ÂÊÓ È�ÈÓ
˙Â¯ÈÙ,15 Ê¯Â‡Â ˙ÂÈ�Ë˜ Â‡.16 ˘Î Ì‚ ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ˙Ù ÏÂÎ‡ÏÓ Ú�Ó�, 

ÂÒÈ¯Î ‡ÏÓÈ ‡Ï ,ÂÈÂ ˙·˘ „Â·Î ÌÂ˘Ó"Ë,  È„ÎÈ˘Ï ·‡˙ Ò�Î ˙„ÂÚÒ
 Â‡ ˙·˘ÂÈ"Ë. 

�ÂÚ˘ ·Â˘ÈÁ˙ÂÈ�ÓÊÈÏ ÌÂÈ‰ ÌÈ˜ÏÁÓ˘ ‡Â‰ "˙ÂÚ˘ · ,Â Â˜ÏÁ˙  .ח
·˘ÁÏ Ì‡ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ÌÂÈ‰  ¯Á˘‰ ˙ÂÏÚÓ  „ÚÌÈ·ÎÂÎ‰ ˙‡ˆ]  ‰Ê Ì‚Â

‰Ú Â‰Ó ˙ÂÚ„· ÈÂÏ˙"‰ˆ Â‰ÓÂ ˘"Î[,ÁÈ¯ÊÓ Â‡ ‰ÓÁ‰ ˙  „Ú
ÚÈ˜˘˙‰ ,ÔÂ¯Á‡‰ ÌÂÈ‰ ÚÈ·¯· ÏÂÎ‡Ï ‡Ï˘ ÔÈ„‰ Ì‚Â˙·˘ ·¯Ú·  ,

ÂÊ ˙˜ÂÏÁÓ· ÈÂÏ˙ , ˙‡ˆÏ ¯Á˘‰ ˙ÂÏÚÓ ÌÂÈ‰ ÚÈ·¯ ‡Â‰ Ì‡
ÎÂÎ‰ÌÈ·,‰ÚÈ˜˘Ï ‰ÁÈ¯ÊÓ ÌÂÈ‰ ÚÈ·¯ Â‡  .ÙÏÂ" ÏÂ„‚ ˘¯Ù‰ ÔÈ‡ Ê

                                    
 .א שם"ע ורמ"שו .11

ש עוד דבימים הקצרים מצוה לימנע גם קודם "וע. ח"ח סקי"ז וכה"ב שם סקי"מ .12

 .ז לא יהא תאב לסעודת הלילה"ת אם משער בנפשו שעישעו' ט

 .ה מלקבוע"ל ד"בה .13

פ דעת רבינו "ש שגם ע"וע, ב"ח סקכ"ח ובכה"ב סקי"ג ובמ"ע שם ס"שו' עי .14

 .ש הטעם"ע, ל אין נכון להתענות ביום שישי"האריז

 .ט"ח סקי"כה .15

 .כן נהגו במקומותינו .16
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‰Ê ÔÈ�ÚÏ ˙ÂËÈ˘‰ ÔÈ·.17 

¯· ÂÈ ·¯Ú· ‰Î‡ÏÓ ˙Â˘ÚÏ ÔÈ‡"Ú· ÂÓÎ ‰ÏÚÓÏÂ ‰Á�Ó‰ ÔÓ Ë .ט
˙·˘.18 ‰�Ë˜ ‰Á�Ó ÔÓÊÓ ‡�È„Ï Â�ÈÈ‰Â.19  ˙˜ÂÏÁÓ· ÈÂÏ˙ ‰Ê· Ì‚Â

                                    
ונמצא דרביע היום [כ "ש לצה"עהמשום דנמצא דגם אם נחשב שעות היום מ .17

. כ"שעות קודם צה' מ כנגד זה מתאחר זמן האיסור שהוא רק מג"מ, ]גדול יותר

, ]ונמצא דרביע היום קטן יותר[, וכן אם נחשב שעות היום מזריחה לשקיעה

דרך ו. שעות קודם השקיעה' שהוא ג, מ כנגד זה זמן האיסור מוקדם יותר"מ

ואם נחשב , 7:40 והשקיעה 5:35 הזריחה ב"משל ביום שבועות בשנת תשע

ורביע מזה ,  דקות845שהם ,  שעות14-כ אורך היום כ"א, מזריחה לשקיעה

נמצא שעה , וכשנקדים שיעור זה מן השקיעה,  שעות3.5 דקות שהם 211הוא 

וננקוט [אמנם אם נחשב מעלות השחר לצאת הכוכבים . 4:10-תשיעית ב

 27-וצאת הכוכבים הוא כ, דם הנץ דקות קו72לעיקר דעלות השחר הוא 

ואורך ,  דקות97נמצא שנוספו לאורך היום , ]8:05בשעה , דקות אחר השקיעה

,  שעות4-שהם כ,  דקות235ורביע מזה ,  דקות940-כ כ"ש לצה"כל היום מעה

דהלא עתה , ולא קודם השקיעה[ שעות קודם צאת הכוכבים 4כ יש לחשב "וע

, כ"ש לצה"יתכן לחשב שעות היום מעהולא , כ"ש לצה"מחשבין היום מעה

וכמעט , 4:05-ונמצא דזמן שעה תשיעית ב, ]ולחשב זמן רביע היום מהשקיעה

 דקות 72שהוא , ת"כ דר"אמנם אם נחשב כפי צה. [שאין הפרש בין החישובים

 144נמצא שנוספו ליום , 8:52כ הוא "ונמצא דצה] בדקות שוות[אחר השקיעה 

ואם נקדים שיעור זה קודם ',  ד247ורביע ממנו ',  ד990-ואורך כולו כ, דקות

ח "בכה' ועי]. ת"ל כר"אמנם לא קיי. 4:45נמצא דשעה תשיעית , ת"כ דר"צה

 שכתבו לעיקר לחשב השעות מעלות ]בביאורים' ז אות ט"ב פט"ח[צ " ובאול]ה"רנא סק[

ועיין במה שהארכנו בענין זה בקונטרס נר ציון , השחר לצאת הכוכבים

ואפילו , ת"דלדידן דבהכרח מקילינן בכמה פרטים נגד דברי ר, כות חנוכהלהל

נמצא שבהכרח נחשב שעות , ל לחוש לדבריו"ולא אמרינן נמי סב, בדאורייתא

ודוקא הסוברין . כ לא יבוא זמן חצות היום בזמנו"דאל, היום מזריחה לשקיעה

 .ע"וצ. ת לא יקשה להם אם יחשבו מעלות השחר לצאת הכוכבים"כר

ה "שם ד[ל "ובבה,  שאינו רואה סימן ברכה]א"רנא ס[ע "ש הביא מרן השו"גבי ע .18
ואיתא בירושלמי , דאיסורא נמי איכא, ם ועוד" הביא מדברי הרמב]העושה

, א"רנא סק[ח "ה בכה"וכ. ט"ה בערב יו"י ובאחרונים דה"ם והובא בב"ונפסק ברמב
ט "ח מיו"פ[ם "וזה לשון הרמב. חה דאסור לעשות מלאכה אחר זמן מנח"תקכט סקי

 אסור לעשות מלאכה בערבי ימים טובים מן המנחה ולמעלה כמו ערבי :]ז"הי
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�‰"ÌÂÈ‰ ˙ÂÚ˘ ·Â˘ÈÁ· Ï. ÂÈ Â‡ ˙·˘ „Â·ÎÏ Ï·Ë˘ ÔÓÊÓ˘ ÔÂÎ�Â" Ë
˙ÈÈ˘Ú· ˜ÒÚ˙È ‡Ï‰Î‡ÏÓ .20 

‡·ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ ,‰Ê ÏÎ Ú·˜ Í¯„ ‰Î‡ÏÓ‰ ‰˘ÂÚ· , ‰˘ÂÚ· Ï .י
 È‡¯Ú Í¯„ÂÏÈÙ‡¯˙ÂÓ ¯Î˘· .21 Â‡ ÌÈÓÂÏ˘ ˙¯‚‡ ·Â˙ÎÏ ¯˙ÂÓ ÔÎÏÂ 

ÂÈ˙ÂÒ�Î‰Â ÂÈ˙Â‡ˆÂ‰ ÔÂ·˘Á ,ÂÂÏÈÙ‡„·‡‰ ¯·„ Â�È‡˘Î  . Ì‡ Â‰ÈÓÂ
Ú�ÓÈÏ ˘È ‰ÓÂ„ÎÂ Ò˜�ÙÏ Ò˜�ÙÓ ÔÂ·˘Á‰ ˜È˙Ú‰Ï ˜¯ Í¯ˆ�.22 

„ÎÂ ÌÈ„‚· ıÂ‰È‚Â ÌÈÏÚ� ÁÂˆÁˆÂ‰ÓÂ ,È‡¯Ú ˙ÂÎ‡ÏÓ ÂÏ‡ ÏÎ˘.23 
 ¯˙ÂÓ ‰Ê·˘ Â�ÈÈ‰ÂÂÏÈÙ‡˙·˘ Í¯ÂˆÏ Â�È‡˘Î . 

‡ ˘ÈÎ¯ˆ Â¯Â·Ú ÔÈÎÓ˘ ÈÓ ÂÏ ˘È Ì‡ ,È" ÔÈ‡ ÔÈ„‰ ¯˜ÈÚÓ ˘·˙ .יא
¯ÂÒÈ‡ ,ÙÏ ‰‡¯È ÌÈÓ˘ ‡¯È ÏÎ ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ˘Â¯ ‰„˘· Â˙Î‡ÏÓÓ 

]˙Â�Á· Â‡ [‰�Ë˜ ‰Á�Ó ÔÓÊÓ ,ÂÏÈÙ‡ ÌÈ�ÈÎÓ ˙È·‰ È�·˘ ‰Ê ÔÙÂ‡· 
˙·˘ ÈÎ¯ˆ ÂÏ .ÓÁÓ ÌÈ·¯Â ÌÈ¯ÈÌ‚ ˘Â¯ÙÏÎ‡ÏÓÓ ‰˙È··˘ .24 

                                                                                      
 וגוערין בו , וכל העושה מלאכה בהן אינו רואה סימן ברכה לעולם,שבתות

 . 'וכו, ומבטלין אותו בעל כרחו אבל אין מכין אותו מכת מרדות

ל "וקיי, א מנחה קטנה"א מנחה גדולה וי" י]שם[ע "דגבי שבת כתב מרן השו .19

. ח דהסומך על המקילין לא הפסיד"ב והכה"ולשון המ. א בתרא"הלכה כי

ואף על פי שיש סוברים לאסור מן זמן מנחה :  כתב]לך לך אות כ' ש פ"ש[ח "ובבא

ב "צ ח"ה באול"וכ. כ"ע. קיימא לן הלכה כדברי המקל בדברי סופרים, גדולה

 .ריםז אות ט בביאו"פט

 .ג"ח סק"כה .20

 ]ד"סק[ח " ובכה]ג"סק[ב "ש עוד במ"וע. י"ח סק"ד וכה"ב סק"ובמ, א"א רנא ס"רמ .21
אבל פועל הנשכר אצל , דאין האיסור אלא באדם העושה מלאכת עצמו

זמנו עד סמוך לשקיעת החמה בכדי שיוכל לילך לביתו למלאות , ב בסתם"בעה

ומיהו אם יש מנהג קבוע לפסוק , חבית מים ולצלות דג קטן ולהדליק הנר

 דראוי לפועל שלא להשכיר ]ד"סק[צ "ש עוד בשעה"וע, פוסק כפי המנהג, קודם

 .רק עד זמן מנחה קטנה, עצמו ליום שלם בערב שבת

 .ב"ח סקי"כה .22

 .ז אות ט"ב פט"צ ח"אול .23

ו ז דאפילו כשאינ"ע הגר" שהביא דדעת שו]ו"סק[ח "בכה' ועי. ה ויש"ל ד"בה .24
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ÂÁÒ ¯ÂÎÓÏ ,¯ÂÒÈ‡‰ ÏÏÎ· ‡Â‰ Ì‡ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Â˜ÏÁ� , ¯˜ÈÚ‰Â¯‰ .יב
ÔÈ¯È˙ÓÎ.25ÌÂÈ „ÂÚ·Ó ˜ÈÙÒÓ ÔÓÊ Â˙Â�Á ¯Â‚ÒÈ˘ ÍÈ¯ˆ Ì�Ó‡  , ÏÎÂÈ˘

˙·˘ ÈÎ¯ˆ ÏÎ ÔÈÎ‰ÏÂ Â˙È·Ï ÍÏÈÏ ,ÂÎÂ ÂÈ„‚· ÛÈÏÁ‰ÏÂ ÏÂ·ËÏÂ'.26 
¯˙ÂÈ Ì„˜ÂÓ ˙ÂÈÂ�Á‰ ¯Â‚ÒÏ ÏÎ‰ Â‚‰� ÌÂÈ‰Î ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ ,È‡Â ÈÂ‡¯ Ô

¯„‚ ıÂ¯ÙÏ. 

Í¯ÂˆÏ ÂÈÏÎÂ ÂÈ„‚· Ô˜˙Ï Â‡ ˙·˘ÂÈ" Ë ¯˙ÂÓÌÂÈ‰ ÏÎ.27  .יג
 

åé áøòá úøåôñú"è 

ÁÏ‚Ï ‰ÂˆÓ Â˘‡¯ÂÈ ·¯Ú·"Ë ,ÂÈÏ Ò�ÎÈ ‡Ï˘" ‡Â‰˘Î Ë  .יד
ÏÂÂ�Ó.28Ï ÍÂ˙ ÁÏÈ‚ Ì‡˘ ¯˘Ù‡Â  ' ÌÂÈ]Ï· ÔÂ‚Î"¯ÓÂÚ· ‚[ , Â�È‡

‡Â ÏÂÂÈ� ·˘Á�"ÁÏ‚Ï ˆ . ÁÏÈ‚· ‰Ê ÏÎ Â‰ÈÓÂ Â˘‡¯ ˙Â¯Ú˘È¯Ó‚Ï ,
Ì‡ Ï·‡˙Â¯Ú˘‰ ÔÓ ˙ˆ˜Ó ÁÈ�‰  ,ÂÏÈÙ‡  Â¯·Ú Ì‡ ÌÈ˘Ï˘Ó ˙ÂÁÙ

ÌÂÈ ,ÌÂÈ ÌÈ˘Ï˘ ¯ÂÚÈ˘Î ˙Â¯Ú˘‰ ÔÈÏ„‚˙Ó ÌÂ˜Ó ÏÎÓ , ÁÏ‚Ï ÍÈ¯ˆÂ
·Â˘ÂÈ ·¯Ú· "Ë.29 

Ú"Ó ˙¯ÈÙÒ ¯Á‡ „Ú ¯ÓÂÚ‰ ÈÓÈ ÏÎ ÔÈ¯Ù˙ÒÓ ÔÈ‡ „ÂÒ‰ Ù" Ë .טו
ÌÈÓÈ.30 ÂÓ ˙Ú„Â"·¯‚‰ ¯"‰ÏÏÊ ˆ"˘‡¯‰ ˙Â¯Ú˘· ‰Ê ÏÎ˘ ‰ , Ï·‡

                                                                                      
 .צריך להתעסק כלל בצרכי שבת לא פלוג רבנן ואסור לעסוק במלאכתו

והכריע , ח הביא מחלוקת בזה"ובכה,  שהתיר בפרקמטיא]א"סק[ב "במ' עי .25

כבר פשט , פ שנחלקו בפרקמטיא" כתב שאע]לך לך אות כ' ש פ"ש[ח "ובבא. כמתירין

 .המנהג להיתר בכל המקומות

 כתב ]א"רנו סק[ולקמן , חנויות קודם הדלקת נרותב שם דזמן סגירת ה"ה במ"כ .26

שמא יימשכו , כדי שיספיקו צרכי שבת, שצריכין לסגור כשעה קודם השקיעה

 כתב שצריך להפסיק ]ב"רנא סק[ח "ובכה. ו"מ ויבואו לספק חילול שבת ח"במו

 .כשיעור שכתבנו למעלה

 . לענין שבתב"א ס"נר' סיע "השוכמבואר בדברי מרן  .27

 .א"ב סק"א ומ"ע תקלא ס"שו .28

 .א"צ תקלא סק"שעה .29

ט "ענין הגילוח במ: ]ד"ו ע"דפ, דרוש הפסח דרוש יב[ו בשער הכוונות "ה לשון מהרח"כ .30
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Ô˜Ê‰ ˙Â¯Ú˘· ,Ì¯ˆ˜Ï ‚‰Â�˘ ÈÓ, ¯ÓÂÚ‰ ÈÓÈ· Ì‚ Ì¯ˆ˜Ï È‡˘¯ 
Ï ÌÂÈÓ"ÍÏÈ‡Â „.31 

, ¯˘‡Ó ˙¯ÈÙÒ ¯ÙÒ˘ ¯Á‡"Ë˙ÂÚÂ·˘ ·¯Ú ÏÈÏ·  ,„ÈÓ ÁÏ‚Ï È .טז
‡Â"¯˜Â·Ï ÔÈ˙Ó‰Ï ˆ ,]Ú‡" ‰�˘‰ ˙ÂÓÈ ¯‡˘·˘ Ù ˘È ‡Ï˘ ÔÈ¯‰Ê�

‰ÏÈÏ· ÁÏ‚Ï32 .[Á¯‰Ó ‚‰�Ó ‰È‰ ÔÎÂ"ÚÈÊ Â"‡ , Â˘‡¯ ÁÏ‚Ó ‰È‰˘
Ó ÏÈÏ· ¯ÓÂÚ‰ ˙¯ÈÙÒ ¯Á‡ ÛÎÈ˙"Ë ,ÂÈ‰ „Ú ÔÈ˙ÓÓ ‰È‰ ‡ÏÂÌ.33 

                                                                                      
 , אלא בערב פסח ובערב חג השבועות,ל מגלח ראשו"זרי  לא היה מו,ימים אלו

ולשון . כ"ע.  עניןג לעומר בשום" ולא ביום ל,ח אייר"ולא היה מגלח לא ביום ר

ובענין הגלוח בימי העומר צריך להזהר : ]ד"דף כה ע[ש בנהר שלום "רבינו הרש

י "וכמנהג האר,  שלא לגלח בשום אופן אלא ביום ארבעים ותשע,לשמור מאד

לגלח ביום ארבעים ושמונה , ולא כמו שכתבו קצת מקובלים אחרים, ה"להז

אם מותר לגלח , ע בשבתונסתפקתי ספק גדול אם חל יום ארבעים ותש', וכו

ולולי שהכריחוני לגלח כמעט לא הייתי , ולא אפשיטא לי, בארבעים ושמונה

 דכל דברי ]ו"ה וסק"תצג סק[י "א בברכ"מרן החידולשון @@.  ל"כע, מגלח

אך יש סוד , האחרונים שדנו מתי מספרין בעומר הוא לפי הטעם דאבילות

ולכן , ל" בדעת רבינו האריזי צמח"כ ובמהר"ש בשעה"וכמ, בדבר שלא לגלח

.  אם לא על פי סיבה,עד ערב שבועותל ראוי להחמיר "הנוהגין כמנהג האריז

ו שגילח ביום " על אביו מהרח]כ"בשעה[ש ויטאל העיד "מהרואמנם @@.  ד"עכ

ו הסתיר "אבל כתב שאביו מהרח, וביאר שם טעם בדרך אפשר, ח לעומר"מ

מר שמא לא יוכל היהודי המגלח לבא וא, ממנו הדבר והיה דוחה אותו בקש

, ז" כתב ע]טז' ד תשו"ח[ת רב פעלים בסוד ישרים "ח בשו"ורבינו הבא. למחר

ו "ל דמהרח"וצ, ודאי דהכי נקטינן, ש החליט הדבר לגמרי"שאחר שרבינו הרש

, שאם היה טעם בדבר, היתה לו סיבה אחרת נוגעת לו עצמו ולא רצה לגלותה

על כן אנו אין , ולא ביאר לו, הסתיר הדבר ממנולמה , ו"כאשר חשב מהרש

 ובמורה ]שם[י "א בברכ"ה בדברי מרן החיד"וכ. ל בזה"ש ז"לנו אלא דברי הרש

 .ש"ע, וכן בספר שמן ששון, ]אות רכא[באצבע 

ה דמותר "וה. דהסוד הוא בשערות הראש דוקא, ג פרק יז אות ו"צ ח"אול .31

 .ומרד בע"שבגופו אחר לשיער להסיר שאר 

 .ש"ע, ו אות ז' כמבואר במועד לכל חי סי .32

ל "אש: ל" וכתב שם וז]ח הוא בדף נג"בנדמ[ו "ה בספר בית מועד המיוחס למהרח"כ .33

שראה ] רבי בנימין הלוי[=ה "ר זללה"ואני קיבלתי מאאמו, ]אמר שלמה הלוי[=
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Ó ÌÂÈ „Ú ÔÈ�È˙ÓÓ ˘ÈÂ"Ë.34 

Ó ÌÂÈ ÏÁ˘Î"˙·˘· ¯ÓÂÚÏ Ë ,˙·˘ ·¯Ú· ÔÈ¯Ù˙ÒÓ ,Ú‡" Ù .יז
Ó ‡Â‰˘"¯ÓÂÚÏ Á ,ÏÂÂ�Ó ‡Â‰˘Î Ï‚¯Ï Ò�ÎÈ ‡ÏÂ.35

  ‡Ï ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ
˙·˘ ·¯Ú ÌÂÈ· ‡Ï‡ ÁÏ‚È ,Ó ÏÈÏ· ‡ÏÂ"¯ÓÂÚÏ Á ,Ú‡" ¯·Î˘ Ù

¯ÓÂÚ‰ ˙¯ÈÙÒ ¯ÙÒ, ÂÈÂ ˙·˘ „Â·ÎÏ ¯Ù˙ÒÓ˘ ¯ÎÈ� ‡‰È˘ È„Î"Ë . 

�È„ÓÒÈ‡ ÔÈ‡ ·¯Ú· Â‡ ˙·˘ ·¯Ú· ÌÂÈ‰ ÏÎ· ¯Ù˙Ò‰Ï ¯Â‡  .יח

                                                                                      
י " עשיצק מים, ]בעל ספר מעשה חייא[ה "רופא זללה] רבי חייא[=ח "לרבו מהר

י בימי חג "וגם מכל הרבנים ההולכים לראות את פני האדון דא רשב, ל"האריז

שכולם היו מסתפרים , ל"שרובם ראו את האריז, השבועות שהיו בימים ההם

 .]דף פח[ה בשמן ששון בפתח עינים "וכ. ל"עכ. ט תיכף אחר ספירת העומר"ליל מ

כ רבי "וכ. ]כת עומר אות טומער[וכן בספר ברית כהונה לרבי כלפון הכהן . ש"ע

תצג ' סי[בספר פקודת אלעזר ' ועי, ]כא' ח סי"ב או"ח[ת שמחת כהן "חוויתא הכהן בשו
ש הזהיר "הנה רבינו הרשואמנם @@.  מה שהעיד על מנהג המערב]דף לד, ב"ס

, ט"אבל אין כוונתו לשלול הגילוח אור ליום מ, ט"שלא לגלח כלל קודם יום מ

וגם כוונתו [, וכמבואר בדבריו שם, ח"המתירין לגלח ביום מרק לאפוקי מן 

, לולא שהכריחוהו לגלח, ט בשבת"להורות שהיה סובר לאסור גם כשחל מ

ח בלשון חכמים שכתב שמגלחין ביום ערב "וגם בלשונות רבינו הבא]. ש"ע

ומאחר שלא נמצא כלל , ט"אין הכרח כלל שכוונתו לאסור ליל מ, שבועות

וכן נהגו גדולי , ט" המקובלים סתירה להיתר לגלח בליל מבדברי רבותינו

ודאי שלא נתכוון לאסור בלא טעם נגד , ל ועשו מעשה בעצמם"תלמידי האריז

 . וכן עיקר. מנהגם

 .אות ט' ח' מועד לכל חי סי .34

. ח לעומר"א סוף דבר שנתגלח ביום מ"ש זיע"כמבואר לעיל שגם רבינו הרש .35

שכתב תחילה שלדעתו יגלח , ]אות רכא[מורה באצבע א ב"ה בדברי מרן החיד"וכ

אלא , ש שלדעתו לא יגלח"ושוב הביא דברי הרש, ט בשבת"ח כשחל מ"ביום מ

ט בשבת יגלח בערב שבת ולא "אם חל יום מוסיים דהעיקר ש', שהכריחוהו וכו

אזי , ט בשבת"וכן הוא בספר שמן ששון דכשחל יום מ. יכנס לחג כשהוא מנוול

שהעיד  ]'עומר אות ד' נהר פקוד הל[שער המפקד ' וכן הוא בס. ש"ע, ח" מיגלח ביום

ח "ק שכן הוא מנהג המקובלים וסיעתם לגלח ביום מ"שראה בירושלים עיה

 .ז שהדברים ברורים ונכונים"וכתב ע, ט בשבת"כשחל יום מ
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ÂÈ"Ë.36ÊÈ¯‡‰ Â�È·¯ Ì�Ó‡ " ¯Á‡ ÁÏ‚Ï ‡Ï˘ ¯‰Ê� ‰È‰ Ï ÔÓÊ ‰Á�Ó
 ‰ÏÂ„‚˙·˘ ·¯Ú· ÂÏÈÙ‡.37¯·„‰ ÌÚË· ÌÈ�Â¯Á‡‰ Â˜ÏÁ�Â  , ‰‡¯�Â

‰Á�Ó ÏÏÙ˙‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú˘ „ˆÓ ‡Â‰˘ ¯˜ÈÚ , ¯Ù˙Ò‰Ï ÌÈ¯ÒÂ‡ ˘ÈÂ
ÂÏÈÙ‡‰ÏÂ„‚ ‰Á�Ó Ì„Â˜ ‰ÏÈ‚¯ ˙¯ÂÙÒ˙  .ÙÏÂÌ‰È¯·„ È·Î Ì‡  ¯

‰Ê· ˘˘Á ÔÈ‡ ‰Á�Ó ÏÏÙ˙‰.38‡·‰ Â�È·¯ ˙Ú„Â " ÏÏÙ˙‰˘Î Ì‚„ Á
                                    

 הביא בשם ספר הכל בו שנראה לאסור להסתפר מספר ישראל ]רנא' סי[י "בב .36

והסיק דתספורת מעשה . בי שבתות וימים טובים מן המנחה ולמעלהבער

וכל , וכתב שהעולם נהגו היתר בדבר. הדיוט מותר דלא גרע מחול המועד

א הביא הדין "וברמ. כ"ע. מקום שהלכה רופפת בידיך הלך אחר המנהג

לפי שניכר שעושה לצורך שבת או , דמסתפרין כל היום אפילו מספר ישראל

א לפקפק בזה משום דהיא " שהביא מדברי הגר]ה ומסתפרין"ד[ל "בהב' ועי. ט"יו

 הביא דעות ]ב"תקלא סק[צ "אמנם בשעה. ואפילו בחינם אסור, מלאכת אומן

ט כשהזמן "וכתב דבערב יו, האחרונים בזה לענין מנחה גדולה ומנחה קטנה

וכתב עוד . אפילו לכתחלה יוכל לסמוך להסתפר עד מנחה קטנה, דחוק לו

מ "מ, א שהתיר להסתפר כל היום"א שם מפקפק על דברי הרמ"אף דהגרד

וכן , לענין ערב יום טוב כדי שלא יכנס לרגל כשהוא מנוול אין להחמיר

 .ד"עכ, המנהג

ומקור הדבר מדברי . לך לך אות יד' ש פ"ח ש"ובבא, ז"ב רנא סק"ה במ"כ .37

ל היה נזהר מאד שלא "ורי זמ: ל" וז.]קדושים דף כד' מ פ"שעה[שכתב , א"ו זיע"מהרח

ש לא היה מגלח אלא "ואפילו בע, לגלח ראשו אחר שעת המנחה הגדולה

 .קודם חצות בלבד

שאחר חצות הוא מצד האם , ל"בטעם דברי רבינו האריזיש לחקור הנה  .38

ף "הרידחש לדעת  שמא מצד או, ]ז גם בלילה אסור"ולפ[, מתעוררים הדינים

וכדמצינו , ספורת אפילו סמוך למנחה גדולה לאסור תבירא להום דס"הרמבו

ר "ב הביא מא"ובמ. ם"ד הרמב"ל שפסק עפי"בכמה דוכתי לרבינו האריז

וקאמר דלא מבעיא , ג שהוא משום שעדיין לא התפלל מנחה"ש ופמ"ומחה

אלא אפילו בשבת שהוא לצורך מצוה , בחול שנמנע מזה קודם תפילת מנחה

ם לאסור תספורת אפילו סמוך " הרמבוהיינו משום שחשש לשיטת, נמנע מזה

ב דהעולם אין נזהרין בזה אפילו סמוך למנחה קטנה "וכתב המ. [למנחה גדולה

הגאון ר "ומו@@]. ובזמננו אינו נהוג, לפי שסומכין על קריאת השמש למנחה

ו "הוכיח ממנהג מהרחבספר שמן המשחה כתב לל "רבי מרדכי בן שמעון זצ

דאין אשר מוכח בזה , ט יום" אחר שספר מלגלח ראשו בלילה ערב שבועות
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ומשום שיטת , מנחהתפילת משום רק אלא , ב"קפידא בלילה מטעם דינים וכיו

ל דאפילו תספורת דידן אסור סמוך למנחה גדולה לסברת "ם הנ"ף הרמב"הרי

 גם אחר  יכול לגלח ראשו,אם התפלל תפילת מנחהז נמצא ד"ולפ. ע"מרן השו

קדושים ' מ פ"שעה[שכתב , א"ו זיע"מדוקדק מלשון מהרחהוא וכן @@  .חצות היום
ל היה נזהר מאד שלא לגלח ראשו אחר שעת המנחה "מורי ז: ל" וז.]דף כד

ב מה "וצ. ל"עכ. ש לא היה מגלח אלא קודם חצות בלבד"ואפילו בע, הגדולה

ולא כתב , ולמה תלה דבר זה במנחה, "אחר שעת מנחה גדולה"הלשון אומרת 

שהרי חצות עדיין אינו זמן מנחה , ועוד,  יגלח אחר חצות היוםבפשטות דלא

ומזה נראה יותר דעיקר כוונת הדברים משום . כי יש חצי שעה בנתים, גדולה

פ "ש ע"גם בסידור רבינו הרש, ועל כן. ולא משום זמן חצות, תפילת מנחה

 קודם חצות שעדיין :ל" כתב בזה]167' א עמ"ח, ה"לרבי ידידיה רפאל אבולעפיא זצללה[א "היר

דהרי , וכוונת דבריו. ל"עכ, יגלח ראשו לכבוד שבת, לא הגיע זמן מנחה גדולה

ע אסור להסתפר אפילו תספורת של כל "ם ומרן השו"ף והרמב"לדעת הרי

דמאז , סמוך לזמן מנחה' פי, ולכן הזכיר שעת מנחה, אדם סמוך למנחה גדולה

 כי אחר חצות נכנס תוך חצי ,ולכן כתב קודם חצות, נאסר משום שעת מנחה

אבל אם היתה כוונת הדברים מצד התעוררות [, שעה דסמוך למנחה ואסור

מ כלל במה שהגיע או לא הגיע זמן מנחה "אין נ, הדינים לאחר חצות היום

שהרי , דאינו ענין להתגברות הדינים לאחר חצות, לדקדק כןויש @@].  גדולה

 זמן רחמים שאין אומרים בו בערב שבת מחצות מתגלית הארת שבת והוא

,  שמשעה חמישית ביום שישי]א"ודף סב ריש ע, ב"דף מב סוע[כ "כמבואר בשעה, תחנון

ועל כן הנקבר , ה יושב על כסא רחמים"ד שעות של שבת הם זמן שהקב"וכ

ואפילו , והוא זמן עליית העולמות כנודע, בשעות אלו ניצול מחיבוט הקבר

ו בשער "ש מהרח"כמ, הותר לקרוא מקראבליל שישי אחר חצות לילה 

,  לפי שמתחילה הארת שבת להתנוצץ והרחמים מתרבים:]דף לה[המצוות 

ועל כן לא נראה שזהו ]. פ שבשאר ימות החול אין לקרות מקרא בלילה"אע[

כ לכאורה לא היה לו לימנע גם בערב שבת אחר "דא, ל"טעם רבינו האריז

, מ"ונ. וכדברי האחרונים,  תפילת מנחהאלא ודאי הטעם כדלעיל משום, חצות

א "במג' עי[, כשאין לחוש שיטרד אם ישבר הזוגאו , שאם יתפלל מנחה תחילה

ונראה דגם . שוב אין לחוש, ]דאם יש לו כמה זוגות אפשר דשרי> ]ג"רלב סק[<

ז יצטרך "דטעם החשש שמא ישבר הזוג משום דעי, אם יעמיד שומר מהני

ם "ש הרמב"וכמ, מן תפילה וישכל להתפלללתקנו ויטרד עד שיעבור ז

 . שוב אין לחוש, כ כשיש שומר המזכירו דעובר זמן תפילה"וא, ש"בפיהמ
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 ‰Á�Ó ‡Ï˘ ¯˘ÈÂ ·ÂË˙ÂˆÁ ¯Á‡ ¯Ù˙Ò‰Ï.39 

‡·Ú ¯Ù˙Ò‰Ï ¯ÂÒ‡"Ì„‡ È�· ÔÈÈÂˆÓ˘ ÌÂ˜Ó· ‡Ï‡ È¯Î� È , Ï .יט
¯ÂÒ‡ ÂÓˆÚ ÔÈ·Ï Â�È· , ÌÂ˘Ó È¯Î�‰ ÌÚ „ÁÈÈ˙‰Ï ¯ÂÒ‡˘ ÈÙÏ

ÌÈÓ„ ˙ÂÎÈÙ˘ ,ÚÂ"¯˙ÂÓ ‰‡¯Ó ˘È Ì‡ ÔÈ„‰ Ù.40 ‰ÂÊ· Ï·‡" ˜
· ¯ÈÓÁ‰Ú ¯Ù˙ÒÈ ‡Ï˘ ‰Ê" ÌÏˆ ÌÚ ÂÏ˘ ÌÏˆ ·¯ÚÓ˘ È�ÙÓ È¯Î� È

ÈÂ‚‰,41 ÙÏÂ" ¯ÈÓÁ‰Ï ˘È ÊÂÏÈÙ‡‰‡¯Ó ˘È˘Î  . 

ùàøä øòéù 

 Ï„‚Ï Ì„‡Ï ¯ÂÒ‡Î Â˘‡¯ ˙ˆÈˆÌÈÂ‚‰ Í¯„,42 ÔÙÂ‡· Ì‚ Â�ÈÈ‰Â  .כ
‰Â‡‚Â ıÁ˘ Í¯„ ÈÙÂÈÂ ÈÂ�Ï ÔÁÈ�ÓÂ ÏÏÎ ÂÈ˙Â¯Ú˘ ¯ÙÒÓ Â�È‡˘,43 

ÂÚ‚� Â˘‡¯· ÂÈÓ˘‡· ÍÏ‰˙Ó ¯ÚÈ˘ „Â˜„˜.44 Ï‡ ‰Ú¯ÓÂ Â‡ˆÈ ‰Ú¯ ,

                                    
דאפילו אם התפלל מנחה אין נכון להסתפר אחר , ]ויקהל אות יא' א פ"ש[ה בספרו "כ .39

ד הסוד אין נכון " שכתב שע]ז"רלב ס[ל "וכנראה שהבין כן מדברי החס, חצות

ולא הזכיר שם ענין מנחה אם התפלל אם , ש"אחר חצות אפילו בעלהסתפר 

ומי , ח מבואר דאינו אלא ענין לכתחילה שאינו נכון"מ גם מדברי הבא"ומ. לאו

נראה ברור שבודאי , שאירע לו שעבר זמן חצות ולא הסתפר לכבוד הרגל

 .'שהוא דינא דגמ, עדיף שיסתפר אחר חצות ולא יכנס לרגל כשהוא מנוול

וכבר הוי עובדא באיש צבא שאחר המלחמה . ב"ך סק"א ובש"ד קנו ס"ע יו"וש .40

ומיהו . ד"הי, ש"וחל, והרגו בסכין שבידו מאחוריו, נסתפר אצל נכרי בינו לבינו

דבזמננו אין חשודין על ] לענין ציצית[ שהביא מחיי אדם ]ז"כ סק' סי[ב "עיין במ

 .שפיכות דמים

 .197 א עמוד"פ היר"ש ע"סידור הרש .41

 .א"ד קעח ס"ע יו"שו .42

 .ב"ז סק"ז ובט"ח ע"בב' עי .43

 דהאחרונים ]'חיי שרה אות ה' פ[ח " ובבא. בזה]כז אות יד' סי[ף "ח למרן החבי"בכה' עי .44

ורע עלי :  שכתב]ו"כז סקט' סי[ב "במ' ועי, הרבה בראשםשיער פקפקו במגדלי 

בד כי הוא דרך שחץ  מל,המעשה של אותן האנשים שמגדלין בלורותיהן

 דכיון דגדולין הרבה ליכא למימר בהו ,יש בו איסור בהנחת תפילין',  וכווגאוה

א " בשביל הני שערות המרובים א, ובלאו חציצה נמי,היינו רביתייהו וחוצצים

 .כ"ע. לצמצם שיהיו מהודקין ומונחין על מקומן כדין
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ÈÂ�Ï Ô¯Ú˘· ÔÈÏÒÏÒÓÂ , Â‡Ï· ÔÈ¯·ÂÚÂ ÌÓˆÚ ˙Â‡�Ï ‰‡¯Ó· ÔÈËÈ·ÓÂ
‰˘‡ ÏÚ ¯·‚ ÈÏÎ ‰È‰È ‡Ï„.45ÊÈ¯‡‰ Â�È·¯ ˙Ú„ÏÂ "‡„ÈÙ˜ ˘È Ï 

 ÏÏÎ ÁÈ�È ‡Ï˘ ‰ÏÂ„‚¯ÚÈ˘  Â˘‡¯·]˘‡¯‰ ˙Â‡ÈÙ „·ÏÓ[ , ·ÂËÂ
ÌÂÈ ÌÈ˘Ï˘· ÌÚÙ ˙ÂÁÙÏ Â˘‡¯ ÁÏ‚Ï ¯‰ÊÈÏ ,ÏÓ ˙ÂÁÙ·˘ ' Â�È‡ ÌÂÈ

ÏÂÂÈ� Â�È‡Â Ú¯Ù.46 ÎÂ‡·‰ Â�È·¯ ·˙" ÔÈ‚‰Â� ˘È˘ Á ÌÚÙ ÁÏ‚Ï
ÚÂ·˘· ,˙·˘ ·¯ÚÏ ˙·˘ ·¯ÚÓ Â�ÈÈ‰„ ,ÂÈÏÚÓ ÌÈ�È„‰ ¯È·ÚÓ ‰Ê·Â ,
Ó Ï·‡"‰Ê· ‡„ÈÙ˜ ÔÈ‡ ÌÈÓÈ ˘„ÂÁ „Ú Ó.47 ¯˘‡Î ‰Ê ÏÎ Â‰ÈÓÂ 

È¯Ó‚Ï ˙Â¯Ú˘‰ ¯È·ÚÓÂ ÁÏ‚Ó , ÌÈÓÈ ˘„ÂÁ „Ú ˙ÂÏ„‚˙Ó˘ ‰Ó ‰Ê·˘
Ú¯Ù ·˘Á� Â�È‡ ,˙Â¯Ú˘‰ ÔÓ ˙ˆ˜Ó ÁÈ�Ó Ì‡ Ï·‡ , ˙ÂÁÙ· Ì‚

Ó¯Ú˘ ÏÂ„È‚ ·˘Á� ÌÂÈ ÌÈ˘Ï˘ , ¯ÂÚÈ˘Ó ˙ÂÎÂ¯‡ ˙Â¯Ú˘‰˘ ÏÎ
ÌÂÈ ÌÈ˘Ï˘· ˙ÂÁÓÂˆ˘.48 

Ò‰ ÔÙÂ‡ ¯ÚÈ˘˘‡¯‰ ,ÊÈ¯‡‰ Â�È·¯ ˙Ú„Ï" ÂÁÏ‚Ï ˘È Ï¯˙  .כא
¯Ú˙· ,¯·„· „ÂÒ ˘ÈÂ.49ÔÂÓ„˜ ÔÓÊÓ Â�È˙Â·¯Â Â�È˙Â·‡ Â‚‰� ÔÎÂ  ,

Ú ¯Ú˙· Ì˘‡¯ ÌÈÁÏ‚Ó ÂÈ‰ ˙·˘ ·¯Ú ÏÎ·˘"ÊÈ¯‡‰ ˙�ÂÂÎ Ù"Ï ,Â ÔÎ

                                    
, ברים מסתכלין מותרא שבמקום שהג"פ שכתב הרמ"ואע. ו"ד קפב ס"ע יו"שו .45

אבל , א אלא במסתכל לצורך"ה שלא התיר הרמ"צ זללה"ר הגרב"דעת מו

ומיהו להסיר הכתמים מפניו או הנוצות . ע אסור"במסתכל להתנאות לכו

א "ש הגר"וכמ, ע"וכן הוא גם לדעת מרן השו, א דשרי"מראשו מפורש ברמ

 דכל מה ,ל בגדר הדבר"ולכאורה צ. בדעתו דכל שאינו להתנאות מותר

 . ורק הנעשה ליפויי ונוי אסור, שנעשה לסדר ונקיון שרי

, ש"והוא ניוול ע, יום'  כמה הוא גידול הפרע ל]א"א מביאת מקדש הי"פ[ם "כ הרמב"כ .46

 .ש"ע, ]סימן שפח[ה בתורה לשמה " וכ.וכהן שנכנס כן למקדש חייב מיתה

 בשם ]א"תקלא סק[צ "ה בשעה"וכ. .]דף פט[, ח בספר בניהו על התיקונים"רבינו הבא .47

  .דאין בזה ניוול, צ לגלח קודם הרגל"יום לרגל א' דאם גילח תוך ל, ג"הפמ

ולדידן במדינתנו שאין המנהג לגלח רק : ל"צ שם שכתב וז"בשעה' עי .48

וממילא , ואם כן אפילו אחר שסיפר עצמו נשאר עליו מעט שער, במספרים

יותר שיער שים יום יתרבה עליו האפילו אם ישהה אחר זה פחות משל

 .לוחימשלשים יום שלפנים שהיה אז אחר ג

 .עיין בנוסח לשם יחוד המתוקן לזה שהובא לקמן .49
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 Â�È·¯ Ï˘ Â‚‰�Ó ‰È‰‰‡·"ÁÚÈÊ "‡,50  Ïˆ‡ ËÂ˘Ù ‚‰�Ó‰ ÔÎÂ
ÂÓ„‡"ÚÈÊ ‡¯ÈˆÁÂ·‡ ˙ÁÙ˘Ó È¯"‡ , ˙Âˆ¯‡· ÌÓÚ ÌÈ˘Â„˜ ÏÎÂ

ÈÓÈ�Ù‰ ·¯ÚÓ‰.51 ÂÓ Â‚‰� ÔÎÂ"¯ ÚÈÊ È·Ú¯˘ ÈÎ„¯Ó È·¯ Ï·Â˜Ó‰"‡ ,
ÁÂ"ˆÊ È�‡·¯˘ Ú˘Â‰È ¯"Ï ,ÁÂ"ˆÊ ÈÙˆÂÓ Ô‡ÓÏÒ ¯"Ï.  Â‚‰� ÔÎÂ

ÔÓÈ˙ ÈÓÎÁ ,Á Ï·Â˜Ó‰Î"¯ ˆÊ È�‡Â�Ò ÌÈÈÁ"Ï ,„ÂÚÂ .È‡ Ì‡ Ì‚Â Â�
ÌÈ�ÂÓ„˜‰ ‚‰�ÓÎ ‚‰Â� ,Ó"Â˘‡¯ ˙Â¯Ú˘ Ï„‚È ‡Ï Ó , ÔÙÂ‡· ¯Ù˙ÒÈÂ
˙Â¯ˆ˜ ˙Â¯Ú˘‰ ÂÈ‰È˘. 

ï÷æä øòéù 

ˆ¯Ú"ÊÈ¯‡‰ Â�È·¯ ˙Ú„ Ù"Ï , Â„È ÌÈ˘È ‡Ï˘ ¯‰ÊÈ‰Ï Ì„‡‰ ÍÈ .כב
¯ÚÈ˘ ‰ÊÈ‡ ˘ÂÏ˙ÈÂ ¯Â˜ÚÈ ‡Ï˘ È„Î ‰· ˘Ó˘ÓÏ Â�˜Ê· , ÏÂ„‚ ¯ÂÒÈ‡Â

 Â„È· ˘ÂÏ˙Ï Â‡ ¯Â˜ÚÏ ‡Â‰ „‡ÓÂÏÈÙ‡Ó ÏÎ· „·Ï· „Á‡ ¯ÚÈ˘  ÌÂ˜
Â�˜ÊÓ ,ÚÙ˘‰ ˙Â¯Â�Èˆ Ì‰ ÈÎ.52 

ÂÈ�ÂÓ„˜ ÌÈ�˘Ó ËÂ˘Ù‰ ‚‰�Ó‰ , Â˙ÈÁ˘‰Ï ‡ÏÂ Ô˜Ê‰ Ï„‚Ï˙ .כג
‰¯Âˆ ÌÂ˘·.53 Ú ‡Â‰ ÔÎÂ"Ù ÊÈ¯‡‰ Â�È·¯ ˙Ú„"Ï.54  Ô¯Ó ·˙ÎÂ

                                    
 ]סימן שצו[וכן הוא בספרו תורה לשמה , ש בלשם יחוד דקודם התספורת"כמ .50

 ,של הראש הוא צורך גדולשיער העברת ה',  וכוודאי יש מצוה בגילוח: שכתב

ודאי הגילוח וב ', וכוהלויםשיער נין זה הגילוח הוא כמו סוד גילוח וסוד ע

ויש '  וכו וצריך לדקדק שלא לגלח אלא בתער ולא במספריים,בתער עדיף

פ דברי "ז ע"וכ. ש" ע.אחדשיער להקפיד לגלח כל השערות ולא ישאר אפילו 

 .מ פרשת קדושים"ל בשעה"רבינו האריז

 .א" זיעא ברכה"ישהבבא סאלי הר "הגי אדמובספר ישראל סבא אודות מנ' עי .51

 .ל בשער המצוות פרשת קדושים"רבינו האריז .52

 שאחר שכרת חנון מלך בני עמון חצי הזקן לעבדי דוד ]שמואל ב י[ק "ברד' עי .53

ולא אמר לגלח החצי : ק"הרד' ופי', שבו ביריחו עד יצמח זקנכם'אמר להם דוד 

 ,אלא השפם לבד ,ואפילו במספרים ,כי לא היה מנהגם לגלח הזקן ,האחר

וחרפה  ,כמו שאמר מגולחי זקן וקרועי בגדים ,אלא אם כן משום צער ואבל

וזה לאות שלא  ,שעשה כן כדי לנוולם: ג"וכן הוא ברלב. 'וכו, היא גלוח הזקן

היה אפשר להם להסיר  ,שאם היו מגלחים זקנם ,היה מנהגם לגלח זקנם

ויש שרצו לומר שבמעביר . ל"עכ. מזקנםבשיגלחו הנשאר  ,הבושת מעליהם
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דומיא דמלקט לבנות , כל זקנו עובר בזה משום לא יהיה כלי גבר על אשה

אמנם מדברי כל , ]צג' ד סי"צ יו"צ' תשו' עי[, לפי שעושה כן להתנאות, מתוך שחורות

, הנשים" עדי"וגם אינו [, דבסם ליכא איסור כלל, הפוסקים משמע להיפך

 ]ג דמכות"סוף פ[י "עוד בנימוק' ועי, ]רק שעושה להתנאות,  כללצ לגלח"דנשים א
אלא גם , שהביא בשם רב שרירא גאון שבזמן שהדבר אינו עדי המיוחד לנשים

בית השחי ובית שיער יש בו צד להיתר אפילו ב, אנשים רבים מתנאים בו

עבירין  דאם גם האנשים מ]ד קפב"יו[ע "בשו' ועי[, ס"הערוה שמפורש איסורו בש

אלא , א מותר לכתחילה"ולדעת הרמ, אינו לוקהשער בית השחי והערוה 

ש "וע. ן"ם והר"א שהוא מחלוקת הרמב"ש בביאור הגר"וע. שהחברים נמנעים

ע דהאיסור רק כאשר אין לובשין אותו "עוד דגם בדיני לא ילבש כתב מרן השו

ב אנשים בזה דאם דרך רו, דין זה של גילוח הזקןש ב"וכ]. העדי אלא הנשים

דברים כב [ עוד בתרגום יונתן בן עוזיאל ועיין@@.  איסור דלא ילבשזהאין שייך ב
ית  :שתרגם , על הפסוק לא ילבש גבר שמלת אשה]ה יצ  צ  י ין ד  י ה גול  ה  א י  ִ       ל    ִ ְ     ַ ְ      ֶ ְ  ִ   ָּ ּּ

ע  י א ו  יח  י ש   ר ב   ב  ר ג  פ   ס  א י  ל  א ו  ית   ל א  ר ע  ב  קונ י ג  ינון ת   ה  ין ד  יל  פ  ַ ַ   ְ  ִ      ות   ֵ ׁ   ֵ ּ    ַ  ְ   ֵ ּ  ַ  ְ   ָ  ְ  ָ ּ  ִ    ַ    ַ  ְ    ֵ   ִּ       ִ ְ     ִ   ִ ְ  ּ ּ ּּ ּ י ּ יה וב  ית  י  ֵ     ר       ֵ   ְ ְ ּ ּ

א ש   יך נ  ה ה  א  ח מ  ית  א  י ל  ו  פ  נ  ָ  א  ׁ  ְ     ֵ    ָ  ָ  ֲ ְ  ִ  ְ    ֹ  ּ  ְ ומיהו , ומשמע שהוא בכלל איסור דלא ילבש. ְַ 

 ]קפב' סי[י "בב' וגם בזה עי[, אפשר דכוונת דבריו רק במעביר שלשתן יחד
בית השחי ובית הערוה לוקה שיער שהביא מחלוקת הראשונים אם המעביר 

ש דאינו לוקה הוא משום "ם והרא"מבופירש דלדעת הר, או דאסור מדרבנן

פ ודאי דאין דבריו "ועכ]. ג לוקה אף באופן זה"ולדעת הסמ, דאין הדבר גלוי

אבל בזמן , וכמפורש בדבריו, אמורים אלא כאשר עושה כן להראות כאשה

דבזמנו , ורק יש להוכיח מדבריו. שגם האנשים מגלחים זקנם אין זה שייך כלל

ולכן איש המגלח הוא כדי להראות ,  לגלח כללהיה פשוט דאין דרך האנשים

 .והוא בכלל איסור דלא ילבש, כאשה

,  שהביא דמדינא מותר בהעברת אבן]קפא' סי[ב "א בשיו"בדברי מרן החיד' עי .54

. איסור גמור להסיר הזקן בשום אופן, אבל על דרך האמת סתרי תורה, וכן בסם

 דבחלק הנסתר לא נצטוו י אירגס שכתב"אמנם בשיירי שיריים הביא ממהר

 אמרו .]יב[בהוריות ' בגמוהנה @@.  'אלא היחידים השרידים העומדים בסוד ה

עולות , וכשהוא מספר, כמין שני טיפי מרגליות היו תלויות לאהרן בזקנו

י שכשהוא מדבר עם אחרים עולות לישב "ופירש, ויושבות לו בעיקר זקנו

,  פירש בלשון שני:]ה[י בכריתות "אמנם ברש. בעיקרי זקנו כדי שלא יפלו

הובא , ה בהוריות"וכן פירש הרמ. ומשמע דהיה מקצץ זקנו, כשהוא מסתפר

ושם מפורש שהיה מספר את זקנו ועל כן היו עולות , ש"הרא' דבריו בתוס

ח כתב בבן "ורבינו הבא. ויושבות בעיקרי זקנו בבשר במקום שאין שם שער
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„ÈÁ‰"‡:55 ·¯ÚÓÂ Á¯ÊÓ ‰È˜¯ÂË ‚‰�ÓÎ Â�˜Ê ÁÈ�Ó˘ ÈÓ È¯˘‡Â ,
Â�˜Ê ¯ÙÒÏ Á¯ÎÂÓÂ ¯ÁÂÒ ‡Â‰Â ÌÂ„‡ È¯Ú· ÈÂ¯˘ ‡Â‰˘ ÈÓÏÂ , ¯‰ÊÈ

˙Â˘ÚÏ „‡Ó‡˜ÂÂ„ ÌÒ· Â‡ ÌÈÈ¯ÙÒÓ· ‰ .Ú"Î. ÎÂ" ıÙÁ‰ Ô¯Ó Î
ÌÈÈÁ56 ÂÏÈÙ‡ Ô˜Ê‰ ¯ÙÒÏ ‡Ï˘ ¯‰ÊÈÏ ÔÂÎ�˘ ÌÈÈ¯ÙÒÓ· . ÔÎ ÏÚ

 ‰¯Â˙ È�· Ì‰˘ ‰Ó· ÌÈ¯‡Ù˙ÓÂ Ì�˜Ê ÌÈÁÈ�Ó‰ „ÓÁ È¯ÂÁ· Ì‰È¯˘‡
‰ È„·Ú' . È�ÙÓ Ì�˜Ê ÌÈ¯ÙÒÓ‰ ÏÚ ‰ÏÂ‚Ó ˙ÁÎÂ˙ Â·˙Î ÌÈ¯ÙÒ·Â
‰˘Â·‰ , Ì‰È˘ÚÓ· ÌÏÂÚ Ï˘ ÂÎÏÓ È�ÙÓ ÌÈ˘ÈÈ·˙Ó ÔÈ‡˘ È�ÙÓ ‡Ï‡

                                                                                      
י דמה יש לחוש כשהוא מדבר שיפלו עד "יהוידע בהוריות להקשות על פירש

ועל פירוש . הלא היו תלויות ועומדות בנס, שיצטרכו לעלות לעיקרי זקנו

ולכן כתב . ל שאין לגלח הזקן בשום אופן"ד רבינו האריז"ה הקשה לפ"הרמ

אלא דכוונת הדברים כדי , ראשושיער לפרש דלעולם הפירוש כשהוא מסתפר 

לפי שהם , ש אהרן בטיפות השמן שבזקנושלא יגע המספר בעת אחיזתו ברא

וכמו שמצוי לשון זו [, מ"נ כוונת הדברים כשהוא מספר בתשה"א. קדושות

כ "ע במש"וע. וכדי שלא יגעו באשתו עולות ונסתרות בעיקרי זקנו, ]ל בזה"בחז

 דישראל מגלחין ]תקפא[ בלשון הטור ע"וע@@ .]קיא' ד סי"ח[בזה באגרות משה 

 כתב לבאר דגבי ]שצ' סי[ח בספר תורה לשמה "ורבינו הבא, הדיןזקנם בערב יום 

 היה השפה שער דוקאוהיינו משום ד, מפיבושת כתיב לא עשה את שפמו

 אבל ,האכילה שמעכב מה לחתוך הזוהר פ"ע גם שרי דזה ,הימים בשאר מתקן

ש הטור "וממילא מ, ל"וכדברי האריז, כלום בו עושה היה לא הזקן שאר

 הוא השפה שער גםד, ראל מגלחין זקנם היינו חיתוך השפםמהמדרש דיש

 והואיל ,האכילה שמעכב מה כאן לחתוך שהותר אלא ,זקן ונקרא הזקן בכלל

 ,השפה שער לתקן ,הראשונים מימות המנהג היה שכן אצלם ידוע זה והיה

, השפה שער להדיא לפרש חשו ולא ,זקנם מגלחים סתם במדרש אמרו לכן

 ]ג"תקנא סי[ע "גם בלשון השו' ועי [.הוא דידוע מאחר ,עילמט ואת דלא משום
, ומשמע דגם השפם בכלל זקן, ובזקן כל שמעכב את האכילה מותר: שכתב

 ].ל"וכנ

סימן [כ בקונטרס אחרון שיירי שיריים לשיורי ברכה "עוד במש'  ועי.ג קלה"קש .55
 לגלח ףדיל ע"שרי ליה מאריה לבעל באר עשק שכתב דבחו: ל" שכתב וז]קפא

 .והרב דברי יוסף שם דחה דבריו וסברתו ומחי ליה אמוחא, הזקן על פי הסוד

 .כ"ע

 ..?בספרו הדרת פנים פרק  .56
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Ì„Â ¯˘· ,‚ ÚÂ„ÈÂ"‰Ê· Â�È˙Â·¯ ˙Ú„ Î.57 

ÂÁ¯‰Ó"ÚÈÊ Â"‡‰Ê· „ÂÚ ·˙Î  ,ÊÈ¯‡‰ Â�È·¯˘" „‡Ó ¯‰Ê� ‰È‰ Ï .כד
ÌÈÈ¯ÙÒÓ· ‡ÏÂ ¯Ú˙· ‡Ï ÏÏÎ Ô˜Ê‰ ¯ÚÈ˘ ÍÂ˙ÁÈ ‡Ï˘ , ‰ÏÚÓÏ ‡Ï

Ô˜Ê‰ ÔÓ ÌÂ˜Ó ÌÂ˘· ‡ÏÂ ‰ËÓÏ ‡ÏÂ , Ô˜Ê‰ ˙Á˙ ‰ËÓÏ ÂÏÈÙ‡Â
ÔÂ¯‚‰ ÏÚ ÌÈÙÙÂÁ‰ ÌÈ�Ë˜ ˙Â¯Ú˘ Ì˙Â‡· ,] ˜¯Â ¯ÚÈ˘‰ ˙‡ ·ÎÚÓ

Â¯ÈÒ‰Ï ‰ÂˆÓ ‰ÏÈÎ‡‰ ,ÂÈ·‚ ÏÚ˘ ˙Â¯Ú˘Ó ÈÂ�Ù ‰Ù‰ ‰È‰È˘ È„Î.58 

                                    
שלא , א"ידוע אצל רבינו הסבא קדישא רבי שלמה אליעזר אלפנדרי זיע .57

: והיה אומר במליצה, הסכים שיכנסו בחורים בלא זקן לדבר איתו בלימוד

רבי [א ברכה "ר היש"ואדמו. כ השמיעני את קולך"הראיני את מראיך ואח

ולא , א לא הסכים שחתניו יהיו בלא זקן" זיע]בבא סאלי, ישראל אבוחצירא

, וידוע כמה תעניות התענה שיצמח לו זקן גדול, צרף למנין אלו שחתכו מזקנם

א "ח[א בקובץ אגרות "ומרן החזו. ]ח בזה"בסמוך מה שהובא מרבינו הבא' עי[
בהיותי מורגל באיסורו , אין דעתי נוחה מגילוח הזקן כעין תער:  כתב]אגרת קצז

והיה הדבר , והיה הדבר חמור מאד כמו גילוי ראש בחוצות, בדור הקודם

ואף שפשטה המחלה גם בין , נחשב כשינוי מלבושיהם לבוש הישראלי

 והדרך, ולכן נפשי סולדת בענין זה, לא נשתנה הדבר בשביל זה, התורניים יחיו

ולשייר שערות ניכרות היטב עד שנקרא זקנו ' הישרה שיבור לו האדם וכו

ואז יעיד ששלחנו גדול , ולא יחוש מפני המלעיגים, וילעיגו עליו, מגודל

א באו אליו כמה אברכים לבקש "ח קניבסקי שליט"ר הגר"ומו. כ"ע. משלחנם

רחות יושר  ובספרו א.וכן הוה, ק"ואמר להם אם תגדלו זקן תזכו לזש, על בנים

שכיון שיש רבים מפריצי עמנו , ח" הביא דברי מרן הח]מערכת הדרת פנים[

מצוה רבה לכלל ישראל להתחזק בזה ולא להקטין , המשחיתים זקנם בתער

כדי להראות בפני הכל שהמצווה שציותה תורה , הזקן לקצרו אפילו במספרים

 .ו"יישין בה חהיא חביבה אצלנו ואין אנו מתב, להצטיין בה איש היהודי

, משערותפנוי '  פי, ופומא אתפני מכל סטרוי]א"דף קל[ק באדרא "לשון הזוה' יע .58

דאדרבא מצוה להסיר , ]קפא' סי[ד " על יולה סומךלצ לרבי עבדא"כ בזב"וכ

אין שום  ש]שצא' סי[ח בתורה לשמה "כ רבינו הבא" וכ.ה"ג פיו עד"השערות מע

גדול ומי לנו , אלא גם החסידים עושים כן, ושלא לקצצחומרא וחסידות כלל 

ואם היה בזה מדת חסידות לא הוה , ל שהיה מקצצו"בחסידות מרבינו האריז

, ז אינו משום פינוק"ושלפ, ש עוד שביאר הטעם בזה"וע. עביד עובדא בנפשיה

 . פנויהפה כדי שיהא ,וחסידות אלא אדרבא הוה קפיד לקצצו משום מצוה
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ÓÂ"‡˜ÂÂ„ ÌÈ¯ÙÒÓ· Ì¯ÈÒÈ Ó59 .[ 

 ‡Â�È·¯ ·˙Î‡·" ÁÚÈÊ"‡ ,˘ÂÏÈÙ‡ Ì‰Ï ‡¯·˘ Ì„‡ È�· Ì˙Â ‰ .כה
·˜‰"ÍÂ¯‡ Ô˜Ê ‰ ,Á ÂÎ˙ÂÁÏ ‡Ï˘ ÔÈ¯‰Ê�Â"Â ,Ó" ÂÓÎÁ˙È ‡Ï Ó

È˘‰ Ì‰Ï Ô˙�˘ ˙‡Ê‰ ‰·ÂË ‰�˙Ó‰ ˙Â�˘Ï"˙ , ÏÙ˜ÏÂ ‰È·‚‰Ï
Â¯Ú˘‰‰ÏÚÓÏ ˙ ,‰Ê· È„·Ú ¯ÈÙ˘ Â‡Ï„ , ÂÓÎ ÂÁÈ�‰Ï ÍÈ¯ˆ ‡Ï‡

ÂÏ„Â‚· ÁÂÓ˘ÏÂ ‡Â‰˘.60  

 , ÈÓ ÔÈ‡˘ ˘ Â˙Â¯˘Ù‡·¯ˆ˜Ï ‡ÏÂ�˜Ê ÏÏÎ ‡Â‰˘ ˙ÂÓÎ ÂÁÈ�‰ÏÂ .כו
Ó"È¯Ó‚Ï Â¯ÈÒ‰Ï ‡Ï˘ „‡Ó Ï„˙˘È Ó ,˘Ó Ú„Â� ¯·ÎÂ"Ô¯Ó ‰Ê· Î 

ÂÊÁ‰"‡ ÏÚ ÂÏÈÙ‡ ÌÈÁÏ‚Ó‰ ÌÒ·, Ì‚˘ Ì‡ Â�È‡ ÌÒ ˙ÂÓ‰, Ó"Ó Ì‚ 
ÌÒ ÌÈÈÁ Â�È‡ , ·˙ÎÂ ˙„ÈÓÓ Â�È‡˘ ÈÙÏ ¯·„‰ ÂÈÏÚ ‰˘˜˘ „ÂÚ

˙ÂÚÈ�ˆ‰ ,ÌÈÂ‚‰Ó „ÓÏ� ˜¯ Ï‡¯˘È ˘Â·Ï ‰Ê ÔÈ‡Â , ‰Ê· ÌÈÏÏÂ˘Â
‰˘Â„˜‰.61ÌÈ¯ÙÒÓ· ‡˜Â„ ÍÂ˙ÁÏ ‰‡¯È ÔÎ ÏÚ .62   

, ÌÈ¯ÙÒÓ· ıˆ˜Ó˘Î Ì‚ ,¯ÎÈ� Â�˜Ê ‰È‰È˘ ÔÙÂ‡· ¯ÈÈ˘Ï ¯‰ÊÈ .כז
ÔÈÚÎ ¯˘·Ï ÍÂÓÒ „Ú ıˆ˜È ‡ÏÂ ¯Ú˙.63 

                                    
גבולי השפה ' שיש בב, ]קפא' סי[ד "הובא דבריו בטור יו, דעת רבינו חננאלש .59

כמבואר , ]או במכונת גילוח[על כן אסור לספר שם בתער , העליונה שתי פאות

ש יזהר בכל "ועל כן יר, ע דרבו הדעות בזה"וכבר כתב מרן השו, ]ג"סק[ז שם "בט

 .מקום

גדול וארוך עדיף טפי לפי ודאי זקן שהוא : ש בלשונו"וע, ]תמז' סי[תורה לשמה  .60

השתא מי שהוא זקנו גדול וארוך כ "וא' וכו יען כי ידוע הוא ,סודן של דברים

 ושפתים ישק שהוא דומה ,שמגיע עד טיבורא דליבא הוא עדיף ומשובח ביותר

כ בזה " מש]ג פרק יז אות ו"ח[צ "באול' ועי. 'וכו שכך הוא באמת ,לבחינה העליונה

ע לא "ולע, דעל המידה אין לחוש, ובת רב פעליםח בתש"בשם רבינו הבא

 .ע"וצ, מצאתי מקומו

 .א אגרת קצח"קובץ אגרות ח .61

 ]ס קפא"סו[ד "בית הלל ליו' בס' עי, י סם"א שיש איסור השחתה אפילו ע"וי .62
 חלקו על ]קפא' סי[ב "א בשיו" ומרן החיד]פא' ד סי"תנינא יו[י "אמנם בנוב, שאסר בזה

 .ש"ע, דבריו

ומשמע ,  לפיכך אם גילח זקנו במספרים פטור]ז"ם ה" מעכוב"יפ[ם "הרמבהנה לשון  .63
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 ·Á¯ÎÂÓ‰ È¯Ó‚Ï Â�˜Ê ˙Â¯Ú˘ ÍÂ˙ÁÏ, ‰˘ÚÈ Í‡ ˜¯Â ÌÒ .כח
]ÈÚ˘ÈÓ[ ¯È˘Ó˘ ¯Ú˘‰, ‡Â‰Â ÈÂˆÓ ÌÂÈÎ, ÔÈ‡Â Â· ¯ÂÒÈ‡, „·Ï·Â 

‡Ï˘ „È¯ÂÈ Á‡"Î ‰ ¯ÚÈ˘ÌÚ ¯·„ „Á ‡Ï‡ ÌÚ Ï˜Ó Â‡ „ˆ· ‰‰˜‰ 
Ï˘ ÔÈÎÒ ˜ÈËÒÏÙ‰ ,]‰ Ì‡˘ ÔÈ˜Ù˜ÙÓ ˘ÈÂ ¯ÚÈ˘ ÈÏÎ Ì‚˘ „Ú ˘ÏÁ�

Â˙ÈÁ˘Ó Ï˜ ,‚‰Ê Ì¯ÂÒÈ‡‰ ÏÏÎ·  ,ÓÂ"˘˘Á ÔÈ‡ ÂÈ„È· Â¯ÈÒ‰Ï Ó[ .
Ï·‡ ÁÏ‚˙‰Ï ÂÈ�Ù· ÎÓ·˙�Â ÁÂÏÈ‚ ,Ú ÂÁÂÂˆ ¯·Î"Ê ÏÎ È˜ÒÂÙ 

˙Â¯Â„‰ ‡Â‰˘ ˘˘Á ¯ÂÓÁ Ï˘ ¯Ú˙ ,· ¯·ÂÚÂÂ‡Ï· ‰‡Ù ÏÎ , Ì‡Â
· ¯·ÂÚ Â�˜Ê ÏÎ ÁÏÈ‚ÔÈÂ‡Ï ‰˘ÓÁ ‰¯Â˙‰ ÔÓ,64ÂÓ˙ÁÂ  Ú‰Ê ¯ÂÒÈ‡ Ï 

ÏÎ È˘‡¯ ÈÏÂ„‚Â ¯Â„‰ ¯Â„· Â�È�ÙÏ˘, ÚÂ„ÈÎÂ ˙Ú„ Ô�¯Ó ıÙÁ‰ ÌÈÈÁ 
ÂÊÁ‰Â"‡ ¯ÏÙÈÈËÒ‰Â ‡¯‚‰Â"Ó Í˘‰Î¯·Ï ÌÈ˜È„ˆ ¯ÎÊ ,65 

                                                                                      
ללקט וכבר עמדו בזה המפרשים דגבי פאות הראש התיר בהדיא , פ אסור"דעכ

דגם בזה מותר לכתחלה במספרים , ם"י בדעת הרמב"ד מרן הב"וכ, במספריים

ת מן השמים "בשו' עי, םאבל יש חולקי, ע"מ ופסק בשו"ש בכס"וכמ, כעין תער

בכל דבר שיש בו , לא תשחית אמרה תורה: והשיבוהו, ז" ששאל ע]לו' סי[

, ם רבים מדייקים שכוונת דבריו דפטור אבל אסור"וגם בדעת הרמב. השחתה

א שעדיף להעביר זקנו בסם שהוא "ועל כן כתב מרן החיד. באחרונים' עי

ז "ח חיבור שלם ע"כתב מרן החוכבר . פ מידי ספיקא לא נפקינן"דעכ, ע"לכו

. וכתב שם דנכון ליזהר שלא לספר הזקן אפילו במספריים, בשם תפארת אדם

 בשם גליון דמסכת ]רצה' סי[י שהביא מדברי תרומת הדשן "ועיין עוד בב

רק יחתוך , דגם במספרים יזהר שלא יצמיד לבשר ויחתוך בתחתון, שבועות

ז לעולם "ועי, אלא את העליון, התחתוןונראה כוונתו שלא יזיז את [, בעליון

ז "וכתב ע]. פ כעובי הזוג התחתון הצמור לבשרו"יהיה מתרחק מן הבשר עכ

במספרים שהוא ולכן נכון שלא לספר פאת הזקן , התרומת הדשן דקשה ליזהר

 . אבל אם אינו חדוד אי אפשר לתחתון בלי דיבוק העליון,חדוד מאד

ש עוד שאם גילחו אחר אינו לוקה עד "וע. ז"ם ה"ב מעכו"ם פי"ברמב' עי .64

 .משום מקיף ומשום ניקף, ונראה מזה שאם גילח לעצמו עובר בתרתי, שיסייע

 שמרן ]ערך הדרת פנים[א "ח קניבסקי שליט"ר הגר"בספר אורחות יושר ממו' ועי .65

א החמיר בכל מכונות הגילוח ולא התיר למכור מכונה אפילו למי "החזו

וכבר . ל"וכן היתה דעת הסטייפלר זצ,  שום חילוק בזהדאין, שמגלח בתער

, ]י נכרים"ע[ח בכל מכונות הגילוח הקיימות בשוק "נעשה מעשה ובדקו כמה ת

פ חלק מן השערות עד "שכל המכונות ודאי מחתכות עכ, והוברר בוודאות
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ÏÂÏÁ·‰"Á È¯‚‰"˘ ·È˘ÈÏ‡ ¯‚‰Â"Á È˜Ò·È�˜, ÈÓÂ ˘È‡‰ ‰Ê  ¯˘‡
ÒÈ�ÎÈ ÂÓˆÚ ˜ÙÒÏ ‡˙ÈÈ¯Â‡„ ÁÏ‚Ï ˙�ÂÎÓ· ÁÂÏÈ‚ ‰˘ÂÚ˘ Â¯˘· 
˜ÏÁ ‡Ï· ¯Ú˘. ˘È Ì‡ ÔÎ ÏÚ Á¯ÂÎ È¯Ó‚Ï Âˆˆ˜Ï ˙Â‡ÈˆÓ‰,  ‰˘ÚÈ

ÌÒ· ˜¯Â Í‡ , ‰˙ÈÁ˘Ó ‡Ï˘ ‡˜Â„ ˙¯ÂÙÒ˙ ˙�ÂÎÓ· Â�˜Ê ¯ÙÒÈ Â‡
¯Ú˘‰ ÏÎ ,‰ ÈÙÈÊ ÌÈ¯ÎÈ�Â ¯ÚÈ˘ÂÈ�Ù ÏÚ ,ÂÂÊ Í¯„‰ ¯˙ÂÈ‰ ‰ÁÂË·.  

ùàøä úåàéô 

, ˘Â‡ÈÙ ˘‡¯‰, ÌÓÂ˜Ó  ÌÈÈÚ„ˆ· „‚�ÎÓ ¯ÚÈ˘Â˙Á„Ù ÏÚ˙ .כט
 Â· ÔÈ‡˘ ˜ÏÁ‰ ÌÂ˜ÓÏ ÔÊÂ‡‰ ÔÈ· ˘È˘ ˙Â¯Ú˘‰ ÏÎ Â�ÈÈ‰Â ¯ÚÈ˘

ÁˆÓ· , „Ú¯ÂÁ‡Ó ÔÊÂ‡‰ ‰·Â‚Ó ¯˙ÂÈ ËÚÓ.66 ÂÓ „Ú Â¯ÂÚÈ˘ ‰ËÓÏ

                                                                                      
הוא משום דחלק מן , ומה שנרגש בהעברת היד שיש זיפים, הסוף ממש

והוא אינו נרגש , אבל חלק אחר נחתך לגמרי, ריהשערות לא נחתך לגמ

אלא דפסיק רישא דחלק מן השערות נחתכות , ואינו בגדר ספק[, בהעברת היד

מ "מ, פ שיש ברזל דק המפריד בין הסכין שבמכונה לעור הפנים"ואע]. לגמרי

י פעולת "וע, י הנקבים והחריצים שבו"וע, כ הוא דק יותר מעובי דף נייר"בד

ובדקו . והוי תער גמור, ק עור הפנים עד שנוגע בסכין ממשנדח, המתגלח

ומחזירין אותו למקומו תחת , שכשמושחין צבע או דיו על הסכין, ומצאו

ומוכח , י הגילוח במכונה יהיה הדיו נמרח על העור וצובעו"ז ע"עכ, הברזל

וכן הוא גם במכונות שכאשר . ל"וכנ, בוודאות שהסכין נוגע בבשר ממש

ומאי דמטו משמיה [, על היד ומעבירים עליו המכונה אינו נמחקנותנים דיו 

שאם המכונה מסירה הדיו , היינו רק לחומרא, א שבדק באופן זה"דמרן החזו

והחילוק משום דעור הפנים רך וגמיש , ]ו"ולא לקולא ח, מן היד ודאי הוי תער

 י התער"ונכנס בנקבי המכונה עד שהשערה נחתכת ע, יותר ויותר מעור היד

ועל כן נשתדלו לייצר מכונות . ל תער ממש"והו, בצמוד לגמרי לעור הפנים

, א לו להשתמש בסם או במכונת תספורת"ומי שמוכרח לספר זקנו וא, כשרות

ד מוסמך "ובלבד שיש עליהם אישור מב, יזהר להשתמש אך ורק במכונות אלו

 .י גדולי הדור"ח שנתמנו ע"של ת

שעל פדחתו ועד למטה מן שיער שיעור הפאה מכנגד  :]ט"קפא ס[ע "ל מרן השו"ז .66

ו בשער המצוות "ולשון מהרח. מקום שהלחי התחתון יוצא ומתפרד שם, האוזן

לשייר כל , ל"היה נזהר מאד מורי ז,  ואמנם בענין שיעור הפאה]פרשת קדושים[

שהוא כל השערות שיש בין האוזן לאותו המקום , השערות אשר בצדעיים
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ÔÊÂ‡‰ ÔÓ ‰ËÓÏ ,‰ÚÈÓ˘‰ ·˜� ÏÎ ÌÂÈÒ ˙Á˙ „Ú ˙ÂÁÙÏ Â�ÈÈ‰.67 
‰ Â˙Â‡·ÂÈ˘¯ÂÚ, „‚�ÎÓ  ¯ÚÈ˘ÔÊÂ‡‰ ÔÓ ‰ËÓÏ „ÚÂ Â˙Á„Ù ÏÚ˘ ,

Ì˘ „¯Ù˙ÓÂ ‡ˆÂÈ ÔÂ˙Á˙‰ ÈÁÏ‰˘ ÌÂ˜Ó , ‰Ê ÌÂ˜Ó ·ÁÂ¯ ÏÎ ‡Ï
„È Â· Ú‚˙,68  ÂÏÈÙ‡ ‡Â‰ ˘‡¯‰ ˙Â‡ÈÙ ÍÂ˙ÁÏ ¯ÂÒÈ‡‰˘ ÈÙÏ
ÌÈ¯ÙÒÓ· ÔÈÚÎ ¯Ú˙,69] ‰ÂÔÈ„‰ ‡ÂÌÒ· ‰¯Ò‰· Â‡ ‰˘ÈÏ˙· [ ,‡Ï‡ 

·ÈÈÁ ÁÈ�‰Ï Ì‰· ˙ÂÁÙÏ Ì‰· ˘È˘ ¯ÂÚÈ˘· ˙Â¯Ú˘ È„Î ‰ÊÈÁ‡ ,
Ô¯˜ÈÚÏ Ì˘‡¯ ÛÂÎÏ È„Î ‡Â‰˘.70¯Ù˙ÒÓ ¯˘‡Î ÔÎ ÏÚÂ  , ¯‰ÊÈÏ ˘È

 ÔÊÂ‡‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ˘ ¯ÚÈ˘‰ È¯Ó‚Ï ÍÂ˙ÁÈ ‡Ï˘] ÔÈ˘ÂÚ˘ ÂÓÎ
                                                                                      

וגובה . י"ש בספר ב"מכאן ומכאן בשני צדדי הראש וכמ,  שערהחלק שאין בו

ועד המקום שיגיע שם , הפאות שיעורן עד מקום שיגביה ראש האוזן למעלה

 .כ"ע. ראש האוזן נקרא פאה בבחינת הגובה

וכמו דמצינו גבי רציעת , ואין האליה בכלל האוזן, דאוזן פירושו נקב השמיעה .67

 .ולא באליהשנרצע דוקא בתנוך , עבד עברי

 .ט"ד קפא ס"ע יו"פ לשון השו"ע .68

,  שהביא שיש אוסרים בזה גם במספרים כעין תער]ב"קפא ס[ד "ע יו"בשו' עי .69

ע שכל אותו הרוחב לא תגע בו "ועל כן כתב בשו, וכתב שיש לחוש לדבריהם

 דמה שלא נמצא הלכה ברורה במקום אחד :]שבת קלט[בבן יהוידע ' ועי [.ש"ע, יד

ז יהיו ישראל יגעים בתורה יותר ויגן עליהם זכות "שעי, בזה מידה טובהיש 

. ועוד כדי שיחמירו מספק ויהא זאת סנגוריה עליהם, בירור ההלכות

אשר לכאורה הוי פסיק רישא שיתלשו איזה , סירוק פיאות הראשולענין @@

דלהסוברין דאסור אפילו במספרים כעין , א"הנה כבר עמד בזה הגרע, שערות

שלא בתער אסור להסיר השערות ' ואפי[, ער ומשום דלא ילפינן ראש מזקןת

הלא בנזיר אסרו גם , ל להתיר סירוק הפיאות"מנ, ]גם כשאינו מקיף כל ראשו

,  האריך בזה שאין בזה איסור]מ' קלט וסי' סי[ס "ובחת, ר"הסירוק מחמת דהוי פס

 אלא ,שערותהראש ארבעים דהשיעור בפיאות ם "לא מיבעיא לדעת הרמב

וכמו שפסק , כל עובי הפאותשערות מ' בגם ג דאסור לגזוז "אפילו לשיטת הסמ

 .ש"ע, והכי חזינן לרבנן קשישאי דעבדי הכי, מותר לסרוקמ "מ, מרן

כהיום בהרבה ממכונות התספורת אם חותך ו. בתורה לשמה סימן שפט' עי .70

ויש , פרים שוניםאבל יש מכונות שהמס,  יש בנשאר שיעור כדי אחיזה3' במס

והלא מרן , דבמספרים כעין תער יש בראשונים שאסרו, ליזהר בזה מאד

 . ע חשש לדבריהם"השו
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 ÔÊÂ‡‰ ÏÚÓ ıˆ˜Ï Ì‚ ÌÈÒ�Î�Â ‰È¯ÂÁ‡Ó ÔÊÂ‡Ï ·È·ÒÓ ÏÂ‚ÈÚ ÌÈ¯ t Ò‰                                                        » «  
‰‰·Â‚ „ˆ· ËÚÓ˘ ÌÈÓÚÙÂ ÁÂ Ì‚ Í˙ ÔÊÂ‡‰ Ï˘ ÈÓ„˜‰ „ˆÓ ÍÂ˙·

 ·ÁÂ¯ ¯ÂÚÈ˘˙Â‡ÈÙ‰ ,È‡ ˜ÙÒ· Ò�Î�Â‰¯Â˙ ¯ÂÒ .· ÔÎÂ ¯ÚÈ˘ ˙Â‡Ù‰
Ú˘"ÔÊÂ‡‰ ·˜� ˙Á˙ „Ú ‰ÏÚÓÏÓ ˙Â„¯ÂÈ‰ ÔÊÂ‡‰ È , ¯ˆ‰Ï ¯ÂÒ‡

ÏÏÎ Ô·ÁÂ¯ ,Á¯ ‰Ê· ÌÈÏ˘Î� ÌÈ·¯Â"Ï.71 

ÌÈ¯ÎÈ�Â ÌÈ·Ú ˘‡¯‰ ˙Â‡ÈÙ ÁÈ�‰Ï Ï‡¯˘È ‚‰�Ó , ÔÈÎ˙ÂÁ ÔÈ‡Â .ל
�‰ ·ÁÂ¯‰ Â˙Â‡ ÏÎ· ÏÏÎ ˙Â¯Ú˘‰"Ï ,ÔÈÈ·ÂÚ· Ì˙Â‡ ÔÈÁÈ�ÓÂ ,

‰Ê· ÌÈ¯‰Ê�‰ Ì‰È¯˘‡Â , Ì�È‡˘ ¯ÎÈ�˘ È�ÓÈÒ·Â ˙ÂÂˆÓ· ÌÈ˘Â·
˙Â„‰È‰ , ÌÓ˘ ‰Ê ÔÎ ÏÚÂ'ÌÈ�ÓÈÒ ,'·˜‰ ˙Â„‰È‰ È�ÓÈÒ Ì‰˘Â ÔÈÚ

Ì„‡‰ ÛÂ‚· ,˙Â‡ÈÙ‰Â ‰ÏÈÓ‰ , „„·Ï ÌÚ Â�Á�‡˘ ÌÈ„Ú Ì‰È�˘Â
·˘Á˙È ‡Ï ÌÈÂ‚·Â ÔÂÎ˘È.72 

 ˘�˙‡¯Â‡ÈÙ‰ Í¯Â‡ ÔÈ�ÚÏ ,ÊÈ¯‡‰ Â�È·¯ ‚‰�Ó"Ï ¯Á‡˘ ÂÎ˙ .לא
‰·¯‰ ÂÒ�Î�Â ÏÂ·‚· Ô˜Ê‰, ‰È‰ ÌÎ˙ÂÁ .‰ÏÙ˙·Â ÍÈ¯ˆ Ò‰ÏÌ¯È ÏÚÓ 
·˜� ÔÊÂ‡‰,73 Ì˙ÂÁ„ÏÂ ¯Á‡ ÔÊÂ‡‰.74  

                                    
 .ז"שכבר כתב לעורר ע, ה אפילו"רנא ד' ל סי"בבה' עי .71

איש  בספרו בן ]ג-דרוש ב[שבת זכור ל הא בדרש"ח זיע"וכמו שהאריך רבינו הגרי .72

ובזה היה מרדכי , ח פאות עבים וגדוליםשהיה מנהג ישראל מעולם להני, חיל

. שהיה מניח פאות עבים וגדולים שהיו ניכרים למרחוק, היהודי ניכר ביהדותו

, שמי שאינו נזהר בסימן יהדות זה של פיאות ראשו שהם בגלוי, וכתב שם עוד

ועוד . שמראה שאינו חפץ בה, ו"כ סימן היהדות של המילה ח"נראה שקלקל ג

ניכר בצלם דמותו בעולם העליון הפיאות והזקן , ע"שכשהאדם נלב, כתב

שרואין , י שמלאכי החבלה רואים הפיאות בורחין מפניו"וע, ז"שהניח בעוה

לנוי , על כן ראוי לעשותן עבים וניכרים, רשימת הסימנים בלבוש הנשמה

 . ת"מצוות השי

י : ]א"ג ע"ג רצ"ח[ז "פ דברי האד"ושורש הדברים ע .73 י ד  ע  ב  אן ד  ַ   מ  ְ    ֵ  ָ ְ     ַּ נ יה ּ א אוד  כ   ל  ין מ  כ   ֵ      ר  ְ     ָ ּ  ְ  ַ    ִ ּ ְ ּ ּ

יה  ל  ב  ק  ֵ     ל   ְ  ֳ י, 'וכוָּ  נו  ל אוד  ע  י מ  ר  ע  נ ה ש   פ  י  ַ      ְ ֹ   ו   ֵ   ֵ ְ ַ ׂ    ֶ  ְ י, ְּ ִ  ע  ב  ה ד  ל מ  כ  א ב   כ   ל  ע ל יה מ  מ  ש   י  ֵ     ו   ָ ְ    ַ    ָ ְ ּ   ָ ּ  ְ  ַ     ֵ    ַ ְ ׁ  ִ ְּ ּ ז " וכעי.ּ

ין: ]א"ב ע"דקכ[ז "בתיקו נ  ל אוד  ע  א מ  ר  ע  א ש   ר  ע  ב  יך ל  ר  א צ  ין ד  ג  ִ       וב  ְ      ַ  ֵ   ָ  ֲ ַ ׂ   ָ  ֲ  ַ  ְ    ִ  ָ   ָ     ִ  ְ  ּ ְּ ין , ּ ימ  ת  ן ס  הו  א י  ל  ְ  ִ  ִ    ד     ֹ  ְ   ָ ְ ּ

ין ד  ע  ר  ַ ְ ִ    ִ ת   אּ ּ ת  לו  צ  ה ד  יע  מ  ָ  ש    ֹ  ְ ִ    ָ  ִ ְ ח "מ כתב הגרי"מ, ג שהדברים אינם כפשוטם"ואע . ׁ

ולא [,  שראוי שלא יהיו הפיאות נשרכים על נקב השמיעה]שם[בניהו ' א בס"זיע
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˙ "˜ÂÙÒ˙‰ ˙Ú· :È˘‰ ˙ÂˆÓ ÌÈÈ˜Ó˘ ÔÂÂÎÈ ¯Ù˙ÒÓ˘ Ì„Â¯˙ .לב
ÌÎ˘‡¯ ˙‡Ù ÂÙÈ˜˙ ‡Ï Â�ÂÂÈˆ˘ ,· ‰· ˘ÈÂ '·· ˙ÂÂˆÓ ' ˘‡¯‰ ˙Â‡Ù

˙‡Ù ÂÙÈ˜˙ ‡Ï„ ÌÎ˘‡¯ ,‰Â 'Ì˙ÈÁ˘Ó ‡Ï˘ Ô˜Ê‰ ˙Â‡Ù· ˙ÂÂˆÓ ,
Ê¯ Â¯Ó‡Â"˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎ ÏÚ ·ÈÈÁ˘ Ï .Ì‚ ‰�ÂÎ ˙ÂÎÈ¯ˆ ˙ÂÂˆÓÂ 

¯ÂÒÈ‡ ˙ÈÈ˘ÚÓ Ú�Ó�˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ÌÈÈ˜Ó· ,ÓÎÂ"ÊÈ¯‡‰ ˘"Ï . ÔÎÂ
˘ ÔÂÂÎÈÂ‡Ï‰ ÔÓ ¯Ó˘� Â„ ¯·‚ ˘·ÏÈ ‡Ï ˙ÂˆÓÂ ÂÎÏ˙ ‡Ï Ì‰È˙Â˜ÂÁ·

ÂÎÂ ,'ÓÂ"ÂÈ Â‡ ˙·˘ „Â·ÎÏ ÁÏ‚Ï Ô�·¯„ Ú"Ë .Â ¯ÙÒÓ˘ ÔÂÂÎÈ Ì‚
¯Ú˘˙Â ÔÈÙÈ˜˙ ÔÈ�È„ Ì‰˘ Â˘‡¯ ,Ì¯È·Ú‰Ï ÍÈ¯ˆ ÔÎ ÏÚÂ. 75 

 Â˘‡¯ ÁÏ‚Ó˘ Ì„Â˜ ,‰˘ „ÂÁÈ Ì˘Ï‰ ¯Ó‡È Â�È·¯ ‡È·‡·‰"Á .לג
ÚÈÊ"ÌÈÓÎÁ ÔÂ˘Ï ¯ÙÒ· ‡, Ô˜˙� ‡Â‰Â ˙ÂÚÂ·˘ ·¯ÚÏ . ÔÈ„‰ ‡Â‰Â

Â�¯Ó‡È˘ ˙·˘ ·¯Ú· ˘‡¯‰ ÁÂÏÈ‚ Ì„Â˜ ÌÈ�ÓÊ ¯‡˘·Â.ÂÁÒÂ� ‰ÊÂ :76  
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Eni  g  xE   ¦ §   Eli  g  cE   ¦ §  , )איההיוהה( `  c g i  l  ̈ £ © §  m  W ¥   eiŸ  "c  d¥ "i z eIz e`  A Ÿ   Ÿ  §  ` e  ̈"e  d¥ "i `  cEg i  A  ̈   ¦ §  
mi  l  W  ¦ §  )יהוה( m  W  A ¥ §  l  M  ̈ l  ̀  x  U i ¥  ̈ § ¦ , ipixd oken onefne meid dfd `edy mei axr 
ayz ycew )åà: axr bg zereayd( glbl xiarle zexry iy`x )íà çìâî 

øòúá óéñåé: xrza, extqny dler xtqnk n'v'n'v'i'z, mbe dler xtqn rz"x r"d 
xtqnk zeize` my pc`"i m`elna )יוד נון דלת אלף((, ipixde oiekn xiardl mipic 
miywd ipixde oiekn miiwl izy zevn ze`ta y`xd, d`t zg` cvn oini 
d`te zg` cvn l`ny, xy` lk d`t nib`ixh  d  l  ̀¦ Ÿ ¡ mi zeklnay, ynge 
zevn ynga ze`t fdwo, l`e cyi didi izxfra cinz, ipixde oikn invr 
zeidl xecn `qke l` mc` yecwd, aezkke )úéùàøá à ëæ( `  x  a I e  ̈ § ¦ ©   d  l  ̀¦ Ÿ ¡ mi z  ̀ ¤  
m  c  ̀  d  ̈  ̈  ̈  en  l  v  AŸ  § © § , xn`pe )úéùàøá è æ( i  M ¦  m  l  v  A ¤ ¤ §   d  l  ̀¦ Ÿ ¡ mi d  U  r  ̈  ̈ z  ̀ ¤  m  c  ̀  d  ̈  ̈  ̈, xn`pe 

)äéòùé èî â( x  n` I e ¤  Ÿ ©  i  l ¦  i  C  a  r ¦ § ©  d  Y  ̀  ̈  ̈ l  ̀  x  U i ¥  ̈ § ¦   ̀£ x  W ¤   j  A ̈ §  x  ̀  R  z  ̀  ̈  ̈ § ¤ . 
                                                                                      

וכן היו מקפידים המקובל , ]א"וכן מטו משמיה דרבינו החזו, קאי על אבר האוזן

 . ועוד קדושים עימם,ל"ר מנצור בן שמעון זצ"והג, א"רבי מרדכי שרעבי זיע

 .שדרכו לדחותם אחר האוזן, ]שם[ח "באבדברי רבינו ה' עי .74

 .ו"ח רלב סקט" ובכהב אות קמה"מוב ו,ד" קדושים דכ' המצוות ובפערבריש ש .75

 .נח' א סי"שם ח .76
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die"x jiptln ediG Epi  d  l  ̀   ¥ Ÿ ¡  i  d  l  ̀ e ¥ Ÿ ¡   epizea` didzy daeyg zlaewne dievxe 
jiptl zevn zglbz ef ip`y miiwn dzr, el`k izpek lka zepekd zeie`xd 
oiekl devna ef, dyrze devn ef ixt dlrnl mewna ie`xd jpevxk. 

o eA  x Ÿ  ¦  `  n  l  r  ̈ §  ̈. `  d i ¥ §  ` e r  x  ̈£ ©   O  w ̈ ©  j§  a  di  n  l ©  ¥ §  o  l  ̈ `  li  g  ̈  ¥  `  x  r  Y  ̀  l  ̈ © § ¦ §   j  x  wi  A§  ̈  ̈  ¦ . c  A  r  n  l © § ¤ §  
 j  zEr  x§  ̈   § . `  x  C  q  lE  ̈  ̈ © §   `  N  M  ̈ Ÿ  `  w  c  M  ̈ § ¦  zE` i    ̈. s  ̀  e © §  l  r ©  a B ©  zi  l  C  ¥ §  o p  ̀  ̈ ̈ oi  r  c i  ¦ § ©  d  ̀  E  W  l  ̈  ̈ © §  `  zEr  x  ̈   §  
`  A  l e  ̈ ¦ §  ` p  T  z  l  ̈ ̈ © §  `  N  M  ̈ Ÿ . `  d i ¥ §  ` e r  x  ̈£ ©   j  O  w§  ̈ ©  i  r  x  z  z  C ¥ § § ¦ §   A§ `caer o  li  c  ̈  ¦ .  T  z  l§ © § ` p  ̈ ` pET  Y  ̈  ¦  

`  N  r  l  c  ̈ ¥ § ¦  `  w  c  M  ̈ § ¦  zE` i    ̈. aygze ol el`k `plczy` jxwia jzerxk `xcql `lk 
ck`w ze`i, lre `c op` oilvn jnw, xn`pe: i  di e ¦  ¦  m  r  p © Ÿ  i p  c  ̀  ̈ Ÿ £  Epi  d  l  ̀   ¥ Ÿ ¡  Epi  l  r   ¥  ̈. 

d  U r  nE ¥ £ ©   Epi  c i   ¥  ̈ d p  p eM  ̈ § Ÿ   Epi  l  r   ¥  ̈. d  U r  nE ¥ £ ©   Epi  c i   ¥  ̈ Ed p  p eM  ¥ § Ÿ  , dppek oiwz`e `pewz `lirl 
`wck ze`i, epilr r`"b zilc op` irci d`eeyl jzerx `l` `caera 
eglacie, dyrn epici edppek `eddl `bxc jixhv`c `pwzz`l i`da `caer 
`wc ze`i. i  di e ¦  ¦  m  r  p © Ÿ  i p  c  ̀  ̈ Ÿ £  Epi  d  l  ̀   ¥ Ÿ ¡  Epi  l  r   ¥  ̈. d  U r  nE ¥ £ ©   Epi  c i   ¥  ̈ d p  p eM  ̈ § Ÿ   Epi  l  r   ¥  ̈. d  U r  nE ¥ £ ©   
Epi  c i   ¥  ̈  p eM§ Ÿ  Ed p  ¥ : Ei  d i  § ¦  o ev  x  l Ÿ   ̈ §  i  x  n  ̀ ¥ § ¦  i  t ¦  o ei  b  d e Ÿ  § ¤ §  i  A  l ¦ ¦   ji p t  l ̈  ¤  ̈ § , ediG i  xEv ¦    i  l  ̀  b e ¦ £ Ÿ §  

 ˘Ì„Â˜ ÌÏ˘Ó˘  ÒÏ«   t» ¯ ¯Â·Ú Â˙„Â·Ú, ÔÂÂÎÈ ÌÈÈ˜Ï Ó‰˘Ú ˙Âˆ Ï .לד
ÂÓÂÈ· Ô˙˙ Â¯Î˘, ¯Ó˘‰ÏÂ ‰˘ÓÁÓ ÔÈÂ‡Ï, Ì‰˘ ‡Ï ÏÂÊ‚˙, ‡ÏÂ 

˜Â˘Ú˙ ¯Î˘ ¯ÈÎ˘, ‡ÏÂ ˜Â˘Ú˙ ˙‡ ÍÚ¯, Ï·Â ÔÈÏ˙] ÌÂÈ· ¯Ù˙ÒÓ·[, 
Â‡Ï ‡Â·˙ ÂÈÏÚ ˘Ó˘‰] ‰ÏÈÏ· ¯Ù˙ÒÓ·.[77  

 

åé ãåáëì úåðëä"è 

Ú· ÂÓÎ ,ÂÈ ·¯Ú· Ì‚" Ï„˙˘È˘ ‰ÂˆÓ Ë ÂÓˆÚ· ÔÈÎ‰Ï¯· ˘·˙ .לה
ÂÈ „Â·ÎÏ ¯·„ ‰ÊÈ‡"Ë, ÂÚ‡"ÌÈ˙¯˘Ó ‰ÓÎ ÂÏ ˘È˘ Ù.78  Ì‡ Ì‚Â

 ÔÈÎ‰ÂÈ ·¯Ú ˙È¯Á˘·" ‰ÂˆÓ ËÈ˘·¯ÚÏ ÍÂÓÒ ÛÈÒÂ.79 Â˘ ‰Ó· ·ÈËÓ

                                    
כ מן הלאו דולא "ומשלם לו מיד נשמר ג, ש עוד דאם הספר עני"וע, ח שם"כה .77

ב "שלט ס' מ סי"ע חו"שובו, א"ק למרן החיד"עבוהעוד ב' עיו. 'יקרא עליך אל ה

 .ד"סקשם ע "סמבו

 .ג"ב תקכט סק"מ .78

שמשמעו שיכינו " והיה משנה"שנרמז בפסוק , ב לגבי שבת"ב רנ סק"ה במ"כ .79
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 ˙‡ÂÈ „Â·ÎÏ ‰�Î‰ ·È˘Á ·¯ÚÏ ÍÂÓÒ ˙Â¯�‰"Ë·¯ÚÏ ÍÂÓÒ , ÍÎÂ 
 Â�È·¯ ‚‰�Ó ‰È‰‰‡·" ÁÚÈÊ"‡.80  

 Ì„‡ ·ÈÈÁ ÁÓ˘ÏÂÏ ÈÂ‡¯Î „Á‡Â „Á‡ ÏÎ Â˙È· È�·Â ÂÈ�·.Î „ˆÈ  .לו
ÔÁÓ˘Ó,˙Â�„‚ÓÂ ÌÈÊÂ‚‡Â ˙ÂÈÏ˜ Ì‰Ï Ô˙Â� ÌÈ�Ë˜‰ , ‰�Â˜ ÌÈ˘�‰Â 

Â�ÂÓÓ ÈÙÎ ÌÈ‡� ÔÈËÈ˘Î˙Â ÌÈ„‚· Ô‰Ï.81 ˙‚˘Ó Â„È ÔÈ‡ Ì‡Â ,ÎÚ" Ù
ÂÈ „Â·ÎÏ ÌÈ˘„Á ÌÈÏÚ�Ó Ì‰Ï ‰�˜È"Ë.82 ¯ÂÊÈ¯‡‰ Â�È·"Ú‡ Ï" Ù

ÂÓˆÚ· ˘˘ÂÁ ‰È‰ ‡Ï˘ , Â�ÂÓÓ ¯ÊÙÓ ‰È‰ Â˙˘‡ È˘Â·ÏÓ· Ï·‡
Î ˙‚˘Ó Â„È ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡ Û‡ ÌÈ·Â˘Á ÌÈ„‚· ˙Â�˜Ï"Î,83  ÂÓÎÂ

ÊÁ Â¯Ó‡˘"Ï84 ÂÙÂ‚Ó ¯˙ÂÈ ‰„·ÎÓ.  

˜ "Á‰ ˙„ÂÚÒ Í¯ÂˆÏ ÌÈÈ�ÚÏ ˙ÂÚÓ Ô˙ÈÏ ÍÈ¯ˆ Ì‚ ,‰ÂÊ·Â‚ .לז
ÌÈ„ÚÂÓ· ÌÈÈ�ÚÏ Ô˙Â� Â�È‡˘ ÈÓ· „‡Ó ¯ÈÓÁ‰ ,ÂÈÏÚ˘ Â¯Ó‡Â ¯Ó‡� 

Á"ÌÎÈ‚Á ˘¯Ù ÌÎÈ�Ù ÏÚ ˘¯Ù È˙È¯ÊÂ Â,85 ·Ó¯·Â" ·ÈÈÁ˘ ·˙Î Ì
·˜‰ Ï˘ ÂÈ�· ÁÓ˘Ï"ÌÈ„ÚÂÓ· ‰ , ÌÈÈ�Ú‰ ·Ï ÁÓ˘Ó Â�È‡˘ ÈÓÂ

ÂÒÈ¯Î ˙ÁÓ˘ ‡Ï‡ ‚Á‰ ˙ÁÓ˘ ÂÊ ÔÈ‡ ÌÈÏÏÓÂ‡‰Â.86  

                                                                                      
 .שנית

 .גש אות "ח לך ש"בא .80

 .ב"ע תקכט ס"ז ומרן השו"ט הי"שביתת יו' ו מהל"ם פ"פ לשונות הרמב"ע .81

 .ה כפי" דל שם"בה .82

 .עקב' שער המצוות פ' עי .83

 .ב"יבמות סב ע .84

 , הוא חדי בלחודוי ולא יהיב למסכני עונשיה סגיאיו: ]ב"ח ע"שמות פ[ק "ל הזוה"וז .85

 וזריתי פרש על ]מלאכי ב[עליה כתיב ,  חדי ולא יהיב חדו לאחראבלחודוידהא 

 .ל"עכ. חגיכם פרשפניכם 

 אוכל ושותה חייב להאכיל כשהוא: ]ח"ו הי"ט פ"שביתת יוהלכות [ש בלשונו הזהב "ע .86

 אבל מי שנועל דלתות ,מלליםו האהענייםלגר ליתום ולאלמנה עם שאר 

 ,חצרו ואוכל ושותה הוא ובניו ואשתו ואינו מאכיל ומשקה לעניים ולמרי נפש

 כלחם אונים ם ועל אלו נאמר זבחיה,כריסו שמחת מצוה אלא שמחתאין זו 

 שנאמר , להםהיא ושמחה כזו קלון ,ליו יטמאו כי לחמם לנפשםלהם כל אוכ

 .ל"עכ. וזריתי פרש על פניכם פרש חגיכם
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ÌÓˆÚ ˙‡ ÂÏ·Ë Â·˘ ‰Ê‰ ˘Â„˜‰ Ï‚¯· ÂÓˆÚ ¯‰ËÏ Ì„‡ ·ÈÈÁ  .לח
È˘‰ ÈÂÂÈˆ· ÌÈ˘�Â ÌÈ˘�‡ Ï‡¯˘È ÏÎ"‰¯Â˙ Ô˙Ó Ì„Â˜ ˙, ‰È‰È˘ Ì‚Â 

ÂÈ „Â·ÎÏ ¯Â‰Ë"Ë.87  ¯È·Ú‰Ï ‰¯‰Ë Ì˘Ï ‰�Â˘‡¯ ‰ÏÈ·Ë· ÔÂÂÎÈÂ
‡Ó‰ÂÊ‰ ÂÈÏÚÓ ,ÏÂÁ‰ È˘Â·Ï ¯È·Ú‰Ï ‰È�˘ ‰ÏÈ·Ë·Â , ‰ÏÈ·Ë·Â

Ú Ì‚Ù˘ ‰Ó Ô˜˙Ï ˙È˘ÈÏ˘"�˜ ‡È¯ËÓÈ‚ ‰Â˜Ó˘ ÒÚÎ‰ È"‡ ,ÚÎ" Ò
ÚÏÏÂÎ‰ Ì,88  ˙ÈÚÈ·¯ ‰ÏÈ·ËÂ ÔÂÂÎÈÏ‚¯‰ ˙˘Â„˜ Ï·˜Ï,89  ‰�ÂÂÎ‰„

                                    
 ולכרות לבער ברגל עצמו לטהר אדם חייב שכתב ]כ ואות יט אות[ הבחירה בבית 'עי .87

 מקרא בו ויקיים ,והחמור השור ל"רג משלחי בפסוק מרומז שסודו א"הסט

 .ל"הרג למועדי ונכון מוכן להיותו ,בו נשמחה שם ל"ברג יעברו בנהר שכתוב

 כל המשבר כלים בחמתו :]שבת קה[ל "עד שאמרו חז, ענין הכעס חמור מאד .88

 הפליגו בגנותו ואמרו ]א"ב ע"תצוה דקפ' פ[ק "ובזוה, ז"כאילו עובד ע' וכדו

שמסתלקת נשמתו הקדושה ממנו ונותנין לה תחתיה נשמה אחרת פגומה מן 

ועוד , דעושה לנשמתו טריפה וממית אותה, ש טורף נפשו באפו"כמו', הקלי

ח "ק ד"שער רוה[ל "ורבינו האריז. ז ממש"אמרו שהמדבר עם הכועס כמדבר עם הע
פ שעשה האדם תיקונים רבים ותשובה מעולה ומצוות " הוסיף בזה דאע]ב"ע

לפי שאותה הנשמה הקדושה שעשתה המעשים , הכל נאבד ממנו, רבות

וצריך לחזור ולעמול על כל מה ,  נתחלפה בנשמה אחרת טמאההטובים

הן עתה , ועוד שאם נתעברה בו נשמת איזה צדיק לסייעו כנודע. שהשיג

כי כל ימיו , ואם דרכו לכעוס תמיד כמעט אין לו תקנה. בכעסו נסתלקה ממנו

וכשתיקן , וגרע משאר עוונות שכל עוון פוגם אבר אחד. סותר כל מה שבנה

 בנפש מן אבל הכעס פוגם כל הנשמה ומחליפה, ם יתוקן לגמריאותו הפג

הכנות רבות להחזיר נשמתו ווצריך תיקונים , מתכעס לדבר מצוה' ואפי', הקלי

תוצאות חיים לבעל ' ה בס"וכ', ה הק"וכתבו האחרונים בשם השל. הנטרפת

 כי, דאם טובל ומכוון יוכל להחזיר נשמתו שנסתלקה, ]אות לג[הראשית חכמה 

א "ח' עי[ח "ה בלשון חכמים לרבינו הבא"וכ, ש"ע, מסוד המקוה נמשכת הנשמה
יוכל ] נ"וכעס גימטריא ק[א "שאם יכוון בטבילתו דמקוה גימטריא קנ, ]עב' סי

ו באו לידי כעס היו טובלין "על כן נהגו אנשי מעשה שאם ח. להחזיר נשמתו

ושישי בכוונה זו ויועיל ל כתב שיקפיד לטבול בימי שלישי "ורבינו האריז. מיד

 .כ הוא יביא עצמו לכלל כעס"שלא יתגבר עליו הכעס מעצמו אא

 .ח"כהוב, ב"מוא ב"מרן החיד, ה"השל .89
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 ‰ÏÈÚÂÓ‰ÏÈ·Ë·.90  

  ÏÂËÈÂÙˆÂÈ „Â·ÎÏ ÂÈ�¯"Ë , ÔÎ ‰˘ÚÈ˘ ÔÂÎ�Â‰ÏÈ·Ë‰ Ì„Â˜.91  .לט

ˆ¯ÂÈ È˘Â·ÏÓ"˙·˘ Ï˘Ó ¯˙ÂÈ ÔÈ‡� ÂÈ‰È Ë.92 ÌÈ˘�‰ Ì‚Â  ˙ÂÎÈ .מ
 ÌÈ„‚· ˘Â·ÏÏ ÌÈ¯˜È ÌÈËÈ˘Î˙ÂÌ‰Ï˘ , Ï˘ Ì‰È˙Â˘� Â�ÈˆÓ˘ ÂÓÎÂ

‰ÈÏÚ· „Â·ÎÏ ÂË˘˜˙�˘ ÌÈ˘Â„˜‰ ÌÈ‡�˙‰Ô,93 „Â·Î ÛÒÂ� Ô‡ÎÂ 
ÂÈ"Ë.‰ÓÈ�Ù ÍÏÓ ˙· ‰„Â·Î ÏÎ Ì�Ó‡  ,‰¯Ï ‡ˆ˙ ‡ÏÂ"ÔÈËÈ˘Î˙· ¯ ,

‰˙È· ÍÂ˙· ËÂ˘È˜Ï ‡Ï‡ ÔÈËÈ˘Î˙ ‰Ï Â�˙� ‡Ï˘.94  

 ÂÚ·Ó ÂÓˆÚ Ì„‡ ÔÈÎÈÌÂÈ „ „ÂÓÚÏ ÏÎÂÈ˘ È„Î ÁÎ ¯Â‚‡ÏÂ ÁÂ�Ï .מא
‰ È�ÙÏ ‰ÏÈÏ‰ ÏÎ ¯Ó˘Ó‰ ÏÚ '‰Â˙‰ È¯·„ ÂÈÙÓ Â˘ÂÓÈ ‡ÏÂ"˜.  Ì‡Â

˙·˘· ˙ÂÚÂ·˘ ·¯Ú ÏÁ , ÏÈÏ· „ÂÓÈÏ‰ Í¯ÂˆÏ ˙·˘· Ô˘ÈÏ ¯˙ÂÓ

                                    
 שהטומאות וגלוי ברור דבר: ]יב הלכהמקואות ' מהל יא פרק[ם "לשון הרמב' עי .90

 הן והרי מכרעתו אדם של שדעתו מדברים ואינן, הן הכתוב גזירות והטהרות

 הטומאה שאין הוא החוקים מכלל הטומאות מן הטבילה וכן, החוקים כללמ

, הלב בכוונת תלוי והדבר היא הכתוב גזירת אלא במים שתעבור צואה או טיט

 בדבר יש רמז כ"ואעפ, טבל לא כאילו הוחזק ולא טבל חכמים אמרו ולפיכך

 כך דבר בגופו נתחדש שלא פ"ואע טהור שטבל כיון לטהר לבו שהמכוין כשם

, הרעות ודעות האון מחשבות שהן הנפשות מטומאות נפשו לטהר לבו המכוין

 הרי, טהור הדעת במי נפשו והביא העצות מאותן לפרוש בלבו שהסכים כיון

 .כ"ע. 'וגו טהורים מים עליכם וזרקתי אומר הוא

וכן הוא . ל"כ שכן היה מנהג רבינו האריז" שהביא משעה]א"רס סק' סי[ח "בכה' עי .91

 .  שיעשה הרחיצה לאחר קציצת הצפרנים]לך לך אות טו' ש פ"ש[ח "באב

וכבדתו מעשות פ הפסוק " שהוא ע]אות נח[בית הבחירה ' ועי, א"ע תקכט ס"שו .92

 כתב טעם ]ב"סקי[ב " ובמ. שבתט כמלבוש" יו שלא יהא מלבוש של,דרכיך

 .כ בכלל שמחה"וזהו ג, הדבר לפי שחייבין בו בשמחה

 .ועוד,  באבא חלקיה.]כא[ענית ת' עי .93

 אמרי אף בחול אסור רבנן: ]ה"וישלח פ[ל במדרש תנחומא "במה שאמרו חז' עי .94

 , מפני שהעם מסתכלין בה,שות הרביםלר] בתכשיטין[לצאת בהן ] לאשה[

 בהן לתוך מתקשטת אלא שתהא לאשה תכשיטיןשלא נתנו , ופגם הוא לאשה

 .ש"ע',  וכולפני הכשר אפילו שאין נותנין פרצה ,ביתה
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˙ÂÚÂ·˘ ,ÂÂÏÈÙ‡Ï Ô˘È˘ ÂÈÙ· ˘¯ÙÓ Ì‡ ‰Ê Í¯Âˆ.95 

ÌÈ˙··Â ˙Ò�Î‰ È˙·· ÌÈ·˘Ú ÁÂË˘Ï ÔÈ‚‰Â�,96  ˙‡ ÔÈ¯ËÚÓ ÔÎÂ .מב
‰·È˙‰ ,È�ÈÒ ¯‰Ï ¯ÎÊ , ¯Ó‡�˘" Ì‚ ÏÂÓ Ï‡ ÂÚ¯È Ï‡ ¯˜·‰Â Ô‡ˆ‰

‡Â‰‰ ¯‰‰" ,˘‰Ú¯Ó ÌÂ˜Ó ¯‰Ï ·È·Ò ‰˘Ú�.Â „ÈÁ‰ Ô¯Ó ·˙Î" ‡
Î¯··"È97 · Ì‰È˙·Â ˙ÂÈÒ�Î È˙· ¯ËÚÏ ÍÓÒ ˘È˘ÌÈ�˘Â˘Â ÌÈÁ¯Ù98 

 ‚‰�Ó˘ ˘Â¯Â˘Á‡Ï ÔÓ‰ ¯Ó‡˘ ‰ÓÓÏ‡¯˘È ÈÁ¯Ù ÌÈÎÈÏ˘Ó˘ 
 ÌÈÁÂÙ˙Â ÌÈ�˘Â˘˙¯ˆÚ·.99  

ÌÈ‚‰Â�"ÌÈ�˘Â˘· ‰¯Â˙‰ ˙‡ ¯ËÚÏ Î ,ÌÈ�ÂÓÈ¯‰ ˙‡ ÔÎÂ , ¯ÎÊ ‚ .מג
Ê¯ Â¯Ó‡˘ ‰ÓÏ"Ï100 ·˜‰Ó ‡ˆÈ˘ ¯Â·È„ ÏÎ˘" ÌÏÂÚ‰ ÏÎ ‡ÏÓ˙� ‰

                                    
בשבת לא יאמר אדם נישן כדי שנעשה מלאכתינו : ל" וז]רסו[בספר חסידים ' עי .95

 מפני , ואפילו חפץ לכתוב תורה. שאסור לומר למחר אעשה,במוצאי שבת

 אלא יאמר ננוח כי שבת ,שמראה מה שישן ונח בשבת שעושה בשביל החול

 כתב שאסור לומר בשבת דבר ]שז' סי[ע "ובשו.  הביאו]רצ' סי[א "ובמג. כ"ע. היום

, דהוא גם בדבר מצוה, ל"ח הנ"פ הס"א ע"וכתב המג, פלוני אעשה למחר

ודחו הראיה מספר חסידים , י כתבו להתיר בעושה לדבר מצוה"ר ובברכ"ובא

אין איסור ,  דלדבר מצוה אפילו הוא מלאכה]א"סק[ב "וכן הכריע המ, ש"ע

ב שם "מ מבואר במ"ומ. ן להחמיר אם אין צורך בדיבורואלא דנכו, מעיקר הדין

מותר לומר , אבל מה שאין בו איסור בשבת, ז בדבר שאסור לעשותו בשבת"דכ

, פ שאומר בהדיא שהוא לצורך מוצאי שבת"ה כאן אע"ז ה"ולפ. אעשנו למחר

 שיכול ]ח"שז ס[ע "ז מבואר בשו"דכעי, וגם משום הכנה אין בזה, אין בו איסור

י "כיון שיכול לילך היום בהיתר ע, ר לחבירו לך עימי לכרך פלוני למחרלומ

מותר לומר לחבירו שיתכונן , דכאשר המעשה מותר בשבת, ומבואר, בורגנין

נ דכוותה השינה "וה. ואין הדיבור בזה בגדר הכנה משבת לחול, לו למחר

כ אין איסור לומר שישן כדי "וא, ש"בשבת היא לצורך דבר המותר במוצ

 .]ה וכיון"פרק יח אות יא בביאורים ד[צ " באולה"וכ. ש"שיוכל ללמוד בליל שבועות במוצ

 .ג"א תצד ס"רמ .96

 .תצד' סי .97

' ח' מועד לכל חי סי' ועי, ט דשוטחים עשבי בשמים והם מיני שושנים"באה' עי .98

 .אות לג

 .והובא במדרש תלפיות, ג"בתרגום שני אסתר פ' עי .99

 .שבת פח .100
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ÌÈÓ˘·.‰¯Â˙ Ï‡¯˘È ‚‰�ÓÂ .101 ÓÂ" ˘È ÌÈ„¯Â ÈÓ ÌÈ˜ÏÁÓ‰ Ó
Ú ÂÁÈ�È ‡Ï˘ Ì¯È‰Ê‰Ï"‡ÁÈ¯ „ÈÏÂÓ ¯ÂÒÈ‡ ÌÂ˘Ó ÌÈ„‚·‰ ‚ ,‡ ‡Ï

ÌÈ„È‰ ÏÚ ˜¯ Â�˙È ,‰ÏÈÙ˙‰ ˙Ú˘· ‡Ï˘ ˜¯ ‰Ê Ì‚Â , ÂÏÎÂÈ˘ È„Î
Ì‰ÈÏÚ Í¯·Ï ÌÈÏ·˜Ó‰.102  ÔÈÈ„Ú ˘È˘Î ‡Ï‡ Í¯·Ï ‡Ï˘ ¯‰ÊÈÏ ˘ÈÂ

Â„È· Ì˘Â·‰ ÈÓÓ ˙Â·ÈË¯ , ÁÈ¯ ¯‡˘�Â ‰·ÂË¯ „È‰ ÔÈ‡˘Î Ï·‡
„·Ï· ,Ú ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡"Ê.103 

ÌÈ‚‰Â� ˘ÈÂ�ÏÈ‡ ÈÙ�Ú ÌÈ˘Ï˙È··  ˙Ò�Î‰ ˙ ÌÂ˘Ó ÌÈ˙··Â  .מד
Ú ÌÈ�Â„È� ˙¯ˆÚ·˘ÔÏÈ‡‰ ˙Â¯ÈÙ Ï,Â ‰¯‚"Ú ˜Ù˜Ù ‡" Ê˘ ‡Â‰

ÌÈÈÂ‚‰ ˙Â˜ÂÁÎ. Â‰Ê˘ ‰‡¯� Ì�Ó‡ ÌÈÈÂ‚‰ ‚‰�Ó ÍÎ ‰È‰˘ Ì˙Âˆ¯‡· ,
˘˘Á ÔÈ‡ Â�È˙Âˆ¯‡· Ï·‡.ÓÂ " ˜¯ ÌÈ‡È·Ó ÌÂÈ‰˘ ‰ÓÂ„ÓÎ Ó

ÂÈÎÂ ÌÈ·˘Ú"·.104  

ÌÚ ÍÂ¯‡ ÌÁÏ ˙ÂÙ‡Ï ˙Â‚‰Â� ÌÈ˘�‰ 'ÌÈ˘‡¯ , ‡Â‰˘ ¯˘Ù‡Â „ .מה
˙¯ˆÚ· ·¯˜‰ ÌÁÏ‰ È˙˘Ï ¯ÎÊ ,ÓÂ‡˙ ÏÊÓ È�ÙÓ Â‡ ˘„ÂÁ·˘ ÌÈ

ÔÂÈÒ.105 ÈÓÁÏ· ÈÓÁÏ ÂÎÏ ÌÁÏ ˙‡¯˜�˘ ‰¯Â˙Ï ÊÂÓ¯Ï È„Î ‡Â‰ Ì‚ ,
‰„Ó ı¯‡Ó ‰ÎÂ¯‡Â ,Ú"ÍÂ¯‡ Â˙Â‡ ÔÈ˘ÂÚ Î ,„Â ' ˘È˘ „‚�Î ÌÈ˘‡¯

„ ‰· ' ÌÈ˜ÏÁ]„¯Ù"Ò [‰È˜ÏÁ ÏÎÏ ‰ÎÊ�˘ ÔÓÈÒÏ.106  

˘ÏÁ· ˙·¯ÂÚÓ ‰ÏÈ‚¯ ˙Ù ˙ÂÙ‡ÏÂ ˘ÂÏÏ ¯ÂÒ‡ , Â‡Â·È ‡Ó· .מו
¯˘·‰ ÌÚ ‰ÏÎÂ‡Ï .‰¯ÂÒ‡ ˙Ù‰ ÏÎ ˘Ï Ì‡Â.107 ˘ ÚÓ˘ÓÂÂÏÈÙ‡ 

                                    
 .ט"ח סקנ"כה .101

 ]ב פרק מו אות נד"ח[צ "באול' ובענין הברכה על מי ורדים עי. מועד לכל חי שם .102
אמנם אם נעשו , ר שברכתם בורא עצי בשמים"א במחב"בשם מרן החיד

 . מחומרים כימיים מברך בורא מיני בשמים

 .ב פרק יד אות לח"צ ח"אול .103

 .אוריםבבי? ח אות "צ פי"ובאול, ה"צ זללה"ר הגרב"מו .104

 .ס"ח תצד סק"והובא בכה, נב' ה בכלבו סי"כ .105

פרק ' ח' א לב דוד סי"והוא מהחיד', אות מ' ח' ף במועד לכל חי סי"מרן החבי .106

 .י"לא ומחמ

 .א"ד צז ס"ע יו"שו .107
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¯ÂÒ‡ ‚‚Â˘·.108 ‰˘ÂÚ Ì‡ Ì�Ó‡  ¯ÂÚÈ˘ ÂÏÎÂ‡Ï Í¯„˘ ËÚÂÓ
· ‰„ÂÚÒ˙Á‡ ,¯˙ÂÓ.109 

 Ù‰ ˙¯Âˆ· ¯ÎÈ�‰ ÈÂ�È˘ ‰˘Ú Ì‡ ,˙È·ÏÁ ‰˙Â˘ÚÏ ¯˙ÂÓ.110˙ .מז
Â˙È·· ‰˘ÂÚ˘Î ˜¯ ‡Â‰ Â‰ÈÓÂ ,ÌÈ·¯Ï ¯ÂÎÓÏ ‰˘ÂÚ˘Î Ï·‡ , ÔÈ‡

ÔÓÈÒ‰ ÏÚ ÔÈÎÓÂÒ ,ÌÈÁ˜ÂÏÏ ÚÈ„ÂÈ ‡ÏÂ ÁÎ˘È ‡Ó˘ . ‡Ï· ˘Ï Ì‡Â
Â„‚ ˙ÂÓÎ ÈÂ�È˘‰Ï ,Á‡Â"Ú ‰¯È˙‰Ï ‰ˆÂ¯ Î" ˙ÂÏÈÎ‡Ï ˜ÏÁÈ˘ È

¯ÎÈ�‰ ÔÓÈÒ ‰· ˙Â˘ÚÏ Â‡ ˙ÂËÚÂÓ ,ÏÈÚÂÓ Ì‡ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Â˜ÏÁ� , ÈÙÏ
‰ÏÈÁ˙Ó ¯Ò‡� ¯·Î˘.111 

 ‡Ì˙Â˘ÚÏ ¯ÂÒ‡ ˙Â�Ë˜ ˙ÂÈ‚ÂÚ Ì‚ ÌÚ·ÏÁ, ˙Â˘ÚÏ Í¯„ Ì  .מח
 ˘ÓÓ ‰¯Âˆ ‰˙Â‡·˙ÂÏÈ‚¯ ˙ÂÈ‚ÂÚ Ì‚ , ÔÈ‡Â Ì‰˘ ÈÂ�È˘ Ì‰· ¯ÎÈ�

 ÌÚ·ÏÁ.112È‡Â‰ È·ÏÁ Ò˜¯Â· Ì‚ ÔÎÏÂ  Ì‚ Â˙Â‡ ÔÈ˘ÂÚ˘ ÈÂˆÓÂ Ï
È¯˘· Â‡ ‰Â¯Ù ,¯ÎÈ�‰ ÈÂ�È˘· Â˙Â˘ÚÏ ˘È .Ú ¯È‰Ê‰Ï ˘ÈÂ"Ê.113 

ÌÈ·¯Ï ‰˘ÂÚ˘Î Ì‚ ‰Ê· ¯È˙‰Ï Â‚‰� ÌÂÈ‰ÎÂ , ÌÒ¯ÂÙÓ˘ ÈÙÏ
 ‰˘Ú�˘Î˘ Ò˜¯Â·‰È·ÏÁ ‡Â‰ ˘ÏÂ˘Ó ˙¯Âˆ· , ‡Â‰ Ú·Â¯Ó‰Â

‰Â¯Ù.114 ÙÏÂ"È¯˘· Ú·Â¯Ó‰ Ò˜¯Â· ˙Â˘ÚÏ ¯ÂÒ‡ Ê ,˘ Í¯„ È¯‰
                                    

 ב"ת שם סק"פ .108

 .ע שם"שו .109

 .ע שם"שו .110

 .ג"ת סק"פ .111

ט להתיר "י שהבין מדברי הלקשדחה מ, ]א"צז סק' סי[א "ב למרן החיד"בשיו' עי .112

 .בזה

 .ב"א שם סק"מרן החיד .113

כבר הביאו , פ שכתבו הפוסקים להתיר בסימן רק בעושה בתוך ביתו"ואע .114

לפי שישאלו הרואים למה , א דטעם ההיתר בשינוי"האחרונים מדברי הרשב

כל שידוע , וכיון שזה הטעם, וישיבו להם לפי שהיא חלבית, פת זו משונה

ע "ומיהו יל. [הדר דינא דגם בעושה למכור לרבים שרי, לשאולצ "לכל וא

כ מעיקרא "א, דאם צורת הפת משונה עד שהרואים שואלים עליה, קצת

הלא הם מעצמם , שמא ישכח ולא ידיעם, למה אסרו בעושה למכור בשוק

 ].ב"וצ, כ לא ישכח"וא, ישאלוהו על צורת הפת המשונה
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‰Â¯Ù Â˙Â˘ÚÏ ,È¯˘· Â‰˘ÂÚ˘ÎÂÚÂ„È ÔÓÈÒ ‡Ï·  , ÂÚËÈ˘ ˘ÂÁÏ ˘È
Â·ÏÁ· Â‰ÂÏÎ‡È.115 

ÏÈÁ˙ ˘È¯ÙÈ ˙ÂÚÂ·˘‰ ‚Á ·¯Ú"˙ÂËÂ¯Ù ‡ ,Á‡Â" ÛÈÒÂÈ Î‰ ˆ .מט
· ÔÈ�ÓÏ ÌÈÏ˘È˘ „Ú Ì‰ÈÏÚ"· Ù" Ô]‰Ò"˜ Î"„[ , „ÈÓÏ˙Ï Ì�˙ÈÂ

�ÚÂ È�Ú ÌÎÁÈÂ ,ÚÏ ÔÂ˜È˙ ‡Â‰ÂÂÚÂ ÔÂ˘‡¯‰ Ì„‡ ÔÂÂ Ì‚ÙÏÂ Ï‚Ú‰ ÔÂ
˙È¯·‰ ,‰ÏÂ‡‚‰ ·Â¯È˜ÏÂ ÌÈ�· ÈÎÂ˘ÁÏ Ï‚ÂÒÓÂ.116Â  ˜ÈÊÁ‰Ï ·ÂÈÁ ˘È

ÌÈ„ÚÂÓ‰ ¯‡˘· ¯˙ÂÈ ‰Ê‰ ‚Á· ‰¯Â˙‰ È„ÓÂÏ „È·.117 

åé áøòá úåøð ú÷ìãä"è 

ÈÙ ¯�· ÏÈ‚¯‰ ‡�˙ ' ÌÈ�· ‰ÈÏ ÔÈÂÂ‰ ‰ÙÈ Â˙Â˘ÚÏ Ï„˙˘‰Ï .נ
˙ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ,¯Â‡ ‰¯Â˙Â ‰ÂˆÓ ¯� ÈÎ ¯Ó‡�˘  , ˙Â¯�· ÔÈ· ‰ÊÂ

˙·˘ ,ÂÈ ˙Â¯�· ÔÈ·Â"Ë ,]‰ÎÂ�Á ˙Â¯�· ÔÎÂ[ . Ì„‡ ÏÎÏ ÈÂ‡¯ ÔÎ ÏÚ
 ıÓ‡˙‰Ï˙ ÌÈ�·Ï Â˙ÏÂ‚Ò˘ ‰Ê ÔÈ�Ú·ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ , ˙Â¯�‰ ‰˘ÚÈÂ

ÌÈ¯„Â‰ÓÂ ÌÈÙÈ ,‰ÎÈ˘Á Ì„Â˜ Ì�ÓÊ· Ì˜ÈÏ„‰Ï Â„ÈÙ˜ÈÂ.118  

ÌÎ¯ÚÈÂ ˙Â¯�‰ ˙‡ ·ÈËÈ ˘È‡‰˘ ·ÂË , ÏÚ ‰ÂÂˆÓ ‰˘‡‰Â .נא
Ì˙˜Ï„‰,119 ÏÚ·‰ ˜ÈÏ„È ˙È·· ‰˘‡‰ ÔÈ‡ Ì‡Â , ¯Â‡ ‰È‰È˘ ‰ÂˆÓÂ

˙È·‰ È¯„Á ÏÎÏ Ò�Î� ,ÂÈÂ ˙·˘ „Â·Î ÌÂ˘Ó ‰Ê· ˘ÈÂ"Ë ,‚�ÂÚÂ ˙·˘ 
ÂÈÂ"Ë ,ÂÈÂ ˙·˘ È�Ù Ï·˜Ó˘"ÌÈ˜ÏÂ„ ˙Â¯�· Ë , Â˙„ÂÚÒ ÏÎ‡È˘ Ì‚Â

ÌÈ˜ÏÂ„ ˙Â¯�˘Î. 

                                    
 דיש ]ג"סק[ת "כתב הפ,  עם הגבינהאמנם מיני מתיקה שאין דרך לאכלם .115

דאין לנו , ואין לחוש שישכחו ויאכלו אחריהם גבינה, להתיר ללושם בשומן

 .לגזור מדעתנו בזה

 .אות ו' ח' מועד לכל חי סי .116

 .שם אות ז .117

באופן המותר בלא חשש [ואפשר דבזמננו שעיקר האור מנרות החשמל  .118

 .ולא בצמצום, א באופן מכובד וחשובראוי להדר שיה, ]'חילול שבת וחילול ה

 היא ]בשם בראשית רבה. י שבת לב"והובא ברש, ילקוט שמעוני בראשית רמז לב[ל "כמו שאמרו רז .119

 .'כבתה נרו של עולם וכו
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Ï„‰· ˙ÂÊÈ¯ÊÂ ˙Â¯È‰Ê‰ ˙ÂÈ�˜„ˆ ÌÈ˘�Ï ˙Â·ÂË ˙ÂÏÚÓ ‰ÓÎ˜˙  .נב
ÂÈÂ ˙·˘ ˙Â¯�"Ô‰ÈˆÏÁ È‡ˆÂÈÏÂ ÔÓˆÚÏ ˙ÂÎÊÏ Ë , Ï‡¯˘È˘ ¯Î˘·Â

ÂÈÂ ˙·˘ ¯�· ÌÈ¯È‰Ê"·˜‰ Ï˘ Â¯Â‡Ï ÂÎÊÈ Ë"‰ ‰È‰Â ¯Ó‡�˘ ‰ ' ÍÏ
ÌÏÂÚ ¯Â‡Ï.120 ˙·˘ Ï˘ ˙Â¯� ÌÈ¯Ó˘Ó Ì˙‡ Ì‡ Â¯Ó‡Â , ‰‡¯Ó È�‡

ÔÂÈˆ Ï˘ ˙Â¯� ÌÎÏ. 

˙Ï ÔÂÎ�Â ·ÂË ,˙Â¯�‰ ˜ÈÏ„˙˘ Ì„Â˜˘ , Ï·˜Ï ‰ÓˆÚ ÔÈÎ‡˘‰ .נג
ÌÂÈ‰ ˙˘Â„˜ ,Ì„Â˜ ‰Á�Ó ÏÏÙ˙˙Â ,ıÁ¯˙Â , ÌÈ·Â˘Á ÌÈ„‚· ˘·Ï˙Â

˘Â„˜‰ ÌÂÈ‰ „Â·ÎÏ ,‰Î¯·‰ Ì„Â˜ ‰ÈÙÎ ÔÂÈ˜�· ıÁ¯˙Â , ¯Á‡Â
È˘‰Ó ˘˜·˙ ˙Â¯�‰ ˜ÈÏ„˙˘"ÚÂ ‰ÏÚ· ÏÚ ˙ ÌÈ¯È‡Ó ÂÈ‰È˘ ‰È�· Ï

‰¯Â˙· ,‰ÂˆÓ‰ ˙È˘Ú ˙Ú· ˙ÚÓ˘� ¯˙ÂÈ ‰ÏÙ˙‰ ÈÎ.121 

„‰Ò�È˜· ˜ÈÏ„‰Ï ‡Ï˘ ÔÂÎ�Â ·ÂË] ‡ˆÂÈÎÂ ¯Â¯Ù‚‰ ıÚ Â�ÈÈ‡  .נד
‰Ê· [ÂÈÂ ˙·˘ ˙Â¯� Â· ˜ÈÏ„‰Ï ‰ÂÚ˘ ¯� ÂÏ ‰È‰È ‡Ï‡"Ë.122  ‰ÂˆÓÂ

˙ÈÊ ÔÓ˘· Â˜ÈÏ„È˘ ¯Á·ÂÓ‰ ÔÓ , ¯‡˘· Â˜ÈÏ„È ÈÂˆÓ Â�È‡˘ ÌÂ˜Ó·Â
ÏÂÏˆ Ì¯Â‡˘ ÌÈ�Ó˘ ,ÌÂÈ‰ÂÏÂÏˆ Ì¯Â‡ ÌÈÈÂˆÓ‰ ˙Â¯�‰ .123 

, ÌÂÈ‰ Â˙Â‡· ‰¯Â˙Ï ÌÈÏÂÚ‰ ¯ÙÒÓÎ ˙Â¯� ˜ÈÏ„‰Ï ÌÈ‚‰Â� ˘È .נה
‰Ú·˘ ˙·˘· Â�ÈÈ‰„ ,ÂÈ·Â"‰˘ÓÁ Ë ,‰ÂÈ·Â"‰˘˘ Î.124  ÌÈ‚‰Â� ˘ÈÂ

˙È·‰ È�· ÔÈ�ÓÎ ˜ÈÏ„‰Ï.125 ‡·‰ Â�È·¯ ‚‰�ÓÂ" ÌÏÂÚÏ ˜ÈÏ„‰Ï Á
˙Â¯� ‰Ú·˘ ,È·ÂÈ· ÔÈ·Â ˙·˘· Ô"Î‰ÂÈ· ÔÈ·Â Ë"Ù.126 ÓÂ" Ó‡ ÔÈ

                                    
 .מ"ב' מרדכי פ .120

 פתוח פיהם במצות העסוקין כל: ]כד הלכהה "פ[ ש"כדאיתא בתוספתא דמע .121

 פניו חזקיהו ויסב רואומ ,לך ויקם אומר תגזרו אמרשנ ,המקום לפני בתפילה

 .'וגו נא זכר' ה אנא ויאמר ,'וגו

 .ד בבית הבחירה"והו, ף בחיים לראש"מרן החבי .122

בספר חסידים שהביא מעשה באחד שהאריך ימים ולא מצאו לו שום ' ועי .123

ֵ זכות אלא שלא היה מדליק בח   .לב רק בשמן זית                        

 .ט"ח תקיד סק"ובכה, ד לאלפיםש אות יא בשם חס" ויקרא שח"בא .124

 .ה מנהג אשכנז"כ .125

 .שכן נהגו בביתו, ש אות יא"ח ויקרא ש"בא' עי .126
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·Ó ÌÈ˙ÁÂÙ'¯ÂÓ˘Â ¯ÂÎÊ „‚�Î ˙Â¯� ,127  „Â·ÎÏ ¯� „ÂÚ ÌÈÙÈÒÂÓ ˘ÈÂ
ÌÈ¯ËÙ�‰Â ÌÈ˜È„ˆ‰ ,‚Â‰�Ï ÈÂ‡¯ ÔÎÂ.128 

ÂÈ· Ì‚ ˙Â¯�‰ ˙˜Ï„‰ ÔÓÊ"‰ÎÈ˘Á Ì„Â˜ ‡Â‰ Ë , È„Î ÛÈÒÂ‰Ï .נו
˘„˜‰ ÏÚ ÏÂÁÓ ,ÂÈ�ÙÏÓ ¯ÂÎÊ ‡˙ÏÈÎÓ· Â¯Ó‡Â ,ÂÈ¯Á‡ÏÓ ¯ÂÓ˘ ,

˘„Â˜‰ ÏÚ ÏÂÁÓ ÔÈÙÈÒÂÓ˘ Ô‡ÎÓ . ÛÈÒÂ‰Ï ÏÂ„‚ „ÂÒÂ ‰ÏÂ‚Ò ‡È‰Â
 ÏÚ ÏÂÁÓ˘„Â˜‰.129  ÏÚ ÏÂÁÓ ÛÈÒÂÓ˘ ‰Ó ¯Î˘·˘ ÌÈ¯·„‰ ÔÎÂ˙Â

ËÒ‰ ÏÂ·‚ ¯ˆ˜ÓÂ ˘„Â˜‰"‰˘Â„˜‰ ÏÂ·‚ ·ÈÁ¯ÓÂ ‡ , ÍÈ˘ÓÓÂ
ÏÂÁ‰ ÈÓÈ ÏÚ ˙·˘ ˙˘Â„˜ ,‰Ï ‡¯Â˜ Â˙ÂÈ‰· Â˙È‡ Â¯Î˘ ÔÎ ' ‰¯ˆ·

È˘‰ ÂÏ ·ÈÁ¯Ó"‰˘Â„˜‰ ÏÂ·‚ ˙ ,‰¯ˆ‰ Ï·Â‚Â ¯ˆ˜ÓÂ , ‰ÏÁ�Ï ‰ÎÂÊÂ
ÌÈ¯ˆÓ ÈÏ· ,ÚÂ"‰ ·ÈÁ¯‰ ‰˙Ú ÈÎ ¯Ó‡� Ê '�È¯ÙÂ Â�Ïı¯‡· Â.130 

ÂÚÂ·˘ ·¯Ú· Ì‚ ÌÂÈ „ÂÚ·Ó ˙Â¯�‰ ÔÈ˜ÈÏ„Ó , ÛÈÒÂ‰Ï È„Î˙ .נז
˘„Â˜‰ ÏÚ ÏÂÁÓ.131 ÂÂÏÈÙ‡ÈÚ˘ ˘˘Á ‰Ê· ÔÈ‡ ˜ÈÏ„Ó ˘È‡‰˘Î " Ê

                                    
' ל פסיעה גסה נוטלת א"ד מה שאמרו רז"במטה משה שכתב שהוא ע' ועי .127

פעמים נר ' וב, ומהדר לה בקדושי דבי שמשא, ק ממאור עיניו של אדם"מת

 .ק"הוא בגימטריא ת

 . דיני הדלקת נרות אות יגבית הבחירה פסח .128

 .י גיקטיליא"וספר סודות למהר, בספר סידורו של שבת' עי .129

א שבא אליו אדם עם בת חולה "וידוע המעשה מרבינו החפץ חיים זיע .130

רק אם , איני יכול לברך אותה, ל החפץ חיים"וא, מסוכנת ובקש ברכה עבורה

ות תוספת השבת זכ, תוסיף מחול על הקדש בכניסת שבת עוד כמה רגעים

, ע להוסיף כמה רגעים יותר"וקיבל ע, דשבת היא מקור הברכה, תעמוד לכם

, אתה הראת לדעת דיש בכח תוספת שבת שתתקבל תפילתו, ונרפאה ביתו

 .ע בבית הבחירה בזה"וע, ת מבטל מעליו גזירות קשות ורעות"והשי

כ "א, הע דאין מברכין על תוספת אור"ולדעת מרן השו. בסמוך בזה' עי .131

ט עצמו כבר יש אור "כי ביו, ט"ה יש לדקדק להקדים להדליק לפני יו"בלא

להלן דדעת ' ועי. ושוב לא יוכלו לברך על הנרות', אחר מן החשמל וכדו

כאשר , ]שאינו במצבר[ה דכשיש אור דולק מן החשמל "צ זללה"ר הגרב"מו

. כ בזה"ש במש"וע. מברך על הנרות אינו נחשב שמברך רק על תוספת אורה

 .ע"וצ
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˙ÂÓÈÓ˙ ˙Â˙·˘ Ú·˘ ¯ÓÂÚ‰ ÈÓÈÓ ¯ÒÁ�.132 ÏÁ˘Î ÔÏ‰Ï ÔÈÈÚÂ 
                                    

כדי שיהיו ,  כתב דנוהגין לאחר ערבית בכניסת ליל שבועות]ריש תצד[ז "הנה בט .132

בליל ש, א כתב הדין רק לענין הקידוש"אמנם במג. ימי הספירה תמימות

דכתיב תמימות צאת הכוכבים משום שבועות אין מקדשין של הכוס עד 

ר הביא "ובא. יתא אין חשש בהקדמת ערב"ש כתב דלהמג"ובמחה, תהיינה

ג "ובפמ. ז שכתב הדין גם לענין תפילת ערבית"ד הט"ותמה ע, א"דברי המג

, ושם נתבאר דממתינין בקידוש, הביא דמקור הדברים מתשובת משאת בנימין

ג משום דגם באבילות "הפמ' ופי. ז הוסיף דגם לתפילת ערבית ממתינין"והט

נ דכוותה "וה, ילהא שאם התפללו הקהל ערבית חשיב דעשאוהו ל"ונדה י

נחלת ' אמנם בס. ט הרי נחסר מן התמימות"אם יתפללו ערבית ויזכירו יו

פ שהתפללו הקהל ערבית לא "היינו נמי לפי שאע:  כתב]מה' שטרות סי[שבעה 

ומכל מקום נראה לי שאין צריך להמתין רק . נחשב ללילה ולא הוי תמימות

ריך להמתין בתפלת והטעם דאין צ. עם תפלת ערבית עם הקידוש ולא

אבל מכל מקום , כדי להוסיף מחול על הקודש לענין איסור מלאכה, ערבית

הוי , ואי הוי מקדש תכף אחר יציאה מבית הכנסת בעוד יום, לא נחשב ללילה

שבועות פרק נר מצוה ' מס[ה "וכן הוא בשל. נתקדש היום לכל מילי ולא הוי תמימות
אם כן מקבל , מקדששכיון ש, ולשונו שם, שכתב הדין לענין הקידוש, ]אות א

. ונמצא שאינן תמימות, ומחסר אותו המקצת מימי הספירה, על עצמו החג

דהא שרי , וכתב שאין להקשות ממה שמתפללין התפילה מבעוד יום

. ש"ע. אף על גב דעדיין שבת גמור הוא, מוצאי שבת בשבתלהתפלל של 

נבוא לדון וכאשר @@.  תלהקדים גם ערבי, ז"ב הביא כדברי הט"מ במ"ומ

כ שהחיינו "אפילו באופן שמברכות ג, ט"לענין הנשים המדליקות נרות ליו

לא שמענו , הנה כיון שהנשים אינן סופרות ספירת העומר, ט"ומקבלות היו

ועל כן אין טעם לשנות מנהגם שידליקו . שיש להם לחוש לענין תמימות כלל

וגם . [כמו בשאר ימים טוביםט "ט עצמו ולא בערב יו"בשבועות דוקא ביו

שיש לנשים לאחר הדלקת , ל לא נזכר דין זה"מ טוקצינסקי ז"י להגרי"בלוח א

הא מיהא יש לדון , אמנם@@].  הנרות בערב שבועות מטעמא דתמימות

האם גם בזה , ט בהדלקתו"באופן שאיש מדליק נרות ומקבל יו, לענין האנשים

, שאין בזה חסרון כלל, נראה פשוטו. ז או לא"יש לחוש לחסרון התמימות עי

ל שכיון שמקומו ועניינו לעשותו בליל "י] ותפילת מעריב[דדוקא גבי קידוש 

הרי מוכח בזה , ט"קודם יו] א גם כאשר מתפלל"או י[כ כאשר מקדש "א, ט"יו

אבל עצם הדלקת הנרות אין , ונמצא מחסר מן התמימות, ט"דעושהו יו

עיקר עניינה וזמנה קודם , ואדרבה, ט"עניינה כלל לעשותה דוקא בליל יו
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פ "ועכ, כ מעצם ההדלקה אין שום חסרון בתמימות"וא, כניסת השבת או החג

דאין עלינו לדון , ונמצא. פשוט דלא דמי כלל לקידוש או לתפילת ערבית

האם בזה מחסר , ט ופורש ממלאכה כבר מבעוד יום"אלא מצד מה שמקבל יו

דגם , י כלל לקידוש או לתפילת ערביתז לא דמ"דג, ונראה. מן התמימות

ונהי נמי , ט"ט שמקבל מבעוד יום עיקר עניינה לקבל קודם היו"תוספת יו

מ אינו אלא לענין שפורש ממלאכה בלבד "מ, ט"דנוהג עתה כאילו הוא יו

ט "אבל אין כוונת הדברים דעתה הוא יו, והוסיף רק בזה מחול על הקודש

 דרשינן .]פא[ וביומא .]ט[ה "בר' ה בגמדהנ, להוכיח כןויש @@.  לכל דבר

ף "והרי, מקרא דכל מקום שיש בו שבות יש בו חיוב תוספת מחול על הקודש

בין בשבת ', הביא האי דינא דתוספת מחול על הקודש כמו שאמרוהו בגמ

' וכן הוא מוכח בתוס, ולענין שביתה מן המלאכה, פ"ט ובין ביוהכ"ובין ביו

ט הוא מדאורייתא לענין שביתה מן " דתוספת שבת ויו.]וכתובות מז. ק ד"מו[

ורק , פ"ם הביא דין תוספת מחול על הקודש רק לגבי יוהכ"והרמב. המלאכה

בין , פ"והטור הביא דין זה רק ביוהכ. ולא לענין השביתה ממלאכה, לגבי עינוי

ודעת המגיד משנה בדעת . לענין העינוי ובין לענין השביתה ממלאכה

ש בביאורו "וע[, ל דאין דין תוספת אלא בעינוי ולא ממלאכה"דס, ם"הרמב

ת בזה בקונטרס נר ציון להלכות "ובמשנ, מ"ז הלח"ק ע"ובמשה, בסוגיא

 ]שבת' ה מהל"ריש פ[מ "י כתב בכס"דמרן הב, ונחלקו האחרונים בדעתו]. פ"יוהכ
, ט"ם כלל מדין תוספת שבת ויו"דלדברי הרב המגיד לא סבירא ליה להרמב

אבל . ט"ועל כן לא הביאו גם בדיני שבת ויו, א רק דאינו מדאורייתאול

 נקטי בפשיטות מלשון הרב המגיד דגם לדעת ]א"ה י"סימן רסא ד[ל "א והבה"הגר

והוא מבואר בדין , מ מדרבנן יש חיוב תוספת"מ, ת"ם שאינו מה"הרמב

 ז"ולפ. [ש"ע, ם להלכה"אשר הביאם הרמב, ש"התקיעות שהיו תוקעין מע

, פ"חיוב דאורייתא של תוספת עינוי בכניסת יוהכ, סוגי תוספת הם' ל דב"צ

ולענין @@.  פ"ט וגם ביוהכ"וחיוב דרבנן של פרישה ממלאכות בכל שבת ויו
א דצריך להוסיף " כתב בשם י]ב"רסא ס[ע בהלכות שבת "הנה מרן השו, הלכה

ע "דברי השול מ"וכן דקדק הבה, וכידוע דדעתו לפסוק כן, מחול על הקודש

.  שהצריך להמתין משום תוספת מחול על הקודש]ב"א וס"רצג ס[גבי מוצאי שבת 

מ בדבריו לית ליה "כ הרב המגיד ולפי מה שפירש הכס"ז אף דלפמש"וכ

ם דיש תוספת "פ כתב כלשון הרמב"ואף דגבי יוהכ, ם כלל דין תוספת"להרמב

מיני ' ע ב"דעת השוה דגם ל"צ זללה"ר הגרב"ודקדק מזה מו[, מצד העינוי

ע סברת " שאפשר שלא הביא השו]א"תרח סק[ח "ע בכה"וע]. תוספת איכא

ש בשם "וע, כ בהלכות שבת"משום שסמך על מש, פ"ש גבי יוהכ"ף והרא"הרי
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. ם"א כן גם בדעת הרמב"ובפרט שי, ש"ף והרא"ל כהרי"ג דקיי"הלבוש והשו

, ט" הקודש גם ביודעיקר ההלכה שיש חיוב תוספת מחול על, ז"ונמצא מכ

דאם נימא , ק"הנה ילה, ומעתה@@.  'ה ברור בדעת התוס"פ כ"ועכ

י יש בזה משום חסרון "דכשמוסיף מחול על הקודש ופורש ממלאכה מבעו

, ט בכניסת חג השבועות"א לקיים דין תוספת יו"כ נמצא שא"א, בתמימות

נים דאין הדי, ואשר מוכח מזה. ז מחסר מן התמימות"דלעולם נמצא שעי

ולעיקר ההלכה שיש חיוב תוספת גם בערב ' וגם לדעת תוס, ז"סותרים זל

דענין , ליתן טעם בזהויש @@.  מ אינו מחסר כלל מן התמימות"מ, ט"יו

ט גמור לשאר "אבל אינו נחשב יו, התוספת אינו אלא לענין שפורש ממלאכה

 מקדש את ל"דמשכח, ל" הנ.]מז[בכתובות ' ז מצינו בדברי התוס"וכעי, דברים

ובלא שעובר על הדין שאסור לקדש אשה , בתו בלא להפסידה מעשה ידים

ט אינה אלא לענין "דתוספת יו, ומבואר, ט"כגון שקדשה בזמן תוספת יו, ט"ביו

. שמחה בשמחהח מערב "ול, אבל מותר לקדש בו אשה, לפרוש ממלאכה

ת מן ט התפילה קודם הלילה אינה מחסר"ה שכתב לדון מ"וגם מדברי השל[

ט לא "דמעיקר דין תוספת יו, מבואר, או הקידוש בבית הכנסת, התמימות

ט שני בכל "ל נוהגין יו"בני חווהנה @@]. ל"ל כנ"ועכצ, יקשיא ליה ולא מיד

, ובסוף חג הסוכות צריכין לנהוג באכילה בסוכה גם ביום שמיני עצרת, ט"יו

' ואמרו בגמ, ]פ ממנהג אבותיהם בידיהם"עכ[שהוא ספק שמיני ספק שביעי 

דלברך על , ף"ופירש הרי,  דיתובי יתבינן בסוכה אבל לא מברכינן.]סוכה מז[

ומשום דמספקא לן , כיון שהוא שמיני עצרת והוי תרתי דסתרי, א"הסוכה א

ן הוסיף דאין מברכין "והר. אבל לא מברכינן, יתבינן בסוכה, עבדינן תרויהו

ט של שמיני עצרת "ותעקור יוט שני דרבנן "משום דלא תבוא ברכה על יו

ט שני של פסח ומנינן נמי "ג דעבדינן יו"דאע, וחילק שם[, ת"שהוא מה

הוא משום דהספירה והקידוש לאו בהדדי , ט ראשון"לספירת העומר מיו

כ כאן אם יברכו על הסוכה באכילה דשמיני עצרת הוי תרתי "משא, אתיין

 וכתב @@].  הסוכהקידוש דשמיני עצרת וברכה על, דסתרי בהדי הדדי

ט של שמחת תורה "ז המקבל יו" דלפ]א"ז תרסח סק"הובא בט[ל בתשובה "מהרש

וכיון , דהרי עדיין מחוייב לאכול בסוכה, י אינו רשאי לאכול עד הלילה"מבעו

דדוקא בעיקר יום , שעדיין לא נכנס יום שמיני עצרת הרי גם מחוייב לברך

אבל , ק עבדינן לחומרא בתרויהוף דמחמת הספ"שמיני עצרת עצמו כתב הרי

א לנהוג באכילה בסוכה "ודאי א, דליכא שום ספק, קודם שנכנס שמיני עצרת

ן "כ הר"דהלא ממש, א שיאכל באותו הזמן בסוכה ויברך"וגם א. בלא ברכה

דאין לומר , ל"וכתב עוד מהרש. מוכח דלא עבדינן תרתי דסתרי בהדי הדדי
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ת לכל "וחשיב שנמצא בשמח, ר היוםכ עב"מוסיף מחול על הקדש אשכיון ש

 אבל ,ש"נהי דמוסיפין בתפלה כדאשכחן רב צלי של שבת בעד , זה אינו,דבר

צריך לחזור ולאומרה ש של ערבית "שהרי ק, לכל דברלילה ז חשיב "דעילא 

שיהא אין ראוי לספור עומר בליל שבת אחר קידוש עד וכן מטעם זה , בזמנה

ט "ז דהלא תוספת שבת ויו" להקשות ע כתב]שם[ז "והט@@.  ממשלילה

פ בליל שמיני "ל דעכ"ל לא לישתמיט בדברי חז"דאורייתא ואם כדברי מהרש

ט שחל בערב שבת יהא "ז בכל יו"דלפ, ועוד, עצרת אסור לאכול מבעוד יום

דהלא מחוייב להזכיר יעלה ויבוא על , אסור לאכול סעודת שבת מבעוד יום

י "ז דע"ולכן כתב הט. והוי תרתי דסתריומאידך כבר קיבל שבת , סעודתו

בר חלף והלך ממנו חובת היום מה שהיה עליו כ, ט"שמקבל תוספת שבת או יו

ש ועומר "ודוקא גבי ק, ונעשה כמו שהוא ביום של מחר ממש, קודם זה

כ לענין קבלת "משא, דאין הפסד בזה, שזמנם בלילה מורינן שיקיימם בלילה

ומיד נכנס לגדר  ,מצות סוכההרי סותר בזה למיד כשקיבלו , חג שמיני עצרת

דהפה שאסר לאכול חוץ לסוכה ביום , נן ברוכי לא מברכינןיתובי יתבי

הנה רוב אכן @@. מיני עצרתאחר שקיבל עליו שהוא הפה שהתיר , שביעי

 דהסכמת האחרונים ]ז"שם סק[ב "ש במ"וכמ, ז"ד הט"האחרונים כתבו לחלוק ע

ח "ב שכן הוא דעת ה]א"סקי[צ "וכתב בשעה, שלא יאכל בערב עד שחשיכה

שכל , לבוש ואליה רבה וחמד משה ונהר שלום ובגדי ישע ומור וקציעההו

, והשיגו עליוז "דברי הטעל הפליאו כולם אילך אליה רבה ול מ"האחרונים הנ

ע שם "בגליון השומרבבה -ובדגול@@. ב כלל"ועל כן לא העתיק דבריו במ

דהלא גם לקולא חשבינן ליה יום גם אחר , ז"ד הט"כתב להקשות עוד ע

 שכתב ]א"ד קצו ס"יו[ט "והוא ממה שנתבאר בדיני הפס, ש לחומרא"וכ, קבלתו

א לבדוק "שאם התפללו הקהל ערבית שוב א, א בשם תרומת הדשן"שם הרמ

ל "ודעת האגור ומהרי. דכבר חשיב כלילה, נ"דז' ולמנות יום המחרת ליום א

שפיר דמי לבדוק אז ולמנות השבת , בת מבעוד יוםקיבלו הקהל ש' שאפי

ל דתוספת "הנ'  שהוכיחו כן מדברי התוס]ד"סק[ך "וכתב שם הש. נ"דז' ליום א

ולא לענין שחל עליו היום לאסור , שבת אינו אלא לענין פרישה ממלאכה

ש דתוספת שבת דאורייתא "בע' וכן מספירת העומר דאפי, לקדש בו אשה

, ונראה כוונתם. [וכן מאכילת מצה ופסח וסוכה, עוד יוםמ אין סופרין מב"מ

י אינו יוצא ידי חובתו "ט של פסח וסוכות מבעו"דפשיטא להו דהמקבל יו

א "וכן הוא בביאור הגר, וחייב לאכול משחשיכה, י"באכילת כזית פת מבעו

, י"ט מצי אכיל מבעו"דדוקא בשבת ויו,  שכתבו כן:]צט[בפסחים ' שציין לתוס

 במי שהקדים :]ברכות כז[' א להוכיח ממה שנסתפקו בגמ"כ הגר"ועו. פסחולא ב
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ומשמע דלשאר דברים , ש אם אומר קדושה על הכוס"להתפלל של שבת בע

פשיטא דגם אומר , דאי לשאר דברים נמי הוי לילה, ודאי לאו לילה הוא

גם האשה קיבלה שבת והתפללה ' ך דאפי"כתב השז "ולפ@@]. 'קידוש וכו

, נ"דז' מ רשאית לבדוק אז ולמנות יום השבת כיום א"מ, י" מבעוערבית

, ואסר כאשר היא עצמה קיבלה שבת, פ שכתב שם דאביו לא הורה כן"ואע[

וכן הסכמת , בהתפללה ערבית' ל מותר אפי" דלמהרש]ט"בסקי[כ "מ כתב אח"מ

א דנוהגין לכתחילה ליזהר ובדיעבד אין "וגם מסקנת הרמ]. הפוסקים שם

דאין תוספת , ודון מינה ואוקי באתרין, ז"ז מבואר שלא כדברי הט"ומכ. לחוש

 .ל"וכנ, ט מקלקלת שלימות ספירת העומר"היו

 שהביא הדעות בזה באופן שכמה בעלי בתים מדליקין בבית ]ח"רסג ס[ע "שו' עי .133

במרן ' ועי. ולא יברך אלא אחד, וכתב דנכון ליזהר משום ספק ברכות, אחד

, לדידן בכל גוונא נקיטינן כדברי מרןמ " שכתב דמ]ג"סק[י "א בברכ"החיד

וגם שלחן לעצמו , דאפילו הם חלוקין בעיסתם וכל אחד יש לו מנורה לעצמו

 .לםוברכה אחת לכמ "מ, מול הנרות שמדליק

י זרם החשמל הרגיל "ה דכל פעולה המתמשכת ע"צ זללה"ר הגרב"דעת מו .134

ק תחילת הפעולה ברגע הראשון נחשב שר, ]שאינו ממצבר או סוללה[

כ נמשך הדבר אינו מכוחו "אבל מה שאח, י המדליק או המפעיל"נעשתה ע

ובין , כגון נר שבת ונר חנוכה, ונפקא מינה בזה בין לענין מצוות הדלקה. כלל

לפי שכח החשמל מתחדש בייצורו כל , בזהוהטעם @@ .לענין דיני בישול

ופנים חדשות באו , ל ברגע ההדלקהואינו קיים בעולם כל, י מכונה"רגע ע

מ החשמל המפעיל את "מ, פ שהדלק להפעלת המכונה קיים"שאע[, לכאן

, י המכונה בפעולתה"המכונות ומאיר במנורות הוא ממה שנתחדש כל רגע ע

דוקא מה שנעשה בכח , ועל כן]. והדלק משמש לה לצורך פעולת עצמה

אבל כל הפעולות , יקאו למדל, ראשון מתייחס למפעיל המכונה החשמלית

ודוקא . והוי כמעשה קוף בעלמא, אינם מתייחסות למפעיל, כ"הנעשות אח

שכל כח ההפעלה החשמלי , י מצבר או סוללות"כאשר המכונה מופעלת ע

 במקום ,ז"ולפ@@. בזה גם ההמשך מתייחס למפעיל המכונה, נמצא לפנינו
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, להדליק נר חשמליאין מועיל , כגון נר שבת ונר חנוכה, שהמצוה להדליק נר

י "כ ע"ואח, דהוי ליה כמדליק נר שיש בו רק מעט שמן לדלוק רגע אחד

אינו אלא כמאפשר , ומה שהדליק החשמל[, פעולה אחרת נוסף בו עוד שמן

י המשך "אבל עיקר הפעולה הנמשכת הוא ע, לזרם החשמל לזרום לכאן

 בחשמל המבשל, לענין בישולוכן @@]. פעולת המכונות שמייצרות החשמל

ושאר המשך , ג אש שיש בה כדי לדלוק רק רגע אחד"נחשב שהעמיד ע

ואינו מכוחו , י המכונות"י המשך ייצור החשמל ע"הבישול נעשה מעצמו ע

דלא חשיב , ועל כן אפיית מצות בחשמל לא חשיבא אפיית ישראל, כלל

והוי כישראל שהדליק רק קיסם קטן לאפות , רק ברגע הראשון, מעשיו כלל

כ הוסיף נכרי או קוף עצים הרבה עד "ואח, ואין בו כדי לאפותה, ההמצ

מ אין במעשיו כדי "מ, פ שהישראל נתנה בתחילה"דאע, לאפיית המצה

דהכא , ולא דמי למניח פת על אש בוערת[, ולא הוי אפיה לשמה, לאפותה

]. והמתחדש אינו מכוחו כלל, אין קיום לאש כלל לולא המשך הייצור

, יעדיף לבשל בחשמל מלבשל בגז,  לבשל לחולה בשבתגם הנצרךוכן @@

אבל בבישול בחשמל , מבעיר ומבשל, מלאכות' לפי שבבישול בגז איכא ב

אם נכרי הפעיל מכונה , וגם לענין בישולי נכרים. מבעיר איכא ומבשל ליכא

, כיון שאין בכח ראשון של החשמל לבשל המאכל ברגע אחד, לבשל מאכל

ולא , הוי כנעשה מאליו, כח המשך ייצור החשמלוכל הבישול נעשה רק מ

ע אם יש לסמוך "אכן יל. [דהוי כבישול קוף בעלמא, הוי בישולי נכרים כלל

ג "ח אות יג וח"ב פי"ח[צ "ז באול" כתב עפועוד@@]. על סברא זו להקל לכתחילה
ה "וה,  דכל החשש לענין ברכה על תוספת אורה דוקא בנרות או בגז]ח אות ג"פי

אבל , שרשאין לצאת בהם ידי חובת הדלקת נרות שבת,  הבא ממצברבזרם

גם לא חשיב שיש נר , כיון שאין יוצאין בו ידי חובה, באור הבא מזרם החשמל

. ד"עכ. קיים שתהא ברכתו על הנרות האחרים רק ברכה על תוספת אורה

 .בסמוך' ועי

 חשמל לכבוד דאמנם אין יוצאין ידי חובה בנר, ב"משום דלכאורה הדברים צ .135

, ס הלא יש לפנינו אור קיים שידוע שימשיך להאיר גם בלילה"אבל סו, שבת

הוא משום דסברי דכל התקנה , ולהסוברין דאין מברכין על תוספת אורה

כ כל שידוע "א, ורק זהו כבוד שבת שאמרו בזה, משום שלום בית שלא יכשל

.  על הדלקתוכבר אין לו לברך, מכל סיבה שהיא, שישאר האור ולא יכשל
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כ הנר שדולק עתה כביכול לא זהו "וא, פ שהחשמל מתחדש בכל רגע"ואע

קשה לומר , מ כל שדרך הדבר ודאי להימשך כך תמיד"מ, כ"הנר שידלק אח

ז המברך על הנר הנוסף חשיב שאינו מברך רק "שאינו נחשב אור כלל שעי

ר הדין דדוקא בכמה בעלי בתים נאמואין לומר @@. ע"וצ. על תוספת אורה

ומשום שכבר אחרים הדליקו כאן נר לכבוד , שאין מברכין על תוספת אורה

וכן . אין חילוק בזה,  שאין תקנה להדליק כשיש אורז"דלסברת האו, שבת

פ "אע, י מצבר"דאם היו נרות החשמל דולקות ע, צ עצמו"מוכח בדברי האול

ודם קט ש"יוערב וכגון שהיה מודלק ועומד מ, שלא הודלק לכבוד שבת

צ "ועיין גם באול]. מ שוב חשיב מברך רק על תוספת אורה"מ, ג"וכה, שבתה

פ שאין "אע,  דלענין שלום בית די גם בנרות החשמל]ח אות יד"ב פי"ח[בסמוך 

, ]ושלום בית, מצות הדלקה, ותרי מילי נינהו[, יוצאין בהם ידי חובת הדלקה

, כ חדא מצוה היא" ע,ז שאין מברכין על תוספת אורה"ולכאורה לסברת האו

כ אחר דלשלום בית מהני גם אור "וא, להדליק לכבוד שבת שלא יכשל

ושמא . [דאינם אלא תוספת אורה, א לברך על שאר נרות"שוב א, החשמל

י מעשיו נשמר שלא ייכשל "ס ע"דסו, ל דיוצאין בנרות חשמל"ז גם י"לאו

, ולכן@@]. יליםועוד שמא בימינו זהו עיקר כבוד שבת יותר מנרות רג. בשבת
באופן המותר שאין בו חילול שבת [, יש נרות חשמל שאינם ממצברכאשר 

נמצא , כ תברך"כ הנרות ואח"נראה שאם תדליק החשמל ואח, ]וחילול השם

ואם תדליק , ל דמברכת רק על תוספת אורה"שלהצד שאין יוצאין בחשמל י

בהם הוי אפשר דלהצד שאין יוצאין , כ תברך"כ החשמל ואח"הנרות ואח

אם , וגם הנוהגות לברך קודם ההדלקה. [הפסק בין סיום המצוה לברכה

ואם , הרי דמברכת רק על תוספת אורה, תקדים הדלקת החשמל לברכה

להצד שאין יוצאין בחשמל אפשר דהוי , כ הנרות"תברך ותדליק החשמל ואח

, כ החשמל"ואם תברך ותדליק הנרות ואח, הפסק בין הברכה לתחילת המצוה

נמצא שמיד בסיום הנר האחרון מקבלת שבת , הצד שאין יוצאין בחשמלל

שהדרך לכאורה נראה כן -ועל@@. כ"ואין רשאית להדליק החשמל אח

בין אם נוהגת לברך קודם ההדלקה ובין אם [, המעולה לצאת מכל ספק היא

שיהיו נרות החשמל כבויים קודם הדלקת הנרות , ]נוהגת לברך אחר ההדלקה

וקודם שתסיימם תדליק , האשה תתחיל הדלקתה בנרות הרגיליםו, הרגילים

שבאופן זה , כ תחזור לסיים הדלקת הנרות הרגילים"ואח, כ נרות החשמל"ג

, שתחילת הדלקתה בנר רגיל שאינו חשמל ואינו רק תוספת אורה, נמצא

וגם להצד שעיקר כבוד שבת בימינו הוא בריבוי נרות , ז"ורשאית לברך ע

והברכה תחול , ך הדלקת הנרות הדליקה גם לנרות החשמלהרי בתו, חשמל
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שעדיף שהאשה עצמה תדליק נרות החשמל , ולכאורה נראה עוד. [על הכל

נכון , דלהצד שהוא עיקר כבוד שבת בימינו, ולא אחרים מבני הבית, ל"כנ

 ].כ בברכתה"שתכליל נרות החשמל ג

ידי חובת מצוות יוצאים גם בנרות חשמל אלו , וכאשר הוא חשמל ממצבר .136

ומיהו הוא דוקא במנורות חשמל שיש [, מ מה ידליקו קודם"ואין נ, ההדלקה

 ].  בהם חוט מתכת המתלהט באש

 .פ המבואר"ע, צ שם"ה באול"כ .137

 דלקיום מצות הדלקה די בהדלקה בחדר ]שם אות יד[צ "הנה כבר נתבאר באול .138

, מל המאיר בחדריםולקיום ענין שלום בית שלא יכשל די באור החש, אחד

ע שאין "ז הנה לדעת מרן השו"ולפ. צ להדליק בכל חדרי הבית"ועל כן א

אין תועלת במה שידליק בחדר אחר שיש בו מעט , מברכין על תוספת אורה

, ס אין מברכין על תוספת אורה"דסו, אור מן החשמל שבחדרים האחרים

א לברך על "מ א"מ, פ בחדר אחד"פ שחיוב הדלקה לכבוד שבת יש עכ"שאע[

צ אין חשש תוספת אורה בנרות החשמל "וגם אם לדעת האול, תוספת אורה

ז צריך שידליקו "ולפ]. מ הכא איירינן בנרות חשמל של מצבר"מ, הרגיל

כ פתוח ונכנס בו אור "ע בחדר שבד"וצ. בחדר שאין נכנס בו אור כלל מבחוץ

דכיון דעיקר או , ז יתחייב בהדלקה שם"אם מועיל לסוגרו ועי, מן החשמל

כ שוב אין בו חיוב הדלקה כי לא יבואו להכשל "שימושו כשהדלת פתוחה א

ש שאם "וכ[, ולכאורה כן נראה יותר, ל מברך על תוספת אורה"ושוב הו, בו

כ מכסים "אא, דלכאורה אינו מועיל, מחשיכים רק מקום ההדלקה של הנרות

עם הפוסקים דהנה ט, יש להעירועוד @@ ].כל התאורה עד שהחדר מחשיך

מ יש תועלת ואור נוסף בריבוי " משום דמ,להקל לברך על תוספת אורה

ז שייך בכמה בעלי בתים המדליקים נרותיהם באותו "ל דכ"ז י"ולפ, הנרות

, אבל בזמננו שאור החשמל מאיר מאד, מ יש תוספת בכל נר ונר"דמ, מקום
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פ כשהם "ועכ[, ודמי לשרגא בטיהרא, וכלפיו כל הנרות אין בהם תוספת כלל

, ז אין רשאין לברך"ע והאו"כ לא רק לדעת מרן השו"א, ]תחת התאורה ממש

ולא , שתהא תוספת' פ בעי"עכ, אלא גם להמתירין לברך על תוספת אורה

לכאורה הדרך המעולה לצאת מידי כל ז "ולפ@@. בגדר שרגא בטיהרא

 "תשעון שב"לסדר , ז"ט סמוכין זל"שכאשר חלים שבת ויו, הספיקות בזה

ז יוכלו להדליק באותו "ועי,  למשך זמן מהשיכבה תאורת החשמל שבבית

שהנר שהניחו , וצריכין ליתן לב. ט בלא שום חשש"הזמן נרות השבת או היו

, לא יניחוהו סמוך להדלקת הנרות, ט להעביר ממנו אש"מערב השבת או היו

ה רק כ שוב הוי ליה ברכ"דאל, רק יהיה מונח בעת הדלקת הנרות בחדר אחר

 .על תוספת אורה

, תשיב' ט סי"יו' והל, קצט' שבת סי' ה הל"וראבי, רעג' ה במרדכי שבת סי"כ .139

' וכמדו, ה בירושלמי"והביאו שכ, א"ה משבת ה"מ פ"והגה, יא' ב סי"ז ח"ואו

ה גם בשאר ראשונים אף שלא בשם "פ כ"ועכ, שאינו בירושלמי שבידינו

' ב סי"ז ח"ובאו, לא' ובכלבו סי, ז' ד סי"א ביצה פ"ש בהג"כמ, הירושלמי

ידוע דעת והנה @@.  ה"רסג ס' ע סי"פ בשו"וכ, שב' וברוקח סי, שסא

 דאפילו להסוברין דנשים חייבות במצוות שמחה ]א בהשמטות' קמא סי[א "הגרע

משום דמצות כבוד ועונג , ט"מ אין חייבות במצוות כבוד ועונג ביו"מ, ט"ביו

. ]ט"בדיני ליל יו[ת בזה לקמן "וכמשנ, הזמן גרמאלא עדיפא משאר מצות עשה ש

הוא ,  דמקור הדין להדליק נרות שבת]נח סימן א' פ[במדרש תנחומא ' והנה אי

דמשום כן חששו לשלום , ונראה כוונת הדברים, מקרא דוקראת לשבת עונג

' וביושבין בחושך וכו, לפי שיש בה מצות עונג', ושלא יכשל וכו, ביתו בשבת

, ט" שנתן טעם לברכה על הדלקת נר של יו]נח' סי[ז בכלבו "וכעי. ה עונגאין ז

 וזהו , כך מצוה לעשות ליום טוב,לפי שכשם שמצוה לכבד שבת ולענגו

. ]ה"ל משבת ה"א ופ"ה משבת ה"פ[ם "וכן הוא בהדיא ברמב, מכלל הכבוד והעונג

 במקום שנהגו דהלא, יש חיוב מצד כבוד היום, ל דגם בדליכא עונג"ומיהו צ[

' ופי, ]ב"תרי ס[א "ע וברמ"כמבואר בשו, מברכין גם כן, פ"להדליק גם ביוהכ

 ,שנוהגין להדליקשכיון , ]ו"ב שם סק"רסג ובמ' י סי"והובא בב, כז' ח סי"יומא פ[ש "הרא

והלא ודאי , כמו בשבתו ,חיובא עליו להדליק משום שלום ביתרמיא ממילא 

].  כ יש לברך"כ דמצד כבוד היום לחוד ג"וע, פ"דליכא דין עונג ביוהכ

הלא האשה מחוייבת , דבשלמא בשבת, לכאורה יש מקום להעירז "ולפ@@

כ מחוייבת גם בהדלקת "וע, במצוות עונג שבת וכבוד השבת כמו האיש
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, א"הגרע' ט לד"ט וכבוד יו"ט שאינה מחוייבת במצות עונג יו"אבל ביו, הנרות

פ שבעלה ובני "ואע,  במצות הדלקת הנרותכ לכאורה גם אינה מחוייבת"א

.  היאך מדלקת עבורם ובשליחותם, מ אחר שהיא פטורה"מ, ביתה מחוייבין

ואף , שרצו לומר דבאמת אינה מדלקת אלא מצד חיוב בעלה ובניהויש @@

 שאשה יכולה ]א"רסג סקי[א "כ המג"וכמש, מ יוצאין בזה"מ, שהיא פטורה

פ שהנכרי אינו בתורת "ל שיוצאת בזה אע"סומוכח ד, לצוות לנכרי להדליק

מ "מ, פ שהאחרונים תמהו בזה מצד דאין שליחות לנכרי"ואע[, בר חיובא

כמבואר , ואמנם המשלח לא יוכל לברך. ק"בישראל שהוא בר שליחות ל

].  מ כאן האשה מברכת עבור מצוות בעלה ובני ביתה"אבל מ, ]א"שם סקכ[ב "במ

דלכאורה הדבר זר לומר שאין חיוב , רבע "דעיקר הדבר צ, איברא@@

פ רק מצד חיוב בעלה במצוות עונג או "ט או ביוהכ"האשה בהדלקת נרות ביו

דאשה הנמצאת בפני עצמה אינה , ז נמצא"אשר לפ, במצות כבוד היום

ואפילו מדלקת אינה , פ"ולא נר של יוהכ, ט"מחוייבת להדליק נר של יו

גם אשה בפני עצמה מחוייבת ד, אלא האמת תורה דרכה. רשאית לברך

ל דאף דפטורה מכבוד ועונג "א צ"כ לדעת הגרע"וע, ט"להדליק נרות גם ביו

כ יש לחייב "ומצד חיוב שמחה לחוד ג, ט מחוייבת"מ הלא בשמחת יו"מ, ט"יו

ויש @@.  מ"ז לק"כ לפ"וא] ולא רק מצד חיוב דכבוד ועונג[, הדלקת נרות
 כתב שאין מברכין על ]מעריב של שבת' הל[דהנה באבודרהם , לסייע קצת לזה

אבל כל , ולא עונג, ט שמחה"משום דמצינו ביו, ט"הדלקת נר של יו

דאמנם דעת האבודרהם דחיוב , ומבואר. ל"וכנ, ל"והכי קיי, הראשונים פליגי

אבל ממאי דפליגי הירושלמי והראשונים , שמחה אינו מצריך הדלקת נרות

ואמנם לכאורה היה [,  חיוב הדלקת נרותדגם חיוב שמחה לחוד מוליד, נראה

אבל , ט"ניחא לומר דהירושלמי והראשונים פליגי לומר דיש חיוב עונג ביו

מ נראה ברור דחייבת "ומ, ט"א דאשה פטורה מכבוד ועונג יו"כ הגרע"למש

ל דזה גופא נתחדש בירושלמי "עכצ, בהדלקת נרות גם מצד עצמה

ה פשוט מן "וכ,  הדלקת נרותדגם חיוב שמחה מוליד חיוב, ובראשונים

ז ניחא "דכ, ע"עדיין צמיהו @@].  דלא שייכא שמחה ביושב בחושך, הסברא

א מחגיגה "פ[ד בהשגות "אבל הלא דעת הראב, להסוברין דאשה חייבת בשמחה
, אלא שבעלה מחוייב לשמחה, ט" דאשה פטורה אף ממצוות שמחה ביו]א"ה

ד "פ[מ "ורק לדעת הלח, ם"ת הרמבה גם דע" שכ]שם[מ "מ והלח"ודעת הכס[
בדיני ליל [ת בזה לקמן "וכמשנ, ם דמחוייבת בעצמה"ל להרמב" ס]ד"ק הי"ממעה

, ט"ד נמצא דלבד ממה שהאשה אסורה במלאכות ביו"ולדעת הראב, ]]ט"יו

ואף , כחול גמור' ט לענין כבוד ועונג ושמחה וכו"הרי היא רשאית לנהוג ביו
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ע "וגם כבוד ועונג אינן אלא מ, מחה פטורהדהלא מש, רשאית להתענות

כ לכאורה מאיזה טעם נחייבנה "וא, א"ש הגרע"ג שפטורה מהן כמ"שהז

וכן [ד "דאכן לדעת הראב, יש ליישב בדוחקאכן @@.  ט"בהדלקת נרות יו

גם אינה מחוייבת , ט"כשם שרשאית להתענות ביו] ם"הרמב' מ בד"להכס

או [, ה מוטלת עליה אלא על בעלהוכשם שמצוות שמחה אינ, להדליק נרות

גם מצות הדלקת , ]ש"ע, :]לד[ש בקידושין "כמ, באלמנה במי ששרויה אצלו

פ שהיא "ואע[, אינה אלא לחיוב כבוד ועונג או שמחה של הבעל, נרות שלה

, מ מועיל שתדליק בשביל ובשליחות בעלה"מ, אינה מחוייבת מצד עצמה

ע אינה מחוייבת להדליק כלל "את בפדבנמצ, ז נמצא"לפואמנם @@].  ל"וכנ

הנה אם תוכל לברך יהא , ואם בכל זאת מדלקת, ד ודעימיה"לדעת הראב

, ג"ע שהז"תלוי במחלוקת הראשונים אם אשה רשאית לברך על מ

ד פטורה מכל חיוב הדלקת "פ שלהראב"כ אע"א, דלהסוברין דרשאית לברך

ג "מצות עשה שהזמ רשאית לחייב עצמה ב"מ, ]ע"פ בנמצאת בפ"עכ[נרות 

גם , אבל להסוברין דאין רשאית לברך, ולברך, ט"של כבוד ועונג ושמחת יו

ל "ם דס"מ אליבא דהרמב"דהנה דעת הכס, ע"ז יל"ולפ. בזה לא תוכל לברך

 דנשים ]ט"ג מציצית ה"פ[ם "והלא דעת הרמב, ד דאשה פטורה משמחה"כהראב

] ד"כהראב[גם משמחה כ אחר דפטורה "וא, ג"אין מברכות במצות עשה שהז

.  היאך תוכל לברך על הדלקת נרות] א"כהגרע[וגם מכבוד ועונג 

ם לא הזכיר דין זה שיש לברך בהדלקת נר "דהנה באמת הרמב, איברא@@

אבל הלא , א"ם עצמו אין ראיה דלא כהגרע"כ מדברי הרמב"וא, ט"של יו

, ד"ראבם כה"הרמב' בד] מ"בכס[ל "דאיהו ס, ע יש להקשות"מדעת מרן השו

י "בב[ל נמי "וס, ע מודו בזה"ונראה דפשיטא ליה דכו, דנשים פטורות משמחה
א "ש הגרע"ל נמי כמ"כ אי ס"וא, ג"ע שהז" דאין אשה מברכת על מ]יז' סי

הרי אשה הנמצאת בפני עצמה לכאורה אין רשאית , דפטורה מכבוד ועונג

] הירושלמיוחלקם בשם [ואחר שהראשונים כתבו , לברך על הדלקת הנרות

מבואר דהדלקת ' והלא כבר במתני, ]ל"וכנ[ט "דמברכין על הדלקת נרות יו

 על שלש עבירות נשים מתות :]לא[ש בשבת "וכמ, הנרות היא מצות הנשים

פשטות הדברים דקאי , כ כשאמרו לברך"וא, ]ט"פ[נ "וכמפורש באבות דר', וכו

, ע לא תוכל לברך"פולמה לא מצינו שהזהירו דבנמצאת ב, על ברכת הנשים

ומזה לכאורה ]. ל דמברכת עבורו אינו ברור כלל"וגם בנמצאת עם בעלה וצ[

דיש , ]ט"בדיני ליל יו[ש לקמן "וכמ, א"ע דלא נקט כהגרע"מוכח בדעת מרן השו

 .ע"וצ, א בזה"מקום לנטות מדברי הגרע
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˙Î¯·Ó ,ÌÈ„¯ÙÒ‰ ˙ÂÏÈ‰˜ ÏÎ ‚‰�ÓÎ,142 Ó"ÂÈ· Ó" Í¯·Ï ÌÈ„˜˙ Ë

˙Â¯�‰ ˙˜Ï„‰ È�ÙÏ,143 ]‡Â"ˆ Î¯·· ‰È�ÈÚ ‰ÒÎ˙˘‰144[. ÈÓ Ì‚Â 

                                    
, ה"זצללהש אלישיב "מ בשם הגרי"ט וחוה"כן הובא בקונטרס לקט הלכות יו .140

מ כלפי לשון ברכה אינו "מ, ט בכלל שבת"פ שבלשון הפסוק יו"ומשום דאע

 .ט"ט בברכת המזון לא חשיב שהזכיר של יו"וכמו שאם יזכיר של שבת ביו, כן

א שאם הדליקה קודם יכולה לברך גם "שי,  גבי שבת]א"רסג סקכ[ב "במ' עי .141

א לומר "ד שאועו, והאחרונים תמהו איך תברך בדלוקה ועומדת, משחשיכה

 כתב דאם לא ]ה כשידליק"רסג ד[ל "ואמנם בבה, וצוונו בזמן שאסור להדליק

בירכה יכולה לברך כל זמן שעדיין מותר להדליק ולסמוך על השיטות 

ומשמע דחשש בעיקר לטעם , ]ו"שם סקל[ח "וכן הכריע בכה, המקילות בזה

וכנראה  [,א לברך בדלוקה ועומדת"שאסור להדליק עתה ולא לטעם שא

וגם בכל פעם נוהגין לברך אחר , משום שהמצוה נמשכת שיהא הנר דלוק

כ כל "א, ט עצמו"שרשאית להדליק ביו, ט"ז ביו"ולכאורה לפ]. ההדלקה

 .ובלבד שיש לה מעט הנאה מהם, שהנרות דולקים תוכל לברך

 בזה םש שהביא במה ש"וע[ ,המנהג שנותל דאין ]ג אות ח"פי ב"ח[ צ"באול בזה 'עי .142

 איירי אם ,"מנהג לה שאין מי" דבריו בכוונת ד"ויל ,אלישע גדולות מספר

 באשה או ,]בימיו מצויות היו לא שלכאורה[ תשובה בעלת או בגיורת

 בסמוך שהובאו הפוסקים מדברי מבואר וכן ].לראשונה ומדלקת הנשאת

 ועיין .ההדלקה אחר לברך הפשוט המנהג היה דבשבת משמע ,שאני ט"דביו

 ר"מו בשם שהביא ]שיא 'עמ א"ח[ מונסה אברהם ר"לח אברהם את פדה בספר םג

 ובדמשק במצרים ארצותינו בכל נהגו שכבר ה"זצוקללה עטיה עזרא ר"ח

 לשנות ואין ,לברך כ"ואח הנרות להדליק ,והמערב המזרח וכל ]צ"ואר[

 .המנהג

אבל דעת , ט תברך אחר ההדלקה" כתב דגם ביו]ב"רסג סקי[א "הנה במג .143

נח ' שנה שניה פ[ח "ר שם ובבא"י בדגמ" ובנוב]רסג אות ד[ר "א במחב"הדרישה והחיד
, ט בברכתה"ט אין לחוש אם תקבל יו" שמאחר וביו]ק קי"תקיד ס[ח " ובכה]אות י
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ÂÈ· Ì‚ Í¯·Ï ˙ÂÚË· ‰‚‰�˘"‰˜Ï„‰‰ ¯Á‡ Ë ,‰‚‰�Ó ‰�˘˙, 
ÂÈ·Â"Ë‰˜Ï„‰Ï ‰Î¯·‰ ÌÈ„˜˙ .145  

, Â ‰˙ÚË Ì‡‰˜Ï„‰Ï ‰Î¯·‰ ÔÈ· ‰˜Ï„‰‰ ÔÈ�ÚÓ ‡Ï˘ ‰¯·È„ .סא
 ‰˜ÈÏ„‰ ‡Ï ÔÈÈ„ÚÂÂÏÈÙ‡„Á‡ ¯�  ,Í¯·˙Â ¯ÂÊÁ˙ . ¯·Î Ì‡ Ï·‡

˙Â¯�‰ ÔÓ „Á‡ ¯� ˜ÈÏ„‰Ï ‰ÏÈÁ˙‰ ,Á‡Â"‰¯·È„ Î , ˙¯ÊÂÁ ‰�È‡
Í¯·Ï.146 

Á‡ ˙ÈÂÊ· ÌÂÁÈ�ÈÂ ˙Á‡ ˙ÈÂÊ· ˙Â¯�‰ Â˜ÈÏ„È ‡Ï , ÔÎ˘ ÏÎÂ¯˙ .סב
˙È·Ï ÌÂÒÈ�ÎÈÂ ıÂÁ· ˙Â¯�‰ Â˜ÈÏ„È ‡Ï˘ ,ÈÏ„È ‡Ï‡ ÌÂ˜Ó· ÌÂ˜

Ì˙Á�‰ . ˙Â¯�‰ ˜ÈÏ„‰Ï ‰Ê· „ÈÙ˜‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÏÂÁ ‰˘‡‰ Ì‡ ÂÏÈÙ‡Â
Ì˙Á�‰ ÌÂ˜Ó· ‡˜Â„.147 

ÏÈ˙Ù‰ ÔÓ ‡ˆÂÈ‰ ·Â¯· ˜ÈÏ„‰Ï ÍÈ¯ˆ , „È‰ Â˜ÏÒÈ ‡Ï˘ Â�ÈÈ‰Â‰ .סג
ÔÓ˘‰ ÔÓ ˙‡ˆÂÈ‰ ‰ÏÈ˙Ù‰ ·Â¯ ˜Ï„˙˘ „Ú ¯�‰ ÔÓ.148 

                                                                                      
בזה ודאי דתברך קודם ההדלקה משום עובר , ט"ס מותר להדליק אש ביו"דסו

 .]ח אות א"ג פי"וכן בח, ח אות ג בביאורים"יב פ"ח[צ "וכן פסק באול, לעשייתן

 .שאין זה שייך אלא בשבת כדי לחשוב ברכתה כעובר לעשייתן .144

 .ג שם"צ ח"אול .145

 .נח אות י' ש פ"ח ש"בא .146

 .ח שם אות יד"בא .147

שאם לא ידליק אלא ראש הפתילה : ח"ל הבא"והנה ז. ח שם אות טו"בא .148

וכן , ואינו מקיים מצוה בהדלקה, אליהחשיב כאילו דלקה מ, ויסלק ידו ממנה

. כ"ע. וצריך להזהר בזה גם בנרות חנוכה. ק"המהיה בנרות המנורה של בי

ע "ל על השו"וכן הוא בחס. ומשמע שאינו יוצא ידי חובתו בהדלקה בלא זה

דמקור הדין להדליק ברוב היוצא , ב רב"אמנם לכאורה הדברים צ. ]ס רסד"סו[

 עם דיני הדלקה בקנים וחותלות שאין האור נאחזת בהם :]שבת כ[' מבואר בגמ

ומשמע שהוא מצד שבלא זה אין האש , ף שם"ן על הרי"וכן הוא בר, יפה

ה "פרשת תצוה שאילתא סד ד[גאון דרב אחאי ה בהדיא בשאלתות "וכ, נאחזת יפה
 , דילמא לא בדרא נורא וכביה ולא מיתכיל ליה,מאי טעמא:  שכתב]דמחייבין

 הביא מהלבוש שהוא כדי שיהא הלהב עולה יפה בסילוק ]ו"סקכ[ב "במו. ל"עכ



 ציון úåòåáùä âç áøò נר 
 ט"יו בערב נרות הדלקת

âñ

 ˜Á ˘‡Ó ÌÂÈ „ÂÚ·Ó ˙˜Ï„Ó˘Î ,˜ÈÏ„‰Ï ¯‰ÊÈ˙‰ Ì„Â„˘‰ .סד
‰Î¯·‰,149 ‰ ¯Á‡˘ ¯‰ÊÈ˙ ÔÎÂ ¯�‰ ˙‡ ÌÈ„È· ‰·Î˙ ‡Ï ‰˜Ï„‰] Â‡
¯Â¯Ù‚‰[ ,Ú Â�ÁÈ�˙ ‡Ï‡"Â„ÎÂ ˙Î˙Ó ˙ÈÁÂÏˆ ‚ 'ÂÈÏ‡Ó ‰·ÎÈ˘ È„Î. 

‰Î¯È·˘ ¯Á‡ ¯Â¯Ù‚‰ ‰·Î Ì‡Â ,¯Á‡ ¯Â¯Ù‚ ˜ÈÏ„˙ ‡Ï˘ ¯‰ÊÈ˙ , ˜¯
˙˜ÏÂ„ ¯·Î˘ ˙¯Á‡ ˘‡Ó ¯È·Ú˙. 

 ÌÂÈ Ï˘ ÂÓÂˆÈÚ ÏÚ Â�ÈÈÁ‰˘ ˙Î¯·· ˙Â·ÈÈÁ ÌÈ˘�‰ Ì‚,150 .סה

                                                                                      
, ק"ואפילו בביהמ, ז בודאי דאינו לעיכובא כלל"כ לפ"וא, ק"ידו כמו בביהמ

, י דבר אחר"ק שאני דיש דין מיוחד שלא תעלה ע"ל דבביהמ"ולכל היותר י

ה ומ', אבל בנר שבת פשיטא דעיקר הדבר שיהא ביתו מואר שלא יכשל וכו

י "ה בחנוכה עיקר הדבר שיהא פרסום הנס ע"וה, לנו באיזה אופן הדליק

ח אם משך ידו קודם "ל והבא"ולא מסתבר דלדעת החס. הדלקת הנרות

שיהא צריך לכבותה ולחזור ולברך , שדלק רוב היוצא ונזכר לאחר זמן

 .ע"וצ, ולהדליקה

 .כתהט בבר"והרי מקבלת יו, ט אלא להעביר אש מאש"דלא הותר ביו .149

אלא דחיוב בעלה , ל דאשה פטורה ממצות שמחה"ד דס"הנה להראב .150

' א' קמא סי[א "כ הגרע"כ בצירוף מש"א, ]ט"בדיני ליל יו, ת בזה לקמן"וכמשנ[, לשמחה
נמצא , ג"ע שהז"וככל מ, ע דכבוד ועונג"ע פטורה ממ" דלכו]בהשמטות

א רשאית הרי הי, ט"ד מלבד מה שהאשה אסורה במלאכות ביו"דלהראב

ע לדעה "ז יל"כ לפ"וא, כחול גמור' ט לענין כבוד ועונג ושמחה וכו"לנהוג ביו

שלא , ת"זו אם תוכל לברך שהחיינו על מצוה שנתחדשה לה רק בשוא

ל דאשה רשאית לברך על "ד ס"אכן אם נימא דהראב. 'תעשה מלאכות וכדו

 אבל אם ט"דבאמת מדינא פטורה מכבוד ועונג ושמחת יו, ניחא, ג"ע שהז"מ

וגם לברך שהחיינו על , ז"כ לברך ע"ורשאית ג, מקיימתן מצוה קעבדא

פ "עכ[ל " דקיי]יז' סי[י "לדעת מרן הבאמנם @@.  שהגיעה לזמן זה לקיימן

מ "ל נמי בכס"וס, ג"ע שהז"דאין אשה מברכת על מ, ם"כהרמב] מספק ברכות

ורה מכבוד א דפט"ל נמי כהגרע"כ אי ס"א, ם אינה חייבת בשמחה"דלהרמב

ת "ט אלא בשוא"אחר שאינה מצווה ביו, ע אם תוכל לברך שהחיינו"יל, ועונג

 הביא דברי ]י"א מברכות ה"פי[מ "בכסוהנה @@.  שלא לעשות בו מלאכות

וכן ראוי לעשות לפי , ך שנוהגין לברך שהחיינו גם כדי להוציא הנשים"הרמ

 יוצאת מדין ומברך עבורה והיא, שהיא חובה לאשה לברך אותה ברכה

ולכאורה יש , ל דחייבת בשהחיינו"ומבואר דס, והסכים לזה, שומע כעונה
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Î¯· ˙ÂÚÓÂ˘˘ ‰Ó· Ô˙·ÂÁ È„È ˙Â‡ˆÂÈÂ˘Â„È˜· Â�ÈÈÁ‰˘ ˙ , ÔÎÂ
‚Â‰�Ï ÈÂ‡¯.151˙Â¯�‰ ˙˜Ï„‰· Â�ÈÈÁ‰˘ Í¯·Ï Â‚‰�˘ ÌÈ˘�Â , 

Ô‚‰�Ó· ÍÈ˘Ó‰Ï ˙Â¯˙ÂÓ,152 ˙Î¯· ÔÈ· ˜ÒÙ‰ ÌÂ˘Ó ‰Ê· ˘ÂÁÏ ÔÈ‡Â 

                                                                                      
ל "כ י"אא[, ט"א דנשים פטורות מכבוד ועונג יו"ל כהגרע"לדקדק מזה דלא ס

 .]מגילה ד[במאירי ' ועי, ת"דיש ברכת שהחיינו גם על מצוה שנתחדשה בשוא

ם הברכה על עיצומו של שבשאר ימים טובי, דפורים שאני משאר ימים טובים

ט שיש "דביו, ויש שפירשו דבריו, כ בפורים אינו אלא על המגילה"משא, יום

כ "משא, הרי ניכר חידושו בעיצומו של יום, בו מצות שביתה ממלאכות

ז משמע קצת דשייך ברכה גם על מצוות "ולפ, בפורים דאין איסור במלאכה

אכן אין , ט"ביו שלא לעשות מלאכות ב ואל תעשה הבאה בשא תעשהל

ומדלא הזכיר ענין השביתה מן המלאכות שמא , הדברים מפורשים במאירי

ת בזה שיש מקום לנטות " במשנ]ט"בדיני ליל יו[ועיין לקמן ]. ע"ויל, משמע להיפך

 .ג"ע שהז"ג דהוו מ"אע, ט"ולחייב נשים בכבוד ועונג יו, א בזה"מדברי הגרע

ולא הזכיר , ט"ין על הדלקת הנר גם ביו כתב שמברכ]ה"רסג ס[ע "הנה בשו .151

ה "וכ.  לא הזכיר כן]א"תקיד סי[ט "וגם בהלכות יו, לברך אז גם ברכת שהחיינו

ובלקט יושר לתלמיד , צ לומר שהחיינו בברכת הנרות" דא]יא' ב סי"ח[ז "באו

 ]גליוןב[א " והגרע]א"רסג סק[י "א בברכ"כ מרן החיד"וכ. ]מט ענין ג' עמ[תרומת הדשן 
 למנהג לברך שהחיינו אין יסודש, ]קז' א סי"ח[ץ " בשם היעב]ג"שם סקכ[ב "והמ

כ תענה "כ דשמא הוי הפסק כשאח"עוד בסמוך שיש לחוש ג' ועי. בהדלקה

ועל כן ראוי שלא תברך , אמן אחר ברכת שהחיינו בקידוש וטועמת מן היין

ח "ג פי"ח[צ "ש גם באול"וכמ, רק תסמוך על ברכת שהחיינו שבקידוש, בהדלקה
 .]אות ב בביאורים

 שאין לנשים לברך ]שם[, צ"הובאו באול, דעת החסד לאלפים ופתח הדביר .152

אמנם כבר הביאו מרן . שהרי האיש מברך בקידוש, שהחיינו בעת ההדלקה

ה "וכ. אין למחות בהן בחזקת הידץ ש"ב מדברי היעב"א והמ"א והגרע"החיד

ץ עצמו לא עשה "ואפילו היעב.  דנהרא נהרא ופשטיה]גל' א סי"ח[בזרע אמת 

לפי שאין בזה שום , כמבואר בדברי תשובתו שם, מעשה לשנות מנהג אשתו

דמי ימחה בידה אם לא תרצה לצאת בברכת שהחיינו , חשש ברכה לבטלה

וכן הסיק . :]מ[בעירובין ' כדאי, והרי זמן אומרו אפילו בשוק, של בעלה

' ר פ"ש[ח "ש רבינו הבא"וכמ[, שכן נהגו בכמה קהילותשאחר , צ שם"באול
 .אין צריכות לשנות מנהגן, ]ש"ע, ]נח אות י' ש פ"וש, במדבר אות א
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Ì˙˜Ï„‰Ï ˙Â¯�‰,153‰Ï ¯˙ÂÓ ÔÎÂ Ô Â�ÈÈÁ‰˘ ˙Î¯· ÏÚ ÔÓ‡ ˙Â�ÚÏ 
˘Â„È˜·˘.154 ÂÒÂÎ‰ ÔÓ ÌÂÚËÏ.155ÎÚ ‰Ê· ÔÈ˜Ù˜ÙÓ ˘ÈÂ "ÂÈ· Ù" Ë

                                    
. כ לכבוד היום"שבאו ג, לפי שגם ברכת שהחיינו שייכא לנרות, ]שם[צ "אול .153

 .שלא חששו לזה, ל"וכן מוכח מדברי האחרונים הנ

 ידי שיוצאת מה לענין מ"מ ,כהפסק שהחיינו ברכת על אמן עניית נדון שאפילו .154

 שאם ]ו"סט רעא[ ע"בשו וכמבואר ,הקידוש י"ע מפסדת אין ,בקידוש חובתה

 חוזר אינו אבל ,ג"בפה רק ומברך חוזר ,בדיבור הפסיק שטעם וקודם קידש

 יש הכוס מן הטעימה לענין ודוקא .מעכבת אינה שהטעימה משום ,ומקדש

' עיו .ג"בפהשוב  לברך בלא הכוס מן לטעום תוכל לא ,קהפס הוי דאי ,לדון

 .בסמוך

, י דיבור של תיבה אחת נמי הוי הפסק" נסתפק אם ע]כלל ה[הנה בחיי אדם  .155

שכתב שאם ענה , ש"ז מדברי הרא" תמה ע]ה ואם הפסיק"כה ד' סי[ל "אבל בבה

 דיבר ומבואר דאפילו, אמן בין ברכה התפילין להנחתן צריך לחזור ולברך

, ]ד"נט ס[ע "  ובשו]ז"א מברכות הי"פ[ם "וכן הוא מבואר ברמב. תיבה אחת הוי הפסק

ולא [, משום דהוי הפסק, ש"אחר ברכת אהבת עולם קודם קאמן שאין עונים 

אכן שם איירי לענין ]. ת"דמי לברכת בונה ירושלים שהיא סוף הברכה מה

לענין עונה אמן על ברכת ושמא אין ראיה מזה , עונה אמן על ברכת עצמו

בין '  פסק שלא יענה אמן של קדיש וכדו]י"כה ס' סי[ע "בשומיהו @@.  אחר

חוזר ומברך על של , ודעת רוב הפוסקים שאם ענה, ר"י לתפילין ש"תפילין ש

ל משמע שהוא בצירוף סברת "אמנם בבה[ז " דלא כט]ו"סקל[ב "פ במ"וכ, ראש

 ]ב"רטו סק[צ "מ בשעה"וכ, ר עוד ברכה"א לברך על ש"ה י"ח דבלא"הארצוה
ז "כמדומה שאי, י"ה בב"ז שכ"ש הט"ומ]. [שהניח הדבר בפלוגתא ולא הכריע

ובפרט למבואר להלן , י דחוזר ומברך"ר כתב דמוכח בב"וכן בא, י"מסקנת הב

כ "ג, ומבואר דגם בעונה אמן בלבד על ברכת אחר, ]ד הרוקח"במה שתמה ע

שלא יענה אמן , ז מצינו כאשר בירך בעצמו"ן כעדייאכן @@.  הוי הפסק

אבל לא מצינו שגם כאשר יצא ידי חובתו בשמיעת , קודם קיום המצוה

ובזה . הוי הפסק אם יענה קודם קיום המצוה ויפסיד הברכה, הברכה מאחר

דאם שמע ברכת , ז" בשם האו]ו"קסז ס' סי[א "דהנה כתב הרמ, נחלקו האחרונים

, שוב אינו צריך לחזור ולברך, אחר שטעם הבוצעושח , המוציא מחבירו

שאם יוצא ידי חובתו בברכת התפילין , "..]כה סק' סי[ט "ז כתב בבאה"וכעי

הנה , מאידך@@.  ולא הוי הפסק, בזה יוכל לענות אמן באמצע, מחבירו

 ]:מ[בעירובין ' שהוכיח כן מהא דאי, י בשם הרוקח"ז הובאו בב"דברי האו



 ציון úåòåáùä âç áøò נר 
 ט"יו בערב נרות הדלקת

åñ 

                                                                                      
, דלמא מסריך היו נותנין היין לתינוק לטעום ויוצאין בזה' דלולא דחיישי

ד שישתה "דשם מברך ע, י דברור שאין שום ראיה משם"ז הב"וכתב ע

אבל הכא דכל אחד מן השומעים , ואין טעימת היוצאין מעכבת, התינוק

ואם הפסיק , הוי כל אחד ואחד כאילו בירך בעצמו, מחוייב לברך כדי לאכול

א "וכן הסכימו המג, הוי הפסק וצריך לחזור ולברךימה בין עניית אמן לטע

 ]ג"סק[י "א בברכ"ומרן החיד, י ברורין בטעמם" דדברי הב]ח"סק[ז " והט]ט"סקי[
 ב"ובשיו, ח"ושכן הסכים הפר, ש שראה למרן נוהג כן למעשה"הביא ממהריק

ן כתב וכ. הראשונים מרבותינו לאחד י"בכת בהדיא מצא שכן עוד הביא ]ב"סק[

ה "ד[ל "עוד בבה' ועי. א"ד הרמ" דכמעט כל האחרונים פליגי ע]ג"שם סקמ[ב "במ
וגם בדברי , א"ז יראה שאין כוונת דבריו כהרמ" שכתב שהמעיין באו]אבל

 כתב ]ה אם שמע"ל ד"כה בבה' סי[תפילין ' ל בהל"וגם בבה. הרוקח יש לפרש כן

 ]ח"קסז סקנ[ח "הנה בכה, בזהדינא ולענין @@.  ט"לדחות לגמרי דברי הבה
, ל"סב' פ דבמילי דברכות אמרי"ואע, הורה דלמעשה אם שכח יחזור ויברך

. ל ויברך שוב"לסב' לא חיישי, י שיצא בשמיעה מאחר"מ כאן שבירך רק ע"מ

 כתב דאם שחו המסובין אחר טעימת ]אמור אות טז' ר פ"ש[ח "אמנם רבינו הבא

וכן . ויהרהרו הברכה בליבם, ל"וסב,  בזההבוצע קודם שיטעמו יש פלוגתא

.  דמידי ספק לא נפיק, ]ב אות א"ב פי"ח[צ "ה באול"צ זללה"ר הגרב"הכריע מו

דהנה יש , צ שם"כתב באול, א"ז והרוקח והרמ"סברת האוובביאור @@

ויש דברים שאינם אלא , דברים שנפטרין בברכה מצד שהברכה חלה עליהם

,  שאם בירך על פרי ונפל מידו]ו"רו ס' סי[ע "ן השוולכן פסק מר, נגררין לברכה

לפי , מ חוזר ומברך"מ, פ שהיו לפניו עוד מאותו המין והיה דעתו לאוכלם"אע

וכשלא , ושאר הפירות אינם אלא נגררין, שעיקר הברכה על מה שהיה בידו

שוב מחוייב לברך על שאר , לפי שנפל ממנו, הועילה הברכה למה שנטל בידו

ז יש לפרש בדעת "וכעי. פ שמתחילה היו נגררין בברכה ראשונה"אעהפירות 

ומאחר , אלא שהשומעים נגררים, דעיקר הברכה למברך, א"ז והרמ"האו

דסבירא להו , אין לחוש, דכלפי המברך שהוא עיקר הברכה אין כאן הפסק

צ לחזור ולברך על הפירות "שא, דדמי למי ששח אחר שאכל פרי שבירך עליו

 דאמנם לכתחילה ראוי ]ח אות א"ג פי"ח[צ "כתב באולז "ועפ@@.  בהנגררין שו

מ הנוהגות "אבל מ, ל"מפני הספק הנ, שלא תברך שהחיינו בהדלקת הנרות

רשאיות לטעום מן הכוס אפילו אם ענו אמן , לברך שהחיינו בהדלקת הנרות

ב "ח[צ "הנה בדיני קידוש כתב באולאמנם @@.  על ברכת שהחיינו שבקידוש
, אחר שטעם המברך,  דאם השומעים דיברו קודם הטעימה מן הכוס]ב אות א"יפ

, והיינו. כדי לצאת מן הספק אם צריכין לברך שוב, טוב שלא יטעמו מן הכוס
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צ לחזור ולברך אם שח קודם אכילתו אחר "א א"ז והרמ"שאמנם לדעת האו

, ורוכן יש להורות למעשה שלא יחזרו לברך המוציא בדיב, טעימת הבוצע

מ אם אירע כן בברכת "מ, ל"וכנ, ח"ש בבא"כמ, רק בהרהור, ל"משום סב

שלא ליכנס , מוטב שיימנעו מטעימת הכוס, שאין מחוייבין לטעום, הקידוש

אשה שברכה שהחיינו בהדלקת , ד"ה בנד"ז לכאורה ה"ולפ. במחלוקת

יש לחוש , אם ענתה אמן אחר ברכת שהחיינו שבירך האיש בקידוש, הנרות

דדוקא , נראה שיש לחלקאכן @@.  וטוב שלא תטעם מן הכוס,  הפסקדהוי

לענין הפסק גמור בשיחת דברים אחרים יש להורות שטוב שלא יטעמו מן 

פ שהאשה "אע, אבל בעניית אמן על ברכת שהחיינו, צ"ש באול"וכמ, הכוס

וגם המברך , מ כיון ששייכת בה"מ, שכבר בירכה בהדלקה פטורה ממנה

בזה יש יותר מקום לסמוך על שיטת , כה מחוייב לברכהשהוא עיקר הבר

ויש @@.  ורשאית לטעום מן הכוס, ח הפסק כלל"ג ל"א דכה"ז והרמ"האו
ממה שהאחרונים הביאו מנהג הנשים בזה לברך שהחיינו בהדלקת , סמך לזה

מ לא יענו אמן על ברכת שהחיינו שמברך האיש "ולא הזהירום דמ, הנרות

. ומשמע דנקטי דאין חשש בזה,  ישתו מן הכוספ לא"או שעכ, בקידוש

איירי בעונה , ל שנתבאר בפוסקים דהוי הפסק לענין תפילין"ובאופנים הנ[

ז "ועדיין אי, או בעונה אמן על ברכת עצמו, או בקדיש, אמן על ברכה אחרת

נמי ] פ שנפטר ממנה"אע[ראיה דגם בעניית אמן על ברכת שהחיינו דשייך בה 

 כתב להוכיח מעצם מה שכתבו ]קא' ד סי"ח[מ "באגרו@@].  הוי הפסק

שאין חשש בזה בעניית אמן בשהחיינו , האחרונים שלא לבטל המנהג

מצד שיבואו לטעום מן , כ היה זה עצמו טעם לבטל המנהג"דאל, שבקידוש

, פ שאפשר להורות שלא יענו אמן"ואע, ג"היין אחר שהפסידו ברכת בפה

וגם עיקר הדבר לגרום שלא לענות אמן על , ודאי יש לחוש שלא יזהרו בזה

ש "וע. ועל כרחך שאין בזה שום חשש איסור, ברכה הוא סיבה לבטל המנהג

, פ דעניית אמן על ברכה אחרת חשיבא הפסק"דאע, עוד שהזכיר לחילוק זה

. ל"וכנ, ח הפסק"מ בזה שעונה אמן על ברכה שהמקדש מחוייב בה ל"מ

 . וכן המנהג. ל במנחת שלמה"ז אויערבאך זצ"ז כתב הגרש"וכעי

לפי שיש בו ,  שכתב בזה דלענין ליל פסח ניחא]סט' ג סי"ח[ת שבט הלוי "בשו' עי .156

וכיון שאינה מכוונת בהדלקה אלא על , כמה מצוות מלבד עיצומו של יום

כ "אין חשש אם עונה אמן על ברכת שהחיינו בקידוש שכוללת ג, ט"עיקר היו

פ שבירכה תחילה על "שאע, ל כן"וגם בליל סוכות י. 'מצוות אכילת מצה וכו

, מ בקידוש מברכין שהחיינו גם על מצות הישיבה בסוכה"מ, עיצומו של יום
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˙Â¯�‰ ˙˜Ï„‰· Â�ÈÈÁ‰˘ ,‰ÓˆÚÏ ˙˘„˜Ó ‰·ÈÒ ‰ÊÈ‡ÓÂ , ‰�È‡˘
˘Â„È˜· Â�ÈÈÁ‰˘ ˙Î¯·ÓÂ ˙¯ÊÂÁ.157 

Â¯�‰ ˙˜Ï„‰· Â�ÈÈÁ‰˘ Í¯·Ï ˙Â‚‰Â�‰ ,Ú‡ ‰�‰" ¯‡˘·˘ Ù˙ .סו
 ¯·„‰˘Î ‰˜Ï„‰· ˙·˘ ÂÏ·˜È ‡Ï˘ ˙Â�˙‰Ï ˙ÂÏÂÎÈ ‰�˘‰ ˙Â˙·˘

‰ÂˆÓ Í¯ÂˆÏ ıÂÁ�,158 ÂÎÏ Â�ÈÈÁ‰˘ ˙Î¯·Ó Ì‡" ‰ÏÂÎÈ ‰�È‡ Ú
ÂÈ Ï·˜Ï ‡Ï˘ ˙Â�˙‰Ï"‰˜Ï„‰· Ë , ÍÏÈ‡Â ‰˜Ï„‰‰ ÔÓÊÓ ÔÎ ÏÚÂ

ÂÈ· ˙Â¯ÂÒ‡‰ ˙ÂÎ‡ÏÓ ÏÎ· ‰¯ÂÒ‡"Ë , ‰Á�Ó ÏÏÙ˙‰Ï ‰ÏÂÎÈ ‰�È‡Â

                                                                                      
ז "מ ענית אמן ע"מ, פ שאילו תרצה לברך שוב על מצוה זו אינה רשאית"ואע

שאין הברכה אלא על , ה"ט של שבועות ושל ר"אכן ביו. לא הויא הפסק

 דהוי הפסק אם תענה אמן אחר שהחיינו שמברך האיש ל"ס, עיצומו של יום

גם מברכת לישב , כתב שיש להוכיח דלא הוי הפסקצ "ובאול@@.  בקידוש

 אף שהנשים ]א"ע תרמג ס"ש בשו"כמ[שמברכין אותה בסוכות אחר הקידוש , בסוכה

ולא , וברכת לישב בסוכה הלא כל ישראל מברכין אותה[, אינן חייבות בסוכה

ז לא העירו שם "ועכ, ]רק של חלק מן הנשים כמו בברכת שהחיינוהוי מנהג 

ועל כרחך דפשיטא , האחרונים בדבר מה שהנשים עונות אמן אחר הברכה

ל דלענין "כ בשבט הלוי הנ"הנה למשואמנם @@.  להו דלא הוי הפסק

כ גם "א, משום שהיא על מצות סוכה, ט דסוכות אין חשש"שהחיינו בליל יו

פ רשאית לענות אמן לפי שמקיימת "דעכ, כה אין ראיהמברכת לישב בסו

דאין לומר כן שאינו , צ כתב לדחות זה"אכן באול. מצוה בישיבתה בסוכה

כ "משא[, נחשב הפסק לפי שיש לה שכר במצות סוכה כאינה מצווה ועושה

דדבר מצוי הוא שהאשה שיושבת תחת הגג ואינה , ]בשהחיינו כבר נפטרה

, ועוד. א העירו הפוסקים שבאופן זה לא תענה אמןז ל"ועכ, מקיימת המצוה

דבברכת , דברכת לישב בסוכה גריעא מברכת שהחיינו, ל לאידך גיסא"די

ומדלא העירו , ובסוכה אינה שייכת כלל, שהחיינו מחוייבת אלא שנפטרה

 .הפוסקים בזה משמע שאין בזה חשש הפסק

 .ק קיב"ח תקיד ס"כה .157

כ אם מדלקת בחצי שעה הסמוכה " שתלוי ג] אות טח"ב פי"ח[צ "בזה באול' עי .158

דבמדלקת קודם אינה יכולה להתנות משום דאז אין ניכר , או קודם, לשקיעה

 .שהנרות לכבוד שבת
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ÏÂÁ Ï˘ ,ÌÈ˙˘ ˙È·¯Ú ÏÏÙ˙˙ ‰Á�Ó ‰ÁÎ˘ Ì‡ ‡Ï‡.159 ÔÎ ÏÚÂ , Ì‡
‰Á�Ó ‰ÏÏÙ˙‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú , „ÂÚ ‰˜Ï„‰‰ ¯Á‡ ˙Â˘ÚÏ ‰ÎÈ¯ˆ˘ Â‡

‰ÂˆÓ Í¯ÂˆÏ ‰Î‡ÏÓ ,¯·˙ ‡Ï‰˜Ï„‰· Â�ÈÈÁ‰˘ Í , ‰�È‡˘ ‰�˙˙Â
ÂÈ ˙Ï·˜Ó"Ë] . Â�ÈÈÁ‰˘ Í¯·È ‡Ï È‡„Â ˜ÈÏ„Ó‰ ˘È‡ ÔÎÂ
‰˜Ï„‰·,160 ‰˜Ï„‰‰ ¯Á‡ ÏÏÙ˙‰Ï Â‡ ˙ÂÎ‡ÏÓ ˙Â˘ÚÏ Í¯ˆ� Ì‡Â, 

 ‰�˙È˘ ·ÂËÂÈ Ï·˜Ó Â�È‡˘"Â˙˜Ï„‰· Ë161.[ 

¯‡ÂÈ Ò�Î�˘ „Ú ˙Â¯�‰ ˙‡ ˜ÈÏ„‰Ï ÌÈ¯Á‡Ó Ì‡"Ë , ÂÒÈ�ÎÈ˘ ÈÂ .סז
ÂÈ Ì„Â˜ ÌÈÙÂˆÓÏ ˙ÂÏÈ˙Ù‰"Ë]  ÔÙÂ‡·˙ÂÙˆ ˙ÂÏÈ˙Ù· ˜ÈÏ„Ó˘[ ,

‰Î‡ÏÓ ¯Ó‚ ·˘Á� ‰Ê ¯·„ Ì‡ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Â˜ÏÁ�˘ ÈÙÏ.162
  ¯ÂÒ‡Â

ÂÈ· ˙ÂÏÈ˙Ù‰ ÏÂ„‚Ï Â‡ ÍÂ˙ÁÏ"ÈÏÎ· ÔÈ·Â „È· ÔÈ· Ë.163 ¯ÂÒ‡ ÔÎÂ 
ÂÈ· ˙Â¯�‰ ˙‡ ˜È·„‰Ï"Ë ,Á¯ÓÓ ˘˘Á ÌÂ˘Ó.164 Ï˜‰Ï ¯˘Ù‡ Ï·‡ 

ËÂÓÙ‰ ÍÂ˙Ï ˙Â¯�‰ ·ÂÁ˙Ï ,Ú‡"ÈÚ˘ Ù"¯�‰ Û˘Ù˙˘Ó Ê.165   
 
 

                                    
 .ח אות ב"ג פי"צ ח"ובאול, ק קיב"ח תקיד ס"כה' עי .159

כבר נתבאר שאין לזה מקור מדברי , שגם מה שיש נשים הנוהגות לברך .160

 .ל"וכנ, אלא שהניחום במנהגן, רבותינו הפוסקים

 .ב"ב רסג סקמ"מ' עי .161

 .וטעם המתירין משום דאינו אלא לשעה .162

ח דאין חותכין הפתילה לשנים אלא בפי האור ובצריך "ע תקיד ס"עיין בשו .163

מ "מ, ל שם דקדק מזה דאף דלשון אין חותכין משמע בסכין"ובבה, לשתיהם

ם "ואמנם ברמב. פילו ביד אסורמדלא מצינו היתר אלא בפי האור משמע דא

אבל ', ל מקורו מהגמ"ש בבה"וע, איתא להדיא דבכלי אסור וביד מותר

ואחר . ע"ל בצ"הניח שם הבה', מאחר דשאר ראשונים לא פירשו כן בגמ

 .על כן סתמנו לאיסור, ע מבואר דאין שום היתר רק בפי האור"דבלשון השו

עוה קטנים שיש בהם דיסקיות ובנרות ש. ח"ב סקי"ובמ, ו"א תקיד סק"מג .164

לא יטלטלם בפני , וצריך להוציאם מן הכוסיות כדי ליתן נרות חדשים, למטה

 .אבל אגב הכוס מותר, משום מוקצה, עצמם בהדיא

כ " שש-ולצורך מצוה יש לומר דלא גזרו , כיון שהוא ממחק בשינוי ולאחר יד .165

 .ב"ג סמ"פי
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 íéðéã éèøôëáù ìçùúáù éàöåîá úåòå 

 ‡˘ ]ÂÈ ÏÁ˘Î"ˆÂÓ· ˙ÂÚÂ·˘ Ï˘ Ë"˘ ,˜ÈÏ„‰Ï ¯ÂÒ‡] „ÈÏÂ‰Ï .סח
Ï ‰˘„Á ˙˜Ï„‰ Í¯ÂˆÂÈ Ï˘ ˙Â¯�"Ë , ‰˙È‰˘ ˘‡Ó Â¯È·ÚÈ ‡Ï‡

˙·˘ ·¯ÚÓ ˙˜ÏÂ„ .ÎÓ ¯˙ÂÈ ˜ÏÂ„˘ ¯� ˙·˘ ·¯ÚÓ ÂÁÈ�È ÔÎÏÂ" „
˙ÂÚ˘ ,ÂÈ „Â·ÎÏ ˙Â¯� ˙˜Ï„‰Ï ˘‡ Â�ÓÓ ¯È·Ú‰Ï ÂÏÎÂÈÂ"Ë] . ˙Ú„ÏÂ

Â˘‰ Ô¯Ó"ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡˘ Ú‰¯Â‡ ˙ÙÒÂ˙ ÏÚ  , ‰Ê ¯� ÁÈ�‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ
¯Á‡ ¯„Á· ,ÂÈ „Â·ÎÏ ˙Â¯�‰ ˙˜Ï„‰ ÌÂ˜ÓÏ ÍÂÓÒ· ‡ÏÂ"Ë , Ê‡˘

‰¯Â‡ ˙ÙÒÂ˙ ÏÚ ‡Ï‡ ‰�È‡ ‰Î¯·‰ . ‰Ê· ¯‡·˙�˘ ‰Ó· ÏÈÚÏ ÔÈÈÚÂ
ÏÓ˘Á‰ ˙Â¯� ÔÈ�ÚÏ.[ 

ÂÒ‡ ˙·˘·ÔÈÎ‰Ï ÂÈ Í¯ÂˆÏ ¯·„ ÌÂ˘"Ë ,] ˙ÏÈÏ‚ ‰Ê ÏÏÎ·Â¯  .סט
Ò‰"˙ ,‡Â ‰Ê· ‡ˆÂÈÎ ÏÎÂ ‰„ÂÚÒ‰ ÈÏÎ ˙ˆÈÁ¯[ . ‡Â‰˘ ¯·„ Ï·‡

¯˙ÂÓ ‰ÓˆÚ ˙·˘ „Â·ÎÏ , ÌÈ‡˘¯ ÔÎÏÂ ¯Á‡Ï ÔÁÏ˘‰ ˙Â˜�ÏÂ ¯„ÒÏ
‰„ÂÚÒ‰. 

¯˘‡ËÈ˘Î ¯ÈÓÁ‰Ï ÔÈ‚‰Â�‰"‡˙ÈÈ¯Â‡„ ˙ÂÎ‡ÏÓ· ˜¯ ˙ , ÔÈ˙ ¯ .ע
 ÌÓÓÁÏÂ ÌÈÏÎ‡Ó‰ ‡ÈˆÂ‰Ï]‰¯Â˙‰ ÔÓ ÏÂ˘È· ‰Ê· ÔÈ‡˘Î [ ÔÓÊÓ

 Ï˘35ÍÏÈ‡Â ‰ÚÈ˜˘‰ ¯Á‡ ˙Â˜„  . 
, ˆ‡˙ ‰˘·˙ÂÈ ˙Â¯� ˙˜Ï„‰" Ë ÔÈ‡˘¯ ÔÈ‡ ˜ÈÏ„‰Ï ‡Ï‡ ¯Á‡Ï .עא
]È¯ˆÂÔÈÎ ¯ÓÂÏ  ‰ÏÈÁ˙˘„Â˜Ï ˘„Â˜ ÔÈ· ÏÈ„·Ó‰ ÍÂ¯· ,¯·Î˘ Â‡ 

Â�ÚÈ„Â˙Â ‰ÏÈÙ˙· Â¯ÈÎÊ‰ .[ ‡Ï˘ ˙·˘ È‡ˆÂÓ· ¯‰ÊÈÏ ÔÈ‚‰Â�‰Â
¯ ˙ËÈ˘Ï ˙·˘‰ ˙‡ˆ ÔÓÊ „Ú ˙ÂÎ‡ÏÓ ˙Â˘ÚÏ"˙ , ÏÈÏ· Ì‚ Â¯‰ÊÈ

‰Ê ˙ÂÚÂ·˘ ,ÂÈ Ï˘ ˙Â¯� Â˜ÈÏ„È ‡Ï˘" ˙·˘‰ ˙‡ˆ ¯Á‡Ï ˜¯ Ë
¯ ˙ËÈ˘Ï"˙. 

, ˘ÏÁ˘Î ˘Â„È˜‰ ¯„Ò˙·˘ È‡ˆÂÓ· ˙ÂÚÂ ,ÔÙ‚‰ ˙Î¯· ¯Ó‡È ˘· .עב
˘Â„È˜‰ ˙Î¯·Â ,˘‡‰ È¯Â‡ÓÂ ,‰Ï„·‰Â ,Â�ÈÈÁ‰˘Â , Í�ÓÈÒÂ

‰�˜È"Ê,166ÌÈÓ˘·‰ ÏÚ ÌÈÎ¯·Ó ÔÈ‡Â .167˘Â„È˜‰ ˙Ú· „ÂÓÚÈÂ .168 
                                    

 .ט"וא לענין כל שבת וי"ע תעג ס"ש בשו"וכמ .166

 .ג"ב שם סק"מ .167
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 È‡˘¯„Â·ÎÏ ÌÂ˜ÈÏ„‰˘ ˙Â¯�‰ ÏÚ ˘‡‰ È¯Â‡Ó ‡¯Â· Í¯·Ï  .עג
ÂÈ"Ë ,˙È· ÌÂÏ˘ ÌÂ˘Ó ¯È‡‰Ï Â˘Ú�˘ ÈÙÏ.169 ‰Ó˘� ¯� ÏÚ Ï·‡ 

Ï˘ Â„Â·ÎÏ ˜Ï„Â‰˘Í¯·È ‡Ï ¯ËÙ�  ,‡‡" ÈÂÏÈÚÏ ¯È‡‰Ï ˜Ï„Â‰ Î
¯ËÙ�‰ Ï˘ Â˙Ó˘�.170  

ÂÓ· Í¯·Ï ¯Á·ÂÓ‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ"‰˜Â·‡ ÏÚ ˘ , Í¯„‰ ÔÎ ÏÚˆ .עד
 Ì‚ ‰ÂˆÓ‰ ÌÈÈ˜ÏÂÈ ÏÁ˘Î"ˆÂÓ· Ë"˘ ,ÂÈÚÓ ÍÂ˙ÁÈ˘" ˙ÚÈÏ˜Ó Ë

· ‰˜Â·‡‰ 'ÌÈ�Ë˜ ‰ÂÚ˘ ˙Â¯� ,ÂÈÚÓ Ì„ÈÓˆÈÂ" ˘‚Ó ÏÚ „ÁÈ Ë
Â„ÎÂ ˙Î˙Ó ,'·ÈÂ ˙¯Á‡ ˘‡Ó Ì˜ÈÏ„È ˘Â„È˜‰ Ì„Â˜ÂÌ‰ÈÏÚ Í¯ ,

Á‡Â"ÂÏÎÈ˘ „Ú ˜ÂÏ„Ï ÌÁÈ�È Î. 

 ÂÈ ·¯ÚÓ ÔÈÎ‰ ‡Ï Ì‡"‰Ï„·‰Ï ‰˜Â·‡ Ë, ¯� ÏÚ Í¯·È˘ ·ËÂÓ .עה
„·Ï· „Á‡,171 Û¯ˆÈ ‡ÏÂ  È�˘‰˜Â·‡ Ì˙Â˘ÚÏ ˙Â¯�,172 ˘È ÈÎ 

                                                                                      
והיינו , ב שם שכתב שאומרים הבדלה זו מיושב כמו שאר הקידוש"במ' עי .168

 .כ למנהגנו שעומדים בקידוש"משא, למנהג בני אשכנז

 ]א"רחצ סי[ע "ולא דמו לנר העשוי לכבוד שאסר השו. ח אות ו"ג פי"צ ח"אול .169
אבל העשויין , ס"דהוא דוקא בנרות שלפני העמוד בביהכנ, לברך עליהם

 .ל"ב סק"ש שם במ"וכמ, להאיר מותר

והיינו , צ"שאסר לברך על נר יא] שם[ב "במ' וע. ז אות טו"ב פמ"צ ח"אול .170

ה "שם ד[ל "כ להאיר כתב בבה"אבל בנעשה ג, בנעשה רק לזכר נשמת המת

 .ה כמו שנתבאר"ר הרב זללה"ודעת מו, שלכאורה נחלקו בו הראשונים] נר

 .בביאורים' ח אות ו"ג פי"צ ח"אול .171

,  דמותר להוסיף פתילות לנר הדולק כדי שיבעיר הרבה]תקיד[א "ברמ' עי .172

ה "שם ד[ל "בבה' ועי. א שם דגם אם כוונתו שיכבה מהרה מותר"והוסיף הרמ

ז שהתיר להטות מעט נר הדולק כדי שיכלה וישרף "שהביא מהט] ויכבה

ל דאם מיירי שמטיף השעוה " הבהז"וכתב ע. א"פ דברי הרמ"והוא ע, במהרה

ואפילו באופן שאינו , ל ככיבוי"שהרי ממעטה ממש והו, לארץ ודאי אסור

מ במתכוון לזה יש לחוש לאוסרים "ממעטה רק שגורם שתדלק מהר מ

נרות יחד ' פ להצמיד ב"ועכ. ]ח"סקי[ב "וכן פסק במ, א"ד הרמ"שנחלקו ע

אבל כל ,  האש ויכלו במהרהז תגדל"דאמנם עי, לעשותן אבוקה אין איסור

ה באורחות "וכ, א מהראשונים"כדהביא הרמ, שאינו מתכוון לזה ודאי דשרי

 .ל" שכן נהג הסטייפלר זצ]קיא' ב עמ"ח[רבינו 
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Á‡ ÏÎÂÈ Ì‡ ˜Ù˙Ò‰Ï"Ì„È¯Ù‰Ï Î ,ÈÂ·ÈÎ ˘˘Á ÌÂ˘Ó.173 

Â˙ÏÈÙ˙· Â�ÚÈ„Â˙Â ¯Ó‡ ‡ÏÂ ÁÎ˘ , ÏÚ ÏÈ„·‰˘ Ì„Â˜ ÌÚËÂ .עו
ÒÂÎ‰ ,ÂÓ ˙Ú„"·¯‚‰ ¯"‰ÏÏÊ ˆ"˘ ‰ ÏÏÙ˙‰ÏÂ ¯ÂÊÁÏ ÍÈ¯ˆ Â�È‡
˙È·¯Ú.174 

                                    
 דאגודת עצים שבמדורה לא הותר ]ב"תקב ס[ע "בשו' דהנה עי, צ שם"אול .173

אפילו ברוצה  ד]כ"סק[ב "ש במ"וע, להוציא אלא עץ שלא שלטה בו האור

ומשמע שאם מכוון לכיבוי או למיעוט , ליטלו כדי להאיר לפניו נכון להחמיר

ודמי לנטילת האודים אחר , ]ת בהערה הקודמת"וכמשנ[, האש ודאי דאסור

נ אם מתכוון למעט האש יש "כ ה"וא. ב שיניחום לישרף"הבישול שכתב המ

להשאירם דבוקים נרות רגילים הרי יוכל ' אמנם בגוונא שמצמיד ב. לאסור

כי גם כשיפרידם אסור לכבותם ובעל כורחו , ז לדלוק יחד עד כלותם"זב

ז רוצה להפרידם על כרחך כוונתו "ואם בכ, ידלקו עד שיכלו שניהם לגמרי

כ כששניהם "כי חושש להשאיר אש גדולה כ, בזה למעט ולהקטין האש

ה הנתונה אכן אם מצמיד נרית קטנ. ל"וכנ, ז ודאי דאסור"ולפ, מחוברים

הנה סיבת הפרדתה מצד שאינו חפץ לטרוח , בתבנית מתכת חד פעמית

דאפילו , ובזה יש להסתפק אי שרי להפרידה, בהחזקתה באויר עד שתכלה

ויש שחילקו . [ב דנכון להחמיר"במתכוון ליטול הנר להאיר לפניו כתב המ

ין דא, וזה אינו, כ בנר"משא, בזה דבעץ הניטל ממדורה מתמעטת האש ממנו

אלא כלפי , פ האש שהיתה בנר תחילה קודם שנתחברו הנרות יחד"לדון ע

נרות האש גדולה יותר ' והא קא חזינן שבצירוף ב, האש הקיימת בעת חיבורן

שאף שהעץ שמוציא , והוי ממש דומיא דמדורה, ע"א בפ"נרות כ' ויותר מב

 ].פ"וז, מ המדורה מתמעטת"מ, מן המדורה אינו נכבה

צריך , וטעם קודם שהבדיל, ש בתפילתו"אתה חוננתנו במוצהנה השוכח  .174

ויש לדון אם כן הוא גם בשכח . ]א"רצד ס[ע "כמבואר בשו, לחזור ולהתפלל

 דגם בזה ]ג"א סק"רצד א[ג "ודעת הפמ. ט אחריו"ותודיענו במוצאי שבת שחל יו

דאתה חוננתנו היא מתקנת אנשי , אבל נראה דלא דמו אהדדי. חוזר ומתפלל

י רב "כ ותודיענו נתקנה ע"משא, כנסת הגדולה והיא מעיקר התפילה

ל דהדר דינא כמו קודם "ועל כן כששכח י, :]לג[ש בברכות "כמ, ושמואל

ח סימן "א או"צ ח" אול–צ לחזור ולהתפלל "וא, תקנתם שאין חיוב לאומרה

 .ח אות ה"ג פי"וח, לז
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 פרק ג

 ליל חג השבועות
‡ÚÂ·˜ ÔÓÊ ‰¯Â˙ Â· ‰�˙� ‡Ï ˙ÂÚÂ·˘‰ ‚Á , ÌÂÈ· ‡Â‰ ‡Ï .א

¯ÓÂÚ‰ ˙¯ÈÙÒÏ ÌÈ˘ÈÓÁ ,Ú ÌÈ˘„˜Ó ÂÈ‰˘ÎÂ"‰È‡¯‰ Ù , ‰È‰ ÌÈÓÚÙ
‰· ' ÔÂÈÒ·]ÌÈ‡ÏÓ ¯ÈÈ‡Â ÔÒÈ� Ì‡[ ,Ê· ÌÈÓÚÙÂ ' ÔÂÈÒ·] ÔÒÈ� Ì‡

ÌÈ¯ÒÁ ¯ÈÈ‡Â[ ,· ÌÈÓÚÙÂÂ 'ÔÂÈÒ· ,]¯ÒÁ „Á‡Â ‡ÏÓ „Á‡ Ì‡.[1 ÔÎÂ 
Ú ˘„˜Ï ¯ÂÊÁ�˘Î ˜„ˆ Ï‡Â‚ ˙‡È·· Â�ÈÓÈ· ‰¯‰Ó· ‰È‰È"‰È‡¯‰ Ù .

Ú ÌÈ˘„ÂÁ‰ ˙ÂÚÈ·˜˘ ‰˙Ú Ï·‡"ÁÂÏ‰ Ù, ¯ÈÈ‡Â ‡ÏÓ ÔÒÈ� ÌÏÂÚÏ 
¯ÒÁ , ˙ÂÚÂ·˘ ‚ÁÂÂ· ÌÏÂÚÏ 'ÔÂÈÒ· .Ú‡Â" ‰Ú·˘· ‰¯Â˙ ‰�˙È�˘ Ù
ÔÂÈÒ· ,Ú Â�È·¯ ‰˘Ó˘ ÈÙÏ"Â˙Ú„Ó „Á‡ ÌÂÈ ÛÈÒÂ‰ ‰ ,ÎÓ ÌÂ˜Ó Ï

È˘‰ ¯Ó‡˘ ÈÙÎ Ú·˜� ˙Â¯Â„Ï"‰ÏÈÁ˙Ó ˙.2  

ÈÓÈ· ‡Ï‡ Â��ÓÊ· ÏÂÁÈ ‡Ï ˙ÂÚÂ·˘‰ ‚Á ÌÂÈ"Â , ÔÓÈÒ Â�˙�Â ‡·„ .ב

                                    
 .ב"ה ו ע"ר' גמ .1
 ,היאך אנו אומרים בשבועות יום מתן תורתינו להקשות  כתב]תצד' ריש סי[א "במג .2

' משום דבעי, תנה תורהינ בשבעה בחודש :]שבת פו[בי יוסי דאמר ל כר"ייהלא ק

וכתב דבאמת דעת .  לענין פולטת]קצו' סי[ד "ל ביו"כמו דקיי, פרישת ששה עונות

נו בקביעת יום חג ז מנהגי"ולפ, עונות'  דדי בפרישת ג]ה מאבות הטומאות"פ[ם "הרמב

' פ[ובקדושת לוי . יוסי' ולענין פולטת מחמירינן כר, ם"השבועות הוא רק כהרמב
ובדעתו היה ליתן , קיים לעדת "דמאמר השי,  כתב ליישב בזה]לשבועות, במדבר

והכנת ההארה הגדולה מקבלת התורה ועל כן , התורה לישראל בששה בסיון

אלא שלמעשה נדחה , ר בששה בסיוןהכל היה כב, עם ישראל שפסקה זוהמתן

ודיבורו עשה רושם ' ועל כן מחשבת הבורא ית, ה"י הוספת משה רבינו ע"ע

מ גם מה "ומ[, שייקבע חג השבועות הארתו ושמחתו בששה בסיון, לדורות

ע מקריבין נדרים "ולכן לכו, שניתנה תורה בפועל בשבעה בסיון עשה רושם

 .ש"ע, ]ת קדוש יותר משאר אסרו חגואסרו חג של עצר, ונדבות אחר העצרת



 ציון úåòåáùä âç ìéì נר 
 שבועות ליל ערבית

ãò

Âˆ¯‡Ó ÌÈÂ‚ Â„·‡ ,‰¯Â˙‰ Ï·˜Ï Âˆ¯ ‡Ï˘ ¯Â·Ú·.3 

øòúéáúåòåáù ìéì  

È·¯Ú ÏÏÙ˙‰Ï ÌÈ¯Á‡ÓÌÈ·ÎÂÎ‰ ˙‡ˆ· , Ô�ÈÚ·„ ÌÂ˘Ó˙  .ג
˙ÂÓÈÓ˙.4 ‰ÚÈ˜˘‰ ¯Á‡ ‰Ú˘ ÈˆÁÎ „Ú Â�È˙ÓÈ˘ È„Â.5 ÓÂ" ÌÂ˜Ó· Ó

‡ˆ „Ú ÔÈ˙Ó‰Ï ‰˘˜˘ Í¯Âˆ‰ÌÈ·ÎÂÎ‰ ˙ ˘„˜ÏÂ ÏÏÙ˙‰Ï ¯˘Ù‡ 
Ì„Â˜.6  

 ÌÏÂÚ ˙·‰‡ ˙Î¯·· „‡Ó ÔÂÂÎÈ ˙È·¯Ú ˙ÏÈÙ˙·, Á·˘ Ô˙ÈÂ .ד
È˘‰Ï ‰È„Â‰Â"Â˙¯Â˙ Â�ÏÈÁ�‰˘ ˙ , ÈÎ ‡ÎÈ‡ ÛÒÂÈ ‰ÓÎ ‰¯Â˙ ‡Ï·

‡˜Â˘·,ÂÓ„� ˙ÂÓ‰·Î Ï˘Ó�  ,‰ÊÂ�‚ ‰„ÓÁ Â˙¯Â˙ ÂÏ Ô˙�Â , ‡�‡
Â˙· ˙È·‰È ˙È·˙Î È˘Ù� Â�È˙¯‰˘Â„˜‰ ,‰¯Â˙ Ô˙Ó ÌÂÈ· Ë¯Ù·.7  

ÏÈÙ˙ ¯È„Ò‰Ï ÍÈ¯ˆ ÌÈ„ÚÂÓ‰ÏÏÙ˙È˘ Ì„Â˜ , ‡‰˙˘ È„Î˙  .ה
ÂÈÙ· ‰¯Â‚˘.8 ·‰ Ô¯Ó ˙Ú„Â"˘ ÈÂÏÈÙ‡ ˘È ¯Â„ÈÒ‰ ÔÓ ÏÏÙ˙Ó 
Ì„Â˜ ‰¯„ÒÏ.Ï˜‰Ï ‚‰�Ó‰ ‰Ê·˘ Û‡Â  , ¯Ó‡È ‡Ï˘ ¯‰ÊÈÏ ˘È È‡„Â

‰Ù ÏÚ· ‰ÏÈÙ˙‰ ,ÎÚÂ"‰�Â˘‡¯ ‰ÏÙ˙· Ù.9  

                                    
 .ח אות לה' מועד לכל חי סי .3

מעיקר הדין עיקר הקפידא שלא ו. ח במדבר אות ב"ובא, א"ב סק"תצד מ' סי .4

ר "וכן נהג אדמו ,א" ומגה"שלכמבואר ב, את הכוכביםל קודם צולקדש ולאכ

דוש להקפיד על קי, א"זיע] הבבא סאלי, רבי ישראל אבוחצירא[א ברכה "היש

 . וכן נוהגים, שמאחרים תפילת ערביתתבז כ"אבל בט, בלבד

 דקות אחר השקיעה בקיץ הוא צאת 26-ה דכ"צ זללה"ר הגרב"ה דעת מו"כ .5

 .הכוכבים

 .ח אות ד"צ פי"אול .6

 .ע"יסוה .7

ח צריך להסדיר כדי שתהא שגורה " דתפילת המועדים ושל ר]ק' סי[ע "שוה ב"כ .8

 .ם"והוא מדברי הרמב, בפיו

א "פ הרמ"וכ, צ להסדיר"י הביא בשם רבינו מנוח דבקורא מן הכתב א"הנה בב .9

. ה צריך להסדיר כדי שתהא שגורה בפיו בזריזות"י דאפ"ז מרן הב"וכתב ע, שם



 ציון úåòåáùä âç ìéì נר 
 שבועות ליל ערבית

äò

·¯ÂÈ ˙ÂÏÈÙ˙·"Ë ,‚ ÏÏÙ˙Ó '˘‡¯ ˙ÂÎ¯·‚Â ˙Â�Â ' ˙Â�Â¯Á‡ ˙ÂÎ .ו
 ÚˆÓ‡· ÌÂÈ‰ ˙˘Â„˜ ¯ÓÂ‡Â]Â�˙¯Á· ‰˙‡.[10 Ô˙˙Â ¯ÓÂÏ Â�‚‰�ÓÂ 

‰ Â�Ï 'ÂÎÂ '‰Ê‰ ˙ÂÚÂ·˘‰ ‚Á ˙‡ ‰·‰‡· , ˘„Â˜ ‡¯˜Ó ·ÂË ÌÂÈ ˙‡
‰Ê‰ ,˘„Â˜ ‡¯˜Ó ‰·‰‡· ÌÈ¯ÓÂ‡Â , ˙·È˙Â'‰·‰‡· ' ¯·„Ó ÔÂ˘‡¯‰

È˘‰ ÏÚ"˙ ,ÌÈ„ÚÂÓ‰ Â�Ï Ô˙�˘ Â˙ÏÓÁ·Â Â˙·‰‡·˘ , ˙·È˙Â
'‰·‰‡· ' È�˘‰Ï‡¯˘È ÌÚ ÏÚ È‡˜ ,Á¯ÂËÏ Â�ÈÏÚ ÌÈ„ÚÂÓ‰ ÔÈ‡˘ ,

‰ÁÓ˘Â ‰·‰‡· ‡Ï‡.11ÂÈ· ‰·‰‡· ÌÈÓÚÙ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÈ‡˘ ˘ÈÂ "Ë ,
‰ Â�Ï Ô˙˙Â ÌÈ¯ÓÂ‡ ‡Ï‡ 'ÂÎÂ 'ÂÎÂ ‰ÁÓ˘Ï ÌÈ„ÚÂÓ ‰·‰‡· ,' ÔÈ‡Â

 ¯ÓÂÏ ÔÈ¯ÊÂÁ'‰·‰‡· '˘„Â˜ ‡¯˜Ó ,ÂÈ ÏÁ˘Î ˜¯Â" ÔÈ¯ÊÂÁ ˙·˘· Ë
 ˙·È˙ ¯ÓÂÏ'‰·‰‡· 'ÌÈÈÓÚÙ.12 

, Ì‡Â ‰ÚËÂÈ· ÏÏÙ˙‰"‰ˆ¯ ÏÈÁ˙‰˘ Ì„Â˜ ¯ÎÊ�Â ÏÂÁ ˙ÏÈÙ˙ Ë  .ז
Â�˙¯Á· ‰˙‡Ï ¯ÂÊÁÈÂ ‰Î¯· ‰˙Â‡ ÌÈÈÒÈ.13  Â˙ÏÈÙ˙ ÌÈÈÒ Ì‡ Ì�Ó‡

]Ú‡"ÂÈÏ‚¯ ¯˜Ú ‡Ï˘ Ù [ÂÈ ¯ÈÎÊ‰ ‡ÏÂ" ÏÏÎ Ë–˘‡¯Ï ¯ÊÂÁ  . Ì‡Â
ÂÈ Ï˘ ¯ÈÎÊ‰"Â˙ÏÈÙ˙· Ë ,Ú‡"Ù· ‰Î¯· ‰Ï Ú·˜ ‡Ï˘ Ù‰ÓˆÚ È� ,

ÂÈ Â· ¯ÈÎÊ‰Â ‡Â·ÈÂ ‰ÏÚÈ ‰ˆ¯· ¯Ó‡˘ ÔÂ‚Î"Ë ,¯ÊÂÁ Â�È‡.14   

                                                                                      
 שכתב שנהגו ברוב תפוצות הגולה ובארץ הצבי לסמוך ]ב"סק[י "בברכ' מ עי"ומ

ח "ה בכה"וכ, שישאי דמסדריולא חזינן לרבנן ק, על מה שאומרים מן הסידור

]. וסיים שם דמי שאינו בקי אפילו במתפלל מן הסידור צריך לסדר[, ]ג"שם סק[

 דלכתחילה ודאי ]א"שם סוסק[ב "ש במ"וכמ, פ לאומרה על פה ודאי אין ראוי"ועכ

 .ודיו, יתפלל לפחות תפלה ראשונה מתוך הסידור

 .א"ע סימן תפז ס"שו .10

 .ד"ז סק"ח תפ"כה .11

 .א"ב תפז סק"מ .12

. ט"ה בכל זה לענין יו" דה]ג"שם סק[ב "ובמ,  כתב כן לענין שבת]ב"רסח ס[ע "בשו .13

ט היה ראוי "משום דגם בשבת ויו, וטעם הדבר שאינו פוסק באמצע הברכה

כ חוזר "ועל כן מסיים אותה ברכה ורק אח, ח אלא דלא אטרחוהו"שיתפלל י

 .לתפילתו

וטעם הדבר . ט"ה לענין יו" דה]י"שם סק[ב "ובמ,  לענין שבת]ד"שם ס[ע "ה בשו"כ .14

שמעיקר הדין היה ראוי , לפי שלא שינה ממטבע שטבעו חכמים, שיצא בזה
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Â˙ÏÈÙ˙ ÌÈÈÒ˘ Ì„Â˜ ¯ÎÊ� , ‰˙‡ ¯ÓÂÏ ˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯·Ï ¯ÊÂÁ .ח
ÂÎÂ Â�˙¯Á·'.15  ¯ÎÊ�˘Î· „ÓÚ‰ˆ¯ , ÌÈ�Â¯Á‡‰ Â·˙Î˘Ú‡"˘ Ù Ì‡

ÂÈ Ï˘ Ì˘ ¯ÈÎÊÈ"„·ÚÈ„· Â˙·ÂÁ È„È ‡ˆÈ ‡Â·ÈÂ ‰ÏÚÈ· Ë ,Ó" Ó
Ï ÍÈ¯ˆ ‰ÏÈÁ˙ÎÏÂÈ Ï˘ ¯ÓÂÏ ˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯·Ï ¯ÂÊÁ"‰�˜È˙Î Ë.16 

ÂÓ ˙Ú„Â"·¯‚‰ ¯"‰ÏÏÊ ˆ"ÈÂ ‰ÏÚÈ ¯Ó‡È˘ ‰‰ˆ¯· ‡Â· , ¯ÂÊÁÈ ‡ÏÂ
˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯·Ï.17ÓÂ "‰‡¯� Ó ,ÌÈ„ÂÓÏ ÚÈ‚‰˘ ¯Á‡ ¯ÎÊ� Ì‡˘ , Ì‚

Ï ÂÊ ‡¯·Ò˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯·Ï ¯ÂÊÁÈ ,‰ˆ¯Ï ‡ÏÂ .ˆÂ"Ú.18 

                                                                                      
ועל , אלא שחכמים לא הטריחוהו ותיקנו רק ברכה אחת, ח ברכות"להתפלל י

 .ט ביעלה ויבא אינו חוזר"כן כשהתפלל תפילה של חול והזכיר בה יו

כל שלא , שאם טעה והתפלל של חול,  כתב הדין לענין שבת]ה"רסח ס[ע "בשו .15

 .כמו בשאר דיני הסימן, ט"ה בזה לענין יו"וה. עקר רגליו חוזר לשל שבת

 .ח"ה בכה"וכ, ג בשם החיי אדם"ב שם סקי"ה במ"כ .16

שכיון שמעיקר הדין היה , ד החיי אדם" כתב לחלוק ע]ב פרק יט אות ב"ח[צ "באול .17

גם עתה , ט בעבודה"ואז היה מזכיר שבת או יו, ח שלימות"להתפלל יראוי 

מ כל שכבר אמר ברכות "מ, דלא אטרחוהו רבנן ותיקנו ברכה רביעית אחת

ואינו , ט ודיו"הדר דינא דמזכיר שם של שבת או של יו, אמצעיות ונזכר ברצה

 .צריך לחזור ולהוסיף הברכה הרביעית שתיקנו במקום הברכות האמצעיות

צ לא נתבאר דין זה שיאמר תוספת הזכרת המאורע ביעלה ויבוא "בדברי האול .18

נראה דמודה שיחזור , אבל בנזכר אחר כן, אלא במי שנזכר ברצה, ברצה

אשר שם הוא , דדוקא מי שנזכר ברצה, ולכאורה החילוק בזה. לברכה רביעית

ח "מקום ההזכרה העיקרי שהיה צריך להזכיר אילו אטרחוהו רבנן לומר י

אבל מי , בזה מורינן שיזכיר שם ולא יחזור לברכה רביעית, ברכות של חול

וברכת המחזיר שכינתו לציון שבירך , ה נצרך לחזור"דבלא, שנזכר אחר רצה

ממילא מורינן שיחזור ויאמר הזכרת המאורע כתיקנה , הויא ברכה לבטלה

כת זה מצינו לענין השוכח בקשת גשמים בברוכעין @@.  בברכה רביעית

וכל שנזכר קודם שומע , שבידו להשלים החסרון בברכת שומע תפילה, השנים

אבל אם נזכר אחר , מוסיף שם בקשת גשמים ודיו, או בשומע תפילה, תפילה

פ שאם יחזור לשומע תפילה ויבקש שם "כתבו הפוסקים דאע, שומע תפילה

נ "הו. מ יש לו לחזור לברכת השנים ולבקש כתיקנה"מ, גשמים יצא בדיעבד

אבל , צ שיזכיר שם"הורה האול, כל דסמיה בידיה להזכיר מיד ברצה, דכוותה

ל "ט כתקנת חז"שוב צריך לחזור ולהזכיר שבת או יו, כשעבר והמשיך למודים
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ÌÈ�ÓÊ‰Â Ï‡¯˘È ˘„˜Ó ÌÈÓ˙ÂÁ , ˙‡ ÌÈ˘„˜Ó Ï‡¯˘È˘ ÈÙÏ .ט
ÌÈ�ÓÊ‰ ,Ú ÌÈÚ·˜� ÌÈ„ÚÂÓ‰˘"ÔÈ„ ˙È· Ù . Ï‡¯˘È ˘„˜Ó Ì˙Á Ì‡Â

                                                                                      
צ "דהנה מדברי האול, ב"לכאורה הדברים צומיהו @@.  בברכה רביעית

 נראה לכאורה שהסברא להורות שיזכיר ברצה כאשר כבר התפלל תפילת

מצד שהרי כל מה שתיקנו שלא לומר תפילת חול הוא משום דלא , חול

כ אין "א, ואיש כזה שכבר טרח ואמר ברכות אמצעיות של חול, אטרחוהו

כי , ט"תועלת במה שיחזור ויאמר שוב עתה ברכה רביעית של שבת או יו

שגם , הרי הוטרח פעמיים, ואדרבה, התקנה שלא להטריחו לא תתקיים בזה

, ט"וגם טרח לומר ברכה רביעית של שבת או יו,  אמצעיות של חולאמר ברכות

כמו שהיה צריך להזכיר שם אילו מטרחינן , צ שיאמר ברצה"ולכן הורה האול

כ לכאורה אין חילוק בזה בין אם נזכר קודם מודים "א, ואם כנים הדברים. ליה

, ריחול שלא להט"ס כיון דכלפיו לא נתקיימה מחשבת חז"דסו, או לאחר מודים

כ מקום ההזכרה כלפיו הוא "א, וכבר טרח לומר ברכות אמצעיות של חול

ולא , וגם כאשר נזכר אחר מודים היה לנו להורות לו שיזכיר ברצה ודיו, ברצה

אינו טעם , ומה שכבר אמר ברכה אחת לבטלה[, יוצרך לחזור לברכה רביעית

לברכה רביעית צ משמע שבזה יורה לחזור "ומאידך באול]. לשנות הסברא בזה

דלא דמי האי דינא , ל בזה בסברת החיי אדם"יעוד @@.  ע"וצ. ולא רק לרצה

שאם , דשם תקנת חכמים מעיקרא כך היא, לענין בקשת גשמים בשומע תפילה

אבל הכא אחר דלא אטרחוהו , לא יזכיר בברכת השנים יזכיר בשומע תפילה

ט היה "בת ויומעיקרא מקום התקנה להזכיר של ש, לומר ברכות של חול

מ אין זה "מ, ונהי נמי דבדיעבד יצא גם כששינה ואמר ברצה, בברכה רביעית

מ עתה קבעו "מ, פ ששם היה מזכיר אילו אטרחוהו"ואע, מקום הזכרה ראוי

לדקדק ויש @@.  ולכן אין מורין לו לכתחילה לומר שם, ל שאינו מקומו"חז

אינו חוזר לברכת , דהלא אם נזכר אחר ברכת השנים שלא ביקש גשמים, כן

כ כאן אם "משא, אלא לכתחילה ממתין לשומע תפילה ומזכיר שם, השנים

ע אין מורין לו שימתין "לכו, נזכר קודם רצה באמצע ברכות של חול או בסופם

, אלא מורינן שיברך ברכה רביעית כתיקנה, ט בעבודה"ויזכיר שבת או יו

מ "מ, ברכות של חולדגם כלפי מי שכבר טרח ואמר , ל"ומשום הסברא הנ

ולא דמי לבקשת גשמים שגם אחר , מקום ההזכרה עתה הוא בברכה רביעית

. מ עדיין חשיב שומע תפילה מקום ההזכרה"מ, שתיקנו שיבקש בברכת השנים

 .ע"וצ
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„·Ï ,ÌÈ�ÓÊ‰ ¯ÈÎÊ‰ ‡ÏÂ ,‰ Â˜ÏÁ�‡ˆÈ Ì‡ ÌÈ�Â¯Á‡.19 ˜ÙÒ ‰˘ÚÓÏÂ 
¯ÂÊÁÏ È‡˘¯ Â�È‡Â Ï˜‰Ï ˙ÂÎ¯·. 

åé ìéì úãåòñå ùåãé÷"è 

 ‡È‡„Â ‰ÏÈÏ ‡Â‰˘Î ˘„˜È ,ÂÂÏÈÙ‡ ÏÏÙ˙‰ ‰·ÈÒ ‰ÊÈ‡Ó Ì .י
ÌÂÈ „ÂÚ·Ó , ¯‰ÊÈ ˘„˜ÏÌÈ·ÎÂÎ‰ ˙‡ˆ ¯Á‡.20  

ÂÈ ÏÈÏ· ˘Â„È˜‰ ¯ÓÂÏ Â�È‚‰�Ó"„ÓÂÚÓ Ë ,Ú" Â�È·¯ ˙Ú„ Ù .יא
ÊÈ¯‡‰"Ï ,˙·˘ ˙ÂÏÈÏ ÏÎ· ÂÓÎÂ. 

 �Â ·ÂË˘„˜Ï ÏÈÁ˙Ó˘ Ì„Â˜ ˙Â¯�· ÏÎ˙Ò‰Ï ÔÂÎ.21 ‰ÏÂ‚Ò ‡È‰Â .יב
Ú Â‰Î˘ ÌÈ�ÈÚÏ ‰‡ÂÙ¯Ï"‰Ò‚ ‰ÚÈÒÙ È.22·· Â�ÈÈ‰Â  ' ˙Â¯�‰

ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ,Ì‰· ˙ÂÏÎ˙Ò‰· ˙Â˜ÂÓÚ ˙Â�ÂÎÂ „ÂÒ ˘È˘ ÔÈÂÎÈÂ . „ÂÚÂ
Ó¯ ÂÏ ˘È ˘È‡‰˘"�¯ ‰˘‡‰Â ÌÈ¯·È‡ Á"ÌÈ¯·‡ · ,·Â ' ¯� ÌÈÓÚÙ

˙ ‰ÏÂÚ"˜ ,‰˘‡Â ˘È‡ ¯Â·ÈÁ „‚�Î.23˘Â„È˜‰ ˙Ú˘·Â  ÂÈ�ÈÚ Ô˙È 
‰Î¯·‰ Ï˘ ÒÂÎ·.24 

˜ "‰Ú „ÂÒ‰ Í¯„ ÏÚ ÒÂÎ‰ ˙ÊÈÁ‡ ÔÙÂ‡" ÙÓ ¯‡Â·Ó‰ È¯·„‰ÂÊ .יג
ÂÊÈ¯‡‰ Â�È·¯"Ï ,‰ÈÂ�Ù Â„È ÛÎ ‰È‰˙˘ ,ÂÈ˙ÂÚ·ˆ‡ ÏÚ ÒÂÎ‰Â.25 

                                    
חוקת הפסח לרבי יצחק טייב בעל ערך בספר ה "וכ, ]ב"תפז סק[א "דעת המג .19

 הביא מאליה רבה ועוד אחרונים ]ב"סק[ב "ואמנם במ, דיצא ידי חובתו, השלחן

 .דפליגי בזה

א לו " כתב דמי שא]א"סק[ח "ובכה,  דנוהגין לאחר מעריב]א"תצד סק[ב "במ' עי .20

ח הביא הדין לענין "ובבא. יכול להקל כסוברים דעיקר הקפידא בקידוש

הבבא , רבי ישראל אבוחצירא[א ברכה "ר היש"וכן נהג אדמו. הקידוש בלבד

 .להקפיד על קידוש בלבד, א"זיע] סאלי

 .י"א רעא ס"רמ .21

 .י"ב שם סק"מ .22

 .ט ובית הבחירה"תי' מ סי"מט .23

 .והטעם כדי שלא יסיח דעתו, א שם"רמ .24

והאצבעות , ויעמיד הכוס על כף ימינו: ה" כתב בשם השל]ג"קפג סק[ט "בבאה .25
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Ú ÒÂÎ‰ ˙Á�‰ ÔÙÂ‡·Â"˙ÂÚ·ˆ‡‰ ‚ ,È"ÂÈ˙ÂÚ·ˆ‡ ˘ÓÁ ÛÂ˜ÊÈ˘ ‡ ,
˘ÓÓ ˙ÂÚ·ˆ‡‰ È„ÂÁ È·‚ ÏÚ ‰ÏÚÓÏ ÒÂÎ‰ ÁÈ�ÈÂ , È·ÂÚ ÏÎ˘ ÔÙÂ‡·

˙ ˙ÂÚ·ˆ‡‰ÒÂÎ‰ ÈÏÂ˘ ˙Á] .‰Ê ÔÙÂ‡· ÒÂÎ‰ ÊÂÁ‡Ï ÏÂÎÈ Â�È‡ Ì‡Â ,
Ú Â�ÁÈ�È"�Î ˙ÈÁÂÏˆ‰ ˜ÈÊÁÈÂ ˙ÈÁÂÏˆ ‚"Ï.[26 ÂÈ‰È˘ ÌÈ˘¯ÙÓ ˘ÈÂ 

                                                                                      
והובא דבריו . כ" ע.והסוד ואתן את הכוס על כף פרעה, יהיו זקופים סביב הכוס

, צ רבה"מחכמי אר, ל"לרבי רחמים דוד שרים ז[, גם בספר שערי רחמים

ומקורם ]. ל"זצ] עדס[ל ורבי אברהם ענתבי "ר שאול דוויק הכהן זצ"מתלמידי ח

קבלתי להניח הכוס על : ל"וז, ]שער האותיות קדושת האכילה אות צו[' ה הק"מדברי השל

 ולא כאותן ,וסימן ואתן את הכוס על כף פרעה,  והאצבעות זקופות,כף הימין

ויש קצת , דהיינו שאצבעות מקיפות את הכוס, שנוהגין לאחוז הכוס בימין

, שהכוס מונחת על הכף ממש, ומבואר מדעתו. ל"עכ. הוכחה לזה בזוהר

ולאפוקי המחזיקים את הכוס בדפנותיה , והאצבעות זקופות סביב דופני הכוס

.  צבעות מסובבות ומקיפות אותה כשאינם זקופותוהא, ]כשאין הכף פשוטה[

דא כוס של , כוס ישועות אשא: ]א"א דף א ע"ח[ק "הנה זה לשון הזוהאמנם @@

כגוונא , צטריך למהוי על חמש אצבען ולא יתירי כוס של ברכה א,ברכה

ושושנה דא איהו , דוגמא דחמש אצבען, דשושנה דיתבא על חמש עלין תקיפין

ובגין דא צריך :  הלשון]סוף תיקון כז, א"דף פה ע[ובתיקוני הזוהר . כ"ע. כוס של ברכה

ומשמע שהכוס . 'וכו, משום כוס ישועות אשא, לאתייהבא בחמש אצבעאן

ל בשער "וכן הוא מבואר בדברי רבינו האריז, ולא על הכף, ניתן על האצבעות

וזה לשון .  דכוס של ברכה יתבא על חמש אצבען]פרשת בראשית[י "מאמרי רשב

אצבעות יד ימינך אשר עליהם ' ותכוין כי ה: ]ד"ב ע"דף פ[כ "א שעה"ו זיע"מהרח

ה אחר נטילת מים "ד, שער השבת[וכן בספר מחברת הקודש ',  וכויושב הכוס הזה
,  על גביהם ממש,אצבעות יד ימין' כ היה מיישב הכוס על ה"ואח: ]אחרונים

. אצבעות' שוט היהכף היא גלויה בפל ש" ר,וסימנך ואתן הכוס על כף פרעה

 . הובא בשערי רחמים שם, וכן הוא בנגיד ומצוה. ל"עכ

, פירשו רבותינו המקובלים, ל"ק ורבינו האריז"הנה בביאור כוונת דברי הזוה .26

שכוונת הדברים שהכוס עומדת על גבי חודי חמשת האצבעות כשהם זקופות 

ז שפושטן ללמעלה הכף "ועי, וזהו שכתב על גביהם ממש, ועומדות לגובהן

וכפשטות הלשון [, לפי שאם נפרש שכף היד פשוטה כולה. נשארת גלויה

והכוס יושבת רק על גבי גוף חמשת האצבעות כשאינם , ]אצבעות' ה" בפישוט"

קשה לצייר , ובזה תוך הכף ממש נשאר ריק וגלוי, ]ולא על גבי חודיהן[, זקופות

כי האגודל אינו מגיע בשוה לשאר , שתהיה הכוס עומדת על חמשת האצבעות
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Â˙È˙Á˙Ï ÒÂÎ‰ ˙Â�Ù„ ÔÈ·˘ ¯Â·ÈÁ· ÒÂÎ‰ ˙ÂÊÁÂ‡ ˙ÂÚ·ˆ‡‰ , ˙ˆ˜ÓÂ
ÒÂÎ‰ ÈÏÂ˘ ˙Á˙ ÔÈÈ·ÂÚ ,ÒÂÎ‰ ˙Â·È·Ò ÛÈ˜Ó È�ÂˆÈÁ‰ Ô˙ˆ˜ÓÂ.27 

˘ÁÓ˘ ·Ï· Â�ÈÈÁ‰˘ Í¯·È ,È˘‰ Â�ÎÈÊ˘"˙‰Ê ÌÂÈÏ  , ÈÓÈ ÏÎ .יד
¯Â˙ Ô˙ÓÏ ÚÈ‚‰Ï ÔÂˆ¯‰Â ÏÂ„‚‰ ˜˘Á‰ ˙ÓÁÓ ÂÈ‰ ‰¯ÈÙÒ‰‰,28 ‰˙ÚÂ 

                                                                                      
כ אינה "וא, כ הכוס צרה יותר מרוחב כל חמשת האצבעות"וגם בד, האצבעות

א "שאם א, ועל כן נהגו רבותינו. רק על מקצתן, עומדת על חמשת האצבעות

ג צלוחית "מניחין הכוס ע, להחזיק הכוס כן באופן שאצבעותיו זקופות תחתיה

רבי [א ברכה "ר היש"וכן נהג אדמו. הצלוחיתוזוקפין האצבעות תחת , קטנה

, א"וכן בנו חסידא קדישא רבי מאיר אבוחצירא זיע, ]א"ישראל אבוחצירא זיע

ר רבי מרדכי "וכן נהג מו. ולזקוף האצבעות תחתיה, ג צלחת"להעמיד הכוס ע

 . ל"בן שמעון זצ

וס שאין כוונת הדברים שיהיה הכ, ל"לדחות פירוש הנ, דעת הרב שמן ששון .27

ג חודי האצבעות ממש כאשר כל עובי האצבעות תחת "ג הצפרנים וע"מונח ע

והכוס גלוי בחלקו העליון , אלא שהאצבעות סובבות את הכוס, הכוס ממש

היינו כי שאין הכוס מונח עליה , ש שהכף פנויה"ונראה שפירש שמ. מעליהן

מע ק מש"ולכאורה עיקר לשון הזוה. י האצבעות"רק מוחזק באויר ע, ממש

ושם העלין מקיפין מעט מן , עלין' שהרי דימוהו לשושנה הנתונה על ה, כדבריו

ר שאול דוויק "וכן נהג ח. ואינם נתונים באופן שכולם תחתיה ממש, השושנה

וגם שהאצבעות , ג האצבעות"שיהא הכוס ע, ]פ בר יוחאי"הובא בהגדש[הכהן 

ר שבין דפנותיו לשוליו והיינו שחודי האצבעות אוחזין הכוס בחיבו, יקיפו הכוס

ו "ואפשר שרצה לקיים בזה גם דברי מהרח. [ובולטים קצת סביבו, התחתונים

ה שיהיו האצבעות מקיפות "וגם דברי השל, ג האצבעות ממש"שיהיה הכוס ע

כ פירוש "או דלא ברירא לן כ, או שסבר שמתקיים הענין בין כך ובין כך, לכוס

 ]. ל"דברי האריז

כי היא כל עיקרן של ישראל ובעבורה , ומפני כן: ל"וז, ]שוצוה מ[ש בחינוך "כמ .28

נצטוינו למנות ממחרת יום טוב של פסח , נגאלו ועלו לכל הגדולה שעלו אליה

להראות בנפשנו החפץ הגדול אל היום הנכבד הנכסף , עד יום נתינת התורה

וימנה תמיד מתי יבוא העת הנכסף אליו שיצא , כעבד ישאף צל, ללבנו

. כי המנין מראה לאדם כי כל ישעו וכל חפצו להגיע אל הזמן ההוא, רותלחי

ואין אנו מונין כך , כלומר כך וכך ימים עברו מן המנין, וזהו שאנו מונין לעומר

 .כ"ע. כי כל זה מראה בנו הרצון החזק להגיע אל הזמן, וכך ימים יש לנו לזמן
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‰¯Â˙ Ô˙Ó ˙Ú ‡· , ÔÎ ÏÚ··Ï ·ÂËÂ ‰ÁÓ˘· Â�ÈÈÁ‰˘ Í¯·Ï ÍÈ¯ˆ. 

Ì‚ ÌÈ˘�‰ ˙Â¯�‰ ˙˜Ï„‰· Â�ÈÈÁ‰˘ Í¯·Ï Â‚‰�˘ ˙Â�ÚÏ ˙ÂÏÂÎÈ  .טו
 ˙Î¯· ÏÚ ÔÓ‡ Ï˘ Â�ÈÈÁ‰˘‰Ú·"· ,Ú‡" Ï˘ ÔÈÈ ˙ÂÓÚÂË˘ Ù

˘Â„È˜‰ ,Ï ¯‡·˙�˘ ÂÓÎÂÏÈÚ.29  

 ÏÂÎ‡Ï Ì„‡ ·ÈÈÁ '˙Ù ˙Â„ÂÚÒ ,ÌÂÈ· ˙Á‡Â ‰ÏÈÏ· ˙Á‡. Ì‡Â · .טז
‰ÏÈÏ· ˙Ù ÏÎ‡ ‡Ï ,· ÏÎ‡È 'ÌÂÈ· ˙Â„ÂÚÒ.‰ÏÈÏ· ˘„È˜ ‡Ï Ì‡Â  ,

‰ÏÈÏ‰ ˘Â„È˜ ÌÂÈ· ˘„˜È.30  

·ÌÈÁ¯Â‡ ‡È·‰Ï Ï„˙˘ÈÂ Â�ÁÏÂ˘ ÏÚ „Â·Î· ·˘È Ì„·ÎÏ Ë¯Ù  .יז
Ó ÌÂÈ·‰¯Â˙ Ô˙ ,˘Ó‚ ‰˙ÏÈÁ˙"Ó‚ ‰ÙÂÒÂ Á"Á, ]ÂÚÔÎ Ï Ì‚ ÌÈ‡¯Â˜ 
ÏÈ‚Ó˙ÂÚÂ·˘· ˙Â¯ ˙[.˙ ‰È‰È Ì‡Â " ‰ÏÂ„‚ ‰ÏÚÓ ÌÂ˙È Â‡ È�Ú Á
¯˙ÂÈÂÁÓ˘Ï . 

 ˘‰ÂÈ ˙„ÂÚÒ ÏÎ‡Ï Ê¯„ÊÈ"Ë,ÂÒÈ¯Î ‡ÏÓÈ ‡ÏÂ , ˙‡ ‡È·Ó ÏÎ‡Ó .יח
‰�È˘‰ , ‡Ï‡Â˘Ù� Ú·Â˘Ï ÏÎ‡È ,„ „ÓÏÈÂ"Â�ÁÏÂ˘ ÏÚ ˙, ‰Ê 

‰ È�ÙÏ ¯˘‡ ÔÁÏ˘‰'. 

 נו בסעודהשבועות על שלחחג הליל לאומרה בתפלה 
)àáä åðéáøì íéîëç ïåùìî"ç ,ç"èð ïîéñ à( 

`yicw `ah `nei jlr `nly ,`yicw `bg jlr `nly , jlr `nly
`yicw `fitye` ,ycw `xwn `ed zp` , ixw`c xz` `eddl zp` oinf

ycw ,dia da`zy`le dia `xhrz`l ,zecg ja gkzyie ycwzze` ,
dipn oiwtp oireane oilgpc `zwinrc `winr `eddn ai`y zp` `d ,

wz`c l`xyi `dycw iyp` oex ,zecga oixidp oitp`a jl oilawn` 
                                    

 .פרק ב אות סה .29

 שאם שכח רצה או יעלה ויבוא ]ו"קפח סקכ[ב "עוד במ'  ועי.ג"ב תקכט סקי"מ .30

,  שלא יחזור]ה"רצא סק[ומאידך כתב , בסעודת התשלומין צריך לחזור ולברך

או דדמי , כ אם מחוייב לאכול בה פת" דתלוי בזה ג]א"סק[ת "ש בשע"וע

 .לסעודה שלישית



 ציון úåòåáùä âç ìéì נר 
 ט"יו ליל וסעודת קידוש

áô

jl oipnfn `zgayeza ,rq jl oipwzneixezt oixcqn `xiwi `zc ,
ay oigayne o`cg xwi ip`na edinxb ipwzngawl `"d. 

zereayd bgc `nei jlr `nly ,`ziixe`c `ah `nei jlr `nly ,
`lekc `xeyw `zepnidnc `xeyw `ed zp` , `rcenzy` ja

dn`yicw d`lr `cegie `nily `xeywe `zepni , `xeyw `ed zp`
zekqe gqt oia zazic `lkc `zirvn`e `lkc , `gay `ed ja

`zixe`c ,`ziixe`c `zecg `ed ja , `zepnidnc `gay `ed ja
rc `lkc `xeywei`zze `l , `zecge i`zze i`lrc `zecg `ed ja

`xdiqc ,`zixe` zadiiz` ja ,zqpk zxhrz` ja oixhra l`xyi 
oi`lr. 

zxvrc `ah `nei jlr `nly ,zereayc `ah `nei jlr `nly , ja
zereay dray oep`c oinei oiyngc `fxl l`xyi elr` , lk eypkz` ja

lig zy`l oixedp , `pli`c `xhqn `ziixe`c oigel oixz eaidiiz` ja
iigc ,ipiqc `xehl l`xyi eaixw ja , d`lr `lh `edd zgp ja
yaedipn ozndf zwqtz`e l`xyi ekc`e enil , l`xyi exagz` ja

`ziixe` eliawe `yicw `zipexhne `yicw `klna , `nr oizxi ja
inlr oixza edipale edl `yicw `zexi `yicw , zqpk zxhrz` ja

`yicw `nr lr l`xyi , oiba dlk ihiykz l`xyi oipwzn ja
cw `kln iabl `dpewze `dhiykza gkzyzcze`i `wck `yi, jexa 

d 'on`e on` mlerl. 

Ó‰¯· Í¯·È"Â˜· ‰·È˙· ‰·È˙ ÔÂ˙Ó· ÊÌ¯ Ï¯ÙÒ‰ ÍÂ˙Ó ,  È„Î .יט
 Ô˙È˘ÏÈ ‡Ï˘ ·‡·ÈÂ ‰ÏÚÈ ÁÎ˘ ,]ÁÎ˘ Ì‡ ·ÂË ÔÓÈÒ Â�È‡˘[ , ÌÂ˜ÈÂ

„ÂÓÈÏ‰ ÌÂ˜ÓÏ ÍÏÈÏ ˙ÂÊÈ¯Ê·.  

 ÂÈ· ‡·ÈÂ ‰ÏÚÈ ÁÎÂ˘‰"¯ÊÂÁ Ì‡ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Â˜ÏÁ� ˙ÂÚÂ·˘„ Ë.31 .כ

                                    
יך לחזור צר, ]פת[ט שמחוייב לאכול " מבואר דבשבתות ויו:]ברכות מט[' בגמ .31

 מבואר דאין מחוייב .]כז[סוכה ' אמנם בגמ, ברכת המזון אם שכח יעלה ויבוא
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ÈÈ˜Â"Ï˜‰Ï ˙ÂÎ¯· ˜ÙÒ Ï ,]ÂÈ ÏÈÏ· ‡Ï‡ ¯ÊÂÁ Â�È‡Â" Ï˘ ÔÂ˘‡¯ Ë
˙ÂÎÂÒÂ ÁÒÙ.[32Â˘‰ Ô¯ÓÂ ÌÈ�Â˘‡¯‰ ·Â¯ ˙Ú„Â ¯Á‡Ó Ì�Ó‡ " Ú

                                                                                      
ודעת , ט ראשון של פסח"ט ראשון של סוכות ובליל יו"לאכול אלא בליל יו

ט "היינו רק בלילי יו, ז מה שאמרו בברכות דמחוייב לאכול" דלפ]שם[' התוס

אפשר , נמי לכם' דבעי' ריג דבשבועות אמ"דאע, ועוד כתבו, דפסח וסוכות

ט דפסח "צ לחזור אלא בליל יו"כ אם שכח א"וע, צ פת"בבישרא ופירי וא

ה "וכ, :]מט[ ובחידושיו בברכות ]רפז' ג סי"ח[' א בתשו"וכן דעת הרשב. וסוכות

ש " כתבו דמ]שם[בברכות ' בתוסאבל @@.  ]ו"ב סט"פ[בהגהות אשרי בסוכה 

ט "אבל מצד יו, לילה היינו מצד סוכה ופסחבסוכה דאינו מחוייב אלא ב

, ט"ש בברכות שחייב לאכול ביו" דלעולם מ]בסוכה שם[א "ז בריטב"וכעי, מחוייב

דאילו , ט דפסח הוא לחייבו במצה ראויה"ומה שנתייחד ליל יו, הוא גם ביום

ט דסוכות נתחדש לחייבו "וכן בליל יו, ט היה די במצה עשירה"משום יו

ט יוכל לאכול עד פחות מכביצה פת חוץ " דאילו מצד יו,באכילה בסוכה

והוכיח ממה שאמרו בברכות , ]ג"ג סכ"פ[ש בברכות "וכן מסקנת הרא. לסוכה

, ט"כ בשבת ויו"ח אי בעי לא אכיל משא"דבר, ט"ח משבת ויו"דבזה שאני ר

דאין מקדשין החודש , ה אינו חוזר"דבלילה בלא, ח ודאי הנידון רק ביום"וגבי ר

א שם מבואר "ובהג,  כתב דרק בלילות הוי חובה]ו"ב סט"פ[ואמנם בסוכה . ילהבל

' סי[ת יוסף אומץ "א בשו"כבר עמד בזה מרן החיד, א"בסוכה והרשב' כדעת תוס
ובסוכה רק העתיק לשון , כ בברכות"ש על מש"ז דודאי סמך הרא"וכתב ע, ]מח

ר "שדקדק כדעת רוהש עוד "וע. כנודע, ש"א אינם מדברי הרא"וההג, ס"הש

דלא משמע דקאי רק על פסח , בסתמא שבתות וימים טובים' ש בגמ"ממ

ם "וכן נראה דעת הרמב. ]קפח' סי[י "כמבואר בב, ן והמרדכי"וכן דעת הר. וסוכות

ולא חילק בזה בין שכח , ט חוזר"שהורה שהשוכח הזכרת יו, ]ב"ב מברכות הי"פ[

שם [ע "ובשו@@.  ש"ע, י בדעת הטור"ז דקדק הב"וכעי, בלילה או שכח ביום
ע "ל להשו" דס]ט"סק[א "ודקדק מזה המג, ם ולא חילק" הביא דברי הרמב]ו"ס

ג דגבי סוכה כתב מרן "ואע. ר דחוזר בין ביום ובין בלילה"לדינא כדעת רוה

ומכאן ואילך , ט הראשון"בליל יו דאכילה בסוכה חובה רק ]ג"תרלט ס[ע "השו

כבר , ודימה לאכילת מצה בפסח, פירות וקליות חוץ לסוכהול לאכ' רשאי כל ז

, מ"ע בימי חוה" דכוונת השו]ג"ב סקכ"ביוסף אומץ שם ובמ' עי[פירשו שם האחרונים 

והיינו כדברי , צ סוכה"אלא דא, ט חייב לאכול כזית פת"אבל בשבת ויו

 .ל"א הנ"הריטב

ל גם לנטות "לסב' ישידלדידן חי, כבר נודע מה שכתבו רבותינו האחרונים .32
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¯ÂÊÁÏ ÍÈ¯ˆ˘ ,˙Ù ÏÂÎ‡ÏÂ ÂÈ„È ÏÂËÈÏÂ ¯ÂÊÁÏ Ï„˙˘‰Ï ˘È , Í¯·ÏÂ
Ó‰¯· ·Â˘"‡Â·ÈÂ ‰ÏÚÈ ˙¯ÎÊ‰ ÌÚ Ê , ‰�Â˘‡¯‰ ÌÚÙ ÏÚ Ì‚ ÔÂÂÎÈÂ

ÏÎ‡˘.33ÂÈ· ÏÂÎ‡Ï Â˙Ú„ Ì‡ Ì‚˘ ‰‡¯�Â "· „ÂÚ Ë ' ˙Â„ÂÚÒ
¯Á‡˙Â ,Ó"ÂÎÏ ˙‡ˆÏ Â¯ËÂÙ ‰Ê ÔÈ‡ Ó"Ú , ·Â˘ ‰˙Ú ÏÎ‡È˘ „Ú

 Ì‚ ÔÂÂÎÈÂ Í¯·ÈÂ ÏÚ‰�Â˘‡¯ ‰ÏÈÎ‡.34  

                                                                                      
 בשם ]טו' ב סי"ח[ת חיים שאל "א בשו"בדברי מרן החיד' עי[, ע"מדברי מרן השו

' ב ענף ב"מבוא לח[צ "ובאול, ]כח' ח סי"ב או"ח[ת רב פעלים "ח בשו"ורבינו הבא, רבותיו
ט "א דאין חוזר אלא בליל יו"בסוכה והרשב' כ מאחר דדעת תוס"א, ]]'אות א

וכן בפסח וסוכות , ט לא יחזור"על כן למעשה אם שכח בשאר יו, דפסח וסוכות

. ]ד"קפח סקכ[ח "ובכה, ]חוקת אות כא' ר פ"ש[ח "כמבואר בבא, אם שכח ביום אינו חוזר

 .]ח אות ט"ג פי"ח[צ "פ באול"וכ

ה "צ זללה"ר הגרב"ונראה לבאר כוונת הדברים במה שהורה מו. צ שם"אול .33

כי לדעת רוב הראשונים שצריך לחזור ברכת , ראשונהשיכוון גם על אכילה 

י שיאכל שוב ויברך ברכה אחרת שיזכיר בה יעלה "לא ייפטר מזה ע, המזון

, כי כאשר בירך בתחילה על אכילה ראשונה והחסיר הזכרת המאורע, ויבוא

כ לשיטתם לא יועיל מה שיחזור "וא, נחשב לדעתם שאכל ולא בירך כלל

שאין כוונת [, ס על אכילת ראשונה לא בירך"דסו,  ויברךויטול ידיו ויאכל שוב

, ט"י שלא הזכיר המאורע נחשב שלא אכל כחיובו לאכול פת ביו"דבריהם שע

דכמאן , אלא החסרון הוא בברכת המזון, ס הרי עתה אכל שוב"שנוכל לומר סו

דגם אנן לדידן שאין חוזרין , ה"צ זללה"ר הגרב"ועל כן דקדק מו, ]דליתא דמי

, כ כשנוטל ידיו ואוכל שוב ומברך שוב"א, ך מחמת דספק ברכות להקללבר

אם לא יתכוון בברכתו השניה גם על , כדי לצאת ידי הסוברים דצריך לחזור

 .וכמבואר, לא עשה כלום, אכילה ראשונה

דלדעת רוב הראשונים שצריך לחזור אין החסרון בסעודתו , פ המבואר"ה ע"כ .34

אלא החסרון בברכת המזון דכמאן , ת פתדכמאן שלא קיים מצות אכיל

ז נקבע "אינו אלא טעם אשר לפ, דתלוי בחיוב אכילת הפת' ש בגמ"ומ[, דליתא

ולא שהדבר תלוי בזה , מתי חייבו רבנן להזכיר המאורע לעיכובא ומתי לא

ולכן אין תועלת במה שיאכל עוד , ]דבלא הזכיר המאורע חשיב שלא אכל פת

רוב הראשונים חשיב דלא בירך על ' ס לד"דסו, ט"סעודות אחרות ביו' ב

, פ דמסתמא יצא ידי חיוב דאורייתא דברכת המזון"ואע. אכילתו הראשונה

 .מ עדיין מדרבנן שחייבו להזכיר המאורע חשיב דלא בירך"מ
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ÂÈ ˙¯ÎÊ‰ ‰ÁÎ˘˘ ‰˘‡"ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯·· Ë ,È"ÂÎÏ„ ‡" ‰�È‡ Ú .כא
¯ÂÊÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ.35‰Ê· ÔÈ˜Ù˜ÙÓ ˘È Ì�Ó‡  ,·˘ÈÈÏ ˘È˘ Û‡Â,36Ó " Ó

                                    
בדיני [ת בזה לקמן "וכמשנ, ט"הנה נחלקו הראשונים אם אשה חייבת בשמחת יו .35

ד דפטורה משמחה אף " דלדעת הראב]'א' בהשמטות לסי[א "ודעת הגרע. ]ט"שמחת יו

ם "ואף לדעת הרמב, משום דאינה מחוייבת בשמחה, ט"מותרת להתענות ביו

דהנה מבואר , מ אינה מחוייבת באכילת פת"מ, והסוברין דחייבת בשמחה

ובשבת יש חיוב ,  דהכבוד והשמחה תרי מילי נינהו]ז"ו וה"ט ה"ו מיו"פ[ם "ברמב

ומאחר , ט יש חיוב נוסף של שמחה"ודוקא ביו,  ואין חיוב שמחהכבוד ועונג

וכדמוכח מדיני [, דחיוב אכילת פת אינה מצד שמחה אלא מצד כבוד השבת

פ שהאיש מחוייב "כ אע"א, ]ואין חיוב באכילת פת, דיש חיוב שמחה, מ"חוה

מ "מ, ]ז"ט הט"ו מיו"פ[ם "וכמבואר ברמב, וכמו בשבת, ט גם במצות כבוד ועונג"ביו

מ "מ, ט בשמחה"ואף להסוברין דחייבת ביו, ג"ע שהז"כלפי האשה הוי מ

, ז כתב לצדד"ולפ. ט"ולא ביו, במצות כבוד ועונג אינה מחוייבת אלא בשבת

לפי , ט צריך לחזור"דגם להסוברין דאיש ששכח יעלה ויבוא בברכת המזון ביו

,  לחזור ולברךאינה צריכה, ט"מ אשה ששכחה כן ביו"מ, שמחוייב לאכול פת

ע "א לשו"ובהגהות הגרע]. מלבד בליל פסח[, שהרי אינה מחוייבת לאכול פת

צ "ט א"דאשה ששכחה יעלה ויבוא ביו,  כתב לפסוק כן למעשה]ו"סי קפח ס[

 .לחזור

, א דחיוב אכילת פת אינו אלא מצד כבוד ועונג"הנה בעיקר הדבר שכתב הגרע .36

העירו מדברי , אינה חייבת באכילת פתועל כן גם להסוברין דחייבת בשמחה 

 שהביא מה שנחלקו הראשונים אם יש חיוב אכילת פת ]ג"ג סכ"ברכות פ[ש "הרא

משום חלקהו חציו , ט"יו' שמחת'וכתב שם דטעם חיוב האכילה מצד , ט"ביו

פ "עכ, ז"כ לפ"וא, .]סוכה כז[ה במאירי "וכ,  ועיקר אכילה הוא לחם,לאכילה

ודלא , לכאורה יהיו חייבות גם באכילת פת, ייבות בשמחהלהסוברין דנשים ח

ע "מ כו"דגבי חוה, ראשונים' דהדבר תלוי במח, נראהאמנם @@.  א"כהגרע

 דקתני ההלל ..]סוכה [' א בביאורו ממתני"וכמו שהביא הגר, מודו דאיכא שמחה

ז לענין אם חוזר כששכח הזכרת מעין המאורע הביא "ועכ, והשמחה שמונה

וכן דקדק רבינו , ג והכלבו דאינו חוזר כלל"דדעת הסמ, דעות בזה' י ב"הב

ומאידך דעת , מ"י שאין חיוב אכילת פת בחוה"ם ורש"ירוחם מדברי הרמב

ג "ע בביאוה"וע[, מ"ביום חוזר גם בחוה' בלילה וא' ץ דבשני סעודות א"התשב

ו אלא דאינ, וכתב דלכאורה נראה כדעה זו, ל"שסייע לזה מכמה ראיות מחז

ץ דחיוב שמחה מחייב אכילת "דדעת התשב, ייראה מזהואשר @@].  מוכרח
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כ גם "וא, ם אינו כן"י והרמב"רש' ג והכלבו ורבינו ירוחם בד"אבל להסמ, פת

, ט הוא מצד שמחה"ל דחיוב אכילת פת ביו"ש והמאירי הנ"כ הרא"מש

ינו ט א"גם ביו, מ"ולדעת החולקים בחוה, הראשונים' לכאורה הדבר תלוי במח

ע "ואחר שפסק השו, א"ש הגרע"כמ, אלא מצד כבוד ועונג, מצד השמחה

 דנקט דחיוב שמחה אינו מביא מוכח, ח שאינו חוזר"מ דינו כר"למעשה דחוה

ט אין לחייב נשים באכילת פת מצד מה "כ גם ביו"וא, חיוב אכילת פת

ש "י העתיק דברי הרא"הבע ש"וקצ. [א"וכדברי הגרע, שמחוייבות בשמחה

עוד @@].  מ"פ שהכריע לפטור בחוה"אע, ט דחיובו מצד שמחה"ל גבי יו"הנ
, ת" בשם ר.]מד, ף בשבת"על הרי[ן "דהנה לענין שבת הביא הר, א"ד הגרע"העירו ע

וכתב , לפי שאף הן היו באותו הנס של ירידת המן, דנשים חייבות בלחם משנה

מהיקשא , דוש היוםמשום דאחר שנתחייבו נשים בקי, צ לומר כן"דא, ן"ז הר"ע

ממילא כן , :]ברכות כ[' ש בגמ"וכמ, דזכור ושמור כל שישנו בשמירה ישנו בזכירה

אלא , ת"ד ר"ן ע"דלא פליג הר, ומבואר מדבריו. כ"ע. הוא בכל חיובי דשבת

].  ש"ע, ן הללו"א באותה תשובה הביא דברי הר"והגרע[, שלא הוצרך לטעם זה

אבל , ג"ע שהז"ט הויא מ"כבוד ועונג יודאמנם מצות , יש שהקשוז "ולפ@@

ואף הנשים היו באותן , ה"בימים טובים שנעשו זכר לניסים שעשה לנו הקב

ל גבי "ת הנ"וכטעמא דר, ט"כ יש לחייבן גם במצות כבוד ועונג דיו"א, הניסים

הרי , אשר הם זכר לניסים שנעשו לכלל ישראל, רגלים' פ בג"ז עכ"ולפ, שבת

ושבועות , וסוכות זכר לענני כבוד, מ"דפסח זכר ליצי, אף הנשים שייכי בהו

ט "וגם ביו[, ואף הנשים שייכי בה במצוות דשייכי בהו, לעיקר קבלת התורה

נראה אמנם @@].  דנשים שייכי בדין ומשפט כאנשים לגמרי, ה יש לדון"דר

פ שהנשים "ואע, ס עיקר מצות סוכה היא זכר לענני כבוד"דהלא סו, ק כלל"דל

מ הן פטורות מן הסוכה לפי "מ, ותו הנס דיציאת מצרים וענני כבודהיו בא

, ג"ע שהז"היה לנו לפוטרן מצד דהויא מ, וגם באכילת מצה, ג"ע שהז"שהיא מ

לחייבן מדהוקש אכילת ' אלא דדרשי, פ שהיו באותו הנס דיציאת מצרים"אע

ש "וכמ, וכל שישנו באיסור חמץ ישנו במצות מצה, חמץ לאכילת מצה

כ עיקר הדבר דהיו באותו הנס אינו סיבה תמידית לחייבן בכל "וא, :]מג[ים בפסח

לסברא זו אלא לענין חיובי ' ולא מצאנו בגמ, דברים שנעשו זכר לאותו הנס

וכבר עמדו בזה , ע דאורייתא לא"אבל במ, כוסות' כגון חנוכה ופורים וד, דרבנן

' ובתוס. סוכה כח' בגמ' עי[, ות דבריםואמנם יש בזה אריכ, ]ה היו"ד: קח[בפסחים ' בתוס
, עוד יוסף חי למגילה שם' א ובס"הגרע' ובחי. נ סוכה לח"ו ובערל"י תעג סקט"ובברכ, ובטורי אבן שם. מגילה ד

, ]ל"ואכמ, משבת' ט דילפי"לענין חיוב לחם משנה ביו[..] ע בפרישה "וע, קפה' ח סי"א או"ס ח"ת חת"ובשו

 .כמבואר, א"א לדברי הגרעמ נראה שאין בזה קושי"ומ
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ÂÎÏ ‰˙·ÂÁ"Ú.] ¯Á‡Ó ‰Î¯·‰ ÚÓ˘˙ Â‡ ,„È ˙‡ˆÏ ÔÂÂÎ˙Â"Á.[38 

                                    
א לפטור נשים מחיוב כבוד "הנה בשאר פוסקים לא מצינו כזאת כדברי הגרע .37

ולפום ריהטא מסתימת הדברים משמע שלא חילקו בזה בין נשים , ועונג

נדפס , א"ואמנם בדפוסים חדשים שהוסיפו ליקוטים מדברי הגרע. לאנשים

לולי שקשה עלי לחדש ' אה וכוכך היה נר: ז"א סיים ע"ע שהגרע"בגליון השו

ח "פתחי תשובה על אוובספר @@.  ל"עכ, מה שלא נזכר הערה בזה בפוסקים

ד דפטורה גם משמחה "כ להראב"דא, א" כתב להקשות לדברי הגרע]תקכט' סי[

הרי כשם שמותרת , ]א"הגרע' ע לד"מלבד מה שפטורה מכבוד ועונג לכו[

 הדבר דאין אבילות נוהגת במועד ומקור, להתענות בו גם מותרת להתאבל בו

ולא מצינו כלל דנשים מותרות [,  מקרא דושמחת בחגך:]יד[ק "במו' דרשי

 דנשים במועד מענות אבל לא :]כח[ק "שנינו במו]ועוד ד, להתאבל ברגל

, ט"ולכן הסיק שם דבכל מה שחייבת בשבת ודאי דחייבת גם ביו. מטפחות

ונים במצות שמחה היינו בפרטי הדברים וכי פליגי הראש, ל"ומשום דהוקש כנ

ש "הגאון ר' כ בתשו"במשע "וע@@.  ט יותר מבשבת"שנוסף בהם חיוב ביו

 ]ה ומיהו"ד' ב' ט סי"יו' מע[ח "שכתב בזה לבעל השד, הכהן מוילנא בעל בנין שלמה
, ט דשבועות יש חיוב כבוד ועונג מדרבנן"פ ביו"דעכ, א"ד הגרע"להעיר ע

מ נשים "ג מ"פ שהז"ע דרבנן אע" דבמ]ה בתפלה"ש בתוד"ע, :כ[ת י בברכו"ושיטת רש

,  גבי תפילה דרחמי נינהו ונשים חייבות]שם[דכמו שאמרו , ועוד. חייבות בה

ב השמיט "לסייע קצת ממה שהמויש @@.  ע"וצ. כ גם במתן תורה שייכי"א

בדיני [ת לעיל "ועיין עוד במשנ. ל הכי לדינא"נ לא ס"דכפה, א"לדינא דהגרע
י משמע "דלכאורה מדברי מרן הב, ]ברכת הדלקת הנרות ובדיני ברכת שהחיינו ובדיני הקידוש

דלכאורה בסברא צדקו , ע"ומיהו עדיין יל. [ש"ע, א"ל כדברי הגרע"דלא ס

הרי הנשים , ג"ע שהז"והוא מ, דכיון שהחיוב מצד כבוד ועונג, א"דברי הגרע

ד דנתחייבו משום דכתיב קרא "א למודוקא בשמחה איכ, ג"ע שהז"פטורות ממ

ט לכאורה אין מקור "אבל בכבוד ועונג יו', בהדיא ושמחת אתה וביתך וכו

 ]ע"וצ, לחייבן

ע שאם שכח "פ שדעת רוב הראשונים ומרן השו"שאע, כבר נתבאר לעיל .38

ל ואינו חוזר אלא "לסב' מ אנן לדידן חיישי"מ, ט בברכת המזון חוזר"הזכרת יו

גם , כ למעשה גם אשה ששכחה"וא, ון של פסח ושל סוכותט ראש"בליל יו
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ÌÈÓ˘ Ì˘ ¯ÈÎÊ‰ ‡ÏÂ ‰˙‡ ÍÂ¯· ¯Ó‡˘ ¯Á‡ ¯ÎÊ� , ¯ÓÂÏ ¯ÊÂÁ .כב
‡Â·ÈÂ ‰ÏÚÈ.39  Ì‡ Ï·‡ÌÈÓ˘ Ì˘ ¯ÈÎÊ‰ ,ÂÁ È�„ÓÏ ¯ÓÂÏ ÔÂÎ� ÍÈ˜

‡Â·ÈÂ ‰ÏÚÈ ¯ÈÎÊ‰Ï ¯ÂÊÁÈÂ.40  

                                                                                      
ביה ' דלא עדיפא מאיש דאמרי, לא תהא מחוייבת לחזור, א"לולא דברי הגרע

, ט צריך לחזור"ע שהשוכח הזכרת יו"ר ומרן השו"היות ודעת רוה, אמנם. ל"סב

ה שיש להשתדל לחזור ולאכול פת ולברך "צ זללה"ר הגרב"ועל כן הורה מו

א "כ אחר שנטיית הדברים דלא כהגרע"א, ט" המזון עם הזכרת יושוב ברכת

ט "כ טוב שגם אשה ששכחה הזכרת יו"א, ט"שפטר הנשים מאכילת פת ביו

ואמנם @@.  ע"לצאת ידי חובתה לכו, תשתדל לחזור ולאכול ולברך כדינה
 ]ד"קפח סקכ[ח "כ בכה"פ מש"ע, הנה יש טעם אחר לפטור נשים מלחזור בכל זמן

אינה חוזרת , ט ראשון של פסח או סוכות"אפילו בשבת וליל יו, ששכחהדאשה 

קפו [ע "כמבואר בשו, ת"משום שיש ספק אם חייבת בברכת המזון מה, לברך
אבל , ז מורינן שלא תחזור מספק"דע, ז לענין אם יש לחייבה לחזור"אכן כ. ]א"ס

ה "קפו ד[ל "וכבר עמד בזה בבה, לעיקר הדין ודאי שיש לחוש לשיטות שחייבת
א "א והרשב"ד והריטב"ן והראב"ף והרמב"ג ורב האי גאון והרי" דדעת בה]אלא

, ועל כן גם באשה שנסתפקה אם ברכה ברכת המזון, ת"ן דחייבת מה"והר

וכמו שהורה מרן , פ שמספק לא תחזור לברך אפילו כשאכלה כדי שביעה"אע

ב שאין "מ כתב שם המ"מ, ]ה"קפד סקכ[ח " ובכה]ג"קפו סק[ב "פ במ"א וכ"החיד

ל ואין "לסב' ואפילו אם לדידן חיישי, למחות ביד הסומך על המחייבים לחזור

 ]ו"קפד סקט[ב "מ אפילו בחיוב דרבנן גמור כתב המ"מ, לה לחזור ולברך מספק
שיחזור , אם נסתפק אם בירך, ש שאפילו כשלא אכל אלא כזית"שראוי ליר

, ת" כאן דלהרבה מגדולי הראשונים חייבת מהש"וכ, ליטול ידיו ויאכל ויברך

 גם לענין אשה שנסתפקה אם ]חוקת אות ט' ר פ"ש[ח "ז פסק גם רבינו הבא"וכעי

ורק כשאי אפשר , דלכתחילה תאכל שוב או תשמע הברכה מאחרים, בירכה

, ד טוב שתשתדל לאכול שוב"ה בנד"ז נראה דה"ולפ, בזה לא תברך מספק

ובזה תצא ידי , כתה לפטור גם אכילתה הראשונהולכוון בבר, ולברך שוב

 .ע"חובתה לכו

 .ח" לענין רב"סקכתכב ב "מ .39

 שטעם הדבר כדי שלא יצטרך להוסיף ]ח"סקי[צ "ש בשעה"וע. ב"סקכשם ב "מ .40

ב כדעה זו "הכריע המ, א שאין לו תקנה"ואף שי. ברכת אשר נתן ללא צורך

למדני שיאמר  ]א אות כ"חוקת ש[ח "הבא וכן הורה רבינו .שיאמר למדני חוקיך

 .ש"ע,  גבי שבת]ז"סקכ[ח "משמע בכהוכן , חוקיך גבי שבת
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', È˙ ¯Ó‡˘ ¯Á‡ ¯ÎÊ'‰�Â· ' ˙·È˙ ¯Ó‡ ‡Ï ÔÈÈ„ÚÂ'ÌÈÏ˘Â¯È·˙ � .כג
ÌÈÈÒÈ Ì‡ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Â˜ÏÁ�, ÛÈÒÂÈÂ  ˙Î¯·'Ô˙� ¯˘‡,' ÌÈÈÒÈ ‡Ï˘ Â‡ 

‡Â·ÈÂ ‰ÏÚÈ ¯ÈÎÊ‰Ï ¯ÂÊÁÈÂ ‰Î¯·‰.41  ‡Ï˘ ‰Î¯·‰ ÌÈÈÒÈ˘ ¯˜ÈÚ‰Â
‰ÏË·Ï ‰È‰˙. 

‰˙Ì„Â˜ ÌÈÏ˘Â¯È ‰�Â· ˙Î¯· ÌÈÈÒ˘ ¯Á‡ ¯ÎÊ� ‰Î¯· ÏÈÁ ˘ .כד
˙ÈÚÈ·¯ , ˙Î¯· Ì˘ ÛÈÒÂÈ'Ô˙� ¯˘‡'.42  

ÈËÓ‰Â ·ÂË‰ ˙Î¯· ÏÈÁ˙‰Â ÌÈÏ˘Â¯È ‰�Â· ÌÈÈÒ , ‰‡¯� ¯˜ÈÚ· .כה
ÎÌÈ˜ÒÂÙ‰ ·Â¯ ˙Ú„, ˘ÂÏÈÙ‡  ‰Î¯·‰ ÏÈÁ˙‰ Ì‡ ˜¯ ˙·È˙·'ÍÂ¯· '

„ÂÁÏ ,Ô˙� ¯˘‡ ÁÒÂ�· ‰ÓÈÈÒÏ ÏÂÎÈ Â�È‡ ·Â˘.43 Â ˙ÂÚÓ˘Ó ‡Â‰ ÔÎ

                                    
 ].ח"לענין ר[דעות בזה '  הביא ב]ח"סקיתכב [צ "בשעה .41

 .ז"ע קפח ס"שו .42

כתב שכל שאמר רק טופס , ]ח גבי שבת"ובכלל מז סי, ב"כלל קיח ס[הנה בחיי אדם  .43

כ "ואח, יוכל לסיים בברכת אשר נתן, ]ועד בכלל[הברכה עד תיבת העולם 

ח " ובכה]ג"קפח סקכ[ב "והובא דבריו במ, לחזור ולהתחיל שוב ברכה רביעית

רוב הפוסקים חלקו אמנם . פקודת אלעזרה ו,ה דעת רבי אליהו מאני"וכ, ]ח"סקכ[

על דעת לומר ברכת הטוב ' ברוך'שכיון שפתח ואמר תיבת , וסוברים, ז"ע

דאם פתח בהטוב והמטיב אינו רשאי ' ז בכלל מה שאמרו בגמ" ה,והמטיב

אם מועיל , ]ז"קפח סק[י "א בברכ"ז מרן החיד"כבר נסתפק בכעידהנה , לתקן

,  דברכה רביעית"'רוך אתה הב" אחרי שפתח ואמר "למדני חוקיך"לומר 

ומה שאומר למדני חוקיך ,  דחשיב כמסיים ועוקר מברכה הקודמת,והעלה

ושם איירי לענין שבת [, ולא מהני, כתחנונים אחר עיקר הברכהל רק "הו

ש "וכ, והורה דאפילו בדיעבד אם אמר למדני חוקיך חוזר לראש, דצריך לחזור

שכתב כדבר , ]ב"סקי[וכן הוא דעת המאמר מרדכי ]. ט דלדידן אינו חוזר"לגבי יו

 מדיני והוכיח כן, פשוט שכיון שהתחיל בתיבת ברוך שוב אינו רשאי לתקן

וכן הוא . ]ט"ס[ז "גרע ה"וכן הוא בשו. תפילה בהזכרת גשמים וברכת השנים

ה בתהלה "וכ. ]מד אות יד' סי[ע "וכן דעת הקיצור שו. ]ו"סק[דעת החסד לאלפים 

וגם . שהביא דברי החיי אדם ודחה ראייתו והכריע שלא כדבריו, ]ד"סק[לדוד 

, לחוד' ברוך'דכיון שפתח ואמר תיבת , ע בזה הכרי]א אות כ"חוקת ש[ח "רבינו הבא

, ז יצטרך לחזור לראש ברכת המזון"שעיגבי שבת ואפילו , שוב אינו יכול לתקן

פ "אע, ב" וגם המ.ט דלדידן אינו חוזר"ש לגבי יו"וכ, ולא חשש לברכות לבטלה
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 כתב לתמוה ]ה עד שהתחיל"ד[ושם , ל"מ ציין לעיין בבה"מ, שהביא דברי החיי אדם

 ברכה רביעית כבר הסיח דעתו מברכה שלישית לת דכל שפתח בתחי,ז"ע

בספר שונה ' ועי[. ג"כ הניח דינא דהחיי אדם בצע"וע,  לתקןינו יכולושוב א

, ב כהחיי אדם"שהשמיט הוראת המ, א"ח קניבסקי שליט"ר הגר"הלכות למו

ח אמר רק תיבת ברוך חשיב כפת' בנוסח דאפשר דאפי, ל"וכתב רק כדברי הבה

 ].  בברכת הטוב והמטיב

משום דבפתיחת ברכה , ל ביאר טעם הדבר לנטות מדברי החיי אדם"הנה בבה .44

ש "דהנה יש לחקור במ, וביאור הדברים, ז מסתלק מברכה שלישית"רביעית ה

האם טעם , דאם פתח בהטוב והמטיב שוב אינו רשאי לומר אשר נתן' בגמ

או ,  כן שוב אינו יכול לתקנהועל, ז מברכה שלישית"הדבר מצד שנסתלק עי

 החיי אדם כתב לדקדק כדבריו והנה@@. ז פתח בברכה רביעית"משום שעי

ופתח לומר ברכת ,  דאם טעה בשבת בערבית או במנחה]ג"רסח סק[א "ש המג"ממ

ויכול להמשיך , צ לסיים ברכת אתה חונן"א, לחוד" אתה"בתיבת " אתה חונן"

ומבואר מדברי ". אתה"ת פותחת בתיבת דגם ערבית ומנחה של שב, בשל שבת

, דעיקר הדבר מצד דכבר פתח בברכה אחרת, ל"שנקט בחקירה הנ, החיי אדם

, עדיין נחשב שלא פתח בברכה אחרת, "האל"כל שלא התחיל תיבת , ועל כן

פ שפתח על דעת ברכה "אע, ועל כן, "אשר נתן"כי יכול להמשיכה בנוסח 

ל "הבהאכן @@. לא אכפת לן בזהאחרת ובודאי נסתלק מברכה שלישית 

אלא מצד , שאין הטעם מצד שפתח בברכה אחרת, דגוף הדבר אינו כן, הקשה

ורק מי שלא נסתלק מברכה שלישית התירו לו [, שנסתלק מברכה שלישית

כי הזכרת מעין המאורע באמת מקומה בתוך , להזכיר שם ברכת אשר נתן

דאי יצא ונסתלק מברכה וזה בו, ]ולא בין הברכות, ברכת בונה ירושלים

ל לפרש "ובזה לא הוצרך הבה. כי פתח אדעתא דברכה רביעית, שלישית

, דשם בודאי אין הנידון אם נסתלק מברכה הקודמת, דחייתו לראיית החיי אדם

, דאילו טעה ואמר האל הקדוש במקום המלך הקדוש[, דהא פשיטא דנסתלק

ח ואמר ברוך דברכה הוא תוך כדי דיבור אינו רשאי לתקן אחר שפת' אפי

א דלא "ל להמג"ובזה ס, אלא שם הנידון אי חשיב פתח בשל חול, ]רביעית

אבל הכא אנו דנים , חשיב פתח בשל חול אם יתכן להמשיכה בנוסח של שבת

ד לומר ברכה רביעית ודאי "וכיון שפתח ע, אם נסתלק מברכה שלישית

פתח "' שון הגמומה שדקדק החיי אדם מל. [דנסתלק ושוב אינו רשאי לתקן
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שלא אמר "' מדלא אמרו בגמ, כמדומה שיש לדקדק להיפך" בהטוב והמטיב

' משמע דאפי, בהטוב והמטיב" פתח"ודקדקו לומר שלא , "הטוב והמטיב

, כתב לדקדק כדבריו מדברי הירושלמיל "ובבה@@]. פתיחה לחוד מקלקלת

 והמטיב בהטוב דפתח יכאוה: ]ר' הלכות סעודה סי[ז "וזה לשון האו, ז"וכן מדברי האו

 הוא התם ,לראש חוזר רגליו את עקר תפלה גבי כדאמר ,ז"ברהמ לתחלת חוזר

 חוזר הלכך ,הרגלים עקירת הוא הברכה סיום הכא אבל ,רגלים עקירת דאיכא

. כ" ע.הדעת היסח קרי והמטיב בהטוב דפתח והיינו',  וכוהמזון ברכת לתחלת

' סי[ה "וכן הוא בראבי. ]לכות ברכות שער אה[כ באבודרהם "וכלשון זה ממש כתב ג
א לברכות נתבאר לשון סילוק "וגם בלשון הריטב. דהוי כעקירת רגליו, ]קלא

, כהבנת רוב האחרונים, ומבואר מדבריהם בהדיא. ועקירה מברכה שלישית

ולא כהבנת החיי אדם דתלוי אם פתח , דהדין תלוי אם נעקר מברכה שלישית

וזה .  שיש להוכיח כן גם מדברי שאר ראשונים,הונרא@@. בברכה אחרת

 חוזר והמטיב בהטוב דפתח לבתר אבל: ]הובא בקובץ שיטות קמאי[ן "לשון ריבב

. כ" ע.דאוריתא לאו והמטיב דהטוב ,לגמרי המזון ברכת גמר דכבר, לראש

ולא מצד שפתח בברכה , מבואר דטעם הדבר מצד שנסתלק מברכת המזון

 בברכת פתח כשלא אמורים דברים במה: ]שם[ז " ריאוזה לשון פסקי. אחרת

 או של שבת מברך אינו] והמטיב הטוב בברכת פתח אם אבל[, והמטיב הטוב

 וחוזר אותו מחזירין טוב וביום בשבת אלא, חודש של ראש או טוב של יום

ומבואר . כ" ע."בטעות המזון ברכת סיים שהרי", מתחלתן המזון ברכת ומברך

ה בחידושיו  "וכן הוא בלשון הרא. ז ורוב האחרונים"נת האוכ בהדיא כהב"ג

 בהטוב ופתח ,התורה ברכות כל "גמר שכבר" לפי ,דמילתא וטעמא: ]שם[

 הפסקה חשיבא והא אחרת לברכה תורה של מברכות "עצמו סילק"ו ,והמטיב

 היכא מילי והני :ל" וז]שם[שכתב  , וראה עוד לשון ספר המכתם. כ" ע.לגמרי

 "ירושלים בונה בסוף" דאידכר, כלומר ,והמטיב הטוב דפתח מקמי כרדאיד

 ,"ירושלים בונה חתימת קודם" אדכר נמי ואי, והמטיב בהטוב דפתח מקמי

דבא לאפוקי מסברת , ונראה קצת. כ"ע. שנתן ברוך ואומר ההיא ברכה גומר

חשיב דלא פתח בהטוב " בסוף בונה ירושלים"ולזה דקדק דדוקא , החיי אדם

 אםו: ל" שכתב וז]ה"ח' נתיב ג[יש להוכיח מדברי רבינו ירוחם ז "וכעי@@ .מטיבוה

 כדאמרינן ,ומטר טל ותן אומר ,בשופר תקע התחיל לא ועדין ,הברכה סיים

 ,והמטיב הטוב התחיל לא ןיועדי המזון בברכת ח"ר של הזכיר ולא טעה

י ברכת והנה גב. כ"ע. חדשים ראשי שנתן ברוך לברכה ברכה בין שאומר

אלא אם נסתלק מברכה , השנים פשוט דאין הנידון אם פתח בברכה שלאחריה

מבואר דנקט דגם כאן הנידון אם , ז"ורבינו ירוחם דימה הדברים זל, הקודמת



 ציון úåòåáùä âç ìéì נר 
 ט"יו ליל וסעודת קידוש

áö

 ˙·È˙ ¯Ó‡ ‡Ï˘'Ï‡‰',Ô˙� ¯˘‡ ÁÒÂ�· ‰ÓÈÈÒÏ ÏÂÎÈ .45ˆÂ "Ú.46 

Â·ÈÂ ‰ÏÚÈ ¯ÈÎÊ‰ ,Á‡ Ì˙ÁÂ ‰ÚËÂ" Â˙�ÈÎ˘ ¯ÈÊÁÓ‰ ˙Î¯·· Î‡ .כו
                                                                                      

, ר לעיל"ודימוי זה הוא מה שדימה גם המאמ. [ל"וכנ, נסתלק מברכה הקודמת

רת מעין נראה להוכיח ממה שנחלקו הראשונים אם בהזכעוד @@].ש"ע

דרבינו אלחנן מבעלי , המאורע שאינה מעכבת רשאי לאומרה בין הברכות

רשאי לתקן ולחזור  ,אחריה של ברכהב פתח דלא היכא דכלהיה פוסק ' התוס

דכל שלא פתח , והוכיח כדבריו מדינא דהכא, על אותה ברכה שעמד בה

. חזורפ שאם פתח בהטוב והמטיב צריך ל"אע, בהטוב והמטיב אומר ברוך שנתן

 לאו והמטיב הטוב דברכת התם דשאני, דחה ראייתו' י מבעלי התוס"ור

דכל מה שרשאי לומר בין הברכות , מבואר מדברי רבינו אלחנן. דאורייתא

, משום שנחשב שלא סיים עדיין ברכה שלישית, קודם שפתח בברכה רביעית

ז "כו, ]רק תירץ דשאני התם מסיבה צדדית, י לא פליג בעיקר הדבר"ואף ר[

 . ושלא כדברי החיי אדם, כהבנת רוב האחרונים

פ שבלשון מרן לא "וכתב שם שאע. ג אות ח לענין שבת"ב פי"צ ח"ה באול"כ .45

מ נראה שתחילת לשון הברכה אינה נחשבת שפתח בברכת הטוב "מ, משמע כן

תלוי במחלוקת כ הדבר "או, כי הלשון מתאימה גם לברכת אשר נתן, והמטיב

 . ל"כ אמרינן סב"וע, ל על דעת ברכה אחת וסיים באחרתהראשונים בהתחי

ל "ז למאי דס"דכ, וכבר נתבאר, ל"וכנ, הנה ראיה זו כבר הביאה החיי אדם .46

ל "אבל למה שתמה הבה, להחיי אדם שהנדון אם התחיל לברך ברכה רביעית

ולא מצינו מי שחולק בזה , ה בכל הראשונים"ונתבאר שכ[ז "והוכיח מהאו

כ אינו ענין כלל למחלוקת "א, ון אם נסתלק מברכה שלישיתשהנד, ]כלל

דשם הנדון אם הכוונה בתחילת ', הראשונים בענין פתח אדעתא דשיכרא וכו

והכא נמי אם היה הנדון , הברכה מעכבת שלא יוכל לשנותה בהמשך הברכה

היה תלוי , רק אם יכול להמשיך אשר נתן או שחייב להמשיך הטוב והמטיב

אבל עתה אנו דנים אם רשאי לתקן מה שהחסיר , ל"ונים הנבמחלוקת הראש

פ שלדעת "כ אע"וא, חשיב שסיימה, וכל שעקר דעתו ממנה, בברכה שלישית

, ד הטוב והמטיב רשאי להמשיך אשר נתן"פ שפתח ע"חלק מהראשונים אע

וכבר . הרי ודאי נעקר מברכה שלישית, ס לא היה דעתו לזה"מ כיון שסו"מ

משום , ל לא חשש להאריך לדחות ראיית החיי אדם"הדעל כן הב, נתבאר

ולא מצינו ממחלוקת . הרי החילוק מבואר ממילא, ז"דלפי מה שהוכיח מהאו

, ל שאין הנידון כאן דומה לראיה"הראשונים זו שום ראיה לפקפק בדברי הבה

 .ע"וצ. כ אין הדבר תלוי במחלוקת הראשונים שם"וא
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‰ÏÈÙ˙·˘ ÔÂÈˆÏ ,ÌÈÏ˘Â¯È ‰�Â· ˙Î¯·· ÌÂ˜Ó· , ˙Î¯· ˙ÏÈÁ˙Ï ¯ÊÂÁ
ÔÂÊÓ‰ ,Ú‡"· ÏÈÁ˙‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú˘ Ù˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯.47  

, ·Ó ÌÈÚ�Ó� ‰˘ÚÓ È˘�‡Â ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙" Ó˙ÂÚÂ·˘ ÏÈÏ˙‰ .כז
‡‡"Ë ‡Â‰ Î"Ó ,Â„ÂÓÏ˙Ï ¯ÂÊÁÈÂ ÏÂ·ËÈÂ Â˙ÂÂˆÓ ÌÈÈ˜È˘.48  

úåòåáù ìéì ïå÷éú 

, �Ó ÏÎ ÌÈ¯ÂÚ� ˙ÂÈ‰Ï Ï‡¯˘È·Â ˙ÂÚÂ·˘ ÏÈÏ‰¯Â˙· ˜ÂÒÚÏ‰‚  .כח
ÓÎÂ"‰ÂÊ· ˘"ÊÂ ˜"Ï:49  l Î c ‡ Ï ÎÈ ‰ È � · c ‡ È ̄  · Á Ôep ‡ Ï k» « ¿   » »  ≈   ≈ ¿ ƒ   » « ¿ «     ƒ   » ‰, eÎÈ ̄  Ë ̂  ‡     ƒ ¿ ¿ ƒ  

d Ï Ú · a ‰ teÁ  Âb ‡ ̄  Á ‡ ‡ Ó ÂÈ Ï È Â ‰ Ó Ï  ̇� Ó c Ê ‡ ‰ l Î c ‡ È ÏÈ Ï ‡È ‰ ‰ a » ¬ « ¿   »    …    » ¬ «   » …  ¿   ≈ ¡ ∆ ¿   « ¿ « ¿ ƒ   » « ¿   » ¿  ≈    ƒ « ¿ , 
‡ È ÏÈ Ï ‡e‰ ‰ Ï k d n Ú È Â‰ Ó Ï » ¿  ≈     «   »   » ƒ   ≈  ∆ ¿  , È ‰È ‡ „ ‡ ‰ �ew ̇  a d n Ú È „ Á Ó Ïe  ƒ  ƒ ¿   » »   ƒ ¿   » ƒ   ≈ ¡ ∆ ¿  

                                    
ברכות ראשונות ' ל דכל ג" דס]ח"קפח סק[א "במג' ועי, ב אות ה"ג פ"צ ח"אול .47

ל "והביאו דבריו בבה, ז כתב דבכל טעות שבהם חוזר לראש"ועפ, כחדא חשיבי

ג "א צע"ל שם כתב דדינא דהמג"ואמנם בבה. ]ל"סק[ח " ובכה]ה לראש"ו ד"שם ס[

ודוקא בפתח ברכה , משום דרוב הראשונים לא הזכירו סברא זו, למעשה

ע וצריך לחזור לראש "עקירת רגליו אין לזוז מפסק מרן השורביעית דהוי כ

אבל בטעה בברכת הארץ או בברכת בונה ירושלים ועדיין לא פתח , ז"ברכהמ

דחוזר לתחילת ] ש"מלבד הרא[ברכה רביעית אין ראיה מדברי שאר ראשונים 

 ]ב"ט וסקכ"קפז סקי[ח " אולם בכה.ואפשר דחוזר רק לאותה ברכה, ז"ברכהמ
 ליה דאם טעה בברכת הארץ או בברכת בונה ירושלים באופן שצריך פשיטא

משום דכל , אם נזכר אחר סיום הברכה הרי זה חוזר לראש ברכת המזון, לחזור

אלא , א" סתם כדברי המג]ח"סק[ב שם "וגם במ, ז כברכה אחת חשיבא"ברכהמ

 .ש להלן"שציין למ

ח בתורה " רבינו הבאוכתב. ד"ח סקי"וכה, ט"כ דע"א ושעה"ב תצד סק"מ .48

לא אריך למיעבד הכי ,  שאפילו אם אשתו תתרצה למחול]סימן קמב[לשמה 

יקיים מצותו , ואפילו הולך ללמוד סדר התיקון במקום אחר, לדחות המצוה

בסוף הלילה שאו , כ ילך ללימודו"ויטבול ואח ,בתחילת הלילה קודם שילך

. כ" ויטבול אח,יקיים מצותו ו,יקום וישוב לביתו באשמורת קודם עלות השחר

ר אינו רשאי לבטל " דמי שלא קיים פו]א"ו מאישות ה"פט[ם "ע בדברי הרמב"וע[

 ]. ]א"סק' א' סי[והובא בבית שמואל , ]א כפי שיעור עונתו"והיינו כ[, עונתו

 .א"א דף ח ע"ח .49
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 ‡Î ÂÚ„Â� È¯·„ Â�È·¯ ÊÈ¯‡‰"Ï ¯Ú˘· Â�ÂÂÎ‰˙:53 ‡ÏÂ „ÂÚ ‡Ï·¯ .ל
ÍÈ¯ˆ˘ Ì„‡‰ ‡Ï˘ Ô˘ÈÏ ‰ÏÈÏ· ˙‡Ê‰ ÏÏÎ ˙ÂÈ‰ÏÂ ÏÎ ‰ÏÈÏ‰ ÌÈ¯ÂÚ� 

ÌÈ˜ÒÂÚÂ ‰¯Â˙· Ê�Î¯Î Í¯Â‡· ˜‰·˙Ó„ ¯ÙÒ ¯‰ÂÊ‰ Ù·' ˙È˘‡¯· 

                                    
 .א"ויקרא דף צח ע .50

 .א"א דף ט ע"ח .51

 .תהלים לד ח .52

 .עות דרוש אדרושי חג השבו .53
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Ù·Â' ¯ÂÓ‡. Ú„Â ÈÎ ÏÎ ÈÓ ‡Ï˘ Ô˘È ‰ÏÈÏ· ˙‡Ê‰ ÏÏÎ ÂÏÈÙ‡ Ú‚¯ 
„Á‡ ‰È‰ÈÂ ˜ÒÂÚ ‰¯Â˙· ÏÎ ‰ÏÈÏ‰, ÁË·ÂÓ ÂÏ ÌÈÏ˘È˘ Â˙�˘ ‡ÏÂ 
Ú¯‡È ÂÏ ÌÂ˘ ˜Ê� ‰�˘· ‡È‰‰, ÓÎÂ"˘ ·˘¯‰"È Ó„˜‰·˙ ˙È˘‡¯· 

ÊÂ"Ï: ˜ÂÙÈ„ ‡Â‰‰ ‡˙˘ ÌÏ˘· ÂÎ' Ú"˘, ‡ÏÂ „ÂÚ ‡Ï‡ ˙‡¯Â‰˘ ÈÈÁ 
Ì„‡‰ ‰�˘· ‡È‰‰ ‰ÈÂÏ˙ ÔÈ�Ú· ‰Ê, ÈÎ Ì‡ ‡Ï Ô˘È ÏÏÎ, È‡„Â ‡Ï˘ 
˙ÂÓÈ ‰�˘· ‡È‰‰, È„Â ‰Ê·. ÎÚ"Ï. ÙÏÂ"Ê ˘È ¯‰ÊÈÏ „ÈÙ˜‰ÏÂ ‡Ï˘ 
Ô˘È ÏÏÎ, Â¯·‚˙È È¯‡Î ÌÈ�ÈÚ· ˙ÂÁÂ˜Ù ˙ÂÁ„Ï ‰�È˘‰ ˙‡ˆÓ 

ÌÈ·ÎÂÎ‰ „ÚÂ ˙ÂÏÚ ¯Á˘‰, ÍÏÂ‰Â ÏË· Ô˘ÈÎ ÈÓ„. 

Ó Ú„Â� „ÂÚÂ·˙Î˘ ‰ ‰˘Â„˜‰ ÌÈ¯ÙÒ ÏÎ˘ ÌÈ Ô˘È Â�È‡˘ ÈÓ .לא
ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙ ÌÈ�· È�·Â ÌÈ�·Ï ‰ÎÂÊ ˙‡Ê‰ ‰ÏÈÏ·, ÔÂ˜È˙ ‰˘ÂÚÂ 

‰�ÈÎ˘Ï ,Ú ˙Â‡¯‰ Ì‚Ù Ô˜˙ÓÂ" ‰�È˘ „„�ÓÂ ÂÓˆÚ ¯ÚˆÓ˘ ¯Úˆ‰ È
ÂÈ�ÈÚÓ.  ¯·„‰ ÌÈÈ˜Ï Â··Ï ÌÁÈ ‡ÏÂ ‰Ï‡Î ÚÓ˘ ÈÓ ˙‡ÊÎ ‰‡¯ ÈÓÂ

˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÏ ˙ÂÎÊÏÂ. ˘ ‰Ï‡ ÂÏ‡Â� ‰ÓÎÂ ·¯ ÔÂ‰ Ì�ÂÓÓÓ ÌÈ‡ÈˆÂÓ
‡È¯· ¯Â·ÚÌÙÂ‚ ˙Â,· ÌÈ˘¯Â„Â  ‰ÓÎÂ ‰ÓÎÌÈ‡ÙÂ¯,‰ÂÊ‰ Ô‡ÎÂ " ˜

ÌÏ˘· ‡˙˘ ‡Â‰‰ ˜ÂÙÈ„ ÏÈÁ· ‡¯Â˜ ,·˘Ù�Â ÛÂ‚ ˙Â‡È¯· ,Â Ë¯Ù·
È˘‰ È�ÙÏ ·˙Î‰Ï ‰ÎÂÊ˘"ÌÈ˜È„ˆ Ï˘ Ô¯ÙÒ· ˙,  Â·ÈÏ Â‡ÏÓ ÈÓÂ

 „ÈÒÙ‰Ï‰Ê ¯·„.Ú  ÔÎ Ï ‰ÎÊÈÂ ¯Ó˘Ó‰ ÏÚ „ÂÓÚÏ ıÓ‡˙È Ì„‡ ÏÎ
‡˙È�Â¯ËÓ„ È�È·˘Â˘Ó ˙ÂÈ‰ÏÂ ÌÈ·ÂË ÌÈÈÁÏÌÂÏ˘ÏÂ . 

ÌÈ˘Â„˜‰ ÌÈ¯ÙÒ‰ Â·˙Î ,Ú‡ ÈÎ" ‰�È˘ „„�Ó˘ ˙Á‡ ‰ÏÈÏ·˘ Ù .לב
„Á‡ ˙¯ÎÓ ÏÂˆÈ� ‰¯Â˙· ˜ÒÂÚÂ ÂÈ�ÈÚÓ ,Ó" ÈÓ ˙ÂÚÂ·˘ ÏÈÏ· Ó

 ÌÈ¯·„‰ Ô˜˙Ï ‰ÎÊÈÂ „Á‡ Ú‚¯ ÂÏÈÙ‡ Ô˘È ‡ÏÂ Ô˜Â˙Ó‰ ¯„Ò· „ÓÏÈ˘
ÔÂÈÏÚ‰ Ì˘¯˘· ,Ì‰· ·ÈÈÁ˘ ˙Â˙È¯Î ‰ÓÎÓ Ïˆ�ÈÏ ‰ÎÊÈ , „ÂÚ ‡ÏÂ

‰¯Â˙ ¯˙Î· Â˙Â‡ ÔÈ¯È˙ÎÓ˘ ‡Ï‡.54 

  Ï ÈÂ‡¯·˜Â‰¯˘Ú· „ÂÓÈÏ‰ Ú,‡È¯˘ ‡�ÈÎ˘„ .55 .לג

                                    
 .בספר מחברת הקודש] רבי נתן שפירא[ש "כ הרנ"כ .54

כל המעשה עם מרן רבי יוסף  ]פרק נר מצוה אות ה[שבועות ' למס' ה הק"בשל' עי .55

ולרוב התועלת , ה הקדוש בזה"ולחביבות לשון השל ,קארו בליל שבועות
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: ל"וז, העתקנו כאן חלקים מדבריו, וההתעוררות מדבריו הקדושים והנפלאים

איך שחביב לפני הקדוש ברוך הוא לבלתי , ולהראות גדולת מעלת זאת הלילה

ר "מכתב המקובל הר' וכואכתוב לכם מעשה , נדום רגע אחת מדביקות התורה

בית יוסף והופיע עליו ה שהיה מתחבר בבית של רבינו ,שלמה הלוי אלקבץ

 ונביאים ואחר שהביא שם סדר הלימוד שקראו בתורה[',  וכורוח הקודש

כ עסקו בחכמת האמת "ואח, וכתובים ומגילת שיר השירים ומגילת רות

ובעת שהתחלנו ללמוד המשנה ולמדנו שתי :] כתב, והתחילו ללמוד המשנה

והדיבור ', וכוו "זיכנו בוראנו ונשמע את קול המדבר בפי החסיד נר, מסכתות

ידידי , יםשמעו ידידי המהדרים מן המהדר :ההוא מדבר עמנו והתחיל ואמר

אשריכם בעולם הזה אשריכם , אשריכם ואשרי ילדתכם, אהובי שלום לכם

אשר זה כמה שנים , אשר שמתם על נפשיכם לעטרני בלילה הזה, בעולם הבא

ועתה , ואני מושלכת בעפר חובקת אשפתות, ראשי ואין מנחם לי נפלה עטרת

ודעו כי . התחזקו ידידי התאמצו אהובי שמחו ועלצו. החזרתם עטרה ליושנה

וקול תורתכם והבל פיכם , וזכיתם להיות מהיכלא דמלכא, אתם מבני עלייה

ומלאכים שתקו , ה ובקע כמה אוירים וכמה רקיעים עד שעלה"עלה לפני הקב

. ה שומעים את קולכם" וכל צבא מעלה להקב,ושרפים דממו והחיות עמדו

 מתעלה יותר םואם הייתם עשרה היית, באתי לדבר אליכם' וכווהנני המשנה 

 אשר ,ואשריכם ואשרי יולדתיכם ידידי,  אבל עם כל זה נתעליתם,ויותר

ועל ידי החברים אשר , תי הלילה הזהיועל ידיכם נתעל, נדדתם שינה מעיניכם

 ואין אתם כאותם השוכבים על מטות שן ,בעיר הגדולה עיר ואם בישראל

' ה נדבקתם בואתם, וסרוחים על ערסותם, שינה שהיא אחד משישים במיתה

 ,לכן בניי התחזקו ואמצו ועלצו באהבתי בתורתי ביראתי, והוא שמח בכם

ואלו הייתם משערים אחד מאלף אלפי אלפים ורוב רבי רבבות מהצער אשר 

 בזוכריכם ,לא היתה נכנסת שמחה בלבבכם ולא שחוק בפיכם, אני שרויה בו

ידידי המהדרים לכן חזקו ואמצו ועלצו בני , כי בסבתכם אני מושלכת בעפר

כי חוט של חסד משוך עליכם ותורתכם ערבה לפני , ואל תפסיקו הלימוד

כ כתב שסיפרו לחברים אשר נעדרו להשלמת מנין "ואח. ד"עכ. 'וכו ,ה"הקב

, וימס לבם בקרבם וסטרו פניהם וגעו בבכיהעשרה וגערו בהם ונצטערו מאד 

 לישן כלל ולהיות נתחזקו שלא] ט שני של גלויות"יו[ועל כן בלילה השני 

: ואמר, ומרוב השמחה תיכף שהתחילו המשנה נשמע להם הקול, עשרה

כמה וכמה נתעליתם שאתם עשרה , אשריכם המעלים אותי, אשריכם ידידי

אל תראו ,  אשריכם ואשרי יולדתכם,ב"והאשריכם בע, לכל דבר שבקדושה

 כי אתם  ודעו, כי אתם המעלים לכנסת ישראל,חרפת אנוש ומגדופם אל תחתו
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 Ò „ÂÓÈÏ· ‰Ê‰ ˘Â„˜‰ ‰ÏÈÏÎ ‡Â‰ÌÈ�Â˘‡¯‰ ÌÈ„ÈÒÁ ‚‰�Ó„¯ ‰ .לד
 ¯‡Â·ÓÎ‰ÂÊ·"˜,56 ÌÈ·Â˙ÎÏÂ ÌÈ‡È·�Ï ‰¯Â˙Ó , È¯˙Ò·Â ˙Â˘¯„Ó·Â

‰¯Â˙ ,ÔÂ�·Ï‰ È¯È„‡ ÌÏÂÚ ÈÏÂ„‚ Â�È˙Â·¯ ÏÎ Â‚‰�˘ ÂÓÎÂ , Ô¯ÓÎ
·‰"„ÈÁ‰ Ô¯ÓÂ È"¯‚‰ Â�È·¯Â ‡"‡ ,„ÂÚÂ.57 

 ˘ÊÈ¯‡‰ Â�È·¯"‡È· Ï˙ÂË¯Ù· „ÂÓÈÏ‰ ¯„Ò ¯,58 ÏÎÓ ‡¯˜È .לה
‚ ‰˘¯Ù 'ÌÈ�Â¯Á‡Â ÌÈ�Â˘‡¯ ÌÈ˜ÂÒÙ ,˙È˘‡¯· ˙˘¯Ù· „·ÏÓ, 

˘Ì‡¯·‰· ı¯‡‰Â ÌÈÓ˘‰ ˙Â„ÏÂ˙ ‰Ï‡ „Ú ‰ÏÈÁ˙· ‡¯˜È , ÔÎÂ
Â¯˙È ˙ÂÈ˘¯Ù· ,ÌÈËÙ˘Ó ,Ô�Á˙‡Â ,‰‡¯, ‡ÓÂÈ„ ‡�ÈÈ�Ú ÏÎ ‡¯˜È 

˙ÂÚÂ·˘„ ,ÚÓ˘ ˙˘¯ÙÂ. ]„ Ï˘ ‰�Ë˜ ‰˘¯Ù ÔÓ„ÊÈ˘Î ÔÎÂ '‰ Â‡ '
ÂÓÒ ÌÈ˜ÂÒÙ‰ÙÂÒÏ Â‡ ‰˘¯Ù‰ ˙ÏÈÁ˙Ï Í ,‰ÏÂÎ ‰�‡¯˜È .[Á‡Â" Î

‚ ‡È·�Â ‡È·� ÏÎÓ ‡¯˜È 'ÌÈ�Â¯Á‡Â ÌÈ�Â˘‡¯ ÌÈ˜ÂÒÙ , ˙¯ËÙ‰Â
Ï‡˜ÊÁÈ· ‰ÏÂÎ ‰�‡¯˜È ˙ÂÚÂ·˘ ,�Î ‡¯˜È ÌÈ·Â˙Î‰ ÏÎÓ ÔÎÂ"Ï ,

]˘ÁÏ· ‡¯˜È ‰ÎÈ‡ È˜ÂÒÙÂÂÈ „Â·Î ÌÂ˘Ó "Ë[ , ˙Â¯ ˙ÏÈ‚Ó „·ÏÓ
‰ÏÂÎ ‰�‡¯˜È˘ ,· ˙ÂÚÂ·˘ Ï˘ È�˘ ÌÂÈ ˙¯ËÙ‰ ÔÎÂ¯ÙÒ ˜Â˜·Á . 

 ÌÈ˜ÂÒÙ‰ ˙Â¯˜Ï ÔÂÎ�Â ÈÂ‡¯ ·Ì‰ÈÓÚË, ˙ÂÓÈÏ˘ ‡Â‰ ÈÎ .לו

                                                                                      
וחוט של חסד , והכבוד חופף על ראשיכם,  ואתם מתדבקים בי,'מבני עליה כו

הייתם רואים האש הסובבת הבית ,  ואלמלא נתן רשות לעין,משוך עליכם

ומעיד : ז"וכתב עוד אח. ד"עכ. 'וכו, לכן חזקו ואמצו ואל תפסיקו הקשר. הזאת

, חלק אחד ממאה ואחד אינו ,אני שמים וארץ כי כל זה שדברתי פה ובקונטרס

והוא הוכחה , ואפילו בקונטרס ההוא תראו בין תיבה לתיבה סגולתא לפעמים

ש עוד כמה תקנות "וע,  ולא הרשתי עצמי לכתוב אותו,כי שם היה דבר נעלם

 .ש"ע, י ועוד"ונתחזקו לעלות לא, ז"שתיקנו עי

 .שם .56

ה "חסד עשה עימנו הקבח ד" כתב הבא]'ב דרשת שבת כלה א"ח[ובספר בן איש חיל  .57

. ך"י קריאה זו יחשב כאילו קראו כל התנ"שע, לחשוב את המועט למרובה

א מה "שבצעירותו שאל את מרן החזו, א"ח קניבסקי שליט"ר הגר"וסיפר מו

וכיון שאביו היה קורא סדר , ילמד בליל שבועות והשיבו שינהג כמנהג אביו

 .ובאוכן הוא מורה , נהג כן גם הוא אחריו, התיקון

 .שער הכוונות דרוש חג השבועות .58
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‰‡È¯˜‰ ,ÈÂ"È�ÈÒ· Â�˙È�˘ ‡,59„‡Ó ‰‰Â·‚ Ì˙ÏÚÓÂ  ,Ú„Â�Î ¯„Ò˘ 
˙�Ë ÌÈ¯·„‰"‡ ,˙ÂÈ˙Â‡ ÔÈ‚˙ ˙Â„Â˜� ÌÈÓÚË ,‡˙˙Ï ‡ÏÈÚÓ.  

˘ÊÁ Â¯Ó‡" ÌÈ‡È·� Ï˘ Ô¯„Ò„ ÏÌÈËÙÂ˘Â Ú˘Â‰È , Ï‡ÂÓ .לז
ÌÈÎÏÓÂ ,Ï‡˜ÊÁÈÂ ‰ÈÓ¯È ,¯˘Ú ÌÈ�˘Â ‰ÈÚ˘È.60Â  ÈÙÎ Ì˙Â¯˜Ï ÈÂ‡¯

Ó‚· ¯ÎÊ�˘ ¯„Ò‰ 'Â˘·Â"Ú. 

 , Ú È¯˙ ‡È·�ÎÓ „Á‡ ¯ÙÒÏ ·˘Á�"ÓÎ ÌÈ¯ÙÒ „"ÊÁ ˘"Ï˘¯  .לח
˘ ÌÏÂÚ‰ ‚‰�Ó ÔÎÂ‚ ÔÈ¯Â˜ 'Ú˘Â‰ Ï˘ ÌÈ�Â˘‡¯ ÌÈ˜ÂÒÙ , ˙¯ËÙ‰Â

· ÌÂÈ 'ÂÁ· ˙ÂÚÂ·˘ Ï˘"˜Â˜·Á ¯ÙÒÓ Ï ,‚Â ' ÌÈ˜ÂÒÙ Ï˘ ÌÈ�Â¯Á‡
ÈÎ‡ÏÓ.61ÊÈ¯‡‰ Â�È·¯ È¯·„Ó ÔÎ‡ " Ï‰‡¯�Â ¯ÙÒ ÏÎÓ ÔÈ¯Â˜˘  ¯ÙÒ
‚ Â·˘ 'ÌÈ˜ÂÒÙ.62 ÔÎ ÔÈ‚‰Â�˘ ÔÈ˜„˜„Ó ˘ÈÂ. 

 ˘Î ¯ÙÒÌÈÈÁ ıÚ È¯Ù63 ‰�Â˘‡¯ ˙Â‡ Û¯ˆÏ ÔÂÂÎÏ ˘È˙· · .לט

                                    
ן "ופירשו שם הר,  שאמרו דפיסוק טעמים לאו דאורייתא.]לז[בנדרים ' בגמ' עי .59

אמנם דעת הרבה ראשונים . לאו מדאורייתא נינהוש דהטעמים "והרא' והתוס

חלק ספרים מערכת ט אות [א בשם הגדולים "ד מרן החיד"וכ, דגם הטעמים ניתנו בסיני
ג שכתבו בשם "א לביאוה"ע בהקדמת בני הגר"וע. [ ורבים מגדולי האחרונים]ו

ויש להזכיר . ד ספרים בנקודותיהן וטעמיהם"ח צריך להיות בקי בכ"א דת"הגר

, שחינכו הקטנים לזה לידע טעמי כל המקראות, כאן לשבח מנהג ארצותינו

 ].ועמד להם לימים רבים גם בגדלותם

א "וכן הוא בסידור היר, ה"ד רפג ס"ע ביו"רן השווכן פסק מ. בבא בתרא יד .60

וכן , ישעיה אחר יחזקאל] ל"להרב החסיד רבי ידידיה רפאל אבולעפיא זצ[

 .ל בהגהתו על הסידור"ר סלמאן מוצפי זצ"סידר ח

שסידרו כל תרי , א בהסכמתו"וכן הוא בספר קריאי מועד שיצא בזמן מרן החיד .61

ה בספר "וכ. ו"ו בן מהרח"ראל למהרשכ בספר חמדת יש"וכ, עשר כספר אחד

 .ל"י צמח ז"וכן בספר לחם מן השמים למהר, במשנת חסידים

 ותדלג ,"תקרא שלשה פסוקים הראשונים שבו" ,ובהגיעך אל חבקוק: שכתב .62

 .ש"ע.  עד סוף חבקוק,' תפלה לחבקוק כו,'בהיכל קדשו כו' וה' אל פ

 גירסא עוד הביא ושם .יםאחר ספרים בשם בהגהה א פרק השבועות חג שער .63

 לדרושי הקדמה[ הכוונות בשער גם והובא ,ראשונות אותיות 'ב צירוף רק שיש
 עוד ועיין .השמות 'ב נזכרו א"היר ובסידור המודפס ש"הרש בסידור אבל .]פ"יוהכ
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¯ÙÒ‰ Ï˘ ÔÂ¯Á‡ ˜ÂÒÙ Ï˘ ‰È�˘ ‰·È˙ Ï˘ ‰�Â¯Á‡Â , ‰�Â˘‡¯ ˙Â‡Â
ıÓ˜ „Â˜È�· ‰È�˘ ˙Â‡Â ıÂ·Â˜ „Â˜È�· ÔÂÂÎÈ . ÔÂÂÎÈ ÔÎÂ ‰�Â˘‡¯ ˙Â‡

¯ÙÒ ÏÎ·˘ ‰�Â¯Á‡‰ È�ÙÏ ˙Á‡ ‰·È˙ Ï˘ ‰�Â¯Á‡Â ,„Â' ÂÏ‡ ˙ÂÈ˙Â‡ 
¯ÙÒ Â˙Â‡Ó ‡ˆÂÈ‰ Ì˘ ‡Â‰ , Â· ÔÂÂÎÈÂ‡ ÛÂ¯Èˆ ÌÚ ÔÂ˘‡¯ ¯ÙÒ· '

Â�„‡ Ì˘„"˙ ,È�˘‰ ÛÂ¯Èˆ ÌÚ È�˘ ¯ÙÒ·Â ,Ú ÔÎÂ" ÏÎ· Í¯„‰ Ê
Î‰"ÌÈ¯ÙÒ „ ,Î Ì‰Â"‰ÏÎ ÈËÂ˘È˜ „] . ¯˘Ú È¯˙ ·È˘Á ‰Ê ÔÈ�ÚÏÂ

„Á‡ ¯ÙÒÎ ,ÈÎ‡ÏÓ Ï˘ ÔÂ¯Á‡ ˜ÂÒÙÓ ‡ˆÂÈ Ì˘‰Â , ‡¯ÊÚ Ï‡È�„ ÔÎÂ
‡ ¯ÙÒÎ ÌÈ·˘Á� ‰ÈÓÁ�Â„Á , ¯ÙÒ Ï˘ ÔÂ¯Á‡ ˜ÂÒÙÓ ‡ˆÂÈ Ì˘‰Â

‰ÈÓÁ� .[ 

 Ó‰Â ‡¯˜Ó‰ ‡¯˜˘ ¯Á‡, ¯ÙÒ·Â ‰¯Â˙‰ ˙Â„ÂÒ· ˜ÂÒÚÈ„¯˘ .מ
ÂÏÎ˘ ˙‚˘‰ ÈÙÎ ¯‰ÂÊ‰,64 Â�ÂÈÚ ÁÎ ÈÙÎ „ÓÏÈ Ì„‡ ÏÎÂ. Â‚‰�Â 

‡˘È„˜ ‡·¯ ‡¯„‡ ‡¯˜Ï ‡�„ ˙Ó„˜Ó,65  ˙Â„ÂÒ ‰· Â¯‡·˙�˘ ÔÂÈÎ
‰Ê ‰ÏÈÏ· ‡·Â Í˘Ó�‰ ÔÂÈÏÚ‰ ¯˙Î‰ ,ÈÚÂ" ˙Ï·˜· ÏÏÎ‰Ï ‰ÎÊ� Ê

„˜· ÏÚÂ Â�ÈÏÚ ÂÊ ‰˘Â È�Â�˙È·‰Ê „ÂÓÈÏ ÁÎ· . 

˜Â‰ÈÏ‡ ˙ÁÈ˙Ù ¯Ó‡È ‰Ê ˘Â„˜ ‰ÏÈÏ· ‡·¯ ‡¯„‡ ˙‡È¯˜ Ì„Â  .מא
‰ÓÈÚ�·Â ‰¯Â¯· ‰Ù˘· ,„ÓÂÚÓ ‡¯„‡‰ ‡¯˜Ï ‰ÎÂÊ˘ ÈÓ È¯˘‡Â ,

ÂÁÂÎ ÈÙÎ ÏÎ‰Â.66 „ÈÁ‰ Ô¯Ó Ï˘ Â‚‰�Ó Ú„Â�Â" ÂÊ ‰ÏÈÏ· „ÓÏÏ ‡
Â˙Â�˜Ê ˙ÚÏ Ì‚ „ÓÂÚÓ ‡ËÂÊ ‡¯„‡Â ‡·¯ ‡¯„‡, È¯˘‡Â ÂÈ¯˘‡ 

ÏÁÂ˜.67  

, ·˘‚ÂÊ‰ „ÂÓÈÏ"„ÂÓÈÏ ÏÎ ÏÚ ÌÓÂ¯Ó ˜ ,¯Ó‡˜ È‡Ó Ú„È ‡Ï Ì‰ .מב

                                                                                      
 ומסוגלים ,ולזכירה להצלחה טובים אלו ששמות ,ההגהה בסוף ח"בפע שם

 .בשמו ]הדאיה[ א"היר ובסידור פיררא אהרן רבי בסידור ה"וכ ,בהם לכוין מאוד

 .ל"רבינו האריז .64

 .י צמח"ש מהר"כמ .65

 .אות יח' ח' מועד לכל חי סי .66

 .א אות ד"ח במדבר ש"בא .67
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Â˙‡È¯˜· ‰ÚËÈ˘ Û‡Â ,‰Ó˘�Ï ÏÂ„‚ ÔÂ˜È˙ ‡Â‰Â.68 ÊÈ¯‡‰ Â�È·¯Â" Ï
˜È˙ ¯„ÈÒÂ‰ÂÊ‰Ó ÌÂÈ ÏÎ ‡Â¯˜Ï ‰·Â˘˙ ÈÏÚ·Ï Ô"˜ ,Â‡Â‰ Ï‚ÂÒÓ 
‰‚˘‰Ï.69 ÎÂÏ ÔÎ˘ ‰ÏÈÏ· ‰Ê ÍÈ¯ˆ˘ ˜ÂÒÚÏ ˙Â„ÂÒ· ‰¯Â˙‰. 

˜ "Ì„‡ ÏÎÏ ÈÂ‡¯ ÔÂ˜È˙‰ „ÂÓÏÏ‰ ÈÙÎ‰ÂÊÓ ¯„ÂÒÓ‰ ¯„Ò  .מג
Â Â�È·¯ÊÈ¯‡‰"Ï, ˘ÔÈ‡ÏÈÚ ÔÈÊ¯Â ˙Â„ÂÒ ‰Ê ¯„Ò· ˘È. „ÈÁ‰ Ô¯ÓÂ"‡70 

˙ ÌÈ�˘Ó‰ ÏÚ ‰Ó ÔÓÔÂ˜È˙‰ ¯„Ò ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÈ‡Â ‚‰�Ó‰ ,˘ ÏÎ È¯‰
 ¯Â˜Ó‰� ˙ÂÈ‰Ï ¯·„È‰ÂÊ‰Ó ‡Â‰ ‰Ê ÏÈÏ· ¯ÂÚ"˜, Ì˘Â  Ì‚ ¯‡·˙�

„ÂÓÈÏ‰ ¯„Ò.  

  ‡ÔÎ ÏÚ, Ì‚ ‰Ê ¯„Ò Â„ÓÏÈ ‰¯Â˙ È�· ,ÂÂÏÈÙ‡¯˙ÂÈ ÌÈ�‰� Ì .מד
‡¯Ó‚‰ „ÂÓÈÏ· ,‰ÂÊ· ÌÈ�È·Ó Ì�È‡˘Î Ì‚Â"Â„ÎÂ ˜'.71  È„ Ì�Ó‡

‡¯˜È˘Â�˙‰Ó ¯„Ò‰ "Í ,˘¯„Ó‰ ÔÓ ÚË˜Â ,‰ÂÊ‰Ó ÚË˜Â"˜ , ‰Ê·˘
‰ÂÊ· Â¯Ó‡˘ ‰Ó ¯˜ÈÚ ÌÈÈ˜Ó" „ÂÓÈÏ‰ ¯„Ò· ˜] ‰ÓÎ ¯‡·˙� ‡Ï˘

                                    
ל שתיקן בישיבתו "ועיין באגרות הרמח. ב אות מד' א סי"דב למרן החי"מו .68

כדי , חר זוד שעות מעת לעת במשמרות בזו א"ק כל כ"שיהיו לומדים בזוה

ח רבי שלמה "ותלמיד מרן הח. לבטל מעם ישראל כל גזירות קשות ורעות

ח מעורר גם "שהיה מרן הח, ]ונדפס בספר בנין יוסף[, עיד בשמול ה"בלוך זצ

ק "כי דברי הזוה, ק של כל פרשה ופרשה בזמנה"לבני הישיבה שיקראו הזוה

א שאמר כי "א בשם מרן החזו"ש וואזנר שליט"וכן העיד הגר. מעוררים מאד

. ורוב דבריו מעוררין הלב לתורה ויראת שמים, ק הוא ספר מוסר מעולה"הזוה

ה אמר "צ זללה"ר הגרב"ומו. א"ח קניבסקי שליט"כן מורה ובא מורינו הגרו

ק הנדפס בחק לישראל די לשבר "כי בימי קדם היה די בקריאת קטע הזוה, א"פ

, והנסיונות רבים וקשים, ר מאד"אמנם בדורינו שנתחזק כח היצה, ר"כח היצה

 .ל"ק הנ"ע הזוהואין די בקט, ק כדי לינצל מהיצר"צריכין להוסיף בלימוד הזוה

ל " מורי זמר לוו שא"א הלוי יצ" הרמר ליגם א: ל"וז, א"ע'  דף טק"שער רוה .69

 , ושיקום בחצי הלילה, שלא ישיח שיחה בטילה: והיא זו,עצה לענין ההשגה

 בלי שיעמיק , ושילמוד בזוהר דרך בקיאות בלבד,ויבכה על חסרון הידיעה

 .ים פעמים רבפר הזוהרס ושיקרא ב,עלים בכל יום' או נ'  מ,בעיון

 .לארק לב דוד פספר ב .70

 . אות יא ובביאוריםח"פיג "חצ "אול .71



 ציון úåòåáùä âç ìéì נר 
 שבועות ליל תיקון

à÷

‰ÂÊ·Â ˘¯„Ó· ˜ÂÒÚÏ ÍÈ¯ˆ"˜[ ,Á‡Â"Ó‚‰ „ÂÓÈÏ· ˜ÂÒÚÈ Î '
È¯˙· Â‡ ÌÈ˜ÒÂÙ‰Â"˙ÂÂˆÓ ‚ ,È ÌÈ‚‰Â�· Ë¯Ù·ÂÂ��ÓÊ· ¯˙Â , ÈÙÎ

ÂÁÂÎ.72  

 ‰Â‚‰� ¯˜ÏÂ‡ È¯˙"‚ ÂˆÓÂ˙, ÌÚË‰Â È„Î Ú„�˘ ˙‡ ˙ÂÂˆÓ .מה
Â�ÈÂËˆ�˘ Ì‰· È�ÈÒ· Â�Ï·˜Â Â�ÈÏÚ ‰·‰‡· ‰·¯ ‰˘Ú�· ÚÓ˘�Â 
¯ÂÓ˘�Â ÌÓÈÈ˜Ï ÌÏÂÚÏ, „ÂÚÂ, ÌÈÈ˜Ó˘ Ó"Ú Ï˘ ÏÎ È¯˙‰"‚ ˙ÂÂˆÓ 
¯Â·È„·, ÏÎ˘ ‰ÂˆÓ ˘È ‰ÓÈÈ˜Ï ‰·˘ÁÓ· ¯Â·È„ ‰˘ÚÓÂ, ÓÎ"˘ 
Â�È·¯ ÊÈ¯‡‰"Ï.73 ÏÚ ÎÔ, Ì‡ ˘È ˙Â¯˘Ù‡ ÈÙÎ ÔÓÊ‰ Ô�Â·˙‰Ï Ì‰· 

Ì�È·‰ÏÂ, Â‡ ˙"Á ˘Â¯„È˘ ÌÈ·¯Ï ˙ÂÂˆÓ· ‰,' È¯‰ ‰Ê ‰ÎÂÊ ‰ÎÊÓÂ 
ÌÈ¯Á‡.  

‚ ÂÓÏÏ Ì„‡‰ ıÓ‡˙ÈÈ¯˙‰ " ‡ÏÂ ‰ÓÂˆÚ ‰�ÂÂÎ· ˙ÂÂˆÓ„ .מו
‰„ÓÂÏÓ ÌÈ˘�‡ ˙ÂÂˆÓÎ ,Ì‡˘Ú ÂÏÈ‡Î ÂÏ ·˘ÁÈÈÂ.74 

ÂÊ ‰ÏÈÏ· ˙ÂÈ�˘Ó ÌÈ„ÓÂÏ ÔÈ‡.Á· ÏÈ‚¯‰ Ì‚Â " ‰�˘Ó È˜¯Ù È .מז
�˘Ó‰ „ÓÏÈ‡˜ÂÂ„ ÌÂÈ· ˙ÂÈ.75  

·ÓÏÏ Â¯‰ÊÈÂ ‰ÏÈÏ‰ Ï˘ „ÂÓÈÏ‰ ¯„Ò ÏÎ „ ‰Ê‰ ÏÂ„‚ ˜˘Á .מח
·Ï‰ ˙Â·‰Ï˙‰Â ‰·¯ ‰ÁÓ˘·Â ,˘ Ì„‡‰ ˘Ù�Ï ÍÈ˘ÓÓ „ÂÓÈÏ‰

‰¯‰ËÂ ‰˘Â„˜.76 Â ¯ÎÊ� ¯·Î‰ÂÊ·" ˜·˘¯ ˙ÁÓ˘" ÈÚÈÊ" ‡ ˜ÒÚ˘Î
 ‰Ê‰ ‰ÏÈÏ‰‰¯Â˙·. 

                                    
 .צ שם"אול .72

 .ח"כה .73

 .בית הבחירה .74

ר "וכן נהג אדמו]. א לענין מקרא בלילה"רלח סק' צ סי"בשעה' ועי. [ח שם"בא .75

ו כמו שנהגו למעלה בקודש עד רבינ, ללמוד המשניות ביום, א"א ברכה זיע"יש

והיו שגורים על , י פרקי משנה"אביר יעקב הוא וזרעו להשלים כל יום לימוד ח

, ולא בגירסא לחוד בלא הבנה, כ עם הפירוש"והיו לומדים ג, פ"לשונם בע

 . א"זיע

 .'גבמדבר אות ' ר פ"שח "בא .76
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ÏÈÏ‰ ÏÎ ‰ÏÈË· ‰ÁÈ˘ ÌÂ˘ ¯·„È ‡Ï˘ ÔÂÎ�.77  ÍÈ¯ˆÂ ‰ÊÏ‰ .מט
‰ÏÂ„‚ ‰¯ÈÓ˘,˘ È�ÙÓ  Ï˘ ÂÎ¯„ ‰·¯‰ ÌÈ˘�‡Ó ‰ÙÈÒ‡ ˘È˘ ˙Ú ÏÎ

‰ˆÈ"ÏÂÁ È¯·„· ÌÏÈ˘Î‰Ï ¯.ÔÎ ÏÚ �Î‰È·· ‡ˆÓ�˘ Í¯·‡ ÏÎ " Ò
˜Â ÏÂÁ È¯·„ Â¯·„È ‡Ï˘ ¯Ó˘Ó‰ ÏÚ „ÂÓÚÈ" ‰ÏÈÏ· ÌÈ¯ÂÒ‡ ÌÈ¯·„ Â

‰Ê ˘Â„˜.78 È¯˙Ï ÂÚÈ‚È˘ÎÂ"Ï ˘¯ÙÏ ÂÈÏÚ ‰ÂˆÓ ˙ÂÂˆÓ ‚‰ ˙ˆ˜Ó Ì
˙ÂÂˆÓ‰ ÔÓ,Ó ‰Ê· ÌÈÈ˜ÓÂ "‰Ó Ú"ÈÓÏ˙ ÂÏ‡ ÍÈ�·Ï Ì˙��˘Â ˙„ÈÍ, 

‰¯Â˙ Ï‡¯˘ÈÓ „Á‡ ÏÎ „ÓÏÏ Ì„‡ ·ÈÈÁ˘. 

‡ ÂÚÂ·˘ ÏÈÏ ÔÂ˜È˙ ˙Â¯ÓÂ‡ ÌÈ˘�‰ ÔÈ‡.79 ¯˜Ï ˙ÂˆÂ¯‰ÂÂ˙ .נ
 ÌÈÏÈ‰˙˙ÂÈ‡˘¯ . ‰Ê˘ ˙È·‰ È�È�Ú· ÏÙËÏ ÌÁÂÎ Â¯Ó˘È˘ „·Ï·Â
Ô„È˜Ù˙,¯˜ÈÚ ÏÙË‰ Â˘ÚÈ ‡ÏÂ .· ˙ÂÏÙËÓ˘ ‰Ó·Â  ˙�Î‰·Â ÌÈ„ÏÈ
Â ˙È·‰ ˙ÂÈ‡¯Á‡ÏÚ· ÈÎ¯ˆÏÈ‰Ô Ô‰Ï˘ ‰·¯ ‰ÂˆÓ ‡È‰ , ÌÚ ˙Â˜ÏÂÁÂ

Ì‰Ï ˙Â¯ÂÒÓ˘Î Ì˙¯Â˙· Ô‰È„ÏÈÂ Ô‰ÈÏÚ·, ÂÓÎ Â¯Ó‡˘ Â·Ó‚' ÌÈ˘� 
ÂÎÂ ÔÈÈÎÊ È‡Ó·'. 

˘‡Ô�Â‡"Ó ,È"˙ÂÚÂ·˘ ÏÈÏ· „ÂÓÈÏ‰ ¯„Ò ˙Â¯˜Ï ÏÎÂÈ˘ ‡ , ÔÈ · .נא
ÂÈ· ˙Â�È�‡"Ë .ÂÈ Ì„Â˜ Ô�Â‡ ‰˘Ú� Ì‡ Ì�Ó‡"Ë , ÂÈÏÚ ÏÁ ¯·Î

‰Ú�ˆ·˘ ÌÈ¯·„· ¯Ò‡�Â ˙Â�È�‡ .ÂÂÏÈÙ‡ÂÈ ÏÈÏ· Ô�Â‡ ‰˘Ú�· " Ë
˘ÓÓ ,‡Ï ˘È˘ ‰‡¯�‰Ú�ˆ·˘ ÌÈ¯·„ ¯‡˘Â ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙· Â¯ÒÂ.80 

                                    
ויש לעורר דבכלל זה גם שלא להמשיך בדברים . [אפירשפם "צ למהר"או .77

 ]. ופשוט, רק בעת הלימוד עצמוולא , בטלים בסעודה

 .ח שם"בא .78

וכתב ', ט' א סוד ישרים סי"ורב פעלים ח, ואות וישלח ' שנה ראשונה פח "בא .79

 .שהמנהג בביתו שאין הנשים אומרות תיקון ליל שבועות אלא הן ישינות

, באב שחל בשבת' מ בליל ט" שדן לענין תשה]רסו' סדר תעניות סי[בשבלי הלקט ' עי .80

דבאבל חל עליה אבילות , כתב דאין להוכיח מאבל דדברים שבצנעה נוהגו

וכן אין . באב שחל בשבת לא חלה האבילות קודם שבת' אבל בט, קודם שבת

ק "ל כת"וקיי, מ בשבת"שנחלקו התנאים אם חייב בתשה, להוכיח מאונן

ק לא אסר "ועוד דגם ת, באב לאנינות' חדא דלא דמי אבילות ט, דפטור

דמותר , וכן הוכיח מההיא דחתן שמת אביו. רק דאינו מחוייבמ "בתשה
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ומינה דמי שמתו מוטל לפניו בשבת , מ בשבת אף שנאסר בשאר ימים"בתשה

. ר"ועוד צירף שם גודל מעלת פו, מ"או ביום שאין בו אבילות מותר בתשה

כ הביא שהשיבו לו להתיר מטעמים אחרים דשייכי דוקא באבילות "ואח

אם עיקר הסברא להתיר מצד דבאבילות דחיילא , והנה@@.  ש"ע, החורבן

ד אם מת לו מת "גם בנד, קודם השבת דוקא הוא דנאסר בדברים שבצנעה

אבל במת . ט"כבר חיילא עליה אנינות מעיו, ולא הספיקו לקוברו, ט"קודם יו

אמנם אם עיקר הסברא להתיר בליל תשעה . ט עצמו לא שייכא סברא זו"ביו

או מצד הסברות האחרות שהשיבו , ד דלא דמי לאנינותבאב שחל בשבת מצ

יש , ד דאיירינן באנינות ממש דמתו מוטל לפניו"כ בנד"א, לשבלי הלקט

, ועוד יש להעיר. ט"לאוסרו בדברים שבצנעה גם בנעשה אונן אחר כניסת יו

מ בשבת כשהוא "ק לא רק שפטרו מתשה"ל דלת"ף מבואר דס"דבדברי הרי

, מ" דלדינא אסור בתשה]שמא' ד סי"יו[ע "ה בלשון מרן השו"וכ, אלא שאסור, אונן

ז בכל אונן בשבת סתמא "ה לפ"וה. ת אסור מדינא"ז נמצא דגם בת"כ לפ"וא

אבל בשבת : ל" כתב וז]צז' סי[ק "ובסמ@@.  כשחלה עליו אחר כניסת השבת

וקריאת התורה . אבל דברים שבצנעה נוהג, ט וחול המועד אין אנינות"וי

או שהוא כהן או , אך אם יש לו מקום קבוע כמו סיום,  של צנעה הםדברים

' גם בחי' ועי. ל לאסור"מבואר דס. כ" ע.הוי פרהסיא ומותר, במקום כהן

ן מי שמת לו מת "מ דלדעת הרמב" שהביא מדברי התפל:]ק כג"מו[א "הגרע

תקמח [א "במגוהנה @@.  ש"ע. בשבת אסור בתלמוד תורה דהוי דבר שבצנעה
ז שאסרו האונן "ם מלובלין והדרישה והט"ל ומהר" הביא מדברי מהרי]ח"קס

ועל כן אסרוהו אפילו באמירת ההגדה מפני שיש בה , ט בתלמוד תורה"ביו

אבל אין להקל כדעתו , ד מתיר"ך ביו"א שהש"וכתב שם המג, מדרש פסוקים

כ " גא שאסר"ש עוד במג"וע[, והעיקר כהאוסרין, ל"נגד דעת כל האחרונים הנ

וכתב דמשמע שנאסר , א"ב הביא דברי המג"ובמ]. לחזור הפרשה במועדים

י "והביא שבנוב, א לקוברו"או כשא, ת אפילו כאשר אין דעתו לקבור המת"בת

ולמה , דכיון שאין מוטל עליו עתה לקוברו לא חל עליו דין אנינות, פקפק בזה

ט "ובלין איירי ביום מל" כתב דאולי מהר]ז"סקט[צ "מ בשעה"ומ. ת"ייאסר בד

, אבל המעיין בדבריו יראה דאיירי שמת בשבת ובמוצאי שבת חל פסח, שני

ם "צ שלא הביא דברי מהר"מ כתב השעה"ומ, ה אסרו באמירת ההגדה"ואפ

מפני קושיית ] ע דאורייתא"שהיא מ[, מלובלין לאוסרו אפילו באמירת ההגדה

ענין שאר תלמוד מ ל"דמ, צ"ונראה מדברי השעה. א"ד המג"האחרונים ע

ן לאסור אונן "וכן להמבואר שכן דעת הרמב. א"תורה יש לחוש לדברי המג

ודאי יש לחוש , פ שבודאי אז אינו יכול לקוברו"אע, בתלמוד תורה בשבת
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 ˜Ú˘ ÈˆÁ Â‡ ‰Ú˘ Ú·¯Î ˙ÂˆÁ Ì„Â˜, ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ ÌÈ‡¯Â‰ .נב
 ‰ËÈÓ‰ ÏÚ˘]ÏÈÙÓ‰ ˙Î¯· ‡Ï·81[, Ú‡"˘ Ù ÔÈ‡ÔÂ˘ÈÏ ÌÈÎÏÂ‰ ,

˘ Ì�Ó‡˜ ˙�˜˙ ¯˜ÈÚ"ÌÈ˜ÈÊÓ‰ ÔÓ Â¯ÓÂ˘Ï È„Î ‡È‰ ‰ËÓ‰ ÏÚ˘ ˘ ,
ÓÎÂ"ÊÁ ˘"Ï ,Ó"Ú Ó"ÌÈ¯·„ Ï˘ Ì„ÂÒ Ù , Â�È·¯ ‰ÏÈ‚˘ ÈÙÎ

ÊÈ¯‡‰"Ï ,˜ ‡Â¯˜Ï ·ÂÈÁ ˘È"„ ˘ 'ÌÂÈ ÏÎ· ÌÈÓÚÙ ,˜" ˙È¯Á˘ ˘
˙È·¯ÚÂ ,˜" Ï˘ ˘˙Â�·¯˜ ,˜Â"‰ËÈÓ‰ ÏÚ˘ ˘.82ÔÎ ÏÚÂ  , ÈÓ Ì‚

‰ÏÈÏ‰ ÏÎ ¯ÂÚÈ� ¯‡˘�˘ ,˜ ˙Â¯˜Ï ÍÈ¯ˆ"‰ËÓ‰ ÏÚ˘ ˘ , ‰�‡¯˜ÈÂ
˙ÂˆÁ Ú‚¯· ,˙ÂˆÁ ÔÂ˜È˙ Ì„Â˜.83 Ì„Â˜ ËÚÓ ‰‡¯Â˜Ï ‚‰�Ó‰Â 

˙ÂˆÁ ,ÌÈ˜ÂÒÙ‰ ÏÎ ÌÚ.84 

                                                                                      
שכולו , ש שיש לאסור לאונן לקרוא התיקון בליל שבועות"ז כ"ולפ. לדעה זו

צ " הביא מדברי הח]ה"מח סקתק[ת "בשעוהנה @@.  ואינו חיוב כלל, ת גמורין"ד

 בשם קונטרס ]א"תרסד סק[ת "כ עוד בשע"וכ, ח אחד ללמוד ברגל"שהתיר לת

 ,מי שמת לו מת תוך החג: ל"שכתב וז, א במחזיק ברכה"אחרון למרן החיד

אמנם . כ"ע. ק שיכול לקרות תיקון ליל הושענא רבא"היהתירו רבני ירושלים ע

וכמבואר , שם איירי באבילות ולא באנינותד, אין משם ראיה לענין אונן כלל

והרי אבילות בשאר ימים אינה , מתוך הדברים שכתב שמת לו מת בתוך החג

 .ז"ובודאי אין להוכיח מזל, אבל אנינות עיקרה מן התורה, אלא מדרבנן

מה שנתבאר באורך בפרק , ם"עיין בקונטרס נר ציון לחודש שבט ולימי השובבי .81

 .ת המפילסדר הלילה בדיני ברכ

וסדר . ]יאאות פרשת פקודי שנה ראשונה [ח "אב וב]ש דרוש ב"דרושי כוונת ק[כ "עהבש' עי .82

, ש שבסדר הקרבנות"ואחריה ק, ש של שחרית המעולה מכולם"כי ק, מעלתם

ח "כ ובבא"וכמבואר בשעה, ש שעל המטה"ואחריה ק, ש של ערבית"ואחריה ק

פ הפשט די "ע, ש מבעוד יום" שאם קרא ק]זב פרק טו אות "ח[צ "ע באול"וע. שם

ש שעל "ש של ערבית וגם לק"ח גם לק"ויצא יד, ש אחת על מיטתו"שיקרא ק

' פ הקבלה שצריך לקרות ד"אבל ע, ]וכמבואר בראשונים ריש ברכות[, המטה

ועוד פעם , ש של ערבית"טוב שיקרא פעם אחת לק, ש בכל יום"פעמים ק

 .ש שעל המטה"אחרת לק

ודאי שצריך , אם ניעור בלילה: ]ב"דף לג ע[ש בנהר שלום "בלשון רבינו הרשה "כ .83

 .קודם תיקון חצות, ש שעל המטה ברגע חצות"לומר ק

אם עושין תיקון כרת שנעורין כל : ל" וז]שנה ראשונה פרשת פקודי אות יד[ח "ה בבא"כ .84
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È‡ Ô ÌÈ¯ÓÂ‡˙ÂÚÂ·˘‰ ‚Á ÏÈÏ· ÏÏÎ ˙ÂˆÁ ÔÂ˜È˙ , ¯‡˘· ÂÓÎ .נג
ÂÈ ÈÏÈÏ"Ë . 

, · ˘ÂˆÁ ˙„Â˜� ÔÓÊ ,È ‡Â‰"ÌÂÈ‰ ˙ÂˆÁ ¯Á‡Ï ˙ÂÂ˘ ˙ÂÚ˙ .נד
Ì„‡ ÏÎ ˘‡¯· ‰ÓÁ‰˘Î ‡Â‰˘ ,Û¯ÂÁ‰ ÈÓÈ· Ô‰ ıÈ˜‰ ÈÓÈ· Ô‰.85 

Â�È·¯ ˙Ú„Ï"˘ ,˙ÂˆÁ ¯Á‡ „Ú ¯ÂÚÈ�‰ , ¯ÂÚÈ�‰ ÔÎ˘ ÏÎÂ ‰¯˘ .נה
ÍÏÈ‡Â ˙ÂˆÁÓ ,‰ ÏÎ ¯ÂÚÈ�˘ ÈÓ ÔÈ„‰ ‡Â‰Â‰ÏÈÏ ,Í¯·È  ¯Á˘‰ ˙ÂÎ¯·

‰ÏÈÏ ˙ÂˆÁ ¯Á‡ ‰Ú˘ ÈˆÁÎ] .ÔÈÈ„Ú Ô˘È ‡Ï Ì‡Â , ˙Î¯· ¯Ó‡È ‡Ï
Ë�"‰¯Â˙‰ ˙ÂÎ¯·Â È .[Ú‡Â"¯Á˘‰ ˙ÂÎ¯·· ·ÈÈÁ˙� ‡Ï˘ Ù,  ÔÂ‚Î

Ô˘È ‡Ï˘, ÂÈ„‚· Ë˘Ù ‡Ï˘ Â‡, ÂÈÏÚ�Ó ıÏÁ ‡Ï Â‡, ‡ˆÂÈÎÂ, Ú‡" Ù
Ì¯Ó‡Ï ÍÈ¯ˆ ÔÎ, Â�˜˙� ÌÏÂÚ Ï˘ Â‚‰�Ó ÏÚ˘ ÈÙÏ.86  ÍÏÈ˘ ÈÂ‡¯Â

                                                                                      
טה יאמרו הקריאת שמע שעל המ,  כמו ליל שבועות והושענא רבא,הלילה

בביאורים , פרק יח אות יא[ג "צ ח"ה באול" וכ.' הפסוקים וכומעט קודם חצות עם כל
בפרק סדר , ם"ודש שבט ולימי השובביועיין בקונטרס נר ציון לח. ]קצד' עמ

ש "ע, ל"פ דעת רבינו האריז"ש שעל המטה ע"שנתבאר כל סדר ק, הלילה

 .באורך

א "ש זיע" בנהר שלום לרבינו הרשה"וכ, ט בשם הרבה אחרונים"סק' א' ב סי"מ .85

ק "ש בזוה" שזה פירוש מ]מב' ת יוסף אומץ סי"בשו[א "וכתב מרן החיד. ש" ע]ד"דף יט ע[

והיינו שהכל הולך אחר ,  ואי אתוספן שעתי דיממא אינון]ב"ה ע"ב דקצ"ח[

והדעת נותנת דהוא כשעות גן עדן הארץ שהוא תחת קו , משמרות הרקיע

ב שעות "ועל כן לעולם מונין י, לה שוו בשעוריהן קיץ וחורףדיום ולי, השוה

-דיש לאחר זמן חצות בכ, ]ו אות ב"ופט, ד אות ח"ב פ"ח[צ "באול' ועי .אחר חצות היום

 לחודש  נר ציוןיאמנם הנה כבר עמדנו בזה בקונטרס.  דקות מהנרשם בלוחות7

שחצות היום , שכי המוחש לא יוכח, ב"שהדברים צ, ניסן ולימי בין המיצרים

הוא בדיוק בחצי הזמן שבין הזריחה לשקיעה , המדוייק שהחמה באמצע ממש

, ל והראשונים"והוא מבואר גם בדברי חז, והוא הזמן הנרשם בלוחות, הנראית

, ל"ואכמ, א לאחרו כלל"ז א"ולפ, כ הוא חצות הלילה"ב שעות שוות אח"וי

 .קחנו משם

86.
שיש בזה תיקון גדול לאומרם  ]א"ע' דף כ[ בנהר שלום א"ש זיע"רבינו הרשכ "כ 

אלא , ולא מיבעיא מי שישן וקם בחצות שצריך לעשות כן כנזכר: ל"וז ,בחצות

הנה בהגיע חצות צריך , והוא לומד מתחילת הלילה, אפילו מי שלא ישן כלל



 ציון úåòåáùä âç ìéì נר 
 השחר וברכות המטה שעל ש"ק

å÷

Î¯ˆ ˙Â˘ÚÏ È˜ÂÏ‡ ˙Î¯·Ï ¯ˆÈ ¯˘‡ ˙Î¯· ÍÈÓÒÈÂ ÂÈ„È ÏÂËÈÂ ÂÈ

                                                                                      
שאם לא ישן שאין צריך לאומרם עד שיעלה , חוץ מברכות התורה, לאמרם

כך שינהג ולכן טוב . כ"ע. ברכות צריך לאומרםאבל שאר ה, עמוד השחר

בעלמא שכל ברכות ל "והטעם משום דקיי, כ"דעתו לישון אחאם אפילו 

 אף אם לא ךכגון הנותן לשכוי בינה שמבר, השחר נתקנו על מנהגו של עולם

או שמחוייב , או שמחוייב רק אם שמע, דעות' ויש בה ג[, שמע קול התרנגול

דהברכה על מנהגו ,  או גם בחצות לילה ולא שמע,בהגיע עמוד השחר ושמע

, נ בכל ברכות השחר שמברך בחצות"וה, ]ל"פ האריז"ל ע"והכי קיי, של עולם

ברב פעלים ח "הנה רבינו הבא, מנםוא@@ .הרי מברכם על מנהגו של עולם

, ש"מגדולי תלמידי הרש[אר 'הביא ששאל מפי הרב החסיד רבי דוד מג ]'א'  סיח"ד חאו"ח[
ואמרו שנוהגים כפשט ,  איך היה מנהג חסידי בית אל בזה]ץ בישיבת בית אל"היה השו

מ "מ, שאם ניעורים כל הלילה מברכין ברכות השחר בשחרית, ל"רבינו האריז

ש החמיר "היות והרש, ז הם נוהגים לברכם בחצות לילה"שעכ, ח"כתב הבא

שדחה דברי , ש"והביא שם מספר דברי שלום לנכד רבינו הרש. בזה הרבה

ח היה נוהג תחילה לברכם "שרבינו הבא, ]בסוף התשובה[ש עוד "וע. ם"הרד

כ ברכות "מפני שחשש שאם יסדרם בחצות לילה יבוא לברך ג, בשחרית

ולכן הניח כל , ואם יניח ברכת התורה לבוקר שמא ישכח מלברכה, התורה

ז כתב "כמ "ומ. כ חזר לומר סדר הברכות בחצות"אמנם אח, הברכות לשחרית

, כ"אבל אם ניעור עד אחר חצות ודעתו לישן אח, לענין הניעור כל הלילה

ש יכול "פ שלדעת רבינו הרש" שאע]ידאות ולדות שנה ראשונה פרשת ת[ח "כתב בבא

ורק [, מ מנהגינו שלא לברכם עד אחר קימתו מן השינה"מ, לברכם אחר חצות

מו ' סי[ח "בכה' ועי]. כשניעורים כל הלילה מברכים אותם תיכף אחר חצות
ש דאם קם בחצות מברך כל "ל והרש"שמנהגינו כהאריז,  שכתב]ט"סקמ

חוץ , מברך כל הברכות בחצות, וכן מי שלא ישן בלילה כלל, הברכות

, י שאינו מברך כלל"וברכת ענט, מברכות התורה שמברך בעלות השחר

ב "ח[צ "ובאול]. שןומיהו שם לא נתבאר שבני ספרד נוהגין כן גם במי שחוזר לי[
שרשאי לומר ברכות השחר מחצות לילה אפילו כשלא ישן ,  כתבו]אות ז' פרק ד

יברך ברכות השחר רק בקומו , מ אם חושש שבבוקר ישכח שבירכם"ומ, עדיין

שאין לחוש שישכח , ]קצד' בביאורים עמ, ג פרק יח אות יא"ח[מ כתבו עוד "ומ. משנתו

לאומרם לעולם בחצות , שכיון שיתרגל בכך, רויאמר ברכות השחר שוב בבוק

ולכן ראוי לו לנהוג , יזכור ולא יטעה, ]כשישן בקביעות אחר חצות[, לילה

 . ש"לברכם בחצות כדברי רבינו הרש
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‰Ó˘�,87 „Ú ÌÈÈÒÈÂ "˙È¯· Ô· ‡Â‰˘ ÔÈ·" ,] „Ú ˙¯Á‡ ‡ÁÒÂ� ÈÙÏ Â‡
"Ì�‰È‚ Ï˘ ‰�È„Ó[", ¯˙ÂÈ ‡ÏÂ ,¯ÂÊÁÈÂ Â„ÂÓÏ˙Ï. ] ÌÎ¯·Ó Â�È‡Â

¯˜Â·· ˙ÙÒÂ� ÌÚÙ ,Á‡ Ô˘È Ì‡ ÂÏÈÙ‡Â"Î88.[ 

äìéìá äìéëàá úåëøáä éðéã 

 .ˆ¯ÌÈ„ÓÂÚ‰ ˙È·· ‰' ˙ÂÏÈÏ· ËÚÓÈÂ ÏÎ‡Ó· ‰˙˘Ó·Â, ˜¯ È„Î ÌÎ .נו

�Â˘‡¯ ‰Î¯· ÔÈ�ÚÏ ,„Á‡ ÌÂ˜Ó· Â„ÂÓÈÏ Ú·˜ Ì‡ , ˙Î¯· Í¯·Â‰ .נז
ÔÈ�‰�‰ ,‰ÏÈÏ‰ ˙ÂÚ˘ Í˘Ó· ˙Â˙˘Ï Â‡ ÏÂÎ‡ÏÂ ÍÈ˘Ó‰Ï Â˙Ú„ Ì‡ ,

‡˘ Â˙�ÂÎ ‰ÏÈÚÂÓ ˙ÂÚ˘ ‰ÓÎ Â¯·Ú Ì‡ ÂÏÈÙ‡"·Â˘ Í¯·Ï ˆ. 
ÌÂ˜Ó Â˙Â‡· ÂÈ‰ ‡Ï˘ ‰ÏÈÎ‡ Â‡ ‰È˙˘ ˘„ÁÓ Â‡È·‰ Ì‡ ÂÏÈÙ‡Â ,

‰¯Â‡ÎÏ ‰Ê·ÂÂÎÏ "Í¯·Ï ·ÈÈÁ Ú ,Ó" ÌÈ‡·‚‰˘ ÌÂ˜Ó· ‡Â‰˘ ÔÂÈÎ Ó
ÌÈ„ÓÂÏÏ ‡È·‰Ï ÌÈ‡¯Á‡ , ˙È·‰ ÏÚ· ˙Ú„ ÏÚ Â˙È˙˘Â Â˙ÏÈÎ‡ ·È˘Á

ÂÈ�ÙÏ Â‡È·È ¯˘‡ ÏÎÎ.˘ ÔÙÂ‡·Â ÂÓˆÚÏ Á˜ÂÏ , Ú„ÂÈ Â�È‡ ‡Â‰˘ Â‡
 ˜¯ ¯ÂËÙÏ Â˙Ú„ ÔÈ‡˘ ‰Î¯·‰ ˙Ú˘· ÔÈÂÎÈ „ÂÚ ˙Â˙˘Ï ‰ˆ¯È Ì‡

‰�Â˘‡¯ ‰Î¯· ‰ÈÏÚ Í¯·È Ê‡Â ‰Ê ÒÂÎ , ‰Î¯·ÂÒÂÎÂ ÒÂÎ ÏÚ ‰�Â¯Á‡ ,
‰ÎÈ¯ˆ ‰�È‡˘ ‰Î¯·Ï Ì¯Â‚ ‰Ê· ÔÈ‡Â.89  ÏÎ ˙Â˙˘Ï È‡„Â Â˙Ú„ Ì‡Â

Â‡È·È˘ ‰Ó ,ÏÈÚÂÓ ,‡Â"·Â˘ Í¯·Ï ˆ.90  ‰Ó ÏÎ ÏÚ ÔÈÂÎÈ˘ ÔÙÂ‡· ‰ÊÂ
„ÂÓÈÏ‰ ÔÓÊ Í˘Ó‰· Â‡È·È˘. 

˙ ‰ÂÓÂ˜Ó ‰�˘Ó ‰ÏÈÏ‰ Í˘Ó· Ì‡ ,È·Ï ˙‡ˆÏ ÔÂ‚Î ‡ˆÂÈÎÂ ‡ÒÎ .נח
‰Ê· ,Â‡È·È˘ ‰Ó ÏÎ ÏÚ Â˙Ú„ ‰˙È‰ ‰ÏÈÁ˙Ó Ì‡, ˙ÂÓÂ˜Ó‰ ÏÎ ÏÚÂ 

ÏÎ‡È˘ , ‡Â‰ ‡ˆÈ˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ Ì‡ ÈÂ�È˘ ·È˘Á ‡Ï „Á‡ ‚‚ ˙Á˙
ÌÂ˜Ó.˙ÂÓÂ˜Ó‰ ÏÎ· ÏÂÎ‡Ï Â˙Ú„ ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡  , ÏÎ È¯‰

ÌÂ˜Ó ÈÂ�È˘ ·˘Á� ‡Ï ÔÂ˘‡¯‰ ÂÓÂ˜Ó ‰‡Â¯˘ ,ÌÈ¯„Á È�˘· ÂÏÈÙ‡Â. 
·Â˘ Í¯·Ï ÍÈ¯ˆ ÔÂ˘‡¯‰ ÂÓÂ˜Ó ‰‡Â¯ Â�È‡ Ì‡ Ï·‡. 

                                    
 .ח שם"כה .87

 .ט"מז סוסקכ' ח סי"כה .88

 .יז' ח סי"א או"צ ח"אול .89

 .ב אות יז"ב פי"צ ח"אול .90
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ıÂÁÏ ‡ˆÈ Ì‡ ,Â˙ÏÈÎ‡ Ú·˜˘ ÔÂÈÎ È¯‰‡ˆÈÂ Ô‡Î  , ÈÂ�È˘ ·È˘Á .נט
ÏÎ‡˘ ‰Ó ÏÚ ‰�Â¯Á‡ ‰Î¯· ‡ˆÂÈ˘ È�ÙÏ Í¯·Ï Í¯ËˆÈÂ ÌÂ˜Ó , ·Â˘Â

Â˙ÏÈÎ‡ Í˘Ó‰ ÏÚ ‰�Â˘‡¯ ‰Î¯· Í¯·È ,Ú‡Â" ÔÈ‡ ˙‡ˆÏ ·˘Á˘ Ù
‰ÏÈÚÂÓ Â˙·˘ÁÓ ,ÌÂ˜Ó ÈÂ�È˘ ·È˘ÁÂ.91 

‡Â·Á È�· ÁÈ�‰ Ì‡ , Â�ÈÈ‰„Ì˘ ÌÈ‡ˆÓ�˘ „ÂÚ ˘È˘ , ÂÏÈÙ¯‰ .ס
ÂÓÚ ÏÎ‡˘ „Á‡ ,˙ÏÈÎ‡Ï ¯ÂÊÁÏ ÏÎÂÈ˘ ÏÈÚÂÓ˙È�˘· Í¯·Ï ‡Ï· Â. 

]ÂÓÂ˜ÓÓ ‡ˆÈ˘ Ì„Â˜ ‰�Â¯Á‡ ‰Î¯· ·ÈÈÁÏ ¯ÂÚÈ˘ ÏÎ‡· ‡˜Â„ ‰ÊÂ[. 
ÏÈÚÂÓ Ì‡ Ì�Ó‡ÁÈ�‰Ï  ‰Î¯· ÌÈ�ÂÚË ÔÈ‡˘ ÌÈ¯·„· ‰¯Â·Á È�· 

� ‡¯Â· ÔÂ‚Î ÌÓÂ˜Ó· Ì‰È¯Á‡˙Â·¯ ˙Â˘Ù‰Ê· ˙˜ÂÏÁÓ ˘È ,92  Ì‡Â
Ò Ô�È¯Ó‡ ‡ˆÈÏ˜‰Ï ˙ÂÎ¯· ˜Ù‡Â "Í¯·ÏÂ ¯ÂÊÁÏ ˆ.93  È�ÈÓ· Ï·‡

 ˙Â�ÂÊÓ]ÔÙ‚‰Â[ , ‡Ï· Â˙¯Â·ÁÏ ¯ÂÊÁÏ ‰¯Â·Á È�· ÁÈ�‰˘ ‰Ó ÏÈÚÂÓ
‰È�ÙÏ ‡ÏÂ ‰È¯Á‡Ï ‡Ï Í¯·Ï.94  

‡ÌÈ¯„Á‰ ÏÚ Â˙Ú„ ‰˙È‰ ‡ÏÂ ÔÂ˘‡¯‰ ÂÓÂ˜Ó ‰‡Â¯ Â�È‡ Ì  .סא
ÌÈ¯Á‡‰ ,‰¯Â·Á È�· ÁÈ�‰ ‡Ï Ì‚Â, ÂÎÏ" ‰�Â¯Á‡ ‰Î¯· Í¯·Ï ÍÈ¯ˆ Ú

ÏÎ‡˘ ‰Ó ÏÚ , ÏÚ ‰�Â˘‡¯ ‰Î¯· Í¯·È ÂÓÂ˜ÓÏ ¯ÂÊÁÈ˘ ¯Á‡Â
¯‡˘‰.‡ ‡ˆÈ ¯·Î Ì‡Â "¯·Ï ˆ‰�Â¯Á‡ ‰Î¯· Í , ‰�Â˘‡¯ ‰Î¯· ˜¯

¯‡˘�‰ ÏÚ.95  

                                    
 .קעד' ע סי"שו .91

 לא מהני הניח בני חבורה בדברים שאין טעונים ]קעד' סי[ע " השודלדעת מרן .92

א גם בזה מהני אם "ולדעת הרמ, ]כגון בורא נפשות[ברכה אחריהם במקומם 

ל "כ אם עבר ויצא והניח אחד במקום הו"ע, הניח אדם אחד במקום אכילתו

, ח"ב קעח סקי"ובמ, ובביאורים, ב אות יד"ב פי"צ ח"אול' עי. ל ולא יברך"סב

 .ז"ע בכ"ול

 .ח שם"כה' עי .93

שכתב שכל שמברכים עליו מעין שלש דינו ' א אות ג"ח בהעלותך ש"בא' עי .94

 .ש"ע, ל"כפת לענין שינוי מקום מחמת שיש מחלוקת בדבר וסב

ע "דלדעת מרן השו, ל"משום סב, א"וכסברת הרמ, ח בהעלותך אות ד"בא .95

 .ונה על מה שעתיד לאכולוגם ברכה ראש, צריך לברך למפרע על מה שאכל
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‡�Â¯Á‡ ‰Î¯· ÔÈ�ÚÏ , Â¯·Ú ¯ÂÚÈ˘Î ‰˙˘ Â‡ ÏÎ‡˘ ˙ÚÓ Ì‰ .סב
 ˘ÓÂÁÂ ‰Ú˘]˙Â˜„ ÌÈ˙˘Â ÌÈÚ·˘Î[ ,ÔÂ·Ú¯ Â‡ ‡Óˆ ˘È‚¯ÓÂ , È¯‰

ÂÈÚÓ·˘ ÔÂÊÓ‰ ÏÎÚ˙� ¯·Î˘ ,Ú‡Â"‡ ‰�Â˘‡¯ ‰Î¯· ÔÈ�ÚÏ˘ Ù" ˆ
¯ÂÊÁÏ ,Ó"ÏÎ‡˘ ‰Ó ÏÚ ‰�Â¯Á‡ ‰Î¯· „ÈÒÙ‰Â ÏÎÂÚÓÎ ·È˘Á Ó. 

 ‰Ú˘ Ï˘ ˜ÒÙ‰ ÔÈ‡Â ÌÚÙ È„ÈÓ ÏÎÂ‡Â ÍÏÂ‰ Ì‡˘ Â˙ˆÚ ÔÎ ÏÚ
·Â˘ ·Ú¯ ‰˘Ú� ‡ÏÂ ˘ÓÂÁÂ , Í¯·È ËÚÓ ËÚÓ ‰ÏÈÎ‡· ÍÈ˘ÓÓ˘ ÔÂÈÎ

ÏÎ‰ ÏÚ ‰�Â¯Á‡ ‰Î¯· ÂÈ˙ÂÈ˙˘Â ÂÈ˙ÂÏÈÎ‡ ÏÎ ÛÂÒ·. ‰˘ÂÚ Ì‡ Ï·‡ 
Ó ¯˙ÂÈ Ï˘ ÌÈ˜ÒÙ‰˙Â˜„ ÌÈ˙˘Â ÌÈÚ·˘ , ·Â˘ ˘È‚¯È˘ Ú„ÂÈ˘ Ë¯Ù·

·Ú¯ Â‡ ‡Óˆ ,‡ ‰�Â¯Á‡ ‰Î¯· Í¯·È È¯‰Â˙È˙˘ Â‡ Â˙ÏÈÎ‡ ¯Á ,
ÍÂ¯‡ ÔÓÊ ¯Á‡ ˘„ÁÓ Ì‰Ï Â‡È·È˘ÎÂ , Â‡È·È˘ ‰Ó ÏÚ ˘„ÁÓ Í¯·È

 ÂÓˆÚ ˜ÏÈÒ ‰�Â¯Á‡ ‰Î¯· Í¯·˘ ÔÂÈÎ„ ‰�Â¯Á‡Â ‰�Â˘‡¯ ‰Î¯·
ÂÈÎÂ ‰Ù‡Ó Â‡ È¯Ù Â˙Â‡ ˙ÏÈÎ‡Ó‰Ê· ‡ˆ. 

ÈÎÊ‰ÏÓ ¯Â·ÚÈ ‡Ï˘ ‰Ê‰ ˘Â„˜‰ ‰ÏÈÏ· Ë¯Ù· ¯‰ÊÈ Ì„‡ ÏÎ¯  .סג
‰ ˙‡ 'ÂÎ· „·Î�‰ÂÂ˜· ‰ÈÂˆ¯ ‰�Ì¯ Ï,  ÈÙÏ¯ˆ˘ ÂÈ�Ê‡Ï ÚÈÓ˘‰Ï ÍÈ

‰ÏÁ˙ÎÏ ,Á ‰ÎÈ¯ˆ ‰�È‡˘ ‰Î¯· Í¯·È ‡ÏÂ"Â. ˜ÙÒ‰ ˙È·Ï Ò�Î� Ì‡Â 
Â˙·ÂÁ È„È Â‡ÈˆÂ‰ÏÂ Í¯·Ï ÏÂÎ‡Ï ‰˙Ú ‰ˆÂ¯˘ Â¯È·ÁÓ ˘˜·È , ‡Â‰Â

È ˙‡ˆÏ ÔÂÂÎÈÂ ÚÓ˘ÈÂ ·È˘˜È‰·ÂÁ È„ÌÈ�ÂÂÎÓ „ÁÈ ÚÈÓ˘ÓÂ ÚÓÂ˘ . 

‡ÊÈÏ ˘È , ¯Á˘‰ ˙ÂÏÚ Ì„Â˜ ‰Ú˘ ÈˆÁÓ˘ Â‡ Ô˘ÈÏ ¯ÂÒ‰¯ .סד
Ú·˜ ˙„ÂÚÒ ÏÂÎ‡Ï ,‰ˆÈ·Î ¯ÂÚÈ˘Ó ¯˙ÂÈ ˙Â�ÂÊÓ Â‡ ˙Ù Â�ÈÈ‰„,96 
˜Ó ÏË·˙È ‡Ó˘"˘] .ÙÏÂ"¯˙ÂÓ ¯ÓÂ˘ „ÈÓÚÓ Ì‡ Ê[ . ˙ÂÏÚÓ ÔÎÂ

¯·„ ÌÂ˘ ÏÂÎ‡Ï ¯ÂÒ‡ ¯Á˘‰ , ‰ÏÈÙ˙‰ Ì„Â˜ ÏÂÎ‡Ï ¯ÂÒ‡˘ „ˆÓ
]¯ÓÂ˘ „ÈÓÚÈ˘ ÏÈÚÂÓ ‡Ï ‰ÊÏÂ .[ ˜¯Â‰˙Â ‰Ù˜ Â‡ ÌÈÓ ˙È˙˘ , ÔÈ‡˘

˙Ú„‰ ·Â˘ÈÈÏ ˜¯ ·Ï‰ ˙‡ „ÂÚÒÏ Ì˙Â‡ ÔÈ˙Â˘ ,¯˙ÂÓ ,]È‰Â Â�È
¯ÎÂÒ ‡Ï· ‰˙Â˘˘Î97 .[ÌÈ„ÚÂÒ˘ ˙Â‡˜˘Ó Ï·‡ ·Ï‰ , ·ÏÁ ÔÈÈ ÔÂ‚Î

                                    
 .ערביתלגבי רלה ' ובסי,  לולבלגביתרנא ' בסי' ועי, ב שם"פט ומ' ע סי"שו .96

א שהתיר למי שאין "ח סקל"בכה' ועי. ב"י פט סק"א בברכ"כ במרן החיד"כ .97

מ "ומ. שישתה גם עם סוכר, דעתו מיושבת עליו ואינו יכול לשתותו בלא סוכר
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‰¯È·Â ,¯ÂÒÈ‡‰ ÏÏÎ· Ì‰.98 

øçùä ãåîòá äìéáè 

 ËÚÓ Ì„Â˜ ˙ÂÏÚ ¯Á˘‰ ÈÂ‡¯ ÏÂ·ËÏ, ˘˘È ‰ÏÈ·ËÏ ÔÓÊ· ‰Ê Í¯Ú .סה
ÏÂ„‚ Ú"Ù „ÂÒ‰ Ï·˜Ï ˙ÙÒÂ˙ ‰¯‰Ë ‰˘Â„˜Â, „ÂÒ· È˙˜¯ÊÂ ÌÎÈÏÚ 
ÌÈÓ ÌÈ¯Â‰Ë. Â‡È‰ ˙ÈÏÎ˙Ó ÏÎ Â�˙„Â·Ú ÁÒÙÓ „Ú ‰˙Ú, ‰ÏÈ·Ë· 

Â·˙ÏÈÙ˙ ˙È¯Á˘ Â·ÛÒÂÓ ˙„ÂÚÒ·Â ÂÈ"Ë. ÚÏ ÔÎ ¯‰Ë ÌÈ„È ÛÈÒÂÈ 
ıÓÂ‡ „ÂÓÚÏ ÏÚ ¯Ó˘Ó‰ Ú‡"Ù ÛÈÈÚ˘ ‰ÓÓ „ÓÏ˘ ÏÎ ‰ÏÈÏ‰, È„Î 

ÍÈ˘Ó‰Ï ¯„Ò ÔÂ˜È˙‰ „Ú ‡¯ÈÓ‚, Ê¯„ÊÈÂ ÏÂ·ËÏ ‰Â˜Ó· Â‡ ¯‡·· ÌÈÓ 
ÌÈÈÁ Ì‡ ˘È ÂÏ, È„Î Ï·˜Ï ˙ÙÒÂ˙ ‰˘Â„˜ ÔÓ ¯˙Î ÔÂÈÏÚ Í˘Ó�‰ 

‰ÏÈÏ· ‰Ê‰ Ú"È „ÂÓÏ‰, ‡Â‰Â ‡¯˜�‰ ¯Ú˘ ÌÈ˘ÓÁ‰.99  

  ÈÈ˜ ‰ËÈÁÒ‰ ÔÈ�ÚÏ" Ô¯ÓÎ ÏÂ˘‰" ÚËÁÒÈ ‡Ó˘ ˘˘Á ÔÈ‡˘.100 .סו

‚Â˘‰ Ô¯Ó ˙Ú„Ï"Ú ,Ï ¯˙ÂÓÏÂ·ËÏ Â‡ ıÂÁ¯  ÌÈÓÁ ÌÈÓ· Ì .סז
]ıÁ¯Ó· „·ÏÓ[ , ÂÓÁÂ‰ Ì‡ ˜¯ÂÈ ·¯ÚÓ"Ë, ]˙·˘Ó ‰�Â˘ ‰Ê·Â ,

 ÔÈÓÁ· ‰· ıÂÁ¯Ï ¯ÂÒ‡˘ÂÏÈÙ‡ÚÓ ÂÓÁÂ‰ "˘[.101 Ó¯‰ ˙Ú„ÏÂ" ‡
˘ÂÙ ÌÈÓ‰ ÂÈ‰È˘ ¯‰ÊÈÏ ˘ÈÔÈÓÁ ‡ÏÂ ÔÈ¯,102  ¯ÂÚÈ˘ „Ú Â�ÈÈ‰Â

 ˙ÂÏÚÓ ‰Ú·˘Â ÌÈ˘Ï˘]˜Â¯‰ ˙ÂÓÈÓÁ ‡È‰˘.[103 ÂÓÁÂ‰ ÌÈÓ‰ Ì‡Â 

                                                                                      
ודוקא , בודאי יש לאסור,  שהסוכר סועד ליבושאם ממתיק הקפה באופן, נראה

 שאסר לשתות קודם ]ז אות ז"ב פ"ח[צ " ועיין באול.לבטל מרירות הקפה התירו

ודחה דברי , ]ואפילו מעט, ש עם חלב"וכ[, התפילה קפה או תה עם סוכר

 .ודון מינה ואוקי באתרין, ח"המקילין שבכה

לא לשתות אפילו מים משעלה ש דמי שמחמיר ש"וע. ג"ל וסקל"ח פט סק"כה .98

 .ב"תע, ]בשאר ימות השנה[עמוד השחר 

 . סב' א סי"ח, ח"ובלשון חכמים לרבינו הבא, א"ט ע"שער הכוונות דף פ' עי .99

 .ב פרק לה אות ב בביאורים"צ ח"אול' עי .100

 'עי, ואפילו לא בבית החיצון, ז כשאינו במרחץ"מיהו כ. ג"ע תקיא ס"שו' עי .101

 . ט"ועיין עוד להלן בדיני רחיצה ביו, ן"י והר" בשם הב]ז"טתקיא סק[ב "במ

 .ט"ב סקי"מ .102

 ].לה אות ג בביאורים' ב סי"ח[צ "אול' ועי,  ועוד]ד"קפח סקי[ד "ך יו"ש' עי, ה בפוסקים"כ .103
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ÂÈ·"Ë ,Ï ¯ÂÒ‡Ï Â‡ ıÂÁ¯Ì‰· ÏÂ·Ë.104
 ÂÓ ˙Ú„Â"·¯‚‰ ¯" ˆ

‰ÏÏÊ"˘ ‰ÂÏÈÙ‡ ÂÓÁÂ‰ È·È˘Á ˙ÈËÓÂËÂ‡ ‰˜Ò‰· ÂÓÁÂ‰ Ì‡ 
ÂÈ·"Ë.105

 

˘Î˘�Â ÊÈ¯Ê ‡‰È ÌÈÓ˘ ‡¯È , ˙ÂÏÚ Ì„Â˜ ÂÈ·˜� ˜Â„·Ï ÌÈ„˜È¯ .סח
¯Á˘‰ .Â‡·‡ÒÎ‰ ˙È·· Â˙ÂÈ‰· ÌÂÈÂ ‰ÏÈÏ ¯·ÁÈ ‡Ï˘ ÔÙ.106
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אינו ראיה שכל המקוה , ומה שלפעמים כשנכנס למקוה מרגיש חום ברגליו

כ גם "ובד. [אבל למטה צוננין יותר, כי המים החמים עולים למעלה, חמה

מ "מ, ט לכארבעים ושנים מעלות ומעט יותר"ש או בעיו"מקוה שנתחממה בע

שאין חום גופו , ועוד]. עד הבוקר מצטננין המים עד לכשלשים ושבעה מעלות

ורק , לפי שמצטנן מן האויר תמיד, מבחוץ וברגליו כשלשים ושבעה מעלות

הוא בשיעור שלשים ] ית השחי או בתוך פיוכגון בב[במקומות שהחום נשמר 

ועל כן דוקא אם מרגיש חמימות במי המקוה כלפי מקומות , ושבעה מעלות

 .בזה דוקא יהיה מוכח שהמקוה חמה יותר מחמימות הרוק, אלו

דדוקא בטבילת , ובמה שיתבאר להלן בדיני רחיצה בזה, ג"ע תקיא ס"שו' עי .104

 .מצוה יש להקל

 .ט מה שנתבאר בזה באורך"י רחיצה ביוועיין להלן בדינ .105

 .ח וישלח שנה ראשונה אות ג"בא .106
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ò úëøá ìèðíéãé úìé 

ÂÚÈ�Â ‰ÏÈÏ· Ô˘È,˙ÂˆÁ ¯Á‡Ï ÔÈ· ˙ÂˆÁ Ì„Â˜ ÔÈ·  , ÂÈ„È ÏÂËÈ¯‰ .סט
Ú Í¯·ÈÂÌÈ„È ˙ÏÈË� Ï,107 ]Ï ‡Ï‡ Í¯·Ó Â�È‡ ˙ÂÎ¯·‰ ¯‡˘ Ï·‡ ¯Á‡
˙ÂˆÁ,�Î "Ï[.˙ÂˆÁ ¯Á‡ „Ú ‰ÏÈÏ‰ ˙ÏÈÁ˙Ó ¯Ú ‰È‰˘ ÈÓÂ  ,Â Í¯·

 ˜ÒÚÂ ˙ÂˆÁ ÔÂ˜È˙ ¯Ó‡Â ¯Á˘‰ ˙ÂÎ¯·‰¯Â˙· ,‡·‰ ˙Ú„" Ì˘· Á
˘¯‰ Â�È·¯"˘ ,ÙÚ„" Â�È‡Â ÌÈ„È ˙ÏÈË� ÏÚ ˙Î¯·Ó ¯ËÙ� „ÂÒ‰ È
„ÂÚ ‰Î¯·Ó. Â ÂÏÈÙ‡ Ì‡Á‡ Ô˘È" Î ¯‡˘·¯˜Â·‰ „Ú ‰ÏÈÏ‰, ·È˘Á 
ÌÂÈ· Ô˘ÈÎ ,Â‰Î¯· ‡Ï· ÂÈ„È ÏÂËÈ.108  

                                    
ה גם "ע אם כ"ויל. ש"ד ע' ח סי"ובכה, ר אות יג"ח פרשת תולדות ש"בא .107

דכלפי , א דהברכה נתקנה על שנעשין כבריה חדשה בבוקר"לשיטת הרשב

, פ שהוא קודם חצות"אע, חשיב חידוש הבוקר עתה, איש זה שנתעורר עתה

 .ע בזה"ול

 אחר ,ואפילו ישן אחר חצות: ל" כתב וז]א"ע' דף כ[ש "בינו הרשבנהר שלום לר .108

 ולא שליט עליה עוד רוח , אין בכך כלום,שיאמר הברכות ותיקון חצות
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‡·ÂˆÁ· ¯ÂÚÈ� ‰È‰ Ì‡ ,‰¯Â˙· ˜ÒÚÂ , ˙ÂÎ¯· Í¯È· ‡Ï Ï˙ .ע

                                                                                      
כי סכנת ', וכו אחר שנתעורר בחצות , ולא טעים עוד טעמא דמותא,מסאבא

 , ישן מקודם חצות הוא על מי שהיה',האחיזה והשליטה הנזכר של הקלי

 אבל הישן אחר ,כר כנז' אז שולטים עליו הקלי, ולא נתעורר,ועבר עליו חצות

דרוש [כ "ה בשמן שמן ששון על שעה"וכ. כ"ע. חצות אין להם שליטה עוד עליו
שכיון שכבר עשה סדר תיקון חצות ועסק כשעה בתורה אחר , ]תיקון חצות

לק אחיזת י וס,כות והלימודי הבר"עכבר המשיך כל השפע הנצרך , חצות

 ולא שליט ביה ,ביום הרי הוא כישן ,כ" אח ואפילו אם יחזור וישן,החיצונים

דרבינו ,  הביא]בתחילת ההלכה, תולדות אות יג' ר פ"ש[ח "באבו. כ"ע. רוח מסאבא

 ]שם אות טו[וכתב עוד , צ לברך נטילת ידים"ש כתב שהישן אחר חצות א"הרש
ואמנם כמדומה . 'צ ליזהר שלא ליגע בנקביו וכו"אשבישן רק אחר חצות 

וגם לא נזכר , צ נטילה כלל"ש שא"שלא נזכר כן בהדיא בדברי רבינו הרש

רק כתב דלא טעים טעמא , ר שורה עליו"שהישן אחר חצות לילה אין רו

דהנה גם לגבי שינה בשש שעות ראשונות של הלילה כתב , דועו. דמותא

וכולם , ה רוחא דמסאבאם חצות לא שליט ביש דאם ניעור קוד"רבינו הרש

,  שיטול נטילה גמורה ויברך]שם[ח "ז בזה הורה רבינו הבא"ועכ, ט נישמין"כנ

ל בדעת "וצ]. ש"ש לא נקט כן בדעת רבינו הרש"והרב דברי שלום נכד הרש[

מ "מ, פ דלא שלטא עליה רוחא דמסאבא"דגבי הישן קודם חצות אע, ח"הבא

, ורק כלפי הישן אחר חצות נתבאר כן, א כישן ביוםש שהו"לא נתבאר ברש

בל הישן אחר חצות א, י מדינא"ר וצריך נט"ולכן הישן קודם חצות יש עליו רו

, ש דחשיב כישן ביום"דכל דברי הרש, ע"ז יל"אכן לפ. י"צ נט"ר וא"אין בו רו

נאמרו רק במי שאחר חצות אמר תיקון חצות ובירך ברכות השחר ועסק 

, אינו בכלל זה, מי שישן אחר חצות ולא קיים שאר התנאיםאבל , בתורה

רק כתב בסתמא שהישן אחר חצות , ח לא נזכר שום חילוק בזה"ובדברי הבא

, ש"אחר שנראה שמקור הדבר מדברי רבינו הרש, ולכאורה.ש"ע, ר"אין בו רו

, ומכח זה יש שרצו לפרש. כ לא שמענו משם אלא במקיים כל התנאים"א

כ תיקון "ח בזה לא נאמרו אלא בישן אחר חצות ועשה ג"דגם דברי הבא

גם לכאורה . והדוחק בזה מבואר. חצות ובירת ברכות השחר ועסק בתורה

שהביא , א אזולאי"נו מהר בשם זק]ו"סק' ד' סי[י "א בברכ"ש מרן החיד"ע ממ"יל

ר שורה עליו "רו" ביום"דאפילו בישן , ק"ו להוכיח מלשון הזוה"בשם מהרח

ז לא עדיף הישן בלילה "ולפ, ש"ע, ם די לונזאנו"וכן הביא ממהר, י"טוצריך נ

 .ע"וצ, אחר חצות
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¯Á˘‰ ,Á‡ Ô˘ÈÂ"‰ÏÈÏ‰ Ï˘ È�˘‰ ÈˆÁ· Î ,Ù˙Ò�‡·‰ ˜"Á109  Ì‡
˘¯‰ Â�È·¯ ˙Ú„Ï ÌÈ„È ˙ÏÈË� ÏÚ ˙Î¯·Ó ¯ËÙ�"˘ . Â�È„È· ÔÈ‡Â

˜ÙÒ‰ ËÂ˘ÙÏ ,·Ò ¯ÓÂÏ ÈÂ‡¯ ‰È‰Â"Í¯·Ï ‡ÏÂ Ï.110 ‚‰�Ó Ì�Ó‡ 
Í¯·Ï ÌÏÂÚ‰.111

  ¯Ó‡Â ˙ÂˆÁ· ¯ÂÚÈ� ‰È‰ Ì‡ ÔÈ„‰ ‡Â‰˘ ‰‡¯�Â
˙ÂˆÁ ÔÂ˜È˙ ,¯Á˘‰ ˙ÂÎ¯· Í¯È· ‡ÏÂ.112 ¯Á˘‰ ˙ÂÎ¯· Í¯È· Ì‡Â 

˙ÂˆÁ· ,Ú‡"ÂˆÁ ÔÂ˜È˙ ¯Ó‡ ‡Ï˘ Ù‰¯Â˙· ˜ÒÚ ‡ÏÂ ˙ , Í¯·È ‡Ï
ÌÈ„È ˙ÏÈË� ÏÚ ¯˜Â·· ,Ï˜‰Ï ˙ÂÎ¯· ˜ÙÒ„.113 

                                    
109.

 .ח תולדות שנה ראשונה אות יג"בא 

110.

 .ה בשיעורו"צ זללה"ר הגרב"מו 

111.

ש נאמרו "לפי שדברי הרש, ונראה שכן ראוי לנהוג. ח שם"כ רבינו הבא"כ 

רכות השחר ועסק ובירך ב, אמר תיקון חצות, במי שעשה שלשת הדברים

, ועוד. ואין לנו ראיה לפטור מברכה מי שלא עשה כדבריו ממש, בתורה

וכאן שלא , ש משמע דהעיקר נקבע לפי ברכות השחר"דלשון רבינו הרש

 .נראה יותר שצריך לברך בבוקר על נטילת ידים, בירכם

112.

או , ח לא ביאר אם כלול בספיקו גם באופן שאמר תיקון חצות ולא בירך"בבא 

ולכאורה נראה דגם זה בכלל . רק בעסק בתורה ולא בירך ברכות השחר

ח "גם בזה יהיה הדין כמסקנת הבא, עד כמה שהוא בכלל הספק, מ"ומ. הספק

דגם באופן שעסק בתורה וגם אמר תיקון , ונראה עוד. שנהגו העולם לברך

ולמעשה ההוראה , גם זה בכלל הספק, אבל לא בירך ברכות השחר, חצות

ובפרט להמבואר דמשמעות , נהג לברך על נטילת ידים גם באופן זהכפי המ

 .ש"ע, י שמברך ברכות השחר"ש דהעיקר נקבע בזה ע"דברי רבינו הרש

113.

וגם , ש נראה דהעיקר תלוי אם בירך ברכות השחר"כבר נתבאר דבדברי הרש 

רק נסתפק אם די בלימוד לחוד בלא , ח לא מצינו שנסתפק באופן זה"בבא

כ די לפוטרו "אבל אפשר דבברכות השחר לחוד בלא הלימוד ג, הברכות

, ח שהמנהג לברך"ולכן בזה שאין גילוי מפורש בבא, י בבוקר"מברכת ענט

וכשאמרו . ה"צ זללה"ר הגרב"וכן נראה מדברי מו. ל"פ סב"ראוי לומר דעכ

ענה רבינו , י שיברך ברכות השחר"י ע"שלא כדאי להפסיד ברכת ענטלפניו 

שמעלת אמירת ברכות השחר בחצות אינה עדיפה מברכת  לנו מנין: ל"זצ

 , אלא צריך לעשות כפי שצריך, שאין צריך לחפש ברכות,והיינו. י"ענט

ש הקפיד שיאמרם אחר חצות מיד ולא ישהא עצמו "הרשמאחר שרבינו ו

ישן בליל שבועות כדי לשעדיף אדם יאמר וכי , כן צריך לעשות, מלאומרם
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‰¯ÂˆÁ ÔÂ˜È˙ ¯ÓÂÏ ·ÂÈÁ ÔÈ‡˘ ˙ÂÚÂ·˘ ÏÈÏ· , ÂÏÈ‡Î ÔÂ„È� È˙ .עא
Â¯ÓÂ‡Ï ·ÂÈÁ ˘È˘ ÔÓÊ· Â¯Ó‡ ,‡Â" Î ˙ÂÚÂ·˘ ÏÈÏ· Í¯È· ‡Ï ¯˘‡Î
‰ÏÈÏ‰ ˙ÂˆÁ· ¯Á˘‰ ˙ÂÎ¯· , È¯‰�‰ ˜ÙÒ‰ ÏÏÎ· ‡Â‰"Ú Ì‡ Ï" È
 ‰¯Â˙· ˜ÒÚ‰Â ˙ÂˆÁ ÔÂ˜È˙‚"Î  ·ÂÈÁÓ ¯ËÙ� ÏÚ ˙Î¯·Ë�"È , ‰Ê Ì‚Â

Í¯·Ï ÌÏÂÚ‰ Â‚‰�˘ ‰Ó ÏÏÎ·.114Â‰ÈÓÂ  , Ú·˜ ˙�˘ Ô˘È˘ ÈÓ· ‰Ê ÏÎ
˙ÂÚÂ·˘ ÏÈÏ· Â˙ËÈÓ ÏÚ ,‰¯Â˙· ˜ÒÚÂ ˙ÂˆÁ· ¯ÂÚÈ� ‰È‰˘ ‡Ï‡ ,

‰ÏÈÏ‰ ÏÎ ¯ÂÚÈ� ‰È‰˘ ÈÓ Ï·‡ , Í¯·Ï ÏÎÂÈ Ì‡ ˜ÙÒÏ Ò�Î� È¯‰
ÌÈ„È ˙ÏÈË� ÏÚ ¯˜Â··,115Ó‰ ˙Ú„Â " Û˘Ù˘Â ÂÈÎ¯ˆ ‰˘Ú Ì‡˘ ·

È‡˘¯Í¯·Ï ,116Í¯·Ó Â�È‡ ‰Ê ÔÙÂ‡· Ì‚ Â�È‚‰�ÓÏ Ï·‡  , ˜ÙÒ ÌÂ˘Ó
Ï˜‰Ï ˙ÂÎ¯·.117 

ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ ,Ú‡"Í¯·Ó Â�È‡˘ Ù ,ÎÚ" ÂÈ„È ÏÂËÈÏ „ÈÙ˜‰Ï ·ÂË Ù .עב
 ÈÏÎÓ¯Á˘‰ „ÂÓÚ ‰ÏÚ˘Ó. 

äøåúä úåëøá 

ÏÈÏ‰ ÏÎ ¯ÂÚÈ� ‰È‰˘ ÈÓ Ì‚˘ ËÂ˘Ù Â�È‚‰�Ó , ˙ÂÎ¯· Í¯·Ó‰ .עג
¯Á˘‰ ˙ÂÏÚ· ‰¯Â˙‰ ,Ú Ú·˜� ‰Î¯·‰ ·ÂÈÁ˘ Ô�ÈË˜�„" Ù ˙Â˘„Á˙‰

ÌÂÈ‰ , ÌÂÈ· Ô˘È‰ ÔÎ ÏÚÂÂÏÈÙ‡Í¯·Ó Â�È‡ Ú·˜ ˙�È˘ ,118 Í„È‡ÓÂ 
˘„Á˙Ó‰ ÌÂÈ‰ ˙ÏÈÁ˙· Í¯·Ï ·ÈÈÂÁÓ ‰ÏÈÏ· ¯ÂÚÈ�‰.119  

ˆ¯ÂÚÈ�Â Ú·˜ ˙�È˘ ‰ÏÈÏ‰ ˙ÏÈÁ˙· Ô˘È Ì‡ Ì�Ó‡ , Í¯·Ï ÍÈ¯ .עד
¯ÂÚÈ�˘Î ,˘„Á˙Ó ÌÂÈÎ ·˘Á� ÂÈÙÏÎ˘ „ˆÓ. ıÈ˜‰˘Î Í¯È·˘ ¯Á‡Â 

Á‡ Í¯·Ó Â�È‡ ·Â˘"¯Á˘‰ ˙ÂÏÚ· Î.120 ‡ˆÓ�Â ‰¯Â˙‰ ˙ÂÎ¯· ·ÂÈÁ˘ 
                                                                                      

 .י"ענטבבוקר ברכת לברך 

 .ת לעיל בהלכה הקודמת"וכמשנ .114

 .א שם"ג וברמ"סי' ע סימן ד"כמבואר בשו .115

 .ל בשם הרבה אחרונים"ב שם סק"כמבואר במ .116

 .ש"ע, ט"ח סקמ"ה בכה"כ .117

 .א"מז סי' ע סי"שו' עי .118

 .ד אות ט"ב פ"צ ח"אול' עי .119

 .ועוד, ט"מז סקכ' ב סי"במ' עי .120
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‰ÏÈÏÂ ÌÂÈ Â¯·Ú˘Î Â‡ ,‰ÏÈÏ· Ú·˜ ˙�È˘ Ô˘È˘ Â‡. 

Ú Ú·˜� ·ÂÈÁ‰˘ ˙ÂËÈ˘Ï ˘ÂÁÏ ÌÈ‚‰Â�‰ Ê�Î˘‡ È�· Ì‚" Ù .עה
‰�È˘‰ ,ÓÂ"ÌÂÈ· Ú·˜ ˙�È˘ Ô˘È Ì‡· Í¯·Ï ‡Ï˘ ÌÈ˘˘ÂÁ Ó,121 

ÎÚ"· Û¯Ëˆ‰· Ù 'ÌÈ�È�Ú‰ ,˙ÂÚÂ·˘ ·¯Ú· ÌÂÈ· Ô˘È˘ , ÚÈ‚‰ Ì‚Â
˘„Á˙Ó‰ ÌÂÈ ,˘˘Á ‡Ï· Í¯·Ï ÂÏÎÂÈ È¯‰.122 ÓÂ" Ê�Î˘‡ È�· Ó

 ˙ÂÎ¯·· ‰·ÂÁ È„È ˙‡ˆÏ ÔÈ‚‰Â� Ú·˜ ˙�È˘ Ô˘È˘ ÈÓÓ ‰¯Â˙‰
Â˙ËÈÓ·.123 

‡�È˘ Ô˘ÈÂ Â„ÂÓÈÏ ÚˆÓ‡· Ì„¯�˘ ÈÓÈ‡¯Ú ˙ , Í¯·Ï È‡˘¯ Â�È .עו
‰¯Â˙‰ ˙ÂÎ¯· ‰È¯Á‡ .ÍÂ¯‡ ÔÓÊ Ì„¯� Ì‡ ÂÏÈÙ‡˘ ‰‡¯�Â , ‡Ï˘ ÏÎ

Â˙ËÈÓ ÏÚ Ô˘È ,Ú·˜ ˙�È˘ ‰�È‡ ,ÎÚÂ"Í¯·Ï È‡˘¯ Â�È‡ ˜ÙÒ‰ ÔÓ Ù .
ÓÂ"‰‡¯� Ó˜ÙÒ‰ ˙ÓÁÓ „ÂÓÏÏ ¯Ò‡� Â�È‡˘  ,Â„ÂÓÈÏ ÍÈ˘ÓÈ ‡Ï‡ ,

· Í¯·È Â�È‚‰�ÓÏÂ¯Á˘‰ ˙ÂÏÚ,Â˙·ÂÁ È„È ‡ˆÈ Ê�Î˘‡ È�· ‚‰�ÓÏÂ  
ÌÈ„ÓÂÏ‰ ¯‡˘Î, Ú·˜ ˙�È˘ Ô˘È˘ ÈÓÓ ˙ÂÎ¯·‰ ˙ÚÈÓ˘·. 

ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Â· Â˜ÏÁ� ¯Á˘‰ ˙ÂÏÚ ÔÓÊ ,Â˘‰ Ô¯Ó ˙Ú„„" ‡Â‰˘ Ú .עז
 ˘ÓÂÁÂ ‰Ú˘72‰ÓÁ‰ ı�‰ Ì„Â˜ ˙ÂÈ�ÓÊ ˙Â˜„  ,¯‚‰ ˙Ú„Â" ‡] ÔÎÂ

„¯ÙÒ ˙ÂÏÈ‰˜Ó ‰ÓÎ Â‚‰�[  ‡Â‰˘90‰ÓÁ‰ ı�‰ Ì„Â˜ ˙Â˜„  ,
Â˘‰ Ô¯Ó ˙Ú„Î Ô„È„Ï ¯˜ÈÚ‰Â"Ú , ˙ËÈ˘Ï Ì‚ ˘ÂÁÏ ˘È˘ ‡Ï‡

                                    
 .רך לא הפסיד שהמב]שם[ב "וגם בזה כתב המ .121

א שהובאו "פ דברי הגרע"והוא ע. ה ואף"ח אות יא בביאורים ד"צ פי"אול .122

אם ישן ביום שינת קבע על מטתו ובלילה שלאחריו היה  ד]ח"שם סקכ[ב "במ

 . פ נתחייב"דממנ, רכות התורהצריך לברך בבוקר בע "לכו, ניעור כל הלילה

ואמנם הנה . א" בדברי הגרעא לפקפק"ואולי משום דמטו משמיה דמרן החזו .123

דרק , ב"וכמבואר במ, א נאמרו באופן שלא למד אחר ערבית"דברי הגרע

אבל אם למד אחר , משום כן אין ברכת אהבת עולם של ערבית פוטרת

י שינתו "הרי ברכת אהבת עולם פטרתו מחיוב הברכה שנעשה ע, ערבית

 אין לומדים בליל על הרוב, ומיהו. ל"פ הנ"כ שוב ליכא לסברת ממנ"וא, ביום

א "כ אין זה טעם שלא תתקיים כאן סברת הגרע"וא, שבועות מיד אחר ערבית

 . פ"דאיכא ממנ
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¯‚‰"‡,124‰¯Â˙‰ ˙ÂÎ¯· Ì„Â˜ „ÂÓÏÏ ¯ÂÒ‡Â ÏÈ‡Â‰Â  , ÍÈ¯ˆ Ì‚Â
¯Á˘‰ „ÂÓÚ ¯Á‡ ÌÎ¯·Ï , ÌÈÈ˙�·˘ ÔÓÊ·˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÎ ÏÚ] ‰Ú˘Ó

ı�‰ Ì„Â˜ ˘ÓÂÁÂ ‰Ú˘ „ÚÂ ‰ÓÁ‰ ı�‰ Ì„Â˜ ‰ˆÁÓÂ[ È¯È˘ Â¯¯Â˘È 
˙Â˘˜· Â‡ ˙Â¯¯ÂÚ˙‰ ,‰ÏÈ·Ë‰ ˙È·Ï ÂÎÏÈ Â‡ , ÔÓ Â‡ˆÈ ‰Ê·Â

˜ÙÒ‰.125 ÓÂ"‡ ÔÈ„‰ ¯˜ÈÚÓ Ó"È¯˜ÈÚ‰ ÔÓÊ‰ „Ú Â„ÂÓÈÏÓ ˜ÂÒÙÏ ˆ ,
 ‡Â‰˘72‰ÓÁ‰ ı�‰ Ì„Â˜ ˙Â˜„ .126  

˘‡È" ‡˘ÂÈÂ ˙·˘· ˘˜·Ï ¯˙ÂÓ"˙ÂÈ�ÁÂ¯· ‰ÁÏˆ‰ ÏÚ Ë , ‰Ê ÔÈ .עח
˙·˘· ‰¯Ò‡�˘ ÂÈÎ¯ˆ ˙˘˜· ÏÏÎ·.ÔÙÂ‡· ‡Ï‡ Â�È‡˘ ¯˘Ù‡Â  

È˘‰Ï ·¯˜˙‰Ï ÈÏÏÎ ÔÙÂ‡· ÌÈÓÁ¯ ˘˜·Ó˘"˙ , Ë¯Ù ˘˜·Ó· ‡ÏÂ
ÌÈÈÂÒÓ.127  

                                    
א חזר בו "א שהגר"שי' וכמדו, בביאורים' אות דו "ב פ"חצ "בזה באול' עי .124

 .ע בזה כלל"ול, בסוף ימיו מזה

 .ש"ע, ח אות יא בביאורים"צ פי"ה ובאול"צ אבא שאול זללה"ר הגרב"מו .125

, כבר עמדו האחרונים בזה שנראה שיש איסור ללמוד קודם ברכות התורה .126

, מ לא נראה מסתבר שמחמת הספק יהא נאסר ללמוד וגם לא יוכל לברך"ומ

 . שמחוייב לברך בלא ספק הזמן ועל כן מוכרח שיכול ללמוד עד

ערבאך ז אוי" הביאו מפסקי הגרש]א"ד סי"הלכות תפילה פי[בספר הליכות שלמה  .127

ולכאורה הוא דבר חידוש . ט"ל להתיר לבקש בקשות רוחניות בשבת ויו"זצ

מאירי וזה לשון ה. שלא מצאנוהו בדברי הראשונים והפוסקים הקדמונים

פ שאמרו לא " שאע, בתלמוד המערב בראשון של שבת התבאר::]מח[ברכות ב

 ,'וכו רשאי הוא לומר בברכת נחמה זוננו פרנסנו ,ישאל אדם צרכיו בשבת

ומכאן אנו סומכים להאריך , ]שאמרו שם דשרי משום דהוי טופס של ברכות[

 וכן בתפלה באלקי , כדרכנו בחול,'בתחנונים שאחר ברכה כגון הרחמן וכו

דעל כל נוסח אלקי נצור הוצרך המאירי לטעם , משמעלכאורה ו. ל"עכ. נצור

המאירי כ נראה שהיה ל"דאל, ולא רק לחלק שיש בו בקשות גשמיות, זה

ולא לדון על , באלקי נצור" הבקשות ההם"ז סומכין לומר נוסח "שע, לומר

וטעם הדבר בסברא . כי הלא רובו בקשות רוחניות, נוסח אלקי נצור בכללותו

כי הנה זה לשון ליקוטי , ב"כ צ"ג' לחלק בין בקשות רוחניות לגשמיות לכאו

 , מאי טעמא,ח"כות ולא יבר' בשבת אנו מתפללין ז: ]א"דף יט ע[י "הפרדס מרש

 לפי ששבת יום מנוחה ,ר הונא מפני שאסור לו לאדם לתבוע צרכיו בשבת"א
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ח יש דברים "לת יי ובתפ, כדכתיב וקראת לשבת עונג, וצריך להתענג בו,הוא

 כגון גואל וסולח ורופא ומברך ,םשאם אדם צריך להם הוא מיצר עליה

 מתוך שהוא ,ח ברכות"ואם היה מתפלל אדם בשבת י. השנים וכן כולם

, ]קמא' הלכות שבת עמ[ז במנהיג "וכעי. [כ"ע. מזכיר אלו הדברים הוא מיצר

ולכאורה ]. ]תקצז' ב למגילה סי"ח[ה "ובראבי, ]לה' סי[ובכלבו , ]קכח' סי[ובשבלי הלקט 

, ל"כ הטעם הנ"שייך בו ג, והדבר נוגע לליבו, ז הנצרך לבקשה רוחנית"לפ

ח הם "וגם כמדומה שחלק מברכות י, הדברים הוא מיצרשמתוך שמזכיר 

 הנה בספר ואמנם@@. ז השמיטו כל הברכות בשבת"ועכ, בקשות רוחניות

 ,ולא ידבר אדם בשבת בעסקיו: ל" כתב וז]'נתיב ד' שער השבת דרך א[אוהל מועד 

 , אבל טופס ברכות, וכן אסור לשאול צרכיו בשבת.אלא יהיו דבריו בתורה

 רוש פי,פ שאסור לשאול צרכיו בשבת" אע. מותר לאומרו,נו פרנסינוכגון זוני

 שלימה בה מותר לבקש רחמים דהיינו החזירנו בתשו,שישאל צרכי פרנסתו

אסור לבקש " ולא אמרו "אסור לשאול צרכיו" וזהו שאמרו ,וכיוצא בזה

ושמא יש למצוא מזה מקור לחילוק בין בקשות גשמיות . כ"ע". רחמים

לשוב בתשובה " בקשת רחמים"לשון החילוק בין  אכן@@. יותלבקשות רוחנ

, לא משמע שהוא חילוק בין צרכי מצוה לצרכי רשות, "בקשת צרכיו"לבין 

וכל , לבין בקשה מסויימת, ת"אלא בין בקשת רחמים לקירבה כללית להשי

בקשת "כל שאינה בגדר , היא לצורך מצוהכשגם , "מסויימת"שהיא בקשה 

ז "ואפשר דגם כוונת הגרש. היא בכלל האיסורשמע שמ, כללית" רחמים

אם נתיר תפילות ' שאפי, ל עוד"וי[. וכדברי האוהל מועד, אויערבאך רק לזה

אבל לא באופן , או מיד לאחריה, ז כשנצרך לו לשבת"ל דכ"י, על דבר רוחני

הא דאין  ד]פרשת ואתחנן[ הביא מספר לבוש האורה ]סימן א[ ר"ובא@@].אחר

 אבל בקשה ,היינו בתחינה השוברת לבו של אדם, ט" תחנון בשבת ויואומרים

 וזה טעם שסדרו בקשות במעמדות ,ה מתנות רבות מותר"שיתן לו הקב

, כ בקשת ענינים רוחניים בשבת"יש להתיר ג ושמא לפי דבריו. כ"ע. דשבת

דהלא ,  בכוונת דבריוב"צ' אכן לכאו. ה מתנות"דדמי לבקשה שיתן לו הקב

ואולי לא איירי מדין [, אלא נוסח תפילה קבועה, ח אינו תחינה"כות ינוסח בר

דמתוך , ש הראשונים"כעין מאם כוונתו ו]. שאילת צרכיו אלא מדין תחנון

, יבוא להוסיף בקשות ויצטער,  בנוסח הקבוע בימות החוללובקשת צרכיו אפי

ותר הלא אין נוסחם קבוע י, לזהא חיישינן ט בבקשות שבמעמדות ל"ע מ"יל

ושמא בנוסח התפילה דרך להוסיף . מנוסח התפילה שמתפללים בכל יום

ז ודאי לא נוכל "ולפ, כ במעמדות לא קיימי להכי"משא, בקשות הנצרכות לו

דלא התיר אלא , למצוא מקור משם להתיר בקשת ענינים רוחניים בשבת
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ולא בדבר שיכול לומר נוסח , כשהוא נוסח בקשה קבועה כמו במעמדות

 .ע בזה"וצ. שמא יבוא להצטער, כרצונו

גזירה שמא יתקן , מרקדיןואין מספקין ואין אין מטפחין  כתב ד]ג"שלט ס[ע "בשו .128

א כתב דהאידנא אין מוחין "והרמ. והתיר רק לספק כלאחר יד, כלי שיר

דאין , דבזמן הזה שריא "והביא די. 'דמוטב שיהיו שוגגין וכובמקילין משום 

ז "ואפשר דעפ, לי שיר וליכא למגזר שמא יתקן כלי שיראנו בקיאין בעשיית כ

וגם , ז"ע ודאי אסור גם בזה"דלדעת מרן השו, ומבואר מזה. ד"עכ. נהגו להקל

, רק שלימד קצת זכות על המקילין ושאין מוחין בידם, א לא פסק להתיר"הרמ

אמנם כתב .  דאפילו בשמחה של מצוה כגון בנישואין אסור]ח"סק[ב "ש במ"וע

תורה לביום שמחת תורה מותר לרקד בשעה שאומרים קילוסים ב ד"המ

ולכאורה מזה עצמו אין ראיה להתיר גם בשאר זמנים . משום כבוד התורה

, משום דיום שמחת תורה נקבע כיום המיוחד לשמחה בתורה, לכבוד התורה

דבשמחת תורה , וגם שמא יש לחלק. ולא דמי לשאר עניני כבוד התורה

כ ברקודים "משא, וניכר יותר שהוא לכבוד התורה,  ממשת"מרקדין עם הס

 מועדים בהליכות שלמה[ ל" אויערבאך זצז"שמ הורה הגר"אבל מ. של שמחת החג
.  שיש להתיר גם מה שנהגו בישיבות לרקד בחג השבועות לכבוד התורה]ב"פי

ולעולם גם בשבועות , כלשון הפוסקים" שמחת תורה"ב נקט "ל דהמ"ז צ"ולפ

בלשונו ' ועי. כל שהוא לכבוד התורה ואומרים אז קילוסין לתורה, מותר

אמנם אין , בשמחת תורה" כמו" דריקודין של מצוה התירו ]ב"תכו סקי[צ "בשעה

, ראיה משם דכוונתו להתיר לכבוד התורה בכל מקום כמו בשמחת תורה

כמבואר , ש"והוא שיטת היש[, אלא כוונתו שיש מתירין בכל שמחת מצוה

ב אסר אף "וגם במ, י לא משמע כן" דבב]שם[וכבר כתב , ]ז"שלט סק[צ "בשעה

שכן נהגו לרקד , עוד בהערות בהליכות שלמה שם' ועי. ]בשמחת נישואין

, ומיהו גם מזה אין ראיה. ח"בליל שבועות גם בישיבת ראדין בפני מרן הח

שלט [דאפילו שלא במקום מצוה כתב , ב דאין למחות"ל להמ"דבמקום מצוה ס
ל "דאם ס, ע"ז קצ"ולפ [.' שיש להניח המנהג מצד דהנח להם לישראל וכו]י"סק

ק שלא הזכיר "צע, וגם נהגו בזמנו בזה, ב דגם בליל שבועות מותר"להמ

 ].ודוחק, ואולי נקט לשון הפוסקים, ת דשרי"ונקט רק יום שמח, ההיתר בזה
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לקרות את 'וגם למנהג המברכין . ובו מן התורהודעת רוב הראשונים שחי .8

 .ג"צ תפח סק"ש בשעה"כמ, מ אם ידלג לא יצא"מ', הלל
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 .ג"ח תרפג סק"כה .11
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ש "ז שייך אלא בק"ואפילו במברך תמוה דאי, ור לראש אלא במברךלחז

 . ע"והניח בצ. ולא בהלל דרבנן' דאוריי

לפי ששם , בהפך סדר הפרשיות יצאדש " לקא דמיול, נ"ח סק"ו וכה"ב סקכ"מ .14

ועל כן אם היפך סדר הפרשיות יצא ידי , גם בתורה אינם כסדר שאנו אומרים

 .חובתו

 . דאינם אלא מנהג]ב אות טז"ויקרא ש[ח " ובבא]ג"כב סת[ע "כמבואר בשו .15

 .ט"ח סקמ"ה ובכה"ב סקכ"ש במ"וע, ה"ע תכב ס"שו .16

והקהל עונים אחריו ' ץ קורא לבדו הודו וכו"בטור שכתב שנוהגין שהש' עי .17
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 כתב דכל מקום ]ג"ס[ע "אבל בשו', ד ביאמר נא ישראל וכו"וכעזה', הודו וכו

 .יעשו כמנהגם בזה

ז מעיקר הדין היה רשאי להפסיק באמצע "ולפ, א"ותרמד ס, א"ע תפח ס"שו .18

, ולהשיב שלום לאדם נכבד, ]מובהק[הפרק כדי לשאול בשלום אביו או רבו 

, ובין הפרקים היה רשאי להפסיק לשאול אדם נכבד ולהשיב שלום לכל אדם

 .]ז"וד בסקש ע"וע, ה"שם סק[ב " ובמ]א"סו ס' סי[ש "פ המבואר בדיני ק"ע
 .ב"סו סק' ב סי"מ .19

 .כ"ח וסק"ז וסקי"ב סקי"ג ובמ"ע סו ס"פ השו"ז ע"כ .20

 .ה בהלל בימים אלו"וכ, ז שיש ברכה לפניהם ולאחריהם"דלא גרע מפסוד .21

' סי[י "ש בב"עי, ש נחלקו הפוסקים אם יוכל לענות אמן דברכות"הנה לענין ק .22
אמנם . זה והכריע דבין הפרקים יוכל להקל הביא שנחלקו ב]ח"סקי[ב "ובמ, ]סו

 דבימים שהיחיד גומר ההלל בין פרק לפרק .]ברכות יד[' לענין הלל אמרו בגמ

ש ללמוד מזה שבימים שגומרין "ודעת הרא, פוסק באמצע הפרק אינו פוסק

 כתב שבימים שגומרים ]ט"ג מחנוכה ה"פ[ם "אבל הרמב, ש לגמרי"ההלל הרי זה כק

ובמגיד , להפסיק בין פרק לפרק אבל באמצע הפרק לא יפסיקההלל יש לו 

ד שאר ראשונים דסברי שבימים "ם בזה ע"משנה שם כתב שנחלק הרמב

ם "אלא להרמב, ש ממש ומפסיק רק לדברים הידועים"שגומרין ההלל הוי כק

הלל ' ם שלא דימו בגמ"ל להרמב"והיינו דס. מפסיק בין פרק לפרק לכל דבר

ז נראה שאף "ולפ]. מ"ע בלח"וע[,  בימים שגומרין ההללש לגמרי אפילו"לק

מ אחרי "מ, ש"ש שבימים שגומרין ההלל הוי כק"ע פסק כהרא"שהשו

ש "א שאפילו בק"וגם י, ם בין פרק לפרק יוכל להפסיק לכל דבר"שלהרמב
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ø÷äøåúä úàé 

· ÂÈÂ ˙·˘·"¯·„ ÌÚË‰Â ˙ÂÂˆÓ‰ ¯ÂÎÓÏ Â‚‰� ËÂ ˙¯„‰ ÌÚ .י
ÍÏÓ.24  

 �Ó˜ ‰ÓÎ"¯˜Ï Ê�Î˘‡· ˜Â‡˙Â¯ ˙ÏÈ‚Ó  Í¯·ÏÂ ÛÏ˜ ÍÂ˙Ó‰‚  .יא
¯Â·ˆ· ‰˙‡È¯˜ ÏÚÂ�ÈÈÁ‰˘Â ‰ÏÈ‚Ó ‡¯˜Ó ÏÚ  , ‰˙Â‡ ÔÈ‡¯Â˜Â

 ˙È¯Á˘·‰¯Â˙‰ ˙‡È¯˜ Ì„Â˜ ,ÍÎ· Â‚‰� ‡Ï „¯ÙÒ È�· Ï·‡. 

, Â˘‰ Ô¯Ó ˙Ú„"Ú25 Ï ‡Ï‡ ÂÈ‰È ‡Ï ‰�ÂÙ ‰˙‡˘ ˙ÂÈ�Ù ÏÎ„ÔÈÓÈ .יב
ÔÈÓÈÏ Ï‡Ó˘Ó ÍÏÂ‰˘ Â�ÈÈ‰ ,‡Â" ˙ÎÂ¯Ù‰ ˙ÁÈ˙Ù ÔÈ�ÚÏ Ì‚ Î ÔÂ¯‡·

ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ˘È ˘„Â˜‰ ,ÔÈÓÈÏ Ï‡Ó˘Ó ‰˙Â‡ ÂËÈÒÈ˘ ,ÍÙÈ‰Ï ‡ÏÂ.26 

                                                                                      
ז "כ בין הפרקים דהלל נוכל לסמוך ע"א, פוסק בין הפרקים לעניית אמן דברכות

ג "ח[צ "ז באול"וכמבואר כ, ]אך באמצע הפרק אין להקל[, תולענות אמן דברכו
 .]ג אות ג"פ

ל שאם קרא חצי הלל והפסיק "ולכאורה קמ[, ה"זצללהש אלישיב "בשם הגרי .23

 ].מחוייב לברך שוב, בדברים שאינם מענין ההלל ושוב נזכר

תב  כ]ג"שי סקל' סי[ב "ובמ. ה במטה משה"וכ, א בספרו לדוד אמת"מרן החיד .24

 .דבמקום שנהגו היתר אין למחות

 .ח וישב אות ד"פ בבא"וכ, ה"הלכות חנוכה תרעו ס .25

דלא , ויש שפקפקו בזה. ל ודעימיה"ר יהודה צדקה זצ"וכן נהגו רבותינו ח .26

פניה לימין '  דדוקא בעבודה בעיביומא אמרו' ובגמ, חשיב אלא הכשר מצוה

ה בכל "עבודה לאו דוקא והונהי נמי דהראשונים נקטי ד, ולא בשאר דברים

 ]לט' סי[י מברונא "ת מהר"בשו' עיאמנם . מ הכשר מצוה לא שמענו"מ, המצוות
והביא האי דינא דכל פינות שאתה , שנשאל לענין נר חנוכה מאיזה צד יתחיל

. וכן בארון הקודש פורסים הפרוכת מצפון לדרום: וכתב בתוך דבריו, פונה

ה "דתרנא [דרישה וכן נמצא ב. כלל זהל דגם הסטת הפרוכת ב"ומשמע דס
ופירש טעמו , ל בסדר ההקפה בנענועי הלולב"שהביא דברי מהרי, ]בתשובת

וכן בנר חנוכה אנו : ל"וכתב וז, משום דכל פינות שאתה פונה יהיו לימין

וכן פותחין הפרוכת שלפני , מדליקין כסדר כתיבת הגוים מצד שמאל לימין
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˘Î Ì‚ÂÒ È�˘ ÌÈÁÈ�Ó"‰¯Â˙‰ ˙‡È¯˜Ï ‰ÓÈ·‰ ÏÚ ‰˘Ï˘ Â‡ ˙ ,
¯˙ÂÈ· Ï‡Ó˘ „ˆ· ÔÂ˘‡¯ Â· ÔÈ‡¯Â˜˘ ¯ÙÒ‰ ÌÈ�˙Â� , ÂÏ ÔÈÓÈÓÂ

ÒÏ"È�˘‰ ˙ ,È˘ÈÏ˘‰ ¯ÙÒ‰ ÌÏÂÎÏ ÔÈÓÈÓÂ. 

ÁÈ˙Ù ˙Ú· ÏÎÈ‰‰ ·ÌÈ·ÂË ÌÈÓÈ,  ÌÈ‚‰Â�ÏÈ‰· ¯ÙÒ‰ ÁÂ˙Ù ÏÎ˙ .יג
ÏÂ¯ÓÂÈ "Ï˘ ˙Â„ÈÓ ‚ÌÈÓÁ¯ .27  ÌÈ¯ÓÂ‡ ‰È¯Á‡Â ˙‡·ÂÓ‰ ‰ÏÈÙ˙‰

                                                                                      
נקט דחד טעמא דומבואר . כ"ע. 'ומדליק הנרות וכווכן היה הכהן מטיב , הארון

כמדומה אכן [. וגם בהסטת הפרוכת יש להסיטה משמאל לימין, אית להו

 .ע" וצ].שבמקום אחר כתב בפרישה לא כן

וכמו שמסודר , ה"צ זללה"ר הגרב"ס אהל רחל של מו"וכן נהגו בביהכנ .27

ל "י רבינו האריזומה שמבואר בדבר. ל עצמו"כ התפילה מרבינו האריז"בשעה

ר המקובל הגאון רבי מרדכי בן שמעון "יישב מו, ט"שאין אומרים ויעבור ביו

ג מידות עצמם אין "אבל כשמתחיל מי', דהיינו דוקא כשאומר ויעבור וכו, ל"זצ

' ויעבור'דפסוק , ]אגרת יד[ז באגרותיו "ז בדברי הרמ"וכבר נמצא כעי, בזה חשש

ג מידות דרך "וחילק בין אומר י, ט"בת ויורומז לבחינות שאינם שייכות בש

ורק , ג מידות הוי דרך שבח"ונראה שכשאומר רק י, שבח או דרך תחנונים

דהנה בענין , י"וכן משמע בדברי החמ. הוי דרך תחנונים' ויעבור'כשמתחיל מ

ה הזהיר מאד לבלתי "י זלה"ולא תמרה את אשר האר:  כתב]ו"פ[חג הסוכות 

וליודעי . והגבוה השפל, פן תעשה העיקר שפל,  מדותאמור היום שלש עשרה

ן הדבר פשוט כי השלש עשרה מדות בשבתות ובמועדים דומה למניח "ח

. ד"עכ. אשר הוא נותן טעם לפגם, דומה בדומה, תפילין בשבתות ובמועדים

ג מידות לאומרו בעת " תיקן נוסח תפילה שיש בו י]ג"פ[ובענין חג השבועות 

וראוי לכל איש ישראל : וכן כתב עוד שם, שמורת הבוקרהטבילה במקוה בא

 ומבואר ,ג מדות רחמים"ת היום הזה ולומר י"להפיל תחנוניו בעת הוצאת ס

: ]ג"פ[ט "כ גבי יו"וכנראה נסמך על מש. דנקט שאין הדברים סותרים

אכן ', וכוה "ש הרב זלה"ג מדות כמ"ט י"וכשמוציאים ספר תורה נכון לומר בי

 ואין בנו כח אפילו ברבים לאומרן דרך ,ג מדות כקורא בתורה" היצריך לומר

לכן אומרם הנביא דרך ',  וכוג של מי אל כמוך"ד י" ע,אלא כדרך שבח, תחינה

 ,ט"כי אין בנו כח להמשיכן ואין אנו קורין אותן עתה בי. לא זולת, שבח בלבד

כאשר ש, ונראה שהחילוק הוא כהמבואר לעיל. כ" ע.כקורא בתורה] אלא[

, ט"וכן לא יעשה בשבת ויו, הרי הוא דרך תחינה', ויעבור'אומרם מתחילת 

כמו , הרי הוא כקורא בתורה דרך שבח, ג מידות עצמם"אבל אם מתחיל רק מי
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ÊÈ¯‡‰ Â�È·¯ Ï˘ ˙Â�ÂÂÎ‰ ¯Ú˘·"Ï,28  Ì‚Â ÒÙ„ÂÓ‰ ÔÂˆ¯ È‰È‰
ÌÈ¯ÂÊÁÓ·.29  

] Ï ÌÈ‚‰Â�˘ ˘ÈÂ ÏÎÈ‰‰ ˙ÁÈ˙Ù· ‡]‰ÈÓ˘ ÍÈ¯· ˙¯ÈÓ‡ È�ÙÏ˜¯ .יד
˙ÂÚÂ·˘‰ ‚ÁÏ ‰·Â˙Î ÁÒÂ�,30 È˘‰ ˙·‰‡ ÛÂˆ¯ ‰ÎÂ˙Â" ÂÓÚ Â�ÈÏÚ ˙

Â˙ÈÚ¯Ó Ô‡ˆÂ ,˘‰Â"‡¯Â˜ ı‰ÓÈÚ�·  , ÈÙÂÒ· Â„È· ÌÈÚÈÈÒÓ ¯Â·Èˆ‰Â
ÌÈ˜ÂÒÙ‰ ÔÓ Ì¯Â˜Ó˘ ÌÈÊÂ¯Á‰ .Ì‚‰�ÓÎ Â˘ÚÈ ÌÂ˜Ó ÏÎÂ.  

ÈÓ˘ ÍÈ¯· ˙¯ÈÓ‡ ÔÓÊ , ÍÂÓÒ ‡Â‰ ˘ÓÓÏÒ‰ ˙‡ˆÂ‰" ˙ ÔÓ‰ .טו

                                                                                      
ע בתורה לשמה "וע. ואין בזה חשש, ל"וכנ', ג מידות של מי אל כמוך וכו"י

ולא כתב , ט"פ ביו"ג מדות ג" שכתב על מה שנהגו לאמר י]מה' סי[ח "להגרי

 .ודי בזה. ד האמת"שאין לאומרם ע

 .והובא בפוסקים, ל"כ מדברי רבינו האריז"כמסודר בשעה .28

פ שיש שחשדו במחבר הספר שהיה מכת "ואע. ומקורו מהספר חמדת ימים .29

י אלגאזי בעל השלמי "דהלא מהרי, כבר עמדו בזה שאינו כן, י"השבתאים שר

הוא , והפליג רבות בשבחו, י מכתב יד"מציבור הוא שהדפיס את הספר ח

ש "א ורבינו הרש"וגם מרן החיד, י ועוד'ח פלאג"ח אבולעפייא ומהר"ומהר

, הם חתומים עליהםמצינו בכתב ההתקשרות שכי , השתמשו בנוסחי תפילותיו

שהחברים יגידו התפילה על החולה שמקורה בספר , הקבלות שםשאחד מן 

פ כתבי ידות של " ע,]שהיה ראש ישיבת בית אל[א "וכן הוא בסידורי היר. י"חמ

ש וכן תפילת מצלאין על "כ דתפילת חצות של הרש"וידוע ג[, ש"רבינו הרש

 מנהגים ותפילות נתקבלו בכל וידוע שהרבה .]י"יש בהם מספר חמ, החולה

בכל המחזורים שנדפסו באיזמיר ובכל ו, י"קהילות ישראל מתוך דברי החמ

נדפסו ובאו נוסחאות , י המקובלים"פשטנים ובין עי ה"בין ע, ארצות המערב

ס של "בביהכנוכן נהגו לאומרם גם , י"פ החמ"ר לימים טובים שנתחברו ע"יה

צ "שהיה ש, ל"סעדיה מניר ז' וכן העיד ר, ה באהל רחל"צ זללה"ר הגרב"מו

וכן נהגו במדרש , ה"צ זללה"ר הגרב"חמיו של מו, ל"ר יוסף שראבני זצ"אצל ח

ואין אחר דבריהם ,  ובכל בתי הכנסיות בפני כל רבותינו מצוקי ארץפורת יוסף

  .כלום

ל בצפת ומנוחתו "י והאריז"ארה שהיה בדור מרן הב'שיסדה רבי ישראל נג .30

 .כבוד בעיר עזה
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ÏÎÈ‰‰.31Ê‡ Â¯Ó‡ ‡Ï Ì‡Â  , È�ÙÏ Â˙Â‡ ÔÈÁ˙ÂÙ˘Î Â˙Â‡ ¯Ó‡È
ÌÚ‰.32 

�ÂÏÈÙ˙ ¯‡˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÈ‡˘Î Ì‚"Ï ,Ó" Ó ÁÂ˙ÙÏ ÌÈ‚‰Â˙ ‰� .טז
Ò‰"· ˙‰ ÍÂ˙‰‰ÈÓ˘ ÍÈ¯· ˙¯ÈÓ‡ ˙Ú˘· ÏÎÈ,  ÂÊ ‰˘˜· ¯˜ÈÚ˘ ÈÙÏ

Ò‰˘Î ‰¯ÓÂ‡Ï ˘È"ÁÂ˙Ù ˙ , ˙Â¯Â‡ ÌÈÏ‚˙Ó Â˙ÁÈ˙Ù ˙Ú· ÈÎ
ÌÈÏÂ„‚.33 

 Ò‰ Ï˘ ÌÈ�ÂÓÈ¯"Ú ·‚˘�Â ÏÂ„‚ ÔÈ�Ú Ì‰· ˘È ˙"„ÂÒ‰ Ù.34 ÏÚÂ .יז

                                    
יב: ]א"שמות דף רו ע[ק "זוהזה לשון ה .31 ת   כ  ְ  ִּ   ד  ם]נחמיה ח[ ּ ִ ע  ל ה  דו כ  מ  חו  ע  ת  פ  ָ     וכ   ָ    ָ    ְ  ָ   ֹ ְ  ִ  ְ   ּ ל , ּ נ י כ  ז  א  ָ   ו     ֵ  ְ  ָ  ְ

ה ר  ו  ת  ר ה  פ  ל ס  ם א  ע  ֹ  ָ ה  ּ  ַ    ֶ  ֵ    ֶ    ָ ן. ָ  עו  מ  י ש   ב   ר ר  מ  ִ ְ ֹ  א  ׁ   ִ ּ ַ    ַ א , ָ  ר  ק  מ  א ל  ור  ב  צ  ה ב   ר  ו  ר ת  פ  ין ס  ק  פ  ד מ  ְ  ִ ְ ֵ   כ     ָ   ּ  ִ ְ ּ   ָ  ֹ ּ    ֶ  ֵ    ִ  ְ  ַ   ַ ּּ

יה ין, ּּ ֵ   ב   ח מ  ר  י יא ד  מ  י ש   ע  ר  ן ת   ח  ת   פ   ת  ֲ  ִ   מ  ַ ְ     ָ ַ ְ ׁ    ֵ ְ ַ ּ    ָ ְּ ַ ּ א, ּ ִ ְ יל  ע  ה ל  ב  ה  א  ת ה  ין א  ר  ר  עו  ָ    ומ    ֵ  ְ    ָ  ֲ  ַ  ָ    ֶ    ִ ְ  ֹ ְ  ּ יה , ּ י ל  ע  ב  א  ֵ     ו     ֵ  ְ ִ  ְּ

י כ  ר ה  ימ  מ  ר נ ש  ל  ב  ִ  ל   ָ    ַ   ֵ  ְ  ׁ  ָ    ַ יה . ְ  מ  יך ש   ר  ֵ      ב   ְ ׁ    ִ ְ ּּ אָ מ  ל  י ע  אר  מ  ָ   ד   ְ  ָ   ֵ   ָ ומשמע דזמן האמירה . ' וכו,ּ ְ

רב ' ועי. סמוך ממש להוצאתולאומרו  נהגו ל כן ע,ת" הסכשמוציאיםהוא 

 .'א' ג סוד ישרים סי"פעלים ח

 .ב"ח קלד סקי"כה .32

ק הנזכרים "לאחר שהביא דברי הזוה, ]שם[ח בספרו עטרת תפארת "רבינו הבא .33

ת "פתיחת ההיכל ויש בפתיחת תיק הסוביאר שיש אורות המתגלים ב, לעיל

ונמצא כי עיקר אמירת הבקשה הנזכרת צריך לאומרה בעת : ל"כתב וז, עצמו

ולא , והיינו מעת שפותחין אותו להראותו לקהל להשתחוות לו, ת פתוח"שהס

דאותה , ת מן ההיכל לבימה"כאותם שקורין זה הבקשה בעת שמוליכין הס

 ]א"שער קריאת התורה פ[ע בפרי עץ חיים "עו. ל"עכ. ת סגור ולא פתוח"שעה הס
 .והיינו כמנהגינו, ת"ל שדקדק מהענין דצריך תיק לס"י צמח ז"בהגהת מהר

 ,לא נתקנו בשביל נוי שהרימונים ]ל' ד סי"ד יו"ח[ח ברב פעלים "כ רבינו הבא"כ .34

ת מלובש בעדי ונוי " כי צריך שיהיה הס,אסור להסירם כלל מעליודאז היה 

 ואיך נוהגים בכל המקומות ,בין אם הוא עומד בחוץ בין הוא עומד בפניםתמיד 

ד "אלא עיקר הדברים שיש בזה טעם ע, ת בהיכל"להסירם אחר שיצניעו הס

שער [כמבואר בפרי עץ חיים , ורומזים לדברים העומדים ברומו של עולם, הסוד
יחא שתקנו ז נ"ולפ, תרין עיטרין דחסד וגבורה'  שהם כנגד ב]קריאת התורה

אשר זה ירמוז , ת סמוך לפתיחתו ולקריאתו"להלבישם רק בעת הוצאת ס

 . ומתגלים בעת ההיאםלאורות גדולים המתעוררי
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ÒÏ ÌÈ�ÂÓÈ¯‰ ˙Á�‰ ˙ÂÂˆÓ ¯ÂÎÓÏ Â‚‰� ÔÎ"˙.35Ú ÌÁÈ�‰Ï ‚‰�Ó‰Â " È
ÌÈ�Ë˜ ,ˆÓ Ô˙ÈÏ ÌÈÏÈ‚¯ Ì˙ÏÚÓ Ï„Â‚Ï˘ ‰‡¯�Â ‡Ï˘ ÌÈ�Ë˜Ï ÂÊ ‰Â

‡ËÁ ÌÚË ÂÓÚË . 

˜ÌÈ�ÂÓÈ¯‰ ˙�È˙� ÔÓÊÏ ‡Â‰ ˙‡ˆÂ‰ ¯Á‡Ò‰"ÏÎÈ‰‰ ÔÓ ˙ , Ì„Â  .יח
Ï‰˜Ï Â˙Â‡¯‰Ï Â˙ÁÈ˙Ù ,Ú ˙Â¯Â‡‰ ÌÈÏ‚˙Ó Ê‡ ¯˘‡"„ÂÒ‰ „. ÏÚÂ 

ÔÎ,¯ÈÒ‰Ï ˘È ÌÈ�ÂÓÈ¯‰ ÏÎÈ‰‰ ˙ÁÈ˙Ù Ì„Â˜ ‰Ó ÔÓÊ , È„Î ÌÂÁÈ�È˘ 
Ì�ÓÊ·.36Ó Ì‰Ï ˙„ÁÂÈÓ ‰·È˙· ÌÈ�Â˙� ÌÈ�ÂÓÈ¯‰ ÂÈ‰È˘ ·ÂËÂ ÓÊ Ô

Ò‰ ˙Ò�Î‰"˙Ó„Â˜‰ ‰‡È¯˜‰Ó ÂÓÂ˜ÓÏ ˙ ,Â ˜¯ ÏÎÈ‰‰ ˙ÁÈ˙Ù ˙Ú·
Ò‰ ˙‡ˆÂ‰Ï"˙ ,ÌÓÂ˜ÓÓ ÌÈ�ÂÓÈ¯‰ ÔÈÏËÂ�,Ò‰ Ì‰· ÔÈ¯ËÚÓÂ "˙.37 

                                    
ל היו חשובי הקהל מתחרים ביניהם "ר סלמאן מוצפי זצ"ובבית הכנסת של ח .35

ואצל המקובלים היודעין סודן , לקנותם לעצמן לגודל מעלתם לתיקון היסוד

 .לגודל עניינם, היו מוסיפין דמים רבים לקנותםשל דברים 

קודם ת "מן הסמונים ייפה עושה השמש להסיר הרש, ח שם"כ רבינו הבא"כ .36

מונים להשים הרמונים ירה כדי שיבא קונה המצוה של הלבשת ,שעה או יותר

 ,ת" שהוא סמוך לפתיחת התיק של הס,ת בעת הראוי ומתוקן למצוה זו"על הס

 , ודבר בעתו מה טוב,ץ"קהל העומדים ולקרות בו השלהראות בתורה לה

ת מלובש ברמונים מעיקרא בתמידות אין ניכר הרמז של "כ אם היה הס"משא

ל אשר "הסוד שרומזים אליו הרמונים שהוא ענין תרין עטרין דחסד וגבורה הנז

 .ד"עכ, הם מתגלים ומאירים בעת ההיא

ום ההוא מנהגם שיהיו הרמונים אם במקשגם , ח שם"עוד בדברי רבינו הבא' עי .37

אם ו "ת ח"בזיון לסאין בזה חשש , אותושמצניעים כת גם "מונחים תמיד על הס

אלא אדרבא זה הוא , קודם שעה או יותר לפני הוצאתו אותם מעליו יןמסיר

ת להשים עליו " כי זה כבודו של ס,מ לתקן"מ לבנות וע" כי הוא סותר ע,כבודו

. י לרמוז בזה סוד אור המאיר ומתגלה בעת ההיא כד,הרמונים סמוך לפתיחתו

אבל לא , ואמנם שם איירי במסירין אותן שעה או יותר לפני הוצאתו. ד"עכ

ולכאורה בזה שהוא זמן הראוי , דיבר אם מסירין אותן בעת פתיחת ההיכל

ת מסירין "לכן נוהגין שמיד בהכנסת הס, ע אם ראוי אז להסירן"יל, ליתנן עליו

כ בפתיחת ההיכל "ואח, ונותנין בתיבה או מקום העשוי לזה, םממנו הרימוני

. ת"ומעטרין בהם הס, אז נוטלין אותן ממקומם בתיבה, ת לקרות"להוצאת ס

] רבי ישראל אבוחצירא[א ברכה "ר היש"וכן היה מנהגו בקודש של אדמו
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, Ï Â�È‚‰�ÓÒ‰ ÍÈÏÂ‰"‰·È˙Ï ˘„Â˜‰ ÔÂ¯‡ ÔÓ ˙ ,¯Â‚Ò ‡Â‰˘Î .כ
Ú‡˘ Â�ÈÈ‰Â"‰ÈÓ˘ ÍÈ¯· ˙¯ÈÓ‡Ï ÏÎÈ‰· Â‰ÂÁ˙Ù˘ Ù , ÌÂ˜Ó ÏÎÓ
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‰‰·‚‰· ÌÚÏ .Á¯‰Ó È¯·„Ó ÁÎÂÓ ÔÎÂ"ÚÈÊ Â"‡ , È¯·„· ‡Â‰ ÔÎÂ
ÈÁ ˘È‡ Ô·‰.39·¯ÚÓ‰ ˙Âˆ¯‡· Â‚‰� ÔÎÂ  . Â‚‰�˘ ˘ÈÂÒ‰ ÍÈÏÂ‰Ï" ˙

ÁÂ˙Ù ,·˙Î‰ ˙Â‡¯Ï ÌÚ‰ ÏÎ ÂÏÎÂÈ˘ È„Î , ÌÈÏ˘Â¯È· Â‚‰� ÔÎÂ
˙"Â.40] Ò‰ ˙¯ÊÁ· Ï·‡"ÂÎÏ ˙"¯Â‚Ò Â˙Â‡ ÔÈÎÈÏÂÓ Ú , ¯·Î˘

˙Â¯Â‡‰ Â˜Ï˙Ò�41.[ 

                                                                                      
ובעת , ת להיכל"להצניע הרימונים בתיבה מיוחדת אחר שהכניסו הס, א"זיע

ת בעצמו בנתינת "ומעטר הס, היה מנשקם פעמיים, ריאההוצאתו לק

י חתנו רבי "וכמבואר בספר ישראל סבא מנהגי בבא סאלי שנכתב ע, הרימונים

 . ל"דוד יהודיוף זצ

ת "ועיקר הדין לאחוז הס, אות ב' א בספר לדוד אמת סימן ג"לשון מרן החיד .38

 .ג"ח סקכ"ש בכה"וע, ב"קלד ס' א סי"בימין מבואר ברמ

 תולדות 'שנה שניה פ[ח "כ בבא"וכ, בשער הכוונות ריש דרושי קריאת ספר תורה' עי .39
ופה עירנו בגדאד נוהגין לפתוח הספר תורה להראותו לקהל בעת : ]אות טז

, ופתיחה זו אינה נראית לכל הקהל, שמוציאו מן הארגז שבכותל בתוך ההיכל

ופותחין אותו , נסתואחר כך מוליכין הספר תורה לתיבה אשר באמצע בית הכ

ומשמע דבדרך ההולכה היה . ' וכוומראין אותו לקהל בארבע רוחות התיבה

ח בספרו עטרת תפארת "וכן הוא מבואר בהדיא בדברי רבינו הבא. ת סגור"הס

 .בדברים הנזכרים לעיל מלשונו בזה

שמנהג ירושלים , ]סימן ג אות ג[א בספרו לדוד אמת "כמבואר בדברי מרן החיד .40

. ת פתוח בכל בית הכנסת כדי לזכות לכל האנשים והנשים לראותו"קיף הסלה

ובחזירתו דרך , שכתב דבהליכתו לתיבה יוליכנו דרך קצרה, ]אות יג[ש עוד "וע[

 . ג"ח קלד סקי"ה בכה"וכ]. ארוכה

 .ח שם"בא .41
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, ˙ Ò‰ ˙ÎÏÂ‰ ˙Ú·"‰‡¯ÈÂ ‰ÓÈ‡· „ÂÓÚÏ Ï‰˜‰ ÏÎ ÌÈ·ÈÈÁ .כא
Ò‰˘ ÈÓÏ ‰ÂˆÓÂ"‰·È˙Ï Â˙ÂÂÏÏ ÂÈ�ÙÏ ¯·ÂÚ ˙,42 ˜ÂÒÙ· ‰Ê ÂÊÓ¯Â 

‰ È¯Á‡ 'ÌÎÈ˜ÂÏ‡ÂÎÏ˙ ,43Ò‰ ˜˘�Ï ‰ÂˆÓÂ "˙,44 ¯ÙÒ‰ ˙‡ ÔÈÂÏÓ‰Â 
Ú „ÂÓÚÏ ÌÈ¯‡˘�"¯ÙÒ‰ Â‰È·‚È˘ „Ú ‰·È˙‰ È , ˙Â‡¯Ï ÂÏÎÂÈ˘ È„Î

·˙Î‰.45 

‰Ò‰ ÔÈ‰È·‚Ó ‰‡È¯˜‰ Ì„Â˜" ÌÚÏ ‰·È˙Î‰ ˙Â‡¯‰Ï ˙ ÌÈ„ÓÂÚ .כב
ÂÏ‡Ó˘ÏÂ Â�ÈÓÈÏ ,·˙Î‰ ˙Â‡¯Ï ÌÈ˘�Â ÌÈ˘�‡ ÏÎ ÏÚ ‰ÂˆÓ˘.46 
Â ÂÈ�ÙÏ Â¯ÈÊÁÓÂÂÈ¯Á‡Ï , „ÈÓ˙ ÂÙÂ‚ ··ÂÒÓ˘ ÔÙÂ‡·Â�ÈÓÈ „ˆÏ .

                                    
, במקומות שמצניעין אותו בהיכל כתב לענין החזרת הספר ש]א"קמט ס[א "ברמ .42

.  לכל מי שעוברת לפניו ללוותה עד לפני הארון שמכניסין אותה שםמצוה

מצוה לכל מי שעוברת לפניו ,  שכן הוא גם בהוצאת הספר]ז"סק[ב "וכתב במ

ומרן . ל" שכן נהג רבינו האריז]שם[כ "ו בשעה"כ מהרח"וכ. ללוותה עד הבימה

ס " בחצר ביהכנ כתב שגם העם העומדים]ג אות א' סי[א בספרו לדוד אמת "החיד

ה "וכ, ת ובהכנסתו"יבואו לראות בהוצאת הס, או בעזרה בשאר התפילה

 .]ח"קלד סקי[ח "בכה
 :סוטה לט' ד מהגמ"ב סק"מ .43

כדי לחנכם ולזרזם , שמביאים התינוקות לנשק התורה כתב ]שם[א "הרמ .44

, ל לנשק הספר" כתב שכן נהג רבינו האריז]שם[כ "ו בשעה"ומהרח, במצות

ח שגם "וכן הביא מהתו, ת"נשק הסשי כתב שגם הגדולים מצוה ]י"סק[ח "בכהו

 ]אות ו' ג' סי[א בספרו לדוד אמת "ה בדברי מרן החיד"וכ. הגדולים נוהגין לנשק
זרועותיו ' ע שמנשק בב"ביסוה' ועי. ת בהוצאתו ובהכנסתו"שנהגו לנשק הס

א לנשק בפה ינשק " בשאורק, שהוא מנהג בורות, ולא ליגע בידו ולנשק, ובפה

 .באופן זה

 .ל"ו שם שכן נהג רבינו האריז"ש מהרח"כמ .45
וכן נהג רבינו , וכמנהג הספרדים להקדים ההגבהה לקריאה, ]ב"קלד ס[ע "שו .46

והטעם לפי שאחר הקריאה כבר מסתלקין , כ שם"כמפורש בשעה, ל"האריז

, גביה אחר הקריאהא כתב שנוהגין לה"והרמ. [ח שם"וכמו שביאר בבא, האורות

י גם "א שבא" שי]ז"קלד סקי[ח "בכה' ועי]. ש"ע, ד"סופרים פי' וכן הוא במס

 .ש"ע, ת קודם הקריאה ולא כמנהגם באשכנז"האשכנזים נהגו לעשות הגבהת הס
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·ËÈ‰ Ì˙Â¯˜Ï ÏÎÂÈ˘ ,ÈÚ ÈÎ"Ì„‡‰ Ï‡ ÏÂ„‚ ¯Â‡ Í˘Ó� Ê.50Â  ·ÂË
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Ò‰ „‚�Î ÚÂ¯ÎÏ"ÂÚ‰ ÔÈ�ÓÎ ˙‰‡È¯˜ ‰˙Â‡·˘ ÌÈÏ.53 

 Ò‰ ˙ÂÈ˙Â‡· ÂËÈ·È ‡Ï Ì˙‡ÓÂË ÈÓÈ· ÌÈ˘�"˙.54 .כד

 Â‚‰� È�· Ê�Î˘‡ Ì„Â˜ ˙ÈÈÏÚ Ô‰Î È¯˜Ï˙‡ ‰¯Â˙‰ ¯ÓÂÏ .כה
˙ÂÓ„˜‡, Ì‰Â ÌÈ„ÒÂÈÓ Ó ÔÌÈ�Â˘‡¯‰ ÔÓÊÓ ˘¯"È ˆÊ"Ï.55 Ì�ÎÂ˙Â 

                                    
ז אמרו ברוך אשר יקים את " דע]דברים כז[ן "וכתב הרמב .א" דף לב עמגילה' גמ .47

 .ו"קלד סקט' ח בסי"בכהוהביאו , דברי התורה הזאת
 .ט"ה וסקי"ב סק"ובמ, ד"א קמז ס"כמבואר ברמ .48

 .קמז' טור סי .49

ח "ש תולדות אות טז ובכה"ח ש"והביאו דבריו בבא, כ שם"ו בשעה"פ מהרח"ע .50

 .י"קלד סק

ג כתב ששמע הטעם שהוא "ח קלד סקי"ובכה, ש תולדות אות טז"ח ש"בא .51

 .מועיל להצלחה

א בספרו לדוד "כ גם בדברי מרן החיד"וכ. ח שם"ב ובא"יב סק"שם ומ ע"שו .52

 . דהעיקר להשתחוות דוקא כשהספר פתוח לפניו ורואה הכתב]אות ה' ג' סי[אמת 

 .ח שם"בא .53

ד אות ' סי[א בספר לדוד אמת "ומרן החיד, ז"פח סק' ב סי"ובמ, ס קצה"ד סו"מ יו"ד .54
 .לנקבה מוחין בידם' ופלזכר ' ש עוד שכתב דאם נמנעות בתוך מ"וע, ]ה

בל וומק, י הקדוש"ובעל האקדמות רבי מאיר בן רבי יצחק היה בדורו של רש .55

 .שנטמן בכפר גוש חלב ברחוב הראשי של הכפר
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˙ÁÙËÓ.61  

                                    
 .א"ע תצד ס"שו .56

 דבשבת אפילו חיסר פסוק אחד מן הפרשה צריך לחזור ]ג"קלז ס[ע "בשו' עי .57

ת ולקרות הפסוק שחיסרו עם "א סואפילו אחר מוסף חוזרין להוצי, ולקרותו

ש "וע,  דגם מברכין לפני הקריאה ולאחריה]ט"סק[ב "ש במ"וע, שנים אחרים עמו

. צ לחזור אם דילגם"מ הפסוקים שכבר קראו בשני וחמישי א" דמ]ז"סקט[ח "בכה

ע שכל "כתב השו, אבל בקריאת התורה שבימי שני ובחמישי או במנחה בשבת

ה "וה. אינו צריך לחזור, פ שחיסר פסוק באמצע"אע, שקרא עשרה פסוקים

 .לפי שכבר קראום בשבתות שלהם, בפרשיות המועדים אינו צריך לחזור

 .א"ב שם סקי"מ .58

 .ד"ע קלט ס"שו .59

 .דרוש ג, ו בשער הכוונות דרושי קריאת התורה"כ מהרח"כ .60

,  מאותה מצוהת ערום נקבר ערום" כל האוחז ס.]ומגילה לב. שבת יד[ל "ש חז"וכמ .61

 .]א"סק[ב שם " ובמ]א"קמז ס[ע "ובשו
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ÏÚÓÏ‰ËÓÏ ÌÚÙÂ ‰.63 ‰Î¯·‰ ˙Ú· Ì‰È�ÈÚ ¯Â‚ÒÏ ÌÈ‚‰Â� ˘ÈÂ,64 

]Â‡ Ì‡ Í¯·Ï ˜„˜„Ó·˙Î‰ ÍÂ˙Ó  ,ÈÏÎ˙Ò ÁÂÏ· ˙ÂÒÙ„ÂÓ˘ Â· 
˙ÂÎ¯·‰.[ ¯Á‡Â ‰Î¯·‰ ¯ÈÒÈ ÈÂ„ ˙ÈÏ‡Ó˘‰, ÊÁ‡ÈÂ ˜¯ Â„È· ˙È�ÓÈ‰, 

ÏÎ ÔÓÊ ‰‡È¯˜‰.65 

Â˙Ï ‰ÏÂÚ‰ ,Ì¯ ÏÂ˜· ‡¯Â˜ Â�È‡ Ì‡ ,˘‰ ÌÚ ‡¯˜È˘ ÍÈ¯ˆ" ı¯‰ .כט
                                    

ת יהיה "הס: ]אות עו' ו' סי[א בספרו לדוד אמת "כ מרן החיד"וכ. ו שם"כ מהרח"כ .62

 שכתב ]ב"שער קריאת התורה פ[בפרי עץ חיים ' ועי. פתוח לגמרי בשעת הברכה

פתח ותחזור ות, כ תסתום ותברך" ואח,והנה תחלה תפתח ותראה: בלשון

אבל , ויש שהבינו מזה שסוגר הספר ממש. ותחזור ותסתום ותברך, ותקרא

כ תכסה הכתיבה "אח: שכתב, כ מבואר בהדיא לא כן"ו בשעה"בלשון מהרח

 ,כ תפתח ותקרא" ואח, ואז תברך ברכת התורה שלפניה,ת"י מפה של הס"ע

. כ"ע.  ואז תברך ברכת התורה של אחריה,כ תחזור ותסתום הכתיבה"ואח

ז "ולפ, בואר שגם לשון תפתח ותסתום הכל חוזר על המפה שכתב בתחילהומ

 .ל יש לפרש כן"ח הנ"לכאורה גם לשון הפע

ונראה לו שיהפוך ,  כתב שיהפוך פניו שלא יהיו כנגד הכתב]שם[א "הנה ברמ .63

מראה כי  , לעשות כן נכוןןאיז מהאחרונים ש" כתב ע]ט"סקי[ב "ובמ. לצד שמאל

א "ומרן החיד .אלא על דבר אחר, ינו מברך על מה שיקראלו איעצמו כא

כשהוא מברך ברכה ראשונה לא יביט :  הביא מהראשונים בלשון]ג"סק[ב "בשיו

 כתב ]אות עו' ו' סי[ובספרו לדוד אמת . ת אלא פעם למעלה פעם למטה"בס

אלא שלא יסתכל בשעת הברכה בכתב אלא , ת"שהעולה יהיה פניו נגד הס

ולכן דקדק שלא , ל"שחשש לסברת האחרונים הנ, אה מזה קצתונר. בחוץ

מ יביט דוקא ללמעלה "מ, ת"פ שיהיו פניו כנגד הס"אלא אע, יהפוך פניו לצד

ונראה . ת"מהיות טוב שלא יעלה על לב שהברכות כתובות בס, או ללמטה

א "וגם מרן החיד[, ו הלא מכסה הכתב במפה"פ שלדברי מהרח"שאע, עוד

מ נכון "מ, ]ל"וכנ, כי רק על ידה יוכל לאחוז ביריעה, ש מפהלעיל הזכיר שי

דאין הכל רואין שהמפה מכסה , פ שמכוסה במפה"שלא יביט לכיוון הכתב אע

 .א"ו זיע"א על מכונם עם דברי מהרח"ובזה באו כל דברי מרן החיד. את הכתב

ת וגם ניכר שאין הברכו, דאין הופך פניו, דבאופן זה עדיף, ב שם"כ המ"כ .64

 .ת"כתובות בס

 .ו אות נה' א בספרו לדוד אמת סי"כ מרן החיד"וכ, ח שם"ה בפע"כ .65



 ציון åé"úåòåáùä âç ìù è נר 
 התורה קריאת

âì÷

˘ÁÏ· ·˙Î‰ ÍÂ˙Ó ‰ÏÈÓ· ‰ÏÈÓ ,]‰ÏË·Ï Â˙Î¯· ‡‰˙ ‡Ï˘ È„Î[ ,
ÂÈ�Ê‡Ï ÚÈÓ˘È ‡Ï˘ ÔÙÂ‡· ‡¯˜È˘ ¯‰ÊÈÂ,66  „Ú ¯Â·È„· ˜ÈÒÙÈ ‡ÏÂ

‰�Â¯Á‡ ‰Î¯· ¯Á‡Ï .‰¯Â˙· ‡¯˜˘ ¯Á‡ÏÂ ,Ò‰ ˜˘�È"˙.67 

¯˜ Ò‰ ÔÈ¯‚ÂÒ ÔÈ‡˘ Â�È‚‰�Ó ‰ÏÂÚÏ ‰ÏÂÚ ÔÈ·"˙ , Â˙Â‡ ÔÈÒÎÓ .ל
‰ÙÓ· ,Â˘‰ Ô¯Ó ˙Ú„ÎÂ"Ú.68Ó¯‰Â "ÂÏÏÂ‚Ï ‚‰�Ó‰˘ ·˙Î ‡ . ÔÎÂ

Ê�Î˘‡ È�· Â‚‰�. 

ÌÈÏÂÚ‰ ÔÈ�Ó ÔÈ�ÚÏ ,Â˘‰ Ô¯Ó ·˙Î" ÛÈÒÂ‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ˙·˘·„ Ú .לא
ÛÈÒÂÓ ,ÔÎÂ‰ÏÈÓ ˙È¯· Â‡ Ô˙Á ˘È˘Î Â�È‚‰�Ó ,69 ÌÚË ‡Ï· Ì�Ó‡ 

ÛÈÒÂ‰Ï ‡Ï˘ ÔÂÎ�.70ÂÈ ÔÈ�ÚÏÂ "Ë ,·Ó¯‰ ˙Ú„"ÂÈ· Ì‚„ Ì" ÔÈ‡˘¯ Ë
ÛÈÒÂ‰Ï,71Â˘‰ Ô¯Ó ˙Ú„ ÔÎÂ "Ú.72 ÌÈ‚‰Â� ‰ÁÓ˘ ˘È˘Î ÔÎ ÏÚÂ 
ÛÈÒÂ‰Ï.73Ú Ê�Î˘‡ È�· ‚‰�ÓÂ "Ó¯‰ Ù"ÂÈ· ÛÈÒÂ‰Ï ‡Ï˘ ‡" Ë

]‡‡"˙·˘· ÏÁ Î74 .[ÓÂ"‰Ï ‡Ï˘ ÔÂÎ� Â�È‚‰�ÓÏ Ì‚ Ó·¯· ˙ÂÌÈÏÂÚ 
‰¯Â˙Ï ,ˆ Á¯ÂË È�ÙÓÈ¯Â·,75‡‡ " ÌÈ˘�‡ ‰ÊÈ‡ ˙ÓÂÚ¯˙Ï ˘ÂÁÏ ˘È Î

‰¯Â˙Ï ÌÂÏÚÈ ‡Ï˘.76 
                                    

  .ב שם"ובמ, ב"קמא ס' ע סי"ה בשו"כ .66

 .רנה' ה בספר חסידים סי"כ, ש ישקני מנשיקות פיהו"ע .67

, ת מתגלין האורות"שכיון שמפתיחת הס, ד הסוד"וכן הוא ע, ה"ע קלט ס"שו .68

ר רבי מרדכי "וכן הורה מו. ורק מכסין במפה, ף קריאתואין סוגרין אותו עד סו

וכן שקוראין , שגם בעת הקדיש שקודם המפטיר לא יסגרו הספר, ל"שרעבי זצ

 .או כשאומרים מי שברך או השכבות, או כששרים', ואברהם זקן'לחתן 

 .ו"ח רפב סק"כה .69

 .י"ח סק"כה .70

 .א"א רפב ס"י ורמ"ב .71

 .ב"ח סקי"כה .72

 .ג"שם סקי .73

 .ו"ב סק"מ .74

 .י"ח סק"ה וכה"ב סק"מ .75

 .ב שם"מ .76
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Ï‡ ˙È· ‚‰�Ó ,ÏÏÎ ÔÓÊ ÌÂ˘· ÌÈ‡Â¯˜‰ ÏÚ ÛÈÒÂ‰Ï ‡Ï˘ , ÈÙÏ .לב
Ú ÔÂÂÎÓ ˙ÂÈÏÚ‰ ÔÈ�Ó˘"„ÂÒ‰ „.77 

·˜¯ÏÚ „ÓÂÚ ‰˙Ú ÂÏÈ‡Î ˙Â·Â˘˜ ÂÈ�Ê‡ ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰¯Â˙‰ ˙‡È  .לג
 ÈÙÓ ˙Â¯·„‰ ˙¯˘Ú ÚÓÂ˘Â È�ÈÒ ¯‰ „È‰¯Â·‚‰ ,ÓÎ"‰ÂÊ· ˘"˜. 

 ˘„ÁÓ ‰¯Â˙‰ Ï·˜Ï Â˘Ù�· ‰ÓÂˆÚ ‰¯‡‰ ˘È‚¯È ÍÎ Â˙�Î‰ ÈÙÎÂ
‰Ê‰ ˘Â„˜‰ ÌÂÈ· ,‡˜Â˘· ‡ÎÈ‡ ÛÒÂÈ ‰ÓÎ ‰¯Â˙ ‡ÏÓÏ‡„ , ‰„ÂÈÂ

È˘‰Ï"‰Â˙ Â�Ï ÏÈÁ�‰Ï ÂÈ„ÒÁ ÏÚ ˙"ÌÈÈÁ ˙¯Â˙ ˜.ËÂ˜ÏÈ· ‡˙È‡Â 78 

·˜‰ ¯Ó‡˘"Ï‡¯˘ÈÏ ‰ :È�· , ‰�˘ ÏÎ· ˙‡Ê‰ ‰˘¯Ù‰ ˙‡ ÔÈ¯Â˜ ÂÈ‰
ÏÚÓ È�‡Â ‰�˘Â È�ÈÒ ¯‰ ÏÚ È�ÙÏ ÌÈ„ÓÂÚ Ì˙‡ ÂÏÈ‡Î ÌÎÈÏÚ ‰

‰¯Â˙‰ ˙‡ ÌÈÏ·˜ÓÂ.79  

 ·¯�Ó" ÌÈ„¯ÙÒ ˜·˘ÈÏ‰¯Â˙‰ ˙‡È¯˜ ˙Ú·  , ‡Â‰ÂÚ"Ù „È‰‚ ˜ .לד
Â˘‰ Ô¯Ó"Ú80 ÂÊÈ¯‡‰ Â�È·¯"Ï.81 ˜ ˘ÈÂ"ÚÏ Â‚‰�˘ Ê�Î˘‡· ˜„ÂÓ ,
� ‡¯‰�Â‰‰ÈË˘ÙÂ ‡¯.82 

 ‰˙È ÌÈ‚‰Â� „ÂÓÚÏ ˙¯˘Ú· ˙Â¯·„‰ ÂÓÎ ˙Ú· ˙Ï·˜ ‰¯Â˘ .לה
¯Ó‡�˘ „ÂÓÚÈÂ ÌÚ‰ Â‚Â'.83 ÈÂ˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÔÈ‡ ÈÂ‡¯ „ÂÓÚÏ ‡˜ÂÂ„ 

                                    
ה "וכ]. ש באופן שמוסיפין מה נחשב עליית שישי"וע[, ז"וסקט, ט"ח קלד סקי"כה .77

ה במנהגי "וכ. אות כז, ט לשבת"בספר שמן ששון בדרוש ענין השינויים בין יו

 .שכן נהגו בחברון, ל"בית יעקב לרבי אליהו מני זצ

 .יתרו' פ .78

לכוון היטב בקריאת '  לחולה אה"זצללהש אלישיב "א הגרי"ז יעץ פ"ועפ .79

לפי שהוא כמעמד הר סיני שנתרפאו בו כל החולין ובעלי , התורה של שבועות

 .כ לרפואתו"ויועיל ג, מומין

 .צ לעמוד בעת קריאת התורה"ד כתב דא"קמו ס' ע סי"בשו .80

 .ג"ח סוע"כ דמ"שעה .81

ב שם שהביא דעות "ובמ, עמוד בקריאת התורהא שם שכתב שיש ל"ברמ' ע .82

 .האחרונים בזה

 .ועוד' א ס"ל ח"כ ז,שלמי ציבור .83
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˙¯˘Ú· ˙Â¯·„‰, ‡Ï˘ Â¯Ó‡È ˜¯ ÂÏ‡ ·˜‰Ó"‰ Â‡Â·ÈÂ ‰¯ÈÙÎÏ.84 

‚‰�ÓÂ ˜˙ÂÏÈ‰ ˘„Â˜ ‰ÌÈ„¯ÙÒ ··Â¯ ˙ÂÓÂ˜Ó‰ Ï‰˜‰˘ ÌÈ·˘ÂÈ 
˙‡È¯˜·Ì, Ì�Ó‡ ‚‰�Ó ˙ÂÏÈ‰˜ Â˜Â¯Ó ÒÈ�ÂË ·ÂÏÂ ÔÎÂ ‚‰�Ó 

ÌÈÊ�Î˘‡‰, Ï‰˜‰˘ ÌÈ„ÓÂÚ, ÂÌÈ‚‰Â�‰ ÔÎ Ì‡ ÂÓÈ„˜È „ÂÓÚÏ Ì„Â˜ 
¯˘Ú˙ ˙Â¯·„‰ È¯‰ Â‡ˆÈ ˘˘ÁÓ ‰Ê. ‰Â‡Â ÔÈ„‰ ÈÓ ˘ÂÁ˘˘ Ì„¯È˘ 
Ì‡ ·˘È, È‡˘¯ „ÂÓÚÏ, ˜¯ „˜ÈÈÌ „ÂÓÚÏ Ì„Â˜, ‡ÏÂ ‰�˘È Ì„‡ 

‚‰�ÓÓ ÌÂ˜Ó‰.  

È ˙Â¯·„‰ ˙¯˘Ú· ‰‡È¯˜· '˙Â�È‚� È�ÈÓ , „Á‡‰ ¯„Ò ÈÙÎ˘ · .לו
ÔÂ˙Á˙‰ ÌÚË ‡¯˜� ‰ÊÂ ÌÈÏÈ‚¯‰ ÌÈÓÚË‰ ,‚Ó ˙ÂÁÙ ˜ÂÒÙ ÔÈ‡Â '

˙Â·È˙.Â È�˘‰ÔÂÈÏÚ‰ ÌÚË‰ ÈÙÎ ,ÂÓˆÚ È�Ù· ˜ÂÒÙ ‰¯·È„ ÏÎ  ,ÈÚÂ" Ê
 Â‡ˆÓ�ÒÙÌÈ˜Â Ï˘ È�˘˙ È˙Â·.� ˘ÈÂ " Ó ‰Ê·Á˙Ù· Ì„˜�Ï Ì‡ , ÔÂ‚Î

Áˆ¯˙ ‡Ï ,ÒÙ ÛÂÒ ‡Â‰˘Î ıÓ˜· Â‡˜Â.� „ÂÚÂ "Ó ÔÈ�ÚÏ ‰ÌÈ˘‚„. 
ÔÂÈÏÚ‰ ÌÚË· ÌÈ‡¯Â˜ È˙Ó ÌÈ‚‰�Ó ‰ÓÎ ˘ÈÂ ,˘‡¯Â˜˘ ˘ÈÌÈ ˜¯ 

ÔÂÈÏÚ‰ ÌÚË· ˙ÂÚÂ·˘· , ‡Â‰˘‰¯Â˙ Ô˙Ó ÌÂÈ , ÌÈÓÚÙ ¯‡˘·Â
¯Â˜ ÌÈ‡ ÌÚË·‰ÔÂ˙Á˙. Â�‚‰�ÓÂ ˘ ¯Â·Èˆ· ˙Â¯·„‰ ˙¯˘Ú ˙‡È¯˜ ÏÎ

 ÌÚË· ÌÈ‡¯Â˜‰ÔÂÈÏÚ ,ÔÂ˙Á˙ ÌÚË· ‡¯Â˜ „ÈÁÈ‰Â.85  

  Â¯·„‰ ˙¯˘ÚÂ ‰¯È˘‰ ‡¯Â˜ ÌÎÁ‰˘ Â‚‰�.86˙ .לז

 ÏÎ Í˘Ó ÔÓÊ‰ ˙ÚÓ ÔÈÁ˙ÂÙ˘ Ò‰"˙ ˙Â¯˜Ï Â·, „Ú ÌÂÈÒ .לח
‰‡È¯˜‰, ‡Â‰ ÔÓÊ Ï‚ÂÒÓ ˙˘˜·Ï ÌÈÓÁ¯, ÈÙÏ È¯Ú˘˘ ÌÈÓÁ¯ 
ÌÈÁÂ˙Ù Â˙Â‡· ÔÓÊ‰, ÂÏÚ ÔÎ Ì‡ ˘È Ì„‡Ï ‰ÊÈ‡ ‰˘˜· ‰ÏÙ˙Â, 
¯Ó‡È ‰˙Â‡ ÔÈ· ‡¯·‚ ‡¯·‚Ï „ÂÚ· Ò‰˘"˙ ÁÂ˙Ù. ÔÎÂ Â‰Ê ÌÚË 

‚‰�Ó‰ ÌÈÏÂÚ‰˘ ÌÈ·„�˙Ó Ê‡ ˙ÂÚÓ ‰˜„ˆÏ, Â‡ ÈÂÏÈÚÏ ˙Ó˘� 
Ì‰È·Â¯˜, ÔÊÁ‰Â Í¯·È ˙‡ ‰ÏÂÚ‰ Â˙Â‡· ÔÓÊ‰, ˘˜·ÈÂ ÌÈÓÁ¯ ÏÚ 

                                    
 .מו' ם סי"תשובות הרמב .84

 .ש למעלה"א כמ"ומנהג מרן החזו. ל תצד"בהב' עי .85

 .בית הבחירה אות יא .86
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ÂÈ·Â¯˜ Ï˘ ·„�˙Ó‰. ]Â ÔÓÊ‰ Â˙Â‡· ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÎÌÈÏÂÁÏ Í¯·˘ ÈÓ87 .[
Â·ÂË ‰ÏÂÚ‰˘ ‚"Î ˘˜·È ÌÈÓÁ¯ ˘ÁÏ· ÏÚ ÂÓˆÚ Â˙Â‡· ÔÓÊ‰, 

ÔÂ˘Ï· Áˆ ¯ˆ˜Â, ¯Á‡ Í¯·È˘ ‰Î¯· ‰�Â¯Á‡, „ÂÚ· Ò‰"˙ ÁÂ˙Ù 
Â�ÈÓÈÂ ˙ÊÁÂ‡ Â·.88  

, ˙"Ò· ÌÈÏÂÚ ‰˘ÓÁ Â‡¯˜˘ ¯Á‡"ÔÂ˘‡¯ ˙ ,Ò‰ ÌÈ¯‚ÂÒ .לט
˘È„˜ ÈˆÁ ÌÈ¯ÓÂ‡Â ,ÌÂÈ‰ ˙·ÂÁ ÂÓÈÈÒ˘ ÈÙÏ,89Ò ÌÈÁ˙ÂÙÂ " È�˘ ˙

ÒÁ�Ù ˙˘¯Ù· ¯ÈËÙÓ Â· ‰ÏÂÚÂ.90‡Â  ˙‡È¯˜Ó ˙ˆ˜Ó ¯ÒÈÁÂ ‰ÚË Ì
¯ÈËÙÓ‰ ,¯ÂÊÁÏ ÍÈ¯ˆ Â�È‡.91‚ ‡¯˜ ‡Ï Ì‡ Ì�Ó‡  'ÌÈ˜ÂÒÙ , Â‡

ÌÂÈ Ï˘ Â�ÈÈ�Ú ¯˜ÈÚÓ ¯ÒÈÁ˘ ,¯ÂÊÁÏ ÍÈ¯ˆ˘ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ·Â¯ ˙Ú„ ,
ÌÈ˜ÏÂÁ ˘È Ï·‡ ,‰Î¯· ‡Ï· ˙Â¯˜Ï Â¯ÊÁÈ˘ ‰‡¯� ÔÎ ÏÚÂ.92 

                                    
 . ב"שלה סי' ד סי"ה בערוך השלחן יו"כ .87

וכתב עוד . ]אות ריב[ספרו עטרת תפארת א ב"ח הטוב זיע"ז מדברי רבינו הרי"כ .88

רק יאמר שוב תפילת בריך שמיה או נוסח , ט לא ישאל צרכיו"שם שבשבת ויו

 .יהא רעוא שאומרים על השלחן

קמז [ח "ובכה] ו"רפב סקכ[ב "ובמ, ]רפב' סי[י "כמבואר בראשונים שהובאו בב .89

דבזה תלוי טעם , ]דאות י' י' סי[א בספרו לדוד אמת "ובמרן החיד] ד ועוד"סקמ

 .אמירת הקדיש

 .א"ע תצד ס"שו .90

 .א"ב קלז סקי"מ .91

ץ " בשם הש]ב"א וסקל"תפח סקל[ח "ה בכה"וכ, ב שם פשיטא ליה דחוזר"במ .92

א שכיון "אמנם הביא די. א בספרו לדוד אמת"ש והלבוש ומרן החיד"ומהריק

ונתקנה , שתקנה זו לקרות במועדים בקרבנות המוספין אינה מדברי התלמוד

והסיק דעל כן טוב שיחזרו לקרות , צ לחזור"על כן אם ביטלוה א, י הגאונים"ע

פ שאינה אלא מדברי "מ אע"דמ, ע"ולכאורה יל. [ל"משום סב, בלא ברכה

כ כאשר טעו "וא, ס המפטיר מברך לפני הקריאה ולאחריה"הלא סו, הגאונים

ם עמדו קודם מוסף וכשם שא, ס לא קיימו תקנת הגאונים"סו, ולא קראוה כלל

ודוחק . גם עתה יוכלו לברך, היו מברכין לפניה ולאחריה מכח תקנת הגאונים

 ].ב"וצ, לומר דבהכי לא תיקנו הגאונים
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 È¯˜ ¯Á‡¯ÈËÙÓ‰ ˘È„˜ ÈˆÁ ·Â˘ ¯ÓÂÏ Â�È‚‰�Ó .93‡˙ .מ

‡ "Ò Ì‰Ï ˘È˘ ¯Â·Èˆ"Â‚Â „Á‡ ˙‰‡È¯˜Ï ‰‡È¯˜Ó Â˙Â‡ ÔÈÏÏ ,È .מא
˙Á‡ ÌÚÙ ‡Ï‡ ˘È„˜ Â¯Ó‡È ‡Ï Â�È‚‰�ÓÏ Ì‚˘ ,Ê ˙‡È¯˜ ¯Á‡ '

ÔÈ‡Â¯˜ ,¯ÈËÙÓ‰ ¯Á‡ ·Â˘ Â¯Ó‡È ‡ÏÂ.94 ¯˜ÈÚ ‰‡¯� Ì�Ó‡ 
 ˘È Â�È‚‰�ÓÏ˘ ¯ÓÂÏ Ì‚ ˘È„˜Ê ÌÂÈÒ ¯Á‡ ' ¯Á‡ Ì‚Â ÌÈ‡Â¯˜

¯ÈËÙÓ‰ ,¯ÙÒ‰ Â˙Â‡· ˙Â‡È¯˜‰ ÏÎ ÔÈ¯Â˜˘ ÔÙÂ‡· ÂÏÈÙ‡.95 Â ÂÏÎÂÈ

                                    
ש "ה דעת הרא" הביא שכ]סימן רפב[י "ובב, ]ו"תפילה הט' ג מהל"פי[ם "ה ברמב"כ .93

ע "וצ. [ בשם גאון]חנוכה[ה באבודרהם "ושכ, ד רבינו ירוחם"וכ, ]ה' ג סי"פ[במגילה 

ה "וכ]. צ"ע כה"ול, ש שם לא נתבאר כן"שלכאורה בדברי הרא, בדברי קדשו

א "ובמרן החיד, ]ועוד, ה"ד וסקמ"קמז סקמ' סי[ח "פ בכה"וכ, ]שכ' ג סי"ח[ץ "הרשב' בתשו

בני אשכנז שאין חוזרין לומר קדיש שוב ומנהג @@. ]שם[בספרו לדוד אמת 

 ]ג"סקתכה [ב "במכתב , ספרים' ח שיש ב"ן גם בכל שבת ורוכ. אחר המפטיר
נו ידוע לומר י כתב דמנהג]ו"סקשם [ח "אבל בכה, דאומרים חצי קדיש על שניהם

 .]שכא' סי[ש "הריב' ע בחילוק המנהגים בזה בתשו"וע. ע"קדיש על כל ספר בפ
הוא , יןקדיש' דהנה כל המבואר לעיל מדברי הראשונים שמנהגינו לומר ב .94

, ועוד. ת אחד מקריאה לקריאה"ולא בגלילת ס, ספרים' באופן שהוציאו ב

ונראה שהטעם , דהנה גם בשבת רגילה אין חוזרין לומר קדיש לאחר המפטיר

כ גם במקום שגללו אותו הספר "וא, משום שלא היתה הקריאה בספר אחר

 .מ אין צריכין לחזור ולומר קדיש אחר"מ, וקראו במקום אחר

 אין המפטיר לאחר רגילה שבת בכל נוסף קדיש אומרין שאין ממה באמת נהה .95

וגם אין הקריאה , הרי המפטיר קורא מה שכבר קרא השביעי ששם ,ראיה שום

ואין ההפטרה מחובת היום , שלא יקראו למפטיר רק בנביא, ת"אלא לכבוד הס

 לא היו ,וקרוב לומר שאפילו לו יצוייר שהיו קורין המפטיר בספר אחר[, כלל

 ,אחרת קריאה היא אבל בכל גוונא שההפטרה, ]אומרים אחריו קדיש נוסף

 ל"י שפיר ,פרשיות 'בד או ,במועדים או ,ח"ור בשבת כגון ,היום לחובת ובאה

 קדיש אחריה לומר יש ,עצמה מצד מחוייבת וגם מחודשת שהקריאה שכיון

 ,ספרים 'בב קדיש פ"ב לומר מנהגינו טעם גוף שבאמת ,ועוד@@ .עצמו בפני

 ,ע"בפ מצוה הוא המפטיר שגם מצד אלא ,נפרדים ספרים 'ב שהם מצד אינו

 אחר אומרים כן ,היום חובת שהן קרואין 'ז אחר קדיש שאומרים וכשם

כ הפוסקים דטעם לאמירת הקדיש כדי "ומש[, היום חובת הוא שגם המפטיר

שאומרים , זהנה אינו אלא למנהג בני אשכנ, להפסיק בין חובת היום למפטיר
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, אבל למנהגינו אין זה הטעם, קרואין לפני המפטיר' אחר ז' קדיש רק פעם א

 לחלק טעם אין ,ומעתה ,]מנהגינו מקורות ובשאר ]שכא 'סי[ ש"וכמבואר בריב

 וכל ,אחר בספר קראוהו אם לבין ,הספר באותו המפטיר קראו אם בין כלל

 ובמועדים ח"בר בין ,היום חובת משום בתורה המפטיר בקריאת דיש היכא

 או אדר ח"בר נמי וכן .קדיש חצי אחריו לומר יש למנהגינו ,פרשיות 'בד ובין

 'ז קראו אם אפילו ,הספר באותו קריאות 'ג וקורין ,בשבת שחלו ניסן ח"ר

 אחר גם קדיש לומר חוזרין הרי ,קדיש אחריה ואמרו השבוע בפרשת קרואין

 אחר גם שלישי קדיש לומר יחזרו וכן ,היום מחובת היא שגם ,ח"ר קריאת

 היא בתורה קריאתן הן גם אשר ,החודש פרשת או שקלים פרשת קריאת

 ג"ח[ ל"וז ,כדברינו מבואר ץ"התשב בדברי כי ,תחזה ואתה@@. היום מחובת
 ה שיאמרו התור]כדי[, התורה לכבוד אלא בתורה קורא אינו המפטיר :]שכ 'סי

 קדיש אחר ם אומריל כן ע,יעי והוא קורא קצת ממה שקרא השב,עיקר

 אומר , הפרשה]את[שביעי ח בשבת אחר שהשלים ה"וכשחל ר', וכו ,השביעי

 םואחריו אומרי', וכו ,ח" והמפטיר קורא פרשת ר,הקדיש ככל שבתות השנ

 שזאת הקריאה אינה נקראת מפטיר כמו בכל שבת שאינה אלא ,שניקדיש 

 והוא הדין.  עליה קדישםומרי וא,היא חובה] אלא[= אבל ,המפני כבוד התור

 הראשון על קדיש שאומר ,כ"הוספרים כמו ברגלים וישני לכל יום שיש בו 

 ,שני ספר אחר שני קדיש לומר המנהג דטעם ומבואר .ל"עכ .שניה על וקדיש

 כ"ג מצינו זו סברא שמקור ובאמת@@ .ל"וכהנ ,ע"בפ היום חובת שהיא מצד

 אחר לכך :]לה סימן ,עמנואל - אופק[ החדשות םהגאוני תשובות לשון זה כי ,בגאונים

 יקדישו העולמים חי ובזמרה בשיר הבוחר לברוך וסמוך דזמרה פסוקי

לפי שכבר סיימו את המצוה של פסוקי דזמרה , פעם אחת] יאמרו קדיש[=

לכך ', וכו, ש בברכותיה לפניה ולאחריה" שהיא ק, באחרת]ו[ועכשו יתחיל

, ח"יאמרו אחר כל סיום י] אחר[וקדיש . רהנתקן הקדיש אחר פסוקי דזמ

 וקדיש .אחריה שיאמר מה עם מתחברת ואינה עצמה בפני מצוה היאשגם 

 וקדיש .בעשרה בציבור התורה שקריאת מפני ,תורה ספר אחר יאמרו אחר

 שבקדושה דבר והוא עצמה בפני מצוה הוא גם שהוא מפני ,קדושה סדר אחר

 מצוה דבר כל על קדיש לומר טעם שיש ומבואר .ל"עכ .מעשרה יפחות ולא

 ובמועדים ח"בר המפטיר שקריאת מאחר ,ד"בנד ה"ה ז"ולפ ,לעצמו העומד

 שנא לא ,עצמו בפני קדיש עליה לומר יש ,ע"בפ מצוה היא פרשיות 'ובד

צ "ר הגרב"וכן הורה מו. אחר בספר קראוה שנא ולא הספר באותו קראוה

מ הורה שמי שאינו נוהג כן אין "ומ. ]ות נדב פרק מה א"ח[צ "ונדפס באול, ה"זללה

 .למחות בידו
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Ò· „ÈÓ Â¯ÓÂ‡Ï‰‡È¯˜‰ ÌÂÈ˙Ó„Â˜‰ ,‡Â " ¯ÙÒ‰ ˙ÏÈÏ‚Ï ÔÈ˙Ó‰Ï ˆ
 ‰‡È¯˜Ï˙ÙÒÂ�‰.96 

˘ÔÈ¯ÈËÙÓ ‰¯ËÙÏ‡˜ÊÁÈ„ ‰·Î¯Ó· , ÈÙÏ ÌÚË‰Â Ï‡¯˘È ÏÎ ‰ .מב
Ú ‡È·�‰ Ï‡˜ÊÁÈ„ ‰·Î¯Ó ‰˘ÚÓ ÔÈÚÓ ÌÂÈ Â˙Â‡· Â‚È˘‰"‰. „ÂÚÂ 

Ù· ÊÓÂ¯ÓÎ ˙ÂÚÂ·˘· ‰˙È‰ Â˙‡Â·�„ÌÈ˜ÂÒ.97 ˘ Â‚‰�Â ‡¯˜È ‰¯ËÙ‰
ÏÂ„‚Â ÌÎÁ ‡˜ÂÂ„ ÂÊ.98  

óñåî éðéã 

˘ÛÒÂÓ‰Ï ¯˙ÂÈ· Ï„˙˘È˙ÂÊÈ¯ÊÂ ˙Â·‰Ï˙‰· ÏÏÙ˙ , ‡Ï · .מג
˙ÂÚË È„ÈÏ ‡Â·ÈÂ ÚˆÓ‡· ‰�È˘ Â�ÙËÁ˙.ÚÂ„ÈÂ  , Ï˘ È¯Ù‰ ¯Ó‚ ÈÎ

ÛÒÂÓ ˙ÏÈÙ˙· ‰È‰È ˙ÂÚÂ·˘‰ ‚Á ÏÈÏ „ÂÓÈÏÂ ¯ÓÂÚ‰ ˙¯ÈÙÒ ÔÂ˜˙ ,
‰·¯‰ ‰· Ê¯„Ê‰Ï ÍÈ¯ˆ ÔÎÏ ,ÌÂ˙ÈÁ‰ ¯Á‡ ÍÏÂ‰ ÏÎ‰ ÈÎ.99  

‰Ô�ÂÁ ‰˙‡ ÏÈÁ˙‰Â ‰ÚË ,‰Î¯· ÚˆÓ‡· ÂÏÈÙ‡ ˜ÒÂÙ.100  ÍÈ˘Ó .מד
                                    

ב שכשאומרים הקדיש אחר ספר ראשון יניחו אצלו גם ספר "שאמנם דעת המ .96

שאין חוזרין לומר קדיש שוב , ז למנהג בני אשכנז"ח כתב דכ"אבל בכה, שני

, ועל כן מביאין אותו שיחול הקדיש גם על מה שיקראו בו, אחר ספר השני

צ "כ א"א, מנהג בני ספרד שחוזרין לומר קדיש אחר ספר שני ושלישיאבל ל

ד אין טעם "ז נראה דגם בנד"ועפ. צ להביאן"וא, שיחול הקדיש גם עליהן

שהרי יחזרו ויאמרו , להצריך לגלול הספר לקריאה הבאה קודם הקדיש דוקא

 .ע"אחריו קדיש בפ

 ומקור .ידי חיים' בסא "עזיח "הגריובדברי רבינו , ז"ח תצד סקכ"בזה בכה' עי .97

ומה שכתוב בפסוק , הדברים מזוהר חדש דנבואת יחזקאל היתה בשבועות

, בסיון' ש בחמשה לחודש היינו ה"ומ, רוצה לומר יום רביעי בשבת, ברביעי

 .וחל עצרת בחמישי בחודש, והיו ניסן ואייר מלאים, פ הראיה"שקידשו ע

כ "ולא במעשה מרכבה אא:  לדברונתנו סמך, ח"ח סקכ"ובכה, ד"ב תצד סק"מ .98

מ מעלת קריאת השירה ועשרת הדברות חשובה "ומ. היה חכם ומבין מדעתו

 .יותר מההפטרה

 .ר במדבר אות ה"ח ש"בא .99

 הביא לענין שבת דאם טעה והתחיל אתה חונן גומר אותה ]ב"רסח ס[ע "בשו .100

א "וי. בין בערבית בין בשחרית מוסף ומנחה, כ חוזר לשל שבת"ברכה ואח
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È ˙ÏÈÙ˙·"ÏÂÁ Ï˘ Á , ÏÈÁ˙‰˘ Ì„Â˜ Â�ÏÂ˜ ÚÓ˘ ÌÈÈÒ˘ ¯Á‡ ¯ÎÊ�Â
‰ˆ¯ , Ì˘ ¯Ó‡È'ÛÒÂÓ Ô·¯˜ ÍÈ�ÙÏ ‰˘Ú�Â '‰Ê· ‡ˆÂÈÂ.101  

˙ÏÈÁ˙‰˘ ¯Á‡ ¯ÎÊ�,· ÛÈÒÂÈ '‰„Â·Ú‰ ˙‡ ·˘‰Â ' ˙Â·È ¯ˆ‰ .מה
�‰"Ï ,]ÌÈ˜ÏÂÁ ˘ÈÂ[.102 Á‡ Â‡ ‰ˆ¯ ˙Î¯· ÌÈÈÒ˘ ¯Á‡ ¯ÎÊ�" Î

Â˙ÏÈÙ˙ ÌÈÈÒ˘ Ì„Â˜ ,˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯·Ï ¯ÊÂÁ.103  

Â˙ÏÈÙ˙ ÌÈÈÒ˘ „Ú ¯ÎÊ� ‡Ï ,‡ˆÈ ‡Ï , ÏÏÙ˙‰ÏÂ ¯ÂÊÁÏ ÍÈ¯ˆÂ .מו
ÛÒÂÓ.104

  ÏÎÂÈ Ì‡ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Â˜ÏÁ� ‡Â·ÈÂ ‰ÏÚÈ ‰· ¯ÈÎÊ‰ Ì‡ Ì�Ó‡

                                                                                      
' ועי. ]ז"י מתפילה ה"פ[ם "והוא דעת הרמב, דבמוסף פוסק אפילו באמצע ברכה

ח "ם לא שייכא תפילת י"דלדעת הרמב,  דטעם המחלוקת בזה]ה"סק[ב "במ

וסברת דעה ראשונה דגם מוסף , ברכות' לפי שגם בחול אינה אלא ז, למוסף

ונעשה ' נוסח ח ברכות והזכיר בה"ח משום דאם אמר י"שייכא לתפילת י

ב שם "במ' מ לדינא עי"ומ. יצא' לפניך חובותינו בתמידי יום ובקרבן מוסף

הכריעו הפוסקים , א"ע הוא סתם וי"פ שבלשון השו" שאע]ט"סק[ח " ובכה]ו"סק[

משום ספק ברכה , ם דבמוסף פוסק אפילו באמצע הברכה"כדעת הרמב

 דכל ]י"סק[ח " ובכה]ג"סק[ב שם "במ' ועי, ז מבואר שם לענין שבת"וכ. לבטלה

 .ט"כ ביו"דיני הסעיף נאמרו ג

 .ב"א וסקכ"כ וסקכ"ח סק"ובכה, ז"ב רסח סקט"מ .101

א שיחזור לברכה "די, דעות בזה'  שהביא ב]ה מוסף באחרת"שם ד[ל "בבה' עי .102

 . סתם כהדעות שיוכל להזכיר שם קרבן מוסף]ב"סקכ[ח "אבל בכה, רביעית

 .ח שם"ב וכה"מ .103

 דאם השלים תפלה של חול על ]ז"י מתפילה ה"פ[ם "ה בהדיא בדברי הרמב"כ .104

.  ט"ח ובין ביו"חוזר ומתפלל מוסף בין בשבת ובין בר, דעת שהוא מוסף

 כתב בסתמא דהמחליף תפלת שבת זו בזו אינו ]ו"רסח ס[ע "בשווהנה @@

 ]ט"סקכ[ח " ובכה]ו"סקט[ב "ש במ"וע, א כתב דבמוסף לא יצא"ובשם י, חוזר
שם [א "וגם מרן החיד, ע מודו בזה"דהא כו, א"שהאחרונים תמהו על לשון י

ועל כן מסקנת ,  פשיטא ליה דהמחליף מוסף באחרת חוזר]ט"ג ובסימן תצ סק"סק

ורק [, ח"מ במסקנת כה"וכ, ב דהחליף מוסף באחרת לא יצא וצריך לחזור"המ

א "אמנם מרן החיד]. ץ"לכתחילה הורה שאם נמצא בציבור ישמע מן הש

ע דמשמע דהחליף של זו בזו "ר כתב דיש לחוש לדעה ראשונה שבשו"במחב

כד ' סי[ג " ובקש]סט' סי[וכפל דבריו בקיצור גם ביוסף אומץ , יצא בכל התפילות
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ב "ח[צ "ה באול"צ זללה"ר הגרב"ז פסק מו"ועפ, ח"והובאו דבריו גם בכה, ]אות ז

ג יש לנו לחוש לספק "וכל כה, כלל ספק לא יצא דמכל מקום מ]?אות ט "פי

משום , ברכות ולומר שאם התפלל תפילה אחרת במקום מוסף אינו חוזר

ק האחרונים מי בעל "ע ממשה"דעת השוובביאור @@.  דספק ברכות להקל

ם בתחילת "הנה זה לשון הרמב, ל החליף מוסף באחרת יצא"דברים דס

ל בשבת לא יצא ואם נזכר והוא בתוך מי שטעה והתפלל של חו: ]שם[ההלכה 

כ כתב שאם השלים "ואח', אבל במוסף פוסק וכו' התפלה גומר ברכה וכו

ומרן . ט"ח ובין ביו"תפלה של חול במקום מוסף לא יצא בין בשבת ובין בר

משום , מ הביא דיש גורסין ברישא שאם התפלל של חול בשבת יצא"בכס

 .ל חול במקום מוסף לא יצאכ למאי איצטריך סיפא דאם התפלל ש"דאל

ובודאי , מ"ח וחוה"דלא יתכן דהזכרת שבת גריעא מהזכרת ר, ודחה דבריהם

ד "ם בסו"כ הרמב"ומש, ברישא דאם התפלל של חול בשבת לא יצא' דגרסי

ש "ובתו@@.  ט"ח ויו"איצטריך רק לר, דהחליף מוסף בשל חול לא יצא

ח בשחרית ומנחה "ם דבלא הזכיר ר"ז דבסמוך כבר כתב הרמב"הקשה ע

ועל כן , כ אף מוסף לא גרע ובודאי דאם התפלל של חול לא יצא"וא, חוזר

דכמו דברישא , ם דסוף דבריו לדיוקא איצטריך"כתב לפרש בדברי הרמב

אבל אילו החליף , ועלה קאמר דלא יצא, איירי באומר תפילת חול בשבת

מוסף דלא ש בסיפא דהתפלל של חול במקום "גם מ, דערבית בשחרית יצא

אבל אילו אמר במקום מוסף של שבת , איירי באומר של חול דוקא, יצא

ם היא היא "ז מצאנו ראינו דדעת הרמב"ולפ. תפילה אחרת של שבת יצא

, אפילו מוסף באחרת יצא, ע דהחליף תפלות שבת זו בזו"דעה ראשונה שבשו

 משמע, ם בשחרית ומנחה אלא בהחליף משבת לחול"וגם מדלא פסל הרמב[

א "החידומרן @@.  ע"וניחא דעת מרן השו, ]דגם החליף אחרת במוסף יצא

ט דנקט לאו "דיו, א"ם באופ"ז דיש לפרש סוף דברי הרמב"ב כתב ע"במח

וכוונתו לומר דאפילו התפלל של חול במקום מוסף , ח"והעיקר משום ר, דוקא

ל של שהתפל"וזה נרמז בלשונו הזהב , ז לא יצא"עכ" והזכיר בה יעלה ויבוא"

, ה לא יצא"ואפ, פירוש שאמר בה יעלה ויבוא, "חול על דעת שהוא מוסף

, מ"ד הכס"ש ע"התו' ז ניחא קו"ולפ[, ח ברכות במוסף כלל"משום דלא תקון י

כי , ואמנם זה דוחק]. ח"ם להלן גבי הזכרת ר"דדין זה לא נתבאר בדברי הרמב

בשבת ולא ם איירי בהתפלל של חול "בפשטות משמע דרישא דדברי הרמב

א "ועל כן כתב מרן החיד, כ אף הסיפא מיירי בהכי"וא, הזכיר יעלה ויבוא

, מ דאם התפלל של חול בשבת יצא"לפרש דהעיקר כהגירסא שהביא הכס

דבאמת לא , מ"ובזה ניחא קושיית הכס[, כ של שבת"אלא דאיירי בהזכיר ג
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, ]בתאלא דאיירי הכא בהזכיר ש, מ"ח וחוה"גריעא הזכרת שבת מהזכרת ר

פ "ח של חול אע"מ במוסף אם התפלל י"ם בסיפא דמ"ועלה קאמר הרמב

גם מ "ומ@@.  ח במוסף"ט לא יצא משום דלא תקון י"שהזכיר שבת או יו

של שבת ם שאם החליף מוסף "ל להרמב"א נמצא דס"לדברי מרן החיד

דדוקא בשל חול , יצא] ט"ט באחרת של יו"או מוסף של יו[באחרת של שבת 

אבל החליף , ח במוסף"יר יעלה ויבוא לא יצא משום דלא תקון יאפילו הזכ

ע "וניחא דעת השו, במקום מוסף יצאאותו היום ואמר תפילה אחרת של 

. של זו בזו יצא אף במוסף] ט"או ביו[דמשמע דלדעה ראשונה החליף בשבת 

בזה כתב , אבל החליף אחרת במוסף, ז לענין מחליף מוסף באחרת"ואמנם כ

ש מדלא "ומה שדקדק בתו[, ם דיצא" שאין הכרח מדברי הרמבא"מרן החיד

' ל דהוצרך לזה מפני עיקר הדין הנאמר בגמ"י, ם אלא בשל חול"פסל הרמב

א דדברים אלו הם מקור דברי "ז ביאר מרן החיד"ועפ]. שימשיך אותה ברכה

לבין החליף , ע מפאנו שחילק בין החליף אחרת בשל מוסף דלא יצא"הרמ

כי בהני אפילו החליף , מ"ח וחוה"ז רק בשבת ולא בר"וג, יצאמוסף באחרת ד

.  ח במוסף"משום הסברא דלא תקון י, לא יצא] של חול[מוסף באחרת 

דהא פשיטא דלמאי , נמצינו למדים, כל הדברים והאמת האלוואחר @@

של ח דהעיקר דאפילו החליף מוסף באחרת "ב ולמשמעות כה"דפסק המ

ואף . וסף בתפילת חול גמורה דלא יצא וחוזרש בהחליף מ"כ, לא יצאשבת 

ה "צ זללה"ר ומורינו הגרב"א במחב"גם למאי דפסק מרן החיד, גם זאת

ה בהחליף "או ה, ז משום דאמר אחרת של שבת"מ כ"מ, דבשבת אינו חוזר

בין ,  אבל בהחליף לשל חול ודאי דחוזר,ט"ט באחרת של יו"מוסף של יו

ה מן "וכ[, ם"בואר בהדיא בדברי הרמבוכמ, ט" ובין ביוח"בשבת ובין בר

ואף שלא קיים הדין , ס התפלל תפילה כשרה"ל דסו"דדוקא בשבת י, הסברא

אבל , מ הוסיף תפילה כדינה כנגד קרבן מוסף"מ, להזכיר בפיו קרבן מוסף

הרי אף ט "או ביומ "ח או בחוה"ח בלא יעלה ויבוא בר"האומר תפלת י

והרי זה , ]הוסיף תפילה כלל להיום הזהכ אף לא "וא, לשחרית אינה עולה לו

ודוקא [,  דאם התפלל של חול בשבת ולא יצא]ד"שם ס[ע "ש השו"בכלל מ

וכבר עמד בזה ]. א שם דיצא בה ידי מוסף"בהזכיר בה ענין מוסף כתב הרמ

 דבסתם יצא ]ו"בס[ע "דאין לומר דמשמעות השו, א"דברי המג' ש בפי"במחצה

 דסבירא להו ]א"ס[ע "ד דעה ראשונה שבשוגם במחליף מוסף באחרת מצ

מ "שהרי מ, מדאינו פוסק באמצע ברכה גם במוסף, ח במוסף"דשייכא תפלת י

אבל בלא הזכיר , יצא" ויזכיר בה מוסף"ח "כל הטעם בזה מצד שאם יתפלל י

ח של חול במקום "כ אין לומר דייצא בתפלת י"וא, כלל פשיטא דלא שייכא
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דלדעת , א"ש לדברי מרן החיד" בזה בין דברי התומ"פקיש נמ "ומ@@ . מוסף

ואפשר דאם , ש איירי באומר של חול גמורה ואינו מזכיר בה יעלה ויבוא"התו

ע מפאנו אפילו "א והרמ"ולדעת מרן החיד, הזכיר יעלה ויבוא בעבודה יצא

.  ח במוסף"הזכיר יעלה ויבוא בעבודה לא יצא וצריך לחזור משום דלא תקון י

ח ואמר תפילת " כתב לדינא דאם טעה במוסף דר]ו"תכג סק[ב "במוהנה @@

 הביא מדברי ]ג"סק[צ "ובשעה, אפילו הזכיר יעלה ויבוא בעבודה לא יצא, ח"י

מי שהתפלל תפילת יוצר במקום : ח"ל הפר"וז,  דפליג בזה]ג"שם סק[ח "הפר

אינו ואי לא נראה לי ש, ץ שפיר"אי מצי לכווני לתפילת הש, תפלת המוספין

ג שכתב בשם "כנה' דלא כס, ו"ח ס"רס' ל בסי"חוזר לפי מה שסתם המחבר ז

שהרי גם גבי , ז"צ כתב לחלוק ע"ובשעה. כ"ע. ד"ז דחוזר וליתא לע"רדב

מ מבואר "ולכאורה מ. ע בהחליף מוסף באחרת נתבאר דחוזר"דברי השו

 ע בדעה ראשונה"ש מרן השו"אלא למ, ל"ח דלא ככל הנ"דסבירא ליה להפר

, כ לאו דוקא החליף ממוסף לאחרת של שבת"א, דהחליף מוסף באחרת יצא

ועל כן דימה הדברים גם , כ יצא"אלא אפילו החליף מוסף בשל חול גמורה ג

ובפשטות משמע , ח של חול יצא"דאם החליף מוסף בתפילת י, ח"לענין ר

ב "דאף דהמ[, ח של חול ולא הזכיר בה יעלה ויבוא"דאיירי אפילו בהתפלל י

ז נמצא "לפאמנם @@].  ח לא נזכר זה"מ בפר"מ, איירי בהזכיר יעלה ויבוא

דבין , ם" נסתרים מדברי הרמבלכאורה, ח"הדינים היוצאים מדברי הפר' דב

ס הרי "סו, א"ובין אם כמרן החיד, מ"ם כמרן הכס"אם נגרוס ברישא דהרמב

קום בסוף דבריו מבואר להדיא דהמתפלל של חול במקום מוסף שבת או במ

א אלא "ש ומרן החיד"ועד כאן לא פליגי התו, לא יצאט "ויוח "מוסף דר

, ש בזה אפשר דיצא"דלהתו,  יעלה ויבוא בעבודהםבהזכיר בשל חול זו ג

שהרי , ה מן הסברא כמבואר"וכ, ע מודו דאינה כלום"אבל בלא הזכיר כו

 ז נראה ברור"ומכ. והיאך תעלה למוסף, ג אפילו לשחרית"אינה עולה בכה

, פ במזכיר יעלה ויבוא בתפלתו זו"דאיירי עכ, ח"דיש לדחוק גם בכוונת הפר

אם הזכיר , ל דאף שהתפלל של חול"דס, א"ד מרן החיד"ורק בזה פליג ע

, ח אינה אלא בעבודה"משום דגם עיקר הזכרת ר, יעלה ויבוא בתפלתו יצא

 ]ב"ג סקיתכ[ח "ר שבכה"ושו. ]א"תפז סק[ז "וכשיטתו שהזכיר סברא זו בכעי
והזכיר "הוסיף בתוך דבריו במוסגר תיבות , ח בלשונו"כשהביא דברי הפר

ל שזכינו "ות, ל"ונראה ברור שהוא מכח דברינו הנ, "יעלה ויבוא בעבודה

ודחה דבריו צ "בשעהח "ד הפר"ב שהשיג ע"דגם המ, ל עוד"וצ. לכוון לדבריו

הכל , באחרתע לענין החליף מוסף "ל כדעה ראשונה שבשו"מכח דלא קיי

ורצה לדחות דברי , ח בעבודה"ב עצמו איירי בהזכיר ר"הוא משום דהמ
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בזה , אבל אילו איירי בלא הזכיר יעלה ויבוא כלל, ח אפילו באופן זה"הפר

ע כלל אלא בהחליף משל "ח דלא שייך דינא דהשו"היה דוחה דברי הפר

אם לא ט "ויוח "ה דגבי ר"וה, ולא לאחרת של חול, מוסף לאחרת של שבת

 .ל"ע הנ"הזכיר יעלה ויבוא לא שייכי דברי השו

, ם דאפילו הזכיר יעלה ויבוא לא יצא"א לפרש בדברי הרמב"דעת מרן החיד .105

 דכל ]ה"רסח סק[א "וכן הוא לפי דברי המג.  באורך בהערה הקודמתת"וכמשנ

,  דאם אמר של חול בשבת והזכיר שבת יצא]ד"שם ס[ע "כ השו"הטעם במש

ז במוסף דלא "ולפ, אלא דלא אטרחוהו, ח בשבת"ייכא תפילת ימשום דש

וכן הוא . ח אם אמר של חול והזכיר יעלה ויבוא לא יצא"שייכא תפילת י

ש אפשר דבהזכיר יעלה ויבוא " אמנם להתו.ח" לענין ר]ו"תכג סק[ב "הכרעת המ

א ועל כן נראה דהדר דינ, ]ח"גבי ר [ח"ונתבאר דכן הוא ברור לדעת הפר, יצא

 .ט"ח ובין לענין יו"בין לענין ר, ל"דסב

 .א"ע קז ס"כמבואר בשו .106

 .ש"ע, ח"ז לענין שבת ור"ו בכעי"ח תכג סקכ"ש בכה"כמ .107

 שהטעם ]ג"תצד ס[א "דהנה כתב הרמ, וטעם הדבר. ]ח אות יא"פי[צ "ה באול"כ .108

ז נעשה זכר לשתי הלחם שהקריבום "משום שעי, לאכילת מאכלי חלב

שכיון שאסורין לאכול מאותו הלחם מאכלי חלב , ]ד"סקי[ב "ביאר המו, בעצרת

וכמו שאנו [, וזהו זכר לשתי הלחם, לחמים' על כרחך מביאים ב, ומאכלי בשר

זכר לקרבן פסח ולקרבן , תבשילין בליל הסדר' עושין זכר בפסח ליקח ב

 שזו סיבה, והנה הא ניחא אם אוכלים מאכלי חלב בסעודה עם פת]. חגיגה

אבל אם אין אוכלין עם החלב , להצריך פת אחרת למאכלים שעם הבשר

ב "כ במ"פ מש"ע, ל עוד"וכן י. הלחמים' כ אין ניכר ענין ב"א, אלא מיני מזונות

כ היה "זכר לשתי הלחם שג, דיש לעשות הפת מחיטין, ]ט"א סק"והוא ממג, ז"סקי[

ולא , יהיה לחםדמה שאוכלין עם מאכלי החלב , ל"ז י"ולפ, נעשה מחיטין
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ועיין גם בדברי . [ולא עוגה, אשר היו פת גמורה, דומיא דשתי הלחם, עוגה

שמוכח שהיה נוהג לאכול מאכלי החלב , ]א"תצד סקס[ח "ג שהובא בכה"הכנה

הנה אמנם @@].  'ברכת המזון'שהרי כתב שהיה מברך אחריה , בסעודת פת

נהג אכילת מאכלי א שטעם מ"פ המבואר ברמ"ז ע"דהלא כ, ע בכל זה"יל

ז מתאים למנהגם שהיו נוהגים לאכול "וכ, לחמים' החלב הוא כדי להצריך ב

' כ הוכרחו להביא ב"ואשר ע, מאכלי החלב ומאכלי הבשר באותה סעודה

ובזה , האחד למאכלי החלב והשני למאכלי הבשר, לחמים באותה סעודה

פ "ואע[לבד שבכל סעודה רגילה מביאין לחם אחד ב, נעשה זכר לשתי הלחם

כ בסעודה "משא, מ צריכין לאכול רק אחד מהם"מ, שמברכין על לחם משנה

עם מאכלי החלב והשני עם מאכלי ' א, זו מוכרחין לאכול משני הלחמים

ק שלא לאכול חלב ובשר "אבל בזמננו שנוהגין כחומרת הזוה, ]הבשר

 כ נהי נמי דאין אוכלין"א, ]וכמו שיתבאר להלן באורך[, בסעודה אחת

מ אין מקור "מ, בסעודה הבשרית מאותו הלחם שאכלו בסעודה החלבית

' ס אין אנו מביאין ב"דסו, כ נעשה זכר לשתי הלחם"א שבזה ג"מדברי הרמ

ומה שאופין כמה לחמים לכמה סעודות לכאורה אין , לחמים באותה סעודה

שאינו שונה משאר ימים שיש פת נפרדת , ניכר בזה ענין זכר לשתי הלחם

ז אם כל הטעם לאכילת מאכלי חלב רק כדי "נ דלפ"ואה. עודהלכל ס

כ אחר שנוהגין "א, לחמים בסעודה אחת לזכר שתי הלחם' להכריח ענין ב

כי , אין זה טעם לנהוג במאכלי חלב, שלא לאכול חלב ובשר באותה סעודה

אלא שיש טעמים אחרים למנהג [, ה לא יתקיים בזה ענין שתי הלחם"בלא

, סעודות' מ גם כשאוכלים החלב והבשר בב"דמ, ל"שמא יו]. מאכלי החלב

רק , מ בתחילת הסעודה הבשרית בעת שאין אוכלים מאכלי הבשר ממש"מ

רשאין להשתמש אז בפת שנשתיירה , שאר ענינים המלפתים את הפת

ורק כאשר אוכלין מאכלי הבשר ממש צריכין להביא פת , מהסעודה החלבית

' כ עדיין יש בזה זכר לענין ב"וא, יםאחרת ללפת עמו התבשילים הבשרי

ז לא די "ומיהו לפ. לחמים' שבאותה סעודה הוצרכו להשתמש בב, לחמים

אלא צריך שיאכלו מאכלי החלב עם , שיאכלו מאכלי החלב בסעודת פת

עם ] בסעודה הבשרית[כ "וכן צריך שיאכלו גם מאכלי הבשר אח, הפת ממש

 . ל" כנ,הלחמים' דרק בזה יהיה ניכר ענין ב, פת

כ לא יהא "בד, דאם אוכל תחילה מאכלי חלב ומיני מזונות, והיינו. צ שם"אול .109

אבל אם אכל תחילה מאכלי , ט בפת קודם חצות"תאב לאכול סעודת יו
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  בבוקר יאמר נוסח זה קודם הקידוש
 דושת היוםק במעלת ובשבח התורה ובמעלת ק"המלוקט מדברי הזוה

)àáä åðéáøì íéîëç ïåùìî"ç ,ç"áñ ïîéñ à( 
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 j  x`  n  C§  ̈   ̈ §  ,d  ̀  N b  l li  k i o`  n  ̈  ̈ © §    ¦  ̈   ©  , lE§   j  li  C oi fi  p  bE oi  x  z  q x  ni  n§  ̈  ¦    ¦  ¦ §     ¦ § ¦    ̈  ¥ . )ò"äåæä ô"åñ÷ øáãîá ÷(: 

mipiptn `id dxwi aizk jlr `zixe` `zixe` ,mei mei oifipb dnk , ipaz` ja
llkzy`e `nlr .oel miwe oinlr lilky ja lczy`c lke , `caer lk miwe

ze`i `wck dipewz lr `caere , ja cig`z`e ja lczy`c o`n lke
z`iigc `pli`a cig`. 

mipiptn `id dxwi aizk jlr `zixe` `zixe` ,ja zi` oixinh oifipb dnk ,
n oep` lk jpn oiwtp oi`ilt dnkioep` ja oilbz` `lce oilbz`c oi`lr oil ,

rlc oiln lki`zzle `l ,n lkeioep` ja iz`c `nlrc oil , mwinl liki o`n
jlic oiln lr ,cdaizkc `ed `lni in d zexeab l'. 

jlic oiliaye oigx` oep` oiah dnk `zixe` `zixe` , dlne dln lka `dc
 `wc o`lbxn dnk oeda zi`e `yp ipal oiah dnk oihir dnk da zi` jlic

xhq lkl oixidpn ,xhq lkl oxdpn oipivea dnk da zilc ja dln zile. 

                                                                                      
ואפילו אם , ט בפת קודם חצות"הרי קיים מצות סעודת יו, החלב סעודת פת

, פי המבוארל, ואמנם. לית לן בה, כ סעודה הבשרית אחר חצות"יאכל אח

מאותו טעם שמוטב להקפיד כן [, מוטב שגם סעודה הבשרית יאכל עם פת

מדינא , ט באכילת בשר"אבל עיקר מצות שמחת יו, ]ל"כנ, בסעודה החלבית

 .יוכל לקיים גם באכילת בשר בלא פת
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n oep` oiaiag dnk `zixe` `zixe`ijlic oil ,pli` dnoiyxy dia zi` ` ,
oitilw dia zi`e ,`gen da zi`e , dia zi`e oitxh dia zi`e oitpr dia zi`e

oigxt ,`ai` dia zi`e ,n oep` ikd se`ijlic oil ,i`xwc ihyt eda zi` ,
`znkg finx `wc fnxe `yxc ,ze`ixhnb ,oinizq oifx oixinh oifx , oil`

oil` lr ,ykxleqte  ,xedhe `nh , xeq`neexz ,gii`kfe ai , d`ldle o`kne
xhq lkl oitpr o`hytzn ,mi ipn zp` dagx ,zilkze uw ja zil. 

`zixe` `zixe` ,d`lr `zixe` ,`heywc `zixe` , inw zp` daiag dnk
aw"d ,rl zp` daiagi`zzl zp` daiage `l ,mly oedlk jlic oiliay lk ,

rl mlyimly `l`zzl  ,ra mly oic `nlra mlyiz`c `nl. 

`zixe` `zixe` ,jxza` `alc `aedlyc oityxe dad` `d , `erx `di
oala dwewg zp` iidz ,`zyicw `zixe` olr jxcd , `zixe` jlr oxcde

`zyicw ,`zyicw `zixe` olr jzrc ,`zyicw `zixe` jlr ozrce , `l
opn iypzz `le jpn iypzp ,iz`c `nlra `le oic `nlra `l , `zekf oiba

`pnidn `irx dync ,heywc oiciqge oiwicv oi`kf lke , `k`ln oibae
dici zegzc oikizx zlze oiynge `pnn ax  , `yenya ipznc)ל"ויופיא(

dixz` lr cge cg lk `zixe`c , `xhrz`l `zyxte `zyxt lkl oiwlqe
aw inw"rl `cgizi`l dirl `li`l. 

pir `xdp`l jnw `erx `di `nlr oeaxixe`a odcic oixzqae `zi ,
xaq`le`n ita oile`pn ,`a oiln `nipee xeyin gxckze`i `w ,ed eyx a

oiyicw oiiepke odny lkl ,rlc `zaizn ix`n lkleiig lkle `zze `li oil
oiyicw ,oiyicw oi`lr oiznype oigexe oiytp lkle , oifxe oixiwi oiln ol d`lbl

oifipb ,ied myc `ligae"eed lkae ddilic oii ,dilic oiyicw oiiepk lkae , dkfp
`yicw `zixe`a slinl ,dlic oicewt xhpnle , heywc oiln da `ycgle

ze`i `wck ,dlic oiheyw `pwzle `zpiky `xdp`l. 
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ax oizy ipiqc `xeha jabl oiniw eed ck xikc ied `nlr oeaxel`xyi ` ,
innr lkn xizi eda zxhrz`e edilr jl eliawe` , lkl jxza` oilf` eede

jzerx. 

ipiqc `xeha `zixe` l`xyi dia eliawc `nei i`d d`kf , o`ng eed edlke
oit`a oit` ,d xac mipta mipt aizkck 'mknr ,d d`kf` ilbz`c `nei i

aw dia"ipiqc `xeha l`xyi lk ipirl d ,d cxie aizkc ' lr mrd lk ipirl
ipiq xd , l`xyi lk o`ng eedeo`cg eede `pira `pir ,d d`kf` lkc `nei i

onzl epncf` edlk oi`xza oixc ,ipiqc `xeha `zixe` eliaw edlke ,
aizkc )èë íéøáããé (edi i p  t  l m eI  d c  n  r Ep  O  r d  R  ep  W i x  W  ̀  z  ̀  i  M      ¥ § ¦   Ÿ  ©   ¥ Ÿ     ̈ ¦   Ÿ  Ÿ  § ¤   ¤ £   ¤   ¦  G Epi  d  l  ̀      ¥ Ÿ ¡  

m eI  d Ep  O  r d  R EP pi  ̀  x  W  ̀  z  ̀  e Ÿ  ©     ̈ ¦   Ÿ    ¤  ¥   ¤ £   ¥ § . 

ei i`d d`kf`zixe` l`xyi dia eliawc `n ,awl iexhra `laei xhr`c" d
dilig eba xhrz`c `klnk ,`v aizkcki dnly jlna oeiv zepa dpi`xe dp

en` el dxhry dxhra , enigxa decga xhrz` `laeic `nei i`d d`kf
enilya ,dgny mipad m` aizkck , dia zadiz`c `nei i`d d`kf

ixe`i` `y`a `zkeb lr `ng `y` ai`xe ,`l`nya `pini `llk`l ,
`pini xfgz` `l`nye ,enl zc y` epinin aizkck , jexaediG mlerl 

on`e on`. 

  ˜ÂÈ·"‰ „Â„Ï ¯ÂÓÊÓ ¯ÓÂÏ ÌÈ‚‰Â� ÔÈ‡ Ë 'ÎÂ ÈÚÂ¯Â'Ì„Â .מח
˘Â„È˜‰ ,‰ È„ÚÂÓ ‰Ï‡ ÌÈ¯ÓÂ‡ ‡Ï‡ '˜ÂÒÙ‰ ÛÂÒ „Ú ˘„˜ È‡¯˜Ó ,

ÂÔ�¯Ó È¯·Ò, Â· ˙Î¯·ÔÙ‚‰ È¯Ù ‡¯Â.110˘Ù‰ ‚‰�Ó‰Â  ¯ÓÂÏ Â�Ïˆ‡ ËÂ

                                    
קודם הכוס של קידוש צריך שיאמר כל :  שכתב]א"א ע"דף ע[שער הכוונות ' עי .110

בין בלילה בין ביום בשחרית ובין ' רועי כו' א מזמור לדוד ההמזמור הזה והו

כ אין נוהגין "וע, ט"ל בשבת ולא ביו" וענין זה נזכר באריז.בסעודת מנחה

ויש . וכנדפס גם בסידורים, ]כ חל בשבת"אא[, ט קודם הקידוש"לומר אותו ביו

מר מזמור שקודם כל סעודה יא, ]אמור אות ד' ר פ"ש[ח "עוד דין נוסף שכתב הבא

והוא לפי שיש במזמור , ]אות ה' מוצאי שבת פרק ב' מס[ה במשנת חסידים "וכ, לדוד

וזה אינו נאמר קודם הקידוש אלא קודם , ן תיבות לרמז על מזון האדם"זה ז
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˙·È˙ ÏÓÈ‚‰ ˙Á˙ ÏÂ‚Ò· ÔÙ‚‰ ıÓ˜· ‡ÏÂ.111 

 ˘Â�ÂÊÓ È�ÈÓ ˜¯ ÔÁÏ˘‰ ÏÚ ÔÈÁ�ÂÓ˘Î Ì‚ , ˘È˙ÂÒÎÏÌ, ‡Ï˙ .מט
· ˙Ù‰ ‰‡¯ÈÂÂ˙˘.112 ‡È·È˘ Â‡Â ÔÁÏÂ˘Ï ÌÏ ˜¯˘Â„È˜‰ ¯Á‡. Ì‡Â 

 ¯·„‰‰˘˜ , ÔÂ‚Î˘È·· ˘Â„È˜· ‡ˆÓ�‰Ê· ‡ˆÂÈÎÂ ˙Ò�Î‰ ˙ ,Â ¯·Î
ÍÂ¯Ú ÔÁÏÂ˘‰ ,Â�ÂÊÓ‰ ‰ÒÈÎ˘ ‡Ï· Ì‚ ˘„˜Ï ¯˘Ù‡˙.113 ÂÈ" ‡

˘ ÔÈÈ‰Ó ÌÈÓÚÂË ÔÈ·ÂÒÓ‰ ÔÈ‡˘ ÔÙÂ‡·˘„˜Ó‰ Ï˘ ,‡" ‰Ó ˙ÂÒÎÏ ˆ
Ì‰È�ÙÏ˘ ,ÂÈ�ÙÏ˘ ˙Â�ÂÊÓ‰ ‰ÒÎÈ ˘„˜Ó‰˘ È„Â.114  

È" Ì‚˘ ‡ ÏÎÂ‡·„·Ï· ˙Â�ÂÊÓ È�ÈÓ ,· Á˜ÈÏ ÈÂ‡¯ ' ˙Â�ÂÊÓ È�ÈÓ .נ
‰�˘Ó ÌÁÏ ÔÈ�ÚÏ ˙Ù· ÂÓÎ ÌÈÓÏ˘.115  ÔÈ‡ Ï˜�· Â�È‡ Ì‡ Ì�Ó‡

‰Ê· ÔÈ„ÈÙ˜Ó ,ÂÈ ˙„ÂÚÒ ¯˜ÈÚ ‰�È‡˘ ÈÙÏ"Ë.   

ùáãå áìç éìëàîá âäðîä 

 Î‡Ï ˙ÂÓÂ˜Ó‰ ÏÎ· ÌÈ‚‰Â�Â˙ÂÚÂ·˘· ·ÏÁ ÈÏÎ‡Ó Ï,116 ‚‰�ÓÂ .נא
‰¯Â˙ Â�È˙Â·‡‡È‰ .117ÓÂ "‡ Ó"‰Ê· ˙Â·¯‰Ï ˆ , ÏÎ‡Ó ˙ÏÈÎ‡· È„Â

                                                                                      
 .ע אם נאמר גם על אכילת מיני מזונות"ויל, הסעודה

 .ב סימן כה"ח, ח"ת רב פעלים לרבינו הבא"ה בשו"כ .111

 בשם ]פרק מז סעיף כה הערה קכג[כ "בשש' ועי. 'הסעיף ה "נ' ע סי"שויצור קה ב"כ .112

ושאפשר שכוונתו רק , האשל אברהם מבוטשאטש שנראה שהקיל בזה

אבל במקדש על היין ואוכל מזונות , במזונות שרוצה לאכול תוך סעודת לחם

 .גם לדעתו יש לכסות

 .צ לכסות"א, חק קצתיש דו דכש]'ח' ב סי"ח[ת אז נדברו "בשו' עי .113

וטעמו משום דסברת שלא , ] קכההז הער"פמ[ כ"בששל "אויערבאך זצז "הגרש .114

ולא במי ששומע מהמקדש , יראה הפת בושתו שייכת רק במקדש ובשותים

וגם ענין הדמיון למן שלכן נוהגין לכסות שייך רק בלחם , ויוצא ידי חובתו

 ביקרא אינו אלא בסעודת והטעם דתיתי סעודת שבת, משנה ולא במזונות

 .הלילה ולא בסעודת היום

 .ז שכתב כן"עז סי' ע סי"בקיצור שו' עי .115

 .]סימן נב[ומקורו מדברי הכלבו , ]ג"תצד ס[א "ה ברמ"כ .116
ועיין . שאמנם יש ליזהר שלא יבואו לידי איסור, והוסיף, ]ו"תצד סק[א "כ המג"כ .117
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„Á‡ È·ÏÁ.118  ËÂ˘ÙÂ‰Ê ˙ÓÁÓ ÏË·È ‡Ï˘ ÂÈ ˙„ÂÚÒ ¯˜ÈÚ" ¯˘·· Ë
ÂÈ ˙ÁÓ˘ ÌÂ˘Ó ÌÂÈ‰ ˙„ÂÚÒ ¯˜ÈÚ ‰Ê„ ÔÈÈÂ"Ë.119 

ÏÁ‰ ÈÏÎ‡Ó ˙ÏÈÎ‡ ÔÓÊ ,ˆÓ ÏÂÎ‡Ï ÔÈ‚‰Â� ÂÈ‰˘ ÌÈ�Â˘‡¯· Â�È· .נב
¯˜Â·· ¯˘·‰ ,‰Á�Ó‰ ˙„ÂÚÒ· ·ÏÁ‰ ÈÏÎ‡ÓÂ.120Ó¯·Â " ÚÓ˘Ó ‡

‰„ÂÚÒ ‰˙Â‡· ÌÏÎÂ‡Ï Ì‚‰�Ó ‰È‰˘ ,Á‡Â ·ÏÁ‰"¯˘·‰ Î,121 

                                                                                      
פט ' ד סי"יו[א "ב למרן החיד"בשיו' עיו. להלן במה שנתבאר פרטי הדינים בזה

 שכתב דעדיף טפי למנוע המנהג ]ה וערב"ד. חולין פג[ שהביא מתורת חיים ]ו"סק

אמנם שאר פוסקים לא סבירא להו , מחמת שאוכלין חלב ובשר בסעודה אחת

 .להלן במה שנתבאר בזה מדברי הפוסקים' ועי, הכי

 .ח אות יא"צ פי"אול .118

 .צ שם"אול .119

 אשר הוא מקור המנהג לאכול מאכלי חלב בחג ]סימן קו[כן מבואר בכלבו  .120

 לפי ,יש נמנעים מלאכול גבינה בסעודת מנחה של עצרת: שכתב, השבועות

 ומשם ועד סעודת המנחה ליכא ,שהאריכו בתפלה עד חצי היום או קרוב לו

 כבר , כיון שהוא תאב לאכול, ויש שאין חוששין לזה.שיעור ששה שעות

 ראוי למי , אך כיון שעיקר השהיה בשביל בשר שבין השינים.נתעכל הבשר

 לחצות שיניו ולהוציא הבשר קודם ,שאינו נמנע מהגבינה באותה סעודה

 בזמן אחר אין ראוי לסמוך על חציית שיניו , ואף על פי כן,שיאכל הגבינה

ומבואר . ]איסורי מאכלות אות עג[ה באורחות חיים "וכ. כ"ע. אלא בשהות כשיעור

 .ובמנחה מאכלי החלב, דבבוקר אכלו הבשר

וצריכין , כ מאכל בשר"אוכלים מאכל חלב ואח: ]ג"תצד ס[א "הנה זה לשון הרמ .121

' ויש בזה זכרון לב, לחם על השלחן שהוא במקום המזבח' להביא עמהם ב

א וצריכין להבי: ]ד"סקי[ב "וביאר במ. כ" ע.הלחם שהיו מקריבין ביום הבכורים

ויש בזה זכרון , עמהם שתי לחמים דאסור לאכול בשר וחלב מלחם אחד

שהיו אוכלין החלב והבשר באותה סעודה , ומשמע מזה. כ"ע .לשתי הלחם

כי [, וזהו הזכרון לשתי הלחם, לחמים יחד' ז היו צריכין להביא ב"ועי, ז"בזאח

הלשון וגם , לחמים' כ אין ניכר הבאת ב"א, סעודות' אם נפרש שאוכלים בב

ודאי ' יחד'ב שמביאין "ולשון המ, לא משמע כן, לחמים' ב' עמהם'שמביאין 

כ אכל "צ לברך ברכת המזון אא" שהעיר שא]ו"סק[א "מ במג"וכ]. מבואר כן

ואפשר שמנמק בזה טעם המנהג שאכלו החלב והבשר באותה , גבינה קשה

 .לפי שלא אכלו גבינה קשה, סעודה
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]‰Ê· ÔÏ‰Ï ÔÈÈÚÂ .[ ·ÏÁ‰ ÈÏÎ‡Ó ÏÂÎ‡Ï ÌÈ‚‰Â� ÌÈ·¯ ÌÂÈÎ Ì�Ó‡
¯˜Â·· ,ÂÈ ˙„ÂÚÒÂ"ÔÎÓ ¯Á‡Ï ˙Â˘ÚÏ ¯˘·‰ ÌÚ˘ Ë , ¯‡Â·Ó ÔÎÂ

ÌÈ�Â¯Á‡‰ È¯·„·,122‚Â‰�Ï ÈÂ‡¯ ÔÎÂ .123 ÔÏ‰Ï ÔÈÈÚÂ ] ˜¯ÙÂ[ ÏÎ 

                                    
ק "פ הזוה" שכתב שהנוהגין ליזהר ע]ו"ד סק"פט בשפ' סי[ד "ג ביו"כן משמע בפמ .122

צריכין לברך ברכה בשבועות גם , שלא לאכול חלב ובשר באותה סעודה

, ".]תצד סק[וכן הובא בבאר היטב . בשרכ לאכול ה"ואח, אחרונה אחר החלב

ומבואר שהקדימו אכילת , ל"ג נוהג כנ"שהיה הרב בעל כנה, ]א"סקס[ח "ובכה

א למנהג "לפי טעם הרמוהנה @@.  ט הבשרית"כ אכלו סעודת יו"החלב ואח

ז נתבאר "ולפ, לחמים זכר לשתי הלחם' אכילת החלב כדי שיוצרכו להביא ב

אכן , ודאי שיקדימו אכילת החלב לבשר, שאוכלים אותם באותה סעודה

ודם נעכר , נקיים'  דשבעה שבועות היו לישראל כז]ו"סק[א "לטעם שכתב המג

לפי שעיקר , כ אין חילוק אם יקדים הבשר או יקדים החלב"א, לבונעשה ח

שאחר מתן תורה ,  טעם אחר]ב"סקי[ב "ש במ"אמנם לפי מ. הדבר שיאכל חלב

, לפי שהוצרכו להגעילם, לא יכלו ישראל לאכול ולבשל בכליהם הקודמים

כ לכאורה מילתא "א, ודוקא חלב שאין בו הלכות מרובות יכלו לשתות

כמו שאכלו ישראל מיד לאחר מתן , אכלו החלב מיד בבוקרשי, בטעמא

 .ועיין. תורה

שנהגו לאוכלם באותה , א משמע כמו שנתבאר"הנה אמנם מדברי הרמ .123

ה כוונת "אבל בדברי הפוסקים לא מצאנו שעמדו בזה בהדיא שכ, סעודה

מבואר ,  שהביא המנהג לאכול מאכלי חלב]סימן נב[וגם בדברי הכלבו , א"הרמ

ובמנחה , אלא בסעודת הבוקר אכלו מאכלי בשר, א אכלום בסעודה אחתשל

רק לענין , ולא נזכר שם טעם זה דזכר לשתי הלחם לענין זה[, מאכלי חלב

כ "וא, ]ראשים' דומיא דשתי הלחם שיש להם ד, ראשים' עשיית לחם של ד

וכמו , מאחר ובאכילת מאכלי החלב והבשר באותה סעודה יש חשש מכשול

ק "פ הזוה"וגם ע, ז לידי איסור" שלא לבוא עי]שם[א "היר בזה המגשכבר הז

, נראה, ]כמו שיתבאר באורך להלן[, אסור בכל אופן לאוכלם יחד באותה סעודה

צ לאוכלם "א, שלעיקר קיום מנהג ישראל לאכול מאכלי חלב בחג השבועות

 אם יש להעדיף להקדים סעודה הבשריתולענין @@.  דוקא באותה סעודה

לפי שאם יאכלו , נראה דמוטב להקדים סעודה החלבית, או הסעודה החלבית

לפעמים לא יעברו שש שעות עד שיאכלו , ט הבשרית בבוקר"סעודת יו

תצד [ר "כמבואר בא, פ שיש סוברין כן"ואע, ויבואו להקל בזה, מאכלי החלב
פ שלא עברו שש שעות " שיש מקילין לאכול במנחה בשבועות חלב אע]י"סק
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·ÏÁÂ ¯˘·Ó ˙Â˜Á¯‰· ÌÈ�È„‰ ÈË¯Ù. 

,  ÏÂÎ‡Ï Â‚‰�‚" Î˘·„,·ÏÁÂ ˘·„Ï ‰Ï˘Ó� ‰¯Â˙‰˘ È�ÙÓ  .נג
ÓÎ"˘.124 Í�Â˘Ï ˙Á˙ ·ÏÁÂ ˘·„. ¯ÙÚÊ Ô˙ÈÏ Â‚‰� ÔÎÂ"˙Â‚ÂÚ· Ô ,

·Ï‰ ÁÓ˘Ï.125  

˘Á˜Â¯‰ ·˙Î126  Â·˘ ˙ÂÚÂ·˘ ÌÂÈ· „ÂÓÏÏ ˜Â�È˙‰ ˙‡ ÌÈ·È˘ÂÓ .נד
‰¯Â˙ ‰�˙È� ,ÓÂ‡ ÂÈÏÚ ·Â˙Î˘ ÁÂÏ ÌÈ‡È·-·-‚ ,¯˘˙"˜ , ‰Âˆ ‰¯Â˙

Â‚Â Â�Ï ,'˙ÂÈ˙Â‡‰ ÏÚ ˘·„ ËÚÓ ÌÈÁÈ�ÓÂ ,‡‰ ÔÓ ‡¯Â˜ ·¯‰Â" ˙Â‡ ·
ÂÈ¯Á‡ ˜Â�È˙‰Â ˙Â‡· ,Â�Â˘Ï· ˘·„‰ ÍÁÂÏÂ.Á‡Â " ‰‚ÂÚ ÌÈ‡È·Ó Î

‰ ˜ÂÒÙ ‰ÈÏÚ ·Â˙ÎÂ ˘·„· ‰˘ÂÏÈ�˘ 'ÂÎÂ ÈÏ Ô˙� ,' ÏÎ ·¯‰ ‡¯Â˜Â
ÂÈ¯Á‡ ¯Ú�‰Â ÌÈ˜ÂÒÙ‰ ‰Ï‡ Ï˘ ‰·È˙.Á‡Â " ‰ˆÈ· ÌÈ‡È·Ó Î

ÂÎÂ Í�Ë· Ì„‡ Ô· ÈÏ‡ ¯Ó‡ÈÂ ‰ÈÏÚ ·Â˙ÎÂ ‰ÙÂÏ˜ ˙Ï˘Â·Ó ,' ‡¯Â˜Â
ÂÈ¯Á‡ ¯Ú�‰Â ‰·È˙ ÏÎ ·¯‰ ,‰ˆÈ·‰Â ‰‚ÂÚ‰ ¯Ú�‰ ÔÈÏÈÎ‡ÓÂ , ‡Â‰Â

·Ï‰ ˙ÁÈ˙ÙÏ Ï‚ÂÒÓ.  

˘Ú ˙ÂÈ˙Â‡ ˙Â·Â˙Î˘ ˙ÂÈ‰ ‰Ê· Â˜Ù˜Ù˘ ˘È"‰‚ÂÚ‰ ‚ , ‡Ï .נה
ÂÈ· ÌÏÎ‡Ï"‡‡ Ë"˙ÂÈ˙Â‡‰ ¯Â·˘È ‡Ï Î,127  ‰ÏÂ‚Ò ˙Â˘ÚÏ ÌÈ„˜È Â‡

Ê˙¯ˆÚ Ì„Â˜ Â ,¯Ó„"ÌÈÏ‚ÂÒÓ ÌÈÓÈ‰ ÏÎ ˙ÂÚÂ·˘ „Ú Á.128 Â ˙�˜ÒÓ

                                                                                      
ואפילו [, מ בשאר פוסקים לא הקילו בזה"מ, ובלבד שיחצוץ שיניו, מן הבשר

תצד [על הקולא לאכול בשבועות חלב ובשר באותה סעודה כתב החק יעקב 
לאכול , ובודאי מוטב שיסדרו הסעודות להיפך, ] דשומר נפשו ירחק מזה]א"סקי

דברי פ שיש ליזהר כ"שאז אע, כ מאכלי הבשר"ואח, תחילה מאכלי החלב

וכמו שיבואר [, ק שלא לאכול חלב ובשר באותה סעודה או באותה שעה"הזוה
 .מ אין מחוייבים להמתין שש שעות"מ, ]באורך להלן

 .ב פסוק יד"שיר השירים פ .124

 .ס"ח תצד סק"כה .125

 .והובאו דבריו באחרונים, רלו' סי .126

ז הנידון רק לענין "פול,  התיר ליתנה לתינוק]ד"סקי[ב "ובמ, ג"א שמ ס"ברמ' עי .127

 .י"ז שמג ס"ע הגר"ושו, ש"ה ומחצה"א סק"מג' ועי, גדול

 .י"החמ .128
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ÌÈ�Â¯Á‡‰ ‰‚ÂÚ‰ ÛÂ‚Ó ˙ÂÈ˙Â‡‰ Ì‡˘ ,Ú‡" ¯˙ÂÓ ˙Â¯·˘�˘ Ù
‰ÏÎ‡Ï ,]‰Ê· Ì‚ ÔÈ˜ÏÂÁ ˘ÈÂ129[ ,Ú ¯Á‡ ¯·„Ó ˙ÂÈÂ˘Ú Ì‡Â" ‚
‰‚ÂÚ‰ ,ÂÈÎÂ „ÏÂ˜Â˘ Ì¯˜ ÔÂ‚Î"· , ¯Â·˘È ‡Ï˘ Â˙ÏÈÎ‡· ¯‰ÊÈÏ ÍÈ¯ˆ

‰˜ÈÁÓ ˘˘ÁÓ ˙ÂÈ˙Â‡‰.130 ˜ ‰‚ÂÚ‰ Í˙ÂÁ Ì‡ÂÂÈ Ì„Â"Ë ,Ú‡" Ù
ÏÊ ÌÈ·Â¯˜ ÌÈ˜ÏÁ‰˘"˙ÂÎÂÓÒ ˙ÂÈ˙Â‡‰Â Ê ,Ó"Ì„È¯Ù‰Ï ¯˙ÂÓ Ó. 

‰Â" ¯˙ÂÓ ‰ÓˆÚÏ ˙„ÓÂÚ ˙Â‡ ÏÎÂ ˙ÂÈ˙Â‡‰ ÔÈ· Í˙ÂÁ Ì‡ ‰ÂÏÈÙ‡ 
ÂÈÂ ˙·˘·"Ë.131Î Ì�Ó‡ ‰Ê ÏÓ¯‰ ˙Ú„Ï "·‰ Ô¯Ó ˙Ú„Ï Ï·‡ ‡" È

˙ÂÈ˙Â‡Â ÌÈ¯ÂÈˆ ‰· ˘È˘Î ÂÏÈÙ‡ ‰‚ÂÚ ÍÂ˙ÁÏ ¯ÂÒÈ‡ ÔÈ‡ , „¯ÙÒ È�·Â
Ú ÍÂÓÒÏ ÌÈÏÂÎÈ"„Ô¯Ó .

132  

‡·ÌÈ�Ë˜Ï Ì‰ ˙ÂÏÂ‚Ò‰ ÂÏ‡ , ÌÈÎÈ¯ˆ ÌÈÏÂ„‚‰ „ÓÁ È¯ÂÁ·Ï Ï .נו
ÌÈ¯ÂÚ� ˙‡ËÁ ¯ÙÎÏ ‰ÏÙ˙Â ˙È�Ú˙· ‰·Â˘˙· ·Â˘Ï , ÂÊ ˙Ó‡· ¯˘‡

ÌÂË‡Â ÌÂ˙Ò Ì·Ï ˙ÂÈ‰Ï ˙Ó¯Â‚‰ , ‡�ÈÚÓ Â¯‰Ê� ‡Ï˘ ‰ÓÓ Â·Â˘ÈÂ
Ì¯ÓÂ˘Ï ‡·ÈÏÂ ,‰¯È·Ú È¯ÂÒ¯Ò È¯˙ Ì‰Â ,ÚÂ" È�ÈÚ ˙Â‡¯Ó ÁË ÍÎ È

 ÂÏÈÙ‡ ÏÈÎ˘‰ÏÂ ÔÈ·‰Ï Ì˙Ó˘�ÌÈ¯·„‰ ÈË˘Ù , ˙ÂÓÂÏÚ˙ ÔÎ˘ ÏÎÂ
‰ÓÎÁ ,˘‡¯ ˙ÂÏ˜Â ˜ÂÁ˘ ÌÈÏË· ÌÈ¯·„ ¯·„ÏÓ Â¯Ó˘� ‡ÏÂ , ÏÎ

‰˘Ï ˙Â�ˆÈÏ ÔÎ˘"Ú ÂÓ¯‚˘ ‰Ù‰ ÏÂ·È�Â ¯" ‰Ù ÌÏ‡˙‰Ï ÔÎ È
‰¯Â‰Ë‰ ‰Ó˘�‰ ,ÚÂ"¯ ‰¯Â˙· ˘Â„ÈÁ ÌÂ˘ ˘„ÁÏ ÂÏÎÂÈ ‡Ï ÍÎ È"Ï ,

ÂÈÎÂ ˙Â‚ÂÚ‰ ˙ÂÏÂ‚Ò Â˘ÚÈ Ì‡ ÏÈÚÂÈ ‰ÓÂ" ¯˘‡ Ô˜˙Ï Â·Â˘È ‡ÏÂ ·
Â˙ÂÂÚ.133  

                                    
, להחמיר בזה גם באותיות שהם ממין המאפה עצמו ]סא' סי[א "ד מרן החזו"כ .129

 .וגם אם משברם בפיו

 .ו"מ סקט"ש' ב סי"מ' עי .130

באבני ' עיו, ל"ז אויערבאך זצ"ז בשם הגרש"א ס"ופי, ט הערה מח"כ פ"שש .131

 . רי' ח סי"נזר או

 .אות א' ב פרק מ"צ ח"אול .132

 . שבועות פרק אי"החמ .133
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åé úãåòñ éðéã"è 

ÂÈ ˙„ÂÚÒ"ÎÚÂ ¯˜Â·· ‰ÏÎ‡Ï Ê¯„ÊÈ Ë"˙ÂˆÁ Ì„Â˜ Ù , ˘È˘ ÈÙÏ .נז
ÓÎ ÌÈ�ÂÈÏÚ ˙Â„ÂÒ ‰·"˘¯‰ Â�È·¯ ˘" Ï˘ ÔÂ˜È˙‰ ¯Ó‚ ‡È‰˘ ˘

¯ÓÂÚ‰ ˙¯ÈÙÒ. ˙Â�ÂÊÓ È�ÈÓ ˜¯ ¯˜Â·· ÏÂÎ‡Ï ‡Ï˘ Ï„˙˘È˘ Â�ÈÈ‰Â 
Â ÈÏÎ‡ÓÁ‡Â ·ÏÁ"˙ÂˆÁ ¯Á‡ ˙Ù· ‚Á‰ ˙„ÂÚÒ ˙Â˘ÚÏ Î , ‡Ï‡
ÈÂÈ ˙„ÂÚÒ ÌÈ„˜"˜ÈÚ‰ Ë˙ÂˆÁ Ì„Â˜ ˙Ù· ˙È¯.ÓÂ  ‡�È„ ˙Â˘ÚÏ ÏÎÂÈ

˙Ù· ˙È·ÏÁ ‰„ÂÚÒ ,ÂÈ ˙ÁÓ˘Ï ¯˘·‰ ÏÂÎ‡ÏÂ" ÍÂ˙· ‡Ï˘ Ë
‰„ÂÚÒ‰,134 ÂÈ ˙„ÂÚÒ ‡‰˙˘ ÈÂ‡¯ Ï·‡"˙Ù· Ë ,] ·ÏÁ‰ ÈÏÎ‡Ó Ì‚Â

˙Ù ˙„ÂÚÒ· ÂÈ‰È˘ ·ËÂÓ ,ÏÈÚÏ ¯‡·˙�˘ ÂÓÎÂ[. 

 )àáä åðéáøì íéîëç ïåùìî"ç ,ç"èð ïîéñ à( קודם הסעודה יאמר נוסח זה 

jlr `nly`yicw `ah `nei  ,`yicw `bg jlr `nly , jlr `nly
`yicw `fitye` ,ycw `xwn `ed zp` , ixw`c xz` `eddl zp` oinf

ycw ,dia da`zy`le dia `xhrz`l ,zecg ja gkzyie ycwzze` , `d
dipn oiwtp oireane oilgpc `zwinrc `winr `eddn ai`y zp` , l`xyi `d

ycw iyp` oexwz`c ,a jl oilawnzecga oixidp oitp`` oipnfn `zgayeza 
jl ,rq jl oipwzneixezt oixcqn `xiwi `zc , xwi ip`na edinxb ipwzn

ay oigayne o`cggawl `"d. 

`nly jlr `nei bgc zereayd, `nly jlr `nei `ah `ziixe`c, zp` `ed 
`xeyw `zepnidnc `xeyw `lekc, ja `rcenzy` `zepnidn `xeywe 
`nily cegie` d`lr `yicw, zp` `ed `xeyw `lkc `zirvn`e `lkc 
zazic oia gqt zekqe, ja `ed `gay `zixe`c, ja `ed `zecg `ziixe`c, 

ja `ed `gay `zepnidnc `xeywe `lkc rci`l `zze, ja `ed `zecg 
i`lrc i`zze `zecge `xdiqc, ja zadiiz` `zixe`, ja zxhrz` zqpk 
l`xyi oixhra oi`lr. 

                                    
 .ה ועל כל פנים"וסוד, ה ויש להזהר"ח אות יא בביאורים ד"ח פי"צ פי"אול' עי .134
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`nly jlr `nei `ah zxvrc, `nly jlr `nei `ah zereayc, ja elr` 
l`xyi `fxl oiyngc oinei oep`c dray zereay, ja eypkz` lk oixedp 
zy`l lig, ja eaidiiz` oixz oigel `ziixe`c `xhqn `pli`c iigc, ja 
eaixw l`xyi `xehl ipiqc, ja zgp `edd `lh d`lr enilya ekc`e l`xyi 

zwqtz`e ozndf edipn, ja exagz` l`xyi `klna `yicw `zipexhne 
`yicw eliawe `ziixe`, ja oizxi `nr `yicw `zexi `yicw edl edipale 
oixza inlr, ja zxhrz` zqpk l`xyi lr `nr `yicw, ja oipwzn l`xyi 

ihiykz dlk oiba gkzyzc `dhiykza `dpewze iabl `kln `yicw `wck 
ze`i, jexa d' rlmle on` on`e. 

, ÂÈ ˙„ÂÚÒ· Ï„˙˘È"ÌÈ·Â˘Á ‰˙˘ÓÂ ÏÎ‡Ó· ¯˙ÂÈ· ‰„·ÎÏ Ë .נח
‰· ˙Â·¯‰Ï ÌÈÓÎÁ ˙�˜˙Ó ‡È‰˘,135 Â�È˜ÂÏ‡Ï ÌÂÈ‰ ÏÂ„‚ ÈÎ , ‡Â‰Â

Â�˙ÁÓ˘ ÌÂÈ ,�ÎÂ"Ï.ÂÈ ˙Â‡ˆÂ‰· ÌˆÓˆÈ Ï‡Â "Ë,136 ˘ ÂÈ˙Â�ÂÊÓ ÏÎ
ÂÈÂ ˙·˘ ˙Â‡ˆÂ‰Ó ıÂÁ ÂÏ ÌÈ·Âˆ˜"Ë,ÂÏ ÌÈÙÈÒÂÓ ÛÈÒÂÓ Ì‡˘ .137 

˙ È¯·„· ‰· ‰·¯È Ô·ÂÓÎÂ‰¯Â ,·ÂË ‰Ó Â˙ÈÚ· ¯·„. 

ÚÂˆ·Ï ·ÈÈÁÚ˙Â¯ÎÎ È˙˘ Ï ,ÂÈ· Ì‚˘ ÈÙÏ" ‰È‰Â ÔÓ „¯È ‡Ï Ë  .נט
Ú· „¯ÂÈ ·¯ÂÈ"ÌÈÈÏÙÎ Ë.138  

Ù‰ ˙Á˙ ÔÁÏÂ˘‰ ÏÚ ‰ÙÓ ‰È‰˙˘ ÍÈ¯ˆ , ˙¯Á‡ ‰ÙÓ ÔÎÂ˙ .ס
ÂÈ·‚ ÏÚ ‰ÒÂ¯Ù.139ÔÓÏ ¯ÎÊ ‡Â‰Â  ,‰ÏÚÓÏ ÏËÂ ‰ËÓÏ ÏË ‰È‰˘ ,

]˙ÂÒÎÏ ˘È ˙È˘ÈÏ˘ ‰„ÂÚÒ· Ì‚ ‰Ê ÌÚËÏÂ ,˙Ù‰ ÏÚ ˘„˜Ó· Ì‚Â .[
‡ÈˆÂÓ‰ ˙Î¯· „Ú ˙Ù‰ ÏÚ ÈÂÒÈÎ‰ ÁÈ�‰Ï ˘ÈÂ.140 

                                    
 .א"ב תקכט סקי"והובא במ. ז ה"בע' עי .135

 .א"ע תקכט ס"שו .136

 .ב"ב סק"מ .137

 .י"ב סק"א ומ"ע תקכט ס"שו .138

 .ט" רעא סע"שו .139

 :]ק[בפסחים ' דהנה בגמ, טעמים מצינו בקדמונים בענין כיסוי הפת' הנה ג .140
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פרס מפה ו, אייתו תכא קמיהורבה בר רב הונא איקלע לבי ריש גלותא אמרו 

לפי שברצונו לא היו מביאין את הלחם על השולחן עד ם "רשב'  ופי.וקידש

דומה עין סילוק שולחן ולפיכך פרס מפה על הלחם והיינו כו, לאחר קידוש

וקרובי תכא מקמי :  שכתב]יתרו' פ[והביא עוד מדברי השאלתות . כמי שאינו

 כי היכי דתיתי סעודה ליקרא ,ט" מ,דליקדיש לקדושא דשבתא לא מקרבינן

. כ"ע.  אלא פורס עליו מפה ומקדש, והיכי דקריבו לא מסלקינן ליה.דשבתא

כדי שתבוא , שלחן לפני הקידושאין מביאין ה' והיינו דלשאלתות לכתחי

ודי , צ לסלק"אלא שאם הביא א, סעודת פת בכניסת השבת לכבוד השבת

פ שמצוה שיהא השלחן ערוך מיד "דאע' וכתבו התוס. שיפרוס מפה ויקדש

ואין , מ ערוך הוא במקום אחר"מ, :]קיט[וכדאיתא בשבת , בביאת האיש לבית

דבזמננו ' מ הוסיפו תוס"ומ. ושמביאין אותו למקום הסעודה אלא אחר הקיד

, שהשלחנות גדולים יותר מדאי וקשה להביאם אחר קידוש משום הפסק

לכיסוי ' טעם כתבו התוסעוד @@.  רגילין לפרוס מפה על הפת ולקדש

ובמרדכי . שהיה טל למעלה וטל למטה והמן בנתיים, שהוא זכר למן, הלחם

שהוא כדי , ר בשם הירושלמיה בטו"וכ,  כתב שיש טעם אחר]פסחים רמז תריא[

מקדימין ועתה להיפך  ,הפת לייןמקדימין בכל יום כי  , לבייש את הפתשלא

שאם היה הפת מגולה היה צריך וכתב המרדכי ששמע מחכם אחד . היין

. א, טעמים בדבר' ונמצאו ד. שהרי הוקדם בפסוק חטה ליין, להקדימו ליין

,  נותן האפשרות לגלות הפתוהכיסוי, מצד שתכנס שבת בכבוד על סעודת פת

שלא . ד. משום בושת הפת. ג. זכר למן. ב. וזה הוי במקום הבאת השלחן

ובטור לא הזכיר , דמשמע במדרכי שהוא טעם נפרד[יצטרכו להקדים הפת 

דגם בושת הפת הוא מצד שמקדימין לה היין , מהירושלמי אלא טעם ראשון

רדכי אינו מצד בושת אבל טעם השני שבמ, היפך ממה שעושין בשאר ימים

].  י הכיסוי כמאן דליתא"וע, אלא כדי שלא נצטרך אנו להקדימה, הפת

טעם . א, הטעמים הראשונים' מ בין ג"הפוסקים דיש כמה נוכתבו @@

השאלתות דתיתי סעודתא ביקרא דשבת אינו שייך אלא בסעודה ראשונה 

א "רעא סקמ[ב "ה במ"וכ, ש המרדכי"וכמ, אבל בשאר סעודות לא, בכניסת שבת
. ב.  דבסעודת שחרית אינו אלא מטעם בושת הפת וזכר למן]ט"צ סקמ"ובשעה

אבל , צ אלא מפה על גבי הפת לכסותה"לטעם השאלתות ולטעם המרדכי א

רעא [ע "פ השו"וכ, צריכין מפה גם תחתיו זכר למן' לטעם הירושלמי והתוס
 שאם מקדש ]א"שם סקמ[ב "מכתב ה. ג. ]ב"ז סקי"מש[ג "וכבר עמד בזה בפמ, ]ט"ס

, אבל לטעם דזכר למן צריך לכסות, צ לכסות"לטעם דבושת הפת א, על הפת

ח כיצד "ר ודה"ב בשם הא"ג ובמ"בפמ' ולטעם השאלתות עי. וכן נוהגין
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מיד ,  דלטעם הירושלמי משום בושת הפת]כ"שם סק[א "כתב המג. ד. יעשה

עם דתיתי סעודת שבת ביקרא כ לט"משא, ג יכול לסלק הכיסוי"כשבירך בפה

 לכאורה ]ח"סקמ[צ "ק בשעה"וצע. [לא יסלק הכיסוי עד אחר סוף הקידוש

א גם לטעם הירושלמי דבושת הפת צריך לכסותה עד אחר "משמע דלמג

 כתב דדי שיהיה מכוסה ]שם[ג "בפמ, ולפי הטעם שהוא זכר למן]. הקידוש

 דקדק ]שם[צ "ובשעה[, ג"ויכול להסירו מיד אחר ברכת בפה, שעה מועטת

 ]שם[ב "אכן במ, ]אם יניח עד אחר הקידוש" בודאי די"לכתוב דגם לטעם זה 
ז "וכעי. א משמע דלטעם זה יהיה מכוסה עד ברכת המוציא"הביא שבח

ורוצה  אין להסיר המפה עד אחר שישתו כל המסובים שכתב ד]ג"סקי[בפרישה 

דהוי דומה לטל , כ יסירנה"ואח דאז מוציא הפת מתחת המפה ,לברך על הפת

ר שהקשה בזה דהטל "בא' ועי. [שהיה על המן שהוציאו אותו מתחת הטל

דאחר שידעו שהוא מן תחת ' ופי, היה מסתלק מעצמו ולא היו מסירין אותו

דבסעודה שלישית , מהמבואר נמצא. ה]. הטל היו מסירין הטל כדי לקחתו

, צ"הטעמים האחרים א' לפי באבל , צ לכסות אלא לפי הטעם של זכר למן"א

ז נמצא שהמנהג "ולפי כ.  שכתב לכסות גם בסעודת מנחה]ד"סקנ[ח "בכה' ועי

 .ש למעלה"וכמ, לחוש לכל הטעמים

.  בשם ספר צידה לדרך שיש לכסות במפה לבנה]ז"רעא סקט' סי[ר "א' עי .141

ר מפה מכובסת שלא אכלו " כתב דאפשר כוונת הא]ג"סקי[ובתהלה לדוד 

 ]ה מפסח"ד משבת ופ"פ[אכן בחמדת ימים . אבל אין קפידא במראה לבן, עליה
ג "ומפה לבנה ע, שכתב שהמדקדקין נהגו לפרוס מפה לבנה תחת הלחם

 .זכר למן שהיה מונח באמצע, הלחם

ולכאורה . אם מועיל ולפי איזה טעם, יש לחקור באופן שמכסה בכיסוי שקוף .142

ס "דסו, ן אין חשש במה שהכיסוי שקוףדלטעם דהוי זכר למ, נראה פשוט

ועוד ]. וגם הטל עצמו שקוף[ואיכא זכר לטל שהיה מכסה את המן , מכוסה

ס "דסו, נראה דגם לטעם השאלתות דתיתי סעודת שבת ביקרא לכאורה מהני

וכשמגלים אותו נחשב שבא עתה לשלחן , י הכיסוי אינו מוכן לאכילה"ע

המרדכי שהוא משום בושת הפת אכן יש לחקור לפי טעמי . לכבוד שבת
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ולכאורה יש מקום . ושלא יצטרכו להקדימה אם מועיל כיסוי שקוף או לא

ס הפת "הרי בכיסוי שקוף סו, דאם הטעם שלא יראה הפת בושתו, לומר

אבל אם הטעם מצד שלא יצטרכו , נראית ויש בושת שמקדימין לה היין

מ חשיבא כמאן " מ,פ שנראית דרך הכיסוי"ל דכל שמכוסה אע"י, להקדימה

. ואין חשש אם יקדימו היין לפניה, ס אינה מזומנת לאכילה מיד"דסו, דליתא

וכן ,  שכתב להחמיר בכיסוי שקוף]דיני קידוש סעיף לה[בספר ברית עולם ' ועי

הובא [ל "ז אויערבאך זצ"ודעת הגרש.  לענין מפה מחוררת]תמא' סי[במקור חיים 
צ "ר הגרב"אמנם דעת מו. פה שקופה בכלל כיסוי דגם מ]קטז' ז הע"כ פמ"בשש

 .ה דכיסוי שקוף אינו מועיל"זללה

והנה כאשר , יש לחקור אם החיוב לכסות הוא ביחס לפת או ביחס לאדם .143

ועתה הגיע אורח וצריך , ב"הפת כבר היתה מכוסה בתחילה לפני ברכת בעה

יוצרך הנה לטעמי המרדכי שהוא משום בושת הפת או שלא , לקדש ולברך

וכן לטעם . פשוט שיש לכסותה שוב לפני קידוש האורח, להקדימה

כ כל שהגיע אורח ומתחיל "א, השאלתות שתבוא סעודת הפת לכבוד שבת

צריך שיגלה הפת לפני תחילת הסעודה שלו אחר , בסעודת שבת לעצמו

כ כאן הלא "א, אלא שיש לחקור לפי הטעם דמכסים הפת זכר למן. הקידוש

, שגם לטעם זה, אכן נראה עיקר. ונתקיים בה זכר למן, סהכבר היתה מכו

פ שכבר היתה "כ אע"וא, ס כלפי האורח לא נתקיים ענין זה דזכר למן"סו

. מ יש לכסותה שוב לפני ברכת המוציא של האורח"מ, ב"מכוסה אצל בעה

וגם הוא , גם במקום שהאורח כבר קידש ובא רק לאכול סעודת פת, ז"ולפ

דליכא לטעמא דהשאלתות דתיתי סעודת שבת [בוקר ט ב"בשבת או ביו

וקודם ברכתו ובציעתו צריך , מ איכא לטעמא דזכר למן כלפיו"מ, ]ביקרא

ר "וכן מטו בשמיה דמו. כדי לקיים ענין זכר למן, לכסות תחילה הפת שוב

 .ה"צ זללה"הגרב

 .א"ב סקי"ע שם ומ"שו .144
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 .ח אות יא' י סיומועד לכל ח, א בספרו לב דוד פרק לא"מרן החיד .145

תנו רבנן חייב אדם לשמח בניו ובני ביתו ברגל :  אמרו.]קט[בפסחים ' הנה בגמ .146

בזמן שבית המקדש קיים אין שמחה אלא בבשר ', וכואנשים בראוי להם ', וכו

ם "והרמב. כ"ע', וכוועכשיו שאין בית המקדש קיים אין שמחה אלא ביין ', וכו

שחייב , ימי החג ושאר ימים טובים' ימי פסח וח'  על ז כתב]ח"הי-ז"ט הי"ו מיו"פ[

וביאר דשמחת האנשים , אדם להיות בהם שמח וטוב לב הוא ובניו ואשתו

' סי[י "הבומרן @@.  ייןו שאין שמחה אלא בבשר ,אוכלין בשר ושותין ייןכש
 ,ם למה הצריך שיאכלו בשר וישתו יין"הרמבדברי יש לתמוה על  כתב ד]תקכט

ייתא קתני דבזמן הזה אין שמחה אלא ביין ומשמע דביין סגי בלא דהא בבר

ל " והמהרש:]סוכה מב[ל בספרו כפות תמרים "ם בן חביב ז"אמנם מהר. בשר

ז צריך "דלעולם גם בזה, ם" כתבו ליישב דברי הרמב]ה' ב סי"ביצה פ[ש "ביש

 אלא דבזמן, דפשיטא דליכא שמחה אלא בבשר בהמה, לאכול בשר עם היין

ז "אבל בזה, גם בלא רוב יין, המקדש היה עיקר השמחה בבשר שלמים לחוד

ע בסמוך "וע. [כ יין כדי שיבוא לשמחה"מוכרח שיצרף עימו ג, שהבשר חולין

ם ולדברי האחרונים "דלדברי הרמב, ונמצא@@].  נ בזה"במה שיישב הערל

ן שמחה משום דאי, ט"ז יש חיוב גמור לאכול בשר ביו"גם בזה, שיישבו דבריו
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ועל כן לא הביא , ם"ד הרמב"י שהקשה ע"וגם לדברי מרן הב, אלא בבשר ויין

מ טעם דבריו מצד דנקט בהבנת "מ, ט להצריך אכילת בשר"דבריו בהלכות יו

כגון ששתייתו קשה , י יין"אבל מי שאינו שמח ע, ז סגי ביין לחוד"דבזה' הגמ

ל דדוקא " נימא דסכ"אא[, י צריך לאכול בשר"לכאורה גם להב', לו וכדו

 ].ם מבואר לא כן"פ בדברי הרמב"אבל עכ, בבשר שלמים אמרו כן

ט חיוב אכילת בשר אלא "דאין ביו,  מבואר]ל"הנ[א "י והמג"הנה לדעת מרן הב .147

תרצו [ע "מ הנה לענין אונן ביום הפורים כתב מרן השו"ומ, ק קיים"בזמן שביהמ
דלא אתי עשה דיחיד דאבילות , יןיש מי שאומר שאונן מותר בבשר וי ש]ז"ס

 .דדברי קבלה הם כדברי תורה, ודחי עשה דרבים דאורייתא לשמוח בפורים

והיאך , ט אין חיוב לאכול בשר"שהרי אפילו ביו,  כתב לתמוה]ו"סקט[א "ובמג

. חשבינן לה הכא עשה דרבים מדברי קבלה לדחות עשה דאבילות דיחיד

ואין מדקדקין '  וכומגבת פורים לפורים :]עח[מ "בב' הנה אמרו בגמ, ומאידך

והמותר יפול לכיס ,  אבל לוקחין את העגלים ושוחטין ואוכלים אותן,בדבר

ומכאן [, ומשמע שכן היה המנהג לשחוט עגלים לסעודת פורים. של צדקה

 שכתב דמצות [...]ם "א מקור לדברי הרמב"ח קניבסקי שליט"ר הגר"הראה מו

ל דליכא "פ דס"ל דאע"י צ"לכאורה לדעת מרן הבו]. סעודת פורים בבשר

וחשיבא עשה דרבים לדחות [מ מצוה מיהא איכא "מ, חיוב באכילת בשר

ובזה יבואר מה שהיו נוהגין לשחוט עגלים , ]איסור אכילת בשר לאונן בפורים

דאמנם כאן כתב דאין , א מבואר כן"בדברי המגוגם @@.  י"גם לדעת מרן הב

 דמצוה ]ג" סקתקכטסימן [ט "ל הוא עצמו כתב לגבי יואב, חיוב באכילת בשר

ל "אלא דס[, אבל מצוה איכא, ומבואר דכוונתו דחיובא ליכא, לאכול בשר

א שם שהסיק דדוקא בלילה "במג' ועי, דאין זה מועיל לדחות עשה דאבילות

תקכט ' סי[ל "וכמבואר גם בבה, ]ג בדעתו"ה בפמ"וכ, אבל ביום יאכל, לא יאכל
מ מצוה "מ, פ דליכא חיוב באכילת בשר"ל דאע"ז לדעתו י"ולפ, ש"ע, ]צדה כי"ד

 .איכא

אבל לא  בנדרים ונדבות  שמחהח"יוצאין י אמרו ד.]ח[בחגיגה ' הנה בגמ .148

יצאו אלו שאין , מי שחגיגה באה מהם' ושמחת בחגך'מקרא ד' דילפי, בעופות

 .ין בהן שמחה שאיצאו אלו,  נפקא'ושמחת'רב אשי אמר מ, חגיגה באה מהם

אלא , מוכח דיש שמחה בעופות' דלטעם ראשון שבגמ, ז מבואר"ולפ

אבל לטעמיה דרב , שנתמעטו לענין חובת הרגל מצד שאין חגיגה באה מהן
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שמחה לא יוכלו לצאת ' כ גם בשאר ימים דבעי"א, אשי דאין בהם שמחה

אבל אין  ]י"ב מחגיגה ה"פ[שכתב , ם פסק כדברי רב אשי"הרמבוהנה @@.  בהם

ומבואר , יוצאין ידי חובתן לא בעופות ולא במנחות שאינן בשר המשמח

" ושמחת"אלא מקרא ד, "בחגך"שאינו מטעם שנתמעטו מן הפסוק בקרא ד

שכתב להתיר מעיקר , ]תרלט' סוף תענית סי[ה במרדכי "וכ. לפי שאינן משמחין

, ן בזה שמחהבחגיגה שם שאי' פ הגמ"ע, לאכול עוף בסעודה המפסקתהדין 

לתלמיד יושר -ובלקט@@.  ל"וכנ, וכוונתו מבוארת שהוכיח מדברי רב אשי

ה "וכ. בשר עוף אינו נקרא בשר ד]קנז ענין ג' ח עמ"אוא "ח[שכתב , תרומת הדשן

. ידי שמחת החג בבשר עופות שכתב דאין יוצא ]סימן קעח[חוות יאיר ' בתשו

שהיו נוהגין בשחיטת , י פוריםל לגב"מ הנ"בב' כ בגמ"ובאמת שכן משמע ג

דאין נוטל ,  גבי עופות:]י[ש בביצה "כתבו להעיר ממובאחרונים @@.  עגלים

דלמא משתכחי כולהו כחושים , ט"ט בלא שהכינם ובדק בהם מעיו"מהן ביו

, ט"ומבואר מזה דגם בעופות איכא שמחת יו, ט"ואתי לאמנועי משמחת יו

. ל דאין שמחה בעופות"חגיגה הנב' ע מזה למאי דאמר רב אשי בגמ"וצ

איכא תרי טעמי בזה שאינו רשאי להזמינם ' דהנה שם בגמ, ושמא יש לומר

, משתכחי שמנים כחושים וכחושים שמניםדלמא ' הא, ט"ט ולא מעיו"רק ביו

ועוד דלמא משכחי כולהו כחושים ויימנע , מטלטל מידי דלא חזי ליהונמצא 

יהיה עיקר הטעם , ל כוותיה"מאי דקייל דלרב אשי ול"כ י"וא, ט"משמחת יו

, ט"ולא כהטעם השני שמא ימנע משמחת יו, שם מצד שמא יטלטל בחינם

 שכתב ליישב :]סוכה מב[נ "בערל' ועי. ט בעופות"ה אין מקיימין שמחת יו"דבלא

ש בפסחים דאינו אלא בזמן "דמ, ל"ם הנ"י לדברי הרמב"מרן הב' ז קו"בכעי

שמחה ' דדריש דבעי, עת רבי יהודה בן בתיראהוא רק לד, ק קיים"שביהמ

, אבל למאי דקאמר רב אשי בביצה, בבשר שלמים מקרא דוזבחת שלמים

ולעולם , ז"ק או בזה"כ אינו תלוי בזמן ביהמ"א, דאין בבשר עוף שמחה כלל

בביצה ' שהוכיחו מדברי תוסויש @@.  ש"ע, אין יוצאין בו ידי חובת שמחה

' ש שם בגמ"ונראה כוונתם למ, ט בעופות"קיימין שמחת יו דמ]ה ואינו צריך"ד. ח[

כ יוכל לכסות בזה דם "וע, צ אלא לעפרה פטור עליה"דהחופר גומא וא

ט "דמשום שמחת יותירצו , פטור אבל אסורמ "דמ' והקשו התוס, השחיטה

גם בשוחט ' ואמנם היה מקום לדחות דשם איירי בגמ. להימותר אפילו לכתח

אבל זה , ט"ל דבעופות נמי איכא שמחת יו"כ מנ"וא, עוףחיה ולא רק בשוחט 

כ גם "וא, שאין חילוק בדין הכיסוי בין חיה לעוף' פ משמע בגמ"דעכ, אינו

, ט בעופות"ואי ליכא שמחת יו, צ אלא לעפרה"בעוף מותר בחופר גומא וא

. 'ק התוס"פ בעופות יהא אסור לכסות באופן זה לכתחילה כמשה"כ עכ"א
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˙Â·Â˘Á ‰ÁÓ˘ ˙Â„ÂÚÒ·.149 

, ‰ÌÂˆÓˆ· ¯˘· ÂÏ ˘È Ì‡ ,È· ÏÎ‡È˘ ÛÈ„Ú ÌÂÏÈÏ·Ó ¯˙ÂÈ .סט
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‰¯Â˙‰ ÔÓ Â·ÂÈÁ.150  

‡�Â˘‡¯‰ Â˜ÏÁ�ÂÈ ˙ÁÓ˘· ˙Â·ÈÈÁ ÌÈ˘�‰ Ì‡ ÌÈ"Ë , ‰·ÂÁ‰˘ Â .ע
‰ÁÓ˘Ï ˘È‡‰ ÏÚ ˜¯ ˙ÏËÂÓ . ‰˘‡‰ Ì‚˘ ‰ÎÏ‰Ï ¯˜ÈÚ‰˘ ‰‡¯�Â

ÂÈ ˙ÁÓ˘· ˙·ÈÈÁ"Ë.151 

                                                                                      
ט אין כוונתם דוקא "שמחת יו' כ תוס"דמש, דחות באופן אחרמיהו שמא יש ל

שאם אין לו מה יאכל ודאי , ט"אלא לעיקר סעודת וכבוד יו, למצות שמחה

כ התירו לו לחפור באופן זה אף לכתחילה כדי "וע, ט"הוא חסרון בשמחת יו

 .שיוכל לשחוט ולכסות

ט "ים בהם שמחת יוקידבשעת הדחק יוכל ל,  שכתב כן]שם[בחוות יאיר ' עי .149

ז "ולפ,  בעופותם לפי מנהג העולם דבמשתאות החשובות מפרנסי',קצת'

ע "וע. יוכלו לצאת בהם, כ מכבדין בעת שמחה בעופות"אפשר דבזמננו שג

 שכתב ליישב בזה מה שהקשו האחרונים מההיא ]יח' ג סי"ח[ת שבט הלוי "בשו

אין מביאין לשמחה דלעולם , ט בעופות"ל דמשמע דיש שמחת יו"דביצה הנ

 .ש"ע, אבל קצת שמחה איכא, גמורה

הוא ' ל דחיוב שמחה בליל א"ט דס"ס תקכ"ת סו" בשעבאהושא "שאגב' עי .150

ע הוא "מ ביום לכו"ומ, ת"א שם שנראה שהוא מה"במג' ועי, רק מדרבנן

 .ט שני שהוא מדרבנן"ט ראשון עדיף מיו"מ פשוט שיו"ומ, ת"מה

 :]לד[ופרכינן , ג"ע שהז"מתפילין לפטור נשים ממ' ילפי ד.]לד[קידושין ' בגמ .151

ומשני אביי אשה בעלה , מתפילין לפטורא נילף משמחה לחיובא' אדילפי

, י"ופירש. בשרויה אצלו' ומשני, אלמנה מאי איכא למימר' ופרכי, משמחה

ובאלמנה , אלא על בעלה שישמחנה, דלעולם אין חובת השמחה תלויה בה

.  רויה אצלו לשמחה משלו במאכל ומשתה וכלי פשתןנצטוה מי שהיא ש

בזמן ] שהשמחה במאכל ומשתה ובגדים[ז " הקשו דכ]ה אשה"ד[' ובתוס@@

י משמע "וברש, אבל בזמן הבית אין שמחה אלא בבשר שלמים, החורבן

 אמר אביי גופיה .]ו[בחגיגה ' ובגמ, דאינו מחוייב להעלותה ולהאכילה מזה

ומבואר דמחוייבת , ית אימיה דמחייבא בשמחה הביאתודעד הר הב, גבי קטן
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דשמחה '  נמי אי]א"חגיגה פ[ובתוספתא , לעלות וגם מחוייבת בשלמי שמחה

דודאי , י אליבא דאביי"י שפירש בדעת רש"בפנ' ועי. [ישנה באנשים ובנשים

אבל כשאינה , מצות שמחה בשלמיםשתעלה ותקיים מצוה מן המובחר ד

ועל @@].  בשאר מיני שמחהומקיימתו , עשה דשמחהרוצה אינה עוברת ב
דרק גבי הבאת שלמי שמחה , :]ו[ה "ד בר"וכן הוא בתורי', כן פירשו התוס

. אלא בעלה או מי ששרויה אצלו מחוייב להביאן, דאינה מחוייבת' אמרי

ואמנם . גם לאביי בשאר דיני שמחה מחוייבת כאנשים' דלדעת התוס, ומשמע

לא נתיישב לגמרי מה שאמרו בחגיגה דאימיה ' התוסדגם לדברי , נראה

אינה מחוייבת להביא ' דהלא גם לדעת התוס, דמחייבא בשמחה אייתיתיה

דקאמר ת בזה דהא " הוסיף ר]ה אשה"ד: ו[ה "בר' ונראה שעל כן בתוס, השלמים

כגון ו, משום בעלה ולא משום היאהיינו , אימיה אייתיתיהבחגיגה ד

דרוב נשים מתרצות ונמשכות  ,ח עמו ועלתה עמושנתרצית לבעלה לשמו

א דלשון "ז הוסיף הריטב"ולפ, ]שם[א "מ ובריטב"ה בבעה"וכ, לדעת בעליהן

י דלא "כ הקשה על פירש" ג]בקידושין שם[א "ובריטב@@.  לאו דוקא' מיחייבא'

דהא תנינן לה לעיל שהיא ממצות , יתכן דכוונת אביי דפטורה ממצות שמחה

למילף לחייב בשאר דמשמחה ליכא אלא דכוונת אביי , בותשהנשים חיי

 מה שאין כן ,הנשים אלא על ידי בעלהאת לא חייבה תורה בה שכן , מצוות

דגם לאביי אשה , א מבואר"ולדברי הריטב. באידך דלא תלו בבעל כלל

אלא דרק לא מצינן למילף מינה לשאר , חייבת במצוות שמחה לכל דבר

'  אי.]לה[בקידושין ' הנה בגמ, לכה כאביי או לאאם הולענין @@.  מצוות

 דנשים חייבות בהם שלשה כתובים הבאים כאחדהוו מצה שמחה והקהל ד

ל כאביי דלעיל "דהוא משום דלא קיי, י שם"ופירש. מינייהו' ולהכי לא ילפי

וגם במאירי . ש"ע, ]ה משום"ד[שם ' וכן משמע בתוס. ל דבעלה משמחה"דס

' ובגמ.  כתב דלענין פסק אף אשה שאין לה בעל חייבת בשמחה]יגהבקידושין ובחג[

הא לא מיחייבא ' מי אמרי,  אמר רבי זירא אשה מהו בבל תאחר:]ו[ה "בר

ותיפוק ליה דהא איתה ופריך אביי  ,או דלמא הא איתה בשמחה, בראיה

' ומשני, אשה בעלה משמחה והאמר אמר אביי הכיומי ' ופרכי, בשמחה

.  ל דאשה חייבת בשמחה"ומבואר דרבי זירא ס. י זירא קאמרלדבריו דרב

' שלש מצוות עשה נצטוו ישראל וכו:  כתב]א"חגיגה ה' א מהל"פ[ם "והרמב@@

ושתי מצוות אלו שהן הראייה והחגיגה אין הנשים ', והשמחה וכו' הראיה וכו

והשמחה האמורה ברגלים היא שיקריב שלמים יתר על שלמי , חייבות בהן

דאין הנשים : ד"והשיגו הראב. כ"ע. ונשים חייבות במצוה זו' וכו, החגיג

אלא בשמחה שתשמח עם בעלה שתעלה עמו והוא ישמח , חייבות בקרבן
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, ל"ד מסוגיא דקידושין הנ"הביא מקור דברי הראבמ "ובכס@@.  כ" ע.אותה

ל "ונראה מזה דס. כ"ע. ואין תפיסה על רבינו למה לא האריך לבאר זה: וסיים

אלא שלא האריך , ל כאביי"ד בזה דקיי"ם מודה להראב"מ דגם הרמב"כסלה

ש "וע. ]א' קמא סי[א " והגרע:]ה ו"ר[וכן נקטי בדבריו הטורי אבן . לבאר הדבר

ועל כן אף דרבי , בטורי אבן שכתב תחילה הטעם משום דהלכה כבתראי

סוברין ושוב כתב בקונטרס אחרון דלה, מ הלכה כאביי"מ, זירא פליג אאביי

אמר ' 'דמדגרסי, ועוד, דלא אמרו לכלל זה אלא מאביי ורבא ואילך אינו כן

.  ג אין הלכה כתלמיד במקום הרב"וכל כה, משמע שהיה בפניו', ליה אביי

דגם לאביי דאמר אשה ', ש התוס"ם כמ"כתב דדעת הרמבמ "ובלח@@

ד "ז פירש השגת הראב"ולפ, בעלה משמחה היינו לענין הבאת קרבן חגיגה

אכן שוב דקדק שם ', נשים חייבות'ם שכתב "דאינה אלא על לשון הרמב

, בדברי אביי' ד כהתוס"דלא פירש הראב', וכו' לא בקרבן'ד "כ הראב"ממש

שהבעל חייב להעלותה ולשמחה אבל לא להאכילה ולהקריב אלא פירש 

, ם דאין שום חיוב קרבן לאשה" להרמבז השגתו" ולפ,עליה שלמי שמחה

ם "מ פסק הרמב"ונראה מזה דגם להלח. ם כמבואר" דדעת הרמבמ סיים"ומ

 כתב ]ה שם"בר[במאירי אמנם @@.  'אלא שפירש בדבריו כהתוס, כאביי

משום דאביי גופיה קאמר , ם פסק לחייב אשה בשמחה דלא כאביי"דהרמב

מ "ה בלח"וכ. ל"וכנ,  עד הכא אימיה דמחייבא בשמחה אייתיתיה]בחגיגה שם[

ל "מוכח דס, ם שם דחייבת בבל תאחר"דממה שפסק הרמב, ]ד"ק הי"הד ממע"פי[

ד "ותמה ע, סוגיא דקידושין דלא כאביי' ומשום דמסק, כרבי זירא ולא כאביי

ז סתר דבריו בדינא דבל "דלפ, ם דפסק כאביי"מ שפירש בדעת הרמב"הכס

וכן , ראם פסק כרבי זי"דהרמב, ]סו' סי[א " ובשאג]שם[ד הטורי אבן "וכ. תאחר

פ מסקנת " דע]קנג' ותנינא סי' א' קמא סי[א "ה בדברי הגרע"וכ. ש בטעמו"ע, עיקר

דנטיית הדברים באחרונים , ז"מכונמצא @@.  הסוגיא מוכח דלא כאביי

ואפילו אליבא דאביי הלא דעת , ]ה במאירי"וכ[, ם דלא כאביי"דדעת הרמב

וכמבואר ,  שלמי שמחהרק מהבאת, דאינו פוטרה מחיוב שמחה לגמרי' התוס

אלא דלא מצינן למילף , דחייבת לגמרי במצוה שמחה, א"ודעת הריטב, לעיל

ולא מצינו מי שפירשו דלאביי , כ בבעלה"מינה משום דהמצוה תלויה ג

ומלבד שהראשונים , ל"ד ז"י והראב"פטורה לגמרי ממצות שמחה אלא רש

ה בשאר מיני י יש שפירשו דצריכה לקיים העש"גם בדעת רש, ז"חלקו ע

ונמצא , ל כאביי"הסוגיא לא קיי' י עצמו כתב דלמסק"ועוד דרש, שמחה

, כ לדינא נראה דעיקר ההלכה דחייבת בשמחה"וא, ד יחידאה בזה"דהראב

א " בשם השאג]תקכט' סי[ת "וכן הביא בשע. פ בשאר מיני שמחה חייבת"ועכ



 ציון åé"úåòåáùä âç ìù è נר 
 ט"יו שמחת דיני

äñ÷

, ÂÚÂ·˘‰ ‚Á· ‰¯Â˙ ¯˙ÎÏ Â· Â�ÈÎÊ˘ÁÂÓ˘Ï ¯˙ÂÈ ·ÂÈÁ ˘È˙  .עא
Â¯Ó‡˘ ÂÓÎÂ.152  ˙¯ˆÚ· ÌÈ„ÂÓ ÏÎ‰„„ÌÎÏ ÈÓ� Ô�ÈÚ·,153  ˜ÒÙ ÔÎÂ

Â˘‰ Ô¯Ó"Ú.154 Ï ÂÈˆÁ Â˜ÏÁÏ ·ÂË ÌÂÈ ˙ÂˆÓ ÂÈˆÁÂ ˘¯„Ó‰ ˙È·
‰ÈÈ˙˘Â ‰ÏÈÎ‡Ï.ÏÈÂ "Ú Ì‡ Ú" ÂÈˆÁ ÂÓÈÈ˜ ‰ÏÈÏ‰ ÏÎ Â„ÓÏ˘ ‰Ó È

‰Ï ,'ÌÎÏ ÂÈˆÁ ÂÏÂÎ· ÌÈÈ˜Ï ÌÈÏÂÎÈ ÌÂÈ· ‰˙ÚÂ , ˜ÂÏÁÏ ÍÈ¯ˆ˘ Â‡
‰Ï ÂÈˆÁ ÂÓˆÚ ÌÂÈ‰ 'ÌÎÏ ÂÈˆÁÂ.155 Â·Ó¯‰ ÔÂ˘Ï ‰Ê"Ì:156 Ú‡" Ù

 ‰˙Â˘Â ÏÎÂ‡ ‰È‰È ‡Ï ‰˘Ú ˙ÂˆÓ ÏÏÎ· ˙Â„ÚÂÓ· ‰ÈÈ˙˘Â ‰ÏÈÎ‡˘
ÂÏÂÎ ÌÂÈ‰ ÏÎ,‡ ˙„‰ ‡È‰ ÍÎ ‡Ï,·· Â È˙·Ï ÌÚ‰ ÏÎ ÔÈÓÈÎ˘Ó ¯˜

ÌÂÈ‰ ÔÈ�Ú· ‰¯Â˙· ÔÈ¯Â˜Â ÔÈÏÏÙ˙ÓÂ ˙Â˘¯„Ó È˙·ÏÂ ˙ÂÈÒ�Î, ÔÈ¯ÊÂÁÂ 
ÔÈÏÎÂ‡Â Ì‰È˙·Ï,˙Â˘¯„Ó È˙·Ï ÔÈÎÏÂ‰Â , ÈˆÁ „Ú ÔÈ�Â˘Â ÔÈ¯Â˜ 

ÌÂÈ‰,‰Á�Ó‰ ˙ÏÙ˙ ÔÈÏÏÙ˙Ó ÌÂÈ‰ ÈˆÁ ¯Á‡Â , Ô‰È˙·Ï ÔÈ¯ÊÂÁÂ 
‰ÏÈÏ‰ „Ú ÌÂÈ‰ ¯‡˘ ˙Â˙˘ÏÂ ÏÂÎ‡Ï.Ú "Î.157  

˘Ó‡Ì�¯‰ÊÈÏ ˘È  , ˙ÂÏ˜Â ˜ÂÁ˘· ˙·¯ÂÚÓ ‰ÁÓ˘‰ ‡‰˙ ‡Ï .עב
‰¯È·Ú ¯·„ Â‡ ˘‡¯ Á"Â ,ÓÎÂ"·Ó¯‰ ˘"Ì:158  ‰˙Â˘Â ÏÎÂ‡ Ì„‡˘Î

                                                                                      
 .]ו"שם סקט[ב "וכן פסק המ, ל למעשה"הנ

 .ש עוד"עו. פסחים סח .152

ל ותגדל לו השמחה יותר "ומאד שמח רבינו ז: ל"ע במעשה רב שכתב וז"וע .153

ועלז לבו בשמחת מתן תורה והאריך בשלחנו במאכל ומשתה , מכל רגל

 .ובשבחים

 .א"תקכט ס .154

וכתב שהיה נראה מעיקרא , ח אות יא בביאורים שנסתפק בזה"צ פי"באול' עי .155

 .ום יקיימו חציו לכםובי', לומר שהלילה נחשב חציו לה

 .ט"ט ה"ו מיו"פ .156

צ שם שנראה שצריך לחלוק היום "ה באול"צ זללה"ר הגרב"ומזה דקדק מו .157

רבינו פרץ ' ונראה כוונתו משום שכתבו בתוס, וחציו לכם' עצמו חציו לה

ט שהיו דורשין שם מענייני "שהיה מנהגם לילך לבית המדרש בכל ליל יו

פ שלמדו "אע, וחציו לכם ביום לחוד' ציו להם ח"ז חילק הרמב"ועכ, ט"יו

 .בלילה

 .כ"שם ה .158
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˘‡¯ ˙ÂÏ˜·Â ˜ÂÁ˘·Â ÔÈÈ· Í˘ÓÈ ‡Ï Ï‚¯· ÁÓ˘ÂÂÎÂ ,' ˙Â¯Î˘‰˘ 
˙ÂÏÎÒÂ ˙ÂÏÏÂ‰ ‡Ï‡ ‰ÁÓ˘ ‰�È‡ ˘‡¯‰ ˙ÂÏ˜Â ‰·¯‰ ˜ÂÁ˘‰Â, ‡ÏÂ 

· ˘È˘ ‰ÁÓ˘‰ ÏÚ ‡Ï‡ ˙ÂÏÎÒ‰Â ˙ÂÏÏÂ‰‰ ÏÚ Â�ÈÂËˆ� ˙„Â·Ú ‰
ÏÎ‰ ¯ˆÂÈ.Ú "Î. 

Ô�Â‡" Â˙Ó ¯Â·˜Ï ˜ÈÙÒ‰ ‡Ï˘ Ó ·¯Ú·ÂÈ"Ë, Â‡ ˘·Ï�" Ú · .עג
ÂÈ ÏÈÏ·" Ë]ÔÂ˘‡¯ [Ú ¯Â·˜Ï Ì‚‰�Ó ÔÈ‡Â" ÈÌÈ¯Î� ,Ô�Â‡ ÔÈ„ ÂÏ ÔÈ‡, 
 ¯˙ÂÓÂ‚" ÎÍ¯·ÈÂ ˘„˜ÈÂ ÔÈÈÂ ¯˘··.159 ÓÂ"‚‰Â� ‰Ú�ˆ·˘ ÌÈ¯·„ Ó. 

Ï‚¯· Â·¯ È�Ù ÏÈ·˜‰Ï ÈÂ‡¯ , È„Î ÂÈˆÏÁ È‡ˆÂÈ ˙‡ ÂÓÚ Á˜ÈÂ .עד
˜Ï ÂÎÊÈ˘Ì˘Ù�· Ì˘Â¯ ‰˘ÚÈÂ ÌÈ˜È„ˆ‰ È�Ù Ï· ,ÈÚÂ" ÌÈ�·Ï ‰ÎÊÈ Ê

ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙.160 ˘¯„Ó· Â¯Ó‡Â ÂÓˆÚ Ì„‡ Ú�ÓÈ Ï‡  Ïˆ‡ ÍÏÈÏÓ
Ô˜Ê ÂÎ¯·Ï.161 Â˙È·· ¯Úˆ ‰ÊÈ‡ Â‡ ‰ÏÂÁ ˘È Ì‡ Ë¯Ù·Â , Â¯Ó‡ ¯·Î

                                    
א הוסיף "והרמ, ט אוכל בשר ושותה יין" כתב דבשבת ויו]א"שמא ס[ד "יוע "שוב .159

ט שיש חיוב "אבל ביו, ז דוקא גבי שבת" דכ]ג"סק[ת "ש בפ"וע, "אם ירצה"

לעיל אם יש ' ועי[, שמחה הרי הוא ככל אדם וצריך לאכול בשר ולשתות יין

עוד בקונטרס נר ציון להלכות פורים מה שנתבאר ' ועי]. ז"חיוב בבשר בזה

 .בזה לענין אונן בפורים

מכלל דבחדש ושבת ,  לא חדש ולא שבת]מלכים ב ד כג[ש בפסוק בנביא "מוכעין  .160

שרה חיי ' פ[ובמדרש הנעלם , ]ב"ה ע"ואתחנן רס' פ[ק "זוהב ו]:סוכה כז[' ש בגמ"כמ, בעי
איכא וברגל הוא מצוה בשבת א ד" שהביא ממג....]ה "שא ד' סי[ל "ע בבה"וע .]ז"קכ

אלא חייב ח שלפנינו דאם רבו מרוחק אינו "ר' וכתב דהעיקר כפי, חיובא

א "וכתב עוד מהריטב. שבתבוח "רחייב אפילו בואם הוא קרוב לרבו ברגל 

יר חייב לראותו בכל  כי אם הוא בע,כפי קירובו לרבושיעור החיוב באמת ד

 ואם הוא , פעם אחת בשבוע או בחודש, ואם הוא חוץ לעיר במקום קרוב,יום

 דיש ]ח"תיט סק[ח "ע בכה"וע. פ"במקום רחוק יש לו לראותו פעם אחת ברגל עכ

כל :  שכתב]לד אות יז' סי[ף "ח להחבי"בכה' ועי. בזה חיוב אם הולך ללמוד אצלו

זוכה ובניו יהיו עומדים ,  ובחגים ובמועדיםח"בפרט בר, המבקש פני צדיק

 .]ח"ב מר"פ[י "ה בחמ" וכ.תמיד בבית המדרש
רבי יוחנן אמר לעולם אל ימנע אדם : ל"וז שאמרו ]פרשה ו[במדרש רות ' עי .161

כיון , בועז היה בן שמונים שנה ולא נפקד, עצמו מלילך אצל זקן לברכו

ותאמר נעמי ברוך הוא  :מרשנא ,מיד נפקד ,שהתפללה עליו אותה צדקת
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ÊÁ"Ï162  ÂÈÏÚ ˘˜·ÈÂ ÌÎÁ Ïˆ‡ ÍÏÈ Â˙È· ÍÂ˙· ‰ÏÂÁ ÂÏ ˘È˘ ÈÓ
ÌÈÓÁ¯. 

ÂÏÚÏ ÌÈÏ„˙˘Ó˘ ˘È „È¯˘Ï Â�˘„˜ ¯ÈÚÏÓ‰È· "˜ Ï‚¯· , ‡Â‰Â˙ .עה
ÔÈ˜È˙Â ‚‰�Ó,163 Ú‡Â" ˙ÂÂˆÓÓ Â‡ Ï‚¯Ï ‰ÈÏÚ ˙ÂÂˆÓÓ ‰Ê· ÔÈ‡˘ Ù

                                                                                      
כיון שנשאת  רות בת ארבעים שנה היתה ולא נפקדה :ריש לקיש אמר .'לה

ויאמר ברוכה את  :שנאמר ,נפקדה ,וכיון שהתפלל עליה אותו צדיק ,למחלון

 ,שניהם לא נפקדו אלא מברכותיהן של צדיקים :ורבנן אמרין. בתי' לה

 .'וגו את האשה' ם יתן הויאמרו כל העם אשר בשער והזקנים עדי :שנאמר

 .ב קטז"ב .162

' הנה בראשונים נחלקו אם אחר החורבן נשאר הדין לשאול הגשמים בז .163

ו נעקר מכל העולם "ג שהוא בט"ונמצא זמנו של ר: א כתב"ובריטב, מרחשון

בתקופה ' ובני בבל בס, שבני ארץ ישראל שואלין לאלתר, לאחר החורבן

' הל[ה בספר השלחן "וכ. כ"ע. או כבבלי "ושאר ארצות או כבני א, כחנניא
ג אלא "דלא אמר ר, ן" בשם הרמב]נה' הובא בקובץ שיטות קמאי עמ, תפילה שער ראשון

ועתה בעוונותינו שאין שם עולי רגלים מבקשין מיד , מחמת עולי רגלים

י " מבואר שבא]ז" הטתפלהמב "פ[ם "מדברי הרמבאכן @@ . ט"במוצאי יו

קיז [ע "וכן פסק מרן השו, והיינו אף בזמננו אחר החורבן, מרחשון' שואלין בז
דכי ל "דלדעתם צ, ם ודעימיה"ן בתענית כתב לבאר שיטת הרמב"והר. ]א"ס

לפי שהיו מתאספים בכל " ,ג היינו אפילו לאחר חורבן"אפסיקא הלכתא כר

 ומפני עולים הללו ראוי ,"הסביבות ברגל לירושלים כמו שעושין גם היום

הנה איתא ובאמת @@ . ד"עכ.  שהיא היתה עיקר התקנה,שאלהשנאחר ה

 ]ה[פ שאת"מה יונה זו אע ]על הפסוק עיניך יונים' פרשה א[במדרש שיר השירים 

פ שחרב בית " אע,כך ישראל,  אין מנחת שובכה לעולם,נוטל גוזליה מתחתיה

ובאמת משם אין ראיה ברורה דאיירי . המקדש לא בטלו שלש רגלים בשנה

אבל איתא שם עוד , שאולי יש לפרש על עצם מצוות החג, עלייתן לרגלעל 

 מקומה ,פ שהיא מטשטשת"מה צורה זו אע ]'פרשה ח על הפסוק ואם דלת היא וגו[

' פ שחרב בית המקדש לא בטלו ישראל פעמי רגלים שלהם ג"כך אע, ניכר

 . בןושם מבואר בהדיא דקאי על עלייתן לרגל אחר החור, כ"ע, פעמים בשנה

י בתחילת האלף "מחכמי א,  מן הראשונים אשתורי הפרחילרבי[בספר כפתור ופרח גם @@
לעלות  כתב שנוהגין כן בדמשק וארם צובה ומצרים ואלכסנדריה ]פרק ו, השישי

, עגמת נפשואמנם שם כתב שהוא כדי להרבות [ם בחגים ובמועדים ילירושל
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ÌÈ�Ù ˙ÈÈ‡¯.164  ÌÂ˘· ÌÈÎ¯„· Ï˘Î� Â�È‡˘ ÔÙÂ‡· ‰Ê ÏÎ Â‰ÈÓÂ

                                                                                      
וכן @@ ]. ש דוקא ברגליםשעשו ריבוי עגמת נפ, ולכאורה דבר חידוש הוא

שהביא קצת סמך שעדיין קדושת המקדש והעיר , ]רא' ג סי"ח[ץ "הוא בתשב

ש במדרש שיר השירים "כמ, ממה שעדיין ישראל עולין לרגלים, קיימות

 שלא אמר ,סים שהיו בירושליםי כי עדיין נשאר מהנ,אמרוו: וכתב עוד, ל"הנ

 הם צריכים לאנשי ,שבירושלים כי בבית הכנסת ,אדם לחבירו צר לי המקום

 , ומתמלאת פה על פה בעת התקבץ שם בחג השבועות,המקום כל השנה

 כי עדיין , ויושבים רווחים,לם הם נכנסים שםו כ,מאות איש' החוגגים יותר מג

' א סי"ח[ט "במהריוגם @@ . ל"עכ. וזה סימן גאולה שלישית, היא בקדושתה
ן שיש " הביא דעת הרמב]יין מקורו בטעות בסימן קידג פרק כד אות יב צו"צ ח"ובאול, קלד

פ שכתב "ואע, והיינו בעולה להשתקע, ז"י גם בזה"מצוה דאורייתא ביישוב א

ומפני כך היו נוהגים בזמן שהשנים כתקנן שהיו ", ז"המדרש שעולים גם בזה

ז מבואר "דלפ, והיינו, "עולים בני מצרים וסוריא ובבל ברגלים לירושלים

 . מכל מקום חיבוב ארץ ישראל היא זו, פ שאינו להשתקע"ין אעשהיו עול

 הביא על רבי יוחנן בן זכאי שאף שהיה אחר ]י אות א"מערכת א[ח "ובשד@@

ואשריהם : מ ברגלים היה עולה לירושלים וכתב"מ, החורבן ודירתו ביבנה

ישראל מקיימים מצוה זו בכל דור ודור בשמחה רבה והולכים מידי שנה 

כנפות הארץ הקרובים והרחוקים לא יחוסו על הוצאות רבות ולא ' דבשנה מ

ומי שאין ידו משגת לילך ברכב ובסוסים אורח ברגליו , על טילטולא דגברא

 .כ"ע. 'כאשר ראיתי בעיני כי רצו עבדיך את אבניה ועפרה יחוננו וכו, יעבור

, שלא נזכר בדברי המדרש אלא לשבח מנהג ישראל הזה, יש להעירהנה  .164

בחלקם לא נזכר אלא סיפור דברים שכך היו , ל"וגם ברבותינו הראשונים הנ

אבל לא נמצא כלל בכל דבריהם שיש בזה , ובחלקם גם שיבחו המנהג, נוהגין

 שמצוות ]א"א מחגיגה ה"פ[ם "שכתב הרמב, סרך ממצות עליה לרגל וכדומה

 שכתב ]מצוה פח[ה גם בחינוך "וכ', העליה לרגל היינו דוקא להביא קרבן וכו

 כתב החינוך ]מצוה תפט[וגם במצות ראיה ברגל , בהדיא דנוהגת בזמן הבית

ומבואר דנקט שאינו אלא בעת שהבית , ]במצוה פח[שדיני המצוה ביאר לעיל 

צ "ר הגרב" בשם מו]ד אות יב"ג פכ"ח[צ "ש באול"יש לדקדק במז "ולפ@@ . בנוי

, גל לכותל המערבי אף בזמננובעליה לר" מצוה"שיש : ה בנוסח"זללה

המצוה " עיקר"ם והחינוך מבואר ש"שאף שבדברי הרמב, ובמקורות כתבו

וציינו לדברי המדרש , ז"מ נוהגת גם בזה"מ, הוא בזמן שבית המקדש קיים

וכמדומה שלא מצינו בשאר מצוות הנוהגות רק בזמן הבית . ל"והראשונים הנ
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, ה מדרבנן שינהג גם אחר החורבןשיהיה איזה חלק שאינו עיקרי או סרך מצו

" מצוה"ם ובחינוך אין "פ המבואר ברמב"ע: ל בנוסח אחר"ועל כן נראה שצ

אלא שיש , ואינה נוהגת אלא בזמן הבית שהקריבו קרבן, ז"בעליה לרגל בזה

 . מנהג יפה המשובח מפי המדרש והראשונים לעלות גם אחר החורבן

 וכתבו ]ד רלג ורלד"יו[ס "ת חת"שועל מה שציינו שם לדברי , ע"ילוביותר @@

מכל מקום יש , האריך להוכיח שאף שאין חיוב בזמן הזה לעלות"בשמו ש

והובא בשדי , שכתב כן :]כג[צ חיות בנדרים "מהר' וציינו שכן הוא בחי, "מצוה

' והנה המעיין בתשו. כ"ע. ]'מערכת ארץ ישראל אות א, ה"ח[חמד אסיפת דינים 

ז דינא דהכל "ואם שייך בזה, י וירושלים"לענין יישוב אס יראה שדן "החת

ואם הם חשיבי בעלי מעשה להקדימם בצדקה לפני תושבי , מעלין לירושלים

ולא איירי לענין העליה לרגל במועדים , וסביב זה חוזר הולך כל הענין, ל"חו

ואדרבה גם משמע מדבריו דפשיטא ליה דמצוות התלויות במקדש , ז"בזה

אלא שהביא למנהג זה כדי להוכיח שיש קדושה מסויימת גם , ז"בטלו בזה

אבל לא , חשיב טפי בעל מעשים" הדר שם"ועל כן , ד"הראב' ז גם לד"בזה

ץ "בדברי מהרוגם @@ ". לעלות לרגלים"ז "בזה" מצוה"יצא לחדש שיש 

שכתב שם לבאר טעם הדבר שעלו , חיות בנדרים לא נזכר שיש מצוה בזה

פ המדרש שהיו קצתן עולין ברגלים להתפלל "או ע, בןלירושלים אחר החור

' ועי[, פ שאין בית"ל מקריבין אע"כ קרבנות כדקיי"או שהקריבו ג, בירושלים

, פ"ה בכו"והביא שכ, ג דיבנה" שכתב כן גם על ר]פט' פז וסי' סי[ץ "בשאילת יעב

ל ץ ע"יעב' ה בהג"וכ, ש"ע, ח מפריז שעלה לירושלים בזמנו"דעת ר' וכן הי

ל "ש בחז"וכמ, או שעלו לשאול ספיקות בהלכה שהיו להם, ]בנדרים שם' הגמ

וכתב שגם הנשים היו רגילות לבוא ', רגלים עלו בני אסיא ליבנה וכו' ג

שלא נרמז , ואתה תחזה. ד"ש בכ"ע, לראות בכבודה של תורה בעת הדרשה

 רק טרח למצוא טעמים למה, בעליה לרגל לירושלים" מצוה"שם כלל שיש 

ר "כ בעוה"א, דלהטעם שהיו מקריבין קרבנות, ועוד תראה. בפועל" נהגו"ש

וכן להטעם שבאין , אין זה שייך במציאות ימינו ששועלים מהלכים שם

ולא שייך כלל , כ אינו אלא כשהוא מחמת כן"א, לפשוט ספיקות ההלכה

ץ חיות "ונמצא שלא נתחדש בדברי מהר, של עליה לרגל דוקא" מצוה"ל

שלא ובאמת @@ . בואר במדרש שכן היו נוהגין גם אחר החורבןיותר מהמ

ואשריהם ישראל "שכתב , ל"ח הנ"בזה רק בלשון השד" מצוה"מצאנו לשון 

שלא הייתה , ופשוט', וכו" זו בכל דור ודור בשמחה רבה" מצוה"מקיימים 

רק הביא שכן , מה שלא קדמוהו רבותינו, בזה" מצוה"ח לחדש "כוונת השד

ואף הוא ציין לשבח מה שראה , ושהמדרש מזכירו,  התנאים"מנהג"היה 
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¯Á‡ ¯ÂÒÈ‡ Í¯Ò Â‡ ‰¯ÂÒ‡ ‰È‡¯ ,‰¯Â˙ ÏÂËÈ·Ï Ì¯Â‚ Â�È‡ Ì‚Â , Ï·‡
Â˙Â‡ÈˆÓÓ ·ÂË Â¯„Ú‰ ‰Ê ‡Ï·.165 

Ê Â�È˙Â·¯ Â¯Ó‡"Ï166Â·˘‰ ‚Á ‰¯Â˙ ‰Ú·˜ ‡Ï˘  ‰Ú·˘ ˙ÂÚ .עו
ÌÈÓÈ ,‰Î‡ÏÓ ˙�ÂÚ· ‡Â‰˘ ÈÙÏ , Ï‡¯˘È ÏË·Ï ·Â˙Î‰ ÒÁÂ

Ô˙Î‡ÏÓÓ ,‡˘Ó"‰Î‡ÏÓ ˙�ÂÚ· Ô�È‡˘ ˙ÂÎÂÒÂ ÁÒÙ· Î . Ì‚ ‡Ó˘Â
 ‡¯˜�˘ ‰Ó'˙¯ˆÚ 'ÌÈ„ÚÂÓ ¯‡˘Ó ¯˙ÂÈ ,]Ú‡" ¯ÎÊ� ‰¯Â˙ ÔÂ˘Ï·˘ Ù

ÁÒÙ Ï˘ ÈÚÈ·˘ ÏÚÂ ˙ÂÎÂÒ Ï˘ È�ÈÓ˘ ÏÚ ‰Ê ÔÂ˘Ï[ , ÔÈ¯ˆÚ�˘ ÈÙÏ

                                                                                      
או , זה" מנהג יפה"פשיטא דכוונתו , דנקט" מצוה זו"ולשון , שהולכין בשמחה

. ואינו ענין כלל למצות עליה לרגל או ראית פנים בעזרה, "י"מצות חיבוב א"

. פ דקדוק קל מלשון האחרונים"ע" מצוה"ה נראה פשוט שאין לחדש "ובלא

 .ע"וצ

, שכתב לענין השתטחות על קברי צדיקים, ח שם לעיל מינה"בדברי השד' עי .165

הביא מספר פרי הארץ שכתב , אחר שכתב שאפשר שיש מצוה בזה[ל "וז

 דאם ,מצוהושום ה׳  דתבום הימים מעתאובטל תבומיהו דוקא כשאינו מ]: ז"ע

ם  כשהולכיביםלא כן ר, וראו קודמיןבודת בה׳ ועצות  ודאי דמ,טלתבמ

טל תב מ, חכם הואםרט אבפ ו,ה׳ פלה ועבודתתטלו כמה ימים ב יתטחלהש

באמת ו: ח"ז השד"וכתב ע. כ"ע, שיםעו  ולא יפה,דש או ימיםומלימודו ח

 םפרט אבו, ח"תי בוראיתי כי כל לג, עובדאדידי הוה בו, שדבריו נכונים

הוא  , וכיוצאםלרבי ורהתמלמד ש ,ים צריכים לוב רםש א" וכ,תורתו אומנתו

מעבודת ה׳ שמתבטל דכל   ולפי הנראה דעת הרב שם.כרש להפסד מלבקרו

 .ש" ע,רה אין צריךת ואפילו ה,נדרו  אין צריך לקיים,תטחאף אם נדר להש

ר שאי אפ" כי ',וכות בו ות והגיצפ ממ"כע בטלתודאי יב ד,ח"וכל זה דוקא לת

א בדר חיואבל לכל העם ודאי אף אם לא נ"  בביתודרך כמו שלומדבשילמוד 

. כ"ע. ' וכו גדול הואת כי זכוםרי הצדיקיבטח על קהשתל דלתרמיא להש

א "שא, ח דבדידיה הוי עובדא"ח כבר הודיענו השד"דכל לגבי ת, והיינו

ו בזמננו "וק. ש בדידן יתמי דיתמי"וכ, שילמוד בדרך כמו שלומד בביתו

 אף, ובפרט במקומות ההמוניים, שהמכשולות בדרכים בכל צעד ושעל

אלא אף לגבי כל , ולא מבעיא לגבי בן תורה, ר"במקומות הקדושים בעווה

ל אם יכשל אפילו "קיום המנהג הנ' פשיטא דלא יעלה לרצון לפני ה, אדם

 .ודי בזה. בראיה אחת שלא כדין

 .ראה פיסקא קמ' בספרי דברים פ .166
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‰Î‡ÏÓ‰ ÔÓ Â· ,‡˘Ó"˙ÂÎÂÒÂ ÁÒÙ Î‰Î‡ÏÓ ˙�ÂÚ· Ô�È‡ . 

 Â�È˙Â·¯ Â¯Ó‡,ÂÈ "‰�˘‰ ÏÎÏ ‰ÙÈ ÔÓÈÒ ¯Â¯· ˙¯ˆÚ Ï˘ Ë.167 .עז

úåòåáù íåéá úåàéø÷äå ãåîéìä 

Â‚‰�¯˜Ï ˙Â˙ÂÚÂ·˘· ˙Â¯ ˙ÏÈ‚Ó ,168 ·˙Î� ÂÊ ‰ÏÈ‚ÓÂ‰Ú " È .עח

                                    
ל אומר כל אבא שאו .]קמז[ב "בב'  והובא בגמ]ט"א ה"פ[ה בתוספתא דערכין "כ .167

' סי, ליק[בתשובת הגאונים ' ועי, זמן שיום טוב של עצרת ברור סימן יפה לעולם
ולא , ט של שבועות" דמוכח בתוספתא שם שהוא ביו]פה' קז ושערי תשובה סי

',  וכושלשה דברים צוה אחיתופל את בניו: שם' עוד אמרו בגמ. במוצאי החג

 שם אם בלול איתמר או ברור ונחלקו, ויום טוב של עצרת ברור זרעו חטים

אלא אפילו בלול , ולא בלול בלול ממש, לא ברור ברור ממשואמרו , איתמר

שכיון : ת"בשם ר' ק שם פי"ובשטמ. ורוח צפונית מנשבתו זה הוא ברור

ה על הצלחת חטים של " לכך מגלה הקב,מביאין מנחה של חטים חדשהש

הדברים על עיון א בחידושי אגדות שם פירש דכוונת " ובמהרש.השנה

ה "ואין לו להקב, וכדאמרו שמעתא בעיא צילותא כיומא דאיסתנא, ההלכה

ש זרעו חיטין לפי שהחיטה מביאה דעת "ומ, אמות של הלכה' בעולמו אלא ד

,  גבי עץ הדעת דאדם הראשון:]ע[ ובסנהדרין .]מ[ש בברכות "כמ, לאדם

 .]תיג' א סי"ח[א "הרשב'  בתשוע בזה"וע. ש"ע,  גבי הרחקה מתינוק:]מב[ובסוכה 
סופרים ' במס' ועי[, ]ח"א תצ סק"הובא במג, ו"רמז תקצ[כן הוא בילקוט שמעוני לרות  .168

, במוצאי יום טוב הראשון של עצרת עד חציו שנהגו העם לקרותה ]ז"ד הט"פי[

 ]רצו' סי[הרוקח ' וכן הובא המנהג בס]. ומשלים במוצאי יום טוב האחרון
כמה טעמים נאמרו ו. ]ט"תצ ס[א " וברמ]ה נהגו העולם"תפילות הפסח ד[דרהם ובאבו

איתא מה ענין רות אצל עצרת בזמן ] שם[בילקוט רות .  א:בקריאתה ביום זה

י יסורין ועוני כמו שהיה "כדי ללמדנו שלא ניתנה תורה אלא ע, מתן תורה

שנכתבה  ,ה" עשמגילה זו היא יחוס לדוד המלךלפי . ב. לרות כשנתגיירה

, ובעצרת הוא יום פטירתו, .]עז[ש ביבמות "כמ, לדורות שכשר לבוא בקהל

ת "ש בשע"וכמ, ת ממלא שנותיהם של צדיקים"שהשי, יום לידתולא גם יוממ

התורה תחילתה  שזעירא' ם כדאמר רילראות שבח גומלי חסד. ג .]ז"תצד סק[

י "ובברכ, ו" תצד סקאליהו זוטא[. ילות חסדיםגמילות חסדים וסופה גמ

שכרם של גרים הבאים לחסות בצל השכינה שאהובים להראות . ד. ]א"סקי

והוא עדות לכל באי עולם שכל , ה עד שיצא מרות מלך המשיח"אצל הקב

ת אפילו "אצל השירי הוא אהוב מי שבא לחסות תחת כנפי השכינה באמת ה
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‡È·�‰ Ï‡ÂÓ˘.169 Â˘ „¯ÙÒ È�· ‚‰�Ó ˙ÂÚÂ·˘ ÏÈÏ· ‰˙Â‡ ÌÈ‡¯Â˜
Î‰ ÌÚ"ÌÈ¯ÙÒ „ ,ÌÈ·Â˙Î‰ ÈÓÚË· ,Â· ÛÒÂ� Ì‚˙Â‡ ÌÈ‡¯Â˜ÌÂÈ· ‰ 

Â˙È·· „Á‡ ÏÎ.ÂÁ·Â "· ‰ÏÈ‚Ó‰ ÌÈ˜ÏÁÓ Ï '‡ ÌÂÈ· ÌÈ˜¯Ù '·Â '
ÂÈ· ÌÈ˜¯Ù"˙ÂÈÂÏ‚ Ï˘ È�˘ Ë] . ˜ÂÒÙ‰ ÔÈÏÙÂÎ ‰ÏÈ‚Ó‰ ÛÂÒ ¯Á‡Â

„ ÌÏ˘È 'ÂÎÂ ÍÏÚÙ 'ÔÈÓÈÈÒÓ ‰Ê·Â.[ 

ÈÂ ˙Â‡· ÔÈÁ˙ÂÙ ˙Â¯ ˙ÏÈ‚Ó Ï˘ ÔÈ˜ÂÒÙ‰ È˘‡¯ ÏÎ" ıÂÁ Â .עט
ÌÈ˜ÂÒÙ ‰�ÂÓ˘Ó ,ÁÏ ‰�˙È�˘ ˙È¯·· ‰˜·„� ˙Â¯˘ ÈÙÏ 'ÌÈÓÈ ,

Ú˘È Ì‰Ï˘ ˙Â·È˙ È˘‡¯ ÌÈ¯ÒÁ‰ ÌÈ˜ÂÒÙ‰Â"È ·‡‰"Ï . „Â„ ‡·
ÈÂÂ‰ Ô˙Â‡ ÌÈÏ˘‰Â"ÌÈÏ‰˙· ÈÙ‡ ‡È�Ó˙· Ô , ˙ÂÈ˙Â‡·˘'Ó„" Ô· ‰

ı¯Ù 'ÈÂÂ È�˘· ÍÈ˙ÂÂ„Ú ˙Â·È˙ ·˙Î"Ô.170 

, ÌÂÈ Ï˘ Â�È�Ú· ÔÈ˘¯Â„Â ÔÈÏ‡Â˘ Â‰È˘ Ï‡¯˘ÈÏ Ì‰Ï Ô˜È˙ ‰˘Ó .פ
ÁÒÙ· ÁÒÙ ˙ÂÎÏ‰ ,‚Á· ‚Á ˙ÂÎÏ‰Â ˙¯ˆÚ· ˙¯ˆÚ ˙ÂÎÏ‰.171 Â¯Ó‡Â 

ÏÎÌÏÂÚÏ ‰·ÂË ‡È·Ó Â�ÓÊ· ˜ÂÒÙ ‡¯Â˜‰ .172 ·ÂÈÁ ˘È ÔÎ ÏÚ 
ÂÈ ˙ÂÎÏ‰· ¯Â·ÈˆÏ ˘Â¯„Ï"˙ÂÚÂ·˘‰ ‚Á· Ë,173ÎÚÂ " „Á‡ ÏÎ Ù

                                                                                      
דברים נכנסו '  בגש בכריתות"וכן אבותינו נכנסו בברית כמ, היה נכרי בזוי

 . ]אבודרהם[ במילה וטבילה והרצאת דמים ,אבותינו לברית ונעשו גרים

 :בבא בתרא יד' גמ .169

 .ילקוט רות בשם רבי חייא .170

 .]ו"א ה"פ[ ממסכת כלה רבתי .]לב, .ד[ש במגילה "כמ .171
 .סנהדרין קא .172

טעמים שבעבורם לדרוש ב שכתב דעיקר הדבר היינו ]תכט' ריש סי[י "בב' עי .173

, ט"לדרוש בדברים שאסור ומותר לעשות ביווכן  ,נצטוינו במועד ההוא

ל "ח דס"הבודעת @@.  שאין בו אלא הלכות אלו, ט דעצרת"והוכיח מיו

אבל הרבה אחרונים , צ לעסוק בחג"יום שקודם החג שוב א' דאם למד בל

וידבר  .]מגילה לב[' מש בג"ודקדקו ממ, ]ה שואלין"תכט ד[ל "כמבואר בבה, ז"חלקו ע

מצותן שיהיו קורין אותן כל אחד ואחד , אל בני ישראל' משה את מעדי ה

ה "ד. ד[במגילה ' ש התוס"וכמ, א בזמנו"מבואר דעיקר המצוה לקרות כ, בזמנו
ט עצמו " דביו]א"שם סק[א "ה במג"וכ, יום' אלא שמשה תיקן להקדים ל, ]מאי

ט גופא "ביו ד]ה"תכט סק[ב "ה במ"וכ,  ל יוםכ מחוייבים לדרוש בעניינו ש"ג
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ÂÈ ˙ÂÎÏ‰ „ÂÓÏÏ ·ÈÈÂÁÓ"ÂÓˆÚ ‚Á· Ì‚ Ë.174 

ÏÙ˙‰ ¯Á‡ ÛÒÂÓ· ¯ÓÂÏ ˙ÂÓÂ˜Ó‰ ÏÎ· ÔÈ‚‰Â� ¯ÂË‰ ·˙Î‰  .פא
˙ÂˆÓ‰ ÔÈ�Ó ÏÚ ˙ÂÈÂ˘Ú‰ ˙Â¯‰Ê‡ ,Â‚‰�Ó ÈÙÏ ÌÂ˜ÓÂ ÌÂ˜Ó ÏÎÂ ,

ÎÚ"Ï .ÔÎ ÏÚ‰ÓÈÚ�· Ì˙Â¯˜Ï Â‚‰� .175ÂÁ·Â " Ì‚ ÌÈ˜ÏÁÓ Ï
ÌÈÓÈ‰ È�˘Ï ˙Â¯‰Ê‡‰. 

ÚÈÊ ÌÈ�ÂÓ„˜‰ Â�È˙Â·¯Ó ˙Â¯‰Ê‡‰ Ï˘ Ì˙„ÂÒÈ"‡.176  ÒÙ„�‰Â .פב
                                                                                      

 שעדיף ]ריש תקכט[א "עוד במג' ועי. וע צריך לשאול ולדרוש בהלכותי"לכו

אמנם אם , אך לא ימשוך יותר מחצות, לדרוש קודם הסעודה משום שכרות

 .ט"מוטב לדרוש אחר הסעודה משום שמחת יו, ט"אין מלמדים הלכות יו

א שהעולם מקילים בזה משום שסוברים " הביא שי]ה"תכט סק[צ "בשעה .174

, לא משמע כן' אמנם כתב שמלשון הגמ, ח בקריאת התורה"שיוצאין יד

בעניינו של יום ' שואלין ודורשין'וגם לשון [, עצרת בעצרת' הלכות'שאמרו 

' ריש פ[וכן הוא בילקוט שמעוני ]. ודאי לא משמע דיוצאין בקריאת התורה
שבת ' הלפניהם בדרוש יקהלות גדולות ולמשה שיעשה ה " שאמר הקב]ויקהל

מכאן אמרו משה תיקן שיהיו : ז הביאו"וע, כדי שכן יעשה גם בדורות הבאים

וכן דקדק . ומבואר דאין הענין חוזר כלל על קריאת התורה', דורשין וכו

ומשה תיקן להם לישראל שיהו קוראין :  שכתב]ח"ג מתפילה ה"פי[ם "מלשון הרמב

, כ" ע,ושואלין ודורשין בענינו של יום בכל מועד ומועד, עד ענינובכל מו

ע "בשו' ועי@@.  הקריאה לחוד והלימוד לחוד, ומבואר דשני עניינים הם

לפי שהכל , עכשיו אין נוהגין לדרוש הלכות בחג עצמו שכתב ש]ד"ס[ז "הגר

ז "אמנם נראה פשוט דכ.  אלא דורשין באגדה מענינו של יום,יםכתוב בספר

שיש שאלות מתחדשות ואין הכל מבואר , ז יש לדון"וג[, לענין חיוב הדרשה

א לעצמו צריך "אבל כ, ]ע גמירי מה שכתוב בספרים"וגם לאו כו, בספרים

'  שמצוה לכל אחד לעסוק בהל]ב"שם סק[ב "מ במ"וכ, ט"ללמוד בספרים דיני יו

 .ט בחג עצמו"יו

, ב אינו מחוייב בקריאת האזהרותג מצוות שו"ושמא הקורא בלילה כל התרי .175

שקוראים האזהרות , מ בלשון בית הבחירה"וכ[, שכבר למד כל מנין המצוות

ש "ושמא זהו הטעם שלא נהגו לקרותם בבית הכנסת כמ, ]ג מצוות"או התרי

 .מ המנהג לחזור ולקוראם בבית"ומ, הטור

צוות כדי רבותינו הגאונים כמה מהם עשו בצורה פיוט וחרוזים כל מנין המ .176

 .ועוד, ג"ולרשב, ג"וכן מצינו לרס, ג מצות"שיהיה מצוי לכל אדם ידיעת תרי
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ÏÂ¯È·‚ Ô· ‰ÓÏ˘ È·¯Ó ‡Â‰ ÌÈ¯Â„ÈÒ· Â�Ïˆ‡ , ÏÎ Ì‰· ÌÈÊÂÓ¯Â
È¯˙‰"˙ÂˆÓ ‚ ,‰˘Ú˙ ‡ÏÂ ‰˘Ú . Ï˘ ˙ÂˆÓ‰ ÔÈ�Ó ÈÙÏ Ì�È‡ Ì�Ó‡
·Ó¯‰"Ì ,È¯˙ ˙¯ÈÓ‡ ÏÈÚÂÓÂ"ÏÈÏ· ˙ÂˆÓ ‚ ˙ËÈ˘ ˙·ÂÁ È„È ˙‡ˆÏ ‰
·Ó¯‰"Ì .È¯˙Ó Ì‰˘ ˙ÂÂˆÓ ‰ÊÈ‡ „ÂÓÏÏ ÌÈÚ� ‰ÓÂ" ˙Ú„Ï ‚
·Ó¯‰"Ô.177 

Ó‰ „Â„ ˙¯ÈËÙ ÔÓÊ ‡Â‰ ˙ÂÚÂ·˘‰ ‚Á ÌÂÈÏÚ Í"‰,178  ÔÂÎ�Â .פג

                                    
חק לישראל הוא ללמוד בחג השבועות : לשון הרב בעל בית הבחירה הוא .177

תריג מצות הן באזהרות הללו או בתריג מצוות הכתובים בדרך קצרה על 

 ביום ללמוד ישראל לש מנהגן:  כתב]י"תצד סק' סי[י "אבל בברכ, ם"דעת הרמב

 בר יצחק הרב אזהרות או גבירול בן ש"מהר יסד אשר אזהרות שבועות

, ם"הרמב לדעת שפיר סלקי לא זהרותא אלו שכל ידוע וכבר. וכיוצא, ראובן

 איזה ללמוד נעים ומה. ם"הרמב לדעת מצוות ג"בתרי ללמוד וישר טוב ולכן

 .כ"ע. ן"הרמב לדעת ג"מתרי שהם מצוות

ה "ש וב"שהביאו מחלוקת ב, ]ג"ב ה"פ[ ובחגיגה ]ד"ב ה"פ[ושלמי בביצה ה ביר"כ .178

אבל שלמים שהם , ה מתירין"ש אוסרין וב"דב, ט"אם מקריבין עולות ביו

ש בן לקיש שמע שקראו הפסוק "ומייתי עלה דר, ע מותרין"לאכילת אדם לכו

חו ל  ]דברי הימים א פרק כט פסוק כא[ ב   ז  י  ַ   ו     ְ ּ  ְ  ִ ַּ ים 'הּ ח  ב  ִ     ז   ָ ת ל  ְ  לו ע לו  י ע  ַ   ו     ֹ  ֹ     ֲ  ַ ַּ ם 'הּ יו  ת ה  ח ר  מ  ַ  ֹ     ל    ַ  ֳ  ָ  ְ  ּ

ל א  ר  ש   ל י  כ  ר ב ל  ים ל  ח  ב  ם וז  יה  כ   ס  נ  ף ו  ל  ים א  ש   ב  ל ף כ   ים א  יל  ל ף א  ים א  ר  הוא פ   ֵ    ה  ָ ְ ׂ  ִ   ָ  ְ   ֹ  ָ     ִ  ָ  ְ    ֶ  ֵ ּ  ְ  ִ  ְ   ֶ  ֶ    ִ ׂ  ָ ְ ּ    ֶ  ֶ     ִ   ֵ    ֶ  ֶ    ִ ָ ּ      ַּ ּ, 

, והיינו.  מאן דקרא כוליה כבית הלל,מאן דמפסיק ליה כבית שמאי: ואמר

אבל , תו היוםדזבחים שבתחילת הפסוק הקריבו באו, דאם פוסקין הפסוק

אבל כשקורין כל הפסוק יחד מוכרח , ש"אתיא כב, עולות העלו דוקא למחר

, ה"וממילא אתיא גם כב, דטעם אחר היה שנמנעו מלהקריב באותו היום

ע "אבל שלמים לכו, דהלא בשלמא עולות הקריבו למחר, ומבאר הירושלמי

 יוסי בי ר"ועל כרחך כדא, כ למה הקריבום למחר"וא, ט"מותר להקריב ביו

צ "כ א"וא, דוד מת בעצרת והיו כל ישראל אוננין והקריבו למחרד ,רבי בון

אלא , ט"ה דרשאין להקריב עולות ביו"ולעולם אתי נמי כב, לחלק הפסוק

כן פירשו המפרשים . דבאותה שנה הקריבו הכל למחר משום אוננות

כתב א לירושלמי "ח קניבסקי שליט"ר הגר"בביאור מואמנם @@.  בירושלמי

מאן דמפסיק : ל כך"ל שאמר ר"וצ, ונראה שנתחלפה הגירסא, שהוא דוחק

ומתיבות , דזבחים ועולות דרישא דקרא הקריבו באותו היום, ליה כבית הלל

ומאן דקרי כוליה כאחד אתיא , איירי בקרבנות שלמחר' למחרת היום ההוא'
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קא וסבירא ליה דגם זבחים ועולות דרישא דקרא הקריבו דו, כבית שמאי

ש דשלמים רשאין "פ מודו ב"ז פריך דהלא עכ"וע, למחרת היום ההוא

' וע. יוסי דאוננין היו ולא הקריבו כלל באותו היום' ומשני כדר, ט"להקריב ביו

כ לבאר דברי הירושלמי " מש]עח' א סי"ח[ת חיים שאל "א בשו"בדברי מרן החיד

כ "א, אם נטמאו לו ממש ד]י"ג מאבל ה"פ[מ "במלועיין [@@.  כגירסא שלפנינו

והאריך לשלול , וגם למחר לא היו רשאין להקריב, בעו הזאת שלישי ושביעי

דשמא לא נטמאו כדי שלא יידחו , וסוף דבריו סיים, כמה וכמה אופנים בזה

דלא גזרו בנשיא , אלא שבאותו היום לא הקריבו מדין אוננין, מצוות אלו

יא אלא אנינות של דבריהם כל דלא גזרו בנש, כ"ועו, אבילות אלא אנינות

ל דנשתהו לכבודו עד למחר "וצ, אבל אחר שנקבר ליכא מידי, זמן שלא נקבר

' ולא עדיף מא, ט לא חיילא אנינות כלל"פ שביו"ואע. ולכן הקריבו רק למחר

מ איכא טירדא וליכא שמחה "מ, ט"מקרוביו שמת שאין דין אנינות ביו

ועל , שלא למעט באכילתן, ל לערבולא רצו להקריב היום ולאכו, באכילתן

ח בחגיגה שרצה לומר דאף למחר ביום "ע בצל"וע. כן דחו גם ההקרבה למחר

, ורק ביום שלאחריו הקריבו, הקבורה לא הקריבו משום אנינות דיום קבורה

' למחר'ובאמת שגם בירושלמי דקתני הקריבו , ש"ע, ושוב דחה מכח הפסוק

סורין מלהקריב למחר מצד דהוי יום ולעיקר דבריו שהיו א, לא משמע כן

י "ובברכ. מ דלא גזרו בנשיא אלא קודם קבורה ניחא"הנה לדברי המל, קבורה

דעיקר הדבר כבר מבואר בראשונים , מ"ד המל" כתב להעיר ע]ד"ד שעד סק"יו[

, וכן מוכח בירושלמי, דבנשיא ליכא דין אבילות רק דין אנינות, ע"ובטור ושו

מניין לעצרת  דרשו .]יז[בחגיגה ' בגמוהנה @@].  מ"מלותימה שלא הזכירם ה

עות ובחג ושנאמר בחג המצות ובחג השב, שיש לה תשלומין כל שבעה

 מה חג המצות יש לה תשלומין כל ,מקיש חג השבועות לחג המצות, כותוהס

 הביאו ]ה אף"ד[' ובתוס. אף חג השבועות יש לה תשלומין כל שבעה, שבעה

דוד מת בעצרת והיו כל ישראל אוננין ולא יכלו להקריב דברי הירושלמי ד

ומבואר . כלומר מהתם משמע שהיה לו תשלומין: ז"וכתבו ע, והקריבו למחר

והקשו . נקטי דהירושלמי הביא זה כמקור דיש תשלומין לשבועות' דהתוס

 כיון ,בלאו הכי לא הקריבו בראשוןדתיפוק ליה ד, בשם רבינו אלחנן' התוס

ופשטות כוונת . בשבתנפטר ה "דדוד המע ].ל[איתא בשבת ד כ,שהיה שבת

מ בחל בשבת שאין "מ, דאפילו אם ליכא תשלומין לשבועות, קושייתו נראה

דחגיגה ' במתני' וכדאי, כ יום טבוח שלו אחר השבת"ע, מקריבין בו ביום

 ]כח' ז סי"ח[' ס בתשו" ובחת]בחגיגה שם[ח "ובצל@@.  ה"ש וב"דמודים בזה ב
אלא , דהלא לא הובא דבר זה בירושלמי כמקור לדין תשלומין, תבו להעירכ
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', ח בכוונת דברי התוס"וביאר הצל. ל"וכנ, ט לא הקריבו באותו היום"לבאר מ

די היה , ט לא הקריבו באותו היום"דהנה אם לא בא הירושלמי אלא ליישב מ

 אחר ע מודו דיום טבוח"ובזה כו, לו לומר שבאותה שנה חל עצרת בשבת

, ל"דהירושלמי מילתא אגב אורחא קמ' ומכח זה נקטי התוס, ל"כנ, השבת

ורשאין להקריב למחר , דכיון שנפטר דוד והיו אוננין לא הקריבו אלא למחר

דלמאי ', ז הקשו תוס"וע. כמו שדרשו בבבלי, משום שיש תשלומין לעצרת

י כ מה הרויח הירושלמ"א, כ"דאיתא בבבלי דפטירת דוד היתה בשבת ג

הלא גם עתה כשתירץ , ל שבאותה שנה חל עצרת בשבת"כשלא תירץ כנ

ושוב לא נוכל , ז היה בשבת"ג, שלא הקריבו באותו היום מצד פטירת דוד

ולזה הוצרכו . ללמוד משם אגב אורחא דיש תשלומין לעצרת שחל בחול

והיינו , התם לית ליה הכי אלא פליג אהאדשמא , לומר בסוף דבריהם' התוס

אגב אורחא דיש ' כ שפיר אשמעי"וא, שלמי לא מת דוד בשבתדלהירו

 מה שהאריך לבאר ]שם[ס "עוד בחת' ועי. תשלומין לעצרת אף כשחל בחול

ולא רק , ה גם בשלמי חגיגה"ש וב"ל להירושלמי דפליגי ב"פ מה דס"ע, בזה

דמה שאמרו ',  כתב ליישב קושיית התוס]שם[בשבת ס "ובחת@@.  בעולות

אין ראיה שהוא שבת , ה לדוד בשבת תמות"ל הקב" שאבשבת' בגמ

ה אם הוא שבת או "וגם זה לא גילהו הקב, ט איקרי שבת"וגם יו, בראשית

ז לא נחלקו הבבלי "ולפ, ודוד עסק בתורה בכל השבתות וימים טובים, ט"יו

ש "וע. [ט דעצרת ולא בשבת בראשית"דגם להבבלי מת ביו, והירושלמי בזה

הנה אכן @@].  ט הלך דוד לראות מאן בחיש באילני"ז מ"עוד מה שביאר לפ

 כתב דדוד מת בעצרת שחל ]ה הודיעני"ה ד"רמז תשל[בילקוט שמעוני תהילים 

, כ עצרת באותה שבת"אלא שחל ג, ומבואר דשבת בראשית קאמר, בשבת

וכביאור [' אבל להירושלמי תיקשי קושית התוס, וזה יתכן דאתי כבבלי

. בת אין ראיה דאיכא תשלומין לעצרת שחל בחולדאם חל בש, ]ח"הצל

פ "ועכ@@.  ל דמת בחול"דשמא הירושלמי פליג וס' ש התוס"ל כמ"ועכצ
ל לירושלמי "שמא ס' ולתוס, דלדעת הירושלמי ודאי מת בעצרת, ז נמצא"מכ

הדבר דפליגי הבבלי ' ושמא מה שלא החליטו התוס[, דלא חל בשבת

ולדעת הילקוט , ]ס"ת הבבלי כהחתמשום דיש צד לומר בדע, והירושלמי

, ]ולכאורה אינו כירושלמי[, כ עצרת"ודאי מת בשבת בראשית שחל בה ג

ט "ס גם לבבלי מת ביו"ולחת, ולדעת הבבלי הפשטות דמת בשבת בראשית

 .דעצרת
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¯˜ÏÂ‰Ê ÌÂÈ· ÌÈÏÈ‰˙ ¯ÙÒ ÏÎ ‡ ,¯˙ÂÈ ÔÂˆ¯Ï ‰ÏÚÈ˘ ÈÙÏ.179  ÏÎ ÔÎÏÂ
˙ÂÚÂ·˘ ÌÂÈ· ÂÏÂÎ ÌÈÏÈ‰˙‰ ˙Â¯˜Ï Ï„˙˘È „Á‡.180  ÌÂÈÒ·Â

Â˘Ï ‚Ï„È ÌÈÏÈ‰˙‰‰ÁÈÏÒÂ ‰ÏÈÁÓ Ô ,ÈÙÏÂÈ ‡Â‰˘ "Ë, ¯Ó‡È ‡Ï ÔÎÂ 
ÌÈ�ÂÓ˘ Â‡ ‰�˘ ÌÈÚ·˘Ï ‰ÎÊ�Â ‰�˘,  ÈÎ‰ ÂÈÏÚ ¯Ê‚˘ ¯˘Ù‡ ' ÌÈÈÁ·

¯˙ÂÈ ,Ì˙Ò· ¯Ó‡È ‡Ï‡:ÌÈ·ÂË ÌÈÓÈ Í¯Â‡Ï ‰ÈÁ�Â ‰ÎÊ�Â .181  

 Â¯Ó‡ Â�È˙Â·¯ Ê"Ï, ÏÎ˘ Ï·˜Ó‰ ÏÚ ÂÓˆÚ ÏÂÚ ‰¯Â˙ ‰ÏÚÓ .פד
·˜‰"‰ ÂÈÏÚ ÂÏÈ‡Î ‡Ï ‡ËÁ ÂÈÓÈÓ.182 ÏÚ ÔÎ ˜ÊÁ˙È Ì„‡‰ Ù·Ë¯ ÌÂÈ· 
‰Ê, Ï·˜ÈÂ ÏÚ ÂÓˆÚ ÏÎ· Â·Ï Â˘Ù�Â, „ÂÓÏÏ „ÓÏÏÂ ¯ÂÓ˘Ï ˙Â˘ÚÏÂ 

ÌÈÈ˜ÏÂ ˙‡ ÏÎ È¯·„ ‰¯Â˙‰ ˙‡Ê‰, ÂÓÎ ÂÏ·È˜˘ Â�È˙Â·‡ ÌÈÓÈ· Ì‰‰ 
ÔÓÊ· ‰Ê‰, ‰ÎÊÈÂ ‰Ê· ˙¯ÙÎÏ ÂÈ˙Â�ÂÂÚ, ·ÂËÏ ÂÏ ‰Ê· ‡··Â.183 

ÁÈ ‰ÓÎ Ì„‡‰ ÏÚ ¯Ê‚� ˙ÂÚÂ·˘ ÌÂÈ·˘ ÌÈ�ÂÓ„˜‰ Â·˙Î„˘  .פה
‰¯Â˙· ,ÊÈ¯ÊÂ ¯È‰Ê ‡‰È ÔÎ ÏÚ‰�È˘· ‰Ê‰ ˘Â„˜‰ ÌÂÈ‰ „·‡Ï ‡Ï˘  ,

                                    
עוד בפלא יועץ ' ועי. ]אות רכו[ ,א ענין אמירת התהילים"ב למרן החיד"במו' עי .179

ועוד כתב שם , יקרא במרוצה ולא יחסר תיבות ואותיות שלא ]ערך תהילים[

ועיין עוד . ו"שקריאת התהילים פעם אחת בשבוע אין בו משום ביטול תורה ח

כ שם בגודל מעלת "א מש"על התהילים למרן החיד' פי, בספר יוסף תהילות

 .אמירת התהילים

 .א אות ו"ח במדבר ש"בא .180

 .ח"באד ו"סקלח "כה .181

בכל הקרבנות כתיב חטא ובעצרת אין כתיב : ל" וז]ח"ד ה"ה פ"ר[ה בירושלמי "כ .182

 מכיון שקיבלתם עליכם עול תורה מעלה אני עליכם :ה" אמר להן הקב,חטא

 .כאילו לא חטאתם מימיכם

ה "ם כתב שכיון שיום מתן תורה הוא כיום חופה בין הקב"ובחידושי הרי .183

, כל שנה ושנה נעשה כןוגם ב, הרי הוא יום מחילת עוונות, וכנסת ישראל

כ לענין ההוא זיקא דנפיק בערב עצרת דאי לא קיבלו "וכדמצינו ג, כנודע

וכל שנה הוא יוצא , ישראל את התורה הוה טבח להו לבשריהו ודמייהו

ש דמידה טובה מרובה "וכ, ואשר על כן אסרו בערב עצרת הקזת דם, מחדש

 ושנה כמו בימים דגם מחילת העוונות ושאר ההשפעות מתחדשים בכל שנה

 .ההם בזמן הזה
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‰�È˘· ÂÓˆÚ ‰¯‚È ‡ÏÂ ÂÎ¯ˆ ÈÙÎ ÁÂ�È ‡Ï‡ ,Ú‡" ‰ÏÈÏ· ¯ÂÚÈ�˘ Ù
‰¯Â˙· ˜ÒÚÂ ,‰Ï ÂÈˆÁ ÌÈÈ˜Ï ÍÈ¯ˆ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ˘ ÈÙÏ'.184  Á�˘ ¯Á‡Â

ÌÂÈ‰ ˘Â„˜ ÈÎ Â„ÂÓÏ˙Ï ¯ÂÊÁÈ , ˘„ÁÏ ‰Ê‰ ÌÂÈ· ‡ÈÓ˘„ ‡˙ÚÈÒ ˘ÈÂ
‰Â˙·"˜,185 ÂÁÂÎ ÈÙÏ ıÓ‡˙È „Á‡ ÏÎÂ , ˙Á‡ ‰Ú˘ „ÂÓÈÏ ÈÎ
˘·ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓÈ· ˙ÂÚ˘ ‰ÓÎ Ï˘ „ÂÓÈÏ Í¯ÚÎ ‡È‰ ˙ÂÚÂ·.186  Ï„˙˘ÈÂ

‰¯Â˙· ˘„ÁÏ ÂÁÂÎ ÈÙÎ ,‰�˘‰ ÏÎÏ ·ÂË ÔÓÈÒÏ ÂÏ ‡‰È˘.187  

, ‰Â„ÂÓÈÏ· ‰ÙÈ ÔÓÈÒ ‰‡Â¯ ˙ÂÚÂ·˘· ˙Ó‡‰ ˙ÓÎÁ· ˜ÒÂÚ .פו
‰ÏÂÏÈ‰ ÂÊ ‰˙‡È¯˜„ ‡·¯ ‡¯„‡ ˙‡È¯˜ ÔÏ È�‰‡ Ô„È„ÏÂ , ÔÈ‡˘ Ì‚‰

ÔÈ·Ó.188  

  ÂÓ˘ Â‡¯˜È ‡Ï"ÂÈ· ˙"˙ÂÚÂ·˘ Ï˘ Ë.189 .פז

‰˜¯ÎÓ‰Ò ÒÈ�"ÂÏÈ‡Î ˙ÂÚÂ·˘‰ ‚Á· ˘¯„Ó‰ ˙È·Ï ˘„Á ˙  ·È .פח
‰Ï ‰˘„Á ‰Á�Ó '‰�ÓÊ·.190 ÂÒ‰ ÏËÏËÏ ¯˙ÂÓ"�Î‰È·Ï ˙È·‰Ó ˙" Ò
 ÔÈ‡˘ ÌÂ˜Ó· Ì‚ÚÈ·Â¯,ÔÂÈÎ  ÂÈ ‡Â‰˘"˙ˆ˜ Í¯ÂˆÏ ÏÂËÏË ·È˘ÁÂ Ë ,

 Ì‡ÂÒ· Â‡¯˜È"‰Î¯· ‡Ï· ÌÈ˜ÂÒÙ ‰ÓÎ ˙ , Í¯ÂˆÏ ÏÂËÏË‰ ‡‰È
ÂÎÏ"Ú. 

 ‰˘·Ê ÌÈÈÁ ıÙÁ‰ Â�È·¯"‚Á ÏÎ· ÏÈ‚¯ ‰È‰ Ï ¯ÙÒÏ ˙ÂÚÂˆ .פט
 ¯‚ ÏÚ ËÂ¯ËÂ¯Ù·‰Ù Û¯‚‰ ˜„ˆÂÂËˆÈ˜ ,¯‚‰ Â�È·¯ ÔÓÊ· ‰È‰˘" ‡

                                    
' ם משמע דלא מועיל לקיים בלילה חציו לה"ת דמלשון הרמב"לעיל משנ' עי .184

וחציו ' שיחלוק ביום לשנים חציו לה' אלא בעי, כ לעשות ביום חציו לכם"ואח

 .לכם

וראינו לרבותינו שאחר שחרית טעמו מעט וישבו לעסוק בתורה עד סעודת  .185

 .ט ושוב חזרו לתלמודםכ נחו מע"ואח, ט"יו

 .ק"ספה .186

 .ובלב דוד פרק לא, כב אות ח' א סי"בכף אחת למרן החיד' עי .187

 .ח אות טו' מועד לכל חי סי .188

אין , מ שאם חל ביום שישי" ונ.אות יבח "פיצ "אולו, ש אות ט"ח לך לך ש"בא .189

 .וגם לא התרגום שבסדר חק לישראל, ת לשבת שאחריו"קוראין בו שמו

 .ו"סקת "י תצד אות יב שע"ברכ .190
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ÚÈÊ"‡ ,˘‰ ˘Â„È˜ ÏÚ ÂÓˆÚ ¯ÒÓ 'Â‰ „Â·ÎÏ ÈÁ Û¯˘�'. ÚÂ„ÈÂ 
¯‚‰˘"‰ˆ¯È Ì‡ ˙ÂÓÓ ÂÏÈˆ‰Ï ÏÎÂÈ˘ ÂÏ ÁÏ˘ ‡ , ÂÁÂÎ· ‰È‰Â

ÚÂ„ÈÎ ÂÏÈˆ‰Ï,‰ ˙‡ ˘„˜Ï ‰ˆÂ¯˘ ¯Ó‡Â ·¯ÒÂ ' . Ì˘· Â�Ï·˜Â
Á‰"ÂÚ ÌÈ„Â‰È ÔÈ�Ó ÂÈ‰ Ì‡˘ Á ¯˘‡ Í¯·˘ Â˙Î¯· ÏÚ ÔÓ‡ ÌÈ�

 ˘„˜Ï Â�ÂÂˆÂ ÂÈ˙ÂˆÓ· Â�˘„˜ÌÈ·¯· ÂÓ˘,191‰ÏÂ‡‚‰ ‰‡· ‰˙È‰ , 

                                    
דעל , ]בשער האותיות סוף אות א[ה הקדוש " שהביא משל]ו"ד קנז סק"יו[ת "בפ' עי .191

: ה"ל השל"וז, ו לקדש שמו ברבים"ה אקב"י אמ"קידוש השם מברכין בא

ונקדשתי בתוך 'מי שבא לידו קידוש השם ומקיים מצות עשה ד, ונראה בעיני

, אז קודם שיהרגוהו יברך בשמחה,  בני ישראלשמפורסם לעשרה' בני ישראל

אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו לקדש שמו ' ברוך אתה ה'

] א[כדגרסינן בתוספת, כדין הרבה מצוות עשה שמברכין על קיומן', ברבים

בספרו מגדל ץ "והיעב@@ .  העושה מצוה צריך לברך לפניה]פרק ו[דברכות 

לברך לו יש כשמקיים מצוה זו שכ " כתב ג]ת האמונה אות כועליי[עוז בית מידות 

שזכה לכך להקריב חלבו ודמו גידו , בשמחה גדולה בלב שלם ובנפש חפצה

ברכה זו ז שכמדומה ראה "וסיים ע, ובשרו ועצמותיו עולה כליל למלך הכבוד

ומיהו משמע מדבריו שם דגם . לחפש אחריהואינו יכול עתה כתובה בספרים 

ש "ודלא כמ, אלא כשיש עשרה" ברבים"אלא שאינו אומר , ברכהביחיד מ

פ שאין "דאע, ה"שם השלוביאר @@.  ל דאינו אלא בפרהסיא"ה הנ"בשל

שמא לא יקבלו בעלי ', ושפטתם צדק'ע ד"מצד מ, מברכין על עשיית דין

כגון , וכן אין מברכין במה שתלוי בדעת אחרים, דינים או מחלי אהדדי

מ כאן אין לומר שמא יחזרו בהם הנכרים ולא "מ, 'בנתינת צדקה וכדו

מ במה שמסר נפשו על קדושת "מ, שאפילו אם ייעשה לו נס וינצל, יהרגוהו

, עודש "וע@@.  ושפיר יכול לברך, השם כבר קיים המצוה לקדש השם

, ע שיש חיוב לחזר אחריה"שרצה מתחילה לומר שאין מברכין אלא במ

שהרי במצות צדקה יש חיוב , ז"והשיב ע, ]ולא יברכ' ז במצות קידוש ה"ולפ[

אכן כתב דיש לדחות דגם במצוות שיש חיוב , ז אין מברכין"להדר אחריה ועכ

. ועל כן בצדקה אין מברכין, להדר אחריהן אין מברכין אם תלויין בדעת אדם

ואם יכול , פ שאין חיוב להדר אחריה"אע' דגם במצות קידוש ה, ועוד כתב

והיינו , ע שנצטער מתי תבוא לידו ויקיימנה"מר רמ א"מ, לברוח יברח

: ז"סיים עמ "ומ@@.  שנשתוקק שתבוא לידו באופן שיהא מוכרח לקיימה

וכל הברכות תלויות , חביבה מצוה זו מכל מצוות עשה שבעולםדכיון ש

 .לא נברך על הקדושה עצמה איך', וקדשנו'כי כן נוסח הברכות , בקדושה
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Ï‡¯˘ÈÓ ‰¯˘Ú Â�ÈÈ‰ Ï‡¯˘È È�· ÍÂ˙· È˙˘„˜�Â ÌÈÈ˜˙Ó ‰È‰˘ , Í‡
‰¯˘Ú ÂÈ‰ ‡ÏÂ ÌÈ˙·· Â¯˙˙Ò� ÌÈÈÂ‚‰ „ÁÙ ˙ÓÁÓ.192 ‰Â ' ÌÂ˜�È

 Ï‡¯˘È ÂÓÚ ˙Ó˜� Â¯Ó‡˘ ÂÓÎ˜�ÂÈÈ˙È˜� ‡Ï ÌÓ„ È˙,·· "‡.  

˙ Â�È·¯ ¯Ó‡ÂÁ‰"Ú‡ Á"È˘‰ ÍÏ‰˘ Â�È˙Â·¯ Â¯Ó‡˘ Ù" ÏÎÏ  .צ

                                                                                      
בתשובת המקובל הרב רבינו מנחם מריקאנטי בהדיא ושוב הביא שמצא כן 

חייבים לברך על קידוש , המקדשים את השם: ל" וזשכתב, ]סימן ע דיני תשובה[

ונקדשתי 'דכתיב , כיון דהיא מצות עשה דאורייתא, השם הנכבד והנורא

לקדש שמו "כתב שם דהנוסח הנכון עוד @@  .ל"עכ', בתוך בני ישראל

ים בטעם הדבר למה במקצת המצוות מברכין דהנה נחלקו הראשונ, "ברבים

כגון .." ל"ובמקצתן מברכין ', י ועל אכילת מצה ומרור וכדו"כגון על נט" על"

ש "הובא ברא, ת"ודעת ר, להתעטף בציצית ולהניח תפילין ולישב בסוכה

כמגילה וטבילה ואכילת מצה , דכל מצוה הנעשית מיד, ]י"א ס"פ[בפסחים 

כגון בטלית ותפילין , אבל מצוה שיש בה שיהוי, "על"מברכין בה , ומרור

והראשונים הקשו עליו ..". ל"מברכין בלשון , שזמן המצוה ארוך, וסוכה

אבל , "על"י שליח מברך "דבמצוות שאפשר לעשות ע, וביארו, מכמה ברכות

, ועל כן, ר"ונראה שכן הסכמת רוה, .."ל"א בשליחות מברך בלשון "מה שא

יש לברך בלשון , י שליח"א לעשותה ע"השם שאבמצוה זו של קידוש 

ומלשון הריקאנטי דלעיל שכתב . [ולא על קידוש השם, קדש שמו ברבים"ל"

שלא הזכיר אלא , אין ראיה לנוסח הברכה' חייבים לברך על קידוש השם וכו

 ].כ בהמשך לשונו"וכדמשמע ג, עיקר החיוב

 הביא מתשובת דבר שמואל אבוהב ]ד"ך סק"קנז על הש' סי[ד "א ליו"בגליון מהרשו .192

בכלל העשרה או צריך כ "גהוא ' מקדש את ההנאנס האם  שנסתפק ]סג' סי[

והיינו משום דכתיב [, וכן נסתפק שם אם אשה מן המנין. עשרה בלעדיו

נראה לי פשוט :  כתב]שם אות כז[ץ "אמנם היעב]. ונקדשתי בתוך בני ישראל

. הרי חילל השם בעשרה,  שאם עבר,וסיים עוד. שהנאנס מצטרף לעשרה

דכמו שלכאורה מובן שאם עבר חילל השם בעשרה גם , ושמא כוונת דבריו

, גם כאשר קידש את השם בעשרה והוא אחד מהם, כשהוא אחד מן העשרה

דלכאורה כל מה שיש צד לומר , וכן הדעת נוטה. כ הרי קידש בעשרה"ג

ולפי המבואר , הרגמשום שמיד נ, שלא יוכל הוא לימנות בתוך העשרה

י "ואפילו אם בסוף יינצל ע, דבעיקר מה שמסר נפשו למיתה כבר קיים המצוה

 .כ נהרג"ומה לנו שאח, כ ודאי קיים המצוה בעשרה מישראל"א, נס
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È˙Î ‰Ó ÂÚÓ˘˘ ÔÂÈÎ Âˆ¯ ‡ÏÂ ‰¯Â˙‰ ˙‡ ÂÏ·˜È˘ ˙ÂÓÂ‡‰·‰·  ,
‰ÓÈÎÒ‰ ‡Ï ‰ÓÂ‡‰ ÏÏÎ ,ÂÓÈÎÒ‰˘ ‰ÓÂ‡ ÏÎÓ ÌÈ„ÈÁÈ ˘È Ï·‡, 

˙Â¯Â„‰ ÏÎ·˘ ˜„ˆ‰ È¯‚ Â‡· Ì‰ÓÂ ,Ó‚· Â¯Ó‡Â '„ÈÊÁ Â‰ÈÈÏÊÓ ,
Ï‡¯˘ÈÏ ‰¯Â˙ Ô˙Ó· Ì‚ ÂÈ‰ Ì‰ÓÂ ,ÂÚÔÎ Ï¯‚‰ ˙·‰‡· Â�ÈÂËˆ�  ÌÈ

ÌÈÈÁ ˙¯Â˙ ‡È‰˘ ‰¯Â˙· ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎÂ ‰ÓÎ Ì˙‡�Â‡ ¯ÂÒÈ‡Â . 

 ÏÎ Ò�Î�‰ ˙Á˙ ÈÙ�Î ‰�ÈÎ˘‰ Â�‡ ÌÈÂÂˆÓ ÏÚ Â˙·‰‡ ··' ˙ÂÂˆÓ .צא
‰˘Ú, ˙Á‡ È�ÙÓ ‡Â‰˘ ÏÏÎ· ÌÈÚ¯, ˙Á‡Â È�ÙÓ ‡Â‰˘ ¯‚, È�ÙÓ˘ 

Ò�Î�˘ Â�˙¯Â˙· ÛÈÒÂ‰ È˘‰"˙ ‰·‰‡ ÏÚ Â˙·‰‡ „ÁÈÈÂ ÂÏ ‰ÂˆÓ 
˙ÙÒÂ�.193 ‰ÏÂ„‚Â ‰·ÂÁ Â�˙·ÈÈÁ˘ ‰¯Â˙‰ ÏÚ ÌÈ¯‚‰ ‰ÓÓ Â�˙·ÈÈÁ˘ 

ÏÚ ÂÈ·‡ ÂÓ‡Â Ì‰ÈÏÚ˘ Â�ÈÂÂËˆ� „Â·Î· ‡¯ÂÓ·Â, ¯˘Ù‡Â È˘Î„· 
Ì„‡ ‡¯ÈÈÂ ÈÓÓ Â�È‡˘ Â·‰Â‡, ÏÚÂ ÌÈ¯‚‰ Â�ÂÂˆ ‰·‰‡· ‰·¯ 

‰¯ÂÒÓ‰ ·ÏÏ.194 ÌÈÚ·¯‡·Â Â˘‰˘ ˙ÂÓÂ˜Ó ‰¯È‰Ê‰ ‰¯Â˙‰ ÏÚ 
¯‚‰.195 

âç åøñàå âçä éàöåî 

¯˘‡ÂÈ ˙ÏÈÁ˙· Â�ÈÈÁ‰˘ Í¯·Ï ÁÎ˘˘ ÈÓ"Ë , ˙‡ˆ „Ú Í¯·Ï È .צב
ÂÈ"Ë,] ÂÁ·Â"ÂÈ ˙‡ˆ „Ú Ï"˙ÂÈÂÏ‚ Ï˘ È�˘ Ë .[ È‡˘¯ Â�È‡ Ï·‡

‚Á‰ ¯Á‡˘ ÌÈÓÈ ‰˘˘· Í¯·Ï.196 

˘‰¯ÂÈ È‡ˆÂÓ"ÌÈÓ˘·‰ ÏÚ ‡ÏÂ ¯�‰ ÏÚ ‡Ï ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ Ë.197  È· .צג
ÂÈ· ÔÈ¯˙ÂÓ" ˙˜Ï„‰· Ë ¯�‰]‰�ÎÂÓ ˘‡Ó[ ,ÂÈ· ÔÈ‡ Ì‚Â" ‰Ó˘� Ë

ÂÈ È‡ˆÂÓ· ÌÈÓ˘·‰ ÏÚ Í¯·Ï ÂÎ¯ËˆÈ˘ ‰¯È˙È"‰·È˘‰Ï È„Î Ë. 

È„·‰ ‡Ï˘ ÈÓÂÈ È‡ˆÂÓ· Ï" ÏÂÎÈ È˙Ó „Ú ÌÈ�Â¯Á‡‰ Â˜ÏÁ� Ë .צד

                                    
 .חינוך מצוה תלא' ועי, ע רז"מ מ"וסה, ד"ו ה"דעות פ' ם הל"רמב .193

 .שסט' ם סי" הרמב'תשו .194

 :מ נט"ב .195

 .ה"צ סק"א ובשעה"ב תעג סק"מ' עי .196

 .ע תצא"שו .197
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‰Ï„·‰ ÌÈÏ˘‰Ï ,˘ ¯˜ÈÚ‰Â‡È ‰ÏÈÏ ‰˙Â‡· ˜¯ ÌÈÏ˘‰Ï ÏÂÎÈ Ô
„·Ï· ,˘ ˙·˘ È‡ˆÂÓ ˙Ï„·‰Î ‰�È‡Â‚ ÌÂÈ „Ú ÌÈÏ˘‰Ï ÏÂÎÈ'.198 

ÂÈ¯Á‡˘ ÌÂÈ‰ ÛÂÒ „Ú ÏÈ„·‰Ï ÌÈÏÂÎÈ Ê�Î˘‡ È�·Â.199  

 ‡ÂÒ ˙Â�Ú˙‰Ï È‡ˆÂÓ· ˙ÂÚÂ·˘ ‡¯˜�Â Â¯Ò‡ ‚Á ‰˘Ú ¯ÂÒÈ¯‡ .צה
‚ÁÏ È�ÙÓ ‰˘˙¯‡ ‚Á‰ ‡Ï ˙˜Ï˙ÒÓ, „ÂÚÂ ˘‰‡Â ÌÂÈ ÁÂ·Ë ÂÈ‰˘ 

ÌÈ·È¯˜Ó Â· ˙ÏÂÚ ‰È‡¯, ‡˘Ó"Î ÁÒÙ· ˙ÂÎÂÒÂ ÂÈ‰ ÌÈ·È¯˜Ó 
‰ÂÁ·"Ó, ÏÚ ÔÎ ˘È ÂÏ ÔÂ¯˙È ¯‡˘Ó Â¯Ò‡ ‚Á.200 Â¯Ó‡Â Ó‚·'201 

Â¯Ò‡ ‚Á ÌÈ˙Â·Ú·, ÈÙ' Â˘Ú ¯ÂÒÈ‡ ¯˘˜Â ‚ÁÏ ‡Ï˘ ˜Ï˙Ò˙ 
Â˙˘Â„˜, ‰ÏÚÓÂ ÂÈÏÚ ·Â˙Î‰ ÂÏÈ‡Î ‰�· Á·ÊÓ ·È¯˜‰Â ÂÈÏÚ Ô·¯˜. 

ÏÚÂ ÔÎ ÍÈ¯ˆ ‚Â‰�Ï Â· ˙ˆ˜ ‰ÂÁÎ"Ó, ˘Â·ÏÏ È„‚· ˙·˘ ÚÂ�ÓÏÂ 
ÂÓˆÚ Á˜ÓÓ ¯ÎÓÓÂ ‰Î‡ÏÓÓÂ ‰�È‡˘ ¯·„ „·‡‰, È„Î ¯˘˜˙‰Ï 

˙˘Â„˜· ‚Á‰, ¯‰Ê�‰Â ‰Ê· ‡Â·˙ ÂÈÏÚ ˙Î¯· ·ÂË.202 ÓÂ"Ó Ú‡"Ù 
‰È‰˘ ÈÂ‡¯ ¯ÂÒ‡Ï Â· ‰Î‡ÏÓ,203 ÎÚ"Ù ÌÈ˘�‰ ˙Â¯˙ÂÓ ‰Î‡ÏÓ·.204  

                                    
 .טואות ח "ג פי"צ ח" אול,אות כגב ויצא "ח ש"בא .198

 .ז"ב שם סקט" מ,ו"רצט ס' ח בגליון סי"א או"רע .199

 .ג"תצד ס .200

 .תצד' י סי"בב' עי, ובירושלמי קרו ליה בריה דמועדא: סוכה מה .201

, המועדש שפירש למה נקרא בלשון הפוסקים בן "וע, קמ' תורה לשמה סי .202

הנה ודאי ראוי לקראו בן המועד מפני כי קדושתו נולדה ונמשכה : ל"וז

ה אסרו חג בעבותים כלומר עשו איסור וקשר לחג "מקדושת המועד וכמש

 אמנם נתקשר בקדושת החג כדי שתשאר ,שלא תסתלק קדושת החג לגמרי

  על כן שפיר נקרא בן המועד,לנו קצת הארה מן החג ביום זה של מוצאי החג

 ואם אל סודו תדרשו כאשר .כי ממנו נולדה ונמשכה קדושתו של יום זה

 אז תבין כי יאה ,ל"י זצ"מפורש יוצא בכונות המקובלים מפי רבינו הגדול האר

עוד ' ועי. כ" ע.ויאה תואר בן המועד על אסרו חג בסוד ברא כרעיה דאבוהי

רו חג דשבועות רבא דיום אס' שהמנהג פשוט בג]'אות ו' א' מע[בברית כהונה 

 .מ לגמרי ואסור בכל מלאכה"הוא כחוה

 .ג"שו, א"ג בא"פמ, ב"מו, י תצד"ברכ' עי .203

 .ט שם"באה .204
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¯ ˜ÂÈ"¯ÂÎ·‰ ÏÎ ÔÈ¯Â˜ ˙ÂÈÂÏ‚ Ï˘ È�˘ Ë ,ÈËÙÓ‰Â ÌÂÈ· ‡¯Â .צו
ÌÈ¯ÂÎÈ·‰ ,‰Â ¯ÈËÙÓÂ 'ÂÎÂ Â˘„˜ ÏÎÈ‰· ,' ÔÈ�Ú‰ Ì˘ ¯ÎÊ�˘ ÈÙÏ

·˜‰ Ï‡˘˘"‰¯Â˙‰ Ï·˜Ï Âˆ¯ Ì‡ ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÓÂ‡Ï ‰.205 

È ÌÂÈ „Ú ÔÂ�Á˙ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÈ‡"ÔÂÈÒ · ,ÏÏÎ· „ÚÂ.206Ú‡Â " Ù .צז
¯ÓÂÏ Â‚‰� Ê�Î˘‡·˘ ,Ó" Ê�Î˘‡ È�· ÏÎÎ ·Â¯ Â‚‰� Ï‡¯˘È ı¯‡· Ó

ÔÂ�Á˙ ¯ÓÂÏ ‡Ï˘.207 ÔÂ˜È˙· ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÎÂ ‰‡Ï ÔÂ˜È˙ ˜¯ ˙ÂˆÁ. 

‡ÂÏ‡ ÌÈÓÈ· ÌÈ�Ú˙Ó ÔÈ‡ ,ÂÂÏÈÙ‡Ì˙ÙÂÁ ÌÂÈ· ‰ÏÎÂ Ô˙Á  , Â .צח
·ËÈÈˆ¯‡È ÌÂÈ.208

 

Ï˘ ÈÓÏ ÌÈÏ˘Â¯ÈÏ ‰ÏÚ‚ÁÂÓˆÚ ,  Ì‚ ‰Ê· ‚‰�Ó‰ ÌÈÈ˜Ï ÏÎÂÈ‡  .צט
·‚Á‰ ¯Á‡˘ ÌÈÓÈ ‰˘˘. ÏÓ ¯˙ÂÈ ˘„˜Ó‰ ÌÂ˜Ó ‰‡¯ ‡Ï Ì‡Â ' ÌÂÈ

ÚÂ¯˜Ï ÍÈ¯ˆ.209
  

 

                                    
 ]שמות יט יז[א בספרו נחל קדומים "כ מרן החיד"ואגב אורחא נזכיר בזה מש .205

וכיון שכפה , ה וכנסת ישראל"שהרי מתן תורה חשיב כיום החופה בין הקב

הוי כדין אונס דשותה בעציצו ואין יכול , גית והיו אנוסיןה הר כגי"עליהן הקב

 .ו באומה אחרת"ה לא יחליפנו ח"ואף הקב, לגרשה

ולכן גם אין מתענין ,  כתב שהם ימי השלמה לקרבנות עצרת]ח"קלא סקי[א "במג .206

א כתב "ומרן החיד. ]ב"תצד סקנ' ובסי, ז"סקק[ח "ובכה, ]ו"שם סקל[ב "ה במ"וכ, בהם

, שכיון שמתן תורה נמשל לחופה, ]נשא אות כד' פ[ו חדרי בטן על התורה בספר

 .כ כשבעת ימי המשתה שאין אומרים בהם תחנון"הרי הימים שאח

 .א בקונטרס משוש כל הארץ"ש דביליצקי שליט"הגר .207

, שאסור להתענות בימים אלו' ה בגמ"פ גירסת הראבי"והמקור לזה הוא ע .208

, תצד' ע בסי"א בגליון השו"והביאו הגרע,  דחגיגהא"ה גירסת האגודה פ"וכ

, ס"אבל הוא ט, יום' א שאסור להתענות כל ל"ואמנם שם נדפס בדברי הגרע

ו מכלי "מ פ"ע במל"וע. א שם"ש דביליצקי שליט"כ הגר"כ, ימים' ל כל ז"וצ

ג ומועד לכל חי שאין "ח ושו"ג ופר" בשם כנה]ב"סקנ[ח "בכה' ועי. ט"המקדש ה

 .ימי התשלומין שאחר החג'  תחנון גם בכל זאומרים

 .ת בקונטרס נר ציון לימי בין המצרים"בזה במשנ' עי .209
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 פרק ה

 דיני הרחקות בשר וחלב
 ·˘¯ Â¯Ú˙ ‰�‰ Â�˙˘È¯Ù‰ ¯˘‡ ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡ÓÓ ‡Â‰ ·ÏÁÂ·˙ .א

Ì‰Ó ‰¯Â˙‰ ,·Ó¯‰ ‰�Ó˘ ÂÓÎÂ"Ì1Î " ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰· ˙ÂÂˆÓ Á
˙Â¯ÂÒ‡ ,·ÏÁ· ¯˘· ˙ÏÈÎ‡ Ì‰Ó ˙Á‡Â ,ÊÁ Â¯Ó‡Â"Ï2  È¯˜È˙ Ï‡

Ì· ÌËÓË�Â ‡Ï‡ Ì· Ì˙ÓË�Â . ‡�È„Ó˘ ÔË˜ È·‚Ï ÂÏÈÙ‡Â „ÂÚ Â¯Ó‡Â
Ô�·¯„Ó ÔÈ¯ÂÒ‡‰ ÌÈ¯·„ ÏÎÂ‡˘Î Â˘È¯Ù‰Ï ÔÈÂÂˆÓ ÔÈ‡ ,Ó" ·˙Î Ó

˘‰"Í3˘ Â˘È¯ÙÈ‰ÊÓ Â‰, È�ÙÓ ˜ÈÊÓ˘ ÂÏ Â˙Â�˜Ê·, ÌËÓËÓ˘ ·Ï‰ 
Ì¯Â‚Â ÂÏ Ú·Ë Ú¯ .ÎÚ"„.4 ˙Â·¯‰Ï ÌÈ˘Â„˜ Ï‡¯˘È Â‚‰� ÔÎ ÏÚ 

·ÏÁÂ ¯˘· È�È„·Â ‰ÏÈÎ‡ È¯ÂÒÈ‡· ÌÈ‚ÈÈÒÂ ˙Â˜Á¯‰ ‰ÓÎ· , Â�È‡˘ Ì‚
ÔÈ„‰ ¯˜ÈÚÓ ,ÔÏ‰Ï ¯‡·˙È˘ ÂÓÎÂ. 

                                    
 .בהקדמה להלכות מאכלות אסורות .1

 .יומא לט .2

 ו"פא סקכ' ד סי"יו .3

גם מזיק לו , וביאור דבריו דמלבד מה שמטמטם ליבו וגורם לו טבע רע עתה .4

וכבר היה .  מאכילת הדברים האסוריםאפילו בזקנותו אפילו לאחר שיפרוש

ובא אביו לפני , מעשה בבנו של אדם אחד שלא היה חשקו בלימוד התורה

, א"וענהו הגרע, וביקש שיעתיר בעד בנו, א כשביקר באותה העיר"הגרע

מ גורם לו "מ, פ שאין מצווין להפרישו"דאע, ל"ך הנ"דנפסק להלכה כדברי הש

, לים שבאין בפיו שאין בהם סרך איסורויבדוק אחר בנו בכל המאכ, טבע רע

בשמחת נישואין ששחט שם שוחט ' וכפי הנשמע נתברר שאכל פעם א[

לדקדק גם באכילת בניו , ומזה יקח כל אדם מוסר]. שהעבירו הרב מלשחוט

י שיקל להם בדברים שיש "שלא יגרום להם טבעים רעים ע, ובנותיו הקטנים

 .נים מבשר לחלבועיין להלן בדין המתנת קט. בהם חששות
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̄ ÂÊ· Â¯Ó‡"˜5 È Ê Á ‡ z ≈ ¬   »  , ‡ Ó ÏÈ Î ‡ c Ô‡ Ó Ï kƒ ≈    ƒ » ¿    «   » È‰ .ב È Ò ‡ c È Ï Î ‡ Ó ÔepÈ ≈  ƒ ¬ «   ≈ » ¬ «       ,
‡ ̄  Á ‡ ‡ ̄  Ë Ò a ˜ · c ̇  ‡ » √ »   » ¿ ƒ ¿   « ¿ ¿ ƒ  ,dÈ Ó ̄  ‚ Â dÈ L Ù � ÏÈ Ú ‚ Â  ≈ ¿ « ¿    ≈ ¿ «    ƒ » ¿  , ‡ È ̄  L · ‡ Ò Ó  Áe  ̄Â  » ¿ «   » » ¿  «   ¿ 

dÈ Ï Ú  ≈ »  ,‰ ‡ l Ú ‡ ‰ Ï ‡ a ‡ ̃  ÏeÁ dÈ Ï ˙È Ï c dÈ Ó ̄  b È Ê Á ‡ Â » » ƒ   » » ¡ ∆   » »      ≈    ≈ ¿    ≈ ¿ «   ≈ ¿ « ¿  , È ̇  ‡ ‡ Ï Â  ≈ »   » ¿ 
dÈ ̄  Ë q Ó  ≈ ¿ ƒ ƒ  ,dÈ a ˜ · c ̇  ‡ ‡ Ï Â  ≈   « ¿ ¿ ƒ   » ¿  .et È È ‡ Â  ƒ   ƒ ¿ ‡ Ó Ï Ú È‡ ‰ Ó È Î ‰ ˜ » ¿ »    « ≈   ƒ »    , dÈ a Ô „È Á ‡   ≈   »  ƒ ¬ 

‡ · ‡ Ò Ó c ¯ Ë Ò a Ô „È Á ‡ c ÔepÈ ‡ Ï k » ¬ » ¿ ƒ   » ¿ ƒ   »  ƒ ¬ «      ƒ   »  ,dÈ Ï ÔÈ · ‡ Ò Óe  ≈    ƒ ¬ » ¿  , L � ¯ a k dÈ Ï ÔÈ �È È „ Â   »   « ¿    ≈    ƒ  ¿ « ¿  
dÈ ̄ ‡ Ó c ‡ Ï Ú b e‰È ‡ c  ≈  » ¿   » ¬ «     ƒ ¿  ,‡ Ó Ï Ú È‡ ‰ a ‡ Ï Ú b » ¿ »    « ¿   » ¬ «  ,È ̇  ‡ c ‡ Ó Ï Ú a ‡ Ï Ú ‚ Â ≈ » ¿   » ¿ » ¿   » ¬ « ¿  , Ï Ú Â  « ¿ 

·È ̇  k ‡ c  ƒ ¿   »  , Ó Ë � Â≈ ¿ ƒ ¿ ‡ ‡ Ï a Ì a Ì ̇   » ¿   »   ∆  ,'dÈ ÏeÚ ‚ Ï ‡ ̇ ÂeÒ ‡ Á Î z L ‡ ‡ Ï c  ≈   ƒ ¿   »    «   « ¿ ¿ ƒ   » ¿  , ‡ Ï Â  » ¿ 
ÔÈ Ó Ï Ú Ï dÈ ̇ e· ‡ Ò n Ó ˜È Ù �  ƒ ¿ » ¿    ≈   ¬ » ¿ ƒ    ƒ »  .Ô ÂÏ ÈÂ Â …     «  ,e‰È È L Ù � Ï ÈÂ Â   ¿ « ¿ « ¿    «  , Ôe˜ a „ ̇ È ‡ Ï c    ¿ « ¿ ƒ   » ¿ 

ÔÈ Ó Ï Ú Ï È i Á c ‡ ̄ Â¯ ̂  a  ƒ ¿ » ¿   ≈ « ¿   » …  ¿ ƒ  ,e· ‡ z Ò ‡ ‡ ‰ c  » ¿ ¿ ƒ   » ¿  .e‰È È Ó ̄  ‚ Ï ÈÂ Â   ¿ « ¿ « ¿    «  ,·È ̇  k e‰È È Ï Ú  ƒ ¿     ¿ « » 6 È k   ƒ  
 Â‚ Â ˙eÓ ̇  ‡ Ï Ì z Ú Ï Â˙…  ¿     »   …   » ¿ « …   ,'¯ N a Ï Î Ï Ô Â‡ ̄  „ eÈ ‰ Â » »   » ¿   …  » ≈    » ¿  .Ô Â‡ ̄  c È‡ Ó …  » ≈    «  .‡ � ÂÁ ̄  Ò » …  ¿ ƒ , 

dÈ Ï ÌÈ ̄  b Ô‡ Ó  ≈    ƒ »    «  ,dÈ a ˜ a c ̇  ‡ c ¯ Ë Ò ‡e‰ ‰  ≈   » « ¿ ƒ ¿   » ¿     « .Ú "Î . ·ÏÁÂ ¯˘· È·‚Â
Â¯Ó‡:7 Ô‡ Á k L ‡ ez  » ¿ ¿ «     , ‡ Ï ÎÈ Ó È‡ ‰ ÏÈ Î ‡ c Ô‡ Ó Ï Î c  » ¿  ≈    «    ƒ » ¿    «   » ¿ ]ÈÙ '·ÏÁÂ ¯˘· [
 ̇  ‡ c¿ ƒ ¿ ‡ „ Á k ¯ a Á » ¬ «   » «  . Â‡…  ‡ „ Á ‡ ̇  Ú L a  » ¬   » ¬ « ¿   ,‡ „ Á ‡ ̇  „eÚ Ò a  Â‡ » ¬   » »   ¿ ƒ  …  , ÔÈ Ó ÂÈ ÔÈ Ú a ̄  ‡    ƒ …     ƒ ¿ ¿ «  

‡ lÈ Ú Ï c ÔepÈ ‡ È a ‚ Ï È Ât Ï ̃  a ‡ Ò l ̃  Ó ‡ È „ b ‡ È Ê Á ̇  ‡ »  ≈ ¿ ƒ      ƒ   ≈ « ¿   …  ƒ ¿ ƒ   » » À ¿   » ¿ «   » ¿ « ¿ ƒ  , ‡ · ‡ Ò Ó ‡ z Ú i Ò Â  » ¬ » ¿   » ¿ « ƒ ¿ 
dÈ „ ‰ a ÔÈ · ̄  ̃  ̇  Ó  ≈ ¬ «    ƒ ¿ » ¿ ƒ  ,‡ Ó Ï Ú a ÔÈ �È c ‡ ̄  Ú ̇  ‡ Ï ÌÈ ̄  ‚ Â » ¿ » ¿    ƒ  ƒ   » ¬ ¿ « ¿    ƒ » ¿  , cƒ ÔÈ LÈ c ̃  ‡ Ï c ÔÈ �È  ƒ  ƒ «   » ¿    ƒ  , 

ÔÈ Ó ÂÈ ÔepÈ ‡ a ¯ a „È Ï Â‡ È ‡ Â  ƒ …       ƒ ¿   «    ƒ …    ƒ ¿  ,‡ ̇  Ó L � dÈ Ï ÔÈ Ù Ê Â‡ » ¿ ¿ ƒ    ≈    ƒ ¿ …   ,‡ ̄  Á ‡ ‡ ̄  Ë q Ó » ¬ «   » ¿ ƒ ƒ  ,
 ‡ ‡ Ï cƒ   » ¿ ‡ LÈ c ̃  È ‰È »  ƒ «   ƒ   .Ú"Î .‰Ê· ˘�ÂÚ‰ ˙¯ÓÂÁ Ï„Â‚ ¯‡Â·ÓÂ.8 

øùá úìéëà øçà úå÷çøä 

ˆ¯ÏÈÁ˙ ¯˘· ÏÎ‡ , ÈÏÎ‡Ó ˙ÏÈÎ‡ È�ÙÏ ˙ÂÚ˘ ˘˘ ÔÈ˙Ó‰Ï ÍÈ‰ .ג
·ÏÁ‰.9· ËÂ˘Ù „¯ÙÒ È�· ‚‰�ÓÂ ˙ÂÏÈÏ‚ÈÂ� ,ÓÓ Ì„‡ ÏÎ˘ ˘˘ ÔÈ˙

                                    
 :דף מא, שמיני' ויקרא פ .5

 ישעיה סו .6

 ב"ע-א"משפטים דף קכה ע' שמות פ .7

, א"ח קניבסקי שליט"ר הגר"לפני מו' ונשמע שכבר היה מעשה שבא בחור א .8

ר שהיה ניכר בצורת "וביאר מו, והודה, ר על שאוכל בשר וחלב"וגער בו מו

 .ק"ש בזוה"כמ, פניו כמין גדי

 א"ד פט ס"וע י"שו .9
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˙ÂÚ˘,10 Ì‚ ÌÂÈÎ ‚‰�Ó‰ Ë˘Ù˙� ÔÎÂ  Ïˆ‡Ê�Î˘‡ È�· ,‡Â¯ÂÒ ıÂ¯ÙÏ 
¯„‚.11 

‰ÂÏ‡ ˙ÂÚ˘ ˘˘ , ˙ÂÂ˘ ˙ÂÚ˘ Ì‰] Ï˘ ˙ÂÏÈ‚¯ ˙ÂÚ˘ Â�ÈÈ .ד
‰Ú˘· ˙Â˜„ ÌÈ˘È˘ [ ˙ÂÈ�ÓÊ ˙ÂÚ˘ Ì�È‡Â] Í¯Â‡· ÈÂÏ˙ ÌÎ¯Â‡ ¯˘‡

ÌÂÈ‰.[12 

                                    
שכתב שלא הוצרכו הפוסקים להזהיר לבני תורה , א"ב סקי"א בשיו"מרן החיד .10

 אמנם בגלילותנו המנהג פשוט לכל אדם להמתין ששה ,לבני אשכנזרק ' וכו

 .אין נקי, שעות

הנה יש מבני אשכנז שמקילין בלא המתנת שש שעות באופן שאוכלין החלב  .11

 שהוא רק ]ג"סק[ז "ש בט"וע,  הראשוניםא שם בשם"ש הרמ"כמ, בסעודה אחרת

ולא במברכין באמצע אכילתן כדי , באופן שבאמת מסלקין עצמן מן האכילה

יחדול עצמו מלישב עם שאינן ' הירא דבר הוסיים ש, להתיר לאכול חלב

כ קינוח "ע באחרונים שנחלקו אם צריכין ג"וע. [נזהרין בזה במסיבה אחת

ז " נראה שהכריע כהט]ב"ז סק"מש[ג "ובפמ, ]ז"סק[ך "בשו, ]ב"סק[ז "ש בט"ע, והדחה

מ כתבו הפוסקים שכל מי שיש בו ריח תורה "אבל מ]. להצריך קינוח והדחה

ל "ש במהרש"וכמ, וראוי למחות בבני תורה המקילין בזה, ימתין שש שעות

ד "בשפ[ג " ובפמ] יגאות' כלל מ[א "ובחכמ. ]ב"שם סק[ז "והובא בט, ]אות ט' ש חולין פרק ח"יש[
דכהיום נתפשט המנהג גם , כ למעלה" כתבו כמש]ח"סק[ובערוך השלחן , ]ח"סק

 .ואין לפרוץ גדר, אצל בני אשכנז להמתין שש שעות

ז "ג מש"ה בפמ"וכ. וכתב שכן המנהג פשוט, ג"ה בכנה"וכ, ב"א בשיו"מרן החיד .12

 ]ו"סק[ח "עת הפרהנה דואמנם @@.  ה"ח סק"ובכה, ג"ת סק"ובפ, א"סוסק
כל שהגיע , להקל לאכול חלב גם כשלא עברו שש שעות מסעודה הבשרית

ובחורף שהימים קצרים כל שאכל בשר , זמן סעודה אחרת ונתעכלו המאכלים

פ שעברו "אע, וכן מן הצהרים לערב, מותר לאכול גבינה בצהרים, בשחרית

ט "פ[מ "מדברי הלחוכן יש לדקדק . דהעיקר שהוא מסעודה לסעודה, שעות' כד
ח "סעודת תם להצריך שש שעות הוא ד" שכתב דמקור דברי הרמב]ח"א הכ"ממאכ

. הערב הוו שש שעותכ משם עד "וא, ח הוה"ומר עוקבא ת, בשעה ששית

שיש שאין נמנעים מלאכול בשר ,  לענין שבועות]קו' סי[ז כתב בכלבו "וכעי

 לפי שכבר נתעכלו ,פ שלא עברו שש שעות"בשחרית וגבינה במנחה אע

ש "כמ, ז"האחרונים תמהו עאכן @@.  המאכלים ותאבים לסעודה אחרת

דכיון שטעם , ג"ה בפמ"וכ,  בשם הרב בני חיי]ג"סק[א "ב למרן החיד"בשיו
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‡ÂÚ˘ ˘˘ ÔÈ�Ó ,ÏÈÁ˙Ó ÌÈ�ÂÓ ÔÈ‡˙È¯˘·‰ ‰„ÂÚÒ‰ ˙ , ‡Ï˙ .ה
‰ÙÂÒÓ.13ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯· ÔÓÊÓ ‡ÏÂ ¯˘·‰ ˙ÏÈÎ‡ ÔÓÊÓ Â�ÈÈ‰Â .14 ÍÈ¯ˆÂ 

                                                                                      
היאך ישתנה הדבר בין החורף , האיסור מצד שהבשר מושך טעם שש שעות

ועל כן למעשה , ז"וגם הרב גינת ורדים והרב פרח שושן הרבו לתמוה ע, לקיץ

ש "וע, א שם"וכמו שהסיק מרן החיד, אין להקל אלא כשעברו שש שעות

מ לא "מ, ד המנחת יעקב"וכ, ח"פ שיש להליץ בעד דברי הפר"שכתב שאע

בקיץ  כן בין דודאי יש להחמירשעות ' ולדידן דפשטה הוראה להמתין מבעיא 

ורק , ה אחתשההמון מקילים בשעבערי אשכנז אלא אפילו , ובחורףובין 

. להשוות מדותיהם בכל זמןמ יש להם "מ, המדקדקים ממתינים שש שעות

,  כתב שאין לסמוך על שום קולא להתיר בפחות משש שעות]ה"סק[ובפרי תואר 

 ]פט' ריש סי[ביד יהודה ' ועי. אך אינו מוכרח, ח"ולכאורה קאי על קולת הפר
 ולא אמרינן ספק דרבנן ,שאפילו בנסתפק לו אם עבור שש שעות יש להחמיר

יש עוד @@.  משום דיש לו מתירין להמתין עד שיהיו ודאי שש שעות, לקולא

ובפרט לאחר , מקילין בשעת הדחק שלא להמתין שש שעות שלמות בדוקא

, ובלא שעון מדויק, אמרו שהיה אוכל מסעודה לסעודה' כי הנה בגמ, בשר עוף

וכן הוא לשון . ת שלמות ממשולא אחר שש שעו, הרי אוכלין לפי אומד הדעת

, ]איסורי מאכלות אות עג[ובאורחות חיים , ]רכג' סי[והאגור , ]ט"א הכ"ט ממאכ"פ[ם "הרמב

 כתב ]מגן אבות ענין ט[ובמאירי . שש שעות' כמו' שממתינים ]סימן קו[ובכלבו 

ובפרט , כשיעור שבין סעודה לסעודה', או חמש'שהמנהג להחמיר בשש שעות 

בגנת ורדים ואמנם @@.  .]קה[ז בדבריו בחולין "כעי' ועי, וף שמתעכל בנקלבע

מנא לן להקל בבציר משית שעין והרי כל שיעורי חכמים :  כתב]גן המלך אות קנד[

, איברא. כ"ע,  ארבעים סאה חסר קרטוב אין מטהרין במקוה,ל הם בדקדוק"ז

והוא עצמו כתב , ם"רמברק מקור הדבר בדברי ה, ל"שאין זה שיעור שאמרו חז

 .ע"וצ, ל"וכמבואר גם בדברי שאר ראשונים כנ, שש שעות' כמו'

צ להמתין שש שעות אחר הסרת "ן דא" הביא מדברי הר]ג"סק[ך "הנה בש .13

ז הדגול "וכתב ע. אלא מונה שש שעות מעיקר האכילה, הבשר מן השינים

לת הבשר עד מכאן משמע להדיא דשש שעות היינו מסוף אכי: ל"מרבבה וז

צ להמתין משמע הסירה "תחילת סעודת הגבינה שהרי מדהוצרך לפרש שא

. פ צריך להמתין"משמע אבל מסוף אכילה עכ, ]הסרת הבשר מן השינים' פי[

שלא נאמר שדי להמתין שש שעות מתחילת , וכוונת דבריו לשלול. ל"עכ

המתין צ ל"ן נצרך לומר שא"לא היה הר, דאם היה די בזה, הסעודה הבשרית

ה מנין השש שעות מתחיל "כי בלא, שש שעות אחר הסרת הבשר מן השינים
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ן לדבריו מוכח דמנין שש שעות "ומדהוצרך הר, מתחילת הסעודה הבשרית

שכן הוא , הוכיח כן הדגול מרבבהעוד @@.  מסוף האכילה ולא מתחילתה

נתבאר רק דלסעודה אחרת אכל מר ' כי בגמ, ם"וברמב' בשורש הדין בגמ

מ דמקור דברי "הלח' ופי, ם כתב דהשיעור כמו שש שעות"והרמב, קבאעו

, ח הוי"הוא משום דמר עוקבא ת, ם דמסעודה לסעודה הוא שש שעות"הרמב

והפשטות נראה דתחילת , והמתין משם עד הערב, ח בשעה שישית"וסעודת ת

ז מסוף הסעודה עד הערב הוא "כ לפ"וא, הסעודה היא בתחילת שעה שישית

דאילו היה זמן ההמתנה נקבע , ]דחשבינן זמן האכילה שעה אחת[, שש שעות

ם למד מדברי מר עוקבא שיש להמתין שבע "היה הרמב, מתחילת הסעודה

מ בדברי הדגול "ומ. דמתחילת שעה שישית ועד הערב הוא שבע שעות, שעות

מרבבה אין הנידון אם מונים שש שעות מסוף אכילת הבשר בסעודה הבשרית 

אם מונים , ל"כי לא דן אלא לענין הנ, עודה הבשרית בברכת המזוןאו מסוף הס

, ומהו סוף הסעודה לא נתבאר בדבריו, שש שעות מתחילת הסעודה או מסופה

 . ויתבאר בסמוך

דדוקא אם לא בירך ברכת המזון לא התיר , ]שם[כן משמע בדברי הגן המלך  .14

שעות מאכילת כיון שהמתין שש , הא אם בירך, פ שעברו שש שעות"אע

. פ שהמתנת שש השעות היתה בתוך הסעודה הבשרית"אע, שפיר דמי, הבשר

כל היום כולו אסור עד שסילק ד:  שכתב]ה"סק[ך "וכן יש שדקדקו מדברי הש

פ שהמתנת "אע, צ להמתין עוד"וא, ומשמע דבמסלק ומברך מותר מיד, ובירך

 שכתב שלהנוהגין ]ז"סק[עוד בערוך השלחן ' ועי. השעות היתה תוך הסעודה

ודלא [, ריהלוק אם המתין השעה קודם ברכת המזון או אחיאין חלהמתין שעה 

 שכתב דנוהגין להמתין שעה אחת ]בריש הסימן[מ "כמשמעות קצת בלשון הד

ז יש "ולפ]. דכפי הנראה לאו דוקא קאמר, ברכת המזון" אחר"ד ליום "מכ

, שעות קודם ברכת המזוןה לעניננו אם המתין אחר הבשר שש "ללמוד דה

ה "ח[ת משנה הלכות "וכמו שדקדק בזה בשו, כ חלב"יוכל לאכול מיד אח, ובירך
פ "אע, שרצו לומר דאם אוכל מאכלים אחרים אחר הבשרויש @@. ]צז' סי

אבל בלשון , מ ממתין מסוף אכילתו"מ, צ למנות שש שעות מברכת המזון"שא

ובספר בדי השלחן . כילת הבשראלא שההמתנה מסוף א, ח מבואר לא כן"כה

שהרי אם שהה כל היום , ך" כתב להוכיח כדברינו מדברי הש]ה שישהה"ביאורים ד[

, ]שלא יפסיד ברכתו[, כ אכל עוד מאכלים אחרים בנתים"ולא סילק ובירך ע

ואין מונה שש שעות מסוף אכילת , ך דבסילק ובירך מותר"ז משמע בש"ועכ

 בשם ]ט"סק[ח "וכן הוא בלשון כה. ת הבשראלא מסוף אכיל, שאר המאכלים

ואף שנתבאר דעיקר דברי [, שממתין מסוף אכילת הבשר, הדגול מרבבה
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˙È·ÏÁ‰ ‰„ÂÚÒ‰ ˙ÏÈÁ˙ È�ÙÏ ˙ÂÚ˘ ˘˘ Â¯·ÚÈ˘,15Â�ÈÈ‰Â  , ‡Ï˘
˙ÂÚ˘ ˘˘ Ì„Â˜ ˙È·ÏÁ‰ ‰„ÂÚÒ‰ ÏÂÎ‡Ï ÏÈÁ˙È ,Ú‡" Â˙Ú„˘ Ù
˙ÂÚ˘ ˘˘ ¯Â·ÚÎ ˜¯ ‰·˘ ·ÏÁ‰ ÈÏÎ‡Ó ÏÂÎ‡Ï , ˘ÂÁÏ ˘È˘ ÈÙÏ

ÁÎ˘È˘ , ˙ÏÈÁ˙· „ÈÓÂ·ÏÁ‰ ÈÏÎ‡ÓÓ ÏÎ‡È ‰„ÂÚÒ‰ .ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ ,
˙È·ÏÁ ‰„ÂÚÒ ÏÎÂ‡· ‰Ê ÏÎ˘ ‰‡¯� , ÍÂ˙· ·ÏÁ ÒÂÎ ‰˙Â˘ Ì‡ Ï·‡

Â˙„ÂÚÒ ,‡"Â˙„ÂÚÒ ˙ÏÈÁ˙ Ì„Â˜ ˙ÂÚ˘ ˘˘ ÔÈ˙Ó‰Ï ˆ , ÔÈ˙ÓÈ˘ È„Â
˘ÓÓ ·ÏÁ‰ ˙È˙˘ Ì„Â˜ ˙ÂÚ˘ ˘˘.16 

‡ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯· Í¯È· ‡Ï˘ ÏÎ , ˙ÏÈÎ‡Ó ˙ÂÚ˘ ˘˘ Â¯·Ú ÂÏÈÙ .ו
¯˘·‰ ,·ÏÁ ÈÏÎ‡Ó ÏÂÎ‡Ï ¯ÂÒ‡,17˙Ù ‡Ï· ¯˘· ÏÎ‡ Ì‡ ÔÈ„‰ ÔÎÂ  ,

‰�Â¯Á‡ ‰Î¯· Í¯·Ï ÍÈ¯ˆ.18 

                                                                                      
הדגול מרבבה באו לדון אם מונין שש שעות מתחילת הסעודה הבשרית או 

ועל כן הביא " מסוף אכילת הבשר"ס לשונו מבוארת שממתין "מ סו"מ, מסופה

 ].ח גם דין זה בשמו"בכה

והובא , "עד תחילת סעודת הגבינה"שכתב ,  זה מבואר בלשון הדגול מרבבהגם .15

 .ח שם"בשמו בכה

שיש להמתין שש שעות קודם תחילת הסעודה שאוכל בה , והחילוק בזה .16

משום , ולא די במה שלא יאכל גבינה עד שיעברו שש שעות, מאכלי חלב

כל מן יש לחוש שמיד בתחילת הסעודה יא, שלאחר שנטל ידיו לאכילה

שאין אדם משים את ליבו לימנע מאכילת מאכלים מסויימים בתוך , הגבינה

אלא , אבל אם הסעודה אין עיקרה ממאכלי חלב. ושמא יימשך, סעודתו

כ טעם לחוש שמצד שהתחיל סעודתו "כ אין כ"א', ששותה בה כוס חלב וכדו

 ועל כן די שימתין שש שעות, יימשך וישתה החלב קודם שיעברו שש שעות

 .קודם שתית החלב בפועל

דגם המתנת כל היום אינה , ]ח דחולין אות ט"פ[ש "ל ביש" בשם מהרש]ה"פט סק[ך "ש .17

 דמשמע ]שם[א "ולשון הרמ. מועלת להתיר גבינה אחרי בשר בלא ברכת המזון

ך דלאו דוקא "כתב הש, דדוקא המתנת שעה אחת לא מהני בלא ברכת המזון

ה בגן המלך "וכ. שעות לא מהני בלא ברכת המזון'  וולעולם גם המתנת, קאמר

 .ש"ע, ]שם[

די בהמתנת שש ,  דאם אכל פחות מכשיעור]ה"סקכ[ח "בכה' ועי. ו"ך שם סק"ש .18

 .שעות
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ÂÈÏÚ ÏÎ‡˘ ÔÁÏ˘‰ ˜ÏÒÈ˘ ÍÈ¯ˆ Ì‚ ,ÈÚ˘" ˙„ÂÚÒÓ ˜Ï˙ÒÓ Ê .ז
¯˘·‰.19˙ÂÚ˘ ˘˘ Â˙„ÂÚÒ ‰Î˘Ó�Â ÂÓÂ˜Ó· ·˘ÂÈ Ì‡ ÔÎÏÂ  , Í¯È·Â

ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯· ,‚ ÍÈ¯ˆ"‰ÙÓ‰ ÛÈÏÁ‰Ï Î.20ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ  , ˜Ï˙Ò� Ì‡
¯ÊÁÂ ÂÓÂ˜ÓÓ ,ÔÁÏ˘ ˜ÂÏÈÒÎ ‰Ê È¯‰. 

‡Ú Ì‡ Û‡˙ÂÚ˘ ˘˘ Â , ˙‡ ¯˜È� ‡Ï˘ ÏÎ ·ÏÁ ˙ÏÈÎ‡· ÔÈ¯ÂÒ·¯ .ח
ÂÈ�È˘ ÔÈ·˘ ¯˘·‰.21‡ ÂÈ�È˘ ÔÈ· ¯˘· ¯‡˘� ‡Ï˘ Ú„ÂÈ Ì‡Â " ˆ

¯˜�Ï ,˙Â·Â˜� Â‡ ˙Â„Â¯Ù ÂÈ�È˘˘ ÈÓ Ì�Ó‡ , Ì‰· Ò�Î� ‡Ó˙ÒÓ˘
¯˘· ,‰ÙÈ ‰ÙÈ Ô¯˜�Ï ¯‰ÊÈÏ ÍÈ¯ˆ.22 ÂÈÙ· ˘È˘ ÈÓ ÔÎ˘ ÏÎÂ  Ô˜˙Ó

 ¯Â˘ÈÈÏ‰‰Ê· ‡ˆÂÈÎÂ ÌÈ�È˘ ,·ËÈ‰ ¯˜�Ï ·ÈÈÁ˘ ,ÈÙÏ „‡Ó ÈÂˆÓ˘ 
¯˘· È¯Â¯ÈÙ Ì˘ ¯‡˘�˘.23   

                                    
ומשמע , דבלא סילק ובירך אפילו כל היום אסור, ל" בשם רש]ה"סק[ך "כ הש"כ .19

משום , ע"הוזכר בשוומה שלא [, ותרוייהו בעינן, דברכה לחוד לא מהני

ודאי , דפשיטא ליה שאם עברו שש שעות מסעודת הבוקר לסעודת הערב

ש "אבל באמת באופן שלא סילק ובירך אסור אפילו כל היום כמ, סילק ובירך

 .]שלח לך אות י' שנה שניה פ[ח "ה בבא"וכ]. ך"הש
 בזמננו שאין שלחנות קטנים, פ שכתבו הפוסקים שצריך סילוק שלחן"שאע .20

כן הורה . הרי סילוק והחלפת המפה הוא במקום סילוק שלחן', וא' לפני כל א

 .ה"צ זללה"ר הגרב"מו

 דשני טעמים נאמרו בראשונים ]ב"סק[ך " והש]א"סק[ז "וביארו הט, ע שם"שו .21

או משום , או משום שהבשר מושך טעם עד שש שעות, להמתנת שש שעות

בשר הנמצא בין השינים אחר שש , ולפי טעם שני, שנשאר בשר בין השינים

ש "וכמ, ל לחומרא כשני הטעמים"אבל קיי, צ להסירו"שעות חשיב כמעוכל וא

ועל כן מאחר ולטעם הראשון אין מקור לזה לדון בשר שבין השינים , הטור

 ]ב"סק[א "ב למרן החיד"בשיו' ועי. ממילא יש להסירו, כמעוכל אחר שש שעות
ם אפילו נמצא בשר בין השינים "דעת הרמבש הטור דל"שכתב לתמוה על מ

 .ש"ע, והובא דבריו בסמוך, צ להסירו"אחר שש שעות הוי כמעוכל וא

 .]קה[ס חולין "בחת' ועי. ל"ובחס' שלח אות ח' ש פ"ח ש"ו ובבא"ח סקט"כה' עי .22

 נסרח , להחוששים ויש להם חלל להמאכל,מה שבתוך חלל השינים: שכתב

 .וב בשר זה אין חש,ונמאס בתוכו

 .ה"צ זללה"ר הגרב"מו .23
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Â¯ÈÒ‰Ï ÍÈ¯ˆ ÂÈ�È˘ ÔÈ· ¯˘· ‡ˆÓ� Ì‡ , ÂÁÈ„‰ÏÂ ‰Ù‰ Á�˜ÏÂ .ט
·ÏÁ ÏÎ‡È˘ Ì„Â˜.24] ‰Á„‰‰Â ÁÂ�È˜‰ ÔÙÂ‡ ÔÏ‰Ï ÔÈÈÚÂ .[ ‰Ê ÏÎÂ

Â˙ÏÈÎ‡ ˙ÚÓ ÔÓÊ ¯Á‡ ÂÈ�È˘ ¯˜È�˘Î , ¯˘· ‡ˆÓ� ‡Ï Ì‡ Ï·‡
ÂÈ�È˘· ,Â˙ÏÈÎ‡ ¯Á‡ „ÈÓ ÂÈ�È˘ ÔÈ·Ó ¯˘·‰ ¯˜È� Ì‡ ÔÎÂ ,‡ ·Â˘"ˆ 

‰Á„‰Â ÁÂ�È˜ ,ÁÈ„ÓÂ Á�˜Ó ˜Â¯‰˘.25 

, ˆ Â¯ÈÒ‰Â ÂÈ�È˘ ÔÈ·Ó ¯˘· ¯˜�Ó‰ ,‡"˙ÂÚ˘ ˘˘ „ÂÚ ÔÈ˙Ó‰Ï .י
‰ÏÈÎ‡‰ ÔÓ ˙ÂÚ˘ ˘˘ ‰�ÂÓ ‡Ï‡.26 ‡ˆÓ˘ ¯˘· Â˙Â‡Ï ÚÏ· Ì‡Â 

ÌÈ�È˘‰ ÔÈ· ,Ú‡"‰�Â˘‡¯‰ Â˙ÏÈÎ‡ ˙ÚÓ ˙ÂÚ˘ ˘˘ ‰‰˘ ¯·Î˘ Ù ,
¯˘·‰ ÚÏ·˘ ÔÓÊÓ ˙ÂÚ˘ ˘˘ „ÂÚ ÔÈ˙Ó‰Ï ÍÈ¯ˆ˘ ‰‡¯�.27 

                                    
ן לא " שהר]ד"סק[ך "וכתב הש, ן שצריך להדיח פיו" כתב בשם הר]שם[א "ברמ .24

ז לדעת "אמנם כ, ]קעג' סי[ח "י באו"וכן העתיק דבריו הב, הזכיר אלא קינוח הפה

קינוח והדחה היינו הדחת ידים וקנוח ' דבעי' דגם כשאמרו בגמ, ן לשיטתו"הר

 להכריע כרוב הראשונים שהצריכו בזה ]ב"ד פט ס"יו[ע "כ השו"ל למשאב, הפה

 שכן נכון לעשות לפי שאין ]ח שם"באו[י "ש גם בב"וכמ, קינוח והדחה תרויהו בפה

 .קינוח והדחה' גם כאן בעי, בזה טורח

ואם "א "ן והרמ"וכמבואר בלשון הר', שלח אות ח' ש פ"ח ש"ו ובבא"ח סקכ"כה .25

שנתן טעם , ]ד"סק[א "גם בביאור הגר' ועי". ' שבין השינים וכוכ בשר"מצא אח

, פ שכבר אינו מושך טעם כעת"שאע, לדבר שצריך להדיח הפה אחר הניקור

מ הלא גם האוכל גבינה שאינה מושכת טעם ורוצה לאכול אחריה בשר "מ

ז שייך רק באופן שבאמת "וכ, ד"עכ, נ דכוותה"כ ה"וא, צריך להדיח פיו ולקנח

 .צ כלום"פשוט דא, אבל אם לא נמצא כלום, יר בשר משיניו בעת הניקורהס

 .ד שם"ך ביו"ובש, ח שם"י באו"ן שהובא בב"ה בר"כ .26

צ להסיר "ם דאחר שש שעות הוי כמעוכל א"הנה הטור כתב דלשיטת הרמב .27

אמנם @@.  צ להמתין כלום אחר בליעתו"ש שא"ז כ"ולפ, הבשר מן השינים
ל "דמנ, ד הטור" כתבו להקשות ע]ב"סק[ב "א בשיו"ידח ומרן הח"הנה הפר

ם דטעם המתנת "ל כהרמב"הלא בעל העיטור נמי ס, צ להסירו"ם א"דלהרמב

שהרי אמרו , ועוד. ז הורה להסירו"ועכ, שש שעות מצד בשר שבין השינים

לאיסורא מקרא דהבשר '  בשר שבין השינים מהו ופשטי.]חולין קה[' בהדיא בגמ

א שהנידון אחר המתנת שש שעות "ש והריטב"הרא' ופי,  שיניהםעודנו בין

ך בספרו הארוך "שהש, ד"א בסו"מרן החידוכתב @@].  ה אסור"כ בלא"דאל[
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, ד נראה שיישב"ובהערות המבלה, ומיהו לא הביא דבריו, ט"יישב זה בטו

וכששאל , לא ידע טעם הדבר שצריכין להמתין אחר הבשר' דהשואל בגמ

אלא אם אולי זהו , אין כוונתו אחר המתנת שש שעות, ים מהובשר שבין השינ

, דזהו טעם האיסור, וזהו שהשיבו הבשר עודנו בין שיניהם, טעם האיסור

ז אין מקור כלל לדונו כבשר אחר שש "ולפ. ולעולם הכל תוך שש שעות קאמר

ל דעיקר הטעם משום "דאחר דס, צ להסירו"ם דא"ל להרמב"ועל כן ס, שעות

על כרחך דאז שוב , והתירו אכילת גבינה אחר שש שעות,  השיניםבשר שבין

 ]ענין ט[נמצא במאירי במגן אבות שוב @@.  וצדקו דברי הטור, לא חשיב בשר
אכל : דהנה מתחילה אמרו שם, ונראה ביאור דבריו, א"ז באופ"שכתב ליישב ע

והדחה והיינו בקינוח , אכל גבינה מותר לאכול בשר, בשר אסור לאכול גבינה

גם , דכשם שהקינוח מעביר שמנונית הגבינה, והוקשה לשואל, אחר הגבינה

לפי , ופשיטא ליה דבשר שבין השינים אינו אוסר, מעביר שמנונית הבשר

י "ועל כן רצה להתיר אכילת גבינה אחר בשר מיד ע, שכבר אינו בכלל בשר

ז "וע,  אמרה בדרך שאלה,ומתוך שהיה בוש מלהקשות לו, קינוח והדחה

, ]ש" ע]ד"ס[ז כתב לפרש בערוך השלחן "וכעי[, השיבוהו מקרא דנקרא בשר

ז כדברי הטור "ונמצא ג, ולא אחר שעברו שש שעות, ז תוך הזמן"ומיהו כ

, ח מה שפירש"ע בב"וע. [צ להסירו"ם דאחר שש שעות א"אליבא דהרמב

 ,דמיבעיא ליה אם יוכל לסמוך על ניקור השינים במקום המתנת שש שעות

כ ממתין שש "ם דע"וזה גופא מקור דברי הרמב, ז"והשיבוהו שאין לסמוך ע

, כ לפרש בזה" מש]יז' סי' כלל א[ע בגנת ורדים "וע. שעות ואין סומך על הניקור

אבל , ם"ז לשיטת הרמב"כאכן @@].  א שהוא דוחק"ז מרן החיד"וכבר כתב ע

כ "א, שך טעםי ודעימיה דטעם המתנת שש שעות מצד שהבשר מו"לשיטת רש

לשיטתם נפרש , ואדרבה, אין מקור לחדש שאחר שש שעות הבשר כמעוכל

, דהשואל ידע דטעם הדבר להמתנת שש משום שהבשר מושך טעם', בגמ

או דהוי , אלא שנסתפק אם אחר שש שעות גם בשר שבין השינים יש להסירו

, ]א"ש והריטב"וכמו שפירשו הרא[, כמעוכל מחמת הרוק ונפיק מתורת בשר

דנסתפק בהאי דינא , ושמא אפשר גם להעמיס[, ז השיבוהו דהוי בשר גמור"וע

אם גם בזה צריך , אם יבלענו לאותו בשר שבין השינים אחר שש שעות, גופא

והשיבוהו דדינו כבשר , או שכבר אינו מושך טעם, המתנת עוד שש שעות

הרי , זהכ לשיטתם אפילו בלע בשר "וא, ]אכן לא מצינו כן בראשונים, גמור

ואחר שכתב הטור שיש לחוש . דינו כבשר גמור ויש להמתין אחריו שש שעות

כ גם בזה יש לחוש למעשה ולהמתין אחרי בליעתו "א, לחומרי שני הטעמים

דדוקא בשר שלא שהה בין , היה מקום לומרואמנם @@.  עוד שש שעות
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ˆ Â‡ ¯˘· ÌÚË˘ ÈÓ¯˘· Ï˘ ÏÈ˘ ,„ÈÓ ËÏÙÂ ,‡" ÔÈ˙Ó‰Ï ˙· .יא
‰Á„‰Â ÁÂ�È˜· ÂÏ È„Â.28 ¯˘·‰ ÒÚÏ Ì‡ Ï·‡ ,Ú‡"ËÏÙ˘ Ù , ÍÈ¯ˆ

˙ÂÚ˘ ˘˘ ÔÈ˙Ó‰Ï.29 

ÔÈÚ· ¯˘· ÏÎ‡ ‡Ï˘Î Ì‚ ,¯˘· Ï˘ ÏÈ˘·˙ ˜¯ , ˜¯Ó· ÂÏÈÙ‡Â .יב
ÏÂÏˆ ,ÛÂÚ ˜¯Ó· ÂÏÈÙ‡Â , ÂÓÎ ‰�È·‚ Ì‰È¯Á‡ ÏÂÎ‡Ï ‡Ï˘ ‚‰�Ó‰

ÂÓˆÚ ¯˘· ¯Á‡Ï ,Ï˜‰Ï ¯„‚ ıÂ¯ÙÏ ÔÈ‡Â.30  

Ì‡ Ì‚¯˘· Ï˘ ÏÈ˘·˙ ˜¯ ÏÎ‡ , ˜¯ ÂÈ¯Á‡ ÏÂÎ‡Ï ‰ˆÂ¯Â  .יג
 ‰�È·‚ Ï˘ ÏÈ˘·˙]‰ÓˆÚ ‰�È·‚ ‡ÏÂ[ , ˘˘ ‰Ê· Ì‚ ÔÈ˙Ó‰Ï ‚‰�Ó‰

                                                                                      
 ארוך אבל כששהה בין השינים זמן, השינים מושך טעם מן הגוף עד שש שעות

, שהוא בשר גמור' אבל הלא לשיטה זו נתבאר בגמ, כבר נאבד טעמו, כ"כ

דלדעת ,  שכתב]שם[עוד בגינת ורדים ' ועי. ל להקל מדעתנו בסברא"ומנ

אלא שלא , לא היה צריך לחושבשר דק דק או שומן ם אם היה אוכל "הרמב

מדותיהן לכן השוו ו, שלא ליתן דבריהם לשיעורין, בשר רב למעטחילקו בין 

דאמנם הטעם להמתנת , י ודעימיה"ל גם לשיטת רש"ז י"וכעי, ואסרו בכל ענין

ומיעוט בשר כזה ששהה בפה זמן ארוך , שש שעות לפי שהבשר מושך טעם

נמצא שוב @@.  מ לא פלוג רבנן בין רב למעט"אבל מ, כ אינו מושך טעם"כ

 טעם צריך  וכתב דלסברת מושך]כאן[ד "הפלאה ליו' שכבר עמד בזה בחי

, וכתב עוד, דלא פלוג רבנן בין רב למעט, להמתין אחר הבליעה שש שעות

, צ להמתין שש שעות"א דאם מסירו דוקא א"ן והרמ"שכן משמע מדברי הר

 .אמנם כתב שם שהעולם אין נזהרין בזה. אבל בבולעו משמע דצריך להמתין

 .ו"ח סקנ"שלח אות ט וכה' ש פ"ח ש"בא .28

 ח שם"אא וב"ע פט ס"שו .29

דמן הדין מותר לאכול אחר תבשיל של בשר גבינה , ]ג"פט ס[ע "דעת מרן השו .30

י "ה בב"וכ, ל"א כתב דהמנהג לימנע כנ"אמנם הרמ. ובלבד שיטלו ידים, ממש

ש שדחה דעת "וע[, א"ל וסקל"ב סק"א בשיו"כ מרן החיד"וכ, ]קעג' סי[ח "באו

ר שכתב שכן נוהגין לא שייך דבדב, ע חזר בו להתיר"הגנת ורדים דמרן השו

ח "ה בכה"וכ, ]ז תמה שהיה לו להביא הדבר גם בשלחנו הטהור"ולפ, חזרה

 .ה"ג וסקנ"ב וסקנ"סקנ



 ציון áìçå øùá úå÷çøä éðéã נר 
 בשר אכילת אחר הרחקות

ãö÷

˙ÂÚ˘ ,ÛÂÚ ¯˘·· ÂÏÈÙ‡Â.31 

È·ÏÁ ÔÈÎÒ· Â‰ÂÎ˙Á˘ ÛÈ¯Á ¯·„ Â‡ ÔÂ�ˆ ,È"˘ ‡ Â�ÏÎ‡È ‡Ï˙ .יד
¯˘·‰ ˙ÏÈÎ‡Ó ˙ÂÚ˘ ˘˘ ÍÂ˙.32Â  Â‰ÈÓ‡ÓÂÈ ˙· ÔÈÎÒ· ‡Ï‡ Â�È‡ ,

¯˙ÂÓ ‡ÓÂÈ ˙· ‰�È‡˘Î Ï·‡.33 

ÏÂÁÏ ¯˙ÂÓ]Ú‡"‰�ÎÒ Â· ÔÈ‡˘ Ù [ ÈÏÎ‡Ó ¯Á‡ ·ÏÁ ÏÂÎ‡Ï‰  .טו
 ¯˘·]Í¯Âˆ‰ ÌÂ˜Ó· [Ì‰È�È· ‰Ú˘ ˙�˙Ó‰· ,‚ ‰˘Ú˘ „·Ï·Â" Î

ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯·Â ÔÁÏ˘ ˜ÂÏÈÒ,34‰Á„‰Â ÁÂ�È˜ ‰˘ÚÈ Ì‚Â .35 

 Ï ÍÂ˙ ˙„ÏÂÈ '‰„ÈÏÏ ÌÂÈ ,‰�ÎÒ Â· ÔÈ‡˘ ‰ÏÂÁ ÏÏÎ· ‡È‰.36 .טז
 ˙¯·ÂÚÓ Ï·‡]ÌÈÈÂÒÓ ÏÎ‡ÓÏ ‰˙Â‡˙� ‡Ï˘ ÏÎ ,Ï ˙¯˙ÂÓ Ê‡˘ ÏÂÎ‡

¯ÂÒÈ‡ ¯·„ ÂÏÈÙ‡[ ,˙ÂÚ˘ ˘˘ ÔÈ˙Ó˙ ‡Ï˘ ‰Ï Ï˜‰Ï ‰˘˜ , Ì‡ ˜¯Â
¯Á‡ ÏÎÂ‡ ‰Ï ÔÈ‡Â ‰˘ÏÂÁ ‰˘È‚¯Ó , ˘˘Ó ˙ÂÁÙ· Ï˜‰Ï ÌÂ˜Ó ˘È

˙ÂÚ˘.37 

‡·ÁÈ ·ÏÁÂ ¯˘· ÏÂÎ‡Ï Ì‰Ï Ô˙ÈÏ ¯ÂÒ‡ ÌÈ�Ë˜ È�Ë˜ , Ì‡ Ï„ .יז

                                    
א החמיר "והרמ, ע שרשאין להקל בזה אפילו בלא נטילה"דעת מרן השו .31

כ "ע במסקנת דבריו שצריכין ג"א בגליון השו"וכתב הגרע, להצריך נטילה

עתה נהגו איסור אפילו ל ד"י שהביא מרש" בשם מנוהביא, קינוח והדחה

,  בפניהם בסילק ובירךר וקשה להקל ולהתי,בתבשיל גבינה אחר תבשיל בשר

ל נוהגין להחמיר בזה גם "ע שמבואר דלדעת רש"ביד אברהם בגליון השו' ועי

 .ש למעלה"וכמ, ג" בשם כנה]ז"סקנ[ח "ה בכה"וכ, המתנת שש שעות

 .ה אמרו שהתיר בזה"ש אלישיב זצללה" ובשם הגרי.תצד' א סי"ג א"פמ .32

 .שםובערוך השלחן א ובאחרונים "וברמ, ג"צו ס' ע סי"בשו' עי. ה ביד יהודה"כ .33

 .א"ד פט סקכ"ח יו"ובכה, שלח אות יא' ש פ"ח ש"בא .34

כ קינוח "נחלקו האחרונים אם לשיטת הראשונים דדי בסילק ובירך צריכין ג .35

ז " שהכריע כהט]ב"ז סק"מש[ג "בפמ' ועי, ]ז"סק[ך "ובש, ]ב" סקשם[ז "בט' עי, והדחה

 .להצריך קינוח והדחה

 .מן התענית' תקנד דפטורה כל ל' ב סי"ת' ע הל"שו' עי .36

, ח מסעודה לסעודה אפילו שלא עברו שש שעות"עיין לעיל מה שהקיל הפר .37

 .ומה שמבואר בראשונים דלא בעינן דוקא שש שעות שלימות
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·ÏÁ Ì‰Ï Ô˙ÈÏ ¯˙ÂÓ ¯˘·‰ ˙ÏÈÎ‡ ÂÓÈÈÒ .ÌÈ�Ë˜ ¯‡˘Â , ‡�È„Ó
 ÔÈ˙Ó‰Ï ÂÏÎÂÈ]ÛÂÚ ¯˘·· [Ó ˜¯‰„ÂÚÒÏ ‰„ÂÚÒ ,]Ú‡" Â¯·Ú ‡Ï˘ Ù

˙ÂÚ˘ ˘˘.[38ÂÓÂ "·¯‚‰ ¯"‰ÏÏÊ ˆ"‰¯Â‰ ‰ , ¯ÂÒ‡˘ ÔÈ·Ó˘ ÔÓÊÓ˘

                                    
 איתא דאפילו תינוק היוצא מבית ]ה עשר תעשר"פיסקה כה ד, רבתי[הנה בפסיקתא  .38

 ומשמע ,אם היה אוכל בשר אינו אוכל חלב עד שירחוץ ידיו מן הבשרהספר 

אמנם הראשונים כתבו שלא להקל אלא בהמתנה מסעודה . דסגי ברחיצת ידים

 שיש מקילין ].חולין קה[ש במאירי "כמ, פ שלא עברו שש שעות"לסעודה ואע

שאין כח בו לשהות שש שעות וסעודותיו תכופות זו לזו ועכולם ממהר בקטן 

. ה לסעודהמסעודרק ,  שלא ימתין שש שעותניםיהן באיסטומכא הן בין הש

ורק בעוף הסכים , כ נתת דבריך לשיעורין"דא, שאין הדברים נראיןז "וכתב ע

א "ח[ד "תלמיד תרומהליושר -ובלקט@@.  להקל כן לפי שהוא נקל להתעכל
אבל אין להקפיד על הקטנים אם אכלו בשחרית בשר ובצהרים :  שכתב]לה' עמ

ומשמע שלא חילק בזה בין , כ"ע. פ שלא שהו כשעור שש שעות"אע, גבינה

ת שבט "בשו' ועי. מ לא הקיל להם אלא מסעודה לסעודה"אבל מ, בשר לעוף

בעוף ומסעודה לסעודה , מאירי שהסכים להקל רק כדברי ה]פד' ד סי"ח[הלוי 

אבל קטני , ז בקטנים שהגדילו קצת"וביאר דכ, פ שלא עברו שש שעות"אע

נחלקו הראשונים אם מותר להאכיל בידים והנה @@.  צ להחמיר"קטנים א

 ]הכפורים יום ה"ד. איומא [ן " והר].קכאשבת [א "דדעת הרשב, לקטן דבר האסור מדרבנן
ומיהו כתב , שרי לחינוך שהגיע פי על אף קתינו של לצרכו שהוא שכל

ודעת . למעשה לא אבל להלכה אלא כן אמר שלא ]צב' סי א"ח[' א בתשו"הרשב

 כתב לפסוק כדעת ]ח שמג"או[ע "ומרן השו,  דאסור]ז"הכא "ממאכ ז"פי[ ם"הרמב

ן " משמע דהתיר לסמוך על דעת הר]ס"ה מד"ד[ל "ובבה, ם לאסור"הרמב

ה בשיעורו "צ זללה"ר הגרב"אבל מו, ]י"כא בהגב' ד סי"יו[ג "ה בכנה"וכ, א"והרשב

ולפסוק כדעת ,  דמנהגינו שלא לסמוך בזה להקל]סט' ח סי"או[ל "הביא דעת החק

הנה אכן @@.  ם לאסור אף בדרבנן אף לצרכו של הקטן"ע והרמב"מרן השו

 העולם נהגופ ש"שאע,  לענין קידוש במקום סעודה]רסט' סי[י "כתב מרן הב

, לקטנים להשקותו יכוליןמ "מ, סעודה במקום שלא לשתות האוסרים כדברי

 שיש דכיון אפשרמ "מ, ןלקט ספינן לא דרבנן איסורידאפילו להסוברין דגם 

 כדברי נוהגים שהגדולים פ"אע ,לגדולים אפילו הכנסת בבית לשתות מתירין

ז נראה "ולפ. טניםלק להשקותו שיאסר האי כולי איסור חשיב לא ,האוסרים

מ הקטנים יוכלו להקל בהמתנת שעה אחת וסילק "מ, דגם לדידן בני ספרד

, ודעימיה להקל כן' שהרי שיטת התוס, ובירך לאחר הבשר כדי לאכול חלב
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„ÁÈ ·ÏÁÂ ¯˘· ÏÂÎ‡Ï,39˙Á‡ ‰Ú˘ ÔÈ˙Ó‰Ï ÂÎ�ÁÏ ˘È  , ‰�˘ ÏÎÂ
Ï„‚˘ ,‰Ú˘ „ÂÚ ÔÈ˙Ó‰Ï ÛÈÒÂÓ ,ÏÂ„‚Î ˙ÂÚ˘ ˘˘ ‚‰Â�˘ „Ú .

‰‡¯� Â‰ÈÓÂ ,ÌÈ�Ë˜‰ ˙ÏÈÎ‡ ¯˜ÈÚ ÔÈ�ÚÏ Ì‰ ÂÏ‡ ˙ÂÏÂ˜ ÏÎ˘ , Ï·‡
 ÌÈˆÂ¯˘Î¯˘· ˙ÏÈÎ‡Ó ˙ÂÚ˘ ˘˘ ÍÂ˙ È·ÏÁ ˜˙ÓÓ ÏÂÎ‡Ï , ‡Ï

‰Ê· Ï˜‰Ï ÌÚË Â�‡ˆÓ.40 

ÊÈ¯‡‰ Â�È·¯"¯˘· ÏÎ‡˘ ÌÂÈ·˘ ¯ÈÓÁÓ ‰È‰ Ï , ‰�È·‚ ÏÎ‡ ‡Ï .יח
‰ÏÈÏ‰ „Ú.41‰ÊÓ ¯˙ÂÈ ¯ÈÓÁ‰Ï Ì„‡Ï ÈÂ‡¯ ÔÈ‡Â .42 

                                                                                      
מ לא "מ, ז"והזהירו האחרונים דלא לסמוך ע, ונהי דהגדולים אין מקילין בזה

 .גרע משתיה של כוס הקידוש שלא במקום סעודה

 תינוק בכל הוא מצוות עשהב החינוך דשעור ודע:  שכתב]ג"שמג סק[ב "במ' עי .39

 חייב ,שבת מענין היודע כגון ,ענינו לפי דבר בכל ,וידיעתו חריפותו לפי

 כל וכן ,בציצית חייב כהלכה להתעטף היודע .והבדלה קידוש לשמוע להרגילו

 בין תורה של בין ת"בל החינוך אבל .ס"ד בשל בין ,תורה של ע"במ בין ,ב"כיו

 אסור שזה לו כשאומרים שמבין ,הבנה בר שהוא תינוק בכל הוא ,דבריהם של

 למנעו מצווה אביו אין ,כלל הבנה בר שאינו תינוק אבל ,לאכול או לעשות

 ,תורה של באיסור אפילו ,שבת מלחלל או אסורות מאכלות מלאכול כ"בע

 צריך אין כהן הוא אם וכן ,ומפרישו שמונעו מה הענין כלל מבין שאינו כיון

 אביו על מצוה אזי הבנה בר הוא כ"אא בתוכו שהטומאה מבית להוציאו

 .כ" ע.חינוך מצות מחמת האיסור מן להפרישו כדי להוציאו

אינו אלא , ל שיש להקל לקטן גם כשיטות שאינן להלכה"י הנ"כ הב"וגם מש .40

כ הויא ברכה " דאלמצד, וגם שם כתב מעוד טעם[, וכמבואר שם, במקום צורך

 .אבל לצורך פינוק בעלמא לא שמענו, ]לבטלה למקדש

ומיהו . א"ו זיע"י מהרח" שהועתק מכת]א"משפטים דף טז ע' פ[כ בשער המצוות "כ .41

וכמו שעמד , ד שעות" שהיה ממתין כ.]חולין קה[אינו כחומרת אבוה דמר עוקבא 

 .ש"ע, ]ריב' סי[ח בתורה לשמה "בזה רבינו הבא

 שכתב לדון שם על מי שהחמיר שלא לאכול בשר עד ]שם[ה בתורה לשמה "כ .42

אלא על ' ז דלא שמענו בזאת בגמ"וכתב ע, ד שעות מזמן שאכל גבינה"עבור כ

ועל מרן , ולא אצל זולתואצל אבוה דמר עוקבא ז דוקא "וג, גבינה לאחר בשר

רוצה ש וזה , שעותד"א לא שמענו חומרא זו של כ"י זיע"החסיד רבינו האר

 .נכון לעשות כןאין  ודאי ,י"לעשות עצמו חסיד יותר ממרן האר
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áìç úìéëà øçàì øùáî ä÷çøä 

, ˆ¯ÏÁ ÈÏÎ‡Ó ÏÎÂ‡‰ ,Á‡ ‰ˆÂ¯Â"¯˘· ÏÂÎ‡Ï Î ,ÂÈÙ Á�˜Ï ÍÈ· .יט
ÂÁÈ„‰ÏÂ ,�Ï ÔÎÂÂÈ„È ˙Â˜,43Â�ÈÈ‰Â  ,ÂÈ„È· ·ËÈ‰ ÔÈÈÚÈ˘ , ˜·„� ‡Ï˘

‰�È·‚‰Ó ¯·„ ÌÂ˘ Ì‰·.44‚ ‚‰�Ó‰Â " ÌÂÈ· ÂÏÈÙ‡ ÂÈ„È ıÂÁ¯Ï Î
ÂÈ„È· ËÈ·‰Ï ÏÂÎÈ˘ ,‰�È·‚‰ ˙È�Â�Ó˘ È�ÙÓ.45 ÔÈ‡˘Î ˜Á„‰ ˙Ú˘·Â 

ÌÈÓ ÂÏ ,ÌÂÈ· ÂÈ„È· ÔÂÈÚ‰ ÏÚ ÍÂÓÒÏ ÏÎÂÈ , ¯Â‡ ÂÏ ˘È˘Î ‰ÏÈÏ· Â‡
‰ÙÈ ,ÓÂ"„‚·· ÂÈ„È Á�˜È Ó.46‡ Ì‡ Ì‚Â ‰ÏÈÎ‡ ÈÏÎ· ÏÎ , ‚ÏÊÓ ÔÂ‚Î

ÛÎ Â‡ ,·ÏÁ· ÂÈ„È· Ú‚� ‡ÏÂ ,ÂÈ„È ıÁÂ¯˘ ËÂ˘Ù ‚‰�Ó‰.47ÙÏÂ " Ì‚ Ê
¯˘·‰ ˙ÏÈÎ‡ Ì„Â˜ ÂÈ„È ıÁ¯È ·ÏÁ ‰˙Â˘˘Î.48 

, ˆ¯Ï ·ÏÁ ÔÈ·˘ ÂÊ ÂÈ„È ˙ˆÈÁ¯ ,‡˜Â„ ÌÈÓ· ‰˙Â˘ÚÏ ÍÈ·˘¯ .כ
ÌÈ¯Á‡ ÔÈ˜˘Ó˘ È�ÙÓ , ˙È�Â�Ó˘ ÌÈ¯È·ÚÓ ÔÈ‡ ÌÈ�Ó˘ Ì‰˘ ÍÂ˙Ó

‰�È·‚‰ .È‡˘Î ˜Á„‰ ˙Ú˘· ˜¯ÂÌÈÓ ÂÏ Ô , ‰ˆÈÁ¯ ÏÚ ÍÂÓÒÏ ÏÎÂÈ

                                    
אבל , כ מדיח פיו ומקנחו"ע משמע דתחילה מעיין בידיו ואח"ולשון מרן השו .43

ומשמע שכן הסדר , כ רוחץ ידיו"ח כתב דתחילה מקנח פיו ומדיחו ואח"בבא

 .בדוקא

 .ב"פט ס' ד סי"ע יו"שו .44

 .ב"ח סקל"ט וכה"ך סק" ובש,פ"כ הטור בשם ר"כ .45

 .ג"ח סקל"כה .46

 כתב ]ד"סק[ת "אמנם בפ, צ נטילה" שכתב שבאוכל במגריפה א]ט"סק[ח "בפר' עי .47

ב "א בשיו"כ מרן החיד"וכ, נכון להחמיר בדבר שאין בו טורחשג "פמבשם ה

 .]שם[ח " ובבא]ד"סקל[ח "ה בכה"וכ.  דהמנהג פשוט להחמיר בזה]ו"סקט[
נאכלין ' וגבינה'עוף ' בגמ'  שכתב לצדד דדוקא נקטי:]קג[ש בחולין "ברש' עי .48

צ "אבל החלב ששותין אותו בכלי א, לפי שהגבינה נאחזת בידים, באפיקורן

אמנם אחר . צ נטילה"ח דהאוכל במגריפה א"והביא שם דברי הפר, נטילה

ה "נראה דה, שנתבאר דהכרעת האחרונים ליטול ידים גם באכל במגריפה

ע להלן לענין קינוח והדחת הפה אחר "וע. שיש לנהוג כן בשתה חלב מן הכלי

ולדעתם דהדחה היינו , ושם נתבאר שהראשונים לא חילקו בזה, שתית חלב

 .וכדברינו, גם בחלב הצריכו הדחת הידים, בידיו
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ÔÈ˜˘Ó ¯‡˘·.49‡Â "ÈÏÎÓ ‡˜Â„ ıÂÁ¯Ï ˆ , ˙·ÎÚÓ ‰ˆÈˆÁ ÔÈ‡ Ì‚Â
„·ÚÈ„· ,ÂÈ˙ÂÚ·ˆ‡ È¯˘˜ ÛÂÒ „Ú ıÁ¯È˘ È„Â ,‡Â" ÛÎ ÏÎ ıÂÁ¯Ï ˆ

Â„È.50ÈÏÎ ÍÂ˙Ï ÂÏÙÈ˘ ˜„˜„Ï ˘È ‰Á„‰‰ ÈÓ Ï·‡  ,Ú ‡ÏÂ" ‚
Ú˜¯˜.51Â��ÓÊ·˘ ¯ÂÈÎÂ  ,Ú‡"Ú˜¯˜Ï ¯·ÂÁÓ˘ Ù ,Ó" Â�È„ ‰Ê ÔÈ�ÚÏ Ó

                                    
ח "פ[ל "ומהרש, ד כתב שאין לרחוץ בשאר משקין" שהראב]י"פט סק[ך "בש' עי .49

ח "א בא"וברמ. ד"עכ. ד"ואין כדאי בזה לדחות דברי הראב, ז" חלק ע]י' סידחולין 

קעג [א "מ במג"וכ, ל" כמהרש]י"סק[ח "אך דעת הפר, ד" כתב כדברי הראב]קעג' סי[
 להשוות מים ]ב"ח קעג ס"באו[ע "ש מרן השו" ממ]ה"סקל[ח "וכן דקדק בכה, ]ד"סק

. ים הורה שאפשר גם בשאר משקיןובמים אחרונ, אמצעיים למים אחרונים

 העלה להחמיר כדברי ]ב"ח קעג סק"או[י " ובברכ]ח"ד פט סקי"יו[ב "א בשיו"ומרן החיד

ושאני ממים אחרונים שעשויין [, ובפרט שהוא דבר שאין בו טורח, ד"הראב

ורק , ]אבל כאן יש להסיר השמנונית, וכל המשקין מעבירין, להעביר הזוהמא

ח להדיח בשאר "ל ופר"ו מים הקיל שיסמוך על מהרשד כשאין ל"בשעה

ל וכתב דכמה אחרונים הסכימו לדברי " הביא דעת רש]ט"קעג סק[ב "ובמ. משקין

 .א"הרמ

 שכל הדברים הנוהגין במים אחרונים נוהגין במים ]ג"קעג ס' ח סי"או[ע "בשו .50

'  דג]ו"סק[ב "במ' ופי, בין להקל ובין להחמיר] שבין גבינה לבשר[אמצעיים 

היינו , ושאין חציצה מעכבת ושדי ליטול עד פרק השני, צ כלי"שא, פרטים אלו

ע דהסח "ש עוד השו"ומ. [במים אמצעיים כמו באחרונים' ע דמקילי"כ השו"מש

 דכוונת הדברים שנטילה ראשונה נפסלת ]ז"סק[ב "ש במ"עי, הדעת פוסל בהם

, פסול נטילת מים אמצעייםאבל אין שייך ל, אם הסיח דעתו משמירת ידיו

 ].ס ידיו נקיות מן הגבינה והחלב"דסו

. אלא לתוך הכלי, ג קרקע" מבואר שאין ניטלין ע]סז' תמים דעים סי[ד "בראב .51

מים אמצעיים ניטלין בין בכלי :  כתב]'בית שישי שער ה[ב הקצר "א בתוה"וברשב

 ]ח דחולין אות י"פ[ל "מהרשודעת . ]קעג' סי[ח "י באו"והביאו הב, בין שלא בכלי
וזהו שכתב בין שלא , ג קרקע"ל דניטלין ע"דס, א" לפרש דברי הרשב[..]ח "והפר

ל "ב בבה"וכן נראה נטיית דעת המ, ]י"ד סק"ד פט שפ"יו[ג "וכן הסכים בפמ, בכלי

הובאו [ם  ופרישה ומגן גיבורי]י"ח קעג סק"או[ר " וא]נה' סי[צ "אמנם בחכ. ]ה בין"קעג ד[
אבל צריך , צ לשפוך המים מן הכלי"א שא"דכוונת דברי הרשב, כתבו, ]ל שם"בבה

 ]א"סק ח שם"או[י "א בברכ"וכן הסכים מרן החיד, ג קרקע"ג כלי ולא ע"שיישפכו ע
על א שמברכין "א שי"שהרי כתב הרשב, והוכיח כן, ]ט"ד שם סקי"יו[ב "ובשיו

צ "ומוכח דמשום דא ,ין בכלי בין שלא בכלי ונוטלין בומיד כתב, רחיצת ידים
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ÏÎÎÈ ,˙È¯Á˘ Ï˘ ÌÈ„È ˙ÏÈË� ÈÓ ÂÎÂ˙Ï ÏÂËÈÏ ÔÈÏÈ˜Ó˘ ÂÓÎÂ.52 

Ú ‡Â‰ ‰Ù‰ ÁÂ�È˜" ˜·„� Â�È‡˘ ¯Á‡ ¯·„ Â‡ ˙Ù ÒÚÏÈ˘ È .כא
ÌÈ�È˘· ,‰�È·‚‰ È¯Â¯ÈÙ ÌÈ�È˘‰ ÔÓ ¯ÈÒÈ˘ È„Î . ÌÈ�Â¯Á‡‰ Â˜ÏÁ�Â

‚ ÍÈ¯ˆ Ì‡"ÒÚÏ˘ ˙Ù‰ ÚÏ·È˘ Î,53·ÎÚÓ Â�È‡ „·ÚÈ„·˘ Û‡Â  ,Ó" Ó
ÚÂÏ·Ï ÍÈ¯ˆ ‰ÏÈÁ˙ÎÏ ,‰ ˘È ‰Ê ‡Ï·˘ Ì‚ ‰ÓÂÔÈÏÎÂ‡ „ÒÙ.54 

 Ú ‡Â‰ ‰Ù‰ ˙Á„‰"ÔÈÈ Â‡ ÌÈÓ ‰˙˘È˘ È,55 ¯‡˘· Ì‚ ¯˘Ù‡Â .כב
‰˜˘Ó.56‰Á„‰Ï ÁÂ�È˜‰ ÌÈ„˜‰Ï ÔÂÎ�Â .57 

                                                                                      
, ידים' רחיצת'מברך על , ז"על כן גם להסוברין דמברכין ע, לשפוך המים מכלי

ד "פ שבדברי שאר ראשונים לא משמע כדברי הראב"ועל כן הסיק דאע

א משום "ד והרשב"הראבבמאי דפשיטא לן מ לא שבקינן "מ, א"והרשב

ומה גם דהוי להחמיר וליכנס בסוג  ,משמעות קצת מסתמות דשאר מחברים

ח "פ בבא"וכ, ]ו"סקל[ח "וכן הוא בכה. ספק סכנה דרוח רעה לדעת האחרונים

כ מרן "והיינו ממש, ח"ע באו"ז שכן דעת מרן השו"וכתב ע, ]ש פרשת שלח אות יד"ש[

 .ל"וק, דדינם כמים אחרונים גם להחמיר

בזה שהמים , הם בני אדםשכיון שכל הטעם משום רוח רעה שלא ידרסו עלי .52

ואמנם . שוב אין לחוש, נבלעין בצינורות ונשפכין שלא במקום דריסת בני אדם

, ק צריכין לנוטלם דוקא לכלי"צ שלפי הזוה"לענין מים אחרונים כתב באול

 . ל דאין בו אלא חידושו"אבל י, ולא לכיור

ז " תמה ע]ב"ד סקי"פש[ג "אכן בפמ,  דפשיטא שצריך לבלוע]ז"סק[דעת הפרי תואר  .53

ט "פ[ם שלפנינו "ה בגירסת הרמב"וכ, ם שכתב בולע או פולט"מדברי הרמב
ב "בשיו' ועי .מקנח פיו בפת או בפירות שלועסן ובולען או פולטן: ]ו"א הכ"ממאכ

' ועי. ם"ג מבואר שלא גרס כן בדברי הרמב" שהביא שמנוסחת כנה]ז"סקט[

ויבלע ולא 'גון שילעוס בפיו פת או פירות כ:  שכתב]סימן קו[בלשון הכלבו 

 כדי שיבלע עם ,שיאכל פת או דבר אחר: .]חולין קה[וכן הוא במאירי ', יפלוט

 .נהיאותו אוכל כל פירורי הגב

 .שלח אות יד' ש פ"ח ש"ובבא, ה"ד פט סק"ת יו"פ .54

 .ב"ד פט ס"ע יו"שו .55

וכן פסק בפשיטות , ג"ה בשם כנ]א"פט סקכ[ב "א בשיו"ה לשון מרן החיד"כ .56

 .]אות יב' כלל מ[א "בחכמ
 לדקדק צריך שאיןם " כתב בשם הגהות מיימוניות ומהר]קעג' סי[ח "י או"בב .57
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˘ÌÈ�¯Ùˆ‰Â ÌÈ�È˘‰ ¯˜�È˘ ·ÂË , ÔÓ ¯·„ ÌÂ˘ Ì‰· ¯‡˘È ‡Ï .כג
‰�È·‚‰.58 

‡ÛÂÚ ¯˘· ˜¯ ‰�È·‚‰ ¯Á‡ ÏÂÎ‡Ï ‰ˆÂ¯‰ , ÁÂ�È˜ ‡Ï ÍÈ¯ˆ ÔÈ .כד
ÌÈ„È ˙ˆÈÁ¯ ‡ÏÂ ‰Á„‰ ‡ÏÂ.59ÈÂ "Â ¯ÈÓÁ‰Ï ÔÂÎ�˘ ‡ ÁÂ�È˜ ÍÈ¯ˆ‰Ï

ÌÈ„È ˙ˆÈÁ¯Â ‰Á„‰Â.60 

                                                                                      
פט [ד "ך ביו"וכן הוא בש, יקדים שירצה מהם איזה אלא והדחה פה בקינוח

א "כ מרן החיד"וכ, אכן בלבוש כתב דיש להקדים הקינוח להדחה. ]א"סקי

 ]פט' ד סי"יו[בטור ' ועי. ]שם[ח "ה בדברי רבינו הבא"וכ. ג" בשם כנה]כ"סק[ב "בשיו
, במקום קינוח והדחהלהם  ועולה ,יש נוהגין לשרות פת במשקה ואוכליןש

 .טוב לעשות כל אחד בפני עצמוז ש"אבל כתב ע

 .ג"א בשם כנה"ח סקל"כה .58

ד "ע יו"ובשו, ]בית שלישי שעד ד[צר ב הק"א בתוה"ורשב, ]א הלכה כז"ט ממאכ"פ[ם "רמב .59

 תני :]חולין קד[' שהוא ממה שאמרו בגמ, י"ומקור הדבר כמו שביאר בב. ]ב"פט ס' סי[

ואמנם יש בראשונים שפירשו דאפילו עוף , אגרא עוף וגבינה נאכלין באפיקורן

פ נפרש "עכ, אבל גם לדידן דלא נקטינן הכי, צ להמתין"כ גבינה א"תחילה ואח

רק מה שלדעת , ולא נמצא חולק בדבר. צ כלום"כ עוף א"בגבינה תחילה ואחד

פ שגם בשר חיה אינו אלא "אע, ם יש להחמיר בחיה כמו בבהמה"הרמב

א דבשר חיה "ודעת הרשב, ]ומשום דבשרה דומה לבהמה החמירו בה[, מדרבנן

 .צ קינוח והדחה"שאם אוכלו אחר הגבינה א, כבשר עוף בזה

ואפילו אם רוצה לאכול בשר עוף : ]ש פרשת שלח אות יד"ש[ח "ו הבאזה לשון רבינ .60

. וכנזכר בבית יוסף אורח חיים, צריך קנוח והדחת פה ונטילת ידים, אחר החלב

ולא הזכיר שם , ח שכתב כן"י באו"ואני עני לא מצאתי כלל בדברי הב. ל"עכ

,  אחתק שלא לאוכלן בסעודה"להחמיר גם בבשר עוף רק לענין דברי הזוה

ל דבזה אין חוששין "דס, ח בהלכה זו איירי לענין שותה חלב"ורבינו הבא[

וגם אין ענין קינוח והדחה שייך לענין , וכמו שיתבאר להלן, ק"לדברי הזוה

י דברי "ד הביא מרן הב"וגם הלא מכל מקום ביו]. אכילה בסעודה אחת

ולא , להורותא שכן ראוי "והביא דברי הרשב', ם והביא מקורם מן הגמ"הרמב

והן @@.  ע"וצ, ל"כנ, וכן פסק בהדיא בשולחנו הטהור, העיר כלום עליהם
שאינו צריך לקנוח הפה  שהביא שיש דעה ]חולין שם[כי נמצא במאירי , אמת

אבל מלבד שאינו כדברי רבינו , מ לקנח מעט בבגד" אבל צריך הוא מ,בפת

, רי עצמו דחה שיטה זוהנה המאי, י"שהצריך גם קינוח והדחה וגם נט, ח"הבא
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, ÈÏÎÓ ·ÏÁ ‰˙˘ Ì‡ ,Â· Ú‚� ‡ÏÂ ,ÌÈ¯Á‡ ·ÏÁ ÈÏÎ‡Ó ÏÎ‡ ‡ÏÂ .כה
È"¯˘·‰ Ì„Â˜ ÂÈÙ ˙Á„‰· È„˘ ‡ ,‡Â"˙Ù ˙ÒÈÚÏ· ÁÂ�È˜ ˆ . Ï·‡

ÂÈÙ· ‰Á„‰Â ÁÂ�È˜ ÍÈ¯ˆ ‰Ê· Ì‚˘ ‰‡¯�,61 „ˆÓ ‡Â‰˘ ‰‡¯�Â 
·ÏÁ·˘ ˙È�Â�Ó˘‰ ,„ÂÁÏ ‰Á„‰· ‰Ï È„ ‡Ï˘ ¯˘Ù‡˘. 

�¯‡‰ ˘‡Â Â˙Â‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó˘ ÈÓÂÈ„È· ÏÎÂ‡ Â�È‡ , ÏÂËÈÏ ÍÈ¯ˆ Â�È .כו

                                                                                      
, נוח בעולםידרך פרסום ואפקירותא בלא שום קהיינו באפיקורן וכתב דפירוש 

, ח ודאי לא הזכיר כלל שיטה זו"י באו"פ בב"ועכ, וכן הוא דעת כל הראשונים

בלשון שנכון להחמיר [ח " שהביא דברי רבינו הבא]ה"פט סקמ[ח "בכה' ועי. ע"וצ

 .נהג בגדדה מ"ושכ, צ"ה בזב"ושכ, ]כן

 כתב לצדד דדוקא בגבינה שנדבקת בשינים ובחניכים .]קג[ש בחולין "הנה ברש .61

אמנם נראה שמדברי . אבל להסרת החלב די בשטיפת הפה, קינוח והדחה' בעי

דהנה בארחות , וגם בחלב יש לקנח הפה, הראשונים משמע דלא נקטי הכי

 משמע דאין חילוק בין חלב לגבינה ]ן קוסימ[ והכלבו ]איסורי מאכלות סוף אות עב[חיים 

 אבל , מותר לאכול בשר מיד, תחלה'או חלב'מי שאכל גבינה : שכתבו, בזה

ואמנם כתבו שידיח הפה , כ"ע, צריך שידיח ידיו ויקנח הפה בין הגבינה והבשר

אבל הנה בהמשך דבריהם , ולא הזכירו גם החלב, והבשר' הגבינה'ויקנח בין 

אבל לאחר חלב אוכל , ]מלבד בעוף[בשר אחר גבינה ע מם נמנ"הביאו דמהר

וכן ,  ודעת שאר הפוסקים שאין לחלק בין גבינה לחלב:ז"וכתבו ע, כל בשר

 על ידי קנוח והדחה ',בין אחר חלב' בין אחר גבינה ,נהגו העולם לאכול בשר

ואף כי הדחה [, ומבואר דגם אחר חלב היו עושין קינוח והדחה. כ"ע. קצת

ואינו , מ קינוח ודאי בפה קאמר"אבל מ, ש לעיל"וכמ, ינו בידיודקאמר הי

 כתב דמקצת אחרונים ]מז' ה סי"ח[דברי מלכיאל ת "ובשו@@].  ש"כדברי הרש

מי : ]ו"א הכ"ט ממאכ"פ[שכתב , ם"וסתר דבריהם מדברי הרמב, ש"כתבו כהרש

ידיו וצריך שידיח , שאכל גבינה או חלב תחלה מותר לאכול אחריו בשר מיד

ם "והנה אמנם תחילת דבריו פתח הרמב. כ"ע, ויקנח פיו בין הגבינה ובין הבשר

ז "ולפ[, ובין הבשר' הגבינה'ושוב בקינוח והדחה כתב בין ', או חלב'בגבינה 

בבשר א "בד: ]ז"הכ[ם "אבל הנה בהמשך כתב הרמב, ]ש"משמע קצת כהרש

 אינו ',או החלב'אבל אם אכל בשר עוף אחר שאכל הגבינה , בהמה או חיה

דדוקא בעוף שאחר , ומשמע מכאן. כ"ע, צריך לא קנוח הפה ולא נטילת ידים

פ שהוא אחר "אע, אבל בבשר בהמה צריך, צ קנוח והדחה"הגבינה או החלב א

 .לאו דוקא קאמר, ומה שלעיל השמיט חלב, החלב בלבד
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¯˘·‰ ˙ÏÈÎ‡Ï ·ÏÁ ÈÏÎ‡Ó ˙ÏÈÎ‡ ÔÈ· ÂÈ„È.62 ÍÈ¯ˆ˘ ËÂ˘Ù Ï·‡ 
ÂÈÙ ˙Á„‰Â ÁÂ�È˜. 

ÔÁÏ˘Ï ·ÏÁ‰ ÈÏÎ‡Ó ˘È‚Ó‰ ,Ì‰ÓÚ ˜ÒÚ˙Ó‰ Â‡ , ÏÎ‡ ‡ÏÂ .כז
Ì‰Ó ,¯˘· ˙ÏÈÎ‡ Ì„Â˜ ÂÈ„È ıÁ¯È˘ ÈÂ‡¯ , ÔÓ ˜·„�˘ ˘˘ÁÓ

ÂÈ„È· ‰�È·‚‰.63 

¯ÏÁ Ï˘ ÏÈ˘·˙ ‡Ï‡ ÏÎ‡ ‡Ï ÂÏÈÙ‡ ,ˆ Ì„Â˜ ÂÈ„È ÏÂËÈÏ ÍÈ· .כח
¯˘·‰ ˙ÏÈÎ‡.64 Ï˘ ÏÈ˘·˙ ˜¯ ·ÏÁ Ï˘ ÏÈ˘·˙ ¯Á‡ ÏÎÂ‡ Ì‡Â 

¯˘· ,]ÂÓˆÚ ¯˘· ‡ÏÂ[ ,‰Ê· ÌÈ�Â¯Á‡‰ Â˜ÏÁ�,65 ıÂÁ¯Ï ‚‰�Ó‰Â 
ÂÁÈ„‰ÏÂ ÂÈÙ Á�˜ÏÂ ÂÈ„È , ¯˘· Ï˘ ÏÈ˘·˙ ÏÂÎ‡Ï ‰ˆÂ¯˘· ÂÏÈÙ‡Â

ÛÂÚ.66 

ˆ¯�È·‚‰ ¯Á‡Ï ¯˘· ÔÈÏÎÂ‡˘Î , ÔÁÏ˘‰ ÔÓ ¯ÈÒ‰Ï ¯‰ÊÈÏ ÍÈ‰ .כט
‡˘ ˙Ù‰ È¯ÂÈ˘ ÏÎ‰�È·‚‰ ÌÚ ÂÏÎ,67 ¯‡˘ È¯ÈÈ˘ ÔÈ„‰ ‡Â‰Â 

ÌÈÏÎ‡Ó ,‰Ê· ‡ˆÂÈÎÂ ÌÈËÏÒ‰ ÔÂ‚Î.68ÔÎÏ  , ˙Ù ÏÂÎ‡Ï ‰ˆÂ¯‰

                                    
 .א ועוד"ה בשם מרן החיד"ח פט סקס"כה .62

י בשם "ה בב"וכ, צ בזה נטילה לאכילת הבשר"כתב שא ]ג"פט ס[א "הנה הרמ .63

ואין ,  כתב שאין זה אמור אלא בנטילת מים ראשונים]א"סקכ[ך "אמנם הש, י"רש

לפי שיש לחוש שידבק בידיו מן , י כלל להקל בשמש במים אמצעיים"כוונת רש

נים  הביא שהאחרו]ה"סקל[ב "א בשיו"אמנם מרן החיד. ]שם[ח "ד הפר"וכ, הגבינה

ע "צ דעל כן העיקר כשו" הביא מזב]ד"סקס[ח "ובכה. א"יישבו דברי מרן והרמ

 . שצריך נטילה]ו"סקס[י אחר כתב שם "מ אם השמש אוכל ע"ומ. א"והרמ

 .ג"ד פט ס"ע יו"שו .64

א החמיר "והרמ. ע שרשאין לאוכלו אפילו בלא נטילת ידים"דדעת מרן השו .65

 .כ"ך סק"ש בש"וכמ. ואפילו ביום, דיו ביניהםשאם נוגע בידיו בתבשילים יטול י

ומיהו אפילו בתבשיל שיש בו רוטב מגבינה קשה אין מצריכין שש . ז"ח סקנ"כה .66

 .ש"ע, ח"ח סקנ" כה-ובלבד שאין בו שום ממשות מן הגבינה , שעות

 .ד"ע פט ס"שו .67

, י"והובאו בב, ]אס' סי[בשר בחלב ' ז הל" ובאו]ז' ח דחולין סי"פ[ה בהגהות אשרי "כ .68

 .]ו"סט[ה בערוך השלחן "וכ
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˙È·ÏÁ ‰„ÂÚÒ· ,‰„ÂÚÒ ‰˙Â‡· Í¯ËˆÈ ˙Ù ‰ÓÎ Â˙Ú„· ¯Ú˘È ,
Â˙ÏÈÎ‡ Ì„Â˜ ‰Ê ¯ÂÚÈ˘Î ÒÂ¯ÙÈÂ ,ÔÁÏ˘Ï ‰�‡È·È ‡Ï ˙Ù‰ ¯‡˘Â ,

˙È¯˘· ‰„ÂÚÒ· ‰· ˘Ó˙˘‰Ï ÏÎÂÈ˘ È„Î.69 „‡Ó Â„ÈÙ˜‰ Ì‡ Ì�Ó‡ 
Â¯‰Ê�Â ÂÒ¯Ù˘Î ˙È·ÏÁ ˙È�Â�Ó˘ ÏÎÓ È¯Ó‚Ï ˙ÂÈ˜� ÌÈ„È‰ ÂÈ‰È˘ 
˙Ù‰ , ‰„ÂÚÒ‰ ˙Ú· ‰�ÓÓ ÂÒ¯Ù Ì‡ Ì‚ ‰· ˘Ó˙˘‰Ï ÂÏÎÂÈ

˙È·ÏÁ‰.70 

                                    
 ]לח' ד סי"א יו"ח[מ "באגרוהנה @@.  ע"ל בשו"וכנ, צ פרק יח אות יא"ה באול"כ .69

, ז דוקא לענין חתיכות הפת הקטנות שהיה דעתו לאוכלם עם הגבינה"דכ, כתב

שעומדת בין לאכילתו עם , אבל ככר הלחם שפרס ממנו, ועל כן לא נזהר בהם

, בזה ודאי נזהרין בה ואין לחוש שנגעה בגבינה, חלב ובין לאכילתו עם הבשרה

, דמשמע דוקא הפתיתין, ש בירושלמי צריך לבער פתיתין"ש שפירש בזה מ"וע

אשרי שכתב דמצוה מן המובחר ' ד דבהג"הסכים בסו, ומיהו, ולא כל הלחם

אלא , ולהכוונתו אף לפת הגד, לסלק הפת וכל שאר מאכלים שהיו עם הגבינה

פ "דהלא פירורי הפת מחוייב מדינא ע, שבזה דקדק לכתוב מצוה מן המובחר

שהזהיר , ה לא נראה כן"צ זללה"ר הגרב"מדברי מוואמנם @@.  הירושלמי

וגם . לפרוס מן הפת הגדולה כל מה שצריכין קודם שיביאוה לשלחן החלבי

 בעת אכילת הנה אם פורסין ממנה, מ דודאי בפת הגדולה נזהרין"כ האגר"מש

או , א ליזהר שלא תתלכלך ממשהו של גבינה"נראה שא, מאכלי החלב

יש לפרש ', פתיתין'ומה שאמרו בירושלמי לבער . משמנונית שעל הידים

משום דמעיקרא נזהרו ולא הביאו כלל לשלחן חלק הפת שהיו , בפשוטו

 ועל כן לא הוצרך הירושלמי להזהיר אלא על, מייעדין אותו לסעודה בשרית

אף היא , אבל לעולם אם יביאו הפת הגדולה לשלחן החלבי, פתיתין שנשארו

', מצוה מן המובחר'ומה דנקט הגהות אשרי לשון . יש לסלקה באכילת הבשר

ד הירושלמי שיש לסלק גם כל שאר "לפי שהוסיף ע, ל בפשוטו"כ י"ג

א הלא סילוק הפתיתין הו, מ"וגם להאגר[, וזה לא נתבאר בירושלמי, המאכלים

א מצוה מן המובחר לפי שהוסיף גם סילוק הפת "אלא דנקט ההג, מן הדין

, ל גם לדידן"כ שפיר י"וא, מ"האגר' שלא חייב הירושלמי להסירה לד, הגדולה

מ כתב מצוה מן המובחר לפי "מ, הוא מעיקר הדין' כל הפת'דאף דסילוק 

 ].שהוסיף שאר המאכלים

כי בפשטות ובסתמא לאו ,  בזה מאדויש ליזהר. צ פרק יח אות יא"ה באול"כ .70

ועל כן רק ביודע בוודאות שלא נתלכלך הפת כלל יוכל , אדעתיה ליזהר
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 .א שם"וברמ, ד"ע פט ס"שו' עי .71

 .'ז בתשו"ח בשם הרדב"ת סק"ובפ, ח"ב סקל"א בשיו"מרן החיד .72

אן: ]א"משפטים דף קכה ע' פ[ק "הנה איתא בזוה .73 ח  כ   ש   ו א  ָ    ת  ְ ּ ְ ׁ  ַ כ , ּ ּ   ָ  ד  אי ּ ְ יל ה  כ  א  אן ד  ַ     ל מ      ִ  ָ ְ     ַ   ּ

א  ל  יכ  ָ   מ   ְ א] בשר וחלב' פי[ֵ   ח ד  ר כ   ב   ח  ת  א  ֲ  ָ  ד  ַ ּ   ָ ּ  ַ א ֹ או . ּ ְ ִ ְ א ח ד  ת  ע  ש   ֲ  ָ  ב      ָ  ֲ ַ ׁ ְ ּ א,   א ח ד  ת  עוד  ס  ֲ  ָ  או  ב      ָ ָ    ְ ִ ּ   ֹ ּ, 

א יל  ע  ל  ינ ון ד  י א  ב   ג  י ל  ו  פ  ל  ק  א ב   ס  ל  ק  י א מ  ד  י א ג  ז  ח  ת  ין א  מ  ין יו  ע  ב   ר  ָ       א    ֵ  ְ ִ     ּ  ִ   ֵ ּ  ַ  ְ    ֹ  ּ  ִ ְ ִ ּ    ָ  ָ  ֻ ְ    ָ ְ  ַ    ָ ְ  ַ ְ ִ    ִ  ֹ    ִ ְ ּ ְ  ַּ ּּ א , ּּ ת   י ע  ס  ָ   ו  ּ ְ  ַ ִ  ְּ

ה  ין ב   ב  ר  ק  ת  א מ  ב  א  ס  ֲ מ  ַ ּ     ִ ְ  ָ ְ ִ    ָ  ֲ  ָ יה ְ א, ּ ֵ   ד  מ  ל  ע  ין ב   ינ  א ד  ר  ע  ת  א  ים ל  ר  ג  ָ   ו   ְ  ָ ְ ּ     ִ  ִ   ָ  ֲ ְ  ַ  ְ    ִ  ָ ין, ְּ  יש   ד  א ק  ל  ין ד  ינ  ִ     ד  ׁ  ִ  ַ    ָ ְ     ִ  ִ ּ ּ י ,ּ א   ְ  ִ   ו 

ין מ  ינ ון יו  א  ר ב   יד ב   ל  ּ     ֹ  ִ   או   ִ ְ ּ   ַ ּ     ִ א, ּ ֹ  ת  מ  ש   יה נ  ין ל  פ  ז  ָ   או  ְ ְ ׁ  ִ     ֵ     ִ  ְ א, ּ ֹ  ח ר  א א  ר  ט  ס  ֲ  ָ  מ   ַ   ָ  ְ  ִ א א , ּ ִ ל  ָ    ִ ד  אּ ְ יש   ד  י ק  ָ  יה  ׁ  ִ  ַ    ִ  ּ .

' גמש ב"דהנה במ', בסעודתא חדא'ק "מהו כוונת הזוה, לעייןויש @@.  ל"עכ

ם "ף והרמב"פירשו הרי,  בשם שמואל דלא אכל חלב עד סעודה אחרת.]חולין קה[

שהוא זמן ,  דכוונת דבריו עד שיעברו שש שעות]קעג' ח סי"י או"הובאו בב[ש "והרא

הנה אם , אמנם מאידך. ק כן יש לפרש"ושמא גם בדברי הזוה, סעודה אחרת

דכוונת דבריו , ל"וכל לומר כננ', בסעודה אחרת'ק מורה לאכול רק "היה הזוה

אבל השתא דלא כתיב אלא שלא , אחר שש שעות שהוא זמן סעודה אחרת

' לכאורה דוחק להעמיס בזה דכוונת הדברים עד אחר ו', באותה סעודה'יאכל 

.  'אותה סעודה'כי אחר שסילק ובירך קשה לקרות לאותו הזמן , שעות

 ]ו"פט סק' ד סי"יו[ח "ה הפרדהנ, שנחלקו בזה רבותינו האחרוניםומצינו @@
, דמה שיש נוהגין באשכנז להמתין רק שעה בין בשר לחלב,  כתבו]שם[א "והגר

דמדברי , ח"וכתב הפר, ק"פ הזוה"הוא ע, ]ב"שם ס[א " וברמ..]'סי[ד "כנזכר בתה

דגם , כ קולא"ומשמע ג, ק משמע חומרא דגם אחר גבינה לא יאכל בשר"הזוה

א נקטי דסעודה אחת "ח והגר"ומבואר דהפר, י בשעה אחתבגבינה אחר בשר ד

כ "שהיא ג, אבל בסעודה אחרת, ק היינו אותה סעודה דוקא"דקאמר הזוה

, ך"וכן נראה מדברי הש. מותר, פ שלא עברו שש שעות"אע, בשעה אחרת

א שנוהגין להחמיר בבשר אחר גבינה קשה " על מה שהביא רמ]ז"פט סקט[שכתב 

דלפי מה שנתבאר שיש , ק"ה בזוה"וציינו שם שכ, בשרכמו בגבינה אחר 
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, ק מודה"אפשר דגם הזוה, מקילין להמתין רק שעה אחת בין בשר לגבינה

, ונראה כוונתו, ק"וכן משמע בזוה, שלא אסר אלא בסעודה אחת ושעה אחת

ק שאסר רק "כ פירשו דברי הזוה"ע, דהנוהגין להמתין שעה אחת אחר בשר

ק בבשר אחר "כ גם מה שחוששין לדברי הזוה" וא,ח"וכהפר, באותה שעה

מבואר , ק"מ בזוה"ך הסכים לזה דכ"ואחר שהש, אינו אלא שעה אחת, גבינה

.  ולא זמן סעודה שהוא שש שעות, דנקט דסעודה אחת היינו כפשוטו

,  הביא מדברי ספר זוהר הרקיע]ו"פט סק' סי[ב "א בשיו"מרן החידאמנם @@

, י"ל וגורי האר"י זצ"ספר זה הוא מהאר: ל"יריים בזהאשר כתב עליו בשיירי ש[

ז מזכירו "ובפירוש הרמ, ז"הר ויש בו הגהות הרמופירוש על איזה מאמרי הז

שכוונתו לאסור כל סוגי , ק"שפירש כוונת הזוה, ]כ"ע, תדיר וסומך עליו

או אפילו בחיבור ששניהם בשעה , או בבישול יחד, החיבור בין בשר לחלב

והיינו , או אפילו בחיבור בסעודה אחת, ילת השעה וזה בסופהזה בתח, אחת

כ חשיבי "וכל שלא עברו שש שעות ג, שהוא תוך שש שעות, בזמן סעודה אחת

פ שמתחילה "ואע. [ל בזה"עוד בסמוך במנהג רבינו האריז'  ועי.מתחברין ואסור

' שעתא חדא'ח ולפרש דלשון "פ לחלוק על הפר"א בשם הכו"הביא מרן החיד

א שהם דברים דחוקים "ז מרן החיד"וכתב ע, כ מבוקר לערב"ק היינו ג"זוהשב

משום דלא , זוהר הרקיע' מ הסכים לדברי ס"מ, להוציא התיבה ממשמעה

ולזה יש קצת סמך ', סעודה חדא'אלא בתיבת ', שעתא חדא'פירש כן בתיבת 

שם [ג "וכן משמע בפמ]. כ"וגם אינו דוחק כ, ל"מדברי הפוסקים גבי שמואל כנ
', כזוהר'דשאר אחרונים החמירו שש שעות , ל"ך הנ"ד הש" שכתב ע]ז"ד סקט"שפ

 ]ו"שם סק[תואר -ובפרי@@.  שש שעות דוקא' ק בעי"משמע דנקט דלהזוה
ק דבסעודה חדא היינו עד עבור שש "כ מתחילה לפרש דברי הזוה"כתב ג

פי עומק וכתב של, אבל שוב חזר בו', כמו שפירשו גבי שמואל בגמ, שעות

קאי באוכל גבינה ' שעתא חדא'דב, ק"הדברים נראה יותר לפרש דברי הזוה

קאי באוכל בשר תחילה ] שעות' שהיא ו[' סעודה חדא'ו, תחילה ואחריה בשר

ז הדר דינא דדוקא בגבינה אחר בשר יש להמתין שש "ולפ, ואחריו גבינה

ודלא , רואין מכאן מקור למה שיש נהגו להמתין רק שעה אחר בש[, שעות

ומיהו יש [, ומאידך בבשר אחר גבינה אין להצריך יותר משעה אחת, ]ח"כפר

דלדבריו נמצא דבבשר אחר גבינה לא מצינו מקור רק שלא יאכלם , להעיר

קאי ' סעודה חדא'ד[, אבל לא מצינו שלא יאכלם באותה סעודה, באותה שעה

כל , רכת המזוןכ אפילו לא יברך ב"וא, ]ל"כנ, ק על גבינה שאחרי בשר"בזוה

וגם , נ כן משאר פוסקים"ול, שעברה שעה מאכילת הגבינה יוכל לאכול בשר

ת "וכמשי, ז אחר הגבינה"הוא עצמו החמיר אפילו בבשר עוף לברך ברכהמ
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וכתב , ק" הביא דברי הזוה]קעג' ח סי"או[י "מרן הבוהנה @@].  ק"וצע, להלן

', בסעודה אחת'חר גבינה שמפני זה יש מחמירין על עצמם שלא לאכול בשר א

 שמתחילה ]תרפז' ח סי"והובא במרדכי חולין פ, תרטו' ד סי"ח[ם שהשיב "והביא דברי מהר

מסעודה 'עד שפעם אחת , היה נראה בעיניו כמינות להחמיר בבשר אחר גבינה

 בבשר אחר גבינה כמו ו להחמיר על עצמוגזר, ו מצא גבינה בין שיני'לסעודה

י משמע שהחמירו שלא לאכול "אורה מלשון מרן הבולכ. גבינה אחר בשר

פ שלא עברו ביניהם שש "אע, אבל כשאינם בסעודה אחת', בסעודה אחת'

מסעודה 'ם שמצא גבינה בשיניו "פשטות דברי מהר, ומאידך. מותר, שעות

ש להחמיר בבשר אחר "ז גם מ"ולפ, משמע דהיינו עד שש שעות', לסעודה

כי לא משמע , משמע שמחמיר שש שעות ביניהם, גבינה אחר בשר' כמו'גבינה 

י משמע דמנהג "ומדברי מרן הב, שהיה נוהג להמתין רק שעה אחת אחר בשר

ם לעצמו נהג "דאמנם מהר, ל"צושמא @@.  ק"כ בזוה"ם מתאים עם מש"מהר

ק "י דכוונת הזוה"אבל דעת מרן הב, להחמיר להמתין שש שעות אחר הגבינה

י "ולא כהברכ, או כהפרי תואר, ל"ח הנ"וכהפר[, לאסור דוקא באותה סעודה

ם שבא "כ כמהר"פ שאין אנו מחמירין כ"אע, ואנן לדידן, ]בשם זוהר הרקיע

פ לימנע מאכילתן בסעודה "ק ועכ"מ יש לנו לחוש לדברי הזוה"מ, מעשה לידו

.  ק"ש בזוה"ם לגמרי למ"י להשוות מנהג מהר"אבל אין כוונת הב, אחת

פ "והוא ע,  דיש תיקון באכילת בשר אחר גבינה]ח"בת פש[י "דעת החמוהנה @@

 דמים אמצעיים היינו בין גבינה ]א"ו ע"דף רמפנחס ' פ[מה שהביא מרעיא מהימנא 

ל דאין אוכלין בשר וגבינה "ק הנ"ש בזוה"דמכאן מוכח דמ, ז"וכתב ע, לבשר

אבל בבשר אחר גבינה הרי , בגבינה אחר בשרהיינו דוקא , באותה סעודה

שלא , והביא עוד. ובזה נוטלין מים אמצעיים, תבאר ברעיא מהימנא דמותרנ

לא היה אוכל גבינה ביום שהיה רק ש, ל"א על רבינו האריז"ו זיע"כתב מהרח

אבל לא כתב שלא היה , אפילו זה בתחילת היום וזה בסוף היום, אוכל בו בשר

,  שלא כדתהואי "גורי הארומה שהוסיפו בזה  ,אוכל בשר ביום שאכל גבינה

הבו ו, ל"עיא מהימנא הנו שמוסכמים עם דברי הר"ואין לנו אלא דברי מהרח

 ]ו"פט סק' ד סי"יו[ב "א בשיו"החידומרן @@.  י"ד החמ"עכת, דלא להוסיף עלה
ק " דהזוה]קעג' ח סי"או[וכתב שכן הסכים הרב יד אהרן , ל"י הנ"הביא דברי החמ

ת פני "הוא בשו[ה אחד מחכמי הדור ז הור"ועפ, איירי רק בגבינה אחר בשר

בעל , קרובו של רבינו משה אמרילייו, ]ה' ד סי"יו[, אהרן לרבי אהרן אמרילייו

שאפילו החסידים שנהגו לשהות שעה ] ם"ספר הלכה למשה על סדר הרמב

לפי , מ מותרין בלא התרה"מ, שש שעותאו גם נהגו , אחת מגבינה לבשר

ל "ש ויטאל ז"א עצמו הביא דהרי מהר"חידמרן האכן @@.  שנהגו כן בטעות
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א "ו זיע"י אביו מהרח" שהעתיק מכת]א"משפטים דף טז ע' פ[כתב בשער המצוות 

 לא היה אוכל בשר עד ,ל נהג שבכל אותו היום שאכל גבינה"מורי ז: ל"בזה

 שלא לאכול בשר אחר ,ל היה נוהג"ומורי ז: ולפנינו הנוסח. ל"עכ. הלילה

, ו עצמו כתב כן"שגם מהרחומבואר . כ"ע. ר כל היום בשגבינה וגבינה אחר

ק "והיינו כפשט דברי הזוה, לא היה אוכל בשר אחר גבינה כל היוםל "שהאריז

. ח"י והפר"וכהבנת מרן הב, דאין חילוק בין גבינה אחר בשר לבשר אחר גבינה

לבטל מה שנהגו שהרב תורת חיים כתב שמחמת כן ראוי , והביא עוד שם

ל החמיר "ז נמצא דהאריז"לפואמנם @@.   בשרכ"כול חלב ואחבעצרת לא

כ "ולא סגי ליה ג, דלא רק שלא אכל בשר אחר הגבינה בסעודה אחרת, עוד

זה הוא פירוש דברי , ש בספר זוהר הרקיע"אשר לפמ[שעות ' בהמתנת ו

אלא גם עד הלילה היה , ]לאסור בשר עד שש שעות אחר הגבינה, ק"הזוה

נמנע , וכן להיפך[, מחמת שאכל גבינה בתחילת היוםנמנע מאכילת בשר 

ומיהו אינו כחומרת אבוה דמר עוקבא , מחלב אחר הבשר כל היום עד הלילה

ח בתורה לשמה "וכמו שעמד בזה רבינו הבא, ד שעות" שהיה ממתין כ.]חולין קה[

ולא , כחולק על התלמוד שכתב שאין זה ]ל"הנ[ם "מהר' בתשו' ועי]. ש"ע, ]ריב' סי[

כההיא דאבוה דמר עוקבא שלא היה אוכל גבינה עד , כמוסיף שהוא גורע

 ואמנם .'כל חד מצי לאחמורי אנפשיה לעשות משמרת וכוד, ]ע"מעל[למחר 

כההיא ,  התיר רק למי שאירע לו מעשה]ו' ח סי"פ[ש לחולין "ל ביש"מהרש

א "ומרן החיד, רחין כתב שאין דבריו מוכ]ז"פט סקי' ד סי"יו[ך "אבל בש, ם"דמהר

 כתב לחלק בין אם עושה כן מחמת שיש לו פקפוק בעיקר ]ב"יז סק' ד סי"יו[י "בברכ

מצד חומרא וגדר אבל בעושה , דבזה אסור כשהלכה רווחת להתיר, הדין

אמצעיים דמים רעיא מהימנא בש "ומ@@.   מותרולקדש עצמו במותר לו

ל בין גבינה "אלא ר, דלאו דוקא ל"א די"כתב מרן החיד, בין גבינה לבשרהיינו 

, אלא הוא היה מונה סוגי וחלקי המים, ולא נחית להכי, לתבשיל של בשר

פ תבשיל של בשר מותר לאכול אחר גבינה אפילו "ז מבואר דעכ"ובאמת לפ[

בספרו גם @@].  ]ז"סק[א בעצמו בסמוך "ש כן מרן החיד"וכמ, באותה סעודה

 ,ל" הנתושער המצוש ויטאל ב"ברי מהרא לחזק ד"ככר לאדן כתב מרן החיד

ל "שהאריז',  ובנגיד ומצוה וכו]סוף משפטים[והוסיף שכן נמצא גם בליקוטי תורה 

ח "ע בספר משא חיים להגר" וע.לא היה אוכל בשר אחר גבינה כל היום

לאכול בכל שבת בסעודת , י"י שמתחילה היו נוהגין באיזמיר כדברי החמ'פלאג

ש בשער טעמי המצוות "ושוב כשנודע להם מ, כ בשר"המנחה חלב ודבש ואח

ואין אוכלין בשר אחר , ביטלו המנהג, ל נמנע מזה"ובנגיד ומצוה שהאריז

כתב , ד הסוד יש בזה תיקון"י לבאר דע"בחמש "ומ@@.  גבינה בסעודה אחת
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 אנן יד עניי לא צייתינן אלא ,ולענין תיקונים וסודות: ל"א וז"ז מרן החיד"ע

 ואפילו לתלמידי ,ל"י זצ"ל שקבל מרבינו האר"ו זצ"תוב ממהרחאשר נמצא כ

ל שלא "ו זצ" אזהרה שמענו ממהרח,ל שזכו ולמדו מפיו פה קדוש"י זצ"האר

 וכבר כתבתי ,ה כידוע"ז זלה"והחזיק בזה מאד הרמ, להשגיח בדבריהם

, ש ויטאל הן היותר אמיתיים"נה שערים שסידר מהרובמקומות אחרים ששמ

' וזיכני ה. שלמדם עמו, בכתב ובעל פה, ל"ו ז" רבינו מהרחשקבלם מאביו

ונתבוננתי צדיק מה פעל , ל עצמו"ו ז"ש מהרחוי הקד"ת מכםשערי' וראיתי ח

ספרי דרך עץ חיים ופרי עץ חיים שסידר הרב , ושניים יסעו. ש בסדרו"מהר

י עצמו הדר תבריה "דהרב חמ, אמתוהן @@.  כ"ע. ל"ם פאפירש ז"מהר

 ,כן נראה לפי מיעוט השגתי: ל"כתב וז, שאחר שביאר הסוד שבדבר, לגזיזיה

ל " אבל שמעתי מפי זקני הרב ז',יישר'תי הדברים לפני רבותי אמרו יוכשהרצ

 שלא היה אוכל בשר אחר ,ל"י ז" שראו את רבינו האר,שקיבל מפי מגידי אמת

 פ בגבינה"ומבואר דמודה עכ. כ" ע.וירא שמים יצא את כולם, גבינה קשה

ובזה יקיים , ומשמע דאפילו כל היום קאמר, שלא לאכול אחריה בשר, קשה

 .ל"א בשער המצוות הנ"ש ויטאל זיע"כ מהר"מש

יש מחמירין על עצמם  כתב שמפני זה ]קעג' סי[ח "י באו"כבר הובא דמרן הב .74

ם לעצמו "והביא שכן נהג מהר, שלא לאכול בשר אחר גבינה בסעודה אחת

. ק"וסיים שכן טוב ונכון לחוש לדברי הזוה, נה בין השיניםא גבי"אחר שמצא פ

אם , דאם אכל גבינה מותר לאכול בשר מיד,  כתב]ב"שם ס[ד "ע ביו"ואמנם בשו[

ושמא . ולא הזכיר שלא יאכלם בסעודה אחת, עיין בידיו שלא נדבק בהם כלום

ראיה ואין , י לא הזכיר הדבר רק בלשון ויש מחמירין על עצמם"משום דגם בב

ד "יו[ח "בפרה "וכ@@].  ק"ע שלא חשש לדברי הזוה"מזה שהשמיט הדבר בשו
ק שלא לאכול בשר אחר גבינה רק בסעודה אחרת "כהזוה' דנקטי, ]ו"פט סקט' סי

ע "כ השו" עמש]ג"פט סקי' ד סי"יו[ב "א בשיו"וכן הביא מרן החיד. ושעה אחרת

שעה וגם  להמתין ררבים נהגו להחמיש, דמותר לאכול בשר אחר גבינה

והרבה גדולי ישראל נהגו להחמיר שש , שעות' ויש נוהגין ג, בסעודה אחרת

, ]שלח אות טו' ש פ"ש[ח "בבאה "וכ@@.  ג ועוד אחרונים"וכן נהג בעל כנה, שעות

מ נהגו להמתין שעה ושיהיה בסעודה "מ, שאף שמן הדין די בקינוח והדחה

ל "ועדות רבי אליהו מאני זצ[, ל"א הנ"והביא שם דברי מרן החיד, אחרת

 .והוסיף שגם בגבינה שלוקה או צלויה נוהגין כן, ]שבחברון לא נהגו בזה
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אלא גם , ק לא איירי דוקא באכילת בשר אחר גבינה"הנה פשטות דברי הזוה .75

ד האמת לאיסור "דבתחילה אמרו שם טעם הדבר ע, באכילת בשר אחר חלב

' וכויכול בשרא בחלבא כל זרעא קדישא בגינין כך לא י: ואמרו, בשר בחלב

בשעתא ', וכוזכאין אינון ישראל ', וכודלא יהיב דוכתא למאן דלא אצטריך 

דכל מאן תו אשכחן : ז הביאו שם"וע', וכודישראל לא אתכשרו עובדייהו 

ובפשטות קאי , וכמו שהועתק לעיל',  וכודאכיל האי מיכלא דאתחבר כחדא

ד "ובודאי שכן ביאוה, ולא רק בגבינה, וחלבעל כל חיבור האסור בין בשר 

ד פט "ויו, ב"ח קעג סק"או[ח "וכן הוא מבואר בהדיא בכה. ל"זוהר הרקיע הנ' ש בס"למ
או 'ק משמע דאין חילוק אם אוכל גבינה קשה או רכה "דמדברי הזוה, ]י"סק

דבכל ענין אין לאכול מאכלי חלב ובשר באותה שעה או באותה סעודה ', חלב

ש יחמיר לעצמו ולאחרים הנשמעים לו שלא "ועל כן כל יר,  לאחר שעהאפילו

עד אחר שעה אחת , או אחר מאכלי חלב' אפילו רכה'לאכול בשר אחר גבינה 

פט הערה [ד "בספר חגורת שמואל על הלבוש ביוואמנם @@.  ובסעודה אחרת
 או חדשים' ק אמורים אלא בגבינה קשה שנתיישנה ו" כתב דאין דברי הזוה]יח

אבל בגבינה סתם או בחמאה אין , ]ב"פט ס' סי[ד "א ביו"ש ברמ"וכמ, מותלעת

ש "וכמ, מלבד מי שנוהג בתוספת זהירות ופרישות, לחוש יותר מקינוח והדחה

דאין כוונתו לומר רק שכן הוא הדין , ש בגוף דבריו"וע, ]ד"פט סק' ד סי"יו[ז "הט

ק עצמו איירי "אלא שגם הזוה, ק רק בגבינה קשה"לחוש לדברי הזוה, למעשה

ם "י הביא מנהג מהר"הבוהנה @@.  ל"וכנ, ולכאורה לא משמע כן, באופן זה

אשר , ם לא שייכי אלא בגבינה"ודברי מהר, ק"ל כמתאים עם דברי הזוה"הנ

ובודאי שגם , אבל לא בחלב, אפשר שתישאר ותימצא בין השינים לאחר זמן

 ]ב"פט ס' סי[ד "א כשהביא ביו"ם הרמוג[, אין החלב מושך טעם עד שש שעות
אמנם אין ראיה מזה ]. ש"ע, ם כתב דנוהגין כן רק בגבינה קשה"דברי מהר

כי אין כוונתו לומר שלא נתבאר , ק איירי דוקא בגבינה"שפירש דגם דברי הזוה

, ק איירי בכל מאכלי חלב"ולעולם אפשר דהזוה, ם"ק אלא כמנהג מהר"בזוה

, דבכלל מאתים מנה, ם"כ דברי מהר"ק נכללו ג"אלא שבכלל דברי הזוה

, ק"ה בזוה" שכ]ל"ד הנ"ביו[א "ד הרמ"גם מה שציינו ע, ומהאי טעמא. ל"וכנ

ק איירי "אין ראיה דנקטי דגם הזוה, ש"ע,  דמסכים לזה]ז"סקט[ך "ומבואר בש

, ש הוא בגבינה"אלא דכ, דלעולם אפשר דקאי אפילו בחלב, דוקא בגבינה

 לא ]ש פרשת שלח הלכות יד"ש[ח "הנה בדברי הבאאמנם @@.   מנהובכלל מאתים

ובלבד שיקנח , שכתב תחילה להתיר אכילת בשר לאחר חלב מיד, משמע כן

אבל בגבינה נוהגין ,  דכל זה באוכל חלב]הלכה טו[כ כתב "ואח, פיו וידיחנו
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, ל"א הנ"וכדברי מרן החיד, לשהות שעה אחת ושלא לאוכלם בסעודה אחת

.  ולא בחלב, ק אלא בגבינה"שלא חשש לדברי הזוה, בריו מבואריםוד

והחמירו , י"ק והב"ד בדברי שאר פוסקים שהביאו דברי הזוה"ילומעתה @@

, בדבריהם' גבינה'וכולם הזכירו , דהנה כולם לא הזכירו לחוש גם בחלב, כן

 ,]לא נזכר לחוש גם בחלב, ל"ו על מנהג רבינו האריז"ואפילו בדברי מהרח[

ב "וצ[ק "לדברי הזוה' ולעולם בחלב לא חיישי, ד אם בדוקא קאמרי"אבל יל

וגם בחלב יאמרו להמתין עד עבור , או דלמא דלאו דוקא קאמרי, ]בטעם הדבר

א " הביא דברי מרן החיד]ל"פט סק[ד "ח ביו"בכהוהנה @@.  שעה וסעודה אחרת

שש שעות ויש ושיש מחמירין , שיש להחמיר באכילת בשר אחר גבינה, ל"הנ

ז החומרות הוא דוקא באוכל "ונראה דכ: ח"ז בכה"וסיים ע, שעות' מחמירין ג

ל "והנה הוא עצמו ז. כ"ע, גבינה אבל לא בשותה חלב או אוכל מאכלי חלב

ש יחמיר שלא לאכול בשר באותה שעה או אותה סעודה "כתב לעיל דכל יר

שכל , ל"ז צ"ולפ, לעילוגם כאן ציין לדבריו , אחרי אכילת חלב או גבינה רכה

היינו דוקא לחומרות , כ להעמיד כל החומרות הללו דוקא באוכלי גבינה"מש

אבל לחומרא הראשונה שלא לאכול , שעות' שעות או ו' של המתנת ג

וכמו שכתב לעיל , זה ודאי קאי גם בשותה חלב, בסעודה אחת או בשעה אחת

נראה דלא יתכן לפרש ח "מ בדברי הבא"ומ. [ק"וכפשטות דברי הזוה, בהדיא

 ].ע"וצ, כן

ק לאסור אכילת חלב ובשר בתוך שש "הנה לדעת הסוברין לעיל דכוונת הזוה .76

לא יאכלו בשר אחר , ק"כ לכאורה היה ראוי שהחוששין לדברי הזוה"א, שעות

ע שלא לאכול בשר "ל החמיר ע"ובאמת רבינו האריז, גבינה עד שש שעות

ל שהחמיר "דשאני רבינו האריז, ין ראיהאלא שמזה א, אחר גבינה עד הלילה

ובין בגבינה אחר בשר ובין בבשר אחר גבינה החמיר , וקידש עצמו הרבה

אבל , ]ק לפי כל הפירושים"אשר זה יותר מהמבואר בזוה[, לימנע עד הלילה

ק "גם מה דמחמירינן כזוה, שעות אחרי בשר' לדידן דאין מחמירין יותר מו

 אלא שלא לאכול הבשר באותה סעודה שאכל אינו, להמתין גם אחר גבינה

י "שכן משמע מדברי מרן הב, אבל בסעודה אחרת אין מחמירין, בה גבינה

, ק"א שפירשו כן בזוה"ך והגר"ח והש"וכן מבואר מדברי הפר, ה"והלבוש והשל

זוהר ' א בשם ס"ש החיד"וגם מ[, פ בבשר אחר גבינה"ה להפרי תואר עכ"וכ

, ל וגוריו"הלא הוא מדברי רבינו האריז, שש שעותק עד "הרקיע דכוונת הזוה

וגם לדעת החגורת שמואל , ק"ואפשר דלדידיה דוקא החמיר לפרש כן בזוה

, ך"וגם בזה הקיל הש, שעות אינו אלא בגבינה קשה' שפירש לאסור עד ו

דגם אחר שנודע באיזמיר , ל"ף הנ"כ בדברי מרן החבי"וכמו דמשמע ג]. ל"כנ
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ז "וע, מ הקפידו שלא לאכול דוקא באותה סעודה"מ,  בזהל"מנהג רבינו האריז

ודוקא על גדולי ישראל [, ל דרבים נוהגין כן"ב הנ"א בשיו"כ מרן החיד"כתב ג

פ גם הם לא המתינו עד הלילה "ועכ, שעות' כתב שנוהגין להמתין ו

דנוהגין להמתין שעה אחת ושלא יהיה , ]שם[ח "ה גם בבא"וכ]. ל"כהאריז

שלא ' מחמיר ביותר'ל שהיה "ז הביא מנהג רבינו האריז"ואח, באותה סעודה

: ז"ח כתב ע"ובכה. ז אשריו ואשרי חלקו"וכתב ע, לאכול כל אותו היום

קדוש , כל אותו היום] בשר אחר גבינה[ל שלא לאכול "והמחמיר כהאריז

 .ייאמר לו

, א משמע שהיו נוהגין לאוכלן באותה סעודה"פ שברמ"שאע, כבר נתבאר .77

ומאחר ובאכילת מאכלי , מ בראשונים לא נזכר כן"מ, כ הבשר"לב ואחהח

ק אסור בכל "פ הזוה"וגם ע, החלב והבשר באותה סעודה יש חשש מכשול

שלעיקר קיום מנהג ישראל , נראה, ת"כמשנ, אופן לאוכלם יחד באותה סעודה

וכבר . צ לאוכלם דוקא באותה סעודה"א, לאכול מאכלי חלב בחג השבועות

גם , ק"פ הזוה" דהנוהגין ליזהר ע]ו"ד סק"פט בשפ' סי[ד "ג ביו"ה בפמעמד בז

נוהגין לאכול ועל כן , צריכין לברך ברכה אחרונה אחר החלבבשבועות 

והובא דבריו בקיצור . כ אוכלין בשר"מאכלי חלב ומברכין ברכת המזון ואח

 ,ד"בואר ביוכמ', בכל מה שנזהרין בכל השנה'בזה יש ליזהר  ש]ז"תצד סקי[ב "במ

 שכתב שיש טעם ]א"תצד סקי[ועיין עוד בחק יעקב . ושלא לצאת שכרם בהפסדם

מ "ומ: ז"אבל סיים ע, להתיר בשבועות לאכול מאכל חלב ובשר בסעודה אחת

וכן הסכמת האחרונים דגם בחג השבועות יש ליזהר , שומר נפשו ירחק מהם

דגם זהו כוונת התורת , היה מקום לומרולכאורה @@.  ד"עכ, כמו בכל השנה

שלא היתה כוונתו לבטל לגמרי מנהג , חיים שכתב שעדיף לימנע ממנהג זה

, א"ש הרמ"רק שלא יאכלום באותה סעודה כמ, אכילת חלב בחג השבועות

דשאר ראיותיו שם מכוונות נגד כל המנהג , אכן המעיין בדבריו יראה שאינו כן

אחר , עיקר המנהג אין לבטלפ ש"מ אע"ומ. ש"ע, לאכול מאכלי חלב בשבועות

מ פרט זה לאוכלם יחד באותה סעודה לא נזכר "מ, שנזכר בראשונים

 ל"וכנ, בראשונים

,  בשם הרב בעל כנסת הגדולה]א"סקס[ח " ובכה"..]תצד סק[כן הובא בבאר היטב  .78

מ כדי לקיים "מ', שאף שהוא מן הנוהגין שלא לאכול גבינה ובשר בסעודה א

היה ' אחר שעה'ו, ז"היה מברך ברכמ, כלי חלב בשבועותהמנהג לאכול מא
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כ "שעות בד' ג היה נוהג להמתין ו"שאף שהרב כנה, ומבואר. אוכל מאכל בשר

מ בשבועות "מ, א"ש עליו מרן החיד"וכמ, מאכילת הגבינה עד לאכילת הבשר

ומשום דמנהג אבותינו באכילת חלב , הקיל בהמתנת שעה אחת וברכת המזון

כ מקילין שלא "ע, כ באכילת בשר"וכיון שמצוה ג, ה הואבשבועות תור

' הבשר' שאפילו אכלו ]סימן קו[ז בכלבו "בכעי' ועי. [שעות ביניהם' להמתין ו

או , יש נוהגין לאכול בה חלב, שעות עד סעודת המנחה' תחילה ולא עברו ו

ז "וכעי, ז"פ שבשאר זמנים אין סומכין ע"אע, פ סומכין על ניקור השינים"עכ

,  שיש מקילין בשבועות בלא המתנת שש שעות אחר הבשר]י"תצד סק[ר "בא

ש הרב תורת חיים לבטל "ודלא כמ, ד באכילת בשר לאחר חלב"ש בנד"וכ

שמקילין בהמתנת זמן ויש @@].  משום כן מנהג אכילת חלב בחג השבועות

 ]קלה' סיו "ח[ת משנה הלכות "ובשו, ע לא מצינו לו מקור בפוסקים"ולע, חצי שעה
ע לא נזכר "ק הצריך שעה ובשו"לאחר שהזוה, כתב שאולי הוא כעין פשרה

וכעין , או שמא נקטי דפירוש שעתא חדא שבירושלמי היינו זמן מה, כלל

פט [ז "בטוהנה @@.  ה"ז לענין הנקת תינוק אחר ת" בכעי]רמ' סי[כ הפוסקים "מש
א בסעודה אחרת בלא  כתב שגם המקילין לאכול חלב אחר בשר כשהו]ג"סק

אבל לא , מ במסלקין עצמן מן האכילה הראשונה"מ ה"מ, המתנת שש שעות

הותר בשום אופן לברך ברכת המזון באמצע האכילה כדי להמשיך ולאכול 

' ועי. ש שהחמיר מאד בזה"וע, שהרי באמת לא נסתלקו מן הסעודה, חלב

ק שלא "פ הזוה"גם הנזהרין ע, ה להיפך"ז ה"ד הט" דנקט דלפ]שם[ג "בפמ

מ לא יוכלו להפסיק סעודת החלב "מ, כ בשר באותה סעודה"לאכול חלב ואח

שכיון , אלא שכתב שם, י ברכת המזון להתיר להם לאכול בשר"באמצעה ע

לברך ברכת המזון על סעודת , מקילין בזה בשבועות, שאינה אלא חומרא

כ "פידים גמ למנהגינו שמק"ומ. ד"עכ. ולהכין עצמן לסעודת הבשר, החלב

ז ודאי נסתלקו מסעודה "דעי, נראה דודאי אין לחוש, להמתין שעה ביניהם

 .הקודמת

אינו צריך לברך , דאם אינו אוכל גבינה קשה, ]ו"תצד סק[א "ה להדיא במג"כ .79

ש " במ]א"קצו סק' סי[א לענין צירוף לזימון "עוד בדברי המג' ועי[, ברכת המזון

א באורך "ש בזה מרן החיד"ובמ, ד"תמה עובמה ש, בשם בעל ברכת הזבח

א שם דאסר בכל אכילת "ויש שלמדו מדברי המג, ]ט"פט סק' סי[ד "ב ליו"בשיו

צ "ל דא"ט כנ"יו' ש בהדיא בהל"וכמ, ואינו כן, ז"בשר אחר גבינה בלא ברכהמ

אם ד "ויל@@.  ]ז"תצד סקט[ב "וכן פסק המ, ]לברך אלא כשאכל גבינה קשה
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אלא שפירשוהו כהחגורת , ק"סברי דיש לחוש לדברי הזוהביאור דבריהם ד

ק רק היכא "או שחששו לדברי הזוה, דאיירי בגבינה קשה מאד, ל"שמואל הנ

לא חששו , ד"או, ם לגבינה שתישאר בין השינים"כ לדברי מהר"דיש לחוש ג

, או שפירשוהו דאיירי באוכל הגבינה לאחר הבשר[, ק"כלל לדברי הזוה

י בדעת " לדחות לגמרי דברי הב]ו"ח דחולין סוף סק"פ[ש "של בי"ש מהרש"וכמ

וכל מה שהצריכו שש שעות וברכת המזון אחר גבינה קשה הוא רק , ]ק"הזוה

ם לא נזכר "בדברי מהרוהנה @@.  ל"א כנ"ם שהביאם הרמ"מצד דברי מהר

ולכאורה מדהצריכו , רק המתנה מסעודה לסעודה, כלל ענין ברכת המזון

ואמנם הנה כתב . ק"משמע שהוא מצד דברי הזוה, ברכת המזוןב "א והמ"המג

 דגם המתנת כל היום אינה מועלת ]ח דחולין אות ט"פ[ל " בשם הרש]ה"פט סק[ך "הש

 דמשמע ]א"פט ס[א "ולשון הרמ[, להתיר גבינה אחרי בשר בלא ברכת המזון

וקא ך דלאו ד"כתב הש, דדוקא המתנת שעה אחת לא מהני בלא ברכת המזון

ז "ולכאורה לפ, ]שעות לא מהני בלא ברכת המזון' ולעולם גם המתנת ו, קאמר

ולא סגי , ם לחוד יש צורך לברך ברכת המזון"היה נראה  דגם מצד דברי מהר

דאפשר דעד , נראה דאין זה ברוראכן @@.  ז"בהמתנה מסעודה לסעודה בל

אלא , ךך דלא מהני שש שעות בלא סילק וביר"ל והש"כאן לא כתבו הרש

דלא יאכלנו אלא בסעודה ' שכיון שאמרו בגמ, דוקא באוכל חלב אחר הבשר

מ מידי פשוטו לא "מ, אף להראשונים שפירשו דזמן שש שעות קאמר, אחרת

וכמו דלא מהני אם [, ולא מהני בלא סילק ובירך, נמי סעודה אחרת' דבעי, נפיק

וש שתשאר גבינה ם לח"כ מהר"אבל לענין מש, ]ינקר היטב היטב בין השינים

לזה , ולכן המתין שלא לאכול בשר אחר גבינה עד סעודה האחרת, בין השינים

שכל שעברו שש שעות אין לחוש , ז"כ ברכהמ"צ דוקא שיברך ג"לכאורה א

ל שהורו שלא יאכל אלא "ואין לנו בזה דברי חז[, לגבינה הנשארת בין השינים

כ הכא אם ינקר היטב "אמש, ועל כרחנו נקיימם גם כפשוטן, בסעודה אחרת

ם דבגבינה "כ נפרש כוונת מהר"אא, היטב בין השינים לכאורה אין מקום לחוש

א "כ המג"דמש, נראה יותר, ואם כנים הדברים, ]קשה דיינינן לה כבשר לגמרי

וחששו , ק"הוא מצד דברי הזוה, כ ברכת המזון"ב דבגבינה קשה יברך ג"והמ

דאם לא יברך , א"ד המג"ש ע"מחהצ' ועי. [ועיין. ל"כנ, לדבריו רק בגבינה קשה

ך "ל והש"ונראה שהוא כדברי הרש, ברכת המזון אפילו כל היום לא מהני

דכל , נראהמ "ומ@@].  ק"אבל אין ראיה שאינו מכח דברי הזוה, ל"הנ

חששו לזה גם , ק"שחששו לדברי הזוה, רבותינו הנזכרים עליונים למעלה

י "פ שהב"ואע[, ו כלל בדבריהם ענין זהשלא הזכיר, כ"בגבינה שאינה קשה כ

ק "אין כוונתו שלא נזכר בזוה, ק"ם להתאימם עם דברי הזוה"הזכיר דברי מהר
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]. ם"כ דברי מהר"ק ודאי נכללו ג"אלא שבדברי הזוה, ם"יותר מדברי מהר

ק בכל גבינה ולא רק בגבינה "ח לחוש לדברי הזוה"דגם דעת רבינו הבא, ונראה

כשהביא המנהג להמתין אחר גבינה הביא שיש נוהגין ואמנם הנה , קשה מאד

והרבה מגדולי , שעות' ויש שוהין ג, לשהות שעה אחת ושתהיה סעודה אחרת

ובבגדד מורין שאם נתיישנה הגבינה ששה חדשים , ישראל נהגו שש שעות

ולכאורה , ימתין שעה כנגד כל חודש שנתיישנה, ואם פחות, שוהין שש שעות

גם תחילת הדין לשהות מעט ולברך הוא דוקא בגבינה ד, היה מקום להבין

וגם בזה ממתינין , דבתחילת הדין איירי בכל גבינה, אבל נראה דאינו כן, קשה

כ "כ מחמירין ג"ובגבינה קשה כ, לפחות שעה אחת ומברכין ברכת המזון

א " שהעתיק דברי המג]א"תצד סקס[ח "בכהועיין @@.  'להמתין שש שעות וכו

ע שלא העיר דלדעת "וצ, צ לברך ברכת המזון"וכל גבינה קשה אדאם אינו א

, ק"כ חוששין לדברי הזוה"ל אפילו בגבינה שאינה קשה כ"האחרונים הנ

ק אפילו " לחוש לדברי הזוה]ב"קעג סק[ל כתב לעיל "דהלא איהו גופיה ז, ובפרט

 .ע"וצ, בגבינה רכה ואפילו בחלב

אין אוכלין אחריה שכל שהגבינה קשה , ל" כנ]ב"פט ס[ד "א ביו"וכמבואר ברמ .80

, פ שיש מקילין ואין למחות בידם"ואע, כמו בגבינה אחר בשר, אפילו בשר עוף

 ]שם[ח "כ בבא"וכמבואר ג. מ טוב להחמיר"מ
ש "א והמחצה"וכמבואר בדברי המג, ג" בשם הפמ]ו"תצד סקט[צ "ש בשעה"כמ .81

 .ל"הנ

א אמורים בגבינה קשה שנתיישנה ששה "מ כתב דדברי הר]ו"סקט[ך "הנה בש .82

בגבינה וסוף דבריו כתב ש, ה במותלעת"ה שכ" הביא מאו]ד"סק[ז "ובט, חדשים

, רק מחלב שנתייבש, שהועמד בקיבה ולא נעשה מחלב ,ישנה ואינה מותלעת

ובאופן שנתיישנה הגבינה בפחות מששה . אין להחמיר כלל, או באוכל חמאה

שלח לך ' ש פ"ש[ח "אכן בבא, אה מדבריהם שאין לחושנר, חדשים ואינה מותלעת
שכנגד כל חודש שנתיישנה ימתין , ש למעלה" כתב שנוהגין להורות כמ]אות טו

ויש , וכיום יש חברות פרטיות שמייצרות גבינות שנתיישנו זמן הרבה. שעה

 .ליזהר בזה
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 ששה דאין עיקר הענין ביישון הגבינה דוקא משך, לכאורה יש מקום לומר .83

ואם בימינו נתחדשו אופנים , ז ודאי היא קשה ביותר"אלא שעי, חדשים

הדר דינא דדינה כגבינה קשה מאד שהחמירו , לעשותה קשה ביותר בזמן קצר

 שכתב ]פט' ד סי"יו[ע בערוך השלחן "וע. [בה הפוסקים להמתין בה שש שעות

ות בחוש שהגבינות הפשוטות נשאר יותר בין השינים מהגבינשנראה 

ז "ש הט"וכן נמי מ].  ולכן יזהרו לנקרם, מפני שהן נפרכין,המתולעות

 נקט דהטעם משום שאוכל התולעים ]ד"ז סק"מש[ג "הנה בפמ, דבמותלעת אסור

 משמע שהוא משום ]שם[אבל בערוך השלחן , והם מושכין טעם ככל בשר

כתב ג עצמו "וגם בפמ, והטעם נמשך זמן רב, ז יש בה שמנונית הרבה"שעי

כ גם "וא, ה בגבינה שהועמדה בקיבה שהיא חריפה וחזקה ומושכת טעם"דה

בזה אם נתחדשו בימינו אופנים לעשותה שמנונית מאד גם בלא שתגיע 

, מ מעמידין אותה בקיבה"כ מ"או שגם גבינה שאינה קשה כ, להתלעה

ז התיר "ובפרט שהט[, לכאורה הדר דינא שיצטרכו להמתין אחריה שש שעות

]. וכהיום בכל הגבינות מעמידים באיזה מחמצת, שית מחלב שנתייבשרק בנע

, ה"זצללהש אלישיב " הביא בשם הגרי]'ט' ז סי"חלק ט[ת משנה הלכות "ובשו

ואפשר , שמחמיר בגבינות צהובות של ימינו להמתין אחריהם שש שעות

מ הן קשות "מ, פ שלא נתיישנו ששה חדשים ולא התליעו"דאע, ל"דטעמו כהנ

 שכיון שיש גבינות שונות ]לה' ב סי"ח[ת שבט הלוי "ז כתב בשו"וכעי. נות מאדושמ

יש להחמיר בכל , וכולם הועמדו באיזה מעמיד, וחלקם הועמדו ששה חודשים

 שכתב דאם יש ספק אם היא גבינה ]ח"פט סקמ[ח "עוד בכה' ועי. הגבינות הקשות

 .ובפרט לענין אכילת עוף, קשה יש להקל

ל שלא היה נזהר מבשר בהמה "ם הנ" הביא דברי מהר]שם[ח "י באו"הנה בב .84

וסוף דברי ', א גבינה בין השינים וגדר עצמו וכו"עד שמצא פ, וחיה אחר גבינה

ז "וכתב ע. כ" ע,ובעוף אני מיקל כיון דגבינה ועוף נאכלין באפיקורן: ם"מהר

בפרי ' ועי[ ,והר היינו לפי שלא ראה ספר הז,פ שהיה מיקל בעוף"אעו: י"מרן הב
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 טוב ונכון להחמיר אפילו ,אבל אנו שזכינו לראותו, ]ז"כ ע"ו מש"פט סק' תואר סי

, שעל פי קבלת הזוהר וסודותיו יש להחמיר ]שם[ה בלבוש "וכ. ד"עכ. בבשר עוף

 יש לנו להחמיר כמותו ושלא לאכול אפילו בשר אחר ,לפיכך אנו שזכינו בו

 דיש ]פט' סי[ד "כ ביו"וכ. סעודה לסעודהגבינה ואפילו בשר עוף אלא מ

, ]ה כלל עו"שער האותיות קדושת האכילה אות יא ד[ה הקדוש "ה בדברי השל"וכ. להחמיר

 הביא בשם ]ח"קעג סק[ר "באאמנם @@.  י אפילו בבשר עוף"להסכים לדברי הב

ה "וכ.  דאין להחמיר יותר משעה]ו"סק[וכתב , ט דבעוף אין לאסור"מלבושי יו

ולא , ק אמורים אלא בבשר בהמה" דאין דברי הזוה]ו"פט סקט' סי[ח "דעת הפר

דגדולי , ]ב"ד פט סקכ"יו[ב "א בשיו"כ מרן החיד"וכ. ]קעג' ח סי"או[ק "ד המו"וכ, בעוף

חולין [' שאמרו בגמ, ומה גם שבתלמוד התירו בהדיא, י"ד הב"האחרונים חלקו ע
ואפילו אם לא נפרש כדברי הסוברין דגבינה , קורן עוף וגבינה נאכלין באפי:]קד

וגם @@.  כ נפרש דהעוף נאכל אחר הגבינה בשופי"מ ע"מ, אחר עוף מותרת
בשר עוף אחר  כתב שאם אוכל ]ב"פט ס' סי[ד "י בשלחנו הטהור ביו"מרן הב

ולא הזכיר כלל ליזהר שלא לאוכלם , אינו צריך לא קינוח ולא נטילה, גבינה

ר שלמה "דוד בר "לח, לט' סי[ת רביד הזהב "ובשו, ל"הנ' פ הגמ"והוא ע, באותה סעודה
 דקדק מזה דלענין דינא לא החמיר ]י צאלח מתימן"רבו של מהר, ס שתילי זיתים"בעל מח, זרחימ

 שכתב על ]כה' ח סי"או[י " גם לדברי מרן הב]מד' סי[וציין , ק בזה"מרן כדברי הזוה

ז יותר "ואיני יודע למה תמה ע: ל"וז, י"על רשבתמיהת האגור על החולקין 

 ואין , היפך ממסקנא דתלמודא,י בספר הזוהר" רשבתבמכמה דינים שכ

 דאפילו אם היו , וטעמא משום,הפוסקים כותבים אלא מסקנא דתלמודא

. כ"ע , לא הוו חיישי להו במקום דפליג אתלמודא דידן,י"יודעים דברי רשב

: י להוסיף עוד"וכתב הב, ברכות על התפילין' ואמנם שם איירי לענין ב[

 משמע להו דבהדיא קאמר תלמודא ,והמפרשים דלעולם צריך לברך שתים

 כל שכן שבימי הפוסקים עדיין לא נגלה ספר המאור , ולפיכך פסקו כן,הכי

,  שאין המאמר ההוא מכריע שלא לברך אלא ברכה אחת, ועוד,הקדוש בעולם

לא נקטי הפוסקים , דגם בלא צירופים אלו, דבריומ מבואר מ"אבל מ. כ"ע', וכו

דהנה דברי , ל"יושמא @@].  ק במקום דפליג אתלמודא דידן"כדברי הזוה

א "מחמת שמצא פ, שעות בין גבינה לבשר' ם שהחמיר ו"ד מהר"י נסבו ע"הב

, ם רק בגבינה קשה"וכבר כתבו הפוסקים לחוש לדברי מהר', בין השינים וכו

ובודאי , וגם אין שייך שישארו בין השינים[, לב אין חוששיןאבל בגבינה רכה וח

י לחוש גם בבשר עוף "כ הב"כ אפשר דגם מש"וא, ]שעות' אין מושכין טעם ו

ולא בגבינה , ם"וכדוגמת דברי מהר, אינו אלא אחר גבינה קשה, אחר גבינה

ה דאיירי בגבינ, עוף וגבינה נאכלין באפיקורן' ש בגמ"ובזה יפרש מ, רכה וחלב
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, ק אפילו בעוף"י שהעמיד דברי הזוה"דגם להבנת מרן הב, ז ניחא"ולפ. רכה

איירי בגבינה ] ע"והשו[דהבבלי , ז"ק סותרין זל"מ אין דברי הבבלי והזוה"מ

 ]ב"פט סקי' ד סי"יו[פ "בכווהנה @@.  ודוחק, בגבינה קשה] י"והב[ק "והזוה, רכה
, ק אינן נוחין"י בזוה" דברי הבאלא דגם, ק אינן נוחין"ח בזוה"כתב דדברי הפר

ל "ק הנ"דאמנם בלשון הזוה, ונראה כוונת דבריו. ק לאוכלן כאחד"דכוונת הזוה

ז "כ לא יתכן דע"וא, מבואר בהדיא לאסור גם בשעה אחת או סעודה אחת

ק בסמוך "כ הזוה"אלא כוונתו למש, פ לפרש דאיירי באוכלן כאחד"קאמר הכו

, בי ייסא שרי למיכל לתרנגולא בגבינה או בחלבאר: דאיתא התם, ]ב"דף קכה ע[

לך לך אמרין ,  דלא יהיב איניש פתחא לזינין בישין,שמעון אסיר לך' אמר ר

דחומרא אית ביה , ודאי אסיר לך הוא, נזירא סחור סחור לכרמא לא תקרב

י להחמיר גם בבשר "דמזה דוקא למד הב, פ"ונקט הכו. כ"ע. כבעירא לשחיטה

א "וכן מבואר מדברי מרן החיד.  דשם איירי לאוכלן כאחד,ז דחה"וע, עוף

דבבשר בהמה , ז לכאורה כוונתו לפסוק"ולפ. פ"כן בדברי הכו'  שפי]שם[ב "בשיו

, צ להחמיר"ורק בבשר עוף א, ק"י בשם הזוה"ש הב"באמת צריך להרחיק כמ

פ כתב "הנה בכואכן @@.  ק איירי במבשלן כאחד ממש"דהמשך דברי הזוה

דמשום דבהמשך דברי , ונראה כוונתו, ק"ח אין נוחין בזוה"ברי הפרכ דד"ג

, ק דוקא בבהמה"לא ניחא ליה לפרש תחילת דברי הזוה, ק איירי בעוף"הזוה

, ק מוכיח דאיירי נמי בעוף"דאם סוף דברי הזוה, פ יקשה"ז לכאורה ממנ"ולפ

, כ גם תחילתן דאסר אפילו בסעודה אחת איירי נמי בעוף"א, ח"ודלא כפר

, י להרחיק בעוף"ואם אינו מקבל דברי הב, י"ולכאורה מוכרח לקבל דברי הב

ולא נתברר לן דעת , פ בבהמה"ח להרחיק עכ"לכאורה מוכרח לקבל דברי הפר

א "ז מרן החיד"כ ע"וגם מש. ח"י וגם דברי הפר"פ בזה לדחות גם דברי הב"הכו

תו צדקו דברי לא נתברר אם כוונ, ש"ע, ח יראה דצדקו דבריו"דהמעיין בפר

שבדברי , ז" כתב ע]ו"שם סק[תואר -ובפרי@@.  פ"או צדקו דברי הכו, ח"הפר

, ואיירי דוקא בבשר בהמה, ק לא נזכר כלל ההרחקה מעוף אחר גבינה"הזוה

דגבי תרנגולת כתב לאסור רק , ק"כן יש להוכיח מסוף דברי הזוה, ואדרבה

יום ' לל עונשין דלעיל דמומבואר שאינו בכ, משום דלא יתן פתח לכוחות הרע

דשם , פ"ק כהכו"ל שפירש סוף דברי הזוה"ומיהו לכאורה גם לדעתו צ. 'וכו

נהי נמי , כ ואיירי גם בסיפא גם לענין הרחקה"דאל, מיירי רק במבשלם יחד

ק מצד שלא ליתן פתח "מ יש לחוש לדברי הזוה"מ, דאינו בכלל עונשין דלעיל

 .'וכו

פ התלמוד והפוסקים לא מצינו "שכיון שע, רה מסקנת דברי הפרי תוא"כ .85

מ כתב שיאכל העוף רק "ומ, הדר דינא דדי בזה, חומרא יותר מקינוח והדחה
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„‡Ó ‰˘˜ ‰�È·‚ ÏÎÂ‡ , Ì„Â˜ ˙ÂÚ˘ ˘˘ ÔÈ˙ÓÈ˘ ‰Ê· Ì‚ ÈÂ‡¯
¯˘·‰ ˙ÏÈÎ‡.86 

ÂÈ�È˘· ÌÈ·˜� ÂÏ ˘È˘ ÈÓ ,‰˘˜ ‰�È·‚Ó ÏÎ‡Â ,Ï ¯‰ÊÈ ËËÁ .לד
¯˘·‰ ÏÎ‡È˘ Ì„Â˜ ‰�È·‚‰ È¯Â¯ÈÙ Ì‰Ó ¯ÈÒ‰Ï ÂÈ�È˘· ·ËÈ‰.87

 

ð éðéãî"ð øá è"è 
Á�Â˜Ó ÂÓÂÈ Ô· È¯˘· ÈÏÎ· Ï˘·˙�˘ ‰ÂÂ¯Ù ÏÈ˘·˙ , Ô¯Ó ˙Ú„Ï .לה

Â˘‰"‰�È·‚ ÌÚ ÂÏÎÂ‡Ï ¯˙ÂÓ Ú ,� ÈÂ‰„"� ¯· Ë"‡¯È˙È‰„ Ë.88 ÏÎÂ 
‡˘ ÔÎ˘"‰�È·‚‰ ˙ÏÈÎ‡ È�ÙÏ ‰Á„‰Â ÁÂ�È˜ ˆ.89 Ó¯‰ ˙Ú„Â" ‡

‡Ï ‰ÏÈÁ˙ÎÏ ¯ÂÒ‡Ï˘ÓÓ ·ÏÁ ÌÚ ÏÈ˘·˙‰ Â˙Â‡ ÏÂÎ .ÓÂ" Ó
ÂÏÎÂ‡Ï ¯˙ÂÓ ·¯Ú˙� Ì‡ „·ÚÈ„· .ÎÓ ¯˙ÂÈ Â¯·Ú Ì‡Â" ˙ÂÚ˘ „

ÈÏÎ· ¯˘·‰ ÏÂ˘È·Ó ,Ó¯‰ ˙Ú„Ï Ì‚" ÏÈ˘·˙‰ ÏÂÎ‡ÏÓ Ú�ÓÈÏ ÔÈ‡ ‡
·ÏÁ‰ ÌÚ ‰Â¯Ù‰.90 

ÌÈ�Â¯Á‡‰ Â·˙Î ,Â˘‰ Ô¯Ó ˙Ú„Ï Ì‚„" ÏÂÎ‡Ï ‡Ï‡ ¯˙È‰ ÔÈ‡ Ú .לו
‰�È·‚‰ ÌÚ ‰Â¯Ù‰ ÏÈ˘·˙‰ Â˙Â‡ ,˙ÎÏ ÂÏ˘·È ‡Ï Ï·‡ ÏÎ‡Ó ‰ÏÈÁ

·ÏÁ· ÂÏÎÂ‡Ï ˙�Ó ÏÚ ‡ÓÂÈ ˙· ˙È¯˘· ‰¯„˜· ‰ÂÂ¯Ù,91 ¯ÂÒ‡ ÔÎÏÂ 
                                                                                      

י שלא "ודלא כב, ע"ויוצא בזה לכו, אחר שבירך ברכה אחרונה על הגבינה

כ "צ להמתין ג"שא, ונראה כוונתו. חילק בזה בין בשר בהמה לבשר עוף

ה "וכ. א די בברכה אחרונה שאחר הגבינהאל, י"כדעת הב, שתעבור שעה

ח הקיל באכילת בשר עוף אחר " שהביא שהפר]ז"ד סקט"פט שפ' ד סי"יו[ג "בפמ

 .והמנהג להקל בסילק ובירך, גבינה

 .ג שם"ה בפמ"כ .86

ם למי שלא בא "ל דאין להחמיר כמהר" אפילו למאי דס]שם[ש "ל ביש"מהרש .87

 .]ט"שם סקמ[ח " ובכה]ג"פט סקכ' ד סי"יו[א "ב למרן החיד"ה בשיו"וכ. מעשה לידו
 .ט"ך פט סקי"ה בש"וכ. א"צה ס' ד סי"ע יו"שו .88

 .א"ח שם סקס"וכה, שלח אות יב' ש פ"ח ש"ובא, ד"ב פט סקל"שיו .89

 .א שם סעיף ב"רמ .90

ירקות וקטניות : ל" שהביא דברי רבינו ירוחם וז]צה' ד סי"יו[י בבדק הבית "בב' עי .91

 מותר לאכלו בתבשיל של , אפילו היא בת יומא,לו בקדרה חולבתשנתבש

 ונראה דוקא בדיעבד אבל לכתחלה אין לו לבשל בכלי של חלב דבר .בשר
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ÂÓÂÈ Ô· ¯˘· ÈÏÎ· ˙Ù‰ ˙˘ÈÏÏ ÌÈÓ ÌÓÁÏ ‰ÏÈÁ˙ÎÏ , Í¯„˘ ÈÙÏ
‰�È·‚‰ ÌÚ Ì‚ ‰ÏÎÂ‡Ï .ÓÂ"‰Ê ÔÙÂ‡· ‰ÏÈÁ˙ÎÏ Ï˘È·Â ¯·Ú Ì‡ Ó ,
·ÏÁ· ÂÏÎÂ‡Ï ¯Ò‡� Â�È‡.92 

, Â· ÂÙ‡˘ ¯Â�˙ ,‰�È·‚‰ ÌÚ ‰ÏÎÂ‡Ï ˙Ù Â· ˙ÂÙ‡Ï ‰ˆÂ¯Â ·˘¯ .לז
¯˙ÂÈ· ‰Â·‚‰ ÌÂÁ· Â�˜ÈÒÈ , Â�È„˘ÎÏ˜ ÔÂ·ÈÏ‰ÏÚ‚‰Î ‡Â‰˘  ,ÈÚÂ" Ê

‰�È·‚‰ ÌÚ ‰ÏÎÂ‡Ï ˙�Ó ÏÚ Ì‚ ˙Ù Â· ˙ÂÙ‡Ï È‡˘¯.93 

‰ÂÙ‡Â ÂÚË Ì‡ ¯Â�˙·‡ÓÂÈ ˙· ˙È¯˘· ˙È�·˙· ˘ÓÓ ‰�È·‚ , ÏÎ  .לח
¯Ò‡� , ÏÏÎ ‰ÏÚ‚‰ ‰Ê· ÏÈÚÂÓ ‡ÏÂ]ÚÏ· ‡¯È˙È‰ ·È˘Á ‡ÏÂ[ , ÈÙÏ

È‡ ‰�È·‚‰ ÏÎ ‰˙˘Ú� ‰ÈÙ‡‰ ˙ÏÈÁ˙ ¯Á‡ „ÈÓ˘‰ÏÈ·�Î ¯ÂÒ , È¯‰Â
¯ÂÓ‚ ¯ÂÒÈ‡ ˙È�·˙· ÚÏ·� ÍÏÈ‡Â Ì˘Ó,94  ÂÈ‰È˘ ¯ÂÓÁ ÔÂ·ÈÏ· ‰�È„Â

                                                                                      
 אלא לכתחלה ,ואין דבריו נראים: י"ז מרן הב"וכתב ע. שרוצה לאכול עם בשר

אמנם . כ"ע. נמי מותר לבשל בכלי של חלב דבר שרוצה לאכול עם בשר

ע לכתחילה " דגם להשו]ג"סק[ך "וכתב הש,  הדין בלשון דיעבדע הביא"בשו

ח "וכן פסק בבא. א"ח סק"ובכה, ח"ה בפר"וכ, ד לאוכלו בחלב"אסור לבשל ע

 .]קרח אות יג' ש פ"ש[
 .ח שם אות יג ואות יד"בא .92

כ להכשירו משימוש בשרי "שאפשר ג, וביאר שם.  אות ב'רק יפג "חצ "אול .93

י שמנקים אותו היטב ומסיקים אותו לחום "ע, ]ד המגשיםמלב[לשימוש חלבי 

ואין חשש בזה [, כגון שיעמוד על מאה וחמישים מעלות למשך חצי שעה, גבוה

 ]ה"תקט ס[ט "יו' ע הל"שו' עי, מצד מה שנוהגין שלא להחליף כלי מבשר לחלב
מ "ומ]. כל שתשמישו לעולם בליבון אין חשש זהנראה שש, ]א"סקי[א שם "ובמג

וסגי בהגעלה אף , דהוי היתירא בלע, כתב שם שהוא דוקא לענין בשר וחלב

שפיר , ועל כן אחר שניקוהו היטב מבשר בעין או חלב בעין, י האור"בבלע ע

, ב סגי"ואף בחום שהיס[, דמי לעשות בו ליבון קל כשמסיקו בחום גבוה

ענין חמץ בפסח אבל ל, ]פסח' י בהל" שהובא בב]ס"תת' ז סי"ע[ כמבואר במרדכי

ולא מהני ליבון קל שיהא , דוקא ליבון' בעי, דמחמירינן לדונו כאיסורא בלע

 'ועי. ליבון חמור שיהיו ניצוצות ניתזין ממנו' אלא בעי, קש נשרף עליו

 .בקונטרס נר ציון להלכות פסח מה שכתבנו באורך בזה

, ביבשפ שצלו בהם בשר ובלעו "אע, דשפודין של קדשים' הנה אמרו בגמ .94

פ שעתה נעשו "אע, מ הכא דהיתירא בלע"מ, ג בבלע איסור צריכין ליבון"וכה
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וכן הדין : ל"ז וז" כתב עפ]ג בהערה"תנא סי[ז "ע הגר"ובשו. נותר סגי להו בהגעלה

בכלים שנבלע בהן שאר איסורי תורה או איסורי דברי סופרים על ידי האור 

 אלא שבשאר איסורין אין , שצריך ללבנם יפה יפה כשיעור שנתבאר,בלבד

 אבל אם נבלע בהם על ידי האור ,צריך ליבון אלא כשנבלע בהם דבר איסור

 , כגון שנצלה עליהם בשר לבדו שהוא היתר, ואחר כך נעשה איסור,דבר היתר

שטעם בשר פ "ע וא. הרי הן נכשרין על ידי הגעלה,ואחר כך נבלע בהן חלב

 מכל מקום ,לגמרי על ידי הגעלההנבלע בהן על ידי האור אינו נפלט מהם 

אותו מעט טעם בשר הבלוע מאד בתוכם עד שאינו נפלט מהם רק על ידי 

 דהיינו שם בשר , ואינו כדאי שיחול עליו שם חדש, קלוש הוא מאד,האור

 לפיכך די להם בהגעלה כדי להפליט מהם עיקר טעם הבשר עם עיקר ,בחלב

 והן ,א עליהם שם בשר בחלב שהן אסורין מחמת שהן כדאי להקר,טעם החלב

 ומותר טעם הבשר עם מותר ,נפלטין על ידי הגעלה לפי שאינן בלועין מאד

 ואינן כדאי להיות נקרא , הרי הן קלושין מאד,טעם החלב שהן בלועין מאד

 כיון שטעם הבשר היה קלוש מאד קודם שנבלע בו ,עליהן שם בשר בחלב

ומבואר מדבריו דנקט . כ"ע. הזה אין שם חדש יכול לחול על טעם קלוש ,החלב

, כיון שהבשר הבלוע קלוש, כ אפו בו גבינה"דגם כלי בשרי שצלו בו בשר ואח

. ודי לו בהגעלה דומיא דנותר, אין כדאי שיחול עליו איסור בשר בחלב

, דכיון שהכלי בן יומו, ע רב"צ םדבריהכבר עמדו בזה האחרונים דואמנם @@

,  ממילא מיד כשנאסרה נעשית כולה נבילה,ואוסר לגמרי לגבינה הנאפית בו

ויש , פ שברגע הראשון שנבלע חלב בכלי נפגש בטעם קלוש של בשר"ואע

כ כאשר נאסרה הגבינה "מ מיד אח"מ, מקום לומר שלא ראוי שיחול שם איסור

ובודאי הוי איסורא , הרי חוזרת ומבלעת טעם נבילה גמור בכלי, ונשארה בכלי

.  לו שום היתר בהגעלה אלא בליבון גמור כדינוואין, בלע מתחילת בליעתו

אבל בבן יומו , ]קכו' ד סי"ת יו"פ' עי[, פ"ואמנם אם לא היה בן יומו הוי נטל[

ע הרב "ם שכתב שאין להעמיד דברי שו"ת מהרש"בשו' ועי]. ודאי הוי איסורא

ל דכולה נבלעה מיד "דאז י, רק באופן שניתזה רק טיפת חלב קטנה על הכלי

אין ראוי שיחול שם איסור , וכיון שטעם הבשר שבכלי קלוש,  בכליבנגיעתה

אין מה שיאסור , וכיון שלא נשאר עוד חלב בחוץ, על עירוב הטעמים בתוכו

, אבל בכל אופן שנשאר מעט חלב על הכלי אחר הרגע הראשון, כ"עוד אח

 .ל"וכנ, מיד נעשה הכל נבילה ומבליע איסור גמור בכלי, ונאסר

 .ז לענין פסח"ה וסקכ"קסב תנא ס"מ .95
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‰Â·‚‰ ,¯ÂÓÁ ÔÂ·ÈÏ ¯ÂÚÈ˘Ï ‰Ê· ÚÈ‚˙ ‡Ï ÔÈÈ„Ú˘ , ÔÂ·ÈÏ·˘ ÔÂÈÎÂ
 ¯ÂÓÁÈ�·˙‰˙˙Ï˜Ï˜˙Ó  ,‰�˜˙ ‰Ï ÔÈ‡ ‰Ê ÔÙÂ‡·.96 

È‰ Ì‡ Ì�Ó‡‡ÓÂÈ ˙· ‰�È‡˘ ˙È¯˘· ˙È�· , ¯˘Ù‡ È‡Â˙‰ ‰˙ .לט
‰�·ÏÏ ,„ÂÁÏ ‰ÏÚ‚‰ ÏÚ ÍÂÓÒÏ ˜Á„‰ ˙Ú˘· ÔÈÏÈ˜Ó ˘È.97  

, ‡È¯˘·‰ ÏÎ‡Ó‰ È¯ÈÈ˘Ó È¯Ó‚Ï Á�Â˜Ó ‰È‰ ‡Ï È¯˘·‰ ÈÏÎ‰ Ì .מ
˘ÓÓ ‰�È·‚ ÌÚ ÏÈ˘·˙‰ ÏÂÎ‡Ï ¯ÂÒ‡ , ¯˙ÂÓ ÔÈ„‰ ¯˜ÈÚÓ Ï·‡

‰Á„‰Â ÁÂ�È˜ ‡Ï· ÂÏÈÙ‡ ÂÈ¯Á‡ ‰�È·‚ ÏÂÎ‡Ï,98  ÍÈ¯ˆ‰Ï ÈÂ‡¯ Ï·‡
˜ ‰Ê· Ì‚‰Á„‰Â ÁÂ�È.99 ˜Â·„‰ „‚�Î ÏÈ˘·˙· ÌÈ˘È˘ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â 

ÈÏÎ· ,‰Á„‰Â ÁÂ�È˜ ‡�È„Ó ÍÈ¯ˆ ,˙Á‡ ‰Ú˘ ÔÈ˙Ó‰Ï Ì‚Â , ¯ÈÓÁÓ‰Â
‰Ê· Ì‚ ˙ÂÚ˘ ˘˘ ÍÈ¯ˆ‰Ï ,‰Î¯· ÂÈÏÚ ‡Â·˙.100 

‡È¯˘·‰ ‰¯„˜· ÛÈ¯Á ÏÎ‡Ó Ï˘È· Ì‡]‡ÓÂÈ ˙· ‰˙È‰˘[ , Â�È˙  .מא
�Î ÔÂ„È�"� ¯· Ë"Ë , ÂÏÈÙ‡ ·ÏÁ ÌÚ ÏÎ‡Ó‰ Â˙Â‡ ÏÂÎ‡Ï ¯ÂÒ‡Â

˘Î·ËÈ‰ ˙Á�Â˜Ó ‰¯„˜‰ ‰˙È‰ . ·ÏÁ ÏÂÎ‡Ï ¯˙ÂÓ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ Ï·‡
ÂÈ¯Á‡.101 

                                    
 .ש"ע, ]לענין פסח[י אות ב בביאורים "ג פ"צ ח"אול .96

ואינו אלא , לפי שכבר טעם הבשר נפגם, משום דלא חשיב ממש איסורא בלע .97

 . בדרכי תשובה ועוד אחרונים בזה' עי. מגזירה דרבנן לאסור גם שאינו בן יומו

 .ך"פ ביאור הש"וע, ג" פט סד"א יו"רמ .98

 .בסמוך' ועי.  דבאופן זה ראוי להצריך קינוח והדחה]שלח אות יב' פ[ח " בבאה"כ .99

בתבשיל כנגד ' דדבריו נאמרו גם באופן שאין ס, ך"ד הש" כתב ע]ז"סק[ת "בפ .100

, אשר באופן זה לאוכלו עם חלב ממש אסור, מעט הלכלוך שהיה בקדרה

ך "ית השהדרא קושי, דאם לא נימא כן, אבל לאכול אחריו חלב מותר

לפי שכבר נתבטל מה שהיה , דאף בזה מותר לאוכלו עם חלב ממש, לדוכתא

ד החמיר באם היה טוח בו שומן ונתן "אמנם בסו. דבוק בו בשישים שבתבשיל

ח "וכמו שכתבנו למעלה פסק בבא, ]ס"סק[ח "וכן הסיק בכה, טעם בתבשיל

 .בסמוך' ועי, ]שם[

 ]סימן קו[בכלבו ' ועי. ש"ע, ך" קושיית השא ליישב"א דברי הרמ"כן פירש הגרע .101
ז "ולפ. א"ומשמע כהגרע, א אפילו בקדרה מקונחת יפה יפה"שכתב דין הרמ

ך גם באינה "א להקל כדברי הש"שלכאורה אין הכרח מדברי הרמ, נמצא
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‡ÓÂÈ ,Ú‡"·ÏÁ ÌÚ ÂÏÎÂ‡Ï ¯Ò‡� Â�È‡ „·ÚÈ„·˘ Ù ,Ó" ‰ÏÈÁ˙ÎÏ Ó

‰Ê· Ï˜‰Ï ÈÂ‡¯ ÔÈ‡.103 

È�È„ ÏÎ"� ¯· Ë"Ú ÌÚË‰ ¯·ÂÚ˘Î ‡Ï‡ Ì�È‡ Ë" ÈÏÎ‰ È � .מד
Â· ˘Ï˜�Â ,ÔÂ˘‡¯ ÌÚËÎ ÏÎ‰ ·˘Á� ÏÎÂ‡Ï ÏÎÂ‡Ó ¯·ÂÚ· Ï·‡ , ÏÚÂ

ÈË˘Ù ÌÚ ‰‚ÂÚ ÂÙ‡ Ì‡ ÔÎ˙È·ÏÁ ‰„ ,Ú ‰‚ÂÚ‰ ÏÂÎ‡Ï ¯ÂÒ‡¯˘· Ì ,
·ÏÁ Ï˘ ÔÂ˘‡¯ ÌÚË ‰· ˘È˘.104. 

ÈÏÎ‡ÓÏÂ ·ÏÁ ÈÏÎ‡ÓÏ ˙„¯Ù� ‰ÈÁÏÓ „ÁÈÈÏ ˘È , ÈÎ ·˘¯ .מה
ÁÏÓ· ÌÈÏÎ‡Ó‰ ÔÓ ÌÚË Ò�Î� ÌÈÓÚÙÏ , ÔÈÓ‰ ÌÚ Â�ÏÎ‡È ‡Ó˘Â

È�˘‰.105 

                                                                                      
ואפשר דזהו הטעם , מקונחת או גם כשאין שישים בתבשיל כנגד הדבוק בו

 .ל"ח כנ"שהחמיר בזה רבינו הבא

 .קרח אות יג' ש פ"ח ש"בא .102

י שבישל בה "ע, פ"פ שהוא נטל"אע, הנה אם היתה הקדרה בלועה מאיסור .103

היה , וכן אם היתה בשרית בת יומא. דמחליא ליה לשבח, דבר חריף נאסר

אמנם הכא , ט"ט בר נ"ולא מקילינן ביה דהוי נ, המאכל נאסר לאוכלו בחלב

פ דבדבר "אע, פ"ט דהיתירא ונטל"נט בר "דהוי נ, בהצטרף תרתי לטיבותא

מ "ומ. בהצטרף שניהם לא אסרינן, פ"ט ולא בנטל"ט בר נ"חריף אין מקילין בנ

ט "ט בר נ"דומיא דכל נ, לכתחילה אין לבשל בה על דעת לאוכלו בחלב

פ מה דהוי דבר חריף סילק דליכא הכא תרתי לטיבותא רק "דעכ, לכתחילה

 .ה וכל זה"פרק ח אות יג בביאורים דג "צ ח"בזה באול' עי. חדא לטיבותא

 ש קורח אות טו"ח ש"ובא, ו ושאר אחרונים"י סקט"צה הגב' ג סי"כנה .104

 .ט"ב שם סק"א בשיו"ומרן החיד, ב"פח ס' ד סי"א יו"רמ .105
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 ופרק 

 הלכות יום טוב
ùôð ìëåà úëàìî éììë 

ÂÈ· ‰¯ÂÒ‡ ˙·˘· ‰¯ÂÒ‡‰ ‰Î‡ÏÓ ÏÎ"Ë , ıÂÁ ÏÎÂ‡ ˙Î‡ÏÓÓ .א
˘Ù� ,˘ÂÏÈÙ‡ ¯·„‰ ‰È‰ ‡ÏÂ ÏÂÓ˙‡Ó ‰˙Â˘ÚÏ ¯˘Ù‡ ‰È‰ Ì‡ 

ÂÓÚË ‚ÈÙÓ ,Â˘‰ Ô¯Ó ˙Ú„Ï"ÂÈ· ‰˙Â˘ÚÏ ¯˙ÂÓ Ú"Ë ,ÂÂÏÈÙ‡ ‡Ï· 
ÈÂ�È˘.1  

˘‡Ó¯‰ ˙Ú„Â" ¯ÈÓÁ‰Ï ‡ÂÏÈÙ‡˘Ù� ÏÎÂ‡·  , ‚ÈÙÓ Â�È‡ Ì .ב
ÏÂÓ˙‡Ó ‰˘Ú�˘Î ÂÓÚË ,ÂÈ ·¯ÚÓ Â˙Â˘ÚÏ ˘È"Ë . Â‡˘Ú ‡Ï Ì‡Â

ÂÈ· ÂÏ ÍÈ¯ˆÂ"Ë ,Ú Â�˘ÚÈ" ÈÈÂ�È˘.2¯ÈÓÁ‰Ï ÈÂ‡¯ ÔÎÂ .3 

‚ÌÚË ‚ÈÙÓ ÔÈ‡Â ÌÈ·¯ ÌÈÓÈÏ ˙Á‡ ÌÚÙ· Â˙Â˘ÚÏ Í¯„˘ ¯·„ , Ì .ג
Â˘‰ Ô¯Ó ˙Ú„Ï"ÂÈ· Â˙Â˘ÚÏ ¯ÂÒ‡ Ú" ËÂÏÈÙ‡˘Ù� ÏÎÂ‡ ˙Î‡ÏÓ·  ,

‡‡"Ú ‰˘ÂÚ Î"ÈÂ�È˘ È .ÂÈ ·¯Ú· ‰˘Ú�˘Î ÂÓÚË ‚ÈÙÓ Ì‡Â"Ë ,
 ¯˙ÂÓÂÏÈÙ‡ÈÂ�È˘ ‡Ï· .4ÂÈÎÂ ‰Ù˜Â ÌÈ�ÈÏ·˙ ÔÎ ÏÚ "· ,Ú‡" Í¯„˘ Ù

 Ì˙Â�˜ÏÍÂ¯‡ ÔÓÊÏ ,Ó"ÂÈ· Ì˙Â˘ÚÏ ÂÏ ÔÓ„Ê� Ì‡ Ó" Í¯ÂˆÏ Ë
ÂÈ ÈÏÈ˘·˙"¯˙ÂÓ Ë , ÍÂÓÒ ÌÈ�ÁË�˘Î ¯˙ÂÈ Á·Â˘Ó ÌÓÚË˘ ÈÙÏ
˘ÂÓÈ˘Ï. 

‡ÂÈ ·¯ÚÓ ‰˘Ú ‡Ï Ì‡"Ò�Â‡ ‰ÊÈ‡ ˙ÓÁÓ Ë , ÂÏ ‰È‰ ‡Ï˘ Â .ד
˙Â‰˘ ,Ó¯‰ ˙Ú„Ï Ì‚"‡ ‡"Â˙È˘Ú· ÈÂ�È˘ ˆ . Ì‡ ÌÈ�Â¯Á‡‰ Â˜ÏÁ�Â

ÂÈÚ· Â˙Â˘ÚÏ ‡Ï˘ ‰ÏÈÁ˙ÎÏ ÁÈ�‰Ï ¯˙ÂÓ"Ú Ë"Ï ÓÂÈ· Â˙Â˘Ú" Ë

                                    
 .ה וכן"ל ד"ה ובה"ב סק"א ומ"ע תצה ס"שו .1

 .י"ב סק"א שם ומ"רמ .2

 .ש"ע, א ועוד"י בשם מרן החיד"ח סק"כה .3

 .ל שם"ב ובה"מ .4
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ÈÂ�È˘·.5 

‡ÏÂÓ˙‡Ó Ô˙Â˘ÚÏ ¯˘Ù‡ ‰È‰˘ ˘Ù� ÏÎÂ‡ È¯È˘ÎÓ , ÔÓ ¯ÂÒ .ה
ÂÈ· Ì˙Â˘ÚÏ ‰¯Â˙‰"Ë .ÂÈÚÓ Ô˙Â˘ÚÏ ¯˘Ù‡ È‡ Ì‡ Ï·‡"Ë , ¯˙ÂÓ

ÂÈ· Ô˙Â˘ÚÏ"Ë.6ÂÓ ˙Ú„Â "·¯‚‰ ¯"‰ÏÏÊ ˆ" Ô¯Ó ¯È˙‰˘ ‰Ó ÏÎ˘ ‰
Â˘‰"ÂÈÎÂ ÔÈÏ·˙ ˙ÎÈ„· ‡˜Â„ ‡Â‰ ‰Ê· Ú"ÂÓÚË ‚ÈÙÓ˘ · , Ï·‡

‡ ˘Ù� ÏÎÂ‡ È¯È˘ÎÓ ¯‡˘Ú‡ ÔÈ¯ÂÒ"‡˘ Ù"ÏÂÓ˙‡Ó Ì˙Â˘ÚÏ ‡ ,
·Ó¯‰ ˙Ú„· „È‚Ó‰ ·¯‰ ˙Ú„ÎÂ"Ì.7  

                                    
 .י"ב סק"א שם ומ"רמ .5

 .ו"ב סק"ע שם ומ"שו .6

ט "ד מיו"פ[ה דעת הרב המגיד "שכ, ט אות א בביאורים"צ פי"בזה באורך באול' עי .7
פ "יהודה דאסרי מכשירי אוכל נפש אע' ם פסק כרבנן דר"שהרמב, ]ח"ד וה"ה

ן פסק ה שכ"צ זללה"ר הגרב"ודעת מו, א היה אפשר לעשותם מאתמול"שא

א לעשות מאתמול אלא "ולא התיר מכשירי אוכל נפש שא[, ע"מרן השו

א "ז יתבארו כמה מחלוקות מרן והרמ"צ שלפ"ש באול"וע, ]בדיכת תבלין

ל שמה שהותר לתפור העופות שממלאים אותם "ז לכאורה צ"ולפ. לשיטתם

א משום א שהו" בשם הגר]ו"סקט[ב "שם המ' ופי, ]ג"תקט ס[ע "כמבואר בשו', וכו

ע "הנה להמבואר שהשו, א לעשותם מאתמול"דהוי מכשירי אוכל נפש שא

ל שאין זה "עכצ, אוסר מכשירי אוכל נפש אפילו אי אפשר לעשותם מאתמול

וככל צרכי , ל שהוא משום דחשיב אוכל נפש ממש"אלא י, טעם ההיתר

אלא צורכי אוכל , הבישול ותיקון המאכלים שאין נקראים מכשירי אוכל נפש

: ל"וז, י במקור הדין"א שהובא בב"ולכאורה כן משמע בלשון הרשב. נפש ממש

 תפירה אותה שהרי מבפנים כתוש בשר שמילאהו טוב ביום עוף לתפור מותר

, בעיקר הדברים יש לעיין בכל זהאמנם @@.  כ"ע. "היא נפש אוכל צורך"

א ליה כדברי הרב  משמע דלא סביר]ד"ט ה"יו' ד מהל"פ[מ " ובכס]סימן תקט[י "שבב

ם מבואר שהתיר שחיקת "וגם לשון הרמב[, ה"עש, ם בזה"המגיד בדעת הרמב

, ושאר ראשונים ודאי פליגי ופסקו להלכה כרבי יהודה, "]ב"וכל כיו"תבלין 

, ע"והניחו בצ, ף כן"כ שגם דעת הרי"ד הרב המגיד במש"י הקשה עוד ע"והב

ה בהגהות "וכ,  יהודה'ף לפסוק כר"הרי' ן מבואר דד"ש ובר"וגם ברא[

ף "י בסימן תקיד דנקטינן כהרי"כ הב"ז גם מש"ולפ, ]ם"ד הרמב"מיימוניות ע

ם אינו אלא לענין כיבוי שלא תתעשן הקדרה ולא לעיקר הדין "והרמב

 שכתב טעם האיסור ]ד"ט ה"ד מיו"פ[ם "ע ברמב"וע. ש"ע, דמכשירי אוכל נפש
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ÈˆÂ ‰„˜¯‰Â ‰˘È„Â ‰ËÈÁÒÂ ‰¯Èˆ·Â ‰�ÈÁËÂ ‰¯Èˆ˜ ,Ú‡" Ù„‰ .ו
ÌÈÓÎÁ ÌÂ¯Ò‡ ˘Ù� ÏÎÂ‡ Í¯ÂˆÏ Ì‰˘ , „¯Ë� ‡‰È ‡Ï˘ È„Î

ÂÈ ˙ÁÓ˘Ó Ú�ÓÈÂ ÌÂÈ‰ ÏÎ Â˙Î‡ÏÓ·"Ë ,ÂÂÏÈÙ‡Ú "¯ÂÒ‡ ÈÂ�È˘ È .
ÈÂ"‰Ó Ì‚„ ‡"ÔÈ¯ÂÒ‡ ˙.8ÈÚÂ  '¯Ù· ÔÏ‰ÏÌÈ�È„‰ ÈË. 

 Â˙Â˘ÚÏ Ï‡¯˘ÈÏ ¯ÂÒ‡˘ ¯·„ ÏÎ ,Â˙Â˘ÚÏ ÈÂ‚Ï ¯ÓÂÏ ¯ÂÒ‡.9 .ז

ÂÈ· ˙ÂÈ¯‚ÈÒ‰ ÔÂ˘ÈÚ Â¯Ò‡ Â��ÓÊ È˜ÒÂÙ ÏÎÎ ·Â¯"Ë , ‰�È‡˘ ÈÙÏ .ח
˘Ù� ÏÎÏ ‰Â˘‰ ‰‡�‰ , ˜ÈÊÓ ‡Â‰˘ ÌÈÓÈÎÒÓ ÌÈ‡ÙÂ¯‰˘ Ë¯Ù·Â

˙Â‡È¯·Ï ,ÂÓˆÚ· Ï·ÂÁ È¯‰Â , ˙‡ Í‡ ÌÂ˘Ó ¯·ÂÚ˘ ¯ÓÂÏ ·Â¯˜Â
˘Â¯„‡ ÌÎÈ˙Â˘Ù�Ï ÌÎÓ„ .„Â� ¯·ÎÂ ‡Ï· ‰Â‡‚· ÔÈ�Ú‰ ˙ÏÈÁ˙˘ Ú

‰Â‡˙ ÌÂ˘ ,‰�ÓÓ ˘Â¯ÙÏ ‰˘˜˘ ‰�ÈÈ�Ú ÏÎ˘ ‰�Â˘Ó ‰Â‡˙ ÂÙÂÒÂ.10 
‰Ê ¯·„Ó ÂÈˆÏÁ È‡ˆÂÈÂ ÂÓˆÚ ˜ÈÁ¯È ÔÎ ÏÚ ,‰Ê ¯Á‡ Í˘Ó� Ì‡ Ì‚Â ,

˘Â¯ÙÏ ¯·‚˙È , ÌÈ¯Á‡Ï Â‡ Â˙ÁÙ˘ÓÏ Ì‚ ˜Ê� Ì¯Â‚˘ Ë¯Ù·Â
Â·È·Ò˘ ,ÈÚÂ"Â‡¯Â· ˙„Â·Ú· ÌÈÓÈ ÍÈ¯‡È Ê. 

åéá íéìëàî úðëä éðéãî"è 
˘‡�Î‰˘Ù� ÏÎÂ‡ È¯È˘ÎÓ ÈÂ‰ ‰ÈÏˆÏ „ÂÙ˘ ˙ , ¯˘Ù‡ Ì .ט

˙Â˘ÚÏ ¯ÂÒ‡ ÏÂÓ˙‡Ó Â˙Â˘ÚÏÂÂÈ· "Ë . ·¯ÚÓ ÔÈÎ‰ Ì‡ Ì‚ Ì�Ó‡

                                                                                      
ולא [, ציאה מבערבט משום שהיה אפשר להמ"להדליק אש חדשה ביו

תקב [י "א בברכ"ז התיר מרן החיד"ועפ, ]ד שהוא משום איסור מוליד"כהראב
 .ט"ט אם לא יכל להדליק מעיו" להדליק אש ביו]א"סק

ולמה  :]ה"ט ה"יו' א מהל"פ[ם "לשון הרמב'  ועי.ג"א וסקי"ב סקי"ב ומ"ע שם ס"שו .8

 ט"לעשותן מערב יו גזירה שמא יניח אדם מלאכות שאפשר ,אסרו דבר זה

 ולא ,ט" וימנע משמחת יו, כולו הולך בעשיית אותן מלאכותט"נמצא יוו, ט"ליו

 .כ" ע.יהיה לו פנאי לאכול ולשתות

 .במדבר אות י' ר פ"ח ש"בא .9

והאדם , בתחילת העישון הגוף מתנגד לזה, כי באמת אחרי שהדבר קשה לגוף .10

עיקר הנאתו הוא , להצטערכ כאשר מתרגל "ואח, מכריחו להתרגל נגד טבעו

 .והדברים ידועים. שממלא סיפוקו לצער עצמו ושוב להרגע מזה
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ÂÈ"Ï˜Ï˜˙�Â Ë ,Â· ˙ÂÏˆÏ È„Î Â�˜˙Ï ¯ÂÒ‡ , ÔÙÂ‡· Ì˜Ú� ÂÏÈÙ‡Â
Â„È· ÂË˘ÙÏ ÏÂÎÈ˘ ,¯ÂÒ‡ .ÍÂ¯‡ ‡Â‰ Ì‡ ÔÈ„‰ ‡Â‰Â , ÂÎ˙ÁÏ ¯ÂÒ‡

Â¯ˆ˜Ï È„Î ÂÙ¯˘Ï Â‡ ,Ï È„Î Â˘‡¯ „„ÁÏ ¯ÂÒ‡ ÔÎÂ¯˘·· Â·ÁÂ˙ ,
ÂÈ· ¯˙Â‰ ‡Ï˘ ÈÏÎ ÔÂ˜È˙ Ì‰ ÂÏ‡ ÏÎ˘"Ë.11 

ÂÒ‡ ‰Ê ÌÚËÓ"˙ÊÁ˘Ó· ÔÈÎÒ ÊÈÁ˘‰Ï Î , Ï˜Ï˜˙� ÂÏÈÙ‡Â¯ ‚ .י
ÂÈ· ‰„Â„ÈÁ"Ë ,ÈÏÎ ÔÂ˜È˙ ‡Â‰˘ ÈÙÏ.12 ¯˘ÈÈÏ ¯ÂÒ‡˘ ÔÈ„‰ ‡Â‰Â 

ÂÈ· ÂÓ˜Ú˙�˘ ÛÎ Â‡ ‚ÏÊÓ"Ë ,ÈÏÎ ÔÂ˜È˙ ÌÂ˘Ó.13 

ÌÈÏÁ‚· Â· ˙Â˙ÁÏ È„Î ÌÈˆÚ‰ ÔÈ·Ó ıÚ Á˜È ‡Ï ,Ú‡Â" ‡Â‰˘ Ù .יא
·È‰˜Ò‰Ï ÈÂ‡¯Â ˘ ,ÂÈ· ÈÏÎ Â‰˘ÂÚ ‰Ê·˘ ÈÙÏ"Ë . Â�È‡ Ì‡ Ì�Ó‡

‰ÊÏ ÈÂ‡¯‰ ˜„Â ÍÂ¯‡ ıÚ ‡˜Â„ ¯¯Â· , ˘·È ıÚ Ì˙Ò· ÏËÂ�˘ ‡Ï‡
ÈÂ˙ÈÁÏ Â„ÁÈÈÓ Â�È‡Â ,ÔÈÏÈ˜Ó ˘È.14  

ÂÈ· ÔÏÈ‡‰ ÔÓ Â¯˘�˘ ÌÈˆÚ· ˜ÈÒ‰Ï ¯ÂÒ‡"Ë , ÌÈÏÎ· ‡ÏÂ .יב
ÂÈ· Â¯·˘�˘"Ë , ÌÈÏÎ· Â‡ ÌÈÓÏ˘ ÌÈÏÎ· ˜ÈÒ‰Ï ¯˙ÂÓ Ï·‡
ÂÈÚÓ Â¯·˘�˘"Ë.‰Â ÔÈ„‰ ‡Â Ì‰· ÔÈ˜ÈÒÓ ÔÈ‡ ÌÈÊÂ‚‡Â ÌÈ„˜˘ ÈÙÈÏ˜ 

‡‡"ÂÈÚÓ ÂÏÎ‡� Î"Ë.15 

ÂÈ· Â¯ÙÂ˙ÏÂ ÌÈÏÎ‡Ó È�ÈÓ· ÛÂÚ‰ ˙Â‡ÏÓÏ ¯˙ÂÓ"Ë , „·Ï·Â .יג
ÂÈ ·¯ÚÓ ËÁÓ· Ò�ÎÂÓÂ ÍÂ˙Á ËÂÁ‰ ‡‰È˘"Ë.16]  Â�È‡˘Î Ï·‡

ÍÂ˙Á ,ÏÏÎ Â· ¯ÂÙ˙Ï ¯ÂÒ‡ ,Â�Î˙ÁÈ ‡Ó˘17 .[ÓÂ" Ó ÔÈ¯ÒÂ‡ ˘È
 ¯Â˘˜Ï‰‡ÓÈÈ˜ Ï˘ ¯˘˜· ËÂÁ.18 Í˙Á Ì‡ÂÂÈ ·¯ÚÓ ËÂÁ " Ë

                                    
 .א"צ סקי"ה אותו ושעה"ל ד"ב ובה"א וס"ע תקט ס"שו .11

 .ש עוד"וע, י"ב סק"ב ומ"ע תקט ס"שו .12

 .ח"ב סקכ"ו ומ"ע שם ס"שו' עי .13

 .י"צ סק"ו ושעה"ד וט"ב סקי"ג ומ"ע תקז ס"שו .14

 .ז"ו וס" וסה"ע תקא ס"שו .15

 .]כ בזה"ועיין לעיל מש[, ו"ב סקט"ג ומ"ע תקט ס"שו .16
 .ז"ב סקט"מ .17

 או, טעמים יש להתיר התפירה' דהנה ב, ע בזה" ולכאורה יל.א"ח סקל"כה .18
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ÌÂÈ „ÂÚ·Ó ËÁÓ· ÂÒÈ�Î‰Â ,„·‡Â ,ËÁÓ‰ ÔÓ ‡ˆÈ˘ Â‡ , ¯˙ÂÓ
˘„ÁÓ ÂÏÈÁ˘‰Ï.19 

ÂÎ¯Âˆ ÏÎ ÛÂÚ‰ ¯Ù˙˘ ¯Á‡ , ˙¯˙È ÛÂ¯˘Ï Â‡ ÍÂ˙ÁÏ ¯˙ÂÓ .יד
˙¯‡˘�‰ ËÂÁ‰ ,‡ÓÏÚ· ˙Â¯È‰ÊÏ ÔÈ¯ÈÓÁÓ ˘ÈÂ.

20 ÏÎ ÍÂ˙ÁÏ ¯˙ÂÓÂ 
ÂÎÂ˙·˘ ‰ÓÂ ÛÂÚ‰ ÏÂÎ‡Ï È„Î ˙Â¯ÈÙ˙‰ , ÈÏÎ ÔÂ˜È˙ Â�È‡ ‰Ê ÍÂ˙ÈÁ˘

ÏÏÎ.

21 

] ÎÈ„ÔÈÏ·˙ ˙ ,Â˘‰ Ô¯Ó ˙Ú„" ‰ÎÂ„Ó· ÍÂ„Ï ¯È˙‰Ï Ú]˙È�„È .טו
ÂÎ¯„Î ,Ú‡˘"ÂÈ· ‰¯˙Â‰ ‡Ï ‰�ÈÁË˘ Ù"Ë , ÈÙÏ ÔÈÏ·˙ ˙ÎÈ„ Â¯È˙‰

ÏÂÓ˙‡Ó ‰˘Ú� Ì‡ ÂÓÚË ‚ÈÙÓ˘ .ÙÏÂ" ÌÚË ‚ÈÙÓ Â�È‡˘ ÔÈÏ·˙ Ê
]¯ÙÚÊ ÔÂ‚Î"Ô[ ,ÂÈÏ ÂÏ ˜˜ÊÈ˘ ÏÂÓ˙‡Ó Ú„ÂÈÂ"Ë , ÂÎÂ„Ï ¯ÈÓÁ‰Ï ˘È

ÂÈ ·¯ÚÓ"Ë .Ó¯‰ ˙Ú„Â" ˘È ÔÈÏ·˙ ÏÎ·„ ‡ ˙ˆ˜ ˙Â�˘Ï ¯ÈÓÁ‰Ï
Â˙ÎÈ„·.22 

, „‰ÂÈÎÂ ‰Ù˜ Â�ÁËÈ ‡Ï"ÂÏ˘ ÌÈÁÈ¯· · ,ÏÂÁ„ ÔÈ„·ÂÚÎ ÈÂ .טז
„Á‡ „Á‡ ÈÂ�È˘· Í„ ÂÏÈÙ‡Â .˙˘˙ÎÓ· ÍÂ„Ï ¯˙ÂÓ Ï·‡ , „·Ï·Â

„·Ï· ÌÂÈ‰ Â˙Â‡ Í¯ÂˆÏ ÔÁÂË˘.23 ˙È˙È· ‰�Ë˜ ‰�ÁËÓ·Â ]˙È�„È ,
˙ÈÏÓ˘Á ‰�È‡˘ [ÏÂÁ„ ÔÈ„·ÂÚ ÏÏÎ· ‡Â‰ Ì‡ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Â˜ÏÁ� ,

                                                                                      
א לעשותם "מצד דאין תפירה באוכלין או מצד דהוי מכשירי אוכל נפש שא

. ירה יש להתירכ גם הקש"א, ואם הטעם מצד דלאוכל נפש שרי, מאתמול

, י דהטעם להתיר מצד דהוי לאוכל נפש"ח הביאו מדברי הב"ב ובכה"ובמ

ז לכאורה "ולפ, א לעשות מאתמול"א הוסיף דהוי מכשירי אוכל נפש שא"והגר

' ח לא רצה להתיר אלא בצירוף ב"ושמא בכה. יש להתיר גם הקשירה

 .ע"צו. הטעמים

 .ז"ב סקט"מ .19

 .ט"ח סקכ"ז וכה"ב סקי"במ' עי .20

 .כ"ב סק"ד ומ"ע ס"שו .21

 .ח בזה"ע בכה"וע, ח"ב סק"א ומ"ע תקד ס"שו .22

 .י"ט וסק"ב תקד סק"מ .23
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ÎÚÂ" ˘È ÈÂ�È˘· ÙÏ˜‰Ï „„ˆÏ.24  

. ‡·ÍÎÏ „ÁÂÈÓ‰ ÈÏÎ· ‰�È·‚ ¯Â¯‚Ï ¯˙ÂÓ ,ËÚÓ ÈÂ�È˘ ÍÈ¯ˆ Ï .יז
ÂÈ ·¯ÚÓ ˙È˘Ú�˘Î ‰ÓÚË ‰‚ÈÙÓ Ì‡Â"Ë , Ì‚ ‰¯¯Â‚Ï ‡�È„Ó ¯˙ÂÓ

ÈÂ�È˘ ‡Ï· ,Ó¯‰ ˙Ú„Ï „·ÏÓ" ˘È ÂÓÚË ‚ÈÙÓ‰ ÔÈÏ·˙· Ì‚˘ ‡
˙ˆ˜ ˙Â�˘Ï ‡¯ÓÂÁ.25 

ÈÂ�È˘ ÈÏ· ˜„ ˜„ ˙Â˜¯È ÍÂ˙ÁÏ ¯˙ÂÓ , ÌÚË ÌÈ‚ÈÙÓ˘ ÈÙÏ .יח
‰·¯‰ ,Ú˘ „·Ï·ÂÌÂÈ‰ Â˙Â‡ Í¯ÂˆÏ ˜¯ ‰˘Â.26 Ì‚ ÌÎ˙ÁÏ ¯˙ÂÓÂ 

˙„¯‚Ó· .˙È�„È ‰�ÁËÓ· ÌÈ‚„ Â‡ ¯˘· ÔÂÁËÏ ¯˙ÂÓ˘ ÔÈ„‰ ‡Â‰Â ,
˘ÂÓÈ˘‰ ¯Á‡Ï ‰˙Â˜�Ï ¯˙ÂÓ Ì‚Â ,ÏÂÁÏ ‰�Î‰ ÏÏÎ· Â�È‡˘ ÈÙÏ ,
ÂÈ „Â·ÎÏ ÈÚ¯ Ï˘ Û¯‚ ˜ÂÏÈÒÎ ‡Ï‡"Ë.27]  ¯ÂÒ‡ ˙ÈÏÓ˘Á ‰�ÁËÓ·Â

ÔÙÂ‡ ÏÎ· ÔÂÁËÏ.[ 

ÂÈ· ¯Â¯·Ï ¯˙ÂÓ"Ù‰ ¯ÈÒ‰ÏÂ ÂÎ¯„Î ËÏÎÂ‡‰ ÔÓ ˙ÏÂÒ , „·Ï·Â .יט
 ˙‡ ‡ÈˆÂ‰ÏÓ ‰‡ÈˆÂ‰Ï ¯˙ÂÈ Ï˜Â ÏÎÂ‡‰ ÔÓ ˙ËÚÂÓ ˙ÏÂÒÙ‰˘

ÏÎÂ‡‰ ,ÂÈ· ‡Á¯Ë· ËÚÓÏ ·ËÂÓ˘ ÈÙÏ"Ë .Î˘ ËÂ˘Ù Ì�Ó‡" Ê
ÂÈ Í¯ÂˆÏ ‰˘ÂÚ˘Î"Ë ,ÏÂÁ Í¯ÂˆÏ ‡ÏÂ.28 

‡ÔÈÂ˘ ˙ÏÂÒÙ‰Â ÏÎÂ‡‰ ÂÈ‰ ,‰ˆ¯È˘ ‰ÊÈ‡ ¯Â¯·Ï È‡˘¯ . Ì‡ Ì�Ó .כ
 Â˙‡ˆÂ‰· ‡Á¯Ë ˘ÈÂ ˜„ ÏÎÂ‡‰–˙ÏÂÒÙ‰ ‡ÈˆÂÈ .29 

Á¯Ë‰ ËÂÚÈÓ Ï˘ ÔÙÂ‡· ‰¯È¯·‰ ¯˙È , ÌÂ˜Ó· Ì‚ ¯˙ÂÓ‡‰ .כא
ÂÈÚÓ ¯Â¯·Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰˘"Ë.30  

                                    
 .פ בשינוי"ל מה שצידד להתיר גם בריחים קטנות ועכ"בבה' עי .24

 .ט"ב סקי"ג ומ"א תקד ס"רמ .25

 .ט"ב סקי"מ .26

 .ט אות ה"צ פי"אול .27

 .ז"ב סק"ב ומ"ע תקי ס"שו .28

 .ח"ב סק"מ .29

 .ז"ח סקט"כה .30
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, „Ï‡Ï ÏÂÎ‡Ï ÔÂÂÎ˙Ó ‰È‰È˘ Í¯Âˆ ÔÈ‡˘ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ·Â¯ ˙Ú˙¯ .כב
¯˙ÂÓ ÌÂÈ· Â· Í¯ÂˆÏ ‰˘Ú�˘ ÏÎ ‡Ï‡ , ÏÎÂ‡ ÈÎ¯ˆ ÏÏÎ· ‡Â‰˘

˘Ù�.31È Ì�Ó‡ "ÂÈ· Ì‚˘ ‡"¯˙Ï‡Ï ¯¯Â·· ‡Ï‡ ¯˙Â‰ ‡Ï Ë . ÔÎ ÏÚÂ
ÏÚ Ì‰Ï ˘È ÔÈÏÈ˜Ó‰˘ Û‡ ‰„ÂÚÒÏ ÌÈ¯¯Â·˘Î Ì‚ ÂÎÂÓÒÈ˘ ÈÓ 

˙¯Á‡ ,Ó"ÂÈ ·¯ÚÓ ¯Â¯·Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰ Ì‡˘ ÔÂÎ� ‰ÏÈÁ˙ÎÏ Ó"Ë , ‡Ï
ÂÈ· Â¯¯·È"˙ÏÂÒÙ ÍÂ˙Ó ÏÎÂ‡ ÔÈ‡ÈˆÂÓ˘ Í¯„· ˜¯ Ë , ÂÏÈÙ‡ ‰Ê·˘

¯˙Ï‡Ï Í¯ÂˆÏ ÔÈ˘ÂÚ Ô�È‡˘Î ,Ó"Ï˜‰Ï ˘ÈÂ ÈÂ�È˘ ÈÂ‰ Ó.32 

Â„È· ¯¯Â·· ‰Ê ÏÎÂ ,ÂÈ· ¯Â¯·Ï ¯ÂÒ‡ Ï·‡"‰¯·ÎÂ ‰Ù�· Ë , ÈÙÏ .כג
 Í¯„˘‰·¯‰ ÌÈÓÈÏ Ì‰· ¯Â¯·Ï.33 Â˙Â˘ÚÏ Í¯„˘ ‡�ÂÂ‚ È‡‰Î ÏÎÂ 

ÂÈ· Â˙Â˘ÚÏ ¯ÂÒ‡ ‰·¯‰ ÌÈÓÈÏ"Ë , ¯˘Ù‡ ‰È‰ ‡Ï˘Î ÂÏÈÙ‡Â
ÂÈ ·¯ÚÓ Â˙Â˘ÚÏ"Ë.34 

 ÛÏ˜Ó· ÛÏ˜Ï ¯˙ÂÓ.35 .כד

··ÂË ÌÂÈ· ÏÂ˜˘Ï ¯ÂÒ‡, Â ÂÏÈÙ‡ Ï˜Â˘ ‰ÓÎ Ú„ÈÏ È„Î Â˙È· .כה
Ï˘·È,36 ¯ÂÒ‡ Ï˜˘Ó· ˜„˜„Ó Â�È‡˘Î ÂÏÈÙ‡Â.37  ÁÈ�‰Ï ¯ÂÒ‡ ÔÎÂ

 ÌÈ�Ê‡Ó·‰�Ó ‰�Ó „‚�Î Ì˙ÂÂ˘‰Ï È„Î,38 ˙Á‡ Â„È· ¯˘·‰ ÏÂËÈ ‡ÏÂ 
˙ÏÂ˜˘Ó‰Â¯˘·‰ Ï˜˘Ó ¯Ú˘Ï È„Î ˙È�˘‰ Â„È· ,39 È‡˘¯ Ï·‡  Á˜ÈÏ

˙Ú„‰ „ÓÂ‡· ‰Ï˜˘Ó ¯Ú˘Ï È„Î Â„È· ‰„·Ï ‰ÎÈ˙Á‰„·Ï· .40 Á·ËÂ 

                                    
 .ז"ב סק"ב ומ"א תקי ס"רמ .31

 .ה אם"ל ד"בה .32

 .ז"ב סק"ע שם ומ"שו .33

 .ב"צ סקכ"ג ובשעה"ב סקכ"ובמ, ה לענין חמאה"א תקי ס"ברמ' עי .34

ט בכלי המיוחד לברירה אלא "שאין איסור לברור ביו, ט אות ז"צ פי"אול .35

 .כשמיוחד לברירה לזמן ארוך

 .במדבר אות יבר "ח ש"ובא, ב"ע תק ס"שו .36

 .ח"ב סק"מ .37

 .א"ב סקי"ע שם ומ"שו .38

 .ח שם"ב ובא"ב סקי"מ .39

 .ע שם"שו .40
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‰ ÔÓÂ‡ÔÈÂÎÏ Ú„ÂÈ ,¯ÂÎÓÏ È„Î ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ¯ÂÒ‡ ,‰˘ÂÚ Ì‡ Ï·‡ 
Ï˘·È ‰ÓÎ Ú„ÈÏ È„Î Â˙È·· ,¯˙ÂÓ.41ÂÎÏ Ú„ÂÈ Ì‡Â  ¯˘·‰ ÍÂ˙ÈÁ· ÔÂ

Ï Í¯ˆ�˘ Ï˜˘ÓÏÂ ,˘˘ÂÁ Â�È‡Â ÂÎ¯„Î ÍÂ˙ÁÏ È‡˘¯.42 

, „ÏÂ˜˘Ï ¯ÂÒ‡ ÈÂ‚ È„È ÏÚ Ì‚ ,Â˙Â˘ÚÏ Ï‡¯˘È ¯ÂÒ‡˘ ¯·„ ÏÎ .כו
Â˙Â˘ÚÏ ÈÂ‚Ï ¯ÓÂÏ ¯ÂÒ‡.43  

ÈÈÂ„Ó ‰„ÈÓ ÈÙÏ ÌÈ�ÈÏ·˙ Ô˙ÈÏ Í¯ˆ�˘ Á·Ë‰¯„˜· , ¯˙ÂÓ˜˙  .כז
ÂÈ· ÌÈ�ÈÏ·˙‰ „Â„ÓÏ"Ë . ÌÈ�ÈÏ·˙‰ Ô˙ÈÏ ÔÎ¯„˘ Ì„‡ ÏÎ ¯‡˘ Ï·‡

Ó ‰¯„˜·‰„È„Ó· ‡ÏÂ „ÓÂ‡ ,ÂÈ· ÔÈÏ·˙‰ ˙„È„Ó· ¯˙È‰ ÔÈ‡"Ë.44 
 

ìåç êøåöì éåáéø éðéã 

 ÂÈ Í¯ÂˆÏ ÏÂ˘È·· ‡Ï‡ ¯˙È‰ ÔÈ‡"ÂÓˆÚ Ë ,ÂÂÏÈÙ‡ Â‡ ˙·˘Ï .כח
ÂÈÏ"Ï˘·Ï ¯ÂÒ‡ ˙ÂÈÂÏ‚ Ï˘ È�˘ Ë.45 Í¯ÂˆÏ Ï˘·Ó‰ ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ 
ÂÈ" ‰¯„˜· ¯˘· ‰·¯‰ ÛÈÒÂ‰Ï ¯˙ÂÓ ËÂÏÈÙ‡ÏÂÁ Í¯ÂˆÏ  ,ÔÏ‰Ï„ÎÂ .

                                    
 .ח שם"ג ובא"ב סקי"מ .41

 .ע שם"שו .42

 .ח שם"בא .43

 .ב"ד סקכב תק"ד ומ"ע תקד ס"שו .44

ט ראשון לצורך " שכתב שאם מבשל ביו]ד"סק[צ "ש בשעה"וע. א"ע תקג ס"שו .45

ט אפילו "ע שכל צרכי אוכל נפש נעשים ביו"רן השוכ לדעת מ"א, ט שביעי"יו

. ט אחרון"גם בזה אין איסור להרבות לצורך יו, היה אפשר לעשותם מאתמול

א שגם באוכל נפש כל שאפשר לעשות מאתמול מקדימין "ורק לדעת הרמ

הואיל והיה יכול , ט אחרון"גם בזה אין להרבות בהדיא לצורך יו, לאתמול

ט בכמות "בר מצוי שמבשלים מאכל המיוחד ליווהוא ד. [מ"לבשל בחוה

]. ט אחרון"ט ראשון וחלקו מקפיאים לצורך יו"וחלקו מיועד ליו, גדולה

ט "ט לשבת גזרו אטו מיו"דנראה בזה דדוקא מיו, ולכאורה הוא דבר חידוש

דסוכות ' ט א"ולכאורה הוא גם ביו. ט לא גזרו אטו חול"ט ליו"אבל מיו, לחול

ט דפסח "וכן מיו, ט אחרון של פסח"ט ראשון ויו"לא רק ביוו, ויום שמחת תורה

 .צ שיהיו קדושה אחת"וא, ט דשבועות  יהיה מותר"ליו
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¯„˜‰ ÛÈÏÁ‰Ï ¯˙ÂÓ ÔÎÂ¯˙ÂÈ ‰ÏÂ„‚ ‰¯„˜· ‰.46  

·˙·˘ÂÏÈÙ‡ ˙ÂÎÈ˙Á „ÂÚ ÛÈÒÂ‰Ï ¯˙ÂÓ ÌÈ‚„ Â‡ ¯˘· Ï˘ ÏÈ  .כט
Ú „ÂÙ˘‰ Â‡ ‰¯„˜‰ Ô˙�˘ ¯Á‡"˘‡‰ ‚ ,ÈÚ˘ ÈÙÏ" ÏÈ˘·˙‰ Ô˜˙� Ê

¯˙ÂÈ ,]ÓÂ"‰Á¯Ë· ËÚÓÏ È„Î Ì„Â˜ ÛÈÒÂÈ˘ ÈÂ‡¯ Ó47 .[ „·Ï·Â
ÏÈ˘·˙‰ ÁÈ·˘‰Ï ‰Ê Í¯ÂˆÏ Â˙�ÂÂÎ ¯˜ÈÚ˘ , Â˙�ÂÂÎ ¯˜ÈÚ Ì‡ Ï·‡

È˘·˙‰ ÔÓ ¯‡˘ÈÈ˘ È„ÎÏ ÏÏÂÁ Í¯Âˆ , ÛÈÒÂ‰Ï ¯ÂÒ‡ ¯Á‡ ‰¯„˜‰ ÏÚ
Ú ‰�˙�˘"˘‡‰ ‚.  Í¯ÂˆÏ ˜¯ ‰¯„˜· ÛÈÒÂ‰Ï ‰Ê· Ï˜‰Ï ÔÈ‚‰Â�‰Â

ÂÈ"È�˘ Ë ,Ì„È· ˙ÂÁÓÏ ÔÈ‡ ,‰Ê· Ì‚ ˘ÂÁÈ ˘Ù� ÏÚ· Ï·‡ , ¯ÈÓÁÓ‰Â
‰Î¯· ÂÈÏÚ ‡Â·˙.48 

, ‡ ·ÔÈÏÈ˘·˙ ¯‡˘· ,ÂÙ˙ ‰ÏÂˆ Â‡ Ï˘·Ó˘ ÔÂ‚Î"ÌÓˆÚ È�Ù .ל
¯˙ÂÈ ‰¯„˜‰ ÌÈÚË‰Ï ÌÈÈÂ·È¯· ˙ÏÚÂ˙ ÔÈ‡˘ , ‡˜Â„ ÛÈÒÂ‰Ï ¯˙ÂÓ

                                    
 .ה"ב סק"א ומ"ע תקג ס"שו .46

 .ד"ח סקי"כה .47

וכתב דמדברי הפוסקים , ח שאסר בזה" שהביא דברי הב]ב"סק[א "במג' עי .48

, משמע, רק הכבדשהביאו המנהג לבשל התרנגולת למחר ואוכלין ממנה 

ודוקא כשאינו טועם כלל מן , דאפילו כשעיקר הכוונה לצורך מחר שרי

או , בזה הוי הערמה האסורה, התבשיל ואומר שמבשל שמא יזדמנו אורחים

ג "א שבכנה"ושוב כתב המג. כגון בעריכת הפת, באופן שיש טרחא בכל אחד

לליל [בשחרית כ דוקא מה שנוהגין היתר שמבשלין "וע, ז לאסור"הביא מרדב

ג "אבל לא יקילו לבשל כה, וטועמין מן התבשיל מעט אין לאסור] ט שני"יו

מ בזמננו אין נוהגין "מ, פ שבראשונים נזכר שהקילו גם בזה"ואע, ט לחול"מיו

 הביא שיש דעות בזה באופן שעיקר בישולו לצורך ]ז"סק[ב "ובמ. להקל בזה

ואין , ולטעום קצתכדעה זו העולם נהגו להקל וכתב ש, ט שני"הלילה דיו

 כתב בסתמא ]ה אבל"ד[ל "ועל כן בבה[, ט לחול יש ליזהר"אבל מיו, למחות בידם

אף המחמיר כדעה ראשונה שלא לבשל ב ש"וסיים המ, ]דלצורך חול אסור

תבוא עליו , באותה קדרהדוקא  אלא ,לצורך הלילה בקדרה בפני עצמה

וכתב בסוף דבריו שכל בעל , ות בזהשהביא הדע, ]ז"סקט[ח "ה בכה"וכ. ברכה

 .ש"ע, ט ראשון לשני"נפש יחוש לזה אפילו מיו
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Ú „ÂÙ˘‰ Â‡ ‰¯„˜‰ Ô˙�˘ Ì„Â˜"˘‡‰ ‚.49 ¯‰ÊÈÏ ÍÈ¯ˆ ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ 
‰ÏÈÏ‰ Í¯ÂˆÏ Ï˘·Ó˘ ‰Ù· ¯ÓÂÏ ‡Ï˘ , „·ÚÈ„·ÂÂÏÈÙ‡ Â�È‡ ¯Ó‡ 

¯Ò‡�.50 

, ÌÈ‚„ Â‡ ¯˘· Ï˘ ‰ÈÏˆ· Â‡ ÏÈ˘·˙· ‡Ï‡ ÛÈÒÂ‰Ï ¯˙Â‰ ‡Ï .לא
Ú ¯‡˘‰ ÏÎÏ ˙ÏÚÂ˙ ˘È˘"ÛÈÒÂÓ˘ ‰Ó È , Â‡ ˙Â‡˙ÙÂÎ ˙ÈÈ˘Ú· Ï·‡

˙Â·È·Ï , Â‡Ó ÔÂ‚Î ÌÈÏÎ‡·Â˜"‰Â ˆ�ÈÏ·"‰Ê· ‡ˆÂÈÎÂ Ò , ¯ÂÒ‡
ÂÈÏ ÍÈ¯ˆ˘ ‰ÓÓ ¯˙ÂÈ ˙Â˘ÚÏ"Ë , ‡Á¯Ë ˘È ˙Á‡ ÏÎ·˘ ‰Î‡ÏÓÂ

‰ÓˆÚ È�Ù·.51˙·ÁÓ· ¯·„ ‰ÊÈ‡ Ô‚ËÓ Ì‡ ÔÎ ÏÚÂ  , ¯˙È‰ ÔÈ‡
ÂÈ Í¯ÂˆÏ Â�È‡˘ ‰Ó „ÂÚ Ô‚ËÏÂ ÍÈ˘Ó‰Ï"Ë , Í˘Ó‰· ˙ÏÚÂ˙ ÔÈ‡˘

Ì„Â˜ Ô‚ÈË ¯·Î˘ ‰ÓÏ ÔÂ‚ÈË‰.52 

ÙÏ"È˘·˙ ¯‡˘· ¯˙Â‰˘ ‰Ó Ì‚ Ê ˙�È˙� Ì„Â˜ ÛÈÒÂ‰Ï ÌÈÏ .לב
Ú ‰¯„˜‰"˘‡‰ ‚ , ÍÈ¯ˆ Â�È‡˘ ÔÙÂ‡· ‡Ï‡ Â�È‡ ‰Î‡ÏÓ ˙Â˘ÚÏ

 ÏÎ· ˙ÙÒÂ�‰ÎÈ˙Á‰ÓˆÚ È�Ù·  ,‡Ï Â˙Â ‰¯„˜· ‰�˙ÈÏ ˜¯ , Ì‡ Ï·‡
Ï Í¯ˆ�˙Á‡ ÏÎ· ‰Î‡ÏÓ ÛÈÒÂ‰  , ‡Â‰˘Î Ì‰· ÁÂ¯ËÏ ¯˙È‰ ÔÈ‡Â

ÏÂÁ Í¯ÂˆÏ. 

˘‡Á‡ ˜¯È ÔÈÓ Ï˘·Ó· ‰Ê ÏÎ Ì�Ó‡ , ÌÚË ˙ÙÒÂ˙ ÔÈ„ ·˜„¯‰ .לג
Ú ÌÈ¯Á‡·"ÔÈÓ‰ Â˙Â‡Ó ˜¯È „ÂÚ ˙ÙÒÂ‰ È , ‰ÓÎ Ï˘·Ó Ì‡ Ï·‡

‰¯„˜· ˙Â˜¯È È�ÈÓ ,˙Â˜¯È ˜¯Ó Ï˘·Ó˘ Â‡ , Ô˙Â� ˜¯ÈÂ ˜¯È ÏÎ È¯‰
‰¯„˜‰ ÏÎ· ‰�Â˘Â ÛÒÂ� ÌÚË ,Â„ÎÂ ÛÒÂ� Ïˆ· Ô˙Â� Ì‡ ÔÎ˘ ÏÎÂ ,'
‰¯„˜‰ ÏÎ· ÌÚË ÛÈÒÂÓ˘ , Í¯ÂˆÏ ÛÈÒÂ‰Ï ¯˙ÂÓ˘ È‡„Â· ‰Ê·Â

‰¯„˜‰ ˙ÓÚË‰ ,Ú ‰¯„˜‰ ˙�È˙� ¯Á‡ Ì‚"˘‡‰ ‚ ,ÂÚ‡" ‡Ï˘ Ù
ÂÈ· ÏÎ‡È"ÂÓˆÚ ˜¯È‰ ˙‡ Ë. 

                                    
 .ה"ב סק"א ומ"ע תקג ס"שו .49

 .ו"ב סק"שם במ .50

 .ח"ב סק"מ' עי .51

 ..ט אות ב"צ פי"אול .52
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‡·ÂÚÒ‰ Ì„Â˜ Ï˘·Ó· ‡Ï‡ ÛÈÒÂ‰Ï ¯˙Â‰ ‡Ï , ¯Á‡ Ï„‰ .לד
 ‰„ÂÚÒ‰]˙È¯˜ÈÚ‰ [Ú‡"È�‰Ó ‡Ï ‰¯„˜‰ ÔÓ ÌÚËÈ˘ Ù , ÈÂ‰„

˙¯ÎÈ� ‰Ó¯Ú‰.53 Í¯ÂˆÏ ÏÈ˘·˙Ï Í¯ˆ� Â�È‡ Ì‡ ‰„ÂÚÒ‰ Ì„Â˜ Ì‚Â 
ÂÈ"Ë ,ÂÈ· ËÚÓ ÏÎÂ‡Â ÏÂÁ Í¯ÂˆÏ Ï˘·Ó˘ ‡Ï‡" ¯È˙‰Ï È„Î Ë

ÏÂ˘È·‰ ,¯È˙‰Ï ÔÈ‡.54  

‡·Â‡· ‡Ï‡ ÛÈÒÂ‰Ï ¯˙È‰ ÔÈ‡ Ì‚ , ‰¯„˜ ÛÈÒÂÓ· Ï˙‰ ˜„¯‰ .לה
¯ÂÒ‡ ÔÈÓ‰ Â˙Â‡Ó ˙ÙÒÂ� ,ÏÂÁ Í¯ÂˆÏ ˜¯ ˙Ï˘·˙Ó ˙Á‡ È¯‰˘ , ‡ÏÂ

ÏÂ˘È·‰ ¯È˙‰Ï ‰�ÓÓ ÌÚËÈ˘ ÏÈÚÂÓ .· Ì‰ Ì‡ ˜¯Â ' ÔÈÏÈ˘·˙ È�ÈÓ
ÂÈ· Ì‰È�˘Ó ÏÂÎ‡Ï ‰ˆÂ¯Â"Ë , ÔÓ ˙Á‡ ÏÎ· ÛÈÒÂ‰Ï ¯˙ÂÓ È¯‰

ÏÂÁ Í¯ÂˆÏ Ì‚ ˙Â¯„˜‰.55 

ÙÂÒÓ˘ ÔÙÂ‡·ÂÈ· ÂÏ Í¯ˆ� ‰ÓÎ "Ë , ˙Â˘ÚÏ ÛÈÒÂ‰Ï ¯˙ÂÓ˜ .לו
ÚÙ˘· ,ÂÈ Í¯ÂˆÏ È‡„Â·˘ ‰Ó ˜¯ ÌˆÓˆÏ ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡Â"Ë , ¯ÂÒ‡˘ ‡Ï‡

ÂÈÏ ˙Î¯ˆ� ‰�È‡˘ Ú„ÂÈ˘ ˙ÂÓÎ ÛÈÒÂ‰Ï"Ë. 

Ú ÌÈÓ ÌÓÁÓ˘Î"˘‡‰ ‚ , ÌÈÓ ¯˙ÂÈ ˙Á‡ ÌÚÙ· Ô˙ÈÏ ¯˙ÂÓ .לז
ÓÂÈÏ Í¯ˆ�˘ ‰Ó"Ë ,Ú ‰¯„˜‰ ˙�È˙� Ì„Â˜ Ì�˙È˘ „·Ï·Â"˘‡‰ ‚.56 

˙˘‰ „Ú˘ ˘˘ÂÁ Ì‡ Ì�Ó‡ Ì‰˘Î Ì‚ ÛÈÒÂ‰Ï ¯˙ÂÓ ÌÈÓ‰ Â„‡˙È ‰È
˘‡‰ ÏÚ ÌÈ„ÓÂÚ.57

 

Ú„ Â�È·¯‡·‰" ÁÚÈÊ" ‡˘ ÈÓÂÈ ÛÂÒ „ÚÂ ¯˘· ÏÎ‡˘" ‡Ï Ë˙  .לח
˘ ˙ÂÚ˘ ˘˘ Â¯·ÚÈ È‡˘¯ ‡‰È·ÏÁ ÏÂÎ‡Ï , ÈÏÎ‡Ó Ï˘·Ï È‡˘¯ Â�È‡
ÌÈ¯Á‡ ¯Â·Ú ·ÏÁ.58 ‰Ê· ¯ÂÒ‡Ï ÔÈ‡˘ ‡�È„Ï ¯˜ÈÚ‰ Ì�Ó‡ , ÈÙÏ

                                    
 .ג"ח סקכ"א וכה"ע תקג ס"שו .53

 .ז"ב סק"מ .54

 .י"ב סק"מ .55

 .ב"א תקג ס"ע ורמ"שו .56

 . שםא"פ הרמ"צ שם ע"אול .57

צ ועד שיעברו שש "ט אחה" דאשה שאכלה בשר ביו]צו אות מא' פ[ח "ה בבא"כ .58

, ט"באופן שלא תוכל לאוכל מאכלי גבינה עד מוצאי יו, ט"שעות כבר יצא יו
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Ó˘"ÌÈ¯Á‡Ï ‰ÏÈÎ‡Ï ÌÈÈÂ‡¯ ÌÈÏÎ‡Ó‰ Ó ,ˆÚ ‡Â‰ Ì‚Â ¯˙ÂÓ ÂÓ
ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏÎ‡Ó·.59 ˙Ú„ ÔÎÂ ÂÓ"·¯‚‰ ¯"‰ÏÏÊ ˆ"‰.60  

                                                                                      
ז כתב "וכעי. כיון שלעצמה אסור, אסור לה לבשל לאחרים מאכלי גבינה

, ט של פסח" וקטניות ביו לענין בישול אורז]'ל' ג סי"ח ח"או[בספרו רב פעלים 

' ועי. שהנוהגין בהן איסור אין רשאין לבשלן עבור אחרים הנוהגין בהם היתר

 .כ שם כמקור לדבריו"עוד בסמוך במש

ת לאפות ולבשל "דהנה אסור מה. כדי לבאר ענין זה ראינו לנכון להאריך קצת .59

דא לוקה לרב חס, ואם אפה לצורך חול]. או לצורך נכרים[, ט לצורך חול"מיו

משום הואיל דאילו , ל כרבה דאינו לוקה"וקיי, .]ביצה כא[ולרבה אינו לוקה 

. ]ו"ט הט"א מיו"פ[ם "כמבואר ברמב, ט עצמו"מיקלעי ליה אורחים חזי להו אף ליו

א אומר לא "ר ,כיצד מפרישין חלה בטומאה ביום טוב, :]פסחים מו[' ומצינו במתני

יהושע אומר לא ' ור, רא אומר תטיל בצונןבן בתי ,תקרא לה שם עד שתאפה

אלא מפרישתה ומניחתה  ,זה הוא חמץ שמוזהרין עליו בבל יראה ובבל ימצא

כ "דמחמת שהעיסה טמאה א, ומבואר. כ"ע. ואם החמיצה החמיצה, עד הערב

דאינה ראויה , ט"אם יפריש החלה בעודה בצק יהא אסור לאפותה ביו

א יקרא שם חלה אחר "כ לר"וע, יץואם יניחנה בלא אפיה תחמ, לאכילה

יהושע ' ולר, דעדיין אינה חלה, ואז כל פת שאופה חזיא ליה לדידיה, האפיה

 .]שם מח[' ואמרו בגמ. ואינו מוזהר בה שלא תחמיץ, יקרא שם ולא יאפה

ד "דלמ, ל אם אמרינן הואיל"דפלוגתא דתנאי בזה היא פלוגתא דאמוראי הנ

נ מותר לאפות "ה, ט לחול"ה במבשל מיודסברת הואיל מועלת שאינו לוק

, ודחינן. אסור לאפות החלה, ד דלא מהניא סברת הואיל"כ למ"משא, החלה

והכא כל , ט לחול כל מה שמבשל אינו ראוי לו אלא לאורחים"דבמבשל מיו

דבמבשל , ועוד. כ מפריש אחת לחלה"אלא שאח, פת ופת ראויה לו עצמו

אבל בחלה טמאה אינה , ואם לאחריםט אם לו "ט לחול הכל ראוי ליו"מיו

ז יש לדון כאשר העיסה "דכ, מתוך המשנהומבואר @@.  ראויה לשום אדם

מ מותר "מ, פ שהחלה אינה ראויה לישראל"אע, אבל כשהיא טהורה, טמאה

וכן , הואיל וראויה לכהן שמצוה ליתן לו החלה, לישראל לאפות גם את החלה

ובשאר ימות שנה : ל" רבינו חננאל וזשכתב, מבואר בדברי רבותינו הראשונים

אבל הטמאה ביום טוב , "טוב וכן ביום", מפרישה ונותנה לכהן עיסה זו אפויה

ולשריפה נמי אסורה לפי שאין , שאינה ראויה לאכילה, אסור לאפות אותה

כיצד מפרישין חלה : ובמאירי כתב בהדיא. כ"ע. שורפין קדשים ביום טוב

מפרישה ואופה "הואיל וראויה לכהן  ,הורהשאילו היתה ט', בטומאה וכו
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אבל מאחר שהיא טמאה אינה ראויה לכהן אפילו  ,ונותנה לו ,"לצורך כהן

, ושאר ראשונים' ף והתוס"ג והרי"ה מבואר בדברי הבה"וכ. כ"ע, לכהן טמא

או לגדול שנטהר [ל שראויה לכהן קטן "מ אם הוא בחו"מ, דגם בחלה טמאה

פ שאינה ראויה כלל "ואע, תר לישראל לאפותהמו, ]מטומאה היוצאת מגופו

ובלשון ספר התרומה מבואר דסגי שיש בעיר כהן [, לאותו ישראל שאופה

מפריש "ק דבמקומות שנוהגין ליתן חלה לכהן "א בעבוה"ה ברשב"וכ]. קטן

ה ברבינו ירוחם בשם רב "וכ. 'בין לקטן בין לגדול וכו" ואופה ונותן לכהן

דסברת הואיל מועלת להתיר לא , ומוכח. ]בקובץ שיטות קמאיז "בכ' עי[שרירא גאון 

אלא גם תבשיל , רק תבשיל שראוי גם למבשל עצמו וגם לאורחין אילו מקלעי

" לצורך אדם אחר"מ כל שמבשלו "מ, שאינו ראוי כלל לאותו שמבשלו

דהנה מצאנו , איברא@@. שפיר דמי, ]כגון חלה לכהן[שמותר וראוי לו 

אינו , ]באופן המותר[ט " שמי שמתענה ביו]ד"תקכז ס' ח סי"או[ א בהגהותיו"להרמ

, דחשיב כמי שלא הניח עירובי תבשילין כלל[, רשאי לבשל לצורך אחרים

דאמנם המאכלים , ב"א צ"ולכאורה דברי הרמ]. שנאסר גם לבשל לאחרים

אבל הלא כבר נתבאר , ט מחמת שמתענה"אינם ראויין לו עצמו לאכלם ביו

ומדברי כל הראשונים דגם כאשר אופה החלה רק לצורך הכהן ' ילעיל ממתנ

' וגם אמרו בגמ, פ שאסור לישראל האופה לאוכלה"אע, אין איסור בזה

, ט לחול איכא לסברת הואיל משום דראוי לאורחין אילו מקלעי"דבאופה מיו

, ]ואחרי שעשה עירובי תבשילין מותר גם מדרבנן, מ איכא איסור דרבנן"ומ[

הואיל וראוי לאחרים , ס יהא רשאי לבשל לצורך אחרים"סו,  במתענהכ גם"וא

א "ד הרמ"ובאחרונים האריכו לתמוה ע]. וגם שם איירי בהניח עירובי תבשילין[

ט הוא דחייל "דאז איסור יו, דלא דמי כלל למי שלא הניח עירובי תבשילין

ינו אלא מצד שא, ט"אבל הכא שמתענה אין האיסור מחמת יו, עליה לאוסרו

ודומה יותר למי שאין בידו לאכול מחמת שכבר אכל כדי , רשאי לאכול

ז מותר לאפות לצורך אחרים דמיקלעי "ובכ, וקץ באכילה נוספת, שביעה

,  הביא דבריהם להלכה]ו"סקצ[צ " ובשעה]ה"סקס[ב "ובמ. נ דכוותה"וה, לביתו

ם לבאר י וייל כמה טעמי" כתב בזה בשם מהר]ב"סקכ[א "ובמג@@.  ש"ע

 ,ואין להתיר מטעם הואיל ויכול לשאול על נדרו: ל בטעם הראשון"וז, הדבר

אלא היכא דמותר לבשל לעצמו  ,דלא אשכחן דמותר לבשל מטעם הואיל

, וכוונת דבריו. כ"ע. ט לחול"וכן האופה מי ,כגון לאפות חלה ,בלא הואיל

קלעי ליה ודמי לדלמא מ, דקשיא ליה הלא גם המתענה יכול לישאל על נדרו

, למה נאסר לבשל לאחרים, כ הואיל וחזי לדידיה אילו נשאל"וא, אורחים

ס יבשל "סו, ל מה בכך דהוא אינו רשאי לאכול"ולא הקשה ממש כקושיה הנ[
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' ועי, כ קושיא זו"דבכלל תירוצו מיושב ג, דומיא דחלה טהורה לכהן, לאחרים

אבל ,  ראויה לונהי נמי דהיא אינה, דהאופה חלה, א"וביאר המג]. להלן

נהי נמי , ט לחול"וכן האופה מיו, מאכלים אחרים ראויין לו בלא סברת הואיל

ט כל דבר "מ מותר לו לאפות ביו"אבל מ, ט"דמה שאופה עתה אינו לצורך יו

. לסברת הואיל להתיר לו גם לבשל לאחרים' ובזה אמרי, ט"שיצטרך לו ביו

ואינו רשאי כלל לבשל , ולהלא אין לו שום מאכל שיכול לאכ, אבל המתענה

וגם לצורך עצמו אנו צריכין לסברת הואיל ודלמא מיתשיל , לצורך עצמו

דיסוד , בזה נראהוהטעם @@.   ועל כן לא מהניא סברא זו להתיר, להתירו

לא הותר רק , שכאשר התירה התורה צרכי אוכל נפש, סברת הואיל עניינה

 בכלל זה כל צרכיו אלא, מה שהאדם נצרך לו לצורך מאכל עצמו ממש

ז בכלל צורך "שג, ובכלל זה להביא אורחים על שלחנו, ]השוין לכל נפש[

דוקא מי ששייך בו עיקר , ועל כן. והוא כעין הרחבה להיתר דאוכל נפש, האדם

י סברת הואיל גם במה "שייך להתירו ע, ההיתר דאוכל נפש לצורך עצמו

ועל כן גם , ר לא שייך בוכל עיקר ההית, כ המתענה"משא, שראוי רק לאחרים

, ו טעם אחר"א בשם מהרי"עוד כתב המג. [לא מהניא ביה סברת הואיל

וצריך לקיים כל היום , אין לו היתר לבטל" חציו לכם"דהמתענה שאינו מקיים 

אמנם לפי זה הטעם יש לעיין אם סברא זו שייכא . וממילא אסור לבשל', לה

אמנם , א בזה"חר לדברי הרמא כתב עוד טעם א"המגוהנה @@].  גם באשה

דהנה אסור , והפוסקים בזה' כדי להבין קיצור דבריו יש להקדים סוגית הגמ

 דעיסה שחציה של נכרי וחציה .]כא[ואיתא בביצה , ט לנכרי ולבהמה"לבשל ביו

אלא יחלקנה ויאפה רק המחצה של , ט"אסור לאפותה כולה ביו של ישראל

, אם הרועים אוכלין ממנה מותר לאפותהוגבי עיסת הכלבים אמרו ד. הישראל

מ כיון שיכול לפייס "מ, פ שאפשר לחלקה ולאפות רק הנצרך לרועים"ואע

דלרבה ', ואמרו בגמ. שפיר דמי, הכלבים בנבילה ולאפות כל הפת לרועים

ט לחול אינו לוקה משום דמהניא סברת הואיל ואי מקלעי ליה "דהאופה מיו

ס "דסו, י אף כשאין בידו נבילה לפייס הכלביםנ מהנ"ה, ט"אורחין חזי להו ליו

ודומיא [, השתא נמי מהני, הואיל ואילו תבוא לידו נבילה נמצא שאפה לעצמו

אבל לרב חסדא דלית , ]ט"דהאופה לחול ומקלעי אורחים ונמצא שאפה ליו

דאז , נ אין להתיר אלא בשיש בידו בפועל נבילה ליתן לכלבים"ה, ליה הואיל

 הביא מדברי ]ס תקיב"סו[י "ובב@@.   מצא שאפה לעצמובעת אפיתו ממש נ

ז "והקשה ע, ן שהתיר לאפות עיסת הכלבים רק כשיש לו נבילה ליתן להם"הר

שתהא ' מוכח דרק לרב חסדא דלית ליה הואיל בעי' דלהמבואר בגמ, י"הב

אפילו , ל כרבה דאית ליה הואיל"אבל למאן דקיי, נבילה בידו ליתן לכלבים
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וכתב . הואיל והיה יכול לפייסן אילו הויא ליה נבילה,  נבילה שריבדלית ליה

, צ שתהא נבילה בידו ממש"דלרבה דאית ליה הואיל א' ש בגמ"דגם מ, ליישב

, אבל לעולם איסורא מיהא איכא, הוא רק לסלק איסור תורה וחיוב מלקות

ומה שאמרו בלשון עיסת . לאפות מכח סברת הואיל' דאין מתירין לכתחי

, ומשמע אפילו לכתחילה, ט"בים בזמן שהרועים אוכלין ממנה נאפית ביוהכל

. לכתחילה אלא כשיש לו נבילה ליתן להם' נ דלעולם למעשה לא שרי"אה

א והטור דאפילו בדלית ליה "י שהביא דדעת הרב המגיד והרשב"ש עוד בב"וע

א עצמו כתב "שהרשב, ע"ולכאורה צ, ן"ודלא כהר, נבילה שרינן מכח הואיל

ה דמצינן למיפרך "ה, לרב חסדא דלית ליה הואיל' בגמ' בחידושיו דהא דפרכי

ד לכאורה נמצא דתירוץ "ולפ. דסברת הואיל אינה מתרת לכתחילה, גם לרבה

דכל זה , ל עוד בזה"ולכאורה צ. [ן"הר' י בד"וכדברי הב, מוכרח גם לרבה' הגמ

,  נחלקו הראשוניםדבזה, הנידון רק גבי סברת הואיל ואילו היתה נבילה בידו

ד דסברת הואיל וחזי "בזה ליכא למ, ט לחול אחר אכילתו"אבל האופה מיו

. אמרו דרק אינו לוקה' דודאי לשון הגמ, לאורחין דמקלעי מתרת לו לכתחילה

ל " הביא מרש]ג"שם סק[א "ובמג@@].  ל"ואכמ, ויש לחלק ביניהם בכמה פנים

בזה שרי אפילו , ך הכלביםלצור] עוד חתיכות[דאם מוסיף באותה קדרה 

] ג האש"קודם נתינתה ע[דומיא דשרינן להוסיף , בדלית ליה נבילה לפייסן

, ואם היה נצרך לעשות עבור הכלבים לחוד בקדרה נפרדת. ט"לצורך נכרי ביו

כיון שעתה מבשל לצורך , מ אסור"מ, אפילו אם יש לו נבילה ליתן להם

' לזה בעי,  טרחא בהכנת כל פתודוקא גבי אופה בתנור שיש. הכלבים בלבד

. ז נדון שטורח בכל פת ופת לעצמו"שתהא לו נבילה ליתן לכלבים כדי שעי

י דאין להתיר לכתחילה מצד סברת "ונראה מדבריו דבזה מסכים לדברי הב

שתהא נבילה בידו שיוכל ליתנה לכלבים כדי להתיר לאפות ' ובעי, הואיל

מותר : ל" כתב בזה]ס תקיב"סו[א "ברמוהנה @@.   עיסת הכלבים לרועים

אפילו אם יש לו , להרבות בשביל הכלבים באותה קדירה שמבשל בה לעצמו

, ]ו"סק[א "ז המג"וכתב ע. כ"ע. דבר אחר שיוכל ליתן לכלבים אם היה רוצה

דכשיש לו , "אפילו אם יש לו דבר אחר"לא יתכן לגרוס ' דלפי המבואר בגמ

אלא יש , זה לא הוצרכנו לסברת הואילדב, ע מותר"דבר אחר פשיטא דלכו

דאמנם כשאין לו דבר אחר ליתן , ל"וקמ, "אפילו אם אין לו דבר אחר"לגרוס 

אלא רק , נמצא שהחלק שמוסיף בקדרה אינו מבשלו לצורך עצמו, לכלבים

והיינו . מ כיון שהוא מרבה רק באותה קדרה אין חשש"אבל מ, לצורך הכלבים

 קדרה אין חשש אפילו לית ליה מידי ליתן דבאותה, כמסקנת דבריו לעיל

שיהא בידו בפועל נבילה ליתן ' פ בתנור שיש טרחא בכל פת בעי"ועכ, לכלבים
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, ולא סגי שיוכל לבוא לידו נבילה, להם כדי להתיר לטרוח בכל פת ופת

רק , דסברת הואיל אינה מתרת לכתחילה לאפות על ידה, ל"י הנ"וכדברי הב

א לענין "נשוב לדברי המגועתה @@.  ב מלקותלסלק האיסור תורה והחיו

דקשיא ליה למה לא הותר לבשל לאחרים , ט"המתענה אם מותר לבשל ביו

וכמו דשרינן לישראל , ט מכח הואיל דאי בעי מיתשיל על נדרו להתענות"ביו

ט לחול אינו לוקה משום הואיל וחזי "או כמו דהאופה מיו, לאפות גם החלה

ב לא שרי לכתחלה משום "תקי' ש סוף סי"ולפי מ: ל"וכתב ליישב וז. לאורחין

דאין , ולהמבואר כוונתו ליישב בזה. כ"ע .ג דפסחים"ועיין בתוספות פ ,הואיל

י סברת הואיל "דאמנם ע, י סברא זו"לנו להתירו לכתחילה לבשל לאחרים ע

, אבל עדיין יש בזה איסור דרבנן, אין במעשיו איסור תורה וחיוב מלקות

א "וזהו שציין המג. תקיב' א בסי"ל שנראה שהסכים להם המג"י הנ"וכדברי הב

א שלא יקרא לה שם "אמאי הורה ר,  להקשות:]מו[שכתבו שם , בפסחים' לתוס

הלא אפילו יקרא לה שם יש להתירו לאפות כל הפת גם , חלה עד שתאפה

, ז נדון שכל פת ופת ראויה לו"ועי, כשהחלה טמאה מצד דאי בעי מיתשיל

י "ע[דכיון שיכול לעשות בלא הואיל , ותירצו.  יחזור ויפריש אחת מהןכ"ואח

א "נ דכוותה נסתייע מזה המג"וה. אין לנו לעשות בלא הואיל, ]שלא יקרא שם

ח בתשובת רב פעלים "הבאוהנה @@.   פ סברת הואיל"לכתחילה ע' דלא שרי

אם ,  בהם איסור כתב לדון לענין בישול אורז וקטניות לנוהגין]ל' ג סי"ח ח"או[

א שאסר "והביא דברי הרמ, רוצים לבשלם עבור אחרים שנוהגין בהם היתר

א שחילק בזה בין מתענה "ודברי המג, ט לבשל לצורך אחרים"למתענה ביו

דלטעם הראשון , וכתב, שאסור בכל התבשילין למי שמותר בשאר תבשילין

שהרי ,  לאחריםגם הכא הנוהגין איסור באורז וקטניות רשאין לבשל, א"שבמג

א שאין מתירין "אבל לפי טעם שני שבמג, מותרין הן בבישול שאר מאכלים

צ לחילוק "ז א"ש דלפי"ולפי מה שביאר המחה, י סברת הואיל"ע' לכתחי

נ דכוותה יש "ה, ע"כ כיון שנראה דטעם זה מוסכם לכו"א, א"ראשון שבמג

'  דהלא בעי,לאסור לנוהגין איסור באורז וקטניות לבשלם לצורך אחרים

, מסברת הואיל לכתחילה' ולא שרי, לסברת הואיל וחזי לאחריני להתירן

ד מרן "וגם ע, ד"א להתיר בנד"ד ערך השלחן שלמד מדברי הרמ"ותמה שם ע[

, ]ומחזיק ברכה שם, ו"י תסז סק"ברכ' עי[, א"ג מדברי הרמ"א שדחה לראיית הכנה"החיד

כתב  ]צו אות מא' פ[ח "בספר באוגם ]. א מוכח דאסור"דהלא לטעם שני שבמג

, ט"ועד שיעברו שש שעות כבר יצא יו ,צ"ט אחה"דאשה שאכלה בשר ביו

אסור לה לבשל , ט"באופן שלא תוכל לאוכל מאכלי גבינה עד מוצאי יו

דהנה אם נבוא , איברא@@.  כיון שלעצמה אסור, לאחרים מאכלי גבינה
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צ לחלק כתירוץ ראשון בין "א דלתירוץ שני א"לדקדק כן וללמוד מדברי המג

, נמצא, הואיל דהכא להואיל דהתם מצד דהתם מותר בשאר תבשילין

מ אין לו היתר לבשל לכתחילה "מ, דלעולם גם מי שמותר בשאר תבשילין

ס מוכח "דהלא סו, ק טובא"לכאורה ילה, ולכשתימצי לומר. מכח סברת הואיל

הוא רק , ט"לה ביוומבואר בהדיא בראשונים דכל הנדון באפית הח' במתני

אבל בעיסה טהורה פשיטא דהישראל מפרישה , משום שכבר נטמאה העיסה

. פ שאין החלה ראויה לו כלל"ואע, ואופה אותה לצורך הכהן, קודם אפיה

דמוכח שם דבזה לכתחילה שרינן לישראל לאפות , כ מהא גופא תיקשי לן"וא

 לא מצינו היתר ט לחול"ודוקא גבי האופה מיו, החלה הואיל וראויה לכהן

מותר , ט"אבל באופה לצורך אחר שראוי לו ביו, י סברת הואיל"ע' לכתחי

א דאין להתיר לכתחילה מסברת "ש המג"ולמה אינו בכלל מ, אפילו לכתחילה

דאינו לוקה משום , ט לחול"ז יש להקשות מגוף הדין דאופה מיו"וכעי. הואיל

ה מותר לכתחילה לבשל דאי מקלעי ליה אורחין הי, ומשמע, דחזי לאורחין

ורק משום דכעת לא אפה , ט"פ שהוא כבר גמר אכילתו ביו"אע, עבורם

א שאין "ולמה אינו בכלל דברי המג, לאורחים אלא לחול איכא איסורא

דבאמת , נראה מוכרח מזהואשר @@.  מתירין לכתחילה מסברת הואיל

וזה , ט"ט לצורך אחרים מה שראוי להם ביו"פשיטא דמותר לאדם לאפות ביו

דלא , בין לדעת רבה דאית ליה הואיל ובין לדעת רב חסדא דלית ליה הואיל

פ שהוא אינו "אבל לאורחים שרי אע, אסרה תורה אלא לבשל לצורך נכרים

אלא , ולא פליגי רבה ורב חסדא אם לוקה או דעבד איסורא[, צריך לאותו דבר

, פק שמא יזדמנושאינו אלא ס, במבשל לחול ודלמא מקלעי אורחין דחזי להו

מותר , אבל מבשל מעיקרא רק לאורחין הנמצאים בביתו או ודאי שיבואו

וכן מותר לכתחילה לישראל לאפות חלה טהורה לכהן , ]ע"לכתחילה לכו

כדי שלא יקשה , ואמנם. 'וכדמוכח במתני, פ שאינה ראויה לישראל כלל"אע

 ראשון ל כתירוץ"עכצ, א שאסר למתענה לבשל לאחרים"מזה לדברי הרמ

פ לצורך עצמו שאר "דכל דין זה נאמר כאשר מותר לאדם לבשל עכ, א"שבמג

דבאיש כזה יש להתיר גם לצורך אחרים מאי דחזי להו , דברים הצריכין לו

אבל מי שמתענה ואסור לבשל לצורך עצמו , ג דלדידיה לא חזי"ט אע"ביו

.   לדכלפיו ליכא היתר בישול כל, בזה אסור לבשל לצורך אחרים, כלל

א אינו בא ליישב אלא הקושיה "דבאמת תירוץ שני של המג, נמצאז "ולפ@@

ולזה , "הואיל דאי בעי מיתשיל"ט מצד "ט לא שרינן למתענה לבשל ביו"מ

וכמו , י סברת הואיל ואי בעי מיתשיל"א דאין מתירין לכתחילה ע"הביא המג

אבל , לאורחיןפ סברת הואיל וחזי "ט לחול ע"לאפות מיו' דאין מתירין לכתחי
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נ יש "דה, לכהן" טהורה"אם נבוא להקשות מהאי דינא דישראל אופה חלה 

אלא , ולא מצד הואיל דאי בעי מיתשיל[, להתיר למתענה לאפות עבור אחרים

, ט"מצד דמותר לבשל ולאפות גם לצורך אחרים לחוד מה שראוי להם ליו

תירוץ ראשון בזה אין לנו ליישב אלא דוקא כ, ]דומיא דחלה טהורה לכהן

שלא , א"הכרח לזה בהבנת דברי המגויש @@.   ולא כתירוץ שני, א"שבמג

בא אלא ליישב קושייתו מדין ישראל האופה חלה טמאה ומצד דהואיל ואילו 

, ולא ליישב הקושיה מדין ישראל האופה חלה טהורה לכהן', מיתשיל וכו

ר למתענה א גם בקושייתו לא הזכיר שיש להתי"דהנה המדקדק יראה שהמג

ודומיא דישראל האופה , "ט"לאחרים שראוי להם ליו"לבשל מצד שמבשל 

אלא כוונת דבריו להקשות שיש להתיר למתענה לבשל , "לכהן" "טהורה"חלה 

, וכוונת דבריו, וזהו שדימה לישראל האופה חלה, "דיכול לישאל"מצד 

בה דמעיקר הדין יש להתיר ' אלא שהרי כתבו התוס, "טמאה"שאופה חלה 

א "וזהו שהקשה המג, ונמצאו כולן חולין, מצד דאי בעי מיתשיל על הפרשתו

, ולמה לא נתירהו מצד דאי בעי מיתשיל, דזה דמי ממש לגוונא דהמתענה

דשייך בזה סברת ' כ התוס"דאפילו למש, א בתירוץ קמא"ובזה חילק המג

ולא , הוא רק משום דראויין לו שאר תבשילין, הואיל ואי בעי מיתשיל

' לכתחי' א בתירוץ שני דלא שרי"ובזה יישב המג, במתענה שאסור בכל מאכל

דמעולם לא הזכיר , ז"ונמצא לפ. עצמם' כ גם התוס"וכמש, מסברת הואיל

דבזה פשיטא דשרי , א קושיה זו מצד ישראל האופה חלה טהורה לכהן"המג

א אלא רק "ובזה פשיטא דאין בידינו לחלק הדין מדברי הרמ, לכתחילה

, צ לתירוץ ראשון"שני א' ש דלתי"כ במחצה"וגם מש. [ל"וכנ, רוץ קמאכתי

, צ בחילוק ראשון"א מהואיל ואי בעי מיתשיל א"היינו דליישוב קושיית המג

מדינא דחלה טהורה ודאי מוכרחים אנו לחילוקו ' אבל ליישוב הקושיה ממתני

, באח צריכין ביאור טו"דדברי הבא, נמצאומעתה @@].  א"הראשון של המג

ומבואר בהדיא בראשונים דפשיטא ' דהלא להמבואר הא מיהא מוכח במתני

, ט עבור אחרים גם מה שאינו ראוי לו כלל"דמותר לאדם לבשל לכתחילה ביו

או חלה טמאה הראויה רק , וכדמצינו דישראל מותר לאפות חלה טהורה לכהן

א דהמתענה אסור לבשל "וכדי שלא יסתור זה לדינא דהרמ. לכהן קטן

ז "דכ, א"על כרחינו צריכין אנו לומר דוקא כתירוץ ראשון שבמג, לאחרים

ודוקא . [כ במתענה"משא, כשהוא מותר לבשל דברים אחרים לצורך עצמו

, כשנבוא לדון להתיר למתענה לבשל לאחרים מצד הואיל ואי בעי מיתשיל

אבל כאשר הוא מותר במקצת , י הואיל לכתחילה"ל דאין מתירין ע"לזה י

אלא דמותר לאדם לבשל , צ לומר הואיל ואי בעי מיתשיל"א, ליןתבשי
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ועל אופן זה , ]אם מאכלים אחרים ראויין לו, לאחרים גם מה שלא ראוי לו

א "שמבשל לאחרים מה שראוי להם והוא מותר בשאר דברים לא השיב המג

דבזה , משום שאין היתירו אלא מסברת הואיל' מעולם שיש לאוסרו לכתחי

כ פשוט דמי שנוהג איסור "וא, ע שרי"ל לסברת הואיל כיון דלכוכל' לא בעי

, א מותר לבשל אורז עבור אחרים"ודאי דגם לתירוץ שני במג', באורז וכדו

פ "ח שאסר בזה ע"ודברי הבא. ל"וכנ, כ הוא מתענה ואסור בכל תבשיל"אא

א "ד הרמ"ש דלמאי דפליגי האחרונים ע"וכ. [ע רב"א צ"תירוץ שני שבמג

ח העתיק "דהבא, תחזהואתה @@].  נ שרי בלא פקפוק" דפשיטא דה,לגמרי

דלא אשכחן דמותר לבשל : ל"שכתב בשמו וז, א בתוספת תיבות"דברי המג

מטעם הואיל אלא היכא דמותר לבשל לעצמו בלא הואיל כגון לאפות חלה 

היכא "ותיבות . כ"ע. 'ט לחול וכו"וכן האופה מיו, "היכא דאיכא כהן קטן"

דגם , ל"ומשום דבאמת כוונתו להקשות כנ, א"לא כתבם המג"  קטןדאיכא כהן

מכח " טמאה"יהא מותר לישראל לאפות אפילו חלה " שום כהן"בדליכא 

ש "וכמ, וחזיא אף לדידיה, סברת הואיל ואי בעי מיתשיל והויא חולין גמורין

דגם , הבין כוונתו, ח שהוסיף תיבות אלו"והבא. דשרי בזה מעיקר הדין' התוס

, עדיין בעינן בזה לסברת הואיל, אופן שאופה החלה לצורך אחר שראויה לוב

א דלא "דגם על קושיא זו נאמר תירוץ שני שבמג, וממילא על דרך זו הבין

ז הוציא הדין לאסור בישול קטניות "ועפ, שרינן ליה לכתחילה מסברת הואיל

. בהםפ שמבשלם לצורך אחרים שמותרין "ואורז למי שנוהג בהם איסור אע

דדין זה כבר מוכח , א לזה כלל"דאין כוונת המג, אבל לפי המבואר מוכח

מותר לו לאפות , דמי שרשאי לבשל תבשילין אחרים, ובכל הראשונים' במתני

דגם הנמנע , ומינה, פ שאסור באכילת אותה חלה"אע, חלה טהורה לצורך כהן

מי שאכל ה דגם "וה, ט"מן האורז והקטניות מותר לו לבשלם לאחרים ביו

מ הוא מותר לבשל "מ, ט"מאכלי בשר ולא יעברו שש שעות עד צאת יו

והנה @@.  ת"וכמשנ, ]ובלבד שאינו מתענה לגמרי[, לאחרים מאכלי חלב
, ל"א השני כנ"שלמד דינו מתירוץ המג, ח ברב פעלים"לולא דברי הבא

שמא היה מקום לחדש חילוק בין גוונא , ]א"ולהמבואר אין זו כוונת המג[

ח דהנוהג איסור "לבין גוונא דהבא, דישראל האופה חלה לכהן' מתניד

ט "או לאופן שהאסור במאכלי חלב עד מוצאי יו, בקטניות יבשלם לאחרים

ס "אבל סו, דאמנם החלה אינה ראויה כלל לישראל, והוא, יבשלם לאחרים

תהא , דאם יישאל הישראל על הפרשתו, איכא בזה סברת דלמא מיתשיל

, ט"גם מה שראויה לכהן ביו, הסברות' ובצירוף ב, אף לו עצמוהחלה ראויה 

בזה שרינן לישראל לכתחילה , וגם מה שראויה לישראל עצמו דלמא מיתשיל
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אבל הנוהג . פ שאינו אלא לצורך הכהן"פ שלא נשאל ואע"לאפות החלה אע

וכן הנאסר , שאין רשאי להשאל על מנהגו, איסור בקטניות ממנהג אבותיו

ועל כן , הרי ליכא בהו לסברת אי בעי מיתשיל, ט"ב עד מוצאי יובמאכלי חל

ולכן אין די במה שהתבשיל ראוי , נמצא דבשום אופן לא יהא ראוי לו עצמו

ז יוכל ליישב עיקר דינו "הנה כ, אמנם@@.   לאחרים כדי להתירו לבשלו להם

אבל אינו , ח שלא יסתור למשמעות המשנה ולהמבואר בראשונים"דהבא

א איירי במי "דהלא המג, א" עיקר דבריו במה שלמד הדבר מדברי המגמיישב

ח דלתירוץ בתרא "ז נקט הבא"ועכ, ושם יכול לישאל על נדרו, שמתענה

משום דלא סמכינן על סברת , א אין להתירו לכתחילה לבשל לאחרים"במג

אלא דגם , ומבואר בראשונים לא כן' וזה בודאי מוכח במתני, הואיל לכתחילה

פ היכא דיכול לישאל "עכ[, לה מבשל לאחרים מה שאין ראוי לולכתחי

מ "מ, ל"ונהי נמי שנוכל להמציא חילוק כנ, ]ולהתיר אותו המאכל גם לעצמו

, ועוד@@.   והפשטות שאין חילוק בזה, אין לו מקור בדברי הפוסקים כלל
ממה דלא פליגי רבה ורב חסדא אלא , דיסוד החילוק בזה מוכח שאינו עיקר

, ל לצורך חול ורוצה ליפטר ממלקות מסברת חזי לאורחין דלמא מיקלעיבמבש

פ שגמר אכילתו וקץ באכילה "אע, אבל משמע דאם מבשל לאורחין ממש

, פ שכאן לא שייכא הסברא דאי בעי מיתשיל"אע, מ שרי לכתחילה"מ, נוספת

דכדי להתיר לבשל , ומוכח, ט אין המאכל ראוי לו כלל"ועל כורחו עד סוף יו

ועצם מה שראוי להם מתיר , צ לסברת הואיל כלל"חרים מה שראוי להם אלא

וגם בזה , י וייל"ורק בגוונא דמתענה ונאסר בכל בישול אסר מהר[, לו לבשל

 .ע"וצ, א"ח זיע"ז שלא כדברי רבינו הבא"וכ, ]נחלקו עליו רוב הפוסקים

, כריםושם כתב לדקדק ממה שאסרו דוקא לצורך נ. ט אות ד"ג פי"צ ח"אול .60

 .משמע דלישראל שרי בכל גווני

, פ שאינו כאן"אע, דכל שנעשה לצורך אחר שראוי לו, פ המבואר לעיל"ע .61

י "שהתיר בספר התרומה ע, ודומיא דאפיית חלה לצורך כהן שאינו כאן, מהני

 .שישנו לכהן בעיר
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·ÏÁ ÈÏÎ‡Ó· ÌÈ¯˙ÂÓ˘ ÌÈÁ¯Â‡ ,ÔÈ‡˘¯ Ì‡ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Â˜ÏÁ� ‰Ê·,62  
                                    

או שאופה דבר , בהו הואיל' אופנים דאמרי' הנה עד עתה לא מצינו אלא ב .62

או , ט"ולכהן ראוי גם ביו" לצורך הכהן"ו ראוי לו כלל אבל אופהו שאינ

גם " ראוי"ולמעשה , שאופה דבר הראוי גם לו אבל כוונתו לאפות לחול

כאשר אופה דבר , ועדיין יש לדון במצב אמצעי. ט"לאורחין דמיקלעי ביו

אלא שיש , אחר שראוי לו" לצורך"וגם אינו אופה אותו , שאינו ראוי לו כלל

ורוצה לסמוך על סברת הואיל ודלמא , מקומו מי שאותו תבשיל ראוי לוב

האם גם בזה תועיל סברת , כדי להתיר לבשל מה שאינו ראוי לו כלל, מקלעי

ששם , ודין זה אין ללומדו מהאופה חלה לכהן. הואיל להתיר לכתחילה או לא

כמו בספק דלמא מקלעי , אינו בגדר ספק שמא תבוא החלה לידי הכהן

ולכן [, ובודאי תבוא לידו, אלא מעיקרא מיועדת עבור הכהן בלבד, רחיםאו

ס תבוא "מ סו"מ, פ שבספר התרומה מבואר דסגי במה שיש כהן בעיר"אע

ט אלא "ואינו ראוי לו ליו, אבל כאן אופה באמת לצורך עצמו, ]החלה לידו

דעת , והנה@@. מקלעי" דלמא"ורוצה להתיר מצד שראוי לאחרים , למחר

אסור לבשלם , שהנוהג איסור בפסח באורז או בגבינה, ג בתשובותיו"הכנה

י איסקפא "ד מהר"וחלק בזה ע[, לאחרים בשביעי של פסח שחל בערב שבת

מאחר שהרי , ורק אם אשתו נוהגת לאוכלם מותר לה לבשל לעצמה, ]שהתיר

, ר הביא דבריו בקיצו]ו"תסז סק[י "א בברכ"ומרן החיד. ט עצמו"מבשלת לצורך יו

א "פ דברי הרמ"שהוא ע,  כתב לבאר טעם דבריו]שם[ובספרו מחזיק ברכה 

גם בזה , דכשם שהמתענה אינו רשאי לבשל מה שאינו רשאי לאכול, ל"הנ

דלא אסר , וכתב לדחות. ט מה שאינו רשאי לאכול"אינו רשאי לבשל ביו

א לאדם לבשל מה שלא ראוי לו אלא במקום שאינו מותר לבשל שום "הרמ

הדר דינא דדינו , אבל כאשר מותר לבשל איזה תבשיל לעצמו, יל לעצמותבש

, ]א"וכדברי המג[, ככל אדם שרשאי לבשל גם דברים שאינם ראויין לו עצמו

ס מותר לבשל לעצמו שאר "סו, כ גם הנוהג איסור בפסח בגבינה או אורז"וא

ואיל דכבר שייכא בזה סברת ה, כ לבשל לאחרים"רשאי ג, וכיון שכך, מאכלים

, כ עירובי תבשילין"וכיון שעשה ג, וחזי לאורחין ונסתלק האיסור תורה שבזה

ויהא מותר להלכה ולמעשה לבשל האורז או , כ האיסור דרבנן שבזה"נסתלק ג

מרן ומדברי @@. הגבינה גם בשביעי של פסח עצמו לצורך שבת שלמחרתו

שנוהג בו מי " עבור"ל דגם באופן שאינו מבשל האורז "א מבואר דס"החיד

, ס קיימי אינשי באותו מקום דנוהגין בו היתר"דכיון דסו, מ שרי"מ, היתר

ונסתלק , ממילא שייכא ביה סברת הואיל ודלמא מקלעי אורחין חזי להו

ט לצורך "ומועיל העירובי תבשילין להתירו לבשל האורז ביו, האיסור תורה
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ÂÓ ˙Ú„Â"·¯‚‰ ¯"‰Ê· ¯ÈÓÁ‰Ï ˘È˘ ˆ.63 

äîäáå éøëð êøåöì éåáéøå ìåùéá 

˘È¯Î� Í¯ÂˆÏ Ï˘·Ï ¯ÂÒ‡ ,ÂÈ· Â�ÈÓÊ‰Ï ¯ÂÒ‡ ÔÎ ÏÚÂ"Ë , ‡Ó .מ
· ‰·¯È ÂÏÈ·˘]˙„¯Ù� ‰¯„˜·[ ,ÂÂÏÈÙ‡ ÈÎ¯ˆ ÏÎ Â�ÎÂ‰ ¯·Î Ì‡ 

¯ÂÒ‡ ‰„ÂÚÒ‰.64  

‰ ÚÏ ¯ÓÂÓ"È¯Î�Î Â�È„ ‡ÈÒ‰¯Ù· ˙·˘ ÏÏÁÏ Â‡ Ê.65‰Â " ¯ÓÂÓ .מא
                                                                                      

" שראוי"או , יםאחר" לצורך"והיינו משום דלא חילק בדבר בין מבשלו , שבת

וגם אין לזה ראיה , ל"וכנ, דחלה' אכן באמת אין לזה ראיה ממתני. לאחרים

ג והתיר לנוהג איסור בפסח לבשל "ד הכנה"י איסקפא שחלק ע"מדברי מהר

וגם לא מדברי האחרונים שהתירו למתענה לבשל לצורך , אורז לאחרים

, אחרים ממש" ךלצור"ל דאיירי במבשל "דהתם י, א"ד הרמ"אחרים ופליגי ע

" שראוי"י "ולא נתבאר בדבריהם אם התירו גם לבשל לעצמו לצורך מחר ע

א "שזה נתבאר רק במה שפירש מרן החיד, ומסברת דלמא מקלעי, לאחרים

 .אך לא בדברי האחרונים, וכמבואר, י איסקפא"לדברי מהר

יעי צ שם שכתב כן לענין הנוהגין איסור בקטניות שלא יבשלום בשב"באול' עי .63

, ולא יסמכו על הסברא דראוי לאחרים, של פסח שחל בערב שבת לצורך שבת

כ בפלוגתא אם יש "אבל הוא משום דתלוי ג, ומנם שם כתב דראוי להחמיר[

, ]לולא סברת הואיל[ט לשבת מה שאינו ראוי לשבת "איסור תורה לבשל מיו

נבוא כ כש"וא, ע אסור לולא סברת הואיל"אבל הכא דמבשל לצורך חול לכו

לדון דלא קיימא סברת הואיל ביחס לדבר שאינו ראוי אלא לאחרים וגם אינו 

 .חמיר טפי, עושהו לצורך אחרים

 .ג"ב סק"א ומ"ע תקיב ס"שו .64

 הרי בפרהסיא שבת מחלל: ל" כתב וז]ו"ל משבת הט"פ[ם "הנה הרמב ו.ג"ב סק"מ .65

שמע שהוא ומ. כ"ע. דבריהם לכל כגוים ושניהם ,זרה עבודה כעובד הוא

ר " שהביאו מה שהוכיח מו]ב פרק כ אות ה בביאורים"ח[צ "באול' ועי. כנכרי לכל דבר

עירובין ' ם בהל"וצוין שם לדברי הרמב, ל"ם כנ"ה מלשון הרמב"צ זללה"הגרב

, ה לא היתה מהלכות עירובין"צ זללה"ר הגרב"ונראה שראיית מו. ]ז"ב הט"פ[

שאינו כגוי לכל , רי גם לענין צדוקים איי"שכיון שהרמב, ששם יש לדחות

על כן גבי המחלל שבת , אבל מבטל רשות, רק לענין שאין מערבין עמו, דבריו

, ל"ם בהלכות שבת הנ"אבל מלשון הרמב, הענינים' כתב שהוא כגוי לב
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‡ ‰¯È·ÚÏ 'ÒÈÚÎ‰Ï.66Â·˘�˘ ˙Â˜Â�È˙ ¯„‚· Ì‰˘ ÌÈ˘�‡ Ì�Ó‡  ,
ÂÈ ÔÈ�ÚÓ ÏÏÎ Ì‰Ï Ú„Â� ‡Ï˘"ÏÏÎ Ë ,ÂÈÎÂ ‰ÈÒÂ¯ ÈÏÂÚ ÔÂ‚Î"· ,

Ì·¯˜ÏÂ Ì�ÈÓÊ‰Ï ‰ÂˆÓ.67Ó‰ Ì‡Â  ˙·˘ ÏÏÁÏ ˘ÈÈ·˙Ó ¯ÓÂ
ÏÂ„‚ Ì„‡ È�Ù· ‡ÈÒ‰¯Ù· ,‰Ê· È¯Î�Î Â�È„ ÔÈ‡. 

‡ÈÚ ‰È‰È˘ ÌÂ˜Ó· Ì‚"Ì�ÈÓÊ‰Ï ¯ÂÒ‡ ‰·È‡ Ê . Ú‚Â� Ì‡ Ì�Ó .מב
ÂÈ ˙ÁÓ˘ ÏÂËÈ· ÔÈ�ÚÏ" ÔÈÎ‰˘ ‰ÓÓ ÏÂÎ‡Ï Ì�ÈÓÊ‰Ï Ï˜‰Ï ˘È Ë

„·Ï· ÂÓˆÚÏ.68 

È¯Î�‰ Ì‡]¯ÓÂÓ‰ Â‡ [ÂÈÏ‡Ó ‡· ,ÂÏÈÎ‡‰Ï ¯˙ÂÓ , ‡·˘ „·Ï·Â  .מג
‰„ÂÚÒ‰ ˙�Î‰ ¯Á‡.69] ÂÓ"ÏÎÂÈ Ì‡ Â�ÓÓ ËÓ˙˘È˘ ·ËÂÓ Ó70 .[

ÈÂ"‡‡ ¯˙Â‰ ‡Ï˘ ‡"‰¯ˆÙ‰ ‡Ï· ÂÏˆ‡ ÏÎÂ‡ Î , Â¯ÈˆÙÓ Ì‡ Ï·‡
ÂÏÈ·˘· ‰·¯È˘ ˘ÂÁÏ ˘È˘ Â�ÈÓÊÓÎ ‰ÈÏ ÈÂ‰ ÂÏˆ‡ ÏÎ‡È˘.71  

˘·‡ È¯Î�]¯ÓÂÓ Â‡ [ Â„·ÎÏ ı¯‡ Í¯„ ˙¯Â˘Â Ï‡¯˘È‰ ˙È·Ï  .מד
‰Ù˜· ,˙È·‰ È�· Ì‚ Â�ÓÓ ÌÈ˙Â˘Â ÂÎ¯ˆÏ Â˙Â‡ ÌÈÏ˘·ÓÂ ,Ú‡" Ù

Ì˙�ÂÂÎ ¯˜ÈÚ˘È¯Î�‰ Í¯ÂˆÏ  ,Ó"¯È˙‰Ï ˘È Ó . ÔÓ ÂÏ Ô˙ÈÏ ¯˙ÂÓ ÔÎÂ
˙È·‰ È�·Ï ÔÎÂ‰˘ ‰Ù˜‰ ,Ú‡"ÈÚ˘ Ù" Ì‰Ï Ï˘·Ï ÂÎ¯ËˆÈ Ê

˘„ÁÓ.72  

                                                                                      
ג פרק "צ ח"ע באול"וע. ועל כן ודאי שיש לחוש בזה. לכאורה יש ראיה ברורה

 .יט אות ג בביאורים

 .ד"ח סק"כה .66

 .ע בגדר תינוק שנשבה בזמננו גם בשאר בני אדם" ויל.ט אות ב"ג פי"צ ח"אול .67

 .ה אסור"ל ד"בה .68

 .י"ב סק"ע שם ומ"שו .69

 .ז"ח סקי"כה .70

 .ב שם"מ .71

ולא דמי למבשל לצורך חול , ח ברב פעלים"ח בשם רבינו הבא"ז וסק"ח סק"כה .72

, סבין ושותין עימו ממששכאן אחרי שבא האורח מ, וטועם טעימה בעלמא

 .ח שלולא הביקור לא היו שותין קפה עתה"וכוונת הבא
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È¯Î�Ï ÁÂÏ˘Ï]¯ÓÂÓÏÂ [ÂÈ Í¯ÂˆÏ Ï˘·˙�˘ ‰ÓÓ" ¯˙ÂÓ Ë  .מה
‡�È„Ó ,Ú ÁÏ˘È˘ „·Ï·Â" Â˙Â‡· ‰‡ˆÂ‰ ¯ÂÒÈ‡ ˘È Ì‡ È¯Î� È
ÌÂ˜Ó.73 

È¯Î�‰ ÏÈ·˘· ‰·¯Ó ‰È‰]¯ÓÂÓ‰ Â‡[ ,ÂÏÈÙ‡‰˙Â‡· ‰¯„˜  , ˘È  .מו
ÌÈ¯ÒÂ‡ .Ï˜‰Ï ˘È˘ ¯˘Ù‡ ÔÂÓÓ „ÒÙ‰ Â‡ ‰·È‡ ÌÂ˜Ó·Â , „·Ï·Â

Ú ‰¯„˜‰ ˙�È˙� Ì„Â˜ ÛÈÒÂ‰˘"˘‡‰ ‚ . ÔÈ‡˘ ÌÈ¯·„· ‡Â‰ Ì‡Â
ÏÈ˘·˙‰ ÏÎÏ ÁÈ·˘Ó ÈÂ·È¯‰ ,ÂÓˆÚ È�Ù· Ô‰Ó „Á‡ ÏÎ· ÌÈÁ¯ÂËÂ ,

ÂÈÎÂ ˙Â‡˙ÙÂÎ Â‡ ‰ÏÁ ÔÂ‚Î"· , ˙Â˘ÚÏ ‡�È„Ó ¯ÂÒ‡˘ È‡„Â
ÌÎ¯ÂˆÏ.74 

Î� ÌÈ˙¯˘Ó Â˙È·· ˘È˘ ÈÓÂÈÏÎ‡ÓÓ ÌÈÏÎÂ‡‰ ÌÈ , ¯˙ÂÓ¯ .מז
ÂÎ¯ÂˆÏ Ï˘·Ó˘ ‰¯„˜ ‰˙Â‡· Ì¯Â·Ú ˙Â·¯‰Ï , ¯Ó‡È ‡Ï˘ „·Ï·Â

ÌÏÈ·˘· Ï˘·Ó˘ ˘Â¯ÈÙ· .ÎÂ" ‰¯„˜‰ ˙�È˙� Ì„Â˜ Ì¯Â·Ú ÛÈÒÂÓ· Ê
Ú"˘‡‰ ‚ ,Á‡ ÛÈÒÂ‰Ï Ï·‡"‡‡ ¯˙È‰ ÔÈ‡ Î" ÌÈÏÎ‡Ó ÂÏ ˘È Î

Ì‰Ï Ô˙ÈÏ ÌÈ¯Á‡ ,ÈÚ˘"Ï‡¯˘È ÏÈ·˘· ÈÂ‡¯ ÏÈ˘·˙‰ ÏÎ˘ ‡ˆÓ� Ê ,
 ÏÎ‡È ‰ˆ¯È Ì‡˘ÏÂÎ‡Ï ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·„ ÌÈ¯Î�Ï Ô˙ÈÂ ÏÈ˘·˙‰ ÏÎ.75  

‡·ÌÈÈÁ ÈÏÚ· Í¯ÂˆÏ ˙ÂÎ‡ÏÓ ¯‡˘ ˙Â˘ÚÏ Â‡ Ï˘·Ï ¯ÂÒ‡ . Ï .מח
˙Â�ÂÊÓ Ì‰È�ÙÏ Ô˙ÈÏ ÏËÏËÏ ¯˙ÂÓ , ˙Â˘¯Ó ‡ÈˆÂÈ ‡Ï˘ „·Ï·Â

·Â¯ÈÚ ÔÈ‡˘ ÌÂ˜Ó· ˙Â˘¯Ï.76 ¯˙ÂÓ ‰¯„˜ ‰˙Â‡· Ô¯Â·Ú ˙Â·¯‰ÏÂ 
‰¯„˜·˘ ÏÎ‡Ó‰ ˙‡ ÁÈ·˘Ó Ì‡ ,ÂÏÈÙ‡‰Ï Ô˙ÈÏ ¯Á‡ ¯·„ ÂÏ ÔÈ‡  ,

]ÈÚÂ"‰¯Â·Ú ‰·¯Ó˘ ¯ÎÈ� Ê[.77  

                                    
 .ז"ב סק"א שם ומ"רמ .73

 .ט"צ סק"ו ושעה"ב סק"מ .74

 .ב"ב סקי"מ .75

 .ח"ז וסקי"ב סקט"ג ומ"א תקיב ס"ע ורמ"שו .76

דבדבר הנצרך לטרחא , מ הוא כדיני ריבוי בקדרה"ומ. ב"ב סקכ"א שם ומ"רמ .77

 .פוד נפרד אסורע או בש"א בפ"כ
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ÂÈ ·¯Ú· ÂÓÁÂ‰˘ ÌÈÓ"Ë ,]¯·„‰ È¯„‚· ÔÏ‰Ï ‰‡¯[,78  ˙Ú„Ï .מט
Â˘‰ Ô¯Ó" Ú˙Á‡Î ÂÙÂ‚ ÏÎ ÂÏÈÙ‡ Ì‰· ıÂÁ¯Ï ¯˙ÂÓ,79 ‚‰�Ó‰ ÔÎÂ 

„¯ÙÒ È�· Ïˆ‡ ËÂ˘Ù.80Ó¯‰ ˙Ú„Â "ÂÙÂ‚ ÏÎ ˙ˆÈÁ¯ Ì‰· ¯ÂÒ‡Ï ‡.81 
ÓÂ"Ó¯‰ ˙Ú„Ï Ì‚ Ó"¯˙ÂÓ ¯·‡ ¯·‡ ıÁÂ¯ Ì‡ ‡.82 

Ú„Ï Ì‚Â˘‰ Ô¯Ó ˙"Ú , Â�È‡˘Î ‡Ï‡ ÂÙÂ‚ ÏÎ ıÂÁ¯Ï ¯˙Â‰ ‡Ï .נ
ıÁ¯Ó· ıÁÂ¯ ,ıÁ¯Ó· Ï·‡ ,¯ÂÒ‡ ÔÂˆÈÁ‰ ˙È·· ÂÏÈÙ‡.83 ¯„ÁÂ 

˙È··˘ ‰ÈË·Ó‡‰ ,‰Ê ÔÈ�ÚÏ ıÁ¯ÓÎ ÔÂ„� Â�È‡ ,Â˘‰ Ô¯Ó ˙Ú„ÏÂ" Ú
ÂÈ ·¯ÚÓ ÂÓÁÂ‰˘ ÌÈÓ· ˙Á‡Î ÂÙÂ‚ ÏÎ Â· ıÂÁ¯Ï ¯˙ÂÓ"Ë.84 

, ÌÈ¯˘ÂÙ Â‡ ÌÈ¯˜ ÌÈÓ· ıÁÂ¯ Ì‡ ,˙ÂÏÚÓ ‰Ú·˘Â ÌÈ˘Ï˘ „Ú .נא

                                    
ט במים שהוחמו בערב "נחלקו הראשונים אם גזרו שלא לרחוץ כל גופו ביו .78

ף להתיר "דדעת הרי, או לא, ]ש"על חמין שהוחמו מע[ט כמו שגזרו בשבת "יו

ש " דגזרו בחמין שהוחמו מע.]מ[ש בשבת "ל דמ"דס, ט"לרחוץ בהם כל גופו ביו

אכן דעת . ג"ט ל"אבל ביו,  בשבתהיינו דוקא, לא ירחץ בהם כל גופו בשבת

', שם גבי מעשה במרחץ של בני ברק וכו' ש בגמ"וכמ, ט גזרו"ש דגם ביו"הרא

אלמא ', ועלה קתני משרבו עוברי עבירה והיו מחמין בשבת וכו, ט"דאיירי ביו

' ן דלדעת התוס"כ הר"וכ. ט גזרו"ואף ביו, ט בזה"לא שאני לן בין שבת ליו

ודאי , יצת כל גופו משום דלא הוי צורך אוכל נפשת אסור להבעיר לרח"דמה

 .ט"גזירה אטו הוחמו ביו, ט אסור"דגם בהוחמו בערב יו

 .ח"ב סוף סקי"כמבואר במ, ד רוב הפוסקים"וכ, ב"ע תקיא ס"שו .79

 .ה בשיעורו"צ זללה"ר הגרב"מו .80

 שכמדומה שגם בארצות ספרד יש נוהגים שלא לרחוץ כל ]ל"סק[ח "בכה' ועי .81

 .ט"גוף בחמין אפילו הוחמו מעיוה

 .ח"ב סקי"מ .82

דאפילו ' ן שכן הוא מבואר בגמ"י מדברי הר"וכמו שהביא הב, ז"ב סקט"מ .83

מ לא התירו "מ, ]י"ש ברש"עי, ט"ולא הוחם ביו[ט "במרחץ שפקקו נקביו מעיו

 .לרחוץ אלא רק להשתטף ורק בבית החיצון

רו אלא מפני הבלנין שהיו מחמין לפי שלא גז, א אות א בביאורים"צ פכ"אול .84

 .ואין זה שייך במתרחץ בביתו באופן פרטי, לרבים
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 בגדר ]בדיני ליל חג השבועות[ת לעיל "וכמשנ. א אות א בביאורים"צ פכ"אול .85

דיש שפירשו דיוצא , ומיהו לכאורה הדבר תלוי במחלוקת בראשונים. [פושרים

 ].ועיין, אינו רוחץ בהםודוקא משתטף ו, ומשתטף בבית החיצון בצוננין

ן "שהרי כתב הר, ע"ואמנם לכאורה הדבר צ. צ בשיעורו"ר הגרב"כן הורה מו .86

, מ במרחץ אסור"מ, ט"דגם לדעות הראשונים דלא גזרו בהוחמו בערב יו

כ מקום רחיצה "ולכאורה מקוה שבזמננו כל שיש בו ג, ואפילו בבית החיצון

]. ריב' ד סי"ס יו"וחת, ו דמקואות"פש "ר' ועי[, בחמין ודאי הוי בכלל מרחץ

צ שכתבו דגם בטבילה "באול' ועי. [ח מרחץ לענין זה"ל דמקוה ל"ושמא ס

ג דאיירי התם "ואע, בליל שבועות יש ליזהר שתהא המקוה פושרת ולא חמה

אלא כשהוא , ויותר נראה דלא איירי במקוה שהוא במרחץ]. ט"בהוחמו מעיו

 .ע"וצ. מקוה בלבד

בדיני ליל [ת לעיל "ועיין במשנ. ה ושיעור"א אות א ד"צ פכ"אול' ועי. ט"ב סקי"מ .87
 . באופן מדידת החום במקוה]חג השבועות

שכיון שאסור לטבול , זכרון יוסף'  שהביא מס]ב פרק לה אות ד"ח[צ "באול' עי .88

דבזמנם לא היה אפשר , אינה בכלל הגזירה שמא יחממו בשבת, בשאובין

פ שבימינו נתחדשו אופנים לחמם גם במקוה כשר " ואע.לחמם אלא בשאובין

ועל כן אינו בכלל , כשגזרו הגזירה לא היה אפשר' מ בזמן הגמ"מ, שאינו שאוב

 גבי כהן גדול דמחמין לו חמין ומטילין :]לא[פ שאמרו ביומא "ואע. הגזירה

ר מ מבוא"מ,  שמחמין עששיות של ברזל ומטילין למים:]שם לד[ש "או מ, לצונן

סאה מי ' פ שאחרי שיש מ"ואע. ז רק מפיגין צינתן"שם שלא היו חמין עי

ל "כ משכח"וא, גשמים יכול לשפוך שם כל שאובין שבעולם ואינו נפסל

ל "מ הלא אמרו חז"מ, ]ולא בנהר ומעין, במקוה שבאשבורן[כ חמין "שייעשו ג

פ לא היה "כומבואר דע,  טבילה בחמין מי איכא הא שאובין נינהו.]יג[בתענית 
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וכנראה דכמעט כל טבילותיהן היו [, מצוי כלל טבילה בחמין בלא שאובין

ל דטבילת מצוה "כ שפיר י"וע, ]א לחמם בשפיכת חמין"במעין או בנהר ושם א

, אין זה אלא לטבילת מצוה, ומיהו@@.  לא היתה בכלל גזירת מרחצאות

פ "דעכ, לל זהאינו בכ, אבל מה שהאנשים טובלים בזמננו במקוה מי גשמים

ומה שטובלין היום [, ל שטבלו בשאובין"טבילה זו היתה בכלל הגזירה בזמן חז

, ]כ במקואות אלו"דכנגד זה הרי היום מחמין ג, במי גשמים אינו מסלק הגזירה

פ האחרונים אלא בטבילת "ה בזה ע"צ זללה"ר הגרב"ועל כן לא התיר מו

ל "ים דלא העמידו חזכ האחרונ"וגם מש. [כ בזה"ש עוד במש"וע. מצוה

ע בבית יהודה "וע, לא נאמר בטבילת אנשים, דבריהם במקום טבילת מצוה

, ]א"שכו סק[י "גם בברכ' ועי]. ]טו' יד וסי' ד סי"ח[ וברב פעלים ]לב' ב סי"ח[י עייאש "למהר

 .ש"שהביא מתשובת רב האי גאון שאסור לבעל קרי לטבול בחמין שהוחמו מע

 .ועיין להלן, ע"לכודין זה מוסכם  .89

' הנה עיאמנם @@.  ב פרק לה אות א"צ ח"ה באול"צ זללה"ר הגרב"ד מו"כ .90

ג האש חשיבי הוחמו בשבת אפילו הוחמו " שכתב דאם נשארו ע:]שבת לט[י "בתו

ג חשיב הוחמו " דאף כה]נח' א סי"ח[ת שבט הלוי "ז כתב בשו"ועפ, ש"צ מע"כ

ה סתימת מעשה דאנשי טבריה "עוד שכוכתב , בשבת לענין לאסור ברחיצה

דאף דבמעשה דאנשי טבריה איכא נמי , ]לא' ד סי"ח[וביאר בזה . ע"ובשו' בגמ

אכן , י לדמות לגמרי למעשה דאנשי טבריה"מ אין כוונת התו"מ, הטמנה

עוד @@.  ]הובא דבריו להלן, שכו' סי[ע "א בגליון השו"הסכים שאינו כדברי הגרע
ג האור ודאי דשרו "ש ונשארו ע"ג דהוחמו מע"ג דכה" דאע]מז' יג ס"ח[ביאר בזה 

ש עם חשיכה אלא בשאין גרוף "דלא אסרינן ליתן חבית מים בתנור ע[, בשתיה

ג דליכא שמא יחתה "אבל בגרוף וקטום וכה, ]נ"רנד סק[ב "כמבואר במ, וקטום

,  בשתיהואילו היה דינם כהוחמו בשבת היו אסורין אף, ]ודאי דמותרין בשתיה

 דבהוחם ]ו"שכו סק[א "מ כבר נתבאר במג"מ, גבי אנשי טבריה' כמבואר במתני

לולא מה שחילק , א שם"וגם הגרע, בשבת בהיתר שרו בשתיה ואסירי ברחיצה

היה סובר דבפתח סילון צוננין להתערב , בין נעשה מעשה לנעשה מאיליו

פ שאין "דאע,  להלן'ועי[, היו אסורין ברחיצה ומותרין בשתיה, ש"בחמין מע

, ]ל כן בדעתם"מ נראה דעכצ"מ, א"א והגרע"הדבר מבואר בהדיא כלל במג

ניחא דיש , ש ונשארו על האש חשיב מעשה"י דגם בנתחממו מע"כ להתו"וא
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דחמין שהוחמו ' כ הא דתנן במתני"וע, לאוסרן ברחיצה אף דשרו בשתיה

מ "ומ. ד" עכת,בשבת דאסירי ברחיצה ובשתיה היינו בהוחמו באיסור ממש

דסתימת הראשונים , ]לג' ג סי"ח[למעשה הדר השבט הלוי ותבריה לגזיזיה 

כמו שהארכנו בזה , ב רב"י צ"שדברי התווכמדומה @@.  והפוסקים אינו כן

ש "ונראה יותר דסברי דגם בסילון דחמי טבריה היו המים באים מע, א"במקו

ז אסרינהו רבנן אף "ולפ, ]ולא היו מתחלפים תמיד[, ג מקור החום"ונשארים ע

ג "ל לדידן דכל כה"ובודאי אינו כדקיי', כמפורש במתני, באופן זה גם בשתיה

ע "כמבואר בשו, ל"ש ומצור"צ מע"אפילו בהטמנה באיסור שרי אם הוחמו כ

' ל דכן סתימת מעשה דאנשי טבריה בגמ"כ השה"ז גם מש"ולפ. ש" ע]א"רנז ס[

כ באו תמיד "וא, ים היו יוצאין מן הסילוןהנה בראשונים מבואר שהמ, ע"ובשו

ובזה ודאי יש לאסור ', ע כהתוס"וכן הוא בהדיא בשו, חדשים וצוננין בשבת

וכמו , צ"ש מיחם ובו מים שכבר הוחמו כ"ולא דמי כלל למניח בע, יותר

 .  שיתבאר עוד להלן

כנגד אדם בצונן כל גופו ויתחמם  דלא ישתטף ]ד"שיד ס[ע פסק "הנה מרן השו .91

ועוד כתב . מפני שמפשיר מים שעליו ונמצא כרוחץ כל גופו בחמין, המדורה

אם לא ינגבם , שצריך ליזהר שלא לחמם ידיו אצל האש אחר נטילהא "י: ]ה"ס[

, דינים אלו אין מקורם אחד' דב, א" והגר]ו"סק[א "י ובמג"ומבואר בב. תחלה יפה

דטעם , ם"הרמב' פ פי"וע' מדדין ראשון שלא יעמוד כנגד המדורה הוא מהג

אבל דין שני שלא יחמם ידיו כנגד האש , האיסור מפני שהוא כרוחץ כל גופו

ל "ש ס"והרא, ]ל"הנ' אשר למדם מדינא דגמ[, ש בלבד"הוא מדברי הרא

פ שאין המים מתבשלין לחום "ועל כן אע, ג הוי חמין שהוחמו בשבת"דבכה

, חוץ בהם אפילו ידיו לחודמשום דבהוחמו בשבת אסור לר, אסור, ב"שהיס

, ע בסתמא"ועל כן דין ראשון כתב השו, ם"ודין זה אינו מוסכם לדעת הרמב

א בטעם הדבר "א והגר"נחלקו המג, אכן@@. א"ודין שני רק בשם י

פ מה שביארו "א ע"דדעת המג, ם שרי בחימום ידיו כנגד האש"דלהרמב

שאחר הרחיצה מתחמם ם דבאופן זה "ל להרמב"דס, ]ח"סק[צ "ש ובשעה"במחה

שאין נותן על גביו מים [, רק דמי לרחיצה, אינו כרוחץ ממש, י האש"ע

ולכן קבעו דינו כמים שהוחמו , ]אלא מקרב ידיו עם המים סמוך לאש, שהוחמו

חשיבי המים , אבל אילו היה הדבר רחיצה גמורה, דדוקא כל גופו אסור, ש"מע

ואסורין , שהוחמו דרך היתרפ "ואע, פ שאינו אלא הפשר"הוחמו בשבת ואע
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י הפשר "ם מודה לסברא זו דע"והיינו דגם הרמב. [אפילו ברחיצת פניו לחוד

והיה לנו לאסור אפילו רחיצת ידיו , המים בשבת בהיתר חשיב הוחמו בשבת

ג ידיו אלא מביא ידיו עם המים שעליהם "אלא דהכא שאינו נותן המים ע, בהן

א "ומדברי הגר]. א בזה"ר חידוש המגלהלן באורך בעיק' ועי. ח כרוחץ"ל

, ח כלל הוחמו בשבת"ג דאינו אלא הפשר ל"ם דכל כה"ל להרמב"דס, משמע

אבל , ועל כן אפילו ברחיצה כדרכה דוקא בכל גופו אסור, ש"אלא כהוחמו מע

].  ש פליג בגווה דאין קולא מצד ההפשר"והרא[, בחימום ידיו לחוד שרי

שבירושלמי העמידו לדין מחמם ידו אצל י בסוף דבריו הביא "בבואמנם @@

וכבר , ש"ם והרא"הרמב' ז אינו תלוי במח"ולפ, ב"האש בשבאו המים ליס

משום , ל"א והאחרונים כהנ"המג' אבל מסק, א בריש דבריו"זה המג' הזכיר פי

כ מלבד שהיה לו לפרש דאיירי "א, י"שני שבב' ע לפסוק כפי"דאם כוונת השו

. א"ולא היה לו לאומרו רק בשם י, ע"א מוסכם לכוגם הנה דין זה הו, ב"ביס

וגם , ו החיבור"בוי' ויש אומרים'ולא כתב , סעיפים' פ שחילק ההלכות לב"ואע

מ "מ', אצל האש'כ כתב "ואח' כנגד המדורה'שינה לשונו שבתחילה כתב 

אחרי שהעיקר חסר מן הספר דאיירי , דקדוקים אלו אין בהם כדי להכריע

כ אין "שבד, ואיפכא מסתברא, ב"ין זה הפשטות דאיירי ביסובפרט שא[, ב"ביס

והחילוק היחיד המבואר בהדיא , ]ב"אדם מחמם ידו כנגד האש עד שהיס

, וזה מוכיח דזהו סיבת החילוק בין הדינים', ידו'ל' כל גופו'ע הוא בין "בשו

, ולדעה שניה אפילו ידו לחוד אסור, דלדעה ראשונה דוקא בכל גופו אסור

והנה @@. ע"א והאחרונים שכן העיקר בכוונת דברי השו"נקטי המגועל כן 
דאם הסילון מוקף ', התוס'  הביא דינא דסילון דאנשי טבריה כפי]ג"שם ס[ע "בשו

מחיצות מכל צד ומוטמן בחמין הוי הטמנה במוסיף הבל ואפילו המים שהיו בו 

נין לחמין ממש דאם יהא הסילון מקלח צונ, ]ד"סק[א "וכתב המג, ש אסורין"בע

, א לדקדק"וכתב הגרע. י הוי הטמנה"ודוקא לרש, הנה לדידן שרי, ויתערבו

ש ולא הוי "א דלא רק דשרינן להעמיד צינור כן מע"דמשמע מדברי המג

, אלא דגם המים מותרין לרחוץ בהם בשבת, הטמנה במוסיף הבל לדידן

ים לגינה ודמי לפותקין מ, מ הוי בהיתירא"מ, פ שנמשכו ובאו בשבת"שאע

א "בזה וראיית הגרע' ויש להאריך בביאור דברי התוס[', ש התוס"כמ

ע כתב "בגליון השוא "והגרע@@.  ]ג"סקי[ב "וכן פסק במ]. ל"ואכמ, מדבריהם

כגון , ל דאפילו בהוחמו בשבת דרך היתר"דלמאי דס, א"ד המג"להקשות ע

וץ בהם אפילו כ חשיבי הוחמו בשבת ואסור לרח"ג, במעמיד ידו כנגד המדורה

ם "ח רחיצה ולהכי להרמב"ורק דבמעמיד ידו כנגד המדורה ל[מקצת גופו 

ש ומימיו מתערבין בחמי טבריה "כ מאי שנא מההיא דפותח סילון מע"א, ]שרי
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אבל גם בהוחמו בהיתר , הלא אמנם הוחמו בהיתר, א לרחוץ בהם"דהתיר המג

שייתו ולחלק א ליישב קו"הגרעוכתב @@. א"ש המג"ש כמ"אסרינן להרא

דבפותח , והיינו. כ"ע. כיון דלא נעשה מעשה בשבת כלל, דהכא עדיפא: ל"בזה

אבל , ש הלא המים מקלחין והולכין מאיליהן בלא מעשה בשבת"סילון מע

ונהי נמי דאינו עושה , י האש"במחמם ידיו כנגד האש הרי מביא ידיו במעשה ע

לכאורה היה מקום והנה @@. ג חשיבי הוחמו בשבת"מ כה"מ, איסור בזה

דהנה באמת במחמם ידיו כנגד האש מוליד חום חדש במים שלא , לחלק עוד

ל דאינו נהנה אלא מן החום "כ בחמי טבריה היה אפ"משא, היה בהם מעולם

, ועוד. ז מים צוננין אינו תוספת חום חדש"ומה שנוסף ע, שישנו בחמי טבריה

על מקור החום כהוחמו אפילו נדון מה שעומדין תמיד , דחמי טבריה עצמן

ט גם חום הנולד על "ל דמה"כ אפ"וא, מ אינן בכלל גזירת מרחצאות"מ, בשבת

כ מחמם ידיו כנגד האש הרי חום כזה ודאי הוי בכלל "משא, ידן במים שרי

, דבסילון שבחמי טבריה שרי, כ מטעמים אלו לחוד יש לחלק"וא, הגזירה

דכיון דחמי , א נראה דנקט"הגרעומדברי @@. ובמעמיד ידיו כנגד האש אסור

פ שמותר "אע, טבריה עומדין על מקור החום תמיד ומתחממין גם בשבת

ולא דמי , מ כלפי המים החדשים חשיב הוחמו בשבת"מ, לרחוץ בהם עצמן

לשאר עירוב צוננין מרובין בחמין מועטין שאינו נהנה אלא מן החום שהיה 

טבריה עצמו מותר לרחוץ דאף דחום חמי , ועוד מבואר בדבריו. ש"במים מע

כגון אילו היה מניח בשבת כלי עם , מ אם מחמם בו מים אחרים"מ, בו בשבת

ואין , ככל הוחמו בשבת, היה איסור גמור לרחוץ בהם, מים צוננין בחמי טבריה

א לחלק "ועל כן הוצרך הגרע, מעלה בזה שהחום הזה עצמו מותר לרחוץ בו

כ במחמם ידיו "משא, ם מעשה בשבתדשאני סילון דחמי טבריה דלא נעשה שו

ש "דאם יניח אדם כלי מע, א פשיטא"דמדברי הגרע, נמצאז "ולפ@@.  'וכו

ז "ורק עי, פ שהאש מהלכת תחתיו בשבת"אע, ש"וירתחו מימיו מע, ג האור"ע

א אפילו "שהרי התיר הגרע, ח הוחמו בשבת"ג ל"מ כה"מ, רתיחתו עומדת

ש "וכ, משום דלא נעשה מעשה,  חדשיםבסילון המביא לחמי טבריה מים צוננין

דאם יש לאדם , א"ועוד פשיטא מדברי הגרע. ג דהאש רק מעמדת החום"בכה

י פתיחת ברז "וע, ]ש"ונסתלק מן האור בע[דוד מלא רותחין שהוחמו באור 

א "חשיב להגרע, ש"אם מניח הברז פתוח מע, ממנו נכנסין בו מים צוננין חדשים

ואין לחלק [, ממש כמעשה דאנשי טבריהשהרי הוא , דלא הוחמו בשבת

ועל כן גם , דינים אלו דשאני חמי טבריה דמותר לרחוץ בהן בעצמן' ולדחות ב

י האור שהם "כ במים שהוחמו ע"משא, בחום הנולד מהן למים החדשים שרי

נמצא ומעתה @@]. ל"וכנ, א מבואר להיפך"דמדברי הגרע, בכלל הגזירה
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ג האור אף בשבת "שהדוד עומד ע, ם יחדהאופני' גם באופן שמצרף ב, עוד

נכנסין בו תמיד צוננין ] ש"מע[ובפתיחת ברז ממנו , ]ש"מ רתחו בו המים מע"ומ[

ש לא נעשה שום מעשה "דכלפי מים שהיו בו רותחין מע, נמי שרי, חדשים

וכלפי מים החדשים שבאו בו בשבת הרי נתחממו בלא , להחזיק חומן בשבת

דחום עצמן מותר , חמי טבריה עצמן יש קולאג דב"ואע[, שום מעשה כלל

ש "א שרי גם בחמי האור שרתחו מע"מ להמבואר דלהגרע"מ, לרחוץ בו

כ גם במתערבין עמהן "וא, כ גם בהני מותר לרחוץ"א, ג האש"ונשארו ע

].  דמי ממש למעשה דאנשי טבריה, כל שלא נעשה מעשה כלל, אחרים

ג חמי "אופן שיעמיד כלי עדאפילו ב, א"נראה פשוט מדברי הגרעעוד @@

פ שחידוש החום במי "אע, באופן שלא ירתחו אלא בשבת, טבריה סמוך לשבת

מ כיון שלא נעשה מעשה לא חשיב הוחמו "מ, הכלי בא רק בשבת עצמה

א "שכבר בדברי הרשב, בסמוך' ועי. ש"דלא גרע כלל מפותח סילון מע, בשבת

ג האור "ג ע"דוד מים כהה גם דמעמיד "דה, ז נראה"ולפ. ן מבואר כן"והר

מ כיון "מ, וכל חידוש החום בא בשבת, פ שלא ירתחו אלא בשבת"שאע, ש"מע

דאין חילוק לענין אם חשיב נעשה מעשה או לא , שלא נעשה שום מעשה שרי

ולהמבואר אין לומר שאני חמי טבריה דמותרין [, בין חמי טבריה לחמי האור

כ הא "וע, ן על גבן כלי בשבתדהלא סברא זו אינה מועלת אילו ית, בעצמן

וכדמוכח , ג"ה באש בכה"כ ה"וא, ש מצד שלא נעשה מעשה"דשרי בנותן מע

י מעשה הוה "דאילו לא היה נעשה ע, א למחמם ידיו כנגד האש"מדמיון הגרע

ז כתבנו הדין "ועפ]. פ"וז, פ שהחום נולד במים רק בשבת"אע, שרינן ליה

 ].א"א בדעת המג"ל להגרע"ספ כן "ועכ[, א"א והגרע"למעלה בשם המג

ה אות "ב פל"ח[דהנה כתב , ה נראה דדרך אחרת עימו בכל זה"צ זללה"ר הגרב"מו .92
, ולא מצד איסור בישול[,  דמים המתבשלים בדוד שמש חשיבי הוחמו בשבת]א

אלא מצד איסור , ]ל אות ב"שם פ[כמבואר בדבריו , ל דליכא למיחש"דבזה ס

 דמיחם מים שהועמד על האש והיו מימיו ]ה אות א" פלב"ח[ועוד כתב ]. רחיצה

לפי שהאש אינה אלא משמרת מצב , לא חשיבי הוחמו בשבת, ש"חמין מע

כגון שהיו צוננין , ל דאילו הוחמו בשבת"ומשמע מזה דס. החום שבמים

פ "אע, ה נמי בהוחמו בדוד שמש"וה, חשיבי הוחמו בשבת, בכניסת השבת

וגם באופן שיצוייר שיהא ,  חשיבי הוחמו בשבתמ"מ, שהחימום נעשה מאליו

מוציא מן הדוד מה שהוחם בו בשבת בלא שלא יכנסו מים חדשים צוננין 
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. א"וזה דלא כדברי הגרע, מ אסור לרחוץ בהם בשבת"מ, בפתיחת הברז בשבת

 דמקוה שהעמידו בו שעון לחמם המים ודאי דחשיבי ]א אות א"ג פכ"ח[גם כתב עוד 

.  א"ל מדברי הגרע"ז זצ"ודלא כדנקט הגרש, סור לטבול בוהוחמו בשבת וא

א הקשה היאך למד רב חסדא "דהנה הרשב, בביאור שיטתו בזהונראה @@

לרבה הלא אין זה הטעם אלא ', וכוהטמנה ממעשה דאנשי טבריה דבטלה 

ולרב יוסף , אבל לרבנן אסור מצד שהוחמו בתולדות חמה, אליבא דרבי יוסי

. ולא משום הטמנה,  אסורין מצד שהוחמו בתולדות האורגם אליבא דרב יוסי

ל כרבה דהא דלא יטמיננה בחול ובאבק דרכים "דרב חסדא ס, וכתב ליישב

ט דאסר רבי "וה, וההיא דחמי טבריה נמי דמיא להטמנה, הוא משום הטמנה

משום דהוחמו בשבת ומשום , נ לרבנן משום תרי טעמי אסרינן"ואה, יוסי

דעל כרחך הא דאסרי רבנן , א"וכתב עוד הרשב.  הבלהטמנה בדבר המוסיף

דאם אינו אלא מצד בישול בתולדות , במעשה דחמי טבריה הוא משום הטמנה

ג תולדות "ע מותר להשהות ע"הלא מערב שבת הביאו לסילון ולכו, חמה

, ואין לומר דלא אסרום אלא בסילון הפתוח שהמים יוצאין ממנו תמיד. חמה

ולעולם בסילון סתום הוי רק שהיה , ה הוחמו בשבתונמצא שהמים שבאו עת

, י"דהא רב חסדא דייק דבטלה הטמנה במוסיף הבל אפילו מבעו, ש ושרי"מע

כתב גם @@. ש נמי אסורין"ל דאפילו המים שהיו בסילון מע"מ דס"ש

משום דאילו היה טעם ' מ דדייק רב חסדא דבטלה הטמנה וכו"די, א"הרשב

זה אין לאסור אלא במבשל בהם בתחילה , מההדבר מצד בישול בתולדות ח

דאפילו יעשה כן , ש ליכא למיסר"אבל במשהה על גביהם צוננין מע, בשבת

ומותר להשהות קדרה חייתא אפילו , ש ליכא איסור תורה"בחמי האור מע

אכן . ומדאסרי להו רבנן דייק רב חסדא דהוא משום הטמנה, בחמי האור

משמע ' לה בהדי לא יטמיננה בחול וכודמדמייתינן , א דחה דבריהם"הרשב

כ נאמר דגם שם איכא תרי טעמי "אא, דטעמא משום תולדות חמה כדהתם

א דבאמת גבי סילון דאנשי טבריה "ל להרשב"דס, ז"מכומבואר @@.  לאסור

חדא , איכא תרי טעמי לאסור, כאשר המים יוצאין ממנו ונכנסין בו צוננין תמיד

פ שלא נעשה שום מעשה "ואע,  בשבתמשום הטמנה וחדא משום דהוחמו

א דטעם הגזירה אטו יערבום "מ לא הזכיר הרשב"ומ[, בחימום המים בשבת

א דתרי טעמי איכא "מ קצת בריטב"וכ]. 'ש התוס"בשבת בידים בחמי האור כמ

או משום , או משום הטמנה במוסיף הבל, לאסור במעשה דאנשי טבריה

ב "פכ[ם "וכן משמע לשון הרמב. דהוחמו המים בשבת ותולדות חמה אסורין
המביא סילון של צונן בתוך מים חמין אפילו בתוך חמי טבריא :  שכתב]ג"משבת ה

ומשמע שהסילון . הרי אלו כחמין שהוחמו בשבת ואסורין ברחיצה ובשתיה
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, ונקט הטעם מצד דהוחמו בשבת ולא מצד הטמנה, מתערב בתוך החמין

 הוצרך להוסיף דאפילו המים שהיו אבל, ם"ע הביא לשון הרמב"ואמנם השו[

ולכאורה משמע מזה , ם לא נזכר זה"וברמב, ש אסורין מצד הטמנה"בסילון מע

ג דליכא משום "דבבאין מאליהן ומתערבין חשיבי הוחמו בשבת אע, ל"כנ

ז "וכ, ]ש"ולא מה שהיה בסילון מע, ולכן רק מים שבאו בשבת אסורין, הטמנה

ג "דלדידן ליכא למיגזר מידי בכה'  התוסא שדקדק מדברי"דלא כדברי הגרע

דהנה ', יש להוכיח כן גם לשיטת התוסעוד @@.  היכא דליכא משום הטמנה

ה "ד[' ובתוס,  הביאו פלוגתא דתנאי לענין רחיצה בחמין ובצונן:]לט[בשבת ' בגמ
ואמר עלה , ש" ובשאר ראשונים הוכיחו דחמין דהתם היינו הוחמו מע]בין בחמין

ופריך והא , מ בכלי אבל בקרקע דברי הכל מותר"דה, בתחילהרב חסדא 

דבכלי , להיפך' ועל כן מסקי, מעשה דאנשי טבריה בקרקע הוי ואסרי להו רבנן

 מאי קושיה מאנשי ]ה והא"ד[' והקשו התוס. וכי פליגי בקרקע, ע אסור"לכו

דהא ק "ז ילה"וכעי[, ש"בהוחמו מע' וכאן איירי, הרי שם הוחמו בשבת, טבריה

, ורב חסדא גופיה הוא דאמר לעיל כן, שאני חמי טבריה דאיכא נמי הטמנה

י "ר בפנ"ושו. ש"הרא' וכבר נזכר כן בתוס', דלמד משם דבטלה הטמנה וכו

ד "דס', ותירצו התוס]. בסמוך' ועי', ט לא הקשו כן בתוס"מ' והק, ז"שעמד ע

ואי אמר ,  שבתש אטו"מ דמחמיר אפילו בצונן ודאי יחמיר לאסור גם בע"דלר

דלא , ע מותר משמע לן דאפילו בהוחמו בשבת שרי"רב חסדא דבקרקע לכו

בחמי טבריה ' ומדאסרי, ש אלא מה שמתיר גם בשבת"מ בהוחמו בע"יתיר ר

ואמנם עדיין לכאורה יקשה דשאני . [שהוחמו בשבת מוכח דלא כרב חסדא

שבת בקרקע מ בהוחמו ב"ואכתי אפשר דשרי ר, חמי טבריה דאיכא נמי הטמנה

, י"פ רש"ש בזה ע"י מ"בפנ' ועי, ואסר בחמי טבריה רק משום הטמנה, ח"כר

ח דבקרקע שרינן אפילו הוחמו "דלר, ונראה לומר. 'תוס' לשי' ומה שהניח בקו

כ הסברא משום דבקרקע אין מצוי "ע, ]מ"בדעת ר' פ ביאור התוס"ע[בשבת 

הלא אין , דאיכא הטמנהכ גם באופן "וא, ולא אמרינן לא פלוג, להחם באיסור

לא פלוג היה לחכמים להתיר אף בסילון ' ואי לא אמרי, שייך חיתוי במים

גם במים אטו שאר מטמין ' וגזרי, ח"מ דלא כר"ש', ומדאסרי, דאנשי טבריה

ומעתה ]. נ דכוותה יש לגזור הוחמו בשבת בקרקע אטו בכלי"וה, במוסיף הבל

גם [י "דטעם האיסור לרש' וסדלעיל כתבו הת, אהדדי' ק דברי התוס"ילה

ומשמע , שמא יערבום בידים בשבת' הוא משום דגזרי] בדליכא משום הטמנה

, ל"דאז לא היה צריכין לחדש גזירה הנ, כהוחמו בשבת' דלא חשיבי להו התוס

, לכאורה ייראה מזהואשר @@.  דחשיבי הוחמו בשבת' וכאן נקטי התוס

דחשיבי '  פשיטא להו להתוס,דלעולם במים החדשים הבאין בשבת בסילון
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אלא דמה שהוצרכו , א"ודלא כהגרע, פ שנעשה מאיליו"ואע, הוחמו בשבת

אינו אלא לבאר , בהו אטו יערבום בשבת בידים' לעיל לחדש דגזרי' התוס

', מערב שבת'ט אסרינן להו אפילו המים שהיו בסילון "י מ"לשיטת רש

, ]י"ה אפילו מבעווכדאמר רב חסדא דממעשה דאנשי טבריה בטלה הטמנ[

ליכא הטמנה משום דנתערבו בחמי טבריה ' אשר במים אלו לסברת התוס

וככל משהה , ש"שהרי היו כאן מע, וגם ליכא מצד הוחמו בשבת, קודם השבת

לחדש שהוא מגזירה שמא יערבום ' ולזה הוצרכו התוס, ג האור דשרי"צוננין ע

וכמבואר לעיל [, גזירה זול כ"א דלדידן לא קיי"נ צדקו דברי הגרע"ואה, בשבת

אבל , ש"אבל משום כן אין לנו להתיר אלא המים שהיו בסילון מע, ]בדבריו

דחשיבי מים שהוחמו ' הא פשיטא להו להתוס, מים החדשים שבאו בשבת

צ "ר הגרב"ל למו"דעל כן ס, ונראה@@. א"ודלא כדנקט הגרע, בשבת ואסורין

, ן לדוד שמש והוחמו בשבתואפילו מים שבאו מעצמ, א"ה דלא כהגרע"זללה

, ז נכנסין תמיד צוננין לתוך הדוד"ש ועי"כגון שהיה ברז המים החמים פתוח מע

 דאם היה ]ו"סק[א "כ המג"דמש, ז"ל לפ"וצ. מ יש לאוסרן כהוחמו בשבת"מ

היינו דאין בדבר איסור , ש ומתערבין מימיו בחמי טבריה שרי"הסילון פתוח מע

ולא כדקדוק , דהוי הוחמו בשבת, ותם המים כללאבל אסור לרחוץ בא, הטמנה

ע לביאור זה בדברי "לכאורה ילואמנם @@. א דשרו נמי ברחיצה"הגרע

א להעיר דאין "לכאורה היה להמג, ע איירי ברחיצה"דאחר דמרן השו, א"המג

א "ושמא אין כוונת המג. ולא להתיר המים, דבריו אמורים אלא לענין הטמנה

אלא כוונת דבריו על המים שנתערבו , וא מים בשבתלהתיר גם אם ימשיכו לב

, ה הטמנה"ל, ש צוננין לחמין שיתערבו בהם"והיינו שאם המשיך מע, ש"מע

מ המים שבאו "מ, ונתחממו בשבת, פ שעדיין בכניסת שבת היו צוננין"ולכן אע

פ "ג האש דשרי אע"ה הטמנה רק כהנחת מיחם צוננין ע"דזה ל, ש מותרין"מע

ה דגם בזה חשיבי "צ זללה"ר הגרב" אכן נראה דדעת מו.שמתחמם בשבת

ע לענין עומד כנגד המדורה או "פסקי השוובביאור @@.  ע"וצ, הוחמו בשבת

דמה שאסר , א"ש המג"ה לבאר כמ"צ זללה"ר הגרב"ל למו"ס, מקרב ידו לאש

, ומשום דהוי כרוחץ כל גופו בחמין, ע לעמוד אחר הרחיצה כנגד האש"השו

דכל , ש והאיסור דוקא ברוחץ כל גופו"רים דחשיב הוחמו מעאין כוונת הדב

כגון ההיא דסילון צוננין , גם אם בלא מעשה כלל, ג שהוחמו המים בשבת"כה

אלא דכיון שלא היה חימום , חשיבי הוחמו בשבת, המתערב בחמי טבריה

ל "ס, אלא מתחממין על גופו אחר רחיצתו, המים באור כדרך שמחממין תמיד

, ג דהוי חמין שהוחמו בשבת"ואע, ה לא הוי כרחיצה בחמין ממשם דז"להרמב

ולכן דוקא ברוחץ כל גופו יש , ש"מ הקילו בהם לדונן כחמין שהוחמו בע"מ
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העיקר בזה , כ אפילו במעמיד ידו כנגד האש"ע אח"ומה שאסר השו. איסור

דאפילו דאינו אלא , ש"דמקור הדבר מסברת הרא, א במסקנתו"ש המג"כמ

ם "ל כסברת הרמב"ולא ס, מ יש לאסור מצד דהוחמו בשבת"מ, ג"הפשר בכה

אלא הרי הן כשאר מים , להקל באופן זה שאינו כשאר דרך חימום מים

ועל כן בדין עומד כנגד המדורה , שהוחמו בשבת דאסורין אפילו ברחיצת ידיו

וכבר ביארו כן . א"ובדין מקרב ידו אסר רק בשם י, ע בסתמא"אסר השו

צ "ר הגרב"דלדינא לדעת מו, נמצאז "ולפ@@.  ש"ע, ג"ש ובפמ"במחצה

ויהיו מימיו , ש סמוך לכניסתה"ג האש מע"גם באופן שיעמיד מיחם ע, ה"זללה

מ חשיבי הוחמו "מ, פ שנעשה מאיליו"אע, ולא יתחממו אלא בשבת, צוננין

ש באופן שמעמיד שעון לכוון "וכ, בשבת ויש לאוסרן אפילו לרחיצת ידיו

. ט ואסורין ברחיצת כל גופו"דחשיבי הוחמו ביו, ט"תפעל ביוהסקת המקוה ש

ג דשאר מים שהוחמו "אע, ז גם בשתיה"מ לא ייאסרו לפ"להלן דמ' ואמנם עי[

א הוא גזירה מיוחדת "דהכא להמג, באיסור בשבת אסורין ברחיצה ובשתיה

 ].  בדיני רחיצה בלבד

יח כלי ובו מים שהתיר להנ, ל מבואר"א הנ"הנה באמת בעצם דברי הרשב .93

: א שם בסוף דבריו"ל הרשב"דז, ג חמי טבריה באופן שאין בו הטמנה"צוננין ע

 הלכך אסור להטמין קיתון ,וקיימא לן כרבה דאמר גזירה שמא יטמין ברמץ

אבל , ת חמה נינהווג דתולד" אע,של צונן באמבטי של חמי טבריא מערב שבת

א "וגם כאשר דן הרשב. כ"ע. להניח על גביו בלא הטמנה מערב שבת מותר

ביאר דהטעם להתיר , לומר שמא אסרו רבנן רק בסילון שמימיו יוצאין תמיד

, ומבואר. וככל קדרה חייתא, באין מימיו יוצאין משום דלא הוי אלא שהיה

מ "מ, א לעיל דבמימיו יוצאין חשיב הוחמו בשבת"כ הרשב"דלמרות מש

וכמו [, ש" שהם צוננין מעפ"אע, ש ואין מימיו מתחלפין"במעמיד קיתון מע

, צ קודם שבת"ובודאי לא איירי בהוחמו כ. [ודאי שרי, ]שדימה לקדרה חייתא

ובהטמנה ודאי איירי , כי הרי כנגד מה שאסר בהטמנה התיר בהנחה בכלי

ל דדוקא "כדקיי, צ גם בהטמנה מותר"ש כ"כי אם הוחמו מע, בהוחמו בשבת

אבל להניח על גביו : שכתב, ן"ם ברז מבואר ג"וכעי]. ל אסור"הוחמו או מצוי

דקיימא לן משום אסור עצמה בשבת רק להניח  ו,ש מותר"בלא הטמנה מע

ז כתבו "ואין לומר דכ. כ"ע. כרבנן דגזרי תולדות חמה אטו תולדות האור

מ "הרי להי, דמלבד דדין זה צריך לפרשו, הראשונים לענין שתיה ולא לרחיצה

ז התיר משום דהוי שהיה וכקדרה "וע, םא דאיירי בסילון סתו"שהביא הרשב
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וגם מלשון . א"ז התיר הרשב"ועכ, הרי איירי במים שהובאו לרחיצה, חייתא

משמע , ל דאסר בבאין בשבת ומתערבין משום דהוי הוחמו בשבת"ם הנ"הרמב

, ה הטמנה"דל, אבל מה שהיה בסילון מותר, דדוקא מים שבאו בשבת אסורין

אלא אפילו במה שהיה צונן בכניסת , ש" מעולא איירי רק במה שהיה רותח

י מה שבא בסילון "כ דלרש" במש]ריש שכו[י "כ בדברי הב"וכן משמע ג. שבת

, פ שהוחמו בשבת מותר"ומשמע דבדליכא משום הטמנה אע, ש מותר"מע

א ונאסור בסילון המתערב "דגם אם ננטה מדברי הגרע, ז נמצא"ולפ. ש היטב"ע

, אפילו הוא צונן בכניסת השבת, הועמד על האשמ במיחם ש"מ, בחמי טבריה

כ יש לחלק בזה "וע. ל"א הנ"וכן יש לפרש בדברי המג, לא חשיב הוחמו בשבת

ג האש לא נעשה שום פעולה בשבת "דבמעמיד ע, א"בסברא כעין סברת הגרע

אבל בסילון המתערב בחמי טבריה , ג בזה"ולכן ל, רק הולדת החום במים, כלל

ס נעשתה פעולה של הבאת המים לכאן "אבל סו, לת אדםאמנם לא נעשה פעו

 .ק"ודו. ובזה גזרו רבנן, ]אף כי נעשית מאיליה[, לחממם

ל "ס מוכח דהתירו חז"דסו, ט"במה שנתבאר להלן בדין מים שהוחמו ביו' עי .94

 ]ה אמבטי"שיח ד[ל "וכבר עמד בזה הבה, מיני עירוב מים צוננין בחמין בשבת
פ "ואע, ש"צת פניו ידיו ורגליו ככל מים שהוחמו מעל לענין רחי"דמשכח

דבכל עירוב מים לא חשיב כלל , ומוכח כסברא זו, שהוסיף שם מים צוננין

ס אינו נהנה אלא מחום המים שהיה במים "לפי שסו, דהצוננין הוחמו בשבת

 .ש"הקודמים מע

 .ב"ע תקיא ס"שו .95

והיינו , רחיצה ומותרין בשתיהט אסורין ב" דחמין שהוחמו ביו:]לט[בשבת ' אי .96

אבל לא לכל , ט הוא דוקא לרחיצת פניו ידיו ורגליו"ה דשרו להחם ביו"דאף ב

ת מותר " דמה.]ובביצה לב. שם מ[' דהנה מבואר בגמ, והקשו הראשונים. גופו

אטו הבערה שהיו הבלנין מחמין , ורק מדרבנן גזרו בה, להבעיר לצורך זיעה
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ואחר דלכאורה רחיצה צורך אוכל נפש , ת"ה מהבשבת לצורך רחיצה דאסור

ת שרי להבעיר לצורך זיעה ואסור להבעיר לצורך "ט מה"מ, היא כמו הזיעה

דרחיצת כל גופו אינה אלא לתענוג ,  לבאר]ה ובית הלל"ד[' ודעת התוס. רחיצה

ורק לרחיצת [ת "כ אסור להבעיר לצורך רחיצה זו מה"ע, ואינה שוה לכל נפש

ט "כ הזיעה היא לבריאות ומה"משא, ]דזה שוה לכל נפש, רגליו שריפניו ידיו ו

ן דדברי "ודעת הרמב. ורק מדרבנן גזרו בה, מותר להבעיר לצרכה' מדאוריי

אסורה וזיעה או רחיצת מקצת הגוף שרחיצת כל הגוף נביאות הן לומר 

דהוי , ט"ת שריא רחיצת כל גופו ביו"פ דמה"ומתחילה רצה לבאר דאע, מותרת

לפי שיש , מ אסרוה מדרבנן מצד גזירת מרחצאות"מ, ל צרכי אוכל נפשבכל

קרקע והדחת האלונטית וסיכת הט כגון סחיטת "ביובה חששות איסור גם 

ז יש לאסור אף בחמי "דלפ, א"ה ברשב"וכ, ז דאינו מחוור"אבל כתב ע, קרקעה

א נראה דהסיק "וברשב, ן למסקנא חסר לפנינו"אכן סוף דברי הרמב, טבריה

ל דגזרו "ן רק טעם הנ"א לא נמצא בשם הרמב"ובריטב', כדברי התוס

 הביא ]ט"סק[צ "אכן בשעה', י הביא דברי רק התוס"ובב. ט"במרחצאות גם ביו

 .ם והגאונים אינו אלא מדרבנן"דלדעת הרמב

משום דבזה הוי הנאה ' לשיטת התוס, וטעם הדברים כמבואר לעיל, ע שם"שו .97

 .קים משום דבזה אינו בכלל גזירת מרחצאותולהחול, השוה לכל נפש

ט ואסורין ברחיצה "ט כחמין שהוחמו ביו" אם ביו:]לט[דשבת ' כמבואר במתני .98

 .ומותרין בשתיה

 .א"ב תקיא סקי"מ .99

, ושם איירי לענין שבת[ש "ו ע"שכו סק' א בסי"וכמבואר גם במג, ב"ב סקי"מ .100

כ הוא שלא "אא, ידיו לחודא לאסור באופן זה אפילו רחיצת "ל להמג"וס

ם "דבזה פליגי הרמב, כגון במקרב ידיו לחות כנגד האש, כדרך רחיצה

מ לדינא שלא "ט יהא הנ"ולענין יו, ת לעיל בזה"וכמשנ, ש אי שרי"והרא

א בזה דגם היכא דהוחמו או "דברי המגובעיקר @@]. ירחץ בהם כל גופו

ע "נראה דיל, יצההופשרו המים בהיתר חשיבי הוחמו בשבת ואסירי ברח
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דלכאורה מצינו כמה אופנים שהתירו חימום מים בשבת ומותרין גם , טובא

,  נחלקו התנאים בנתינת חמין לצונן או צונן לחמין.]מב[בשבת ' שבגמ, לרחיצה

 דאין נותן צונן לאמבטי ]ב"א וסי"שיח סי[ל "וקיי, ואם יש חילוק בין כוס לאמבטי

וכן דמותר ליתן מים ,  שבה לאמבטי צונןאבל מותר ליתן מחמין, רותחת

ל "וכבר עמד בזה בבה, א שיתבשלו"מרובים לתוך חמים מועטין משום דא

אבל , ש"פ אינו אלא לפניו ידיו ורגליו ככל מים שהוחמו מע" דעכ]ה אמבטי"ד[

שהרי לזה מיועדין מי , מ מבואר דבהוחמו בשבת בהיתר מותרין ברחיצה"מ

א שאסר לרחוץ בשבת במים "א כדברי המגולכאורה זה של, האמבטי

דטעם הדבר דמותר , בזהוהנראה @@. שהוחמו בשבת אפילו בדרך היתר

, פ שהצוננין החדשים הוחמו בשבת"אע, ש"לערב צוננין בחמין שהוחמו מע

וכל החום שבהם , ש"לפי שכיון שהחמין הראשונים כבר נסתלקו מן האור מע

ס הנה "סו, רב בהם הרבה צונניןכ גם כשמע"א, ש"אינו אלא מחום של ע

הנאת האדם מן החום שבכל התערובת אינה אלא מן החום הנמצא במים 

עירב בהם מים צוננין , או רק במיעוט מים, אלא שלהיותו חם מאד[, ש"מע

, "בשבת"א לא חשיב כלל מים שהוחמו "ועל כן באופן זה גם להמג, ]מרובין

אלא , א דאינו מערב מים"מגודוקא בגוונא דה, ש"אלא במים שהוחמו מע

ל דחשיבי כהוחמו בשבת אפילו שנעשה "בזה ס, מקרב ידיו כנגד האש

דאמנם , ע"עדיין ילומיהו @@. לפי שמוליד במים חום חדש בשבת, בהיתר

אבל הלא , אינו אלא עירוב מים' בגוונא דאמבטי ונתינת חמין לצונן וכדו

וכגון הא דמיחם , ך עירובמצינו גם אופנים של חימום מים בשבת שאינו בדר

גם , שמותר ליתן לתוכו צוננין מרובין באופן שלא ירתחו, שהעבירו מן האש

וכן מותר ליתן קיתון מים בכלי שני שיש בו , ]ב"שיח סי' עי[באופן שהמיחם ריק 

וכן ליתן קיתון מים כנגד האש במקום שאין יכול לבוא ליד , ]ג"שם סי[חמין 

כ הוחמו המים בשבת "וא, ובכל אלו אין עירוב מים במים, ]ד"שם סי[סולדת 

א הרי גם באופן זה חשיבי הוחמו בשבת לאוסרן "ולדעת המג, בהיתר

פ דמים "א דאע"דסבירא ליה להמג, נראה מוכרח מזהואשר @@. ברחיצה

מ גבי "מ, ל"וכדמוכח בכל גווני הנ, שהוחמו בשבת בהיתר מותרין בשתיה

, ואפילו נעשה בהיתר, אפילו רק הופשרו בשבתד, רחיצה יש גזירה נוספת

ודוקא משום דמביא ידיו עם , מ חשיבי הוחמו בשבת לאוסרן ברחיצה"מ

אם היה מביאן בכלי ומניחן , הא לאו הכי, ם"המים על גביהן התיר הרמב

, היה נאסר לרחוץ בהן אפילו מקצת ידיו, להפשירן בהיתר כנגד המדורה

, א בהדיא"פ שאין הדברים מבוארים במג"ואע[, דהוו חמין שהוחמו בשבת

מ מכח "מ, בסתמא דהוחמו בשבת אסורין ברחיצה ובשתיה' נקטי' וגם במתני
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א דבכל האופנים "ז יעמיד המג"ולפ, ]א"הקושיות מוכרח לומר כן בדעת המג

ולעולם לרחיצה אסירי , ל אינו משתמש במים לרחיצה אלא לשתיה"הנ

דבפשטות בכל , ב רב"אורה הדבר צדלכ, איברא@@. משום דהוחמו בשבת

, תנינן להו בהדי הדדי' כי במקור דברי הגמ, כ לרחיצה"ל מותרין ג"גווני הנ

לא , מביא אדם קיתון מים ומניחו כנגד המדורה: :]שבת מ[ל הברייתא "דז

מביאה אשה פך של : אומרי "ר. אלא בשביל שתפיג צינתן, בשביל שיחמו

ג "שבר.  בשביל שיבשל אלא בשביל שיפשרלא, שמן ומניחתו כנגד המדורה

ואינה , וסכה לבנה קטן, אשה סכה ידה שמן ומחממתה כנגד המדורה: אומר

רישא נמי איירי , ומשמע דכמו דסיפא איירי ברחיצה וסיכה, כ"ע, חוששת

י בר אבדימי "דביקש ר' וכן משמע שם בהמשך הגמ. ולא רק לשתיה, ברחיצה

, ואמר ליה רבי טול בכלי שני ותן, כה לרביליתן פך שמן באמבטי לצורך סי

מ שמן יש בו משום בישול והפשרו זהו בישולו וכלי שני אינו "ש' ואמרו בגמ

ואפילו לרחיצה יהיו , ג גבי מים נמי דינא הכי"דכה, ומשמע ודאי, מבשל

 שכתבו דבכל הסוגיא שרינן ]ה מפני"ד[שם ' בתוס' עימיהו @@. מותרין

ז הוקשה להם האי דינא "ולפ, וכן גבי מיחם שפינהו, להפשיר מים לשתיה

א "ותירצו בשם ריב, דלא יעמוד כנגד המדורה מפני שמפשיר מים שעליו

ה "וכ". ויבוא להחם חמין לרחוץ גופו, דדומה כרוחץ במים חמין"דשאני הכא 

ע "ויל. ש"ע, י"א בשם ר"ז בריטב"וכעי, א בתירוץ שני שהסכים עליו"ברשב

פ דמותר להפשיר מים לשתיה בשבת " האם באו לחדש דאע,בכוונת דבריהם

דגזרו טפי ברחיצה שמא יבוא , ז מים אלו אסורין ברחיצה"עכ, בדרך היתר

' ש במתני"ז יאמרו דמ"ולפ, ]א"ל במג"וכדברינו הנ[, להחם לרחוץ גופו

אבל , ב"דבהוחמו בשבת אסורין ברחיצה ובשתיה היינו דוקא בהוחמו ליס

כ יעמידו כל מה "ז ג"ולפ, ורין ברחיצה ומותרין בשתיהבהופשרו לעולם אס

, ]פ דסיפא איירי בסיכה"ואע[, רק לצורך שתיה' דמניח קיתון וכו' שאמרו בגמ

מותרין גם ' לעולם במניח קיתון וכדו, או שמא. נ אסור לרחוץ בהם"ואה

ומשום דלא חשיבי הוחמו בשבת שאמרו בהן דאסורין ברחיצה , ברחיצה

, אבל הוחמו בהיתר מותרין לזה ולזה, ק בהוחמו באיסורובשתיה אלא ר

משום דזה דמי , ודוקא בנשתטף ובא לעמוד כנגד המדורה יש גזירה מיוחדת

דדוקא , והחילוק מבואר. ושמא יבוא להחם לזה, מאד לרוחץ כל גופו בחמין

בנשתטף כל גופו אם נתירו לעמוד כנגד המדורה דמי לרוחץ בחמין כדרכו 

אבל אם נתיר להניח קיתון כנגד המדורה , יבוא להחם חמין לזהושמא , בחול

דלא עדיפי מחמין , ס לא נתירו לרחוץ בהן כל גופו"סו, להפשיר המים

וכיון שאינו רוחץ בהן כל , ש דלא שרינן אלא פניו ידיו ורגליו"שהוחמו מע
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ÔÈ¯˘ÂÙ ˜¯ ÌÈÓÁ ,ÂÙÂ‚ ÏÎ Ì‰· ıÂÁ¯Ï ¯ÂÒ‡ , È¯Ó‚Ï Â��Ëˆ� Ì‡ ˜¯Â
¯˙ÂÓ.101 

                                                                                      
. ולא אתי להחם חמין לזה, שוב אית ליה היכירא, גופו כדרך חול

, במעשה דרבי דגבי שמן שרינן בנתינה בכלי שני' ש בגמ"ממולכאורה @@

כ מבואר דגם לרחיצה יהיו המים מותרין "וא, ג שרי"דגם במים כה, משמע

וגם רהיטת הברייתא משמע דאיירי ברישא נמי , כשהופשרו בשבת בהיתר

כ מוכח "ן ג"א והר"וכמדומה שמדברי הרשב[, ולא רק לשתיה, לרחיצה

, מותרין אף ברחיצה] פ בלא מעשה כלל"עכ[יתר דאפילו הוחמו בשבת בה

והראשונים לאסור כל מים שהוחמו ' ל דלא אתו התוס"ועכצ]. וכדלהלן

רק באו לבאר האי דינא דלא יעמוד , בהיתר בשבת גם לרחיצת מקצת גופו

דבזה דוקא , ואם יש חילוק בין זה לשאר חימום מים בהיתר, כנגד המדורה

' אין לנו מקור לחדש מדברי התוס, ל"נוכ, דמי לרוחץ ואיכא למיחש

כ "וא, והראשונים איסור לכל מים שהוחמו בהיתר אפילו לרחיצת מקצת גופו

וגם מסתימת כל הפוסקים [, ל"א הנ"לא נתבאר בדברי הראשונים כדברי המג

עוד ' ועי@@. ע"וצ, ]שלא הזהירו שם שלא לרחוץ במים אלו משמע כן

ב לאין "דיש חילוק בין יכולין לבוא ליס, ףבראשונים שכתבו ליישב באופן נוס

דאסר , א"ז שמא היה מקום לומר כן גם בדעת המג"ולפ, ב"יכולין לוא ליס

אבל , ב"ג דיכולין לבוא ליס"במעמיד עצמו או ידיו כנגד האש רק בכה

. והברייתא' וכפשטות הגמ, א דמותרין גם ברחיצה"בהפשר לחוד מודה המג

, ושמא יש לדחוק, א לא כן"בדעת המגצ מבואר "אמנם לכאורה בשעה

א מסילון צוננין "שהקשה לדברי המג, ל"א הנ"מ מדברי הגרע"ומ. ל"ואכמ

דגם מים שהוחמו , ל"א כנ"נראה דנקט בדעת המג, שנתערב בחמין בשבת

ה "וה[, בהיתר בשבת חשיבי הוחמו בשבת ואסורין אפילו לרחיצת מקצת גופו

 .ע"וצ. 'נו כפשטות המשנה והגמפ שאי"ואע, ]ט לרחיצת כל גופו"ביו

שלא ישתטף ,  גבי שבת]ד"שכו ס[ע "כ השו"פ מש"ע, ב פרק לה אות ב"צ ח"אול .101

כל גופו ויעמוד כנגד המדורה מפני שמפשיר מים שעליו ונמצא כרוחץ כל 

פ שהמים רק "דבאמת אע] צ"ש והשעה"פ המחצה"ע[א "המג' ופי, גופו בשבת

והיה לנו לאוסרן אפילו לרחיצת פניו , בתמ חשיבי הוחמו בש"מ, נפשרין

כ עמד "אלא שרחץ ואח, אלא שכיון שאינו חימום המים בדרך הרגיל, לחוד

דדוקא , ש"פ שהוחמו בשבת דינו כהוחמו מע"בזה הקילו שאע, כנגד המדורה

. בשבת' כל גופו'ע ונמצא כרוחץ "ועל כן כתב השו, לרחיצת כל גופו אסור

, חוץ במים שהוחמו בשבת בדרך חימום הרגילדאילו בא לר, ומבואר מזה
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ÂÈ· ÂÓÁÂ‰˘ ÌÈÓ"ÏÏÎ ‰˘ÚÓ ÌÂ˘ ‡Ï· Ô‰ÈÏÈ‡Ó Ë , ÔÂ‚Î .נז
Ú˘ ÌÁÈÓ· ÔÈ��Âˆ ÌÂÁÈ�‰˘"ÂÈ ˙ÒÈ�Î· ˘‡‰ ‚"Ë ,ÂÈ· ˜¯ ÂÁ˙¯Â"Ë ,

Ú ˘Ó˘ „Â„· ÂÓÓÁ˙�˘ ÌÈÓ ÔÎÂ" ÈÔ‰ÈÏ‡Ó ÌÈËÏÂ˜‰ ,‚Ó‰ ˙Ú„" ‡
Ú¯‚‰Â"ÂÈ ·¯ÚÓ ÂÓÁÂ‰Î È·È˘Á„ ‡"Ë ,ÌÈ�Â˘‡¯· ÚÓ˘Ó ÔÎÂ. 
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ÂÈ· ÂÙÂ‚ ÏÎ Ì‰· ıÂÁ¯Ï ¯ÂÒ‡"Ë.102] ÂÈ ÏÈÏ· ıÁÂ¯ Ì‡ Ï·‡"Ë , Â‡

ÂÈ·"‰ÓÁ‰ ÔÓ ÂÓÓÁ˙�˘ Ì„Â˜ ¯˜Â·· Ë , ‡Ï‡ ÌÈÓ‰ ÌÂÁ ÔÈ‡ È¯‰
ÁÂ‰˘ ‰ÓÓÂÈ ·¯ÚÓ Ì"Ë ,Â˘‰ Ô¯Ó ˙Ú„ÏÂ"È¯˘ Ú .[ 

‡ „ÂÈ· ÌÈÓ‰ ÌÂÓÈÁ ÏÈÚÙÈ˘ ÔÂÚ˘ ÁÈ�‰ Ì‡"Ë ,È" ˙Ú„Ï .נח
Ú¯‚‰"ÂÈ ·¯ÚÓ ÂÓÁÂ‰Î È·È˘Á ‰Ê· Ì‚ ‡"Ë , ‰˘Ú� ‡Ï˘ ÈÙÏ

Ú ‰ÏÂÚÙ"˙·˘· Ì„‡‰ È,103ÂÓ ˙Ú„ Ï·‡ "·¯‚‰ ¯"‰ÏÏÊ ˆ" È‡„Â„ ‰

                                                                                      
מ גם זה בכלל "מ, פ שלא הגיעו אלא להפשר"אע, אלא שהיה בדרך היתר

דאמנם , ט"ה ביו"ז ה"ולפ. הוחמו בשבת ואסירי אפילו לרחוץ פניו לחוד

, אבל לרחיצת כל גופו אסורין, ט מותרין לרחיצת פניו ידיו ורגליו"הוחמו ביו

ורק אז מותר לרחוץ , ט"או מכלל גזירת הוחמו ביוורק כשנצטננו לגמרי יצ

 .בהם כל גופו

 .ש"ע, כל המקורות והעיונים בזה כבר נתבארו לעיל באורך .102

א גבי חמי טבריה דחשיב הוחמו "לעיל מה שהארכנו בביאור דברי הגרע' עי .103

ולא דמי למעמיד ידיו כנגד האש , פ שבאו מים בשבת"בערב שבת אע

, א"בכוונת דברי הגרעד "ויל@@.   שהוא בדרך היתרפ"שנתחממו בשבת אע

או , האם עיקר כוונתו דסיבת ההיתר מצד שלא נעשה שום פעולה כלל במים

כגון אם , ואופן הספק בזה. מצד שלא נעשית פעולה מצד האדם לחמם המים

ז יבואו "ועי, יעמיד שעון או איזה דבר אחר שיגרום שבשבת ייפתח ברז החמין

, ג חמי טבריה בשבת"או שיכוון שעון שיעמיד כלי ע, רותחצוננין לדוד ה

ס "או דסו, א דחשיב דליכא שום פעולה"ג הוא בכלל דברי הגרע"האם בכה

ז יש לדון "וכעי. י האדם"אלא שלא ע, נעשית כאן פעולה לחמם המים בשבת

דאמנם לכאורה לא נעשית , באם יניח שעון להפעיל חימום בדוד או במקוה

.  אבל מאידך נעשית פעולה לחימום המים, אדם בשבתי ה"הפעולה ע

א להתיר גם באופן "דכוונת דברי הגרע, ל"ז אויערבאך זצ"הגרשודעת @@

לפי שבשבת לא נעשית ', ש להדליק החימום במקוה וכדו"שמעמיד שעון מע
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ואמנם אין בזה . ש"וחשיבי חמין שהוחמו מע, י האדם לחמם המים"פעולה ע

משום דרחיצת כל גופו אסורה אפילו בהוחמו , בשבתמ לחימום המקואות "נ

נוכל , ט"דשרינן רחיצת כל גופו בהוחמו מערב יו, ט"אבל לענין יו, ש"מע

דגם , ויש להוסיף בזה. [ט עצמו"ז להניח שעון שיפעיל החימום ביו"להתיר לפ

לבין שימוש בחום הישן , להמבואר לעיל לחלק בין הולדת חום חדש במים

דהלא , ל"ז זצ"מ אין להקשות מזה לדברי הגרש"מ, חדשיםעם תוספת מים 

א דגם בהולדת חום חדש לגמרי כההיא דמחמם "ס מבואר מדברי הגרע"סו

ועל כן כאשר , אילו לא היה נעשה מעשה הוה שרינן ליה, ידיו כנגד האש

א דחשיבא דלא נעשה מעשה בשבת "נדון פעולת השעון בכלל דברי הגרע

ודוקא אם נבוא .  במים חום חדש אין לאסורפ שמוליד"אע, י האדם"ע

הלא גבי מיחם , א היאך אסר באופן שנעשה מעשה"להקשות לדברי הגרע

כ "ל דשאני התם שאינו הולדת חום חדש וע"בזה צ, ואמבטי מבואר דשרי

כבר נתבאר , א בחמי טבריה"ומה שנתחדש בדברי המג, מותר אפילו במעשה

ר הדבר היאך דנים פעולת השעון בעיק, להוסיף בזהונראה @@].  לעיל

ע מודו דהפעולה שתיוולד מן השעון מתייחסת "דלכאורה כו, כלפי האדם

מ "ל דמ"ז זצ"אלא דנקט הגרש, ג חייב"ורוצח או מזיק בכה, לאדם לגמרי

אלא , וכיון שגם בפתיחת הסילון יש מעשה, ש"חשיב דנסתיימה לגמרי מע

לא נעשה מעשה בשבת ודן א כ"ועל כן חשיב ליה הגרע, ש"שנסתיים בע

ה בהעמדת השעון מסתיימות כל פעולות האדם "ה, ש"המים כהוחמו מע

דהנה בכל , ולכאורה כנים הדברים. ובשבת אינו אלא כנעשה מאיליו, ש"מע

ולא רק , מלאכות שבת אין איסור להעמיד שעון שיעשה מלאכות בשבת

, ז"ה בשבת עיאלא גם באופן שתתחדש פעול, באופן של פותקין מים לגינה

ואף אם נחלק דשבת שאני דאסרה תורה , ש"כ משום דנסתיימו מעשיו מע"וע

שאם יכוון שעון , כ נראה כן"ג ג"הנה במזיק או רוצח כה, מלאכה בידים דוקא

ה נידון על "אפ, וחזר ונשתפה, ובאותו הזמן שפעל היה שוטה, ז"לפעול לאח

על ידו בעת העמדת דהמעשה נעשה ' כ משום דחשבי"וע, מעשיו בתחילה

, כ גם במעמיד שעון לחמם המים"וא, כ"ולא בעת חידוש הפעולה אח, השעון

ג חשיב נעשה "ס כה"הלא סו, מה לנו שנעשה בהם פעולה לחממם בשבת

זה ישנו גם , ועצם הולדת החום בשבת במים[, דומיא דפתיחת הסילון, ש"מע

דבהוחמו , חלק בזהא ל"דטעם סברת הגרע, ובפרט]. בסילון הבא לחמי טבריה

כ "משא, י מעשה גזרו אפילו הוחמו בהיתר אטו הוחמו באיסור"בשבת ע

ג הוחמו "ל כה"משום דלא משכח, פ שהוחמו בשבת"בסילון ליכא למיגזר אע

ה במעמיד שעון יש "ז ה"כ לפ"וא, דבדליכא מעשה ליכא איסור, באיסור
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, קום לחלקיש מאכן @@.  ג הוחמו באיסור"ל כה"דהלא לא משכח, להתיר

דהמשכת המים , והיינו, א דלא נעשה מעשה בשבת כלל"דדוקא קאמר הגרע

ורק הולדת החום , ש ולא נתחדשה שום פעולה בשבת"נעשית מאליה מע

גם אם , אבל באופן שנעשית פעולה כדי לחמם המים, במים באה בשבת

ס הרי נעשית עוד פעולה בשבת כדי לחמם "סו, ש"י האדם מע"נעשית ע

 .א דחשיב הוחמו בשבת וגזרינן בהו"ובזה מודה הגרע, המים

 .א אות א"ג פכ"צ ח"אול .104

ע "א לדעת השו"ז כתב הרמ"ל דכ" דס]ז"סק[א "במג' ועי. ב"א תקיא ס"רמ .105

אבל להאוסרין רחיצת כל גופו , ט"דשריא רחיצת כל גופו בהוחמו מעיו

ין רוחצין תינוק וכמו דבשבת א, ט שוין"הרי שבת ויו, ט"בחמין שהוחמו מעיו

 פסק בשם האחרונים ]ח"סקי[ב "אמנם במ. ט אסור"גם ביו, אלא לצורך מילה

 .א מקילין בתינוק יותר"דגם לדעת הרמ

ובפשטות כוונת הדברים אפילו עבר . מ והאחרונים" בשם הד]ב"סקי[ב "ה במ"כ .106

 .וסיעתם באופן זה עבר באיסור תורה' התוס' אשר לד, וחימם לצורך גדול

 שלא נזכר ההיתר דגם בעבר וחימם ]תרפ' ב דביצה סי"פ[במקור הדין במרדכי ' ועי

ורבינו יהודה : ל"וגם על עיקר הדין להקל ברחיצת תינוק תמה שם וז, שרי

 דתינוקות מותרין ברחיצה ]ח דיומא"פ[כתב דמותר לרחוץ תינוק קטן כדאיתא 

 כי ,ע" וצ, לא גזרו בה רבנן דכל מידי דאית ביה רביתא לתינוק,כ"וסיכה ביוה

ל דלא גזרו על תינוק לרחוץ אבל אסור לגדול לעשות הבערה לצורך שום "נ

 .ל"עכ. רחיצה דהא אין שוה לכל נפש

 .ג"ב תרטז סק"מ .107



 ציון áåè íåé úåëìä נר 
 ט"ביו רחיצה

åñø

ÂÈ· ÂÓÁÂ‰˘"Ë.108Ó¯‰ ˙Ú„Ï„ ¯˘Ù‡Â "ÂÈÚÓ ÂÓÁÂ‰· Ì‚ ‡" ˘È Ë
ÂÙÂ‚ ÏÎ ıÂÁ¯Ï ‡Ï˘ ¯ÈÓÁ‰Ï ,ÓÂ" Ï˜‰Ï ˘È È‡„Â Í¯Âˆ‰ ˙Ú· Ó

‰Ê·.109 

 �¯‡‰, ÈÁ¯‰ ˙ÚÈ�ÓÓ ¯ÚËˆÓ Ì‡ ,Ú‡"ÈÏÂÁ ¯„‚· Â�È‡˘ Ùˆ‰ .ס
ÂÈ· ÂÓÁÂ‰˘ ÌÈÓ· ÂÏÈÙ‡ ÂÙÂ‚ ÏÎ ıÂÁ¯Ï ¯˙ÂÓ˘"Ë.110

  È�· Ì‚Â
 ·¯ÚÓ ÂÓÁÂ‰˘ ÔÈÓÁ· ÛÂ‚‰ ÏÎ ıÂÁ¯Ï ‰Ê ÔÙÂ‡· ÔÈ¯˙ÂÓ Ê�Î˘‡

ÂÈ"Ë.111
 

                                    
 ג"צ סקי"ב ושעה"ב תקיא סקי"מ .108

 .ש"ע, ח"ב תקיא סקי"מ .109

י גזירת מפנ, ש"הנה בשבת אסור לרחוץ כל גופו אפילו במים שהוחמו מע .110

א " הביא בשם הגרע]ה במים"ד[ל "ובבה, ]א"שכו ס' סי[ע "כמבואר בשו, מרחצאות

וכוונת דבריו דבמצטער , ל דמותר"דבמצטער אפילו כשאינו חולי כל הגוף י

, ט" לענין הוחמו מערב יו]ף"בדפי הרי. יא[ף בביצה "לשון הרי' ועי[, לא גזרו

 משום שבות ולא משום רשות ולא דרחיצה לאו דבר שחייבין עליו: שכתב

. כ"ע. ט לא" וכי גזרי בשבת אבל ביו,משום מצוה היא אלא גזירה היא

דגם לרחוץ , ט מותר לרחוץ כל גופו"וכוונתו לבאר למה בהוחמו מערב יו

צ "עוד באול' ועי]. ט לא גזרו"וביו, ש אינו אלא מגזירה"בשבת בהוחמו מע

ים שצידדו לצרף סברא זו להקל בטבילת  שהביא מהאחרונ]ב פרק לה אות ג"ח[

, לפי שיש צער במניעת הטבילה, ]ש"שהוחם מע[מצוה בשבת גם במקוה חם 

ט "סק[ש עוד "וע,  שהסכים לזה]ז"ז סקט"קצ[ט "בסד' ועי, וצער אם תטבול בצוננין
.  ומה שדחה דבריו, צ לפקפק בזה" מה שהביא דעת החכ]צ"ת ח"ה בשו"ד

פ שאסור "שאע, ]בהיתר[ט " בחמין שהוחמו ביוה"לכאורה הז "ולפ@@

פ שגזרו אטו איסור "ואע, מ אינו אלא מגזירה דרבנן"מ, לרחוץ בהם כל גופו

מ "מ, ]ודעימיה דהוי איסור תורה' לשיטת תוס[תורה אם יחם בידים לכל גופו 

ש הוא מגזירה "הלא גם מה שאסרו לרחוץ כל גופו בשבת בחמין שהוחמו מע

, א במצטער"ז התיר הגרע"ועכ, ]ע"לכו[יעשה איסור תורה אטו יחם בשבת ו

 .ד יש להתיר"כ גם בנד"וא, ומשום דבמצטער לא גזרו

ט גזרו שלא לרחוץ כל גופו כמו הוחמו "א בהוחמו בערב יו"הנה לדעת הרמ .111

ובספר תהלה לדוד , ש והטור"וכמו שנתבאר לעיל מדברי הרא, בערב שבת

 דשבות דשבות מותר ]י"ו משבת ה"פ[ם "יא מהרמב הב]ה והנה"א ד"שכו סק' סי[
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והקשה . כגון לומר לנכרי להביא מים מחצר לחצר שאינה מעורבת, במצטער

ועל כן רצה , ואיך התירוה מצד שהקטן מצטער, הלא הרחיצה עצמה אסורה

אמנם הביא שיש שפירשו . לפרש דאיירי ברחיצת פניו ידיו ורגליו בלבד

וביארו דכל מה שהוצרכנו להיתר דשבות דשבות , דאיירי ברחיצת כל גופו

אבל היכא דמיד באותו מעשה מסיר , במקום צער הוא רק כלפי הכשר הדבר

ולכן כאן שמיד ברחיצתו נהנה שפיר , הצער ממנו שרינן אפילו בשבות אחד

ג דהוי "דהלא מצטער אסור ברפואות אע, ז"אכן כתב להקשות ע. דמי להתיר

פ "ולכן הביא טעם אחר שיש שהתירו ע. נה מידפ שנה"ואע, שבות בלבד

ז הקשה דאינו "וגם ע, ף שאין ברחיצה איסור שבות אלא גדר גזירה"הרי

דגם כל , כוונת דבריוונראה @@. ט"א שאסר גם ביו"מתיישב עם דברי הרמ

ש אינה שבות אלא רק " דרחיצה בשבת בהוחמו מע]ל"הנ[ף "כ הרי"מש

אבל להטור , ט"ט לא גזרו בהוחמו מעיו"דביו, ז אינו אלא לשיטתו"כ, מגזירה

, אלא הוא איסור דרבנן ככל השבותין, ש גם בשבת אינו מגזירה לחוד"והרא

דאסורה , ד מדין רפואה בשבת"וכמו שהוכיח התהל, ואין בו קולא במצטער

ט לענין רחיצת כל גופו "ועל כן לשיטתם שהשוו שבת ויו, אפילו למצטער

ט הוי כשאר שבות ואין להתיר אף "חיצה זו ביוגם בר, י"בהוחמו מבעו

, ש והטור אין קולא כלל במצטער"פ להרא"ד עכ"ז להתהל"ולפ[, במצטער

דאין , ע"לכאורה הדבר צמיהו @@]. א"ודלא כהגרע, ט"בין בשבת ובין ביו

ף ורוב הפוסקים "ש נגד הרי"דמה שנחלקו הטור והרא, ז"הדברים תלויין זב

, אינו ענין לעיקר טעם האיסור בשבת, ט"ין שבת ויוהאם חילקו בגזירה זו ב

ש והטור דסבירא "ולעולם גם להרא, אם הוא משום גזירה או משום שבות

ל דמודו דגם בשבת אינו "מ ודאי י"מ, ט"להו דלא חילקו בגזירה בין שבת ליו

, א להקל בזה במצטער"ש הגרע"וכמ, ולא בגדר איסור שבות, אלא מגזירה

לא יהיה האיסור אלא בגדר , ינו חלוק משבת לשיטתםט שא"כ גם ביו"א

ושפיר דמי להתיר במצטער משום דלא גזרו , גזירה ולא בגדר שבות

 לענין בין ]ה ובאמת"ט ד"קצז סק[ט "ז בסד"שכבר כתב כעיר "ושו@@.  במצטער

מ אינו מצד דאיכא "מ, ט"ף בהוחמו ביו"דאף להסוברין דלא כהרי, השמשות

וכבר ציין לדבריו , ל"וכנ, דהוי מגזירה כמו בשבתרק , שבות ברחיצה

ף ורוב הפוסקים "הלא עיקר ההלכה כדעת הרי, ז"גם מלבד כ. ד שם"בתהל

כ "וא, נוהגין לאסור ואין לשנות המנהגבני אשכנז שאלא , ב"ש במ"וכמ

 .א דבמצטער שרי"בודאי נוכל לצרף בזה דברי הגרע
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åéá íéî íåîéçå äøòáä"è 

 ‡Ù� ÏÎÂ‡ Í¯ÂˆÏ ‡Ï˘ Ì‚ ˙¯˙ÂÓ ‰¯Ú·‰.114 ¯˙Â‰ ‡Ï Ì�Ó˘ .סב
ÏÂÓ˙‡Ó ˙˜ÏÂ„‰ ˘‡Ó ˘‡ ¯È·Ú‰Ï ‡Ï‡ , ˘‡ „ÈÏÂ‰ÏÂ ‡ÈˆÂ‰Ï ‡ÏÂ

‰˘„Á.115·Ó¯‰ ·˙Î ÌÚË‰Â " ‰˙Â˘ÚÏ ¯˘Ù‡ ˘‡‰ ˙„ÏÂ‰˘ ÈÙÏ Ì
ÂÈÚÓ"Ë ,·‡¯‰Â"„ÈÏÂÓ ‡Â‰˘ È�ÙÓ ·˙Î „.116

 

‡Ú Ì‚ ˘‡ ¯È·Ú‰Ï ¯˙ÂÓ"˙È¯Ù‚ Â˘‡¯· ˘È˘ ¯Â¯Ù‚ È . Ì�Ó .סג
· ¯Â¯Ù‚ ˙·ÈÁ˙‰¯ÂÒ‡ ÌÁ ÏÊ¯·· Â‡ ÌÁ ¯Ù‡ , ¯È·ÚÓ Â�È‡˘ ÈÙÏ

˙ÓÈÈ˜ ˘‡Ó ˘‡ ,˘‡ „ÈÏÂÓ ‡Ï‡ . ˙ÏÁ‚· Â·ÁÂ˙ Ì‡ÂÂÏÈÙ‡ 
¯˙ÂÓ ‰· ‰¯Â˘˜ ˙·‰Ï˘ ÔÈ‡Â ‰ÓÚÓÚ˙�˘Î.117ÓÂ "‡ Ó" ‰È‰È˘ ˆ

‰˜Ï„‰‰ ¯È˙‰Ï È„Î ˘ÓÓ ˘‡· Ú‚Â� , ¯Â¯Ù‚‰ ÁÈ�Ó Ì‡ Ì‚ ‡Ï‡
ÈÚÂ ˙·‰Ï˘‰ ÏÚÓ˘ ¯ÈÂ‡·"¯˙ÂÓ ˜Ï„� Ê , ˘ÓÓ ˘‡ Ô‡Î ˘È˘ È�ÙÓ

�ÓÓÂÚ ¯È·ÚÓ ‰"Û¯Â˘ ‰ÈÏÚÓ˘ ¯ÈÂ‡‰˘ È.118 

                                    
ט כדי לרחוץ פניו ידיו "ביושהותר להחם מים ' הנה במה שאמרו במתני .112

ד "או, ורגליו נראה שנחלקו רבותינו הראשונים אם דוקא פניו ידיו ורגליו שרי

ל "בבה' ועי, מ איזה אבר רוחץ"שאין נ, כל שאינו רוחץ כל או רוב גופו מותר

ע "והנה מרן השו. א"ש והרשב" מה שהביא בזה מדברי הרא]ה אבל"תקיא ד[

ל "ובבה, ט"ס אפילו במים שהוחמו ביו"התיר לרחוץ ביה כתב ל]ו"קצט ס[ד "ביו

וכל שאינו רוחץ רוב גופו , מ איזה אבר רוחץ"ל שאין נ"צידד דמשמע דס

 .אמנם נסתפק שמא לא התיר כן אלא לענין רחיצת מצוה, שרי

וכתב שלא לרחוץ אלא בהוחמו , ע"ד מרן השו"ד שנחלק ע"ך ביו"ש בש"עיי .113

 .ש" ע,ל שם"ד בבה"והו, ט"מעיו

 .א"ע תצה ס"שו .114

 .א"ב סק"א ומ"ע תקב ס"שו .115

 .מ בזה"להלן נ'  ועי.ד שם"ובהשגת הראב, א"ט ה"ד מיו"ם פ"ברמב' עי .116

 .ד"ב תקב סק"מ .117

 .כ אות ד"צ פ"אול .118
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Ê‚‰ ˙·‰Ï˘ ‰È·‚‰Ï ¯˙ÂÓ .¯ÂÒ‡ ˙ÂÈÏÓ˘Á ÌÈ¯ÈÎ· Ì�Ó‡ , ÈÙÏ .סד
Ì„Â˜ ÌÈ˜ÂÏ„ ÂÈ‰ ‡Ï˘ ÌÈ˘„Á ÌÂÓÈÁ ÈÙÂ‚ ˜ÈÏ„Ó ‡Â‰˘ , ˘È Ì‚Â

ÂÊÁ‰ Ô¯Ó ˙Ú„Î ‰�Â· ÌÂ˘Ó Â·"‰ÏÏÊ ‡"‰.119 

˘ÂÈË‡ÓÂËÂ‡ ÌÈ¯ÈÎ , Ê‚‰ ˙Ó¯Ê‰ ¯Â˙ÙÎ ˙‡ ÌÈ··ÂÒÓ ¯˘‡Î˙ .סה
„‰Ï È„Î ˘‡ ıÂˆÈ� „ÏÂ� „ÈÓ˙·‰Ï˘‰ ˜ÈÏ ,ÂÓ ˙Ú„"·¯‚‰ ¯" ˆ

‰ÏÏÊ"˘ ‰Ú ˜ÏÂ„ ¯Â¯Ù‚ ÁÈ�‰Ï ÏÎÂÈ˘ Ï˜‰Ï ˘È" Ê‚‰ ˙‡ÈˆÈ ÌÂ˜Ó È
¯Â˙ÙÎ‰ ··ÂÒÓ˘ Ì„Â˜ , ¯Â¯Ù‚‰ ˙·‰Ï˘Ó Ê‚‰ ˜ÈÏ„‰Ï Â˙�ÂÂÎ ÏÎ˘

Ê‚·˘ ˙ÈˆÓ‰Ó ‡ÏÂ ˙˜ÏÂ„‰ ,ÈÚÂ"Ú˘ ˘‡‰ ˙˜Ï„‰ ‰È‰˙ Ê" ˙ÈˆÓ‰ È
ÁÈ� ‡Ï„ ‡˘È¯ ˜ÈÒÙÎ"Ô�·¯„ ¯ÂÒÈ‡· Ï ,] ¯ÂÒÈ‡ ÌÈ�Â˘‡¯‰ ·Â¯Ï˘

‰ÂÈ· ˘‡ ˙„ÏÂ"Ô�·¯„Ó ‡Â‰ Ë.[120 

ÎÚ ‡È‰˘Î ‡Ï‡ ‰¯Ú·‰ ‰¯˙Â‰ ‡Ï"ÂÈ Í¯ÂˆÏ Ù" ÏÎÏ ‰Â˘Â Ë .סו
˘Ù�.121ÔÎ ÏÚ  ,ÂÈ· ÌÈÓ ÌÁ‰Ï ¯˙ÂÓ" ÂÈ„È ÂÈ�Ù ˙ˆÈÁ¯ Í¯ÂˆÏ Ë

ÂÈÏ‚¯Â ,˘Ù� ÏÎÏ ‰Â˘‰ ¯·„ ‡Â‰˘ ÈÙÏ , ÌÈÓ ÌÁ‰Ï ¯ÂÒ‡ Ï·‡
ÂÙÂ‚ ÏÎ ıÂÁ¯Ï ,ÂÏÈÙ‡˙Á‡ ˙·· ÂˆÁÂ¯ Â�È‡˘Î  , ÏÎÏ ‰Â˘ ‰Ê ÔÈ‡˘
ÚÓÏ ‡Ï‡ ˘Ù�ÔÈ‚�Â.122  

‚ÔË˜‰ ˙‡ ıÂÁ¯Ï ¯˙È‰ ÔÈ‡˘ ÌÂ˜Ó· ,ÏÈÚÏ ¯‡Â·ÓÎÂ , Í¯ÂˆÏ Ì .סז
ÂÙÂ‚ ÏÎ ˙ˆÈÁ¯Ï ÌÈÓ ÌÓÁÏ Ï˜‰Ï ÔÈ‡ ÔË˜ ,ÂÂÏÈÙ‡Ú "È¯Î� È.123 

‰È˙˘Ï ÌÈÓÏ ÂÎ¯ˆÂ‰ Ì‡ Ì�Ó‡ , Ì‚ ÌÈÓ ‰¯„˜· ÛÈÒÂ‰Ï ¯˙ÂÓ
                                    

 .כ אות א"צ פ"אול .119

א דאיכא בחשמל משום "ע לדעת מרן החזו"ומיהו יל. כ אות ה"צ פ"אול .120

, ת"מ איכא משום בונה מה"מ, ט מדרבנן"הולדת האש ביוכ נהי נמי ד"א, בונה

ט לצורכי "ת ביו" מבואר דלא הותר איסור בונה מה]א אות ג ואות ה"פכ[צ "ובאול

ה דלא שייך דין בונה אלא כשיש "צ זללה"ר הגרב"ל למו"ושמא ס. אוכל נפש

אבל כאן שהוא ניצוץ חד , וזרם החשמל ממשיך לעבור בחוטים, קיום לדבר

 . ז"ע בכ"וצ. י אינו בכלל זהפעמ

 .א"ב תקיא סק"מ .121

 .י"ט וסק"ב סק"ב ומ"ע תקיא ס"שו .122

 .ב"א תקיא ס"רמ .123
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ÔË˜‰ Í¯ÂˆÏ ,Ú ‰˙�È˙� Ì„Â˜ ÂÙÈÒÂÈ˘ „·Ï·Â"˘‡‰ ‚.124 

Ù‰ Í¯ÂˆÏ‰¯‰Ë ˜ÒÁ¯ÏÂ ÌÈÓ ÌÁ‰Ï Ï˜‰Ï ˘È  ‰ˆÈÁ¯‰ ıÂ .סח
‰ ˙Î¯ˆ�ÔÂ·ÈÏ‰ ÈÓÈ ˙ÏÁ˙‰Ï.125 ÔÈ‡ ‰ÂˆÓ Í¯Âˆ ‡Ï· ‡ÓÏÚ· Ì�Ó‡ 

ÌÈ¯·È‡ ¯‡˘ ıÂÁ¯Ï ÌÓÁÏ Ï˜‰Ï.126  

ÂÈ· ÏÂÎ‡Ï ‰Ó ÂÏ ÔÈ‡˘ ÈÓ"‰˘„Á ˘‡ ˜ÈÏ„È ‡Ï Ì‡ Ë , ‡ÏÂ .סט
ÂÈÚÓ ÔÈÎ‰Ï ÏÂÎÈ ‰È‰"Ë ,‰˙·ÎÂ ÔÈÎ‰˘ Â‡ , Â¯È˙‰˘ ÌÈ�Â¯Á‡‰Ó ˘È

ÂÈ Í¯ÂˆÏ Ï˘·Ï ˘‡ ˜ÈÏ„È˘"Ë.127 Ï·‡ ÌÈ¯ÒÂ‡ ˘È.128ÎÂ Â‰ Ô ‡

                                    
 .ד"ב סקי"א שם ומ"רמ .124

ד שלא כתב מותר להחם "ע ביו"שדקדק מלשון השו, ]ה אבל"תקיא ד[ל "בבה' עי .125

ו אלא כתב מותרת לרחוץ אפיל, ל רגליו לאו דוקא"ש דס"כלשון הרא' וכו

 בשם ]א"תקיא סק[ת "בשע' אמנם עי. ואולי בכוונה שינה לשונו, ט"בהוחמו ביו

ר שהתיר להחם מים לצורך רחיצת הנצרך ללבישת "א במחב"מרן החיד

 .י"והוסיף דכן משמע בנוב, ל בסוף דבריו"וכבר ציין לזה בבה, הלבנים

 .ד"ח סקי"כה .126

 ]א"ט ה"ד מיו"פ[ם "משמע מדברי הרמב שכן ]ב"סק[ח " וכה]א"תקב סק[י "ברכ' עי .127
, ט"ט לפי שהיה אפשר לעשותה מעיו"שכתב הטעם שאין מוציאין אש ביו

 . מותר, או שהכין וכבתה, ט"ז מי שלא יכל להכין אש מעיו"ולפ

דמסתימת הפוסקים , א"ח שהביא שהעירו על דברי מרן החיד"ש בכה"ע .128

ד "פ דעת הראב"וא עולכאורה ה, משום דנראה כמלאכה, נראה לאסור

ז גם מי שלא יכל להכין אש "ולפ, שאסר הדלקת אש חדשה משום מוליד

. ט"ז טעם להתיר לו שידליק אש חדשה ביו"אי, או שהכין וכבתה, ט"מעיו

'  שאין מוציאין את האור מן העצים והאבנים וכו:]לג[בביצה ' והנה לשון הגמ

, ובמגדל עוז כתב לבאר. ד"ונראה כדברי הראב, ט"משום דקא מוליד ביו

וכוונתו שכיון שהיה אפשר , דמוליד היינו ממציא, ם פירושי קמפרש"דהרמב

דאין שייך כאן טעם מוליד , וכן משמע בדברי הרב המגיד, להמציאה מבערב

דאין האש דבר לעצמו רק לבישול או , ט"כפשוטו כמו בביצה שנולדה ביו

ט כי "הולידה ולחדשה ביום שלא היה ל"כ כוונת הדברים כהרמב"וע, אפיה

 כתב לפרש בדברי ]א"תקב סק[ז "אמנם בט. היה יכול לעשות כן מבערב

ם דעיקר טעם האיסור מצד דגם לאוכל נפש לא הותר אלא דבר "הרמב

כ היאך מבשלים "ם א"אלא דקשיא ליה להרמב, שישנו בעולם ולא דבר חדש
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 ˙Ú„ÏÂÓ"·¯‚‰ ¯"‰ÏÏÊ ˆ"Â˘‰ Ô¯Ó ˙Ú„· ¯‡È·˘ ‰Ó ÈÙÏ ‰" Ú
ÂÈÓ Ì˙Â˘ÚÏ ¯˘Ù‡ ‰È‰ ‡Ï˘ ˘Ù� ÏÎÂ‡ È¯È˘ÎÓ Ì‚ ¯ÂÒ‡Ï"Ë.129 

˘‡ ‡È·‰Ï ÔÎÈ‰Ó ÂÏ ÔÈ‡˘ ˜Á„‰ ˙Ú˘·Â, ÂÓ ˙Ú„"·¯‚‰ ¯" ˆ
‰ÏÏÊ"˘ ‰ È‡˘¯Â¯Â·Ú ˜ÈÏ„‰Ï ÈÂ‚Ï ¯ÓÂÏ.130 

Ó˘� ¯� ˙˜Ï„‰ Í¯ÂˆÏ ˘‡ ¯È·Ú‰Ï ¯˙ÂÓ , ¯� ÏÏÎ· ‰Ê ÔÈ‡Â‰ .ע
 ‰ÏË· Ï˘¯ÂÒ‡˘.131‰Â "ÂÈ· ˙Â¯� ˜ÈÏ„‰Ï ¯˙ÂÓ˘ ‰" ˙È¯· ˘È˘Î Ë
˙È·· ‰ÏÈÓ,132‰ÏÈÓ‰ „Â·ÎÏ „ÈÓ˙ ÌÈ‚‰Â�˘ ÂÓÎ .133

 

ÂÈ ·¯ÚÓ ÈÏÓ˘Á ÔÂÚ˘ ÔÂÂÎÏ ¯˙ÂÓ"ÂÈ· ÏÚÙÂÈ˘ È„Î Ë" Ë .עא
ÂÈ ÈÏÎ‡Ó Â· ˙ÂÙ‡Ï"Ë , Â‡ ÌÈÏÎ ÁÈ„Ó· ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ¯ÂÒ‡ Ï·‡

˘·ÈÈÓ Â‡ ‰ÒÈ·Î ˙�ÂÎÓ ,ÂÈ„ ‡˙ÂÏÈÊ ÌÂ˘Ó"Ë.134 

 

                                                                                      
ודוקא באופן זה ,  יוםולזה כתב דהרי בידו להניח אש מבעוד, ט"אוכל נפש ביו

 ,וטעם איסור כל אלו: ז נמצא במאירי שכתב"ולכאורה כעי. התירו אוכל נפש

ש עוד שהביא "וע[, שכל המצאת דבר ממה שאינו אסור אף לצורך אוכל נפש

ז נמצא דגם "ולפ, ]מבואר דהטעם משום מוליד' ם ותמה שבגמ"דברי הרמב

ט גם כשלא היה יכול "ם יש לאסור להוליד אש חדשה ביו"לדברי הרמב

ס לא הותר אפילו לאוכל נפש אלא דבר שישנו בעולם "דסו, ט"להכין מעיו

פשוט , ם"ז גם אליבא דהרמב"ד ולדברי הט"ולטעם הראב. [ולא דבר חדש

ס אם "דסו, שאין חילוק בזה בין הדלקת אש חדשה בעצים או בכירים של גז

 ]. אש חדשה ואסורהרי הוליד , מדליק ניצוץ חדש כדי להבעיר זרם הגז

ע כהרב המגיד אליבא "וכשיטתיה דדעת מרן השו, כ אות ז"צ פ"אול .129

ם לאסור כל מכשירי אוכל נפש אפילו שלא היה אפשר לעשותם "דהרמב

 .ש"ע, ת לעיל"וכמשנ, ט"מעיו

 .כ אות ל"ג פ"צ ח"ש באול"וכמ, דהוי שבות דשבות דשרי לכל צורך מצוה .130

 .כ אות ח"צ פ"ובאול, הה נר של בטל"ל ד"בה' עי .131

 .א"צ סקמ"ש בשעה"ל ע"ב תקיד סק"מ .132

 .ה אור"ד: בסנהדרין לב' כמבואר בתוס .133

 .כ אות יא בביאורים"צ פ"אול .134
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‚ "ÈÂ·ÈÎ˘ÓÓ ˘Ù� ÏÎÂ‡Ï Í¯ˆ� ,Ú Â˙ÂÏˆÏ ¯˘·‰ ÁÈ�Ó˘ ÔÂ‚Î ‰ .עב
ÈÚÂ ÌÈÏÁ‚"‰ÏÁ˙· ËÚÓ Ì‰Ó ‰·ÎÓ Ê ,¯˙ÂÓ.135  

 ¯ÂÈ· ¯ÂÒ‡Â ˘Ù� ÏÎÂ‡ Í¯ÂˆÏ Â�È‡ ÈÂ·ÈÎ ¯‡˘"Ë ,ÂÂÏÈÙ‡ ‰‡Â .עג
Â˙Â·ÎÏ ¯ÂÒ‡ ˙Â˘Ù� ˙�ÎÒ Ì˘ ÔÈ‡Â Û¯˘�˘ Â˙È· ,‡‡" Û¯˘È˙ Î

‚"ÈÚ Ú�ÓÈÈÂ Â˙„ÂÚÒ Î"ÂÈ ˙ÁÓ˘Ó Ê" Ë]‡Â" ‡Ï· „ÂÁÏ ‰ÏÈˆ‰Ï ‡
Â·ÈÎ‰˜ÈÏ„‰ È[ ,‰ ·Â˘"¯˙ÂÓÂ ˘Ù� ÏÎÂ‡ Í¯ÂˆÏ ÈÂ·ÈÎ Ê.136ÓÂ " Ó

ÌÈ˙·‰ ÏÎ· Ê‚Â ÏÓ˘Á ˘È˘ Â��ÓÊ· , ˙Â˘Ù� ˜ÙÒ ˘È ‰˜ÈÏ„ ÏÎ· È¯‰
‰˙Â·ÎÏ ¯‰ÓÏ ˘ÈÂ. 

, ÈÚ Ì‡"Â· ÏÂÎ‡Ï ¯Á‡ ÌÂ˜Ó ÌÂ˘ ÂÏ ‰È‰È ‡Ï Â˙È· Û¯˘È˘ Ê .עד
‚ ÏÎÂÈ ‡ÏÂ Â˙„ÂÚÒ ÈÏÎ ÂÙ¯˘ÈÈ˘ Â‡"ÌÈ¯Á‡Ó ÏÂ‡˘Ï Î , ˙Ú„Ï

Â˘‰"˙Â·ÎÏ ¯ÂÒ‡ Ú ,È‡˘˘Ù� ÏÎÂ‡ Í¯Âˆ ÏÏÎ· ‰Ê Ô , ˙Ú„ÏÂ
Ó¯‰"˙Â·ÎÏ ¯˙ÂÓ ‡.137  

ÁÓÏ ˘‡ ÂÏ ‰È‰˙˘ Í¯ÂˆÏ ‰˘Ú�‰ ÈÂ·ÈÎ ,] ËÚÓ ÂÏ ˘È˘ ÔÂ‚Î¯ .עה
¯ÁÓÏ Ï˘·Ï ÏÎÂÈ ‡Ï ‰ÏÈÏ‰ ÏÎ ˜Ï„È Ì‡Â „·Ï· Ê‚[ , Â˜ÏÁ�

˘Ù� ÏÎÂ‡ Í¯ÂˆÏ ÈÂ·ÈÎ ÏÏÎ· ÈÂ‰ Ì‡ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ , ‡Â‰˘ ÔÂÈÎ˘ Â‡

                                    
ג גחלים "ג שאם צולה כבד ע"ג בשם הפמ"ח סקמ"בכה' ועי, ד"ע תקז ס"שו .135

חנו ולא יני, הרי הכיבוי שבצליה אינו לצורך אוכל נפש, כ"ודעתו לבשלו אח

 .ג שפוד"ג הגחלים אלא יצלה ע"ע

ה שדעת "צ זללה"ר הגרב"וגם לדעת מו. א"ב סקי"א ומ"א תקיד ס"ע ורמ"שו .136

, א לעשותם מאתמול"פ שא"ע לאסור כל מכשירי אוכל נפש אע"מרן השו

, ט"ז היה לנו לאסור כיבוי גם באופן שתשרף הקדרה ויימנע משמחת יו"ולפ

, ת אם נתכוון לעשותה פחם"איסורה מהש, ז בכיבוי גחלת של עץ"מ כ"מ

יש , שאין שייך בה איסור תורה] וכמו בגז שאין שם גחלת[אבל בשל מתכת 

 .כ אות ט בביאורים"צ פ" אול-, להתיר

 .ד"צ סקי"א ושעה"י וסקי"ב וסק"ב סק"א ומ"א תקיד ס"ע ורמ"שו .137
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¯ÂÒ‡ Ì„Â˜ ‰·¯‰.138Í¯Âˆ‰ ÌÂ˜Ó· Ï˜‰Ï ˘È˘ ‰‡¯�Â .139 

ÏÂ˘È· Í¯ÂˆÏ Ì‚ Ê‚‰ ˙·‰Ï ÍÈÓ�‰Ï ¯ÂÒ‡ , ˜ÈÏ„‰Ï ÏÂÎÈ˘ ÈÙÏ .עו
¯Á‡ ÌÂ˜Ó· ‰ÎÂÓ� ˘‡ .˙¯Á‡ ˙Â¯˘Ù‡ ÔÈ‡ Ì‡Â , ˘‡‰ ÁÈ�È Ì‡Â

ÂÈ ˙ÁÓ˘Ó Ú�ÓÈÈÂ ÏÎ‡Ó‰ Ï˜Ï˜˙È ‡È‰˘ ˙ÂÓÎ"Ë , ¯È˙‰Ï ˘È
‰·‰Ï‰ ˙‡ ÍÈÓ�‰Ï ,]Ê‚ Ï˘ ÌÈ¯ÈÎ· Â�ÈÈ‰Â ,‰ÈÏÈ˙Ù· ‡Ï Í‡[.140  

 Ú Ê‚‰ ˙·‰Ï˘ ÈÂ·ÈÎ ÌÂ¯‚Ï"ÌÚ ÈÏÎ ˙�È˙� È Â˘Ï‚È˘ ÂÎÂ˙· ÌÈÓ .עז
˘‡‰ Â·ÎÈÂ Ô˙ÁÈ˙¯· ,‡‡ ¯˙Â‰ ‡Ï"ÌÓˆÚ ÌÈÓ‰ ÏÂ˘È·Ï Í¯ˆ� Î ,

˘‡‰ ‰·Î˙˘ „Ú ÏÏÎ ÈÏÎ· Ú‚Â� Â�È‡ Ì‡ ˜¯Â ,] ÂÎÙ˘ÈÂ Ú‚È ‡Ó˘
‰·ÎÓ ‡ˆÓ�Â ÂÁÂÎÓ .[ÓÂ"‰Ê ÔÙÂ‡· ÈÂ·ÈÎÓ Ú�ÓÈÏ ˘È Ó , ˙Ú˘·Â

�‰ ÌÈ‡�˙‰ ÌÈÈ˜˙‰· Ï˜‰Ï ˘È ˜Á„‰"Ï.141 ÌÂ¯‚Ï ¯˙ÂÓ Ì�Ó‡ 
Ú ÈÂ·ÈÎ"ÔÂÏÁ ˙ÁÈ˙Ù È˘‡‰ ÏÂÓ  , ÁÂ¯ ÔÈ‡ Á˙ÂÙ˘ ‰Ú˘·˘ „·Ï·Â

Ì˘ ˙·˘Â�.142 ¯Â˙ÙÎ‰ ··ÂÒÏ ¯˙ÂÓ È¯Ó‚Ï ˙·‰Ï˘‰ ‰˙·Î˘ ¯Á‡Â 
Ê‚‰ ˙ÓÈ¯Ê ˜ÈÒÙ‰Ï. 

, ÂÈ· Ê‚‰ ˙·‰Ï˘ ÏÚ ¯ÈÒ ÁÈ�‰Ï ¯˙ÂÓ"Ë ,‰·ÎÓ ˘˘Á ‰Ê· ÔÈ‡Â .עח
˘‡‰ ˙¯Âˆ ÈÂ�È˘ ‡Ï‡ Ì˘ ÔÈ‡˘ ,ÈÂ·ÈÎ ‡ÏÂ.143 

  Í¯ÂˆÏ ¯�‰ ÈÂ·ÈÎ"‚ ‰"¯ÂÒ‡ Î ,ÂÂÏÈÙ‡˙ÂÙÎÏ ÈÏÎ ÂÏ ÔÈ‡˘Î ˙ .עט
 ÂÈÏÚ]¯˙È‰· ‰„ÈÓÚ‰Ï ‰ˆÈÁÓ ‡ÏÂ [Ì˘Ï ÍÏÈÏ ¯Á‡ ˙È· ‡ÏÂ .

                                    
 .ג"צ סקי"י ושעה"ב תקב סק"מ .138

 .ג הערה נד"כ פי"שש .139

 .כ אות ט"צ פ"אול .140

כ שהקילו בזה רק בחשש סכנה או במכבה לצורך שישאר גז "בשש' עי .141

ז מעצמה אלא כשהמים "וברוב פעמים אין האש נכבית עי. ט"לבישול ליו

וגם צריך שיהא קוטר , וכמעט שהוא מן הנמנע, גולשים מכל הצדדים בשוה

שלים והמכבים באופן זה נכ, ואינו מצוי, הכלי כקוטר השלהבת לצורך זה

 .ט"הרבה פעמים באיסור כיבוי בידים ביו

 .כ אות יא"צ פ"אול .142

 .שם אות יב .143
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]ÂÈ·Â"Ë ÏÈÏ· ˙ÂÈÂÏ‚ Ï˘ È�˘ Ë"‰Ú˘· Â‡ Ó" ˙Â¯�‰ ˜È·„‰Ï ÏÎÂÈ „
¯‰Ó Â·ÎÈ˘ È„Î ‰˜Â·‡Î , ÚÈ‚È˘Î ‰·ÎÈ˘ È„Î ÌÈÓ· ¯�‰ „ÈÓÚ‰Ï Â‡

ÌÈÓÏ[.144 

˘ ˘‡ÔÓ˘‰ ÔÓ ‰ÏÈ˙Ù‰ ˜ÈÁ¯‰Ï ¯�‰ ˙ÂË‰Ï ¯ÂÒ‡ ,ÎÂ" ¯ÂÒ .פ
ÔÓ˘‰ ÔÓ Á˜ÈÏ ,ÈÂ·ÈÎ ÌÂ˘Ó .ÎÂ ¯�Ó ˙˜ÏÂ„ ‰ÏÈ˙Ù ¯È·Ú‰Ï ¯ÂÒ‡ Ô
¯Á‡ ¯�Ï ‰Ê ,Ú‡ ‰¯ÈÒÓ˘ ‰Ú˘·˘"ÔÈÈ„Ú ˙˜ÏÂ„˘ Ù , ·˘Á� ¯·Î

ÈÂ·ÈÎ .‰¯‰Ó ÔÓ˘‰ ‰ÏÎÈ˘ È„Î ˙ÂÏÈ˙Ù ÛÈÒÂ‰Ï ÔÈ¯È˙Ó ˘ÈÂ , Â‡
¯‰Ó ‰ÏÎÈ˘ È�˘‰ Â„Èˆ· Ì‚ ˜ÈÏ„‰ÏÂ ‰ÂÚ˘ ¯� ÏÂÙÎÏ , ÈÂ‡¯ Ï·‡

¯ÈÓÁ‰Ï.145  
Â„ÎÂ ÏÂÁ Ô˙ÈÏ ¯˙ÂÓ 'Â˜ÈÏ„Ó˘ Ì„Â˜ ¯�‰ ·È·Ò ,ÈÚ˘ È„Î" Ê .פא

Ì˘Ï ÚÈ‚È˘Î ‰·ÎÈ .Â˘‰ Ô¯Ó ˙Ú„Â"‡‡ ‰Ê· ¯˙Â‰ ‡Ï˘ Ú" Â�È‡ Î
¯�‰ ÛÂ‚· ‰˘ÚÓ ‰˘ÂÚ , ˜ÈÏ„‰˘ Ì„Â˜ Ú�ÂÓ‰ Â˙Â‡ Ô˙Â� Ì‚Â

¯�‰.146 

ÁÈ ÌÈ„Â‚‡‰ ‰¯Â„Ó·˘ ÌÈˆÚ , ¯ÂÒ‡ ˘‡‰ Â· ‰ÊÁ‡˘ ıÚ ÏÎ„ .פב
Ì˘Ó Â˜ÏÒÏ ,ÈÂ·ÈÎ ÌÂ˘Ó ,Â˜ÏÒÏ ¯˙ÂÓ ˘‡‰ Â· ‰ÊÁ‡ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ,

¯�·˘ ÔÓ˘Ï ÈÓ„ ‡ÏÂ.147ÌÈ„Â‚‡ ÂÈ‰ ‡Ï ,Â˘‰ Ô¯Ó ˙Ú„Ï " ÂÏÈÙ‡ Ú

                                    
 .ה או"ל ד"ו ובה"צ סק"ה ושעה"ב סק"א ומ"ע תקיד ס"שו .144

' ועי. כ"צ סק"ה ויכבה ושעה"ל ד"ז ובה"ד וסקי"ב סקי"ב ומ"ע תקיד ס"שו .145

לק כדי ז שהתיר להטות מעט נר הדו" שהביא מהט]ה ויכבה"ד[ל שם "בבה

ל דאם מיירי "ז הבה"וכתב ע. א"פ דברי הרמ"והוא ע, שיכלה וישרף במהרה

ואפילו , ל ככיבוי"שהרי ממעטה ממש והו, שמטיף השעוה לארץ ודאי אסור

מ במתכוון לזה יש לחוש "באופן שאינו ממעטה רק שגורם שתדלק מהר מ

 .ח"ב סקי"וכן פסק במ, א"ד הרמ"לאוסרים שנחלקו ע

א שלא הותר אלא בחול " שי]ה דבר"ד[ל "בבה' ועי. כ"ב סק"ג ומ"סע תקיד "שו .146

אבל ליתן הנר במים הוי ליה בכלל מקרב כיבויו , שמונעים ההדלקה' וכדו

 .ואסור

 .ב"ע תקב ס"שו .147
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Â˜ÏÒÏ ¯˙ÂÓ ˘‡‰ Â· ‰ÊÁ‡˘ Â˙Â‡ ,ÈÚ ˙ËÚÓ˙Ó ˘‡‰ ÔÈ‡˘"Ê.148 
È Ì�Ó‡"¯ÂÒ‡Ï ˘È ÌÈ„Â‚‡ ‡Ï· Ì‚˘ ‡.149ÈÂ " ÌÈ˜„ ÌÈˆÚ·˘ „ÂÚ ‡

Â˘‰ ˙Ú„Ï Ì‚"¯ÂÒ‡Ï ˘È Ú , ‡Ï· Ì‚ Ì‰È�È· ˙ÊÁ‡� ˘‡‰˘ ÈÙÏ
Â„‚‡�˘.150Ú ‰ÏÂˆ Ì‡ ÔÎ ÏÚÂ "‰ÊÏ ˘ÂÁÏ ˘È ÌÈ�Ë˜ ÌÈÓÁÙ ‚ .

Ï ‡Ï˘ ÔÈ¯‰Ê� ÌÏÂÚ‰Â‰¯Â„Ó‰ ÔÓ ¯Â‡‰ Â· ÊÁ‡˘ ıÚ ÌÂ˘ ‡ÈˆÂ‰ ,
¯ÈÓÁ‰Ï ÔÂÎ� ÔÎÂ.151 

ÌÈ„Â‚‡ ÌÈˆÚ‰ ÂÈ‰ ‡Ï Ì‡ , ¯Á‡ „ˆ· Â�˙ÈÏ È„Î ıÚ‰ Á˜ÂÏÂ .פג
¯˙ÂÓ ‰¯Â„Ó· ,Â¯Â‡ ËÚÓ˙È˘ ‡˘È¯ ˜ÈÒÙ Â�È‡˘ ÈÙÏ . ÂÏËÂ� Ì‡Â

‚ ÈÂ·ÈÎÏ ÔÂÂÎ˙Ó Â�È‡Â ÂÈ�ÙÏ ¯È‡‰Ï"ÌÈ¯È˙Ó ˘È Î ,¯ÈÓÁ‰Ï ÔÂÎ�Â ,
 ÔÎ¯„ ÔÈ‡˘ ÚÂ„È˘ ÌÈˆÚ È‚ÂÒ· „·ÏÓÈÚ ˘‡‰ ËÚÓ˙‰Ï"Ê.152 

ÈÏˆ‰ ¯Á‡ Û¯˘ÈÏ ÌÈ¯‡˘�‰ ÌÈÓÁÙ Â‡ ÌÈ„Â‡ , ‡Ï˘ ¯‰ÊÈÏ ˘È‰ .פד
ÔÁ˜ÈÏÂ Ô‡ÈˆÂ‰Ï ,Û¯˘ÈÏ ÌÂÁÈ�È ‡Ï‡.153 

åéá øîçîå äàöåä"è 

 ‡Í¯ÂˆÏ ‡Ï˘ Û‡ ‰¯˙Â‰ ‰‡ˆÂ‰.154 ˙Â‡˘Ó ‡˘È ‡Ï Ì�Ó .פה
ÏÂÁ Í¯„Î ˙ÂÏÂ„‚ ,ÈÂ�È˘· ‰˘ÚÈ ‡Ï‡.155 

· ‡ Â˘‰ Ô¯Ó ·˙Î"ÂÈÎÂ ÌÈ�·‡ ˙‡ˆÂ‰„ Ú"‰¯ÂÒ‡ · ,Ó¯‰Â"˙Î .פו
˙ˆ˜ Í¯ÂˆÏ ‰‡ˆÂ‰‰ ‡‰˙˘ ÍÈ¯ˆ˘ . Ì‡ Ô¯Ó ˙Ú„· ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Â˜ÏÁ�Â

                                    
 .ם"י מדברי הרמב"ח שכן דקדק בב"צ סקי"שעה' ועי, ט"ב סקי"מ .148

ד כמה אחרונים גם "וכ, ב שם"כמבואר במ, א שאין לחלק בזה"ד הרמ"כ .149

 .צ שם"ש בשעה"כמ, ם דנקט אגודים לרבותא"בדעת הרמב

 .ט"צ סקי"שעה .150

 .ל"ח סק"כה .151

 .ג"צ סקכ"כ ושעה"ב סק"מ .152

 .כ"ב תקב סק"מ .153

 .א"ע תקיח ס"שו .154

 .ח"ע תקי ס"שו .155
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 ‰‡ˆÂ‰ ÏÎ· Ì‚ Â‡ ÏÂËÏË· ˙Â¯ÂÒ‡Â ˙Âˆ˜ÂÓ˘ ÌÈ�·‡· ‡˜Â„ ¯Ò‡
ÏÏÎ Í¯ÂˆÏ ‡Ï˘.156 ‰Ê· Ï˜‰Ï ÈÂ‡¯ ÔÈ‡ ‰˘ÚÓÏ ÔÎ ÏÚÂ .ÓÂ" Ó
 Á˙ÙÓÂ ˙·‚Ó]‰ÏÈÚ� ‡Ï· ˙È·‰ ÁÈ�‰Ï ˘˘ÂÁ Ì‡ [ Á˜ÈÏ ¯˙ÂÓ

¯ÈÊÁ‰ÏÂ.157 

 ˘·˘·˙ Â¯ÈÚ ÌÂ˜Ó Â˙Â‡· ˘È Ì‡ ,Ú‡"Ù ÍÂÓÒÏ ‡Ï˘ ·ÂË· .פז
‡˙ÈÈ¯Â‡„ ‰‡ˆÂ‰ ÔÈ�ÚÏ ÂÈÏÚ ,Ó"ÂÈ· Ó" Ì‚ ÂÈÏÚ ÍÂÓÒÏ ¯˘Ù‡ Ë
ÏÏÎ Í¯ÂˆÏ ‡Ï˘ ‰‡ˆÂ‰ ÔÈ�ÚÏ.158 

‡Ò�Î‰ ˙È·Ï ÌÈÁ˜ÂÏ˘ ÌÈ¯ÂÊÁÓ , Â�È‡ Ì‡ Ì¯ÈÊÁ‰Ï ¯ÂÒ˙ .פח
Â˙È·· ÌÂÈ· Â· „ÂÚ Ì‰· ˘Ó˙˘Ó . Â·�‚È˘ ˘˘Á ˘È Ì‡ Ì�Ó‡] Â‡

Â„·‡È [�Î‰È·· Â¯‡˘ÈÈ˘ ËÚÂÓ ÔÓÊ·"Ò ,Ô¯ÈÊÁ‰Ï ¯˙ÂÓ.159   

 ·ˆ¯È¯Î� Í¯ÂˆÏ ¯·„ ÌÂ˘ ‡ÈˆÂ‰Ï ¯ÂÒ‡ ,ÂÂÏÈÙ‡ ÏÎÂ‡ ÈÎ .פט
˘Ù�.160Â˘‰ ˙Ú„Ï„ ¯˘Ù‡ ‰Ó‰· Í¯ÂˆÏÂ "¯˙ÂÓ Ú ,Ó¯‰ ˙Ú„ÏÂ" ‡
¯ÂÒ‡.161   

                                    
ע שפסק "א דקדק בדעת מרן השו"אבל הגר. ו"ח סק"ובכה, ל"בבה' ועי .156

א "צ פכ"ה באול"וכ, וצאה שלא לצורך כלל מותרתם שגם ה"ף והרמב"כהרי

 ..אות ב

שכתבו שראוי לבעל נפש , י לענין מפתח הבית"ח סק"ו וכה"ב סק"במ' עי .157

ובפרט אם , ט אלא לצורך קצת או לצורך היום"להחמיר שלא להוציא ביו

צ כתב "אבל באול. 'כגון לשכניו וכדו, יוכל ליתן המפתח לאדם נאמן שבביתו

 אמנם לא יקח צרור המפתחות כשיש בו גם מפתחות שאין .להכ למע"כמש

 ].ל"ואכמ, ד בזה אם חשיב ריבוי בשיעורין"ויל[, בהם צורך כלל

 .צ שם בביאורים"אול .158

 .ה"ח תקיח סק"כה .159

ב מה שצידד תחילה להוכיח מזה דגם "צ סקי"בשעה' ועי, ב"ע תקיח ס"שו .160

אמנם חזר ודחה דאפשר , ע הוצאה שלא לצורך כלל אסורה מדרבנן"להשו

ל ריש סימן "כ לעיל בבה"במש' עי, ע"ת לכו"דלצורך נכרי גרע ואסור מה

 .תקיב

 .ה אין"ל תקיב ד"בה .161
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ÂÈ· Â˙Ó‰· ˙˙È·˘· ‰ÂÂˆÓ Ì„‡"Ë ,‡˘Ó ‡ÈˆÂ˙ ‡Ï˘ , Â˜ÏÁ�Â .צ
‰Ó ‡Â‰ Ì‡ ÌÈ˜ÒÂÙ‰"Ô�·¯„Ó Â‡ ˙ ,Ó¯‰ ˙Ú„Â" ‡Ï‡ Â�È‡˘ ‡

Ô�·¯„Ó.162ÎÂ ÌÈ�Â¯Á‡‰ ˙Ú„Â "‰ ÔÂ˘Ï· ÓÂ˘" ‰· ÔÈÂÂˆÓ˘ Ú
‰Ó"˙,163ÙÏÂ "Ú ‡˘Ó ‡ÈˆÂ‰Ï ¯ÂÒ‡ Ê"ÂÈ· ‰Ó‰·‰ ‚" ˙Â˘¯Ó Ë

˙Â˘¯Ï ,‚ ¯ÂÒ‡Â" ‡Â‰˘ ÈÂ‡˘Ó ÏÎ· ‡ˆ˙˘ Î] ÔÈ·˘ ‰ÚÂˆ¯· ÔÂ‚Î
‰È�¯˜ .[Ô�·¯„ ¯ÂÒÈ‡ ‡Ï‡ ‰· ÔÈ‡„ ÔÈ¯·ÂÒ‰Ï Ï·‡ ,‡" ¯ÂÒ‡ Î

 ‰· ˘Ó˙˘‰ÏÂÏÈÙ‡˙Â˘¯ ‰˙Â‡· .164  

ÂÈ· ¯˙Â‰ ‡Ï ÔÈÓÂÁ˙ ¯ÂÒÈ‡"Ë ,ÂÂÏÈÙ‡Ù� ÏÎÂ‡ ÈÎ¯ÂˆÏ ˘ , Â�È„Â .צא
È¯Ó‚Ï ˙·˘Î.165  ¯ÈÚÏ ıÂÁÓ ‰Ó‡ ÌÈÙÏ‡Ó ¯˙ÂÈ ÍÏÈÏ Í¯ˆ�‰ ÔÎ ÏÚÂ

ÔÈÓÂÁ˙ È·Â¯ÈÚ ÁÈ�‰Ï ·ÈÈÁ. 

åéá äøéúñå ïéðá"è 

‰ÂÈ· ¯„ÒÏ ¯ÂÒ‡" ˙Â�Ù„ Ô‰Ï ˘È˘ ‰ËÓ Â‡ ÔÁÏ˘ Ë] ˙ÂÚÈ‚Ó .צב
ı¯‡Ï [Á‡Â ˙Â�Ù„‰ „ÈÓÚ‰Ï ÏÂÁ· ÔÈ¯„ÒÓ˘ Í¯„Î"ÔÂÈÏÚ‰ Û„‰ Î ,

‰�Â·Î ‰‡¯�˘ ÌÂ˘Ó ,ÈÊÁ‰Ï ¯„Ò‰ ‰�˘Ó ‡Ï‡ ¯ÈÂ‡· ÔÂÈÏÚ‰ Û„‰ ˜
˙Â�Ù„‰ ÂÈ˙Á˙ Ô˙ÈÂ ,‰Â"Ú ‰¯„˜ „ÈÓÚÓ· ‰" ·È·Ò ‰˘ÂÚ Ì‡ ˘‡ ‚

Ô‰È·‚ ÏÚ ‰ÁÈ�ÓÂ ˙Â�Ù„ ˘‡‰.166  

˘Ô¯„ÒÏ ¯˙ÂÓ ı¯‡Ï ˙ÂÚÈ‚Ó‰ ˙Â�Ù„ Ì‰Ï ÔÈ‡˘ Â�Ï˘ ˙Â�ÁÏ  .צג

                                    
וטעם המתירין משום שהרי גם האדם מותר להוציא , ג"ו ס"א רמ"ברמ' עי .162

א שהוא "צ תצה סקכ"בשעה' וטעם האוסרין עי, ט כשיש בו צורך קצת"ביו

ואין זה שייך גבי ',  הותר אלא מצד מתוך שהותרה וכומשום דלאדם לא

שלא יעשה כדרך חול או מגזירה שלא , ע אסור מדרבנן"מ לכו"ומ. בהמה

 .ט"צ סקי"ד ושעה"ב תצה סקי"כמבואר במ, ישתמש בבעלי חיים

ח רמו "ה בכה"וכ. ב שם"במ' עי, ת"ל דאסור מה"ע דס"מ מלשון השו"כ .163

 .ש"ע, ד"סקנ

 .ב"צ סקכ"ד ושעה"ב סקי"ומ, ג" סע תצה"שו' עי .164

 .ה"ע תטז ס"שו' עי .165

 .א"ע תקב ס"שו .166
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‰ˆ¯È˘ ÔÙÂ‡ ‰ÊÈ‡·. 

‡ÂÒ‡"Ú ‰¯Â˘ ÌÈˆÈ· ¯„ÒÏ Î"Ï„‚ÓÎ ‰¯Â˘ ‚ , ÔÎ Ì‡ ‡Ï¯ ‚ .צד
‰ËÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ ÏÈÁ˙Ó . Â�È‡ Ì‡ Ì�Ó‡ Ô‰È˙Á˙˘ ¯ÈÂ‡· ˘Ó˙˘Ó

¯ÂÒ‡Ï ÔÈ‡.167 

ÂÈ· Ô˜Â¯˙‰˘ Ê‚ ÏÎÈÓ"Ë , ‡ÏÓ‰ ÏÎÈÓ‰ ÁÂ˙ÙÏÂ Â¯‚ÂÒÏ ¯˙ÂÓ .צה
ÂÈ· Â· ˘Ó˙˘‰Ï ˙�Ó ÏÚ"Ë , ¯Â�ÈˆÏ ˘„Á‰ ÏÎÈÓ‰ ¯·ÁÏ ¯ÂÒ‡ Ï·‡

ÔÈÈ�··˘ Ê‚‰ ˙Î¯ÚÓÏ ¯·ÂÁÓ ‡Â‰ Ì‡ Ê‚‰ , Â�È‡˘ „ÈÈ� Ê‚ ÏÎÈÓ Ï·‡
Ô˜Â¯˙�˘ Ú˜¯˜Ï ¯·ÂÁÓ , Í¯ÂˆÏ ¯Á‡ ÏÎÈÓ· ÂÙÈÏÁ‰Ï ¯˙ÂÓ

ÂÈ"Ë.168 

˘‰ÂÈ· ÌÈÓ· Â‡ ÌÈ„‚·· ÁÈ¯ „ÈÏÂ‰Ï ¯ÂÒ‡"Ë , ˘„Á ¯·„ „ÈÏÂÓ .צו
‰˘„Á ‰Î‡ÏÓ ‰˘ÂÚÎ ‰‡¯�.169 ÏÚ ÌÈÓ˘· ÛÏÊÏ ¯ÂÒ‡ ÔÎ ÏÚ 

ÌÈÓ· Ì�˙ÈÏ Â‡ ÌÈ„‚·‰ , ¯Á‡ Ì˘Â·Ó ¯·„ Â‡ ‚Â¯˙‡ Ô˙ÈÏ ¯ÂÒ‡Â
ÂÈÎÂ Ô˙˘Ù Â‡ ÔÙ‚ ¯Óˆ ÍÂ˙Ï"ÁÈ¯‰ ËÂÏ˜È˘ ·.170 „‚· ÂÏÈÙ‡Â 

¯·Î ÁÈ¯Ó˘ ,¯˙ÂÈ ÁÈ¯È˘ È„Î ÂÈÏÚ ÛÈÒÂ‰Ï ¯ÂÒ‡.171]  ÔÈ¯È˙Ó ˘ÈÂ
Ì˘Â· ÔÈÓ Â˙Â‡Ó ‡Â‰˘Î172 .[ Ì˘ Á�ÂÓ ‚Â¯˙‡‰ ‰È‰ Ì‡ Ì�Ó‡

ÌÂÈ „ÂÚ·Ó ,Â�ÓÓ ÂÏË�Â ,Ì˘Ï Â¯ÈÊÁ‰Ï ¯˙ÂÓ , ¯˙ÂÈ ÁÈ¯Ó Â�È‡˘
ÈÚ"Ê.173 

                                    
 דגם לדעת מרן אין איסור אלא במשתמש [..]ח "ונראה בכה[, ע שם"שו .167

 .ו"ב סקט"ומ, ]א"ולא רק לדעת הרמ, תחתיהן

ל "שבמחוברין  לקרקע הו, וביאר שם הטעם. א אות ג ואות ה"צ פכ"אול .168

הוא בכלל איסור תורה דבונה שלא הותר אפילו לצורך מוסיף על הבנין ו

אלא גזירה שמא יתקע ומשום , כ במיכל נייד אין בו משום בונה"משא, נ"או

 .וכיון שדרך לפרקו ולהחזירו ואין תוקעין אותו בחוזק אין לאסור, תיקון מנא

 .ז"ב סקכ"ד ומ"א תקיא ס"רמ .169

 .ח"ב סקכ"א שם ומ"רמ .170

 .א וחמד משה"ו בשם המג"ב סקכ"מ .171

 .ז"תקיא ס' ע הרב סי"שו .172

 .ו"ב שם סקכ"מ .173
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‡ÂÁÒÏ „ÓÂÚ˘ ˙ÓÁÓ ‰ˆ˜ÂÓ , ¯ˆÂ‡Ï ÂÒÈ�Î‰˘ ˙ÓÁÓ Â¯‰ .צז
 ÔÓÊ ¯Á‡Ï Â�ÓÓ ˜Ù˙Ò‰Ï Â˙Ú„Â]Ú‡"‰ÏÈÎ‡Ï ÈÂ‡¯˘ Ù[ , ‰ˆ˜ÂÓ Â‡

ÒÂ‡ÈÓ ˙ÓÁÓ ,Ú‡ „ÏÂ� ˙ÓÁÓ ‰ˆ˜ÂÓ Â‡"˘ÓÓ „ÏÂ� Â�È‡˘ Ù ,
] ÈÏÚ·Ï ÔÈÈÂ‡¯Â ÌÂÈ· Â· ¯˘·‰ ÔÓ Â˜¯Ù˙�˘ ¯˘·‰ ˙ÂÓˆÚ ÔÂ‚Î

¯ÈÚ· ÔÈÈÂˆÓ‰ ÌÈÈÁ ,ÂÈ· ÂÙÏ˜˙�˘ ˙Â¯ÈÙ‰ ˙ÂÙÈÏ˜ Â‡" ˙ÂÈÂ‡¯Â Ë
¯ÈÚ· ˙ÂÈÂˆÓ‰ ˙ÂÓ‰· ÏÎ‡ÓÏ[ ,Ú‡" ˙·˘· ÏÂËÏË· ÔÈ¯˙ÂÓ˘ Ù

ÌÈ„È· ,Ó"ÂÈ· Ó"ÊÁ Â¯Ò‡ Ë"ÌÏËÏËÏ Ï , ÈÙÏ ‡¯ÈÓÁ ˙·˘˘
‰· ÂÏÊÏÊÈ ‡ÏÂ È˘�È‡Ï ,ÂÈ· Ï·‡" ˘Ù� ÏÎÂ‡ ˙ÂÎ‡ÏÓ Â¯˙Â‰˘ Ë

ÈÚ Â‡Â·È˘ Â˘˘Á"ÌÈ¯ÂÒÈ‡ ¯‡˘· Ï˜‰Ï Ê , Â¯ÈÓÁ‰ ÔÎ ÏÚÂ
‰ˆ˜ÂÓ· . ˜¯ ÌÏËÏËÏ ÏÎÂÈ ÏÈÚÏ„ ‰ˆ˜ÂÓ‰ È‚ÂÒ ÏÎ· ÔÎ ÏÚÂ

Ú Â�ÈÈ‰„ „È ¯Á‡ÏÎ"Â„ÎÂ ·‚Ó È '‰ÏÂÎ ‰ÙÓ‰ ·‚‡ Â‡] . ˙Ú„Â
Ó¯‰"‰Ê· Ï˜‰Ï ‡ ,ÓÂ" „ÏÂ�„ ‰ˆ˜ÂÓ· ÓÓ¯‰Ï Ì‚" ÔÈ‡ ‡

¯È˙‰Ï174[.  

Ì˘ ÏÂÎ‡Ï È„Î ˙ÂÙÈÏ˜‰Â ˙ÂÓˆÚ‰ ÌÂ˜ÓÏ ÍÈ¯ˆ Ì‡ , ¯˙ÂÓ .צח
ÌÈ„È· ÌÏËÏËÏ ,˘Ù� ÏÎÂ‡ Í¯ÂˆÏ ‰ˆ˜ÂÓ ¯˙Â‰˘ ÈÙÏ.175 Ì‡Â 
Ú Ï˜· ¯˘Ù‡"‰Ê ÔÙÂ‡· ÔÏËÏËÏ ·ËÂÓ „ˆ‰ ÔÓ ÏÂËÏË È.176  

ÂÈÏÚ ÔÈÒÂ‡Ó ÔÈÙÈÏ˜‰Â ˙ÂÓˆÚ‰ Ì‡ , Ô˜ÏÒÏÂ ÔÏËÏËÏ ¯˙ÂÓ .צט
ÌÈ„È· ,ÈÚ¯ Ï˘ Û¯‚ ÏÎÎ . 

‡ÂÓ¯ˆÂ‡Ï ÂÒÈ�Î‰˘ Â‡ ‰¯ÂÁÒÏ „ÓÂÚ ,‰ÏÈÎ‡Ï ÈÂ‡¯Â , Ì˜ˆ‰ ‰ .ק
ÂÈÚÓ ‰Ù· Â�ÈÓÊ‰"¯ÁÓÏ ÏËÂ� È�‡ Ô‡ÎÓ ¯Ó‡Â Ë ,Ú‡" ‰˘Ú ‡Ï˘ Ù

‰˘ÚÓ ,ÂÈ· ÂÏËÏËÏ ¯˙ÂÓ"Ë , ‰ÊÈ‡ ÏÚ Ú¯ÙÓÏ ¯¯·ÂÈ ¯ÁÓ Á˜È˘ÎÂ
ÔÂÂÎ˙� ,‰¯È¯· ˘È Ô�·¯„·„ . ˘È ˘·ÈÈÏ ‰ÏÚ‰˘ ˙Â¯ÈÙ ÔÈ�ÚÏ Ì�Ó‡

                                    
 .ז"ו וסקי"ב סקט"ג ומ"א תצה ס"ע ורמ"שו .174

 .א"ב סקל"ז ומ"א תקט ס"רמ .175

 .ט"ה וביו"ל תרלח ד"בה .176
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‡‡ ÏÈÚÂÓ ÔÈ‡˘ ¯ÈÓÁ‰Ï" ÌÂ˜Ó‰ ÔÓÈÒ· Ì˘¯ Î ÏÂÎ‡Ï Â˙Ú„˘
Â�ÓÓ ,ÌÈ„È· Ô‡Á„˘ ÈÙÏ ¯˙ÂÈ ÌÈ¯ÂÓÁ ÂÏ‡˘ ÌÂ˘Ó.177 

 ,·È�ÂÂ�Á ÂÎ¯„˘ ¯ÂÎÓÏ „ÈÓ˙ ËÚÓ ËÚÓ, Ì‚ ‡Ï˘Î ˘¯ÈÙ ‰Ù .קא
È¯‰ ‡Â‰ ÂÏÈ‡Î ˘¯ÈÙ ¯˙ÂÓÂ ÏÂËÈÏ ÂÈ·"Ë.178 ÙÏÂ"Ê ÔÈ„ ‰ˆ˜ÂÓ 

˙ÓÁÓ „ÓÂÚ˘ ‰¯ÂÁÒÏ ¯Ó‡� ˜¯ ÈÓ· ˘È˘ ÂÏ ¯ˆÂ‡ ‰¯ÂÁÒÏ Â�È‡˘ 
¯ÎÓ� ÌÈ„ÈÁÈÏ „ÈÓ˙, ‡Ï‡ ˜¯ ‰¯ÈÎÓ· ÂËÈÒ˙È‡� ˙·· ˙Á‡ 

ÌÈ¯ÁÂÒÏ Â„ÎÂ' , È�· ·Â¯Ï È¯È„˙ ˘ÂÓÈ˘Ï ÌÈ„ÓÂÚ Ì�È‡˘ ÌÈ¯·„· Â‡
Ì„‡.179 

ÂÈ· ¯·„ ÌÂ˘Ï ıÚ· ˘Ó˙˘‰Ï ¯ÂÒ‡"Ë , ˘·È ‡Â‰ Ì‡ „·ÏÓ .קב
‰˜Ò‰Ï ÈÂ‡¯Â , ¯ÓÂÁÎ ÔÈ· „ÂÙ˘Î ÔÈ· ‰ÈÏˆÏ Â· ˘Ó˙˘‰Ï ¯˙ÂÓ ÈÊ‡

‰˜Ò‰Ï.180 

Ó· ÏÎÂ‡ Â· ÔÈ�ÒÁ‡Ó ÔÈ‡Â „·Ï· ÏÂ˘È·Ï Â˘ÈÓ˘˙˘ ¯ÈÒ˜¯¯  .קג

                                    
ה "ל ד"ובבה, ו בטעם הדבר"צ סקל"ש בשעה"וע, ב"ב סקכ"ד ומ"א תצה ס"רמ .177

 .צ"וא

ז " ויש שרצו לומר דכ.ש"ג ע"ח סקל"בכהו, בשם החיי אדם, ה סגי"ל ד"בה .178

א איירי באוצר "אמנם הנה הרמ, ולא בשאר דברים, דוקא במידי דאכילה

כלל קא [וגם בחיי אדם עצמו , ב דברי החיי אדם"ז הביא המ"וע, דפירות ועצים
ח נראה "ואמנם בכה. ש"ע,  איירי בין באוצר פירות ובין באוצר עצים]אות ב

אבל , לבין תמרים ושקדים וצימוקים, ים דשוין לכל נפששחילק בין שמן וביצ

המעיין יראה דעיקר כוונת דבריו לחלק דבשמן וביצים מוכח דדעת המוכר 

כ בתמרים ושקדים עומדים "משא, ליקח בעצמו וליתן לכל הנצרך להם

ז "ולפ. לסחורה בכמויות ואפילו הסוחר עצמו אם יצטרך לזה לא יטול משם

, ים מצויין בחנויות לכל אדם גם במכירה מועטת ממשבזמננו שגם שאר דבר

לא מבעיא דגם , וגם בעל החנות ודאי נוטל משם כל צרכו מכל הדברים

אלא גם שאר כלים הרגילין לרוב בני , שקדים וצימוקים אינם בכלל המוקצה

הכל בכלל דברי החיי אדם , אדם ושהחנווני יטול מהם אם יצטרך לעצמו

 .שאינן מוקצה

 .ח שם"אר בכהכמבו .179

 .ב"א וסקכ"ב סקכ"ג ומ"ע תקג ס"שו .180
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Â„ÎÂ ,']ÔÂ‚Î˙·ÁÓÂ ıÁÏ ¯ÈÒ [ ,ÙÚ‡" ¯˙È‰Ï Â˙Î‡ÏÓ˘ ÈÏÎÎ Â�È„ Î
ÏˆÏ ‰ÓÁÓ ÂÏÈÙ‡ ÂÏËÏËÏ ¯˙ÂÓ˘ ,ÂÈ· ÏÂ˘È·‰˘ ÈÙÏ" Í¯ÂˆÏ Ë

ÏÏÎ ‰¯Ò‡� ‡Ï˘ ‰Î‡ÏÓ ‡È‰ ˘Ù� ÏÎÂ‡.181ÂÓ ˙Ú„Â "·¯‚‰ ¯" ˆ

                                    
 שומטו א"וי ,לטלטלו אסור בשר בו שצלו דשפוד א"י :]כח[ בביצה 'בגמ .181

 בשר כזית בו אין דאפילו 'ומסקי ,הצד מן בטלטול י"ופירש ,זוית בקרן ומניחו

 הצליה שהותרה פ"שאע ,מזה מבואר ולכאורה .ר"ברה אקוץ דהוי מידי שרי

 אסור הצליה אחר מ"מ ,השפוד טלטול גם וממילא ,נפש אוכל לצורך

 ה"ד[ שם 'התוס הנה אמנם@@  .ר"ברה כקוץ דהוי הסברא לולא לטלטלו
 ותירצו ,מוקצה להו אית אי בזה האמוראים בדברי סתירות הקשו ]רבינא

 כתב ]תקיח 'סי[ י"ובב .עליו כלי תורת אין מלאכתו לאחר דשפוד ,שאני דהתם

 שיש לכך העשוי בשפוד איירי דלא להו דסבירא הללו 'התוס מדברי להכריח

 לשפוד מיוחד דאילו" ,בו לצלות שלקחו סתמא בעץ אלא ,כלי תורת בו

 ,שם הטור דעת הוא וכן ".שירצה ענין בכל לטלטלו ומותר עליו כלי תורת

 מעשה דעביד כיון מ"מ לשפוד במיוחד דגם 'התוס בדברי 'שפי ח"בב 'ועי[

 איירי דלא ופירש 'תוס מדברי נטה דהטור כתב ז"ולפ ,כלי ח"ל למאבע קוץ

 דסבירא דמשמע ,ירוחם רבינו מדברי י"הב הביא עוד אמנם ].לשפוד במיוחד

 שאינו דמאחר משום הדבר טעם 'ופי ,איירינן לכך העשוי בשפוד דאפילו ליה

 לצורך אלא לטלטלו התירו לא ,בעלמא קוץ מעשה אלא כלי מעשה עושה

 דהוי טעמא לן למה בזה להקשות כתב שם א"ברשב והנה@@  .כ"ע .וגופ

 שם דאין 'התוס תירוץ והביא ,ט"ביו להיתר שמלאכתו כלי ליה הוי הא ,כקוץ

 ל"די כתב כן ועל ,כלי תורת להם יש ומקלות קנים דאפילו ותמה ,עליו כלי

 אסור מ"מ ,ט"ביו להיתר שמלאכתו כלי שהוא פ"אע דהשפוד ,אחר טעם

 קצת לדקדק יש וכן[ ,מיאוס מחמת מוקצה דהוי משום הצליה אחר טלולטל

 דגם כתב ז"ולפ ,"]ומוקצה שנמאס לפי" האיסור בטעם שכתב ,י"רש מלשון

 אלא ,מיאוס מחמת מוקצה משום לטלטלן אסור היה בהם שאכל קערות

 .ש"ע ,במאירי גם נתבאר א"הרשב וכדברי .רעי של גרף דהוי מצד דשרי

 כלי השפוד חשיב ,מיאוס מחמת מוקצה דהוי דלולא ,חמוכ ומדבריהם

 שלא פ"ואע ,לאיסורו חוזר ואינו ,הצליה אחר גם ט"ביו להיתר שמלאכתו

 איירי 'דהגמ ל"ס א"דהרשב אלא ,נפש אוכל לצרכי אלא הצליה הותרה

  .מיאוס מחמת מוקצה מצד איסור בו ויש ,לכך המיוחד בשפוד אפילו

 ורק ,לכך מיוחד שאינו בשפוד דוקא איירי 'דהגמ הטור לסברת ,ומעתה@@

 מוקצה מצד איסור שיש א"הרשב כדברי לחדש צ"א כ"א ,דאסור אמרו בזה
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 גם בטלטול להתירו הדין נשאר לכך המיוחד בשפוד ולעולם ,מיאוס מחמת

 תקיח[ ע"השו שפסק וזהו .מיאוס מחמת מוקצה משום נמי וליכא ,הצליה אחר
 ,לטלטלו אסור כ"אח שוב ,בו וצלה לשפוד חדמיו שאינו עץ דכשלקח ]ג"ס

 דבשפוד ,בהדיא ומשמע ,בו יזוקו שלא כדי זוית לקרן לשומטו רק ומותר

 ,כלל מוקצה חשיב ולא ,הצליה אחר גם לטלטלו מותר לכך המיוחד

 ח"ובכה ]לקח ה"ד[ ל"בבה דקדקו וכן ,והטור 'התוס בדעת י"בב בהדיא וכמבואר

 .מיאוס מחמת מוקצה דהוי ע"לשו נמי ל"ס ולא[ ,יםאחרונ כמה בשם ]ד"סקכ[

 ,מיאוס מחמת מוקצה דנעשה משום הטעם לפרש כתב ]ז"סקי[ ב"שבמ ק"וצע

  ].מיאוס מחמת מוקצה נעשה אינו לכך המיוחד דשפוד ל"דס ל"צ ולכאורה

 מלאכת הותרה דלא נמי נהי ,בלבד לבישול סיר ה"דה מבואר ז"ולפ@@

 מלאכת חשיבא ט"ביו בישול מלאכת מ"מ ,נפש אוכל לצורך אלא בישול

 לטלטלו מותר וממילא ,לאיסור שמלאכתו כלי אינו לה המיוחד וכלי ,היתר

 י"בב בהדיא וכמבואר ,לצל מחמה ואפילו ,שירצה ענין בכל הבישול אחר גם

 משום דדוקא ,ובמאירי א"ברשב גם וכדמוכח ,לצליה המיוחד שפוד גבי

 דשפוד בפשיטות להו סבירא הדבר לעיקר לאב ,אסרי מיאוס מחמת מוקצה

 לצורכי אלא הותרה לא שהצליה פ"אע ,ט"ביו להיתר שמלאכתו כלי חשיב

 ]רסו 'סי ד"יו[ י"בב הנה ,בשבת בו שמלין מילה של סכין ולענין@@  .נפש אוכל
 לאחר האיזמל לטלטל שהתיר ,ן"הרמב בשם ירוחם רבינו מדברי הביא

 דמאחר משום הטעם וכתב ,שבת באותו עוד לו צריך שאינו פ"אע המילה

 ,הדין הביא ]ב"ס שם[ א"וברמ .שירצה מקום לאיזה מחזירו בהתר הכלי שטלטל

 לו צריך היה שהרי השמשות בין הוקצה שלא מצד להתיר הטעם וכתב

 כל מידיו להסיר למוהל שצוה ל"ממהרי הביא ]א"סק[ שם ז"ובט .שבת באותה

 התיר לא הסכין וגם ,להבא מוקצה נעשיןד ,המילה אחר המילה צרכי

 העלי מדין לאיסור להוכיח שיש ז"הט וכתב@@  .המילה אחר כלל לטלטלו

 באותה מותר שהיה פ"אע לטלטלו אסור כ"שאח בשר עליו לקצב שנטלו

 בנתים מ"ומ ,בשר עליו לקצב שוב ירצה אם שוב מותר שיהיה פ"ואע[ ,השבת

 אסור בשר בו שצלו דשפוד מהא וכן ,]לטלטלו אסור זה לצורך שאינו כל

 ורבינו ן"דהרמב לפרש וכתב .שבת לחצי מוקצה לדין שייך זה ואין ,לטלטלו

 ז"ולפ ,מהיל ולא מימנע להצניעו נתירו לא דאם ,אחר מטעם התירו ירוחם

 לדחות כתב שם כ"בנקוה ך"ובש@@  .החדר באותו להצניע אלא התירו לא

 לכתוש לאיסור שמלאכתו כלי הוא שםד ,בשר עליו שקצב מעלי ז"הט ראית

 מתוקן היה לא וגם ,לאיסורו חוזר בשר עליו מלקצב שפסק מיד כ"וא ,הריפות

 מותר לאיסור שמלאכתו כלי כל דהרי ,כוונתו ונראה .השמשות לבין לכך
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 ,בשר עליו לקצב עלי ליטול כ"ג מותר זה ובכלל ,ומקומו גופו לצורך ליטלו

 נשאר בשר עליו שקיצבו בעת וגם ,ז"עי כלל מוקצה מתורת יוצא אין אבל

 היתר למלאכת שבת מערב ייעדוהו ולא ,לאיסור שמלאכתו כלי במדרגת

 מותר ז"עכ ,לאיסור שמלאכתו כלי שהוא פ"אע אלא ,בשר עליו לקצב

 הנעשית דהמלאכה ד"לנד ראיה אינו כ"וא ,ומקומו גופו לצורך לטלטלו

 שמיועד לפי להיתר מלאכתוש כלי נחשב והכלי ,בעצמה מותרת באיזמל

 ז"הט ראיית לדחות ך"הש כתב עוד@@  .ש"מע לכך ומתוקן זו למלאכה

 מחמת מוקצה והוי מאוס נעשה בו שצלו אחר מיד דהתם ,דשפוד מההיא

 דטעם לבאר הפוסקים הוצרכו שם דהרי ,כוונתו פ"ויל .הכא כ"משא ,מיאוס

 ז"ע ומיהו .איסור אין זאת דלולא ומוכח ,מיאוס מחמת מוקצה משום הדבר

 מוקצה משום איכא מילה של בסכין נמי דהכא ,ליישב ז"הט דעת שיהיה ל"י

 דהרי ,א"באופ ך"הש כוונת פ"ויל .לאסור ויש ,המילה אחר כיס חסרון מחמת

 דנעשה ומשום ,אסור לכך מיוחד שאינו בשפוד דדוקא ע"בשו מבואר שם

 ,שרי לשימוש אויור לכך במיוחד אבל ,הצליה אחר מיאוס מחמת מוקצה

 שכבר פ"אע דכוותה נ"וה ,ט"יו לאותו הצליה מלאכת גמר שכבר פ"אע

 אינו ,עליו כלי ותורת למלאכה מיוחד שהסכין כיון מ"מ ,המילה נעשית

 מקום היה להמבואר לכאורה דהנה ,להעיר יש ומיהו@@  .מוקצה נעשה

 רמות ,הצליה למלאכת מיוחד היה דאם ,דשפוד מההיא להיפך להוכיח

 נילף כ"וא ,ט"ביו מותרת הצליה דמלאכת משום ,הצליה אחר גם לטלטלו

 כלי ל"הו ,בשבת בזמנה מילה שהותרה אחר מילה של לסכין ה"דה מינה

 .להצניעו המילה אחר גם לטלטלו מותר ויהיה ,זו לשבת להיתר שמלאכתו

 כלל דמו לא דבאמת ,כן מלהוכיח הפוסקים נמנעו חינם על דלא נראה אכן

 גם לאסור לנו היה ז"ולפ ,שבת בכל אסורה חובל מלאכת כל דהנה ,ילהדד

 חובל איסור וכנגד אירע דכאשר מקרא 'דילפי אלא ,בשבת בזמנה מילה

 מילה מצות קיום מפני שבת איסור נדחה ,בזמנה מילה מצות קיימא בשבת

 צליה מלאכת נאסרה לא מעולם הרי ,ט"ביו לצליה שפוד כ"משא ,בזמנה

 בישול איסור שנדחה במילה כמו הדבר גדר ואין ,נפש אוכל לצורך ט"ביו

 לבשל ויוכל ,בזה מצוה כל דאין[ ,ט"ביו ט"ליו לבשל המצוה מחמת ט"ביו

 ,מעולם נאסרה לא ט"יו לצורך בישול מלאכת דמעיקרא אלא ,]ט"מעיו הכל

 זהות מלאכות שיש מה מ"מ ,לנכרי או למחר בישול מלאכת שנאסרה פ"ואע[

 דגם לומר כלל טעם אינו ,לנכרי או מחר לצורך נעשות רכאש שנאסרו

 אלא ,ט"יו לכבוד שהותרה איסור מלאכת חשיבא נפש לאוכל בישול מלאכת

 נאסר לא נפש לאוכל בישול ,חשיבי מלאכות 'וכב ,מעולם נאסרה דלא
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 דשפוד מההיא דמיון אין ,ז"כ ולפי ].נאסר ולמחר לנכרי ובישול ,מעולם

 אחר השפוד לטלטל התם שרינן אם דאפילו ,מילה של לסכין בשר בו שצלו

 מילה של סכין טלטול גם להתיר ראיה זו אין מ"מ ,כלי הוא כאשר הצליה

 מילה של והסכין ,ט"ביו להיתר שמלאכתו כלי הוי שם דהשפוד ,המילה אחר

 בשבת מילה וחל אירע כאשר גם לאיסור שמלאכתו כלי בהגדרת נשאר

 של סכין גם ז"ולפ@@  .בזמנה מילה מצות נימפ שבת איסור לדחות והותר

 שמלאכתו כלי דחשיב ודאי ,השחיטה לצורך ט"ביו לטלטלו שמותר שחיטה

 הוי דבזה ,לצל מחמה אפילו השחיטה אחר גם לטלטלו להתיר ויש ,להיתר

 ,כלל איסור בו שאין י"ובב בראשונים שנתבאר ,ט"ביו הצליה אחר כשפוד

 שהוא ל"שי ,בשבת מילה של לסכין כלל דמי ולא ,שירצה ענין בכל ומטלטלו

 .מילה מצות מפני לדחותה שהותר בשבת אפילו לאיסור שמלאכתו כלי

 שהוא לפי ,השחיטה אחר בטלטול לאוסרו אחר טעם בו יש שבאמת ,אלא

 שמלאכתו בכלי גם כיס חסרון מחמת מוקצה ושייך ,כיס חסרון מחמת מוקצה

 .להיתר

ו "פכ[ב "צ ח"ומקור הדברים נתבאר באול, ]ת יב בביאוריםכ או"פ[ג "צ ח"ה באול"כ .182
 שהביאו שם בביאורים שהיה מי שרצה להוכיח דשייך מוקצה מחמת ]אות ב

פ "שאע, ט"חסרון כיס אפילו בכלי שמלאכתו להיתר מסכין של שחיטה ביו

צ "ר הגרב"ומו, מ אחר השחיטה אסור לטלטלו"מ, ט"שהשחיטה מותרת ביו

שלא הותרה , ט"ריו דהשחיטה חשיבא מלאכת איסור ביוה דחה דב"זללה

ז כתבו הדין "ולפ, ש"ע, ואסורה לנכרי ולצורך מחר, אלא לצורך אוכל נפש

פ שהותר לטלטלם לצורך בישול אוכל נפש "שאע, גם לענין סירי בישול

חשיב כלי , מ כיון שנאסרה מלאכת בישול לצורך מחר ולצורך נכרי"מ, ט"ביו

 .שמלאכתו לאיסור

א ובמאירי מבואר דשפוד המיוחד לכך חשיב כלי "כבר נתבאר שברשב .183

וכן . פ שלא הותרה צליה אלא לאוכל נפש"ואע, ט"שמלאכתו להיתר ביו

וגם . שלא אסר אלא טלטול שפוד שאינו מיוחד לכך, ע"מוכח בהדיא בשו

ט מדין עלי שהותר "להמבואר פשוט שאין ראיה לאסור טלטול הסירים ביו

דכבר נתבאר דחיית , כ מחמה לצל"ו בשר ואסור לטלטלו אחלקצב עלי
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ז "ועכ, דשאני התם שהוא כלי שמלאכתו לאיסור תמיד, ך לכעין זה"הש

ופשיטא דמחמת כן לא נתהפך שמו לכלי , הותר לצורך גופו לקצב עליו בשר

, וממילא אחר שקצב עליו בשר אסור לטלטלו מחמה לצל, שמלאכתו להיתר

, ט"שכיון שהמלאכה שמיועד לה היא עצמה מותרת ביואבל הכא אנו דנים 

ואתה @@.  ל"ואינו ענין כלל לדין עלי הנ, חשיב כלי שמלאכתו להיתר
ג שאסר גם בשפוד " הביא מדברי הפמ]ה לקח"תקיח ד[ל "דהנה בבה, תחזה

ל "ולכאורה היה נראה דס, המיוחד לצליה לטלטלו אחר הצליה מחמה לצל

אמנם . ט"פ שהותרה מלאכת הצליה ביו"סור אעדחשיב כלי שמלאכתו לאי

שלא בא אלא לבאר סברת רבינו ,  יראה]ג"ז תקיח סק"מש[ג "המעיין בדברי הפמ

, ל לאסור אפילו בשפוד המיוחד לכך"דס, ]י והובאה לעיל"הנזכרת בב[ירוחם 

דלא , והינו טעמא משום דשפוד אפילו כשמיוחד לכך אין תורת כלי עליו

וכמו שמבואר סברא זו בגוף , קוץ בעלמא לתחוב בו הבשרעביד אלא מעשה 

דוקא לענין ] ל"והבה[ג "ז כתב הפמ"דכ, ז פשוט"ולפ. ל"דברי רבינו ירוחם כנ

וכיון שעיקר , ודאי דתורת כלי עליו לגמרי, כגון סיר, אבל כלי גמור, שפוד

ג הוי כלי שמלאכתו להיתר ומותר לטלטלו "גם לפמ, ט"המלאכה מותרת ביו

ג שסיים "ש עוד בפמ"וע. [ט"ה לצל אפילו אחר שאין בו עוד צורך ליומחמ

ומשמע דגם , " שאינו מיוחדע דוקא עץ"וומיהו המחבר פסק בש"בדבריו 

 ]ב"ז סק"שח במש[ג "ע בדברי הפמ"וע. ע"בשפוד לא בא להכריע נגד דברי השו
ו ולהמבואר דאינ, שאסר טלטול סכין של מילה דהוי כלי שמלאכתו לאיסור

 ].ד"גם משם אין ראיה כלל לנד, ט"דומה כלל לכלי בישול וצליה ביו
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