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 על זה הי' דוה לבנו 
. .  אבלות ויתמות

ל  ונראה  סמוך  באב" בעמדנו  לא  ,  "תשעה  לדאבוננו  אשר 
 . ואין מלים בפינו   , קשה מאד ההרגשה  זכינו עדיין לבנין הבית,  

, שגברה עלינו ביותר,  יתמות עצומה ובפרט בהתווסף עלינו  
מעמנו  בהסתלק  זו,  שר    בסערה   בשנה  מרן  רשכבה"ג 

 נפלה עטרת ראשנו, אוי נא לנו כי חטאנו. ,  התורה זצוק"ל 
 

. . . אבלות .  אבלות
בזכרי  לבבי,  יתעטף  אלו אצל    וביותר  ימים  נראים  היו  האיך 

, אשר אמנם מצד אחד המשיך את  זצוק"ל מרן רה"י  רבינו  
בערב ת"ב הי' ממשיך את השיעור  השיעורים כסידרן, ואף  

חצות הרגיל   ג"כ    אחרי  לי  אמר  כזו,  ]ובשבת  מנחה,  עד 
השיעור   את  אחה"צ  למסור  היומי  זאת  דף  בכל  כרגיל[, 

 ניכרת עליו האבלות, על כל צעד ושעל. היתה  
כך,   כדי  לנו  עד  קבע  אחת  לכמה    -שפעם 

לפניו,   ללמוד  מהיושבים  באב  לבוא  בתשעה 
]וחידש   קמצא  דבר  סוגיא  ולמד  מנחה,  אחרי 

  ,ר שלאחר מעשה דברים מופלגים[, אחר כך, אמ 
כמה  של  ללמוד קבוצה    שאי"ז מן הראוי חושב  

ביחד,   עושה  בת"ב,  אנשים  זה  הדעת כי    היסח 
נסוב   שהלימוד  אחרי  ונשתוממתי,  מהאבלות.. 

 רק על החורבן. 
האיך   רבות,  מיני  אחת  דוגמא  אלא  בכל  ואי"ז 

והאבלות  הצער  הורגש  קשה  דבר  אשר   ,
נ  רק  כעת,  הק'  מ בעז''ה  ביא  להרחיב  דבריו 

 . מסר בימים אלו, במקומות התורה ש 
 

. . ם  על מה אנו מתאבלי
ה'  שאמר בכולל פוניבז'  תוך שיחה מרוממת  מ ראה קטע  ונ 

 מנ"א תשס"א 
מבשאר  ו  יותר  תביעה  יש  אלו  שבימים  האריך  מתחילה 

הגמ' אומרת    אמר כך: אח"כ  ו   למה זה באמת? וביאר  זמנים,  
לומר בשבעה ב  תניא אי אפשר  א'(  כ"ט  )דף  שהרי    ,תענית 

ואי אפשר לומר בעשור שהרי כבר נאמר    ,כבר נאמר  בעשור 
הא כיצד בשבעה נכנסו נכרים להיכל ואכלו וקלקלו    ,בשבעה 

מגונים[  דברים  מיני  כל  בו  ]עשו  ותשיעי    ,בו,  שמיני,  שביעי 
 . סמוך לחשיכה הציתו בו את האור 

י לנו כי פנה היום כי  ו והיה דולק והולך כל היום כולו שנאמר א 
צללי ערב, והיינו דאמר רבי יוחנן אלמלי הייתי באותו הדור    ינטו 

בעשירי  אלא  קבעתיו  נשרף,    ,לא  בו  היכל  של  שרובו  מפני 
ורבנן? ]פי' מה הטעם של רבנן שהיו באותו הדור שבכל זאת  

ול  בתשיעי   תענית  דפורענותא    ,בעשירי[   א קבעו  אתחלתא 
 עדיפא.   ,היום שבו הי' התחלת הפורענות אותו  עדיפא,  

שיש   מה  כל  שמתאוננים,  מה  בכלל  הענין  שכל  משמע 
ולהצטער, זה  ביום של תשעה  רק    תענית שגזרו להתאבל 

 מפני שבאותו יום שרפו את המקדש.   באב, 
 

 העיקר הירידה הרוחנית 
זמן שכלל   פ"ד( שכל  א'  בנפש החיים )שער  כתוב  ובאמת 

הי  שכלל    ו ישראל  עי"ז  רצה,  שהקב"ה  המדה  לפי  בסדר, 
היו  בית  בד   ישראל  הי'  אז  להיות,  שצריך  האמיתית  רגה 

והי' קירבה של    ,המקדש. וראו שכינה בדרגה שהקב"ה רוצה 
אחרי שכלל  רק  כל כלל ישראל להקב"ה דרך הבית המקדש.  

ישראל כבר ירדו, הגיעו למצב שאבד המקדש כבר את ערכו,  
לא   כבר  זה  המקדש,  בבית  שהיתה  השכינה  אומרת  זאת 

 בדרגה האמיתית. 
שבכל  הקריבו    אע"פ  האחרון  הרגע  שעד  משמע  זאת 

ניסים   ,קרבנות  הי' גם עשרה  כנראה שבכל    ,ומסתמא  אבל 
זאת היתה כבר קצת ירידה בדרגה של שכינה. במקרה כזה,  

 .. . אבד כבר המקדש את ערכו 
יוצא שהשריפה ששרפו את המקדש אחרי שהמקדש כבר  

ואז כבר יש   .. כבר ירדו  .. לא היה המקדש האמיתי. 
 .. כח אפילו לשרוף 

 

 מה האבלות על "הבית" 
היא   שעושים  א"כ  השאלה  הענין  כל  הוא  מה 

מה   על  ומתאבלים,  ומצטערים  בוכים  הכל, 
בזמן   המקדש  והרי  המקדש,  את  ששרפו 
צריך   הי'  מקדש,  כבר  הי'  לא  אותו,  ששרפו 

 זמן שירדו. ב לעשות לכאו'  
יכול להיות שבאמת אה"נ בעצם הי' צריך    אבל 
רואים   לא  הרי  זה  אבל  שירדו,  בזמן  להיות 

אין    רק האנשים,   שכבר  ראו  ששרפו  בזמן 
למעשה    ,שכינה  אבל  ירד,  המקדש  ראו שכבר 

לא   קודם,    ,אז הי'  זה  כבר  הי'  בזמן  ו החורבן 
שכבר ירדו מהמדרגה שלהם המקדש כבר לא מקדש, הוא  

 . כבר כמו בית יפה. ובית יפה זה שום דבר 
וראה    ]אומרים שאחד מהחכמים  הנביא,  לירמי'  בא  יון  של 

יעשה   חכם  אדם  לו  אמר  המקדש,  על  ומקונן  בוכה  שהוא 
על זה בוכים, בן אדם כמוך מה    ? ת על בית יפה ו בכ ל כזה דבר  

 . אתה עושה חשבון כזה 
זה   מה  מבין  לא  אתה  הנביא  ירמי'  לו  ה אמר  מקדש,  בית 

ואינני יודע אם המעשה הוא אמת. ואם זה לא מדרש אין ראי'  
העולה  ]   נכון.   שזה  בתורת  כמדומני  שנמצא  הביאו  אח"כ  א"ה 

 . [ להרמ"א 
שכל מה שבכה    בודאי נכון אמנם הדבר שהוא אמר לו זה  

בגלל   רק  יפה.  בית  שנשרף  מה  על  לא  זה  שכלל  ירמי' 
את   אבד  כבר  שהמקדש  כזאת  למדרגה  הגיעו  ישראל 

 הוא כבר לא בהמ"ק במדרגה שהוא צריך[. ערכו,  
 

 למה בזמן השריפה? 
מתי הי' צריך    ,א"כ מתי באמת הי' צריך להיות התשעה באב 

 . לא אז   ממדרגתם,   שירדו   היות היום צום, בזמן ל 
מה שאנחנו    ,אלא יכול להיות אה"נ באמת מה שאנחנו בוכים 

 , על זה שכלל  ה שנסתלקה השכינה מ על  זה    ,מתאבלים 

פרשת  
 דברים 

 חזון
◆   ◆   ◆  

נת ש  
ב תשפ"   

◆   ◆   ◆  

  163ון  גלי 

   



 
כבר   האמיתי ישראל  המקדש  את  שלא    . אבד  היות  רק  

ואולי עוד    ,אמנם הנביא ירמי' ידע   ,זה קרה   יכולים לדעת מתי 
גדולים  היו    ,אנשים   לא  ישראל  כלל  כל  אבל  הרגישו.  הם 

הם   ראו,  הם  מתי  אז  הירידה,  את  מרגישים  כ"כ  ראו  כולם 
שריפה.  שיש,  רק    בזמן  הוסיף  הזה  מגלה  והמעשה  שזה 

 שעכשיו ראו שאין שכינה אין מקדש. 
 

 " נעצרת השריפה היתה " 
שהי  יוחנן  ר'  של  הטענה  באמת  מה  אז  א א"כ  עושה  ת  ' 

התענית ביום י'. מאי נפקא מינה מתי שזה נשרף, הרי זה לא  
 העיקר רק העיקר הוא מה שהשכינה ירדה.  

היו מתחילים לעלות למדרגה הקודמת ש אלא   תיכף    , אם 
ואז לא יכולים  ומיד הי' אפשר שוב להישאר הבית המקדש,  

ואפי' שכבר הציתו אש, אש לא יכול לשרוף בית    ,כבר לשרוף 
זה   שכינה!  זה  לשרוף  אפשר  אי  המקדש  בית  המקדש, 
הקב"ה! כשכלל ישראל דבוק עם השכינה, אי אפשר לפגוע  

 ... בו! אבל כל רגע ורגע שלא עשו תשובה, אז ממשיך 
וקשה  ...  וקרוב לודאי   ,ורבנן סוברים היות שמ"מ כבר התחיל 

עשו תשובה. ממילא הלכו לפי זמן  כבר שפתאום עכשיו הם י 
 של תחילת השריפה.  

שיעשו   תובעים  ישראל,  מכלל  שתובעים  שמה  יצא  ולפי"ז 
בחזרה מדרגה שיבוא בית המקדש שיגיעו לשכינה לדרגה  

 ... האמיתית של בית המקדש 
דוקא  ו  אדם זה  הבן  של  "הלב"  ידי  על  ושכנתי  רק  ידי  על   ,

תוכו לא נאמר  ושכנתי ב   יים,ח ש ה בתוכם. כמו שמביא הנפ 
בתוכם  ואחד,   ,אלא  אחד  כל  והיות    בתוך  שרוצים.  מה  זה 

דוקא   הזה,  בזמן  אז  לחורבן,  שגרם  הזמן  הי'  הזה  שהזמן 
 ... תובעים 

האלה   שהימים  לדעת,  רוצים  שאנחנו  מה  זה  עד  וממילא 
ובפרט בעבירות שאז  כמה שצריך להתחזק, בכל הדברים,  

 נכשלו. 
א שייך עבודה זרה כ"כ.  מדרגות של ע"ז בדרך כלל בימינו ל ו 

ם היום צריך להתחזק.  ג מה ש   ,אבל יש די חטאים מה שהי' 
מאלה אני לא יודע אולי    ,ולא רק אנשים שנחשבים חילוניים 
תובעים על עבירות  רק    ,לא תובעים כ"כ הרבה כמו שאצלנו 

 שצריך מאד להתחזק. 
וכל אחד ואחד יודע שיש כ"כ הרבה צרות. וכל כך צרות ג"כ  
רואים בימים האלה יש הרבה הרבה יותר ממה שיש בשאר  
השנה. וזה הכל מה שתובעים מאתנו, בגלל שבזמן הזה אנו  
שיהי'   בהמ"ק.  שיהי'  לעשות  צריכים  להתרומם.  צריכים 

 ממש בהמ"ק, עם הדרגה האמיתית שלו. 
וכל אחד ואחד צריך להשתדל עד כמה שאפשר להתחזק.  

, בלמוד התורה, במעשה  בבין אדם למקום. בין אדם לחבירו 
לריב,   ובכל הדברים, שלא  יראה לעשות  המצות.  וכל אחד 

 . מה שיתר טוב לשני 
עלינו,   ירחם  שהקב"ה  לקוות  יש  בזה,  נתחזק  שיותר  ומה 
רוצה,   שהקב"ה  מה  האמיתית  לדרגה  נגיע  שבאמת  ונזכה 
ובזה   שלו  האמיתית  הדרגה  עם  האמיתי  לבהמ"ק  ונזכה 

 . ע"כ   הקב"ה יעזור. 
 

ו   נדחה   הוראות לת"ב כמה הנהגות 
לא  כשנזדמן שהי' סנדק בת"ב נדחה, שמתיר השו"ע לאכול,  

וכן השיב לבעל ברית ששאל אם יאכל, אמר לו    רצה לאכול. 
שלא.   לסנדק  שעדיף  מותר  היה  אם  זה  ללמוד והתבטא   ,

 הייתי מנצל... 
 לכבוד הברית.   שיכול ללבוש מנעלים, הורה לבעל ברית,  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
. ופעם אמר בנוגע ליולדת  שיבדיל למי שצריך לאכול, אמר  

. אך בשנים  אפי' לא טבעי וכדו' להבדיל על מיץ תפוזים וכדו',  
 . מיץ ענבים המאוחרות, אמר להבדיל על  

 
נשאר עם הנעלים, ויושב על כסא גבוה, עד  במוצש"ק, הי'  

 , גם כשכבר עברו ארבעים וחמש דק' אחרי השקיעה. ברכו 
 

שהנשים לא  , בבית הכנסת, לפני קינות, ואמר  בירך על האש 
 ]כסברת הביאור הלכה[.   תברכנה בבית בורא מאורי האש, 

 
אמר שברכת על מקרא מגילה, לפני איכה, אף דהוי ברכת  

בישיבה, מצות,  ה  לברך  הקריאה.   יכול  צורת  היא  וכך    היות 
]וכן הי' נוהג בעצמו, כשנטל ידיו לסעודה, בישיבה, הי' מברך  

 מיושב[. 
 

 ". . נופש  "ימי 
לשנן את הדברים  "בין הזמנים", עלינו  ימי  ובעמדנו לקראת  

רבינו  מעורר  זה  שהיה  הכל  ראשית  חוזר  "תורה" .  שהיה   ,
הזמנים   -ואומר   "בין"  אין  "אמצע  בתורה  זה  תמיד  אלא   ,

שזכינו   וכפי  בחוש הזמן".  אצלו  אצלו  לראות  היה  שלא   ,
לא משנה איזה  מושג של "חופש", אלא והגית בו יומם ולילה,  

וכמה שבקשו   לנופש,  ממנו  תאריך.  לצאת קצת  לו  והציעו 
 בשביל מה צריך את זה.   -, ואומר  מלגלג על כך לאוורור, היה  

 
 זהר ולהישמר" להי " 

בחופשה יש לעמוד על המשמר, ולא  עוד היה מזהיר, כי גם  
מאכלות  אם זה בעניני    לוותר על שום פרט מדיני התורה. 

לב אסורות  חוץ  שנמצאים  בזמן  היתר  שאין  להקל  ,  ית, 
 בקולות שונות. 

בעניני   רבות,  "צניעות" וכן  הזהיר  של  ,  בקוצו  להקל  שלא 
ופעם ניגש יהודי מבוגר יחסית, שבדעתו לנסוע לשבת    יו"ד. 

היכן   רבינו  אותו  שאל  ברכה.  וביקש  מלון,  לבית  אשתו  עם 
ולכל   גדול,  אוכל  בחדר  והשיב  הסעודות,  את  אוכלים 

יש שולחן בנפרד. אמר לו רבינו   שאין שום היתר  משפחה 
ושלא יסע, אף שכבר מאוחר, ויצטרך לשלם על  לשבת כך,  

ן בשבת שנמצאים מחוץ לבית, אפשר בקלות  הביטול. כמו כ 
ויש להיערך לכך,    . איסורי שבת מיני  וכמה  בכמה    ,להיכשל 

 סוף מעשה במחשבה תחילה. 
שהם   הנופש,  בימי  להקל  לחושבים  קורא  בבחינת  והיה 

ואשוב"   כאן,  "אחטא  וקצת  כאן  קצת  נקל  היום  שאומרים 
 ונחזור בתשובה... ועוד מעט בא חודש אלול,  

ית' יזכ  נו להינצל מכל מכשול ועון. ולקיים את ימי בין  השם 
 הזמנים כראוי לבני תורה, ולכל יהודי שעושה רצון קונו. 

 
 
 

 

   "אוהבים דבריה" 
 סגירת טיטולים, ובקבוקים 

הטיטולים.   להדבקת  את  ה בנוגע  מעורר  רבינו  י' 
הטיטול המלוכלך    קצוות שלא להדביק את  המוהלים,  

הדבקה   זו  וכעת  היות  לאשפה,  קיימא  הנזרק  של 
להדביקם  לעולם  שמקילין  הסברא  את  שייך  ולא   ,

 בשעת שימוש, היות ועומד לפתוח ולסגור. 
בשם  ראיתי  זה  דרך  זצוק"ל    ועל  הגרי"ש  פוה"ד  מרן 

להיזהר   ריקים שיש  פלסטיק  הנזרקים    בבקבוקי 
הפקק,  לאשפה,   עם  לסוגרם  ע"י  שלא  וחיבור  היות 

רק   בנין,  כמו  הוי  שעומד ש הברגה,  זמן  לפתוח    ים כל 
אבל   בנין,  משום  בסגירתה  שאין  לדלת  דמי  ולסגור, 

 לחוש משום בנין. הוי "לעולם" ויש  כשנזרק לאשפה,  
 השי"ת יזכנו להיות "שומר שבת כדת". 
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 חזון  - דברים  'פר

 תשעה באב 

 נ"ו גיליון ק

 ד'שנה 

 תשפ"ב  אב
 

 
 שו"ת בהלכות תשעה באב עם רביה"ק זיע"א -בהלכתו 

   
 

 שיעור בשבת שחל ת"ב אחה"צ 
אם יש שיעורים בשבת כשחל ת"ב אחה"צ אם    שאלה:

 יש לבטלם או להקדימם 
 להקדימם. בודאי תשובה:

  ♦♦♦ 

 חולה האוכל במוצ"ש אם יכוון למלוה מלכה 
יכוון    שאלה: אם  ת"ב  בו  שחל  במוצ"ש  האוכל  חולה 

 .למלוה מלכה
 כן. תשובה:

  ♦♦♦ 

 קטן שהגדיל בת"ב נדחה 
ת"ב    שאלה: בו  שחל  א'  ביום  מצוה  בר  שנעשה  קטן 

 . נדחה אם צריך להתענות
   צריך. תשובה:

♦♦♦ 

 ועננו קטן שצם אם אומר 
קטן קודם הבר מצוה שצם בתעניות ובת"ב, אם    שאלה:

 אומר ועננו
 כן. תשובה:

  ♦♦♦ 

 לכתוב חידו"ת

כשעי"ז   שאלה: בת"ב  תורה  חידושי  לכתוב  מותר  אם 
 לא ישכח מה שהתחדש. 

   לא. תשובה:
  ♦♦♦ 

 אשה בלימוד

ת"ב    שאלה: הל'  באב  בתשעה  ללמוד  לאשה  שרי  אם 
 שאינה מצווה בת"ת.

 מסתבר שמותר. תשובה:
  ♦♦♦ 

 ציצית בתשעה באב

הבגדים,    שאלה: תחת  ט"ק  ללבוש  תקנ"ה  ס'  בשו"ע 
 אם הכוונה גם לחוטי הציצית. 

 ,  ( כוונת מרן לפוק חזי מה עמך דבר)  פחמע"ד. תשובה:
  ♦♦♦ 

 ללמוד הל' תשובה בת"ב
באב    שאלה: בתשעה  תשובה  הל'  ללמוד  מותר  אם 

 בשביל לחזור בתשובה
 .לא תשובה:

  ♦♦♦ 

 אמירת מזל טוב בת"ב 
לו   למי שנולד  טוב בת"ב  מזל  לומר  מותר  אם  שאלה: 

 בן
 תשובה: ראוי להחמיר.

  ♦♦♦ 

 לשאול איך מרגיש בצום 
מרגיש   שאלה: איך  בתענית  חבירו  לשאול  מותר  אם 

 מהצום, או הוי בכלל שאילת שלום דאסור
 מסתבר שמותר. תשובה:

  ♦♦♦ 

 לשחק עם תינוק בת"ב
 אם מותר לשחק עם תינוק בתשעה באב  שאלה:

 אין ראוי. תשובה:
 
 

 

 חינוך קטן לשעות בת"ב
מ"ט בתשעה באב א"צ לחנך קטן לתענית שעות    שאלה:

 כמו ביוה"כ ובת"ב לא מוזכר כן
 שהיא דרבנן. תשובה:

  ♦♦♦ 

 תהילים בתשעה באב
 אם מותר לומר תהילים בת"ב. שאלה:

 כן. תשובה:
  ♦♦♦ 

 ללמוד בת"ב למי שלהוט אחר ד"ת
שאלה: להירושלמי מו"ק פ"ג ה"ה אם היה להוט אחרי  
התורה מותר ללמוד בהיותו אבל, אם ג"כ בתשעה באב  

 . מותר ללמוד למי שלהוט
   הלכות ט"ב. תשובה:

  ♦♦♦ 

 ניח"ל גבי מגילת איכה 
יכול ליקח   שאלה: מגילת איכה שלא ברשות חבירו    אם 

 משום ניח"ל לאיניש למיעבד מצוה בממוניה
 לפי הענין. תשובה:

  ♦♦♦ 

 הבדלה למים 
האם לענין שתיית מים צריך להבדיל או הוי ככל   שאלה:

 מוצ"ש שמותר לשתות קודם שיבדיל
 יכול. תשובה:

  ♦♦♦ 

 יום א' שחל ת"ב ואכל קודם הבדלה
יום א' שחל בו ת"ב, וקודם הבדלה שכח ואכל,    שאלה:

 אם קנסינן ליה לחזור שמו"ע 
      לכאו' חוזר. תשובה:

 באדיבות מכון גם אני אודך[  –]מועדי הגר"ח   
  ♦♦♦ 

 בדין גזירות שגזרו חז"ל זכר לחורבן ביהמ"ק
 שמיעת כלי נגינה בזה"ז 

הרי   טייפ,  ע"י  נגינה  כלי  לשמוע  ההיתר  מהו  שאלה: 
אבילות   מחמת  נגינה  בכלי  לנגן  שאסור  בשו"ע  מפורש 
במשתה   שדוקא  הרמ"א  על  סומכים  )והאם  החורבן  על 

 היין(. 
טייפ   ובלי  העצבים,  נתחלשו  שבזמנינו,  שכתבו  ויש 
יבואו לעצבות, וא"כ הוי רק לסלק עצבות. האם סומכים  

 ין להקל, ואיך צריך לנהוג בזה. על זה, והעולם נוהג
 תשובה: סומכין על הרמ"א. 

  ♦♦♦ 

רבינו, נשאל  נוסף  לשמוע    ובנוסח  בזה"ז  מותר  האם 
 שירים להנאתו מטיפ.

 תשובה: עי' רמ"א או"ח סי' תק"ס ס"ג ומ"מ טוב ליזהר. 
 

 
 

תק"ס סעי' ג: וכן גזרו שלא לנגן בכלי שיר    ז"ל השו"ע]
בהם לשמוח  שיר  של  קול  משמיעי  וכל  זמר  מיני    , וכל 

ויש אומרים דוקא מי שרגיל בהם כגון    :והוסיף הרמ"א
  המלכים שעומדים שוכבים בכלי שיר או בבית המשתה 

עכ על  .  "ל )טור(.  סוכמים  שהעולם  רבינו  שכתב  וזהו 
של שמיע איסור  אין  סתם  הרמ"א שלרמ"א  זמר  כלי  ת 

            .[שלא במשתה היין
 ]דולה ומשקה[       

 



  

 

   

  

  

  (רש"י) שיתחזק אדם בהם תמיד בכל כחו -(ברכות לב:) ארבעה צריכים חיזוק 

●  

אוי להם לבריות מעלבוðה 
של תורה, 

השפעת הקדושה! החסר

כל השðה מבקשים 
תפילה ותחðוðים שיהיה בית המקדש,

כדי לעורר הלבבות ולפתוח דרכי 
התשובה

הרי לðו המחשה לקרבת אלוקים שהייתה בזמן בית המקדש, שהרגישו 
 על שולחן אביהם', שיושבים ביחד עם האבא' ,שיש לðו אבא ואðחðו בðים

ליד השולחן, עם כזה אבא, כזה תעðוג של קרבת אלוקים,

הישועה שכלל ישראל צריך זה שיבוא משיח, 

 בס"ד
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כיצד באים ליטהר ומה עושים? לומדים מוסר!

 

 

 

 

 

 

 

 



ִמּדֹו ַבד
מתורתו של רבנו ראש הישיבה מרן הגרב"ד פוברסקי שליט"א

אברי האדם כל אבר מהם מכוון כנגד מצוה אחרת, ולכן אם יהיו 
בהם בעלי מומין הרי אותו בעל מום חסר לו גם בקבלת התורה, 
ולכן  בו,  מום  אשר  האבר  כנגד  שהיא  מצוה  באותה  לו  שיחסר 
תהיה  וכעת  כולם,  את  וריפאו  המלאכים  באו  תורה  מתן  קודם 

נתינת התורה בתמימות ובשלימות.

חולי בישראל פגם רוחני

יקבל  וכעת  ידו  ודאי שאדם שנקטעה  דזה  עוד,  להוסיף  ונראה 
על עצמו עול תורה בשלימות ויעסוק בה כראוי לא תשוב אליו 
ידו, ולא אמרו חז"ל אלא דתורה היא רפואה לאברים, ולא שהיא 
המלאכים  שיבואו  נצרך  שהיה  בודאי  כן  ואם  אברים,  מצמחת 
וירפאו את ישראל, כיון שהיו בהם מחוסרי אברים מחמת שעבוד 
באו המלאכים  תורה  רק שאחרי שראינו שבשעת מתן  מצרים, 
שאין  מזה  למדים  אנו  בישראל,  המומין  בעלי  כל  את  וריפאו 
רוחניים,  כולם  אלא  גשמיים,  אברים  ישראל  בני  אצל  האברים 
וכנגד כל אבר יש לו את מצותו, ולכן היה נצרך לרפא את כולם 
קודם מתן תורה, כבר אנו יודעים שאם נחלה אבר אצל ישראל, 
אין כאן מחלה טבעית, מהמחלה אשר שמתי במצרים, אלא החלק 
שיתקן  התורה,  ידי  על  הוא  התיקון  כן  ואם  נפגם,  שבו  הרוחני 
מצות אבר זה ויתרפא, ואתי שפיר היטב מה שהוכיחו חז"ל מהא 
דקודם מתן תורה באו המלאכים וריפאו את כולם, דאין ההוכחה 
משם אלא חלק זה שאברי ישראל רוחניים הם, ואם למתן תורה 
היה נצרך שיהיו האברים שלמים הרי שלשלימות בתורה מוכרח 
שלימות האברים, ואם כן מי שיש לו חולי באחד מאבריו ורוצה 

שיתרפא, תיקונו הוא על ידי ומכח התורה.

לשונו של משה,  מום  גם  נתרפא  לא  כן מדוע  להעיר אם  ]ויש 
ורק בעלי מומים מחוסרי אבר  יתכן דאין זה מום כל כך  אמנם 
המלאכים  לו  נזקקו  לא  לשונו  נפגמה  שרק  כאן  אבל  נתרפאו, 

לרפאותו, וצ"ע בזה[.

שיעור הריפוי מכח התורה כפי הנצרך לתורה

ובזה מבואר גם מדוע על משה אמרו חז"ל שאחר שזכה לתורה 
נתרפא לשונו, דיש לומר ששיעור הריפוי בזכות התורה, הוא כפי 
השיעור הנצרך עבור התורה, ובעת מתן תורה לא היה חסרונו של 
משה מפריע לקבלת התורה, ומצד קבלתו העצמית, שפיר דמי 
לאחרים, שלא  בחלק הללמד  היה  וחסרונו  בלשונו הפגומה,  גם 
היה יכול לדבר כראוי, וכמו שאמר לא איש דברים אנכי, ועכשיו 
שבא משה גם ללמדה לאחרים, נתרפא חסרונו זה מכח התורה, 
דכבר נצרך לו גם חלק זה בשביל ללמד לאחרים, ולזה יש עיכוב 

לשונה של תורה מרפא את הלשון

ָרֵאל וגו'. )א' א'( ל ִישְׂ ה ֶאל כָּ ר מֹשֶׁ בֶּ ר דִּ ָבִרים ֲאשֶׁ ה ַהדְּ ֵאלֶּ

במדרש )דברים רבה א' א'( איתא :

אלה הדברים וכו', אמר הקב"ה ראה לשונה של תורה 
מה חביבה שמרפא את הלשון, מנין שכן כתיב )משלי 
הרי  ממקומו  נלמוד  וכו',  חיים  עץ  לשון  מרפא  ט"ו( 
משה עד שלא זכה לתורה מה כתיב בו, לא איש דברים 
אנוכי, כיון שזכה לתורה נתרפא לשונו, והתחיל לדבר 
הדברים אשר  ואלה  בענין  מנין, ממה שקרינו  דברים, 

דבר משה, ע"כ.

והיינו שהרי משה בעל מום היה שנפגמה לשונו מהגחלת אצל 
כרחך  על  ישראל,  לכל  דבריו  ומדבר  עומד  הוא  וכעת  פרעה, 
שלשונה של תורה מרפא את הלשון, וצריך ביאור שהרי ודאי כל 
ארבעים שנה דיבר משה עם ישראל, ומה נוסף כאן, אמנם הרי 
"הדברים"  אלה  כתוב  וכאן  אנוכי,  "דברים"  איש  לא  אמר משה 

שעד כאן לא נכתב לשון זה, וצריך ביאור.

ויש להעיר דבדברי המדרש כאן משמע שרק אחר שזכה לתורה 
נתרפא לשונו, ובתנחומא )פרשת יתרו פיסקא ח'( איתא :

בתורה  עסוק  צרה,  לגופך  יגיע  שלא  את  מבקש  אם 
מנין  ללב  וכו',  מנין  לראש  הגוף,  לכל  רפואה  שהיא 
לוי  בן  יהושע  רבי  אמר  וכו',  מנין  העצמות  לכל  וכו', 
תורה,  מתן  בשעת  זו  דוגמא  מעין  הקב"ה  עשה  כבר 
כשיצאו ישראל ממצרים היו בהן בעלי מומין מעבודת 
נופלת  והיתה האבן  ובלבנים,  פרך, שהיו עושין בטיט 
אמר  רגלו,  את  וקוטעה  ידו  ושוברת  הבנין,  מן  עליו 
מה  מומין,  לבעלי  תורתי  את  שאתן  דין  אינו  הקב"ה 
עשה רמז למלאכי השרת וירדו ורפאו אותן, וכו', ע"כ.

הרי שכבר קודם מתן תורה נתרפאו כל המומים.

ובאמת יש לעיין בדבריהם שהביאו מהא דקודם מתן תורה לא 
חפץ הקב"ה ליתן תורתו לבעלי מומין ושלח המלאכים לרפאותן, 
נראה שהתורה  והרי אדרבה מדהוצרך שיבואו המלאכים לרפא, 

עצמה אינה מרפאת.

כ' ט"ו( דמה שאמר הקב"ה  יתרו שמות  )עיין מש"נ בפרשת  ונתבאר בזה 
את  לכבד  כדי  זה  היה  לא  מומין,  לבעלי  תורתי  דין שאתן  אינו 
מעמד נתינת התורה, שאין ראוי שישתתפו בו כשהם בעלי מומין, 
אלא הסיבה שהוצרכה רפואתם, הוא מפני שמעמד זה היה זמן 
נתינת התורה לכל ישראל, והיה נצרך גם שלא יעדר מהם איש, 
כדי שתהיה הנתינה מושלמת לכל ישראל )כדאיתא במדרש בפרשת כי 
ישנם רמ"ח מצות עשה אשר רמ"ח  ובתורה  ח'(  ז'  רבה  דברים  תבוא 

פרשת דברים 
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נקט המשך חכמה בפשיטות דאם לא קידשה לעתיד לבוא, אזי 
תהיה ירושה וחלוקה מחודשת על ארץ ישראל, ובמק"א )עיין בד 
ישראל  ארץ  דין  דבעיקר  נתבאר  יב(  סימן  וגיטין  לב  סימן  זרעים  קודש 

כבר  קיים  זה  וענין  וקדושתה,  חשיבותה  א.  עניינים,  ג  נאמרו 
בה  ירד  לא  וכן  תחילה,  נבראת  ישראל  העולם, שארץ  מבריאת 
בב"ב קיט.  ואיתא  ישראל בארץ  דין ממון שזכו  ב.  וכו',  המבול 
דארץ ישראל מוחזקת היא לנו מאבותינו, ושם ק. איתא שאברהם 
זכה בארץ על ידי הילוך, ג. קדושת ארץ ישראל המיוחדת לענין 
בימי  הכיבוש  ידי  על  נעשה  זה  וענין  בארץ,  התלויות  מצוות 

יהושע.

רק על חלק  הוא  לא בטלה,  או  דהנידון אם בטלה  נתבאר  ושם 
ישראל,  בארץ, אבל שם ארץ  לענין מצוות התלויות  זו  קדושה 
וכן זכיית ישראל בארץ זה לא בטל, ואם כן הוא לא תהיה חלוקה 
מחודשת לעתיד לבוא, ומאידך כתיב ביחזקאל מ"ז דלעתיד לבוא 
גם הגרים יטלו חלק בארץ, ומוכרח לזה חלוקה מחודשת, אולם 
כן לא  ואם  יושב,  יטול בשבט שבתוכו הוא  גר  שם מבואר דכל 
יהי' צורך עבור זה בחלוקה מחודשת רק בתוך השבטים עצמם, 

וצ"ע בכל זה.

זכות כיבוד אב של עשו

נּו ָלֶכם ָצפָֹנה. )ב' ג'( ה פְּ ַרב ָלֶכם סֹב ֶאת ָהָהר ַהזֶּ

הוזהרו ישראל שלא להתגרות כלל בבני אדום, ובמדרש )דברים רבה 
א' ט"ו( איתא :

מלחמה,  עמו  לעשות  ישראל  שבאו  כיון  יודן  א"ר 
בו,  קבורין  שהאבות  הר  אותו  למשה  הקב"ה  הראהו 
א"ל משה אמר להם לישראל אין אתם יכולין להזדווג 
לו, עד עכשיו מתבקש לו שכר הכיבוד שכבד את אלו 
לכם  רב  בענין  מנין ממה שקרינו  הזה,  בהר  שקבורין 

סב את ההר הזה;

והיינו שהרי את סיחון ועוג כבשו, ומדוע באדום לא יגעו, על זה 
אמרו חז"ל שזכות כיבוד אב עומדת לו ולדורותיו, אמנם לעתיד 
לבא ישמידו גם את עשו כי הרי אין הכסא שלם כל זמן שמלכותו 

קיימת.

ולעיל במדרש שם איתא :

את  אני  כמו  אבותיו  את  בריה  כיבד  לא  רשב"ג  אמר 
יותר ממני, כיצד,  אבותי, ומצאתי שכיבד עשו לאביו 
צואים,  בכלים  אבי  את  משמש  הייתי  רשב"ג  אמר 
הכלים  אותן  משליך  הייתי  לשוק  הולך  וכשהייתי 
ולובש כלים נאים ויוצא בהן, אבל עשו לא היה עושה 
כן, אלא אותן כלים שהיה לובש ומשמש בהן את אביו 

הן מעולים וכו';

נערה  על  ובא  ורוצח  בעיקר,  כופר  עשו  הרי  עיון  צריך  ובאמת 
המאורסה, ואיך הגיע לדרגה גבוהה כל כך במצוה זו, וצ"ע.

ובעיקר הדבר נראה לבאר דמה שהיה לובש בגדי חמודות כשהיה 
משמש לפני אביו, הענין בזה שנהג את אביו כמלך, וכמו שלפני 
מלך לא יעלה על הדעת לשמש בבגדים שעימם הוא משתמש 
בביתו, אלא צריך מדים מיוחדים המתאימים לכבוד המלכות, כך 
עשו כששימש את אביו עשה כן רק בבגדיו החמודות כמשמש 

לפני מלך.

עבורה,  הוא  כשנצרך  מום  לרפא  התורה  כח  וכבר  לשונו,  מכח 
וכעת יכול היה משה ללמד לאחרים בלא קושי.

ובתנחומא )סימן ב'( איתא :

אנכי,  דברים  איש  לא  אמרת  אתמול  ישראל  אמרו 
חייך,  יצחק אם אתה  כך, א"ר  כל  ועכשיו אתה מדבר 
כל  את  למד  כבר  משה  והתרפא,  התורה  את  שנה 
אמר  אנכי,  דברים  איש  לא  שאמר  הפה  וכו',  התורה, 
כאיל פסח  ידלג  אז  ואמר  צווח  והנביא  אלה הדברים, 

ותרון לשון אלם.

התורה  שכח  אלא  טבעי,  ריפוי  זה  היה  שלא  נראה  ומדבריהם 
הועיל לו שכשדיבר דברי תורה נשמעו דבריו ברמה ללא פגם, וזה 
היה הפלא הגדול, דאפילו פה שהוא כבד, כשמדבר דברי תורה 
אין לו כל הפרעה, כי אם כבר נתרפא, מה ההתפעלות שאותו פה 

שאמר לא איש דברים אנוכי אמר אלה הדברים.

רפואה ללשון גם בתורה שבכתב

והנה לשון המדרש כאן הוא אמר הקב"ה ראה לשונה של תורה 
ונראה מזה מזה שיש ענין  וכו',  מה חביבה שמרפא את הלשון 
ויש לעיין  מיוחד בלשונה של תורה, שמרפא את הלשון דוקא, 
שהרי בתנחומא )בפרשת יתרו שם( שתורה רפואה היא לכל הגוף, ומה 
כאן שלשונה של תורה  הגוף שאמרו  יותר מכל  נתחדש בלשון 

היא רפואה ללשון.

מפני  נתבאר  כבר  רפואה,  היא  שתורה  זה  דענין  בזה  ונראה 
שהתורה היא כנגד אברי האדם, ומכח שלימות האדם בתורה זוכה 
גם לשלימות באדם, וזה נעשה מכח מה שכשעוסק בתורה כראוי, 
מתעלה ומשתנית מהותו ונהפך הוא עצמו לתורה, וידועים דברי 
הבית הלוי )דרוש יח( דתורה שהאדם משתנה על ידה ונעשה לתורה 
בעצמותו, היא רק תורה שבעל פה, שהיא נמסכת באדם ומשנית 

את מהותו, אבל לתורה שבכתב אין מעלה זו.

ומעתה נראה דזה מה שנתחדש כאן בלשונה של תורה, שאפילו 
שלמדם משה כעת תורה שבכתב, נתרפא לשונו על ידי זה, דבר 
שאינו בכל האברים, שרפואתם היא רק מכח עסק מושלם בתורה 

שבעל פה.

חלוקת הארץ לעתיד לבוא

ר  י ִלְפֵניֶכם ֶאת ָהָאֶרץ ּבֹאּו ּוְרׁשּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאשֶׁ ְרֵאה ָנַתתִּ
ָלֶהם  ָלֵתת  ּוְלַיֲעקֹב  ְלִיְצָחק  ְלַאְבָרָהם  ַלֲאבֵֹתיֶכם  ה'  ע  בַּ ִנשְׁ

ּוְלַזְרָעם ַאֲחֵריֶהם. )א' ח'(

במשך חכמה כאן הביא דברי הספרי וז"ל :

אלה   - "ולזרעם"  הארץ,  באי  אלה   - להם"  "לתת 
דבר  וירבעם.  דוד  שכבשו  אלה   - "אחריהם"  בניהם, 
אחר: "לתת להם" - אלה באי הארץ, "ולזרעם" - אלה 

עולי בבל, "אחריהם" - אלה ימות המשיח. ע"כ. 

וכתב על זה המשך חכמה וז"ל: פשוט דפליגי אם קדושה ראשונה 
נתינה  אין לאחר  כן,  לבא, אם  וקידשה לעתיד  קידשה לשעתה 
ראשונה כלום, על כן דריש על כיבוש ראשון, אבל הדבר אחר קאי 
בהשיטה דקדושה ראשונה ושניה לא קידשו לעתיד לבא, ולכך 
חשיב להו כל חדא לנתינה בפני עצמה, ולישנא בתרא סבר כיבוש 
יחיד לאו שמיה כיבוש ]כמו דפליגי בזה תנאי בגיטין ח' עיין שם[ 

ולכך לא חשיב כיבוש דוד וירבעם, ופשוט.



ירושלים,  על  היא  הבקשה  מברכות  אחת  העמידה  בתפילת 
ולירושלים עירך ברחמים תשוב ותשכון בתוכה כאשר דברת ובנה 
אותה בקרוב בימינו בנין עולם וכסא דוד עבדך מהרה לתוכה תכין, 
וכן ישנה בקשה על העבודה בברכת רצה, ובסיום התפלה יהי רצון 
ותן חלקנו בתורתך  מלפניך שיבנה בית המקדש במהרה בימינו 
ושם נעבדך ביראה כימי עולם וכשנים קדמוניות, ולכאורה הוא 

כפילות.

אמנם הביאור הוא דהתפלה היא במקום הקרבנות וכדכתיב )הושע 
יד( ונשלמה פרים שפתינו )עיין במדבר רבה י"ח כ"א( וכשמסיים התפלה 

מבקש מהקב"ה שיבנה בית המקדש ושם נעבדך וכו', שנזכה כבר 
לעבודת הקרבנות בפועל ולא רק לתפלה במקום קרבנות.

לענין  בתורתך  חלקנו  ותן  שייכות  מה  לעיין  יש  שעדיין  אלא 
זה, והיה צריך להיות נוסח הבקשה שיבנה בית המקדש במהרה 

בימינו ושם נעבדך ביראה כימי עולם וכו', וצ"ב.

תורה  מלמדו  אב  לו  שיש  מי  שבתחלה  איתא  כא.  ב"ב  בגמ' 
ולמדתם אותם,  דרוש  היה למד תורה, מאי  לא  לו אב  מי שאין 
ולמדתם אתם, התקינו שיהו מושיבין מלמדי תינוקות בירושלים, 
מאי דרוש כי מציון תצא תורה וכו'; ובתוס' שם פירשו ענין מה 
וז"ל: לפי שהיה רואה קדושה גדולה  שהתקינו בירושלים דוקא 
שמים  ליראת  יותר  לבו  מכוון  היה  בעבודה,  עוסקים  וכהנים 
אלו,  בימים  בדברינו  נתבאר  וכבר  יעו"ש.  וכו'  תורה,  וללמוד 
באיוב  וכדכתיב  יראה,  מתוך  כשבאה  רק  היא  החכמה  שמעלת 
כ"ח הן יראת ה' היא חכמה, וכיון שרואה כהנים עוסקים בעבודת 

המקדש בא לידי יראה, ועל ידי זה תורתו תהיה כראוי.

וזהו טעם מה שאמר הכתוב )ישעיה ב' מיכה ד'( כי מציון תצא תורה 
ודבר ה' מירושלים, כי במקום זה שיש בו השפעת יראת שמים 

הוא מקום התורה.

וכבר נתבארו דברי חז"ל במדרש פרשת תרומה על הכתוב )שמות 
כ"ה ח'( ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, משל למלך שהיה לו בת 

יחידה, בא אחד מן המלכים ונטלה, ביקש לילך לו לארצו וליטול 
לאשתו, אמר לו בתי שנתתי לך יחידית היא, לפרוש ממנה איני 
יכול, לומר לך אל תטלה איני יכול לפי שהיא אשתך, אלא זו טובה 
שאדור  לי  עשה  אחד  קיטון  הולך  שאתה  מקום  שכל  לי  עשה 
הוא  ברוך  הקדוש  אמר  כך  בתי,  את  להניח  יכול  שאיני  אצלכם 
לומר  יכול,  איני  הימנה  לפרוש  התורה,  את  לכם  נתתי  לישראל 
בית  יכול, אלא בכל מקום שאתם הולכים  איני  לכם אל תטלוה 

אחד עשו לי שאדור בתוכו שנאמר ועשו לי מקדש;

ובעיקר מה שאמרו חז"ל דאמר הקב"ה לפרוש הימנה איני יכול, 
צריך ביאור במה נחשב שהוא פורש מן התורה, והלא הוא ותורתו 
את  שנתן  אחר  בזה  נשתנה  ומה  תמיד,  יחדיו  ודבוקים  הוא  חד 
התורה לישראל, וכן גם יש להעיר בהא דאיתא במדרש להלן שם 
והוא מדברי הגמרא בברכות ה. על הכתוב )משלי ד' ב'( כי לקח טוב 
נתתי לכם תורתי אל תעזובו, בא וראה שלא כמדת הקדוש ברוך 
הוא מדת בשר ודם, מדת בשר ודם אדם מוכר חפץ לחבירו מוכר 
עצב ולוקח שמח, אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, נתן להם תורה 
לישראל ושמח, שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו; 
יצאה ממנו התורה  לא  והרי  בזה,  כנ"ל מה הדמיון  ביאור  וצריך 

כלל.

)ב"מ נט:( כי לאחר שניתנה  והביאור בזה הוא דהנה איתא בגמרא 
תורה לישראל כבר לא בשמים היא, וכשנחלקו חכמי ישראל רבי 
אליעזר וחביריו בדין תנור של עכנאי, והיה דעת הרוב כנגדו, והוא 

עמד על דעתו עד שיצאה בת קול מן השמים הלכה כרבי אליעזר, 
קם רבי יהושע ואמר אין משגיחין בבת קול כי לא בשמים היא, 
והביאור בזה שנתחדש במתן תורה חידוש עצום כי חכמי ישראל 
וזהו ענין מה  נעשו בעלי התורה, ודעתם קובעת לחדש דברים, 
שמבקשים בתפלה ותן חלקנו בתורתך, אותו חלק שאנו מחדשים 
בתורה, ולהלן שם בגמרא איתא דבאותה שעה הקב"ה אמר נצחוני 
בני נצחוני בני, ונמצא לפי זה כי יש בנתינת התורה לישראל מעין 
לי  עשו  הקב"ה  אמר  ולכן  היטב,  ודו"ק  מסוימת  במדה  פרישה 

מקדש.

כמו  דוקא  בירושלים  לתורה  מיוחדת  מעלה  שיש  הטעם  וזהו 
שכתבו התוס' כי שם באים לידי יראת שמים מכח שרואים עבודת 
הכהנים, ועל ידי זה זוכים לכוין לאמת, ובמצודת דוד פירש דעל 
ידי שרואים הנסים והנפלאות שהיו בקביעות במקדש ובירושלים 
באים לידי יראת שמים, ועל ידי זה זוכים לכוין לאמת, כי כח זה 
שזכו ישראל בקבלת התורה שנמסרה להם התורה, ודאי אינו בכל 
מי שיחדש סברות מכריסו, ורק במי שדבוק בתורה כראוי, אצלו 
שייך ענין זה שנמסרה לו התורה ובכחו להכריע ולפסוק הלכות 

וכלפיו נאמר ענין זה של לא בשמים היא.

וכבר ידועים דברי מרן החזון איש זצ"ל של'דעת תורה' אין זוכים 
אלא על ידי דבקות בתורה, ואמנם היום נעשה מושג זה נפוץ וכל 
הוראה מתפרסמת בנוסח של דעת תורה, אבל האמת היא שכדי 
לזכות לדעת תורה צריכים דרגה מיוחדת של דבקות בתורה, ולזה 

אפשר לזכות בקל יותר בירושלים.

ובזה מבואר גם נוסח התפלה שיבנה בית המקדש במהרה בימינו 
ותן חלקנו בתורתך, כי הזכיה בתורה מיתלי תלי בקיומו של בית 
המקדש, שעל ידו באים לידי יראה וזוכים לדבקות בתורה כראוי.

ואמנם כבר נתבאר דחובת האבלות על בית המקדש היא בעיקר 
הגר"א  וכמו שביאר  הוא הפסד התורה,  והשלישי  דברים,  ג'  על 
הכתוב באיכה )ב' ט'( מלכה ושריה בגויים אין תורה, ואחר החורבן 
כבר אין בכוחנו לחדש כל כך בתורה, וחיבורנו אל התורה נתמעט 
נתרחקנו  אנו  גם  וכן  נתבאר,  שכבר  וכמו  כאירוסין  להיות  וחזר 
מחמת כן מהקב"ה, ובפסחים פז. מייתי הכתוב )הושע ב'( והיה ביום 
ההוא נאם ה' תקראי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי, אמר רבי יוחנן 
ככלה בבית חמיה ולא ככלה בבית אביה; אירוסין נעשה על ידי 
קנין הבעל, וקנין עניינו בעלות וגם שמו הוא בעלי, אבל אישי הוא 
כבר ענין אישות ועניינו חיבור מושלם באופן של ודבק באשתו 
והיו לבשר אחד )בראשית ב'( וגם על התורה מצינו שהמשיל שלמה 
המלך את החיבור עמה לאישות, וכתיב )קהלת ט' ט'( ראה חיים עם 
אשה אשר אהבת, ובמדרש שם איתא דקאי על התורה, וכשיעור 
החיבור שבין ישראל לתורה כך חיבורם עם הקב"ה, התורה היא 
וכשהחיבור  אצל הקב"ה,  ככלה  הם  וישראל  ישראל,  אצל  ככלה 
החיבור של  גם  אירוסין  בדרגת  רק  הוא  התורה  עם  ישראל  של 

הקב"ה איתנו מתמעט ונעשה כאירוסין ונקרא בעלי ולא אישי.

ועל זה באה הבקשה שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ואז נוכל 
לזכות על ידי זה ליראה כראוי ולהגיע לדבקות בתורה כראוי, ואז 
מבקשים גם ההמשך של עבודת ה' בשלימות על ידי הקרבנות, 

וא"ש.

בברכת ירושלים נוסף עוד בקשה וכסא דוד עבדך מהרה לתוכה 
תכין, וצריך ביאור מה שייכות כסא דוד לבקשה זו, והביאור כנ"ל 
ובסנהדרין  המקדש,  בבית  יושבים  היו  שסנהדרין  מצינו  שהרי 
יד: איתא דאם מצאן חוץ למקדש והמרה עליהן פטור, דהמקום 

השפעת המקדש לכוין לאמיתה של תורה



גורם, מפני שבמקדש זוכים להרגיש את הקב"ה ועל ידי זה באים 
בית  למלכי  אלא  בעזרה  ישיבה  דאין  איתא  כה.  וביומא  ליראה, 
דוד בלבד, וצ"ב מדוע נשתנו מלכי בית דוד שהותר להם לישב 
בעזרה, והביאור בזה דבסנהדרין צג: דריש ממה שנאמר על דוד 
כח  לו  ונמסר  שזכה  והיינו  מקום,  בכל  כמותו  שהלכה  עמו  וה' 
ידי  על  לזה  לזכות  הדרך  הרי  ולמש"נ  להלכה,  בתורה  ההכרעה 
בית המקדש שמשם זוכים ליראה שמביאה לדבקות בתורה וכח 
לכוין לאמיתה, ואמנם מצינו בדוד שביקש )תהלים כז( שבתי בבית 
ה' כל ימי חיי וגו', כי מכח זה זוכים וכנ"ל, ולהכי מלכי בית דוד הם 

ראויים לישב בעזרה.

סימן  )או"ח  הפוסקים  דנו  ירושלים  ובנה  בברכת  המזון  ובברכת 
קפ"ח יעו"ש בב"י ובדרכי משה וכן בשו"ע ורמ"א( אם חותמים בונה ברחמיו 

ירושלים או בונה ירושלים בלא תיבת ברחמיו והביאו דברי הכל 
ציון  א'(  )ישעיה  לפי שנאמר  ברחמיו  לומר  חיים שאין  וארחות  בו 
במשפט תפדה, הרי דבנין ירושלים יהיה במשפט ולא ברחמים, 
ברחמים,  ירושלים  על  בקשות  מליאה  התפלה  שהרי  וצ"ב 
לציון  בשובך  עינינו  ותחזינה  תשוב,  ברחמים  עירך  ולירושלים 
במשפט,  תהיה  ירושלים  ותקומת  דבנין  לומר  וצריך  ברחמים, 
אבל אחר הבנין צריך לזכות להשראת השכינה שתרומם ותביא 
כראוי,  לתורה  ידה  על  לזכות  ושנוכל  שמים,  יראת  לידי  אותנו 
ולזה זקוקים לרחמים, ועל זה מבקשים ולירושלים עירך ברחמים 
תשוב וכו', ומבקשים וכסא דוד לתוכה תכין, כי הברכה עוסקת 
בחלק זה שזכה לו דוד המלך שהלכה כמותו בכל מקום מכח זה 

שהיה דבוק בתורה ושואף תמיד לבנין המקדש.

חלקנו  ותן  של  זה  ממצב  חסרנו  המקדש  בית  שנחרב  ואחר 
ועל לעתיד לבוא  בינינו לקב"ה רח"ל,  כי נעשה פירוד  בתורתך, 
כתיב בישעיה )ס"ב( ומשוש חתן על כלה ישיש עלייך אלקיך, כי 
בין ישראל לקב"ה היא כמידת חיבור  כמש"נ השייכות והחיבור 
גם  כבתחילה  השכינה  השראת  וכשתחזור  התורה,  עם  ישראל 

החיבור עם התורה ישוב להיות חיבור גמור, וממילא גם שייכות 
ישראל עם הקב"ה תהיה כנישואין בחיבור גמור.

כה.  יומא  ברש"י  בלבד  דוד  בית  למלכי  אלא  בעזרה  ישיבה  אין  דין  ובעיקר 

כתב דילפינן זה מקרא דכתיב לעמוד לשרת וז"ל: אין ישיבה בעזרה - שנאמר 

לעמוד לשרת העומדים שם לפני ה'; ויש לעיין דבסנהדרין קא: איתא גמירי: 

דאין  גמירי  שם  ופרש"י  בלבד;  יהודה  בית  למלכי  אלא  בעזרה  ישיבה  דאין 

ישיבה - הלכה למשה מסיני, ולא מקרא; וסותר דבריו דביומא כתב דילפינן 

זה מקראי רק הלכה  ובסנהדרין כתב דאין  לה מקרא שנאמר לעמוד לשרת, 

למשה מסיני.

ישיבה  שאין  הדין  דיסוד  י"ט(  סימן  )ח"א  זצ"ל  מאלין  הגרא"ל  בזה  וביאר 

יסוד הדין הוא שגם  וכו', אינו איסור מיוחד של ישיבה בעזרה, אלא  בעזרה 

עצם הכניסה לעזרה אינה מותרת כשהיא בלא שום דין וסיבה, ואמנם נוסח 

התפלה הוא ואין אנחנו יכולים לעלות ולראות ולהשתחוות לפניך, לפני הקב"ה 

צריך לבוא בהשתחואה ואברהם אבינו בדרכו לעקדה אמר לנעריו שבו לכם 

פה עם החמור ואני והנער נלכה עד כה 'ונשתחוה' ונשובה אליכם, וצ"ב מדוע 

מיוחד  ענין  דיש  מבואר  במקומו,  ישתחוה  ולא  להשתחוות  כדי  ללכת  צריך 

של השתחואה לפני ה', ואי אפשר לקיימו בכל מקום, ולכן כשנכנסים לעזרה 

מפני  רק  דזהו  הגרא"ל  וביאר  לעזרה,  ליכנס  גם  מותר  דמ"מ  רק  משתחוים, 

שנתחדש דין עמידה לפני ה', שבעצם כניסתו ועמידתו לפני ה' יש בזה קיום 

דין, ובזה ביאר דברי רש"י דעצם הדין שאסור ליכנס לעזרה לא ילפינן מקרא 

אלא גמירי הכי מהלכה למשה מסיני, וזה מה שכתב רש"י בסנהדרין, ומקרא 

בעצם  דין  קיום  דיש  ילפינן  ה',  לפני  העומדים  מדכתיב  וכן  לשרת  דלעמוד 

העמידה לפני ה', ולכן רשאי להכנס לעזרה כשעומד, זה תוכן דברי הגרא"ל 

זצ"ל.

ולפי זה י"ל שמלכי בית דוד שהוא היה המורה והלכה כמותו בכל מקום הם 

צריכים להכנס לעזרה כדי לינק ביותר כח זה, ולכן להם הותרה הישיבה בעזרה.

וכדי לזכות לזה צריכים רחמים, וכשיתגלגלו רחמי המקום עלינו 
נזכה לושם נעבדך ביראה כימי עולם וכשנים קדמוניות.

דברי רבנו מרן רה"י שליט"א

בכינוס למען קרן ההסעות בבית מרן רה"י הגרי"ג אדלשטיין שליט"א

יום ג' ה' מנ"א ה'תשפ"ב

מול  יושר  באין מליץ  כתוב  בתפילת ראש השנה  הנאמר  בפייט 
הוא  הדברים  ומקור  ומשפט,  חק  דבר  ליעקב  תגיד  פשע,  מגיד 
שהקטיגור  תקופה  יש  לרות,  בפתיחתא  רבה  המדרש  מדברי 
מקטרג, יש בעוונותינו הרבים הרבה יהודים שלא שומרים תורה 
זהו  משתתק,  שהסניגור  כך  כדי  עד  מקטרג  והקטיגור  ומצוות, 
מצב של באין מליץ יושר מול מגיד פשע, אומר הקב"ה לסניגור 
נשתתקת, כבר אין לך מה להגיד זכות על עם ישראל, אני אגיד, 
ישראל  כלל  ומשפט,  חוק  דבר  ליעקב  תגיד  הפיוט  המשך  וזהו 

קבלו את התורה, וזה מספיק כדי להציל אותם מהקטרוג הגדול.

אם  כבנים  אם  ואומרים  רחמים  מבקשים  השנה  ראש  בתפילת 
כעבדים, אם אנו כבנים ודאי מבקשים רחמים כרחם אב על בנים, 
וגם אם רק כעבדים גם כן, מהו ההבדל בין בן לעבד, רואים את 
זה בחיים, אדם שיש לו כמה בנים, והוא מבקש מאחד מהם תביא 
לי כוס תה, פתאום קופץ ילד אחר והוא מביא את הכוס תה, על 
אף שאבא לא ביקש ממנו, כי מה אני צריך לחכות שאבא יבקש 
ממני?, ברגע שאני שומע שאבא רוצה כוס תה אני מזדרז למלא 
את רצונו, וזהו התכלית להגיע לידי מצב של ויעשו כולם אגודה 
אחת לעשות 'רצונך' בלבב שלם, אנחנו רוצים לדעת מה הקב"ה 

רוצה, ואנחנו כולנו נעשים אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם, 
בעבד זה לא ככה אם האדון אומר לעבד תביא לי משהו העבד 

השני אומר ב"ה הוא לא ביקש ממני, זה הבדל גדול.

אבל אנחנו בנים ולא עבדים, וכולנו במטרה לעשות את רצון ה', 
ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם, והקב"ה רוצה 
מאיתנו שנקיים את התורה, נקיים את מה שהוא אומר, ואז הכלל 
הוא אם אתה תעשה רצוני אז אני אעשה רצונך גם כן, וזהו ענין 
צדיק גוזר והקב"ה מקיים, אמר הקב"ה אתם עושים רצוני אז אני 

אעשה את רצונך.

ויעשה  עלינו,  ירחם  שהקב"ה  ורוצים  מתפללים  אנחנו  זה  על 
אגודה  כולם  ויעשו  של  למצב  לזכות  רוצים  ואנחנו  רצוננו,  את 
אחת לעשות רצונך בלבב שלם, בשביל מה התאספו כאן כולם, 
מה  רוצים,  אנחנו  רוצים?  אנחנו  מה  הזה,  בשולחן  היושבים  כל 
רוצה,  שהוא  מה  נעשה  אנחנו  רוצה  הוא  ואם  רוצה,  שהקב"ה 
ורצונותינו,  בקשותינו  את  ימלא  שהוא  הזכות  גם  לנו  תהי'  ואז 
ואנחנו מבקשים מהקב"ה תרחם עלינו, ותציל את כל כלל ישראל, 

והקב"ה יקיים ונזכה לגאולה שלימה בב"א.
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ָבִרים תשפ"ב  פרשת ּדְ
שיעור הגר"י זילברשטיין שליט"א ב"בית הכנסת המרכזי רמת אלחנן"

 לע"נ שמואל ב"ר משה גודלבסקי ז"ל
לע"נ אברהם יצחק בן אליעזר מנחם ושרה שפס ז"ל

ת"ב נדחה, האם יום א' הוא תשלומין, או 
שחז"ל קבעו שזה זמנו ?

שאלה :

או  תשלומין,  הוא  א'  יום  אם  מינה  נפקא  למאי 

שהוא זמנו של ת"ב ?

תשובה :

ביום  א'.  ביום  שהגדיל  קטן  של  דינו  מה  א. 

בר המצוה  ויום  קטן,  עדין  היה  ת"ב שחל בשבת 

שלו הוא ביום א', י' באב. אם נאמר שעיקר הדין 

היות  אמרו  חז"ל  רק  בשבת,  היא  שהתענית  הוא 

ואי אפשר לצום בשבת, אנחנו דוחים את הצום. 

אם כך הרי בזמן התענית הקטן היה פטור. אבל אם 

נאמר שמראש חז"ל קבעו שבמקרה כזה התענית 

וחייב  גדול  כבר  הוא  א'  ביום  הרי  א',  ביום  היא 

לצום.

חולה שבשבת היה מנוע מלצום, אבל ביום  ב. 

נדחית  שהתענית  נאמר  אם  לצום.  יכול  כבר  א' 

משבת ליום א', הוא פטור מתשלום. אבל אם נאמר 

שחז"ל קבעו את התענית ליום א', הוא חייב לצום, 

משום שהוא כבר לא חולה.

על פניו נראה, שאכן הצום הוא בשבת, ויום ראשון 

הוא תשלומים. ראיה לדבר היא מהכתוב בשולחן 

ערוך ]או"ח תקנ"ט ט'[, שסנדק בת"ב שנדחה, אינו 

הברית.  לאחר  עד  רק  צם  אלא  תעניתו,  משלים 

אם חז"ל היו קובעים את יום א' כעיקר הצום, לא 

היה שייך שלא ישלים תעניתו. מכאן שת"ב שחל 

בשבת נדחה,  ויום א' הוא תשלומין לו.

אדם שיש לו יתר לחץ דם ואינו מאוזן, 
האם יצום בת"ב ?

תשובה :

נאמר ב'ערוך השולחן' ]תקנ"ד ז'[: "וכן מי שאינו 
שיפול  שקרוב  חלוש  הוא  אם  בת"ב,  לצום  יכול 
לחולי אבל בלי סכנה, אין לו להתענות, שבמקום 
מוטל  שאינו  חולה  אפילו  רבנן.  גזרו  לא  חולי 
במטה, ואין בו סכנה, כיוון שהוא חולה וחש בגופו.

 ? בגופו  החש  חולה  הכוונה  מה  להסביר  נראה 
דהיינו שלמחרת הצום ירגיש סחרחורת, ולכן לא 

צריך לצום.

כדאי  אין  לצום  צריך  שלא  "מי  הרמב"ן:  כותב 
להחמיר".

לסיכום: אדם הסובל מיתר לחץ דם ולא מאוזן, אם 
- שלא  זהו חש בגופו  ירגיש סחרחורות,  למחרת 

צריך לצום.

כתב הרמב"ם: תינוקות שלא הגיעו לגיל 
בר מצוה לא יצומו מפני הסכנה

שאלה :

שאלו חכמי הדור, ראינו תינוקות שצמו ולא אירע 
להם דבר ?

תשובה :

השיב על כך ר' דוד צינזהיים זצ"ל: נכון שעכשיו 
הצום,  עקב  השפעה  כל  מרגיש  אינו  קטן  אותו 
עשרות  וכעבור  בו,  פוגם  שזה  לדעת  צריך  אבל 
שצם  הצום  של  ההשפעה  שתתגלה  ייתכן  שנים 
מפני  יצום  שלא  הרמב"ם  התכוון  לזה  בקטנותו. 

הסכנה – כלומר, ייתכן שהסכנה תתגלה.
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כשנתגלה לרופא לפני חופה - שהחתן 
היה חולה נפש !!

שאלה :

ישראל  לארץ  בחור  עלה  שנה  כשבעים  לפני 

כלה  עם  והתארס  ממש,  חמד  בחור  והיה  מהודו, 

נאה וחסודה.

רופא(  )שהיה  הכלה  מקרובי  אחד  החתונה,  ביום 

של  החתן  "זה   : עיניו  וחשכו  החתן  את  זיהה 

קרובתי הכלה?! עמו היא הולכת להקים את ביתה 

הערב ? והרי אני מכיר אותו היטב מבית החולים, 

הייתי זמן מה בהודו בתור רופא, ואני ראיתי את 

הבחור שאינו בריא בנפשו, והיה יוצא ונכנס בבית 

החולים של חולי נפש, זה הרי ממש מקח טעות".

מאד  וחשש  הבחור,  את  הכיר  הוא  שרק  מכיוון 

לקרובתו הכלה, לא ידע מה לעשות, מצד אחד זהו 

מקח טעות אמיתי, שהכלה נופלת לפח עם בחור 

כזה, ומצד שני, הרי היום זה יום החופה, וכי יבטל 

חתן  מאמלל  אני  הרי  החופה,  ביום  החתונה  את 

בצורה נוראה.

בצר לו, רץ לביתו של הגאון רבי צבי פסח פרנק 

הוא  מה  ושאלו  הסיפור,  כל  את  לו  וסיפר  זצ"ל, 

צריך לעשות, אם לא יגלה לכלה הוא מאמלל אותה 

לעולם, ואם יספר, הוא מאמלל את החתן בבושה 

עצומה שתעשה לה כנפים בכל העולם, מה יעשה?

היה ניכר על הגאון רבי צבי פסח פרנק שזו שאלה 

מאד קשה, והוא חוכך זמן רב בדעתו מה לעשות, 

וזה מובן, כי יש כאן שאלה מאד קשה; מצד אחד 

כלה שעומדת להתחתן עם בחור כזה, ויתכן שכל 

הקידושין הם מקח טעות, מצד שני, אם יבטלו את 

החתונה, גם זה איום ונורא לחתן ?

לאחר התלבטות השיבו רבי צבי פסח פרנק: אילו 

משיב  הייתי  אולי  לכן,  קודם  אותי  שואל  היית 

היום  נערכת  כיון שהחתונה  אבל  אחרת,  תשובה 

יכול  איני  נפשות,  וסכנת  עלבון  צער,  בזה  ויש 

את  ולבטל  הכלה,  את  לידע  תשובה,  להשיב 

החתונה.

אלא אני מברך את החתן שה' ישלח עזרתו מקודש 

ומציון יסעדהו, וישלח לו רפואה שלימה.

מהמעשה  ויותר  שנה  חמישים  נמצאים  כבר  אנו 

הזה, וברוך השם הברכה נתקיימה במלואה, והזוג 

חיי באושר, ִיָּתֵכן, שעד היום הכלה כלל לא יודעת 

מהדרמה שהייתה ביום חופתה.

יש לשאול מה היה צריך לפסוק במקרה כזה - מצד 

וצער  עלבון  כאן  יש  החתונה  שביום  נכון  אחד, 

של הבחור, אבל מצד שני אם לא יספרו זאת, הרי 

הכלה תסבול כל החיים, ואולי כן צריך לספר, כי 

הבחור פשע בעצמו שלא סיפר לכלה, אבל הכלה 

מה חטאה שלא מספרים לה ?

תשובה :

נראה להסביר פסקו של ה'הר צבי' - הסיבה שצריך 

לגלות את הפגם של החתן, הוא משום שנאמר 'לא 

]ע"ג.[:  בסנהדרין  כמבואר  רעך'  דם  על  תעמוד 

"ִמַּנִין לרואה את חבירו שהוא טובע בנהר, או חיה 

גוררתו, או לסטים באים עליו, שהוא חייב להצילו, 

תלמוד לומר 'לא תעמוד על דם רעך' ]ויקרא י"ט[", 

יעו"ש.

כאן בענייננו, החתן שהעלים מהכלה שהוא סובל 

עליו, שחייב  לליסטים באים  דומה  נפש,  ממחלת 

לגלות. כל זה אילו היה קרוב המשפחה בא לשאול 

החתונה  ביום  לשאול  כשבא  אבל  החופה.  לפני 

עלול  והוא  מאד,  מרובה  החתן  של  בושתו  תהיה 

להגיע לפיקוח נפש, כי עלול לקבל שבץ לב, ואף 

על פי שהוא גרם לכך, שהעלים את דבר מחלתו 

מהכלה, בכל זאת אסור להרגו.

שני  המשפחה  קרוב  לפני  עומדים  כאשר  לכן 

איסורים: 'לא תעמוד על דם רעך', ואיסור של "לא 

תרצח" גובר האיסור של "לא תרצח" ואסור לגלות 

את מחלת החתן כי יתכן שיהרוג אותו.

עלול  הוא  נפש  חולה  שהחתן  יגלה  לסיכום: אם 

יספר  ולא  נפש,  מלהרוג  להימנע  יש  לכן  למות, 

מבוכה  בעת  הצדיק  תפילת  קיבל  והשי"ת  לכלה, 

גדולה, וריפא את החתן.
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רופא מומחה, חטא בחטא שמגיע לו 
מאסר, אך הרבים צריכים לו לפיקוח נפש

שאלה :

רופא טיפל בחולה בצורה מאוד מוצלחת. החולה 
כמובן שדווקא  ורוצה  נוסף,  לטיפול  זקוק עכשיו 
הרופא הזה יטפל בו. הרופא לא נמצא בארץ - הוא 
עלילות  עליו  שהעלילו  טוען  הרופא  לחו"ל.  ברח 
רוצה  והמשטרה  כנגדו,  עדים  היו  אבל  שווא, 
לרשויות  פונה  החולה  הסוהר.  לבית  להכניסו 
אבל  בו,  לטפל  כדי  ארצה  לחזור  לרופא  שיתירו 
יעצרו  שלא  ערבויות  מהרשויות  דורש  הרופא 
מבלי  לחזור  לו  לתת  מסרבת  המשטרה  אותו. 
לבית  ויכניסוהו  יעצרוהו  יחזור,  ואם  שייעצר, 
הסוהר, למרות שהחולה הזה זקוק לו, ובלעדיו הוא 
אומלל. במשטרה טוענים שיש עוד רופאים טובים 

שיכולים לטפל בחולה זה. 

השאלה שהופנתה הייתה, אילו היו הולכים בארצנו 
לפי דעת תורה, מה היא דעת תורה במקרה מעין 

זה ?

תשובה :

"הגולה  ה"ח[:  פ"ז  רוצח  ]הלכות  הרמב"ם  כותב 
לדבר  ואפילו  לעולם  מקלטו  מעיר  יוצא  אינו 
מצוה....אפילו כל ישראל צריכין לתשועתו כיואב 
הכהן  מות  עד  לעולם  משם  יוצא  אינו  צרויה  בן 

הגדול. ואם יצא התיר עצמו למיתה". 

 ! לעולם  יוצא  זה שאינו  הכיצד  נשאלת השאלה: 
האם פיקוח נפש אינו דוחה את גאולת הדם ? 

צרויה  בן  יואב  אם  זצ"ל:  אלישיב  הרב  השיב 
ֵיֵצא מעיר מקלט, מותר לגואל הדם להורגו. אבל 
הרמב"ם לא כותב עצות, מה לעשות במקרה כזה 
שכולם זקוקים ליואב בן צרויה. אמר הרב אלישיב 
זצ"ל : אמנם מותר לגואל הדם להורגו, אבל בית 
במקום  אותו  שיסגרו  ע"י  ממנו,  זאת  ימנע  הדין 
שממנו לא יוכל לצאת, כל זמן שזקוקים ליואב בן 

צרויה. 

לענייננו, אם בית הדין רואה שלחולה זה יש גמירות 
מחלהו',  יכלכל  איש  ו'רוח  זה,  מרופא  רק  דעת 
לא  על השלטונות  יצווה  הדין  בית  גוונא,  בכהאי 
הרופא  השלטונות,  מבחינת  אמנם  ברופא.  לגעת 

חולה  לפנינו  יש  כאשר  אבל  להיענש,  חייב  הזה 
מסוכן, הם חייבים להתחייב שלא יגעו בו.  

הוריש את ביתו רק לבן אחד כדי 
שהדירה תחזור אליו כשיבוא משיח 

צדקנו

שאלה :

לו  והייתה  בנים,  כמה  לו  שהיו  ביהודי  מעשה 
ת"ו.  הקודש  עיר  בירושלים  העתיקה  בעיר  דירה 
רק  הדירה  את  מוריש  שהוא  כתב  הוא  בצוואתו 
לבנו הבכור, ּוַמְתֶנה, שבן זה יוריש את הדירה רק 
לבן אחד אחריו וכן הלאה.  כמו כן הוא ַמְתֶנה, שאין 
רשות למכור את הדירה בשום פנים ואופן עד כי 
יבוא שילה, וכשיבוא המשיח במהרה בימינו והוא 
יקום בתחיית המתים עם שאר מתי עמך ישראל, 
הדירה תחזור אליו, וכך תהיה לו דירה בירושלים 

עיר הקודש סמוך למקדש.

הנה, האיש הזה נפטר לבית עולמו, וכעת האלמנה 
בוכייה, יש לה כמה ילדים לחתן ואין לה מספיק 
כסף, והיא רוצה למכור את הדירה כדי לממן את 
צרכי חתונת ילדיהן, והיא שואלת האם היא יכולה 
לה למכור את  או שמא אסור  למכור את הדירה, 
הדירה כי בעלה השאיר תנאי מפורש שלא ימכרו 

את הדירה ?

תשובה :

לכאורה היה נראה שהתנאי של הנפטר אינו תקף 
משני טעמים:

א. יש בעיה בעצם התנאי, שהרי החלק העיקרי של 
התנאי הוא שהדירה תחזור אליו כשיקום בתחיית 
נתחלקה  לא  שירושלים  קיי"ל  והרי  המתים, 
הבחירה  מבית  ]פ"ז  ברמב"ם  כמבואר  לשבטים 
הי"ד, ובעוד מקומות[.  עוד מבואר בספר יחזקאל 
חדשה  חלוקה  תהיה  לבוא  שלעתיד  מ"ח[,  ]פרק 
לא  הוא  לקום לתחיה,  כן כשיזכה  ואם  לשבטים, 
יוכל להחליט אם יגור בדירה זו או לא, אלא תהיה 
חלוקה מחודשת לכל עם ישראל, ומכיוון שהחלק 

העיקרי של התנאי בטל, ממילא בטל כל התנאי.

היינו  אם  שאפילו  לומר  נראה  היה  כן  כמו  ב. 
מה  על  קיים  התנאי  תנאים,  דיני  שמצד  אומרים 
שאפשר לקיימו, ולכן אין זכות לבנים למכור את 
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"תנאי  הוא  התנאי  שכל  יתכן  מקום  מכל  הדירה, 
בטעות", שהרי מדובר כאן באחד שרוצה לעשות 
את  עשה  שהוא  מה  כל  שהרי  בוראו,  רצון  את 
רוחנית  במעלה  לזכות  שרצה  בגלל  היה  התנאי 
הוא  למעשה  אבל  למקדש.  סמוך  להיות  גבוהה 
בזה  זו בכמה חטאים: חטא ראשון,  בצוואה  חטא 
שהעביר את הנחלה לבן אחד במקום שיתחלק בין 
כל הבנים בשווה. חטא השני הוא, ששייר לעצמו 
לעשות  ביותר  הטוב  הדבר  והרי  בנחלה,  חלק 
נחלה  כך  שם  ועל  לבניו,  להעבירו  הוא  בנחלתו 
נקראת כך, דהיינו ש"נחלה" הוא מלשון נחל, לפי 
שנמשך ועובר מאבות לבנים כנהר ונחל שנמשך 

ממעין נובע1. 

אם כן בזה שהוא הוריש את הדירה רק לבן אחד, 
וכן הוא התנה שהדירה תחזור אליו, הוא לא עשה 
היה  שעשה  התנאי  כל  וממילא  הבורא,  רצון  את 

בטעות, וממילא הצוואה בטילה.

]חו"מ ח"ג סימן ל"ו[ שדן  יעויין ב'חקרי לב'  אכן 
בשאלה כעין זו, לגבי צוואה שנכתבה על ידי הגאון 
ה'אדמת  בעל  של  זקנם  )שהיה  מזרחי  ברוך  רבי 
קדש ובעל ה'פרי תבואה(, והצוואה אושרה על ידי 
גדולי הדור, וזה נוסח הצוואה: "בהיות שאני ברוך 
ירושלם...  בתוככי  בתים  הקב"ה  לי  נתן  מזרחי 
הורשתים  ואני  בתים,  ה'  הכל  בין  שהם  באופן 
נחלת  פטירתי  אחר  לי  שיש  והספרים  הם  לבני, 
לדירה  יהיו  שהבתים  בתנאי  אך  כמנהג,  אבות 
בלבד, ולא יהיה להם רשות לא להם ולא לבניהם 
ולא לבני בניהם עד סוף כל המשפחה, לא למכור 
ולא למשכן ולא ישעבדו אותם לשום כתובה לא 
עד  בנותיהם  לכתובת  ולא  בניהם  נשי  לכתובת 
עולם... ואם יבוא שום אדם חס ושלום לערער כדי 
למכור או למשכן בין מהבנים ובני הבנים... מעתה 
הוא מובדל מעדת ישראל ונח"ש כרוך, וכל זה הוא 
בכח התורה, אלא יהיו קיימים עד ביאת משיחנו 

במהרה בימינו, ואחר כך יחזרו הבתים אלי".

1   ז"ל השו"ע )חו"מ סימן רפב ס"א(: כל הנותן נכסיו לאחרים והניח היורשים, אף על פי שאין היורשים 

נוהגים בו כשורה אין רוח חכמים נוחה הימנו, וזכו האחרים בכל מה שנתן להם. ומידת חסידות שלא 
ונוהג  חכם  ְלָאִחיו  כשורה  נוהג  שאינו  מבן  אפילו  מהיורש,  הירושה  בה  שמעבירין  בצוואה  להעיד 

כשורה. הגה: מי שצוה לעשות בנכסיו הטוב שאפשר לעשות, יתנהו ליורשיו כי אין טוב מזה.

וסיים שם כותב הצוואה: "כל זה עשיתי כדי להיות 
דירה פה ירושלים ת"ו בביאת משיחנו...", ע"כ.

והנה בנידון שם, לא היה מדובר באעבורי אחסנתא, 
מפני שלמעשה היו לו חמשה בתים קטנים מאוד, 
והיו לו חמשה בנים, כך שכל בן קיבל חלק בשווה, 

והוא, לא נתן רק לבן אחד את הכל.

הוא התנה שאין רשות למכור את  גם שם  אמנם 
דירה  לו  שתהיה  רוצה  שהוא  מפני  כלל,  הדירות 
חזינן  כן  ואם  בימינו.  במהרה  המשיח  כשיבוא 
שתנאי זה הוא לא דבר מופרך, וגם אנשים גדולים 

רוצים להתנות כאלו תנאים.

לא  שהוא  זה  בעצם  חסרון  שאין  חזינן  כן  וכמו 
מנחיל לבנים את הבתים ואת הנחלה שיהיה שלהם 

לחלוטין.

מצד  זו  בצוואה  לדון  האריך  לב'  ה'חקרי  והנה 
הסברא שירושה אין לה הפסק, ואין בכוחו להוריש 
לבנים רק פירות של הדירה ולא את גוף הדירה, 

והוא כמתנה על מה שכתוב בתורה.

ואכן ה'חקרי לב' כתב בתחילה, שכל מה שהוא דן 
הוא רק בבחינת יגדיל תורה ויאדיר, מפני שאפילו 
אם נאמר שלפי דעתו אין קיום לצוואה, מכל מקום 
מי הוא אשר יכניס את ראשו בין ההרים הגדולים, 
ההוא סבא קדישא שציווה על זה ושהסכימו עמו 
אמנם  הם",  ידעו  ולא  ידענו  "דמה  דורו,  רבני 
והסיק שהצוואה תקפה.  למעשה הוא האריך בזה 

ואם כן לכאורה הוא הדין בענייננו.

מפני  בזה  לדון  מקום  קצת  עדיין  יש  אמנם 
שבענייננו הוא הנחיל את הכל לבן אחד, ולא חילק 
את הנחלה בשווה בין הבנים, ואילו אצל ה'חקרי 
לב' הוא חילק את הכל בשווה בין הבנים, ואם כן 
יש קצת מקום לומר שאם היה יודע שאין זה רצון 
התורה להביא הכל לבן אחד, אז לא היה כותב כן.

בצוואה,  להתחשב  לא  בענייננו,  נראה  למעשה 
הבית  את  ולחלק  לתורה,  מתאימה  שאינה  כיוון 
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שני  עוד  לדבר  שיסכימו  בתנאי  זה  כל  ליורשים. 
רבנים.

 להתחתן עם בעלת תשובה או עם גיורת 
בעלת מידות טובות

שאלה :

לו  שהציעו  שידוך,  מעוכב   40 כבן  תשובה,  בעל 
תשובה  בעלת  אחת,  הצעה  שידוך.  הצעות  שתי 
טובות,  מדות  ובעלת  ה'  יראת  בחורה   ,33 בת 
ומאידך,  תשובה.  בעל  לאותו  אופיינית  הצעה 
ההצעה השנייה, גיורת כבת 30, שעבדה על עצמה 
מאוד  מאוד  לרמות  והגיעה  מיוחד,  מאוד  באופן 
גבוהות בעבודת ה', ביראת שמים, במידות טובות 
זו ממש מושלמת  וצניעות. בחורה  ובעשיית חסד 
הגדול  החיסרון  טובות,  ובמידות  שמים  ביראת 
שלה, רק גירותה. על כן, בעל תשובה זה, מתלבט 
לאיזה הצעה לגשת קודם, אם לבעלת התשובה או 

לגיורת, את מי להעדיף?

תשובה :

הנה בגמרא מבואר שרבא הורה לבניו שלא ינסבו 
רצים  שכולם  בהוריות  מבואר  ומאידך  גיורתא, 
לישא גיורת. יש מתרצים שהגמרא בהוריות מיירי, 
שלא מצא אשה כשרה כמו הגיורת, ויש לזה סמך 
]סימן שע"ז[ שכתב בזה"ל:  מדברי הספר חסידים 
לב  לה  שיש  גיורת  ולוקח  טוב,  לב  לו  שיש  "כל 
טוב, וצנועים וגומלי חסדים, ונעימים במשא ומתן, 
ישראל  בזרע  מלהתחתן  בזרעם  להתחתן  מוטב 
שאין בהם אלה המידות, לפי שהזרע של גר יהיו 

צדיקים וטובים".

שמעיה  לגבי  ]ע"א:[  יומא  במסכת  מצינו  זה  כעין 
מבית  שיצא  אחד  גדול  בכהן  "מעשה  ואבטליון: 
כיוון  בתריה,  עלמא  כולי  אזלי  והוו  המקדש 
לדידיה  שבקוהו  ואבטליון,  לשמעיה  דחזיונהו 
שמעיה  אתו  לסוף  ואבטליון.  שמעיה  בתר  ואזלי 
להן  אמר  גדול.  דכהן  מיניה  לאיפטורי  ואבטליון 
ייתון בני עממין לשלם אמרו ליה ייתון בני עממין 
אהרן  בר  ייתי  ולא  דאהרן  עובדא  דעבדין  לשלם 

לשלם דלא עביד עובדא דאהרן.

ישראלית  מצא  כשלא  אמור  זה  שכל  נראה  אכן 
מדות  יש  לה  גם  אם  אבל  טובות,  מידות  בעלת 
טובות, אלא שלגיורת יש מדות טובות יותר, יתכן 
שעדיף את בעלת התשובה, ואין לנו גדול ממשה 
במידותיה,  המושלמת  כושית  אשה  שנשא  רבינו 
בתרא  בבא  במסכת  הגמרא  אומרת  זאת  ובכל 
]ק"ט:[: "אמר רבי אלעזר לעולם ידבק אדם בטובים 
יהונתן,  ממנו  יצא  יתרו  בת  שנשא  משה  שהרי 
אהרן שנשא בת עמינדב יצא ממנו פנחס". ואם כן 

לכאורה עדיפה בעלת התשובה.

שיש  נוספת  העלה סברא  שלוש  יונתן  והרב 
במנהגי  המבואר  בהקדם  והוא  בה,  להתחשב 
מהרי"ל ]ליקוטים אות א'[ שהוא נשא אלמנה בזיווג 
בדבריו,  מכבדה  היה  אליה,  מדבר  וכשהיה  שני, 
כאילו מדבר אל רבים, מפני שאלמנה נשאה. הרי 
אלמנה,  דין  בה  יש  בשנית  שנשאת  אלמנה  שגם 
כן מכיוון שבגיורת  רכות. אם  וצריך לדבר אליה 
הזהירה  והתורה  הגר',  את  'ואהבת  של  מצוה  יש 
על כך בכמה מקומות, אם כן, אם נראה לו שהוא 
יעמוד בזה ויכבד את אשתו כראוי, אדרבה יש ענין 
לשאת את הגיורת לזכות בעוד מצוה, אבל אם הוא 
יכשל  שלא  ִיָּׂשֶאָּנה,  שלא  עדיף  שייכשל,  חושש 

באיסורים נוספים.

 להזכירכם, השיעור הבא יתקיים בעז"ה ביום ב', ב' באלול תשפ"ב,
בבית הכנסת המרכזי ברמת אלחנן בשעה 20:00. תפילת ערבית בשעה 19:40.

 יישר כוח גדול למערכת קול הלשון ולראשיה,  
על העברת השיעור באיכות מופלאה.

ניתן להאזין לשיעור בשידור חי מקול הלשון במס' טל' 03-6171004
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לא אוכל לבדי שאת אתכם וגו'  ואמר אליכם בעת ההיא לאמר

 י"ג(.  -)א', ט'  הבו לכם אנשים חכמים וגו'.

 ,'ואומר אליכם בעת ההיא לאמר', אמר להם משה, בספריאיתא 

 אלא מפי הגבורה אני אומר. ,לא מעצמי אני אומר לכם

השמיענו הספרי במיוחד בזה, שהיה זה מפי  המ יאורבריך וצ

 הגבורה.

רי באמת את העצה למנות דיינים, יתרו הדהנה ונראה לבאר בזה, 

הוא זה שיעץ למשה רבנו, אלא דאחר שיעץ כן למשה רבנו, כתוב 

שמע בקולי איעצך ויהי בפרשת יתרו שאמר יתרו למשה רבנו, '

עמך בעצה, אמר צא המלך שם, ש"י ש רריופ ',אלוקים עמך

בגבורה. וכן בסוף הפרשה שם אמר לו, אם את הדבר הזה תעשה 

המלך בגבורה, אם מצוה  ,ש"יירש רופ ,וקים ויכלת עמודוצוך אל

ואם יעכב על ידך לא תוכל לעמוד.  ,אותך לעשות כך, תוכל עמוד

על מינוי ווי מפי הגבורה יצ גםיהא תלה עצתו בכך שהרי שיתרו 

והטעם דבעי ציווי  שייך הענין דמינוי דיינים.הדיינין, ורק אז הוא ד

מפי הגבורה, לא יהיה להם דין של  על מינוי הדיינין, דבלא ציווי

 דיינים, ולא יהא להם כח בית דין כלל. 

כאן משה רבינו, לא מעצמי אני ולפי זה יש לבאר, דזהו שאמר 

דהמינוי לא היה רק לומר  אלא מפי הגבורה אני אומר, ,אומר לכם

 וי ה'.יוצע"ז היה , אלא עצתו של יתרו ומדעתו של משה מחמת
 

 טרחכם ומשאכם וריבכם. )א', י"ב(.איכה אשא לבדי 

פירש רש"י, טרחכם, מלמד שהיו טרחנים וכו', ומשאכם, מלמד שהיו 

 אפיקורסין וכו', וריבכם, מלמד שהיו רוגנים .

דמשה במקום שבעים ואחד  פשוטו יש לפרש, על פי מה דקיי"ל ולפי

נים הנוגעים יקאי, וכבר ביאר אא"ז מרן הגרי"ז זצ"ל דלכן כל העני

ישראל, היו מסורים למשה רבנו לבדו, שהוא היה במקום ע"א,  לכל

ורק בפרשת 'אספה לי שבעים איש וגו', אז נתמנו בית דין של ע"א, 

 נים הנוגעים לכל ישראל.ישלהם יהיה שייך העני

ולפי זה יש לפרש דזהו הביאור של 'משאכם וריבכם', דמשאכם, 

העם, וכמו שכתוב נים הנוגעים לכל ישראל, שזהו משא יהיינו העני

בפסוק בפרשת בהעלותך, שמשה רבנו אמר לשום את משא כל 

העם הזה עלי', וביאר שם אא"ז מרן הגרי"ז זצ"ל שמשה רבנו 

נתכוין בזה למה שעליו מוטל הענינים הנוגעים לכל ישראל, וזהו 

שנקרא 'משא העם', עיי"ש, ויש לומר דזהו הביאור גם כאן 

ה הענינים הנוגעים לכל ישראל, שז 'משאכם', היינו משא העם,

וריבכם', היינו כל הדינין שהיה משה רבנו צריך לדון את המשפטים 

 והריבים שיש בין איש לאיש.

 

 

 
 

כי רק עוג מלך הבשן נשאר מיתר הרפאים, הנה ערשו ערש ברזל 

הלה היא ברבת בני עמון, תשע אמות ארכה וארבע אמות רחבה 

 )ג', י"א(.  באמת איש.

הנה מן הרפאים, דהוא לומר, דאיכא עדות שעוג בא הכתוב דוהיינו 

לעיל רש"י מו שפירש כ ,שהם ענקיםל שם ענקראו כן, רפאים ה

שכל הרואה ל שם כענקים הנקראים רפאים, ע ,("איפס' , 'בפרק )

 ',ערשו ערש ברזלוזהו שסיים הכתוב, ש' ,אותם ידיו מתרפות

ארוכה ורחבה וגם שהיא  ,לסבול אותושהוצרך לערש ברזל שתוכל 

 מן הענקים הרפאים.הוא שעוג והוכחה עדות וזה  מאוד,

בפסוק י"ד סיים הכתוב, 'ההוא יקרא הנה יש להוסיף בזה עוד, דו

'ההוא יקרא ארץ רפאים' היא אותה  ,רש"יארץ רפאים', ופירש 

והיינו דהנה לאחר ברית בין הבתרים הובטח שנתתי לאברהם. 

ל ירושת ארץ רפאים, כמו שכתוב בפר' אברהם אבינו בברית, ע

ישראל ש'ההוא יקרא ארץ רפאים',  ,בא הכתוב לומרשוזהו לך לך, 

 .אברהם על ארץ זונטלוה מכח הברית וההבטחה שהובטח 

וזהו הביאור דלכן הקדים הכתוב לומר, 'הנה ערשו ערש ברזל וגו', 

שת לומר דעוג הוא מן הרפאים, ואשר לכן ירושת ארץ עוג, היא ירו

 ארץ הרפאים שהובטחה לאברהם אבינו.

האימים לפנים לגבי ארץ עמון, כתוב '( 'יפס' , 'בפרק ) הנה לעילו

ש"י 'אתה סבור שזו ארץ רפאים שנתתי ש רריופ ',ישבו בה

 ,לאברהם, לא זו היא, כי אותן רפאים הורשתי מפני בני לוט

ס' פב', פרק והושבתים תחתם'. וכן בארץ בני עמון אמר הכתוב )

ש ריארץ רפאים תחשב אף היא רפאים ישבו בה לפנים' ופ'כ'( 

'ואף היא נחשבת ארץ רפאים, לפי שישבו בה לפנים, אבל  ,ש"יר

, והיינו דאע"פ דמלפנים ישבו הרפאים לא זו היא שנתתי לאברהם'

מ"מ אין מתקיים בהם ירושת ארץ הרפאים  בארצות אלו,

אמר הכתוב 'ההוא יקרא ורק בארץ עוג שהובטחה לאברהם אבינו, 

 היא אותה שנתתי לאברהם.', שארץ רפאים

וביאור החילוק בין ארץ עוג, לארץ עמון ומואב, יש לומר על פי מה 

דקיי"ל ההלכה, דעמון ומואב טהרו בסיחון, והיינו דע"י שסיחון כבש 

ארץ עמון ומואב, פקע מיניה שם ארץ עמון ומואב, והותר לישראל, 

בוש פקע מיניה שם האומה שממנה נכבשה א"כ מבואר דע"י כי

הארץ, ואהני זאת להתיר לישראל לכבוש ארץ עמון ומואב, ה"נ 

מועיל זאת להפקיע שם ארץ רפאים, מאותם ארצות, כיון שנכבשו 

ע"י עמון ומואב, ורק מלפנים הוא דישבו בה הרפאים, ומועיל 

 הכיבוש שכבשו עמון ומואב להפקיע מיניה שם ארץ רפאים, ולכן

 אין ארצות אלו בכלל ארץ רפאים שהובטחה לאברהם אבינו. ורק 

 



 

 

מה שכבש עוג מעמון היא נקראת ארץ רפאים, ובה מתקיים 

 ההבטחה לאברהם אבינו, כיון דעוג עצמו הוא מיתר הרפאים, ואם 

 

 

כן עכשיו היא נחשבת ארץ רפאים, מכח כיבושו ושלטונו של עוג, 

.ץ זו מתקיימת ההבטחה לאברהםעצמו מן הרפאים, ובארשהוא 

 

 

 

 

 

 

 

 זעקת השבת

לנוכח התגברות פרצות חילולי השבת בערי ישראל הננו להביא דברים מתוך הנאמר קודם עצרת האלפים לתפלה ואמירת סליחות בחצות הלילה. בית 

 אייר תשע"ט   –' ב"ב הכנסת 'לדרמן

בגמרא בשבת )דף קי"ט ע"ב( כתוב אין הדליקה מצויה אלא במקום שיש חילול שבת, שנאמר 'ואם לא תשמעו לי אלי לקדש את יום השבת וגו' 

ירושלים ולא תכבה', עוד כתוב שם בגמרא לא חרבה ירושלים אלא בשביל שחיללו בה את השבת שנאמר  והצתי אש בשעריה ואכלה ארמנות

 'ומשבתותי העלימו עיניהם ואחל בתוכה'.

 השבת המחוללת רח"ל זועקת, ואסור לנו לשתוק על החילול שבת הגדול הזה ה"י, ועל החילול ה' הגדול הזה רח"ל, ואנה אנו באים.

ה ע"א( כתוב על הפסוק ביחזקאל, ויאמר ה' אליו עבור בתוך העיר בתוך ירושלים והתוית תיו על מצחות האנשים הנאנחים בגמ' בשבת )דף נ"

והנאנקים על כל התועבות הנעשות בתוכה, אמר לו הקב"ה לגבריאל לך ורשום על מצחן של צדיקים תיו של דיו שלא ישלטו בהם מלאכי חבלה, 

כדי שישלטו בהן מלאכי חבלה, אמרה מדת הדין לפני הקב"ה, רבש"ע מה נשתנו אלו מאלו, אמר לה, הללו  ועל מצחם של רשעים תיו של דם

ם, צדיקים גמורים והללו רשעים גמורים, אמרה לפניו, רבש"ע היה בידם למחות ולא מיחו, אמר לה, גלוי וידוע לפני שאם מיחו בהם לא יקבלו מה

 מי גלוי.אמרה לפניו, רבש"ע אם לפניך גלוי להם 

אם אנחנו נמחה לא יקבלו מאתנו, אין לנו שום דרך ושום אפשרות למנוע ולעצור את זה, ולכן מה שאנחנו יכולים לעשות הוא לתפוס אומנות 

אבותינו להתפלל להתחנן להריע ולהודיע שאנחנו זועקים את זעקת השבת, להודיע שאין לנו מנוחה מזה, שאנחנו לא מסכימים עם זה, אנחנו 

עקים את זעקת השבת המחוללת, וקולה נשמע מסוף העולם ועד סופה, אנחנו זועקים שזה איכפת לנו מאוד, שזה כואב לנו מאוד, ואנחנו נתכנסו זו

ו להפיל תחנונינו מעומקא דליבא לפני הקב"ה, ואנחנו מכריזים הכרזה גדולה בקול גדול, אנחנו מקבלים את השבת, אנחנו רוצים את השבת, אנחנ

ם להתענג על השבת ולהתענג בשבת, אנחנו רוצים את שמירת שבת, אנחנו רוצים את שמירת השבת ושהשבת תשמור עלינו, כמו שכתוב רוצי

בטור שבשבת לא חותמים שומר עמו ישראל לעד, כי בשבת לא צריך שמירה ולא צריך בקשה על שמירה, כי השבת שומרת על כלל ישראל,  שמור 

 לי ואשמור לך.

 צים את הפריסת סוכת שלום שהקב"ה פורש על עמו ישראל בכל שבת, כמו שאומרים הפורש סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל.אנחנו רו

אנחנו רוצים את ברכת השבת, כמו שכתוב בזוהר הקדוש שמהשבת מתברכים כל ימות השבוע, וכמו שכתוב בלכה דודי 'לקראת שבת לכו ונלכה 

 כה הזו אנחנו רוצים.כי היא מקור הברכה', את הבר

 כתוב בגמרא שכח השבת הוא עד כדי כך שיכולה היא שתרחם, שבת היא מלזעוק ורפוה קרובה לבא שהשבת יכולה היא שתרחם. 

ולכן אנחנו התכנסנו והתאספנו להתפלל, מדת הרחמים עלינו התגלגלי, שלא יבא שום נזק ח"ו לשומרי השבת בפרט, ולכל הישוב בכלל, ונתפלל 

 הבט לברית לברית ואל תפן ליצר'.'אנא 

 אנחנו מעוררים ומתעוררים 'אנא כנה עורי נא התעוררי נא חלי נא חני נא  וכו' פני דר עליון'

ובזכות כבוד השבת ושמירת השבת נזכה לקיום הכתוב 'אם תשיב משבת רגליך עשות חפציך ביום קדשי וקראת לשבת עונג לקדוש ה' מכובד, 

מצוא חפציך ודבר דבר, אז תתענג על ה' והרכבתיך על במתי ארץ והאכלתיך נחלת יעקב אביך. וכמו שהגמרא דורשת כל וכבדתו מעשות דרכיך מ

המשמר את השבת נותנים לו נחלה בלי מצרים שנאמר והאכלתיך נחלת יעקב אביך, לא כנחלת אברהם ויצחק אלא כנחלת יעקב שהיא נחלה בלי 

 אשמרה שבת קל ישמרני'.מצרים. ואנחנו מתפללים לזכות ל'כי 
 

 זכיית ארץ ישראל
 ליל תשעה באב תשע"ט -חניכי הישיבות 'רמב"ם' ב"ב מתוך דברים שנאמרו בבית המדרש קהל 

אין מערער בדבר ואינכם צריכים למלחמה אילו לא שלחו מרגלים לא היו צריכין בואו ורשו, רש"י כתב ו ,בואו ורשו את הארץבפרשת דברים כתוב 

לארץ ישראל, וכל מה שהוזקקו לערוך מלחמות וכיבוש כמבואר  לכלי זיין. ומבואר דבלא חטא המרגלים לא היו זקוקים למלחמה בשביל ליכנס

 בספר יהושע הוא דבר שנתחדש על ידי חטא המרגלים.

מנם כן והנה להלן פסוק מ"א כתוב ותענו ותאמרו אלי חטאנו לה' אנחנו נעלה ונלחמנו וגו' ותחגרו איש כלי מלחמתו וגו'. ויש לבאר דענו ואמרו דא

אבל מכל מקום הם רוצים ליכנס לארץ אלא שעכשיו הוא רק בדרך מלחמה ועל כן נעלה ונלחמנו, וזהו שהוסיף הכתוב דמעשה המרגלים הוא חטא, 

שחגרו כלי מלחמה, ר"ל דכיון דנתחדש שבשביל ליכנס לארץ זקוקים למלחמה וכלי זיין מה שלא היה צריך להיות מקודם חטא המרגלים, על כן 

 חגרו כלי מלחמתם. 

דעד השתא לא היו צריכים ביאר אא"ז מרן הגרי"ז זצ"ל על פי דברי רש"י ף ענין הגזירה כתוב שהעמלקי והכנעני יושב בעמק. וובפרשת שלח בסו

יכנס לכלי זיין, וממילא אין שום נפק"מ היכן יושבים העמלקי והכנעני, ואין שום חילוק מי ישוב והיכן, שכל החילוקים הם בדרכי המלחמה, לבשביל 

קוקים למלחמה וכלי זיין, אבל עכשיו לאחר חטא המרגלים שנתחדש שזקוקים למלחמה וכלי זיין, אומר הכתוב שהעמלקי והכנעני והם לא היו ז

 יושב בעמק, ובדרכי מלחמה הם יכו את ישראל.

ך יתגברו על האומות היושבים ויש להוסיף בזה, דההבדל אם זקוקים לכלי זיין בשביל ליכנס או שאין זקוקים, אינו רק חילוק בעלמא איך ובאיזה דר

ינה בארץ, אלא הוא חילוק בעצם גדר ומהות הזכיה בארץ, שהרי אין מלחמה בלי כלי זיין, ומזה שאינם זקוקים לכלי זיין, בהכרח שזכייתם בארץ א

א ע"י מלחמה שהוא בגדר על ידי מלחמה כלל, אלא הוא גדר של קבלת מתנה, וחלוק זכיה ע"י מלחמה שהוא בגדר של לקיחה וכיבוש, מזכיה של

של קבלה, ובלא חטא המרגלים היו ישראל נכנסים לארץ בתורת מקבלי מתנה, ודעת אחרת הייתה מקנה להם, ולא היו זקוקים לשום מעשה של 

קחים, שזכייתם היא בגדר של לקיחה ונטילה שהם לוה נותן להם במתנה את הארץ, והוא מזכה אותם, אבל אחר החטא "זכיה מצידם, אלא הקב

ונוטלים, אז הם צריכים לעשות את מעשה הלקיחה והזכיה, וצריך מעשה מצידם שמכוחה יכבשו את הארץ, ולזה צריך מלחמה וכלי זיין שהם דרכי 

 הזכיה ואופן של של לקיחה וזכיה.

כלל, אלא הוא דבר רוחני ונצחי, והענין הוא שדבר הניתן במתנה מאת הבורא אינו זקוק לקנין בדרך העולם ובאופני הטבע וגדרי העולם הזה 

 כוחות הזכיה והקנין, ולא היו צריכין אלא לבא וליכנס.נכלל כל בעצם הנתינה ובנתינה מאת ה' 

בטל הכיבוש קדושת הארץ היתה על ידי כיבוש,  ויש לומר שיש מזה גם נפק"מ להלכה, דהנה דעת הרמב"ם דקדושה ראשונה בטלה, דכיון דכל

ר דכל זה הוא רק אחר חטא המרגלים שאז זכייתם הוא רק מכח כיבוש, ועל כן אם בטל הכיבוש בטלה הקדושה, אבל אם בטלה הקדושה, ויש לומ

 זכייתם הייתה על ידי מתנה, ולא היו צריכין לכיבוש, אז לא הייתה הקדושה בטלה.

וחפצו של הבורא והשגחתו באה לידו, ומתנת ה'  ובחינוך כתב בשורש מצות ירושה, כי השגת הנכסים שהאדם משיג הוא מתנה מאת ה', וברצונו

מבורכת היא ואין לה הפסק, אלא היא ברכה הנמשכת לעולם לאשר יתננה לה, ואם נקנסה מיתה לאדם מחמת חטא אדם הראשון, מכל מקום אינו 

 ם ממנו.בדין שתפסק מתנת הבורא, ועל כן נמשכת המתנה ומתקיימת ביד יורשיו שהם זרעו אחריו וגופים המשתלשלי

, הנה למדנו מדברי החינוך דמתנה מאת הבורא היא דבר שאין לו הפסק, ועל כן יש לומר דגם אם היו זוכים ליכנס לארץ ישראל בתורת קבלת מתנה

 ולא באופן של לקיחה וכיבוש, לא היה למתנה זו שום הפסק והיתה נמשכת לעולם.

בנו ה' והביא אותנו אל הארץ הזאת ונתנה לנו וגו', אך בה' אל תמרודו ואתם אל  והנה בפרשת שלח כתוב שיהושע וכלב אמרו לישראל אם חפץ

תראו את עם הארץ כי לחמנו הם סר צלם מעליהם וה' איתנו אל תיראום. וצריך לבאר מה השיבו לטענת המרגלים כי עז העם, ואי אפשר לנצחם 

מלחמה ויעשה להם נסים וינצחו במלחמה, רק אמרו שאין להם לירא מעם ולכבוש הארץ מידם, ולא אמרו להם יהושע וכלב שהקב"ה יערוך להם 

 הארץ. גם צריך לבאר מהו הענין שאמרו כי לחמנו הם. 

ויש לומר לפי המבואר דעיקר טענת יהושע וכלב הייתה שכיון שהוא בגדר של מתנה ובדרך של נתינה שהקב"ה נותן את הארץ, ממילא אין מקום 

להם לירא, כי רק בדרכי המלחמה יש לירא מעזות העם, אבל כיון שהם באים לארץ בתורת מקבלי מתנה, ואינם צריכים  לכל דרכי המלחמה ומה יש

 לכלי זיין כלל, א"כ מה יש להם לירא, וזהו שאמרו שאם חפץ בנו ה' והביא אותנו, שהקב"ה הוא המביא אותנו, ולא שאנחנו באים בעצמנו, שאם

 הו בדרכי המלחמה, אבל כיון שהקב"ה מביא אותנו והוא בגדר של מתנה אין כניסתם שייכת לכל דרכי המלחמה. באים בעצמנו אז יש לירא כי ז

ת ויש להוסיף דזהו הלשון שאמרו אם חפץ בנו ה', דבשביל נתינת מתנה צריך שיהא חפץ ה' בנו ליתן לנו המתנה, משא"כ אם נוטלים מעצמם בעריכ

  מלחמה.

כי לחמנו הם, היינו שהאומות הם כמו לחם שהוא מוכן לאכילה, כן האומות אינם מחוסרים הכנה כדי לנצחם, כי אין ובזה יש לבאר הענין שאמרו 

 צריכים לא לכלי זיין ולא למלחמה, אלא מוכנים ועומדים ליקח מהם את הארץ, ואין מערער בדבר כלל.

 
 



 

 על פרשת השבוע
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 אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים
אזל  ,אמר ליה לשמעיה זיל אייתי לי קמצא ,תאדו, עבד סעובר קמצא חרוב ירושלים, דההוא גברא דרחמיה קמצא ובעל דבביה בר קמצא אקמצא

אמר ליה הואיל  ,קום פוק ,אמר ליה מכדי ההוא גברא בעל דבבא דההוא גברא הוא מאי בעית הכא ,אתא אשכחיה דהוה יתיב ,אייתי ליה בר קמצא

אמר ליה יהיבנא לך דמי  ,אמר ליה לא ,אמר ליה יהיבנא לך דמי פלגא דסעודתיך ,אמר ליה לא ,ויהיבנא לך דמי מה דאכילנא ושתינאואתאי שבקן 

 נקטיה בידיה ואוקמיה ואפקיה וכו'. ,אמר ליה לא ,כולה סעודתיך

 של שנאת חנם, ולכן הוא סיבת החורבן.מיוחד ן ובגמ' ביומא דף ט איתא דחורבן הבית היה משום שנאת חנם, וצ"ל דמעשה דבר קמצא הוא אופ

יש להעיר איך החליף השליח בין קמצא לבר קמצא, והרי חזקה שליח עושה שליחותו, וגם איך אירע שאוהבו ושונאו שניהם נקראו האחד הנה ו

 וכבר עמד בזה המהרש"א.קמצא והשני בר קמצא, 

צא עצמו הרי ידע שהוא שונא של ההוא גברא, וא"כ היה עליו להבין שההזמנה היא עוד הקשה המהרש"א דאפילו אם השליח החליף, מ"מ בר קמ

 טעות, ולמה הוא בא לסעודה. 

וביאר המהרש"א דיש לומר דבר קמצא הוא בנו של קמצא, ולכן סבר בר קמצא דהגם דמצד עצמו הוא שונא של ההוא גברא, אבל סבר דמחמת 

 ים עמו ולכן מזמינו לסעודתו. שאביו הוא אוהבו על כן בא ההוא גברא להשל

ונראה להוסיף בזה בדרך דרוש, דבזה שאקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים, אינו רק שהוא החטא שבסיבתו נחרב ירושלים, אלא נכלל בזה שעל ידי 

הגת הקב"ה עמהם, וכמו הנהגתם במעשה זה קבעו אנשי ירושלים בעצמם את גזר דינם, ובמה שנהגו עם בר קמצא פסקו את דין עצמם וקבעו את הנ

שמצינו הנהגה זו )שמואל ב', י"ב( שהקב"ה שלח את נתן הנביא לדוד המלך לשאול אותו מהו דינו של הגוזל כבשת הרש, וכשאמר דוד שהכבשה 

מו יפסוק את ישלם ארבעתים, אמר לו נתן הנביא כי אתה האיש ודוד גזר את דין עצמו, הרי שיש הנהגה כזו אצל הקב"ה שהוא נותן לאדם שבעצ

 הדין, וכך גם כאן הקב"ה שלח לאנשי ירושלים שהם בהנהגתם בעצמם יפסקו את דינם.

דהנה באמת בדין ודברים שטען ההוא גברא לבר קמצא לא טען עליו שהוא גזלן במה שאוכל ושותה, ולא טען עליו מידי של ממון, אלא טענתו 

אי בעית הכא', היינו דכיון דהוא שונא של בעל הסעודה, על כן אין מקומו בסעודה, כי הייתה 'מכדי ההוא גברא בעל דבבא דההוא גברא הוא, מ

הסעודה היא להשביע מטובו ועושרו של בעל הסעודה לאוהביו, ובעל דבבא אינו שייך למקום זה, אם הוא שונא שלו אין מקומו בסעודה שהוא 

ילה טענת בר קמצא שהוא ישלם דמי מה שאוכל ושותה ודמי הסעודה, כי אין זה ענין עורך, אין לו מקום בביתו, זהו טענת ההוא גברא, ולכן לא הוע

 של ממונות ותשלומין כלל, אלא היא טענה שלא יתכן שהשונא יקבל מטובו של בעל דבבא.

ה זה נקבע איך תהיה ויש לומר דבהנהגה זו של אנשי ירושלים ובטענה זו שטען ההוא גברא לבר קמצא בזה נפסק דינם של ישראל, שעל ידי מעש

הנהגת הקב"ה עם ישראל, וביאור הענין, דבית המקדש הוא ביתו של הקב"ה, והקב"ה עושה שם סעודה לאוהביו, כי בבית המקדש מתקיים הענין 

מ' אומרת של תערוך לפני שולחן נגד צוררי, והתמידים והקרבנות תכלית עניינים הוא להשפיע שפע טובה לכלל ישראל ולכל העולם, וכמו שהג

אמר הקב"ה הביאו לפני עומר בפסח כדי שתתברך לכם תבואה שבשדות, והביאו לפני שתי הלחם בעצרת כדי שיתברכו לכם פירות אילן, ונסכו 

לפני מים בחג כדי שיתברכו לכם גשמי שנה, ובלחם הפנים הדין הוא שיהיה ערוך לחם פנים לפני תמיד, ולא יהיה הפסק של רגע בעריכת הלחם, 

כתוב בזוהר הק' שהקפידא בה היא בשביל שלא יחסר מזון לישראל רגע אחד. ובגמ' בכתובות איתא דהמזבח נקרא כן על שם שהוא מזין, הרי ו

ב מבואר שמעיקר עניינו של המזבח הוא להביא מזון לישראל. ובתהלים כתוב כטל חרמון היורד על הררי ציון, והרי הטל יורד בחרמון, ואיך כתו

ד בהררי ציון, והביאור הוא דכשיורד טל בחרמון, הוא רק מכח הברכה שיש בציון, וכמו שכתוב בהמשך הפסוק כי שם צוה ה' את הברכה, שהוא יור

הברכה נמצאת בהררי ציון, ומכח הברכה הזו יורד הטל בחרמון, והטל שיורד בחרמון הוא מכח ברכת ציון, הרי מבואר דבית המקדש הוא מקור 

  ובה וברכה.השפעת השפע והט

 ובגמ' בברכות איתא דבית המקדש נקרא שולחן וישראל הם יושבים בשולחנו של הקב"ה, ובחורבן הבית הוא גלו ישראל מעל שולחן אביהם.

 והנה מי מוזמן וקרוא לשולחנו של מקום, אוהביו של מקום, ואוהביו של מקום הם ישראל בני אברהם יצחק ויעקב, הם המה אוהביו של מקום והם

ו הראויים להיות מסבים וסמוכים על שולחנו וניזונים מסעודתו, אמנם כל זה הוא בדורות הראשונים, אבל בדורות האחרונים פסקו מלהיות אוהבי

של מקום, הם כבר אינם עושים רצונו של מקום, הם העמידו צלם בהיכל ונסתלקה שכינה מזוית היכל, ואםכן אינם בכלל אוהביו של מקום, וכמו 

 ממילא מתעוררת יא אומר ואנוכי נטעתיך כולך שורק כולו זרע אמת ואיך נהפכת לי סורי הגפן נכריה, וכיון שאינם בכלל אוהביו של מקום, שהנב

 



 

 

, עליהם הטענה 'מכדי ההוא גברא בעל דבבא דההוא גברא הוא מאי בעית הכא', כיון שאתם בעלי דבבא של הקב"ה אין ראוי שתהיו סועדים בשולחנו

 קמצא שייכת על ישראל ובית המקדש.ן לכם מקום בביתו, ואת אותה הטענה שטען ההוא גברא לבר ואי

ובזה יבואר איך החליף השליח וקרא לבר קמצא, שבאמת קמצא זה דורות הראשונים, ובר קמצא זה בנו של קמצא היינו שזה דורות האחרונים, 

בכלל ההזמנה לאב נכללת גם הזמנה לבן, כי הבן עומד במקום אביו, ועל כן גם אם קמצא  כי ,וקמצא כבר אינו קיים, ומ"מ הוא הזמין את בר קמצא

אינו, בנו ממלא מקומו אחריו והוא נכלל בכלל ההזמנה, ועל כן קרא השליח לבר קמצא. אבל האמת היא שבעל הבית הזמין בדוקא את קמצא, אבל 

 .את בנו את בר קמצא הוא אינו מזמין כי הוא בעל דבבא שלו

ובזה קבעו אנשי ירושלים את ההנהגה של הקב"ה עמהם, שבאמת הקב"ה הזמין לסעודתו את דורות הראשונים שהם אוהביו, ודורות האחרונים 

 נמצאים בסעודה מכח הזמנת אביהם, ובזה שקיבלו את טענת 'מכדי בעל דבבא הוא' ולא הועילה זכות אבותיו של קמצא לבנו, הכא נמי יהא הנהגת

הם, שלא תועיל להם זכות אבותם, וכיון שהם כבר אינם אוהביו של מקום, אלא הם בעלי דבבא אינם יכולים להיות עמו בסעודתו, וזהו הקב"ה עמ

 איך תהיה ההנהגה עמהם מאת הקב"ה.הכונה שעל קמצא ובר קמצא חרוב ירושלים, היינו שלפי הנהגתם במעשה דקמצא ובר קמצא נקבע ונפסק 
 

מגילת איכה 
)ב', קומי רוני בלילה לראש אשמורות שפכי כמים לבך נוכח פני ה'. 

 ,ש משמרות הוי הלילהושל ,איתא (דף ג' ע"א)בגמ' בברכות  י"ט(.

שנאמר ה' ממרום  ,ועל כל משמר ומשמר יושב הקב"ה ושואג כארי

א ראוי לכל יר ןכל דע ,הרא"שישאג שאוג ישאג על נווהו. וכתב שם 

ולשפוך תחנונים על חורבן  ,שיהא מיצר ודואג באותה שעהשמים 

כמו שנאמר קומי רוני בלילה לראש אשמורות. ובטור  ,בית המקדש

 ,דבאלו הזמנים של השתנות המשמרות ,סימן א' הוסיף עוד לבאר

הקב"ה נזכר לחורבן הבית וגלות ישראל לבין האומות, והתפילה 

רצויה וקרובה  ,לל אדם באותה שעה על החורבן והגלותשיתפ

נזכר הקב"ה לחורבן הבית  אי טעמאוהנה לא נתבאר מ להתקבל.

 .וגלות ישראל דוקא בראשי משמרות

על חומותיך ירושלים 'ו'(  ,דהנה כתיב בישעיה )ס"ב באר בזה,לש וי

הפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה תמיד לא יחשו המזכירים את ה' 

 ,רש"י דהשומרים הם המלאכים המזכירים את ה'ירש ופ ',דמי לכם אל

על חורבן ירושלים לבנותה, ואומרים אתה תקום תרחם ציון. הרי 

 .מזכירים לפני ה' את ירושלים לבנותהודהמלאכים שומרים מבואר 

הלילה, היינו משמרות של משמרות שלוש הד ,רש"י שם פירשוהנה ב

כתות בזה  ג'חלק לשלש חלקים לשיר שלהם נש ,עבודת המלאכים

 אחר זה.

השומרים המזכירים לפני ה' את המה ל דכיון דהמלאכים הם "מעתה י

בכל ראשי המשמרות יש הזכרה מחודשת של  ןכל ,ירושלים לבנותה

 .ל זהיש הזכרה מחודשת ע כל משמרירושלים, דב

הטעם דבראש כל משמר הקב"ה יושב ושואג כארי באר גם לש יובזה 

של חורבן ירושלים,  רבן, כיון שבכל משמר יש הזכרה מחודשתעל החו

 .על ידי המלאכים המזכירים את ירושלים

 

הנה מבואר מהכתוב דיש  (.', כ'אם יהרג במקדש ה' כהן ונביא. )ב

( איתא פ"ד ובירושלמי )תעניתחומר מיוחד במה שהרגו כהן ונביא. 

 שבע עבירות עברו ישראל באותו 

היום, ומונה שם בתוך הדברים שהרגו כהן ונביא ושפכו דם נקי. הרי 

ורציחת נביא לתרתי, וזה נוסף על מה ששפכו  ,דמונה לרציחת כהן

זה כמבואר כאן בכתוב דהיה חומר מיוחד במה שהרגו כהן דם נקי. ו

רציחת כהן ונביא טפי אלא דצריך ביאור איזה חומר יש ב ונביא.

 מהריגת שאר אדם.

דאמנם כן מצינו דהריגת נביא חמירא מהריגת שאר  באר בזה,לש וי

אדם, דהנה הרמב"ן )במדבר כ"ב ל"א( כתב דאחר שבלעם שב לארצו 

היה רק קוסם ולא היה נביא, דאילו היה נביא לא היו הורגים אותו, 

דחלילה שישלחו יד בנביא השם, עיי"ש. הרי דעל אף שבלעם היה 

היו הורגים אותו, הרי דהריגת  חייב מיתה, מ"מ אם היה נביא לא

 נביא חמירא טפי משאר הריגה.

בהריגת כהן גדול מצינו דיש בו חומרא טפי מרציחה דשאר כן גם ו

 ן גדולדההורג כה ,כל אדם. דהנה הריטב"א )מכות דף י"א ע"ב( כתב

אחר שהיה  דולגן אינו יוצא מעיר מקלט לעולם, ואפילו במיתת כה

פשר שטעם הכתוב מפני שהוא עוון חמור , וארת הכתובוזה מגזי ,שם

חמור טפי מרציחת שאר הן גדול . הרי דרציחת כהריטב"א מאד, עכ"ד

דול כשאר רציחה של גן אין מתכפר לו במיתת כהאשר לכן כל אדם, ו

 מתכפרין בזה.כל אדם ש

 

 .(', כ', אשר אמרנו בצלו נחיה בגויים. )דוגו'רוח אפינו משיח ה' 

  אמרנו בצלו נחיה בגוים.מהו אשר ריך ביאור צ

  .דהכתוב מיירי על יאשיהו המלך ,והנה בתרגום וברש"י איתא

נאמר בנבואה שיאסף אל קברו  דהנה ליאשיהו ,ומרלש י הז ולפי

כמבואר במלכים )מ"ב , בשלום ולא תראינה עיניו בחורבן בית המקדש

  פרק כ"ב(.

דאע"פ  מעתה יש לפרש דזהו הכונה אשר אמרנו בצלו נחיה בגוים,

והגלות, מ"מ הרי כל זמן  ת המקדשדכבר נגזרה הגזירה על חורבן בי

שיאשיהו חי לא תתקיים הגזירה, וזהו שאמרו ישראל שכל זמן 

שיאשיהו חי והם בצלו גם הם יחיו בגויים.

 

 
 וילילון בניבליל זה יבכיון 

 ו וגלות ישראלנדברי קינה ונהי על חורבן בית מקדש
  30.30בשעה  ב"ב 24 ימוןחניכי הישיבות רמב"ם חר' מ בבית המדרש קהל בליל תשעה באב

 זוכה ורואה בבנינה םאבל על ירושליתמוכל ה



 ִבד הזהבר 
 ברוך דב דיסקין שליט"א   ביהגאון ר   ראש הישיבהרבינו  מתורת

 

 ב "פתש  חזון -דברים  פרשת      ארחות תורה שיעורו השבועי בישיבת תוך מ
 
 

 )א'. א'(  אלה הדברים 

בספר אהל יעקב הביא בשם הגר"א דספר דברים שונה משאר 
הספרים, דכל הספרים נאמרו ע"י הקב"ה מפיו של משה, ואין  
רבינו,   משה  נבואת  זה  דברים  ספר  משא"כ  משה,  נבואת  זה 

 )רש"י שם(מה שכתוב    )ויקרא כ"ו. י"ט(ולפ"ז ביאר המשאת המלך  
שהקללות של משה קשים מהקללות של הקב"ה, ולכאורה מה  
ולהנ"ל מבואר   והרי הכל מפי הקב"ה,  שייך קללות של משה, 
שהקללות בתורת כהנים הם נאמרו ע"י הקב"ה, משא"כ ספר 
ושייך   משה,  של  קללות  חשיב  ולכן  משה,  נבואת  הוא  דברים 
לפרש   שייך  דנבואה  והיינו  קשות,  משה  של  שהקללות  לומר 

שהלכו לחולדה משום שהיא    )מגילה דף יד:(, וכמו שמצינו  קשה
שבלק  בלעם  בנבואת  וכן  לרחמים,  הנבואה  את  ותפרש  אשה 
אמר לבלעם שיפרש את הנבואה לרעת ישראל, וע"ז אמר לו את  
אשר ישים האלקים בפי אותו אשמור לדבר, שאין לו כח לפרש  

 את הנבואה כרצונו. 
הת דברי  לבאר  יש  הגר"א  דברי  גיטין  וע"פ  בריש  ב.(וס'  , )דף 

חומש   בין  שיש  שורות  י"ב  כנגד  שורות  י"ב  יש  דבגט  דכתבו 
יש   הגר"א  לדברי  אולם  שורות,  ט"ז  יש  דהרי  וקשה  לחומש, 
לומר דלא חשבו את חומש דברים כיון דאי"ז כשאר החומשים 

 אלא הוי נבואת משה כשאר נבואות.
 

 )שם(   וחצרת

חזקוני שחצרות היה  פירש רש"י במחלוקתו של קרח, והקשה ה
סירחון   הוא  דקורח  כן,  אחרי  היה  וקרח  במרגלים,  כן  לפני 
רביעי, שהיה עגל, מתאוננים, מרגלים ואח"כ קרח, ועוד הקשה 
על   ארגיזו  והרי  בשרא,  על  דארגיזו  בחצרות  תירגם  דבתרגום 

 בשרא בקברות התאוה ולא בחצרות, ועיי"ש מה שתירץ. 
 

ל ה'  נשבע  אשר  הארץ  את  ורשו  לאברהם באו  אבתיכם 
 )א'. ח'( ליצחק וליעקב לתת להם ולזרעם אחריהם 

תחית המתים מן    )דף צ:(בטעמא דקרא הקשה דאיתא בסנהדרין  
"אשר נשבע ה' לאבתיכם לתת   )י"א. כ"א(התורה מניין שנאמר  

מן   המתים  לתחיית  מכאן  להם,  אלא  נאמר  לא  לכם  להם", 
רש דהכוונה  התורה, וקשה דגם כאן כתוב "לתת להם", וא"א לפ

הכוונה   ואם  אחריהם,  ולזרעם  כתוב  דהרי  המתים  לתחית 
 לתחית המתים א"כ זרעם לפניהם. 

ותירץ דכאן יש לפרש דהכוונה על ארץ ישראל שמוחזקת להם  
שהיתה   לאבות  והיינו  להם,  לתת  כתוב  ולכן  מאבותיהם, 
מוחזקת להם, אבל שם שכתוב כימי השמים והיינו לעולם א"א  

ישראל מוחזקת, דהרי גלינו מארצינו ונלקח  לפרש משום שארץ  
 ממנו, וע"ז דרשינן בגמ' דלתת להם היינו בתחית המתים. 

 
 )שם(  לא אוכל לבדי שאת אתכם 

דן   כדייני שאר האומות, שאם  זו  אומה  דייני  אין  רש"י  פירש 
והורג ומכה וחונק ומטה את דינו וגוזל אין בכך כלום, אני אם  

 )משלי כ"ב. כ"ג(חייבתי ממון שלא כדין, נפשות אני נתבע, שנאמר  
על   נצטוו  נח  בני  גם  דהרי  וצ"ב  ע"כ.  נפש  קובעיהם  וקבע את 

וביאר בטעמא דקרא דשאר הדינים, וא"כ כשטעו ג"כ נתבעים,  
כיון   נתבע,  אינו  שטעה  אע"פ  דעתו  שיקול  לפי  כשדן  אומות 
הדין   את  כשהיטה  ורק  דעתו,  שיקול  ע"פ  כך  לו  נראה  שהיה 
במזיד נתבע, אבל בישראל אינו כן אלא נתבע גם כשהטה ע"פ  

 שיקול דעתו כיון דצריך לברר את דין התורה. 
 
 

 )א'. י"ב(  טרחכם ומשאכם וריבכם 

פירש רש"י טרחכם שהיו טרחנים, משאכם שהיו אפיקורסים, 
וריבכם שהיו רוגנים, והרמב"ן פירש דלא דיבר בגנותם, אלא  
טרחכם שהיה טורח גדול ללמד ליוצאי מצרים תורה ומצוות,  

 משאכם על שהיה מתפלל עליהם, וריבכם ללמדם משפט. 
 

 )א'. ט"ז( ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו 

רש"י דגרו זה בעל דינו, הגרי"ז כתב דיש לפרש באופן אחר    פירש
כתב שישראל וגוי שבאו לדין,    )פ"י ממלכים הלי"ב(דהנה הרמב"ם  

אם כשידונו לפי דיניהם יהיה לטובת הישראל, ידונו לפי דיניהם  
ויאמרו כך דינכם, ואם יהיה לטובתו שידונו לפי דינינו דנים לפי  

נו, והוסיף הרמב"ם ויראה לי שאין  דינינו ואומרים להם כך דיני 
וביאר   בדיניהם,  אותו  דנים  לעולם  אלא  תושב  לגר  כן  עושין 
הגרי"ז דהרמב"ם פירש כן בפסוק כאן ובין גרו, דהיינו גר תושב, 

 דבין ישראל לגר תושב צריך ושפטתם צדק. 
 

 )א'. י"ז( לא תכירו פנים במשפט 

פירש רש"י זה הממונה להושיב הדיינין, שלא יאמר איש פלוני  
נמצא   בדינין,  בקי  אינו  והוא  וכו'  דיין  אושיבנו  גבור  או  נאה 
מחייב את הזכאי ומזכה את החייב ע"כ. מבואר בדברי רש"י  
דהטעם הוא מפני שאינו בקי בדינים ונמצא מחייב את הזכאי  

כתב דכל    אות ע"א()ומזכה את החייב, הקוב"ש בב"ב דף כא ע"א  
האיסור הוא רק אם ממנה מי שאינו הגון, אבל אם ממנה את  
כן   והוכיח  בזה,  עובר  אינו  ממון  בשביל  שמינהו  אע"פ  ההגון 
מהא דאיתא שם דמרתא בת בייתוס נתנה תרקבא דדינרי כדי  
שימנו את יהושע בן גמלא בכהן גדול, וכתבו תוס' שם דהטעם  

בים ממנו, מבואר דבלא זה שיש  דהיה בזה איסור כיון שהיו חשו
 חשובים ממנו אין איסור למנות את מי שהגון לזה. 

 

 )שם(  כקטן כגדל תשמעון 

ופירש רש"י שיהא חביב עליך דין של פרוטה כדין של מאה מנה, 
שאם קדם ובא לפניך לא תסלקנו לאחרון, וביאר בטעמא דקרא 

ינו דרש"י לא פירש כפשוטו אדם גדול בתורה וקטן בתורה, והי 
 משום דבזה באמת צריך להקדים את הת"ח משום כבוד התורה. 

   

 )א'. כ"ה(   וישיבו אתנו דבר ויאמרו טובה הארץ 

פירש רש"י מי אמרו טובתה יהושע וכלב, וכן הוא בתרגום יונתן,  
שאר המרגלים אמרו רעתה של    והקשה בטעמא דקרא דכיון דכל 

הארץ א"כ מ"ט היו צריכים לשמוע ליהושע וכלב, ועוד דבלשון  
הפסוק משמע שכולם השיבו טובה הארץ, והרי רק שנים השיבו  
ודבש,   חלב  וזבת  הארץ  טובה  אמרו  דכולם  כתב  ]ובספורנו  כן, 
ולדבריו לא קשה[, וביאר דכיון דהמרגלים היה להם נגיעה שידעו  

ל ירדו מגדולתם, וא"כ אם בני ישראל היו מתבוננים  שבארץ ישרא 
כראוי היו מבינים שצריך לשמוע ליהושע וכלב שאין להם נגיעה,  
ומבואר היטב מה שכתוב בסתמא שהמרגלים אמרו טובה הארץ,  

 והיינו שכל מי שהשיב ]בלא נגיעה[ אמר שטובה הארץ. 
הי"ד   וסרמן  הגר"א  כתב  זה  הערות(וע"ד  קובץ  ים  שהגוי  )בסוף 

הרוב,   אחר  לילך  וצריך  הרוב  שהם  אייבשיץ  יונתן  לרבי  טענו 
והשיב להם שרוב שייך רק במקום שיש ספק, אבל כשאין ספק  
הגוים   שגם  כתב  אלחנן  ור'  הרוב,  אחר  ללכת  שייך  לא  כלל 
מאמינים שהקב"ה ברא את העולם, ומה שכופרים בקב"ה הוא  

ש נגיעות לא  משום נגיעות כדי שלא יתחייבו לקיים מצוות, וכשי
שייך ללכת אחר הרוב, ויש רק מיעוט שאינם יודעים את הקב"ה  

 לא מחמת נגיעות אלא שהם מיעוט ואינם רוב. 
 

   
 ז

 361ליון ג בס"ד



 

וטפכם אשר אמרתם לבז יהיה ובניכם אשר לא ידעו היום 
 )א'. ל"ט(   טוב ורע המה יבאו שמה ולהם אתננה והם יירשוה

לארץ ישראל הייתה מחולקת,    הגרי"ז ביאר דהגזירה לא להכנס
דעד גיל י"ג לא היה גזירה כלל, מגיל י"ג עד כ' הגזירה היתה רק  
על אלו שהיו מנאצים, ומכ' ומעלה הגזירה היתה על כולם, וזה  
הקטנים   אלו  יהיה  לבז  אמרתם  אשר  וטפכם  בפסוק  הביאור 
פחות מי"ג, ובניכם היינו מי"ג עד כ', הם דוקא "אשר לא ידעו  

 ורע" המה יבואו שמה. היום טוב
 

 )א'. מ"ד(  כאשר תעשינה הדברים 

פירש רש"י מה דבורה הזאת שהיא מכה את האדם מיד מתה, אף 
הם כשהיו נוגעים בכם מיד מתים, והרא"ש והדעת זקנים כתבו 
מה דבורה עוקצת ואינה ממיתה אף הם לא הרגו אתכם אלא הכו 

וישמע   מלחמת  שזה  שנראה  סיים  זקנים  ובדעת  הכנעני בכם, 
וישב ממנו שבי אבל לא הרגו אחד מהם,   )במדבר כ"א. א'( שכתוב  

 אמנם בפשטות קאי על המעפילים, וקשה שהרי מת שם צלפחד.
 

 )א'. מ"ה(  ולא שמע ה' בקלכם ולא האזין אליכם

אינו   שבועה  עמו  שיש  דין  שגזר  משום  שהוא  הרמב"ן  וכתב 
גזר   ומפני שהיה  מתבטל, והספורנו כתב מפני שהיה חילול ה' 
דין שיש עמו שבועה, ומפני שחזרו מפני יראת העונש, ויש לדון  
אם כל אחד זה סיבה שה' לא ישמע, או מפני שהיה את כל הג'  

 הסיבות ביחד ואז לא מהני תשובה, וצ"ע. 
 

 )ב'. כ"ו(  לח מלאכים ממדבר קדמותואש

לשלום,   לסיחון  לקרוא  המקום  צוני  שלא  אע"פ  רש"י  פירש 
למדתי ממדבר סיני, מן התורה שקדמה לעולם, כשבא הקב"ה  
ליתנה לישראל וכו' ע"כ. והיינו אפילו אחרי שכבר נאמר למשה  

", בכל אופן משה רבינו  "ראה נתתי בידך את סיחון   )פסוק כ"ד(
כשהולכים   אפילו  לשלום  להקדים  דין  דיש  שלום,  הקדים 

 להלחם, ועיין ברמב"ן. 
 

הנה ערשו ערש ברזל הלא היא ברבת בני עמון תשע אמות 
 )ג'. י"א( אורכה וארבע אמות רחבה באמת איש 

איש   רש"י באמת  היתה    -פירש  עוג  והיינו שאמת  עוג,  באמת 
ה א"כ למה הוצרך לט' אמות, הרי  גדולה מאמת כל אדם, וקש 

נמי   לעוג  הדין  הוא  דידיה,  בארבע אמות  סגי  כמו שלכל אדם 
תסגי בד' אמות דידיה, וי"א שהיה לעוג ידים קטנות, וקשה א"כ  
לצורך מה התורה כתבה את המדות ע"פ אמת עוג, הא עי"ז אין  

 ידוע לנו המדה. 
 

 חזון  -הפטרה 
 מי בקש זאת מידכם רמוס חצרי

דין להביא   דכיון שיש  וצ"ל  לרגל,  לעלות  מצוה  יש  וקשה הרי 
קרבן, והם היו רשעים וזבח רשעים תועבה, ונחשב כאילו באו  
 בלא קרבן, ועל זה נאמר להם מי ביקש זאת מידכם רמוס חצרי.

 

 ואשיבה שופטיך כבראשונה ויועציך כבתחילה 
, אומרים בתפילה השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה 

והסר ממנו יגון ואנחה, וצ"ב מה השייכות בין שופטינו ויועצינו 
תשובה   בשערי  והנה  ואנחה,  י"ג( ליגון  אות  זה   )ש"א  שיגון  כתב 

דמשברת חצי גופו   )דף סב.( מהנפש, ואנחה מבואר בגמ' בכתובות  
ושופטים להציל עשוק מיד עושקו,   של אדם, ומעתה י"ל דכשדנים 

אנחה  ומסירים  גיהנום,  יירש  שלא  מהעושק  יגון  מסירים  הרי 
 מהנגזל שישיבו לו גזילתו, ועיין בפרשת שופטים מש"כ בזה. 

 

 ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה
הכתוב  ביאר  זיע"א  איתא  הגר"ח  דהנה  ה'( ,  נ"א.  פרשה   )שמו"ר 

דהמשכן הוא על שם שנתמשכן על עוונותיהם של ישראל, והנה 
כל מלוה אינו חייב למחול על החוב, אמנם כשעשה צדקה ומחל 
על החוב, אם יש אצלו משכון של הלוה, המלוה מחוייב מדינא 
ימחול  וא"כ אחר "ששביה בצדקה" דהיינו שהקב"ה  להחזירו, 

עוו על  שיתחייב לנו  והיינו  תפדה",  במשפט  "ציון  יהיה  נותינו, 
שבגללם  העוונות  נמחלו  שהרי  הדין,  מן  המשכון  את  להחזיר 
נתמשכן המשכן, וידוע שהגר"א זיע"א חתם בברכת המזון "בונה 

ירושלים" ולא הזכיר "ברחמיו", כדכתיב בונה ירושלים ה'. 
 

 דברי קינה מרבינו ראש הישיבה שליט"א 
קשה מאד להיות בצער על דברים שקרו לפני קרוב    ,נושא בעול  שיהיההענין של אבילות זה שאדם ישתתף חוץ מהצער שלו  עיקר  

בן אדם מרגיש בנים אתם לה'  שאיך אדם יכול להרגיש את הצער רק ע"י דבר אחד  על מה שהיה,    ים במגילהאלאלפיים שנה קור
ם ידמיין לעצמו מי היו כל אלו כל החכמים כל אלו שהיו בדור החורבן הכל כל החורבן למי זה קרה לאחים לבנים שאד ,אלקיכם

לא מרגישים קורבה להקב"ה   , אםשחושבים על צער השכינה על גלות השכינה צריכים שאדם ירגיש קרוב לה'וכן כ ,כלל ישראל
זה הזמן שאפשר קצת להשיג  אבל זה הזמן בתשעה באב שאדם משפיל את עצמו    ,אז איך אפשר לבכות להצטער על כאלו דברים

קרא עלי מועד זה הזמן של הגאולה  ,חיזוק בתורה לצפות לגאולה ,צידוק הדין ,את הנושא בעול ,את הדברים האלה את האמונה
אמרה כנסת ישראל   ,ים את המגילה שרואים את החורבן הגדול וזה הזמן לבקש השיבנו ה' אליך ונשובהאעכשיו זה הזמן שקור

אמר להם שלכם הוא שנאמר שובו אלי ואשובה אליכם נאם ה' אמרה לפניו ריבונו    ,ונו של עולם שלך הוא השיבנולפני הקב"ה ריב
אנחנו מבקשים שהקב"ה    ,הוא שנאמר שובנו אלקי ישענו לכך נאמר השיבנו ה' אליך ונשובה חדש ימינו כקדם  ךשל עולם של

 שים שהקב"ה יזכה אותנו לחזור בתשובה שנזכה לבנין בית המקדש. השיבנו ה' אליך ונשובה והקב"ה אומר שובו אלי גם זה מבק
מה נראה בבית   ,מרחק שאנחנו רחוקים מזההמחכים לביהמ"ק נניח שעכשיו יבנה בית המקדש אבל  וצריך לדעת כולם מתפללים  

אמר יש לנו השגות  ידוע בשם הגאון ש  ,אבל מבקשים על ביהמ"ק מבקשים שנחזור למה שהיינו בזמן הבית  ,המקדש בדרגה שלנו
שמבקשים על  כ  ,באחרונים בראשונים בתנאים אבל אין לנו השגה ליהודי פשוט שהיה בזמן בית המקדש באיזה קדושה הם חיו

בנין בית המקדש מבקשים עלינו שנהיה במצב הזה שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך כמו שאומר הגאון  
 .וכאפס לעומת התורה שיבנה בית המקדש ואז ושם נעבדך ביראה כימי עולם וכשנים קדמוניותשהיום התורה שיש לנו זה כאין 

 תשעה באב תשע"ח בהיכל הישיבה הקד'( מתוך משאו בליל  ) 

 RS244244@gmail.com -ובמייל   0556777668לתרומות והערות ולקבלת הגיליון 
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 לחשוב על החורבן
בימים אלו שומה עלינו לתת על לב מהו חורבן, מה אבדנו ומה חסרנו, 
גודל העוון למי שאינו שם על לב להתאבל, ומה השלכותיו, ואיך נביא 

 במעשינו לבנין ביהמ"ק.
מספרת על אלישע בן אבויה שיצא ( גיגה )טו, בהגמרא במסכת ח

מאי?... ומסביר  -לתרבות רעה, בסוף הסוגי' הגמרא שואלת אחר 
רש"י, מפני מה בא לידי כך ולא הגינה תורתו עליו?... הרי הוא היה 

הגמרא, זמר יווני לא פסק ת אומר תנא חשוב ורבו של רבי מאיר!
 מפומיה.

כלה"... אך רש"י אומר, זמר אנחנו חושבים שהבעיה פה זה ה"הש
יווני לא פסק מביתו, והיה לו להניח בשביל חורבן הבית, דכתיב בשיר 

והגרעק"א  לא ישתו יין. הבעיה פה זה שהוא לא חשב על חורבן הבית.
שהגמ' אומרת שהבעיה היא גם זמר בפה, ולא רק  (ז, אמציין לגיטין )

שהיה ת"ח ורבו של דהיינו: מה שלא הגן על אלישע בן אבויה,  בכלי.
רבי מאיר, והגיע למצב כ"כ נורא, זמר יווני לא פסק מתוך ביתו, ולא 

 הניח מפני חורבן הבית.
התוספות מביא )חגיגה טו, א( את  ואנחנו רוצים קצת להסביר:

הירושלמי, שאחר שאל את רבי מאיר מה פירוש הפסוק "טוב אחרית 
ומתו,  -בילדותו  דבר מראשיתו", ודרש לו ר"מ לאדם שהוליד בנים

אמר לו אחר, רבי עקיבא רבך לא כך דרש,  ובזקנותו הוליד ונתקיימו.
אלא טוב אחרית דבר, מתי אחרית דבר טוב? כשהראשית טובה, 

זצ"ל לוינשטיין  יה מביא את זה המשגיח רבי יחזקאל]וה מראשיתו.
 כל תחילת זמן[.

רושלים. היה מגדולי י -אבויה אבי  ואחר ממשיך: ובי הוה מעשה!
)אך הוא לא חשב לשלוח אותי ללמוד תורה...( וביום שהוא בא למול 

קרא לכל גדולי ירושלים והושיבן בבית אחד, ולרבי אלעזר  -אותי 
ורבי יהושע במקום אחר מן דאכלין ושתין שרין מטפחין ומרקדים, 

עד שהם עוסקים בדידהו, נעסוק אנחנו בדידן,  -ואמרו החכמים 
ירדה אש מן השמים והקיפה  -בדברי תורה  נתעסקו)בתורה(. ישבו ו

אותן!!! אמר להם אבויה אבא, מה באתם לשרוף ביתי?! אמרו לו חס 
ושלום! אלא יושבין היינו וחוזרין דברי תורה מתורה לנביאים 
ומנביאים לכתובים, והיו הדברים שמחים כנתינתן מסיני. לא באש 

 -ם יתקיים הבן הזה אמר: הואיל וכך כחה של תורה, א נתנו?!...
לפיכך לא  -לתורה אני מפרישו. ולפי שלא היתה כוונתו לשמים 

 נתקיימו בו.
 מביאה להיות 'מרכבה לשכינה' -תורה לשמה 

 ובפשטות יש לפרש ולבאר השמועה כמו שיבואר לפנינו.
בית ראשון  (, אאובנדרים פ , בהאנחנו יודעים שהגמ' אומרת )ב"מ פ

שלא היתה התורה חשובה  - 'רה תחילהשלא ברכו בתו'למה חרב 
 בעיניהם לברך עליה.

 והנה יש להבין: מהו העניין הגדול של "ברכות התורה"?
?... 'מרכבה לשכינה'מה זה נקרא זיע"א פעם שאלנו את מרן הרה"י 

והראה לנו את הב"ח )בסימן מ"ז( על הטור שמביא את הגמ' בנדרים 
ת מבניהם תלמידי חכמים? מפני מה תלמידי חכמים אין מצויין לצא'

 .'רבינא אמר מפני שאין מברכין בתורה תחילה
שהקדוש ברוך הוא  ,וכתב הב"ח: רבינא מביא ראיה מרב יהודה א"ר

מקפיד על לומדי תורה, אפילו עוסקין בה טובא, אם אינן זהירין 
 לברך בתורה תחילה.

ח"כ מביא הב"ח, שיש לתמוה טובא: "למה יצא כזאת מלפניו וא
ישם בעונש גדול ורם כזה על שלא ברכו בתורה תחילה? להענ

 שלכאורה זו עבירה קלה...!"
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ונראה, דכוונתו יתברך מעולם היתה שנהיה עוסקים בתורה כדי 
שתתעצם נשמתינו בעצמות ורוחניות וקדושת מקור יוצר התורה, 
ולכן נתן הקב"ה תורת אמת לישראל במתנה שלא תשתכח מאיתנו 

וגופינו ברמ"ח איברים ושס"ה גידין ברמ"ח  כדי שתתדבק נשמתינו
מצוות עשה ושס"ה לא תעשה שבתורה, ואם היו עוסקים בתורה על 

! שהיתה 'מרכבה והיכל לשכינה יתברך'הכוונה הזאת היו המה 
ובקרבם ממש היתה השכינה  ,השכינה ממש בקרבם, כי היכל ה' המה

היה קישור קובעת דירתה, והארץ כולה היתה מאירה מכבודו, ובזה י
אבל עתה  לפמליא של מעלה עם פמליא של מטה, והיה המשכן אחד.

שעברו חוק זה, שלא עסקו בתורה כי אם לצורך הדברים הגשמיים 
להנאתם לידע הדינים לצורך משא ומתן, גם להתגאות להראות 
חכמתם, ולא נתכוונו להתעצם ולהתדבק בקדושת ורוחניות התורה 

כדי שתעלה נשמתם למדרגה גדולה ולהמשיך השכינה למטה בארץ 
שנסתלקה השכינה מן הארץ  ,אחרי מיתתם, הנה בזה עשו פירוד

ועלתה לה למעלה והארץ נשארה בגשמיותה בלי קדושה, וזה היה 
 גורם חורבנה ואבידתה.

הרמח"ל, ור"י סלבודקא הגרמ"ה הירש רגיל כותב ובמילים אחרות 
הידבק בקב"ה. אי זה תורה שלומדים בשביל ל ,תורה לשמהלומר, 

אפשר להפריד את התורה מנותן התורה! תורה ונותן התורה זה 
 חד הוא. -אחד! קודשא בריך הוא ואורייתא וישראל 

ברגע ובן אדם לומד והוא רוצה להידבק בקב"ה, זו תורה שמגנא 
 ומצלא, ועליה נאמרו כל סגולות התורה כי הכל זה חיבור לקב"ה.

החיבור, אלא הם רצו לדעת את  הם לא רצו את -בזמן החורבן 
ההלכות להנאתם, לצורך משא ומתן, ורצו להתגאות ולהראות את 

ברגע  רצו את חכמת התורה, ,חכמתם, ואת הידיעות שלהם, דהיינו
ואתה מפריד את התורה מנותן התורה ואתה הופך את התורה 

לא מגינה. ותורה כזו  -תורה כזו  הפסדת את הכל. - 'חכמת התורה'ל
 ה להפיל את אחר מרום המעלה ולהגיע עד שאול תחתית.יכול

 וזה דברים פשוטים וברורים.
אני הולכת  -כל היסוד של סילוק שכינה הוא, אתה לא רוצה אותי 

השכינה באה למקום שבו היא אורחת  )קד, א(,מפה. וכ"מ בשבת 
 -רצויה. אם אתה רוצה רק את החכמה שלי, ולא אותי קראת יעקב 

סילוק השכינה  והאין כלום. וז -פה. ואם הקב"ה לא פה אני לא שורה 
 .וזה חורבן הבית

האבא לא התכוין לש"ש, רק לכבוד  -השמועה דאחר וזהו פירוש 
', ועל יסוד זה סשהתורה מנחילה וכפי שמבואר בירושלמי שהביא תו

חיבור לשכינה, גדל ה'אחריתו' שהוא  השלא הי -של 'מראשיתו' 
וממילא לא ראה ענין בסילוק  ,ה אלא לחכמהחוסר חבור לנותן התור

 בתוך ביתו ולכן לא הגן עליו. ההשכינה בחורבן, וזמר יווני הי
 התורה מלאה שמחה וחיות!

 והנה נבאר לעצמנו:
סוף ספרא דצניעותא( שהתקופה  -הגר"א כותב )מובא בליקוטים 

שאחרי החורבן כלפי התקופה שלפני החורבן, זה כמו מת בפני החי, 
 זה רקב עצמות. -ופה שלו והתק

וצריך להבין, מה בדיוק המילים האלו?... הרי ע"פ החשבון הנה 
אנחנו כבר רקב שברקב... וברוך ה' כולנו בריאים, חיים, ונושמים, 

 ?...'רקב עצמות'מה זה 
נבין, בתורה יש דין "וחי בהם". כי באור פניך נתת לנו ה' אלוקינו 

מי שקצת יודע, התורה היא מליאה חיים!!! ו -! עם תורה חייםתורת 
 עם חיות! כי זה כל האדם! הלימוד תורה של פעם היה חי לאין שיעור!

על המגיד הגאון רבי שלום שבדרון זצ"ל, שהיה פעם בישיבה ומסופר 
בחוץ לארץ, וראה שני בחורים לומדים בתנוחה לא מכובדת... בחור 
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לידו עם ידיים אחד נשכב על הספסל כמו איזה כסא נח, והשני עמד 
ואחד שאל את השני קושיא, וזו היתה  בכיסים... )כנראה היה לו קר...(

קושיא עצומה! וחבירו עונה לו ככה כלאחר יד, יפה, אבל בא נמשיך 
 הלאה...

רבי שלום הזדעזע, ואמר להם: כשאנחנו למדנו בחברון, על כזו קושיא 
תם יושבים היו סטנדרים מתעופפים... התווכחו עם כל הכח, ככה א

 ללמוד דף גמרא?!... זה נקרא ללמוד?!...
הוא היה  -ידוע שהרב שך, כשהוא היה יוצא מהבית של הרב מבריסק 

 רוקד ברחובות מרוב אושר! הוא היה נהנה ושמח מכל מילה של תורה!
שמעתי פעם מא' מתלמידיו של הג"ר מרדכי גיפטר, שפעם הוא אמר 

כזה פשט ברשב"א צריכים לרקוד! על שיעור ובאמצע הוא התלהב ואמר, 
אז למה הרב לא  -ונוכח שם איזה תלמיד אמריקאי, ששאל בתמימות 

אתה צודק!  -עושה מה שצריך?... למה לא רוקדים?... אמר לו רבי מרדכי 
וירד מהבימה והתחילו לרקוד, ואח"כ הוא עלה בחזרה להמשיך את 

 השיעור כללי...!
חיות בורא עולם... ומאיפה נובעת כל לחיות תפילה... לחיות לימוד... ל

כולכם היום".  חיים - - -בה' אלוקיכם  הדבקיםהחיות הזו?... "ואתם 
זו חיות שנובעת מהקשר לבורא עולם, נובעת מואתם הדבקים בה' 

 אלוקיכם.
וכמו שפעם איך היו ניגשים ללימוד... איך היו ניגשים לתפילה... ולאט 

מרים בקינות מספד חדש אעורר בכל שנה לאט זה נופל ונופל... וכמו שאו
 ושנה... זה ממשיך לרדת ולרדת... איפה הלייבעדיקייט...

שבתור בחורים  ,סיפר לי הגרמ"מ חדש )שהיה כעת היארצייט שלו(
מבוגרים הם היו הולכים מחברון לשמוע שיעור כללי של הרב שך אפילו 

ב שך בשיעור שהם בכלל לא היו בסוגיות, זה היה תענוג לראות איך הר
 בגיל כ"כ מבוגר קופץ... רץ... מתלהב... כל כולו חי את התורה...

, כולם חושבים למה זצ"ל אמר לי פעם הגאון ר' ישראל אלי'ה וינטרויב
הרב שך קשה לו לישון כשיש לו קושיא טובה, כי קשה להירדם בלי 
 תירוץ טוב... אבל אני חושב אחרת, כתוב )קהלת ה, יא( והשובע לעשיר

איננו מניח לו  ,איננו מניח לו לישון, ופרש"י ושובע נכסים של עשיר וכו'
כל הלילה מהרהר בהם. היתה לי אגוטע קשיא... הוא חי עם זה,  -לישון 

נהנה עם זה, ואח"כ מצא תירוץ טוב, זה היה עולם מלא... זה היה החיים 
 שלו...!

.. עד שזה ירד ואת זה איבדנו. ואמנם קודם החורבן זה היה הרבה יותר.
וירד, להיות מת בפני החי, רקב עצמות, והיום כבר הכל יבש... נאבד 
הרגש וההתלהבות והחיות בכל דבר שבקדושה, איך נראה אצלנו 

 הלימוד, והתפילה... זה סילוק שכינה!
כשאין ואתם הדבקים בה' אלוקיכם, התורה היא בלי דבקות בבורא 

 אז חסר לנו בחיות. -עולם 
אומרת המינים והמסורות והאפיקורסין שכפרו  (יז, אה )הגמרא בר"
 ,כגון ירבעם בן נבט וחביריו ,ושחטאו והחטיאו את הרבים ,בתורה וכו'

ם כלה והם אינם כלים. וגיהנ ,יורדין לגיהנם ונידונין בה לדורי דורות וכו'
ופרש"י  ,וכל כך למה? מפני שפשטו ידיהם בזבול ואין זבול אלא ביהמ"ק

 בהמ"ק בעוונם.שהחריבו 
וגם בזמנינו, הרשעים  -ואומר מרן בעל החפץ חיים בליקוטי הלכות 

האלו שבגללם לא נבנה הבית, וכל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו 
 כאילו נחרב בימיו, ממילא גם הם בכלל יורדי גיהנם שאינם עולים.

 ,זה ניתוק הקשר הגדול שהיה להקב"ה עם כלל ישראל -חורבן הבית 
נגרם ע"י החטאים שלהם. ויותר מעוצם החטא הגדול, הרי זה וזה 

רחם  -שהביאו לסילוק השכינה עולה על כולנה, כי זה, כאמור כגז"ד מות 
 זה החיים!! -השראת שכינה  -ביהמ"ק על ציון כי היא בית 'חיינו', 

 אם תעזבני יום, יומים אעזבך...
 והנה יש כאן דבר מאד מעניין:

רכות( אר"ש בן לקיש, במגילת חסידים מצאו כתיב: יש ירושלמי )בסוף ב
יומיים אעזבך, והביא שתי דוגמאות לשנים שיצאו אחד  -אם יום תעזבני 

ציפורי, ופגעו זה בזה בחדא משכא, לא הספיקו לפרוש מטבריה ואחד מ
 זה מזה עד שהלך זה מיל וזה מיל, נמצא שהיו רחוקין זה מזה שתי מילין.

חר והולך מהלך של חצי שעה, כעת יקח שעה אם כ"א פונה לכיוון א
יומיים  ,שלימה להדביק את הפער ביניהם... וזה הפשט אם תעזבני יום

אעזבך. )יום אחד להשלים את הפער שלי מהתורה, ויום נוסף להשלים 
 את הפער שהתורה התרחקה ממני(.

, לאשה שהיתה יושבת וממתנת לאיש. כל זמן מובא שם ודוגמא נוספת
 היתה יושבת וממתנת לו. כיון שהפליג דעתו  -תו להינשא לה שהיה בדע

 

אני עוזבת  -אם אתה עוזב אותי  היא היתה הולכת ונשאת לאחר. -ממנה 
 אותך.

מביא את ההקדמה של הג"ר נתן גשטטנר )בעל  'שדה צופים'והנה בספר 
לא זכיתי לראות את אבי הי"ד, כי הוא הועלה על  -כתב ש( 'להורות נתן'

זמן השואה, אבל אמר לי רבי אברהם ישי דירנפלד שהיה לאבא המוקד ב
הוא היה  ספק גדול במשך הרבה זמן, והוא שאל את זה הרבה רבנים.

עובד רבע מהזמן שלו, ובשלשת רבעים האחרים הוא היה לומד. והוא 
לעבוד שבוע שלם ואח"כ ללמוד ג'  -שאל מה עדיף, האם עדיף כל חודש 

לו תשעה  הוא יעבוד ג' חדשים, ואח"כ יהישבועות, או שמא עדיף שה
 חדשים ללמוד כבחור ישיבה מן המנין. מה עדיף?...

אמר רבי נתן שלכאורה מוכח מהגמ' בב"ק שמביאה למה עזרא תיקן 
שיקראו בתורה בשני וחמישי? כדי שלא יהיו שלשה ימים בלא תורה. 

ת רואים שיותר טוב שלא יהיה מרחק מידי גדול מהתורה, ומלבד זא
שלשה יהיו עזבך, אז אם אהביא שכתוב בגמ' אם תעזבני יום יומיים 

חדשים ברצף שלא ילמד בהם, א"כ זה מרחק של ששה חדשים!!! ובשביל 
לחזור חזרה למה שהיית יקח חצי שנה, וישארו לך רק שלשה חדשים 

 ללמוד...
 -אבל מצד שני כתוב, שגם אם אדם לא עוסק בתורה, אבל דעתו עליה 

לא עוזבת אותו, כי כאשר דעתו לינשא לה, היא יושבת וממתנת אז היא 
 לו. זה מה שהוא דן שם.

 רבה לשכנה תלויה בקשר שלך איתהיהק
והנה צריך להבין פשוטם של דברים: מה הפשט הפשוט של "אם תעזבני 

 יומיים אעזבך"?... ,יום
כבר הבאנו כמה פעמים, שהילקוט שמעוני כותב על הפסוק "מה אהבתי 

יצא  -תך כל היום היא שיחתי", משל לחבית מלאה דבש, נכנס מים תור
 יוצא תורה. -דבש. כך אם אדם מכניס דברים בטלים מן התורה לראשו 

יומיים אעזבך פירושו, יוצא לך מה שכבר למדת! אחרי זה תצטרך 
כנגד  -להשלים מה שהיה לך, וגם להתקדם הלאה. אם אתה עוזב יום 

סף. אתה שוכח אף את מה שכבר למדת...! זה התורה עוזבת יום נו
והמושג של כל זמן שדעתו עליה היא לא עוזבת אותו, אך כיון שהפליג 

היתה הולכת ונשאת לאחר, כל אחד מבין, מה הכוונה דעתו  -דעתו ממנה 
לשוב אליה?... לא שעכשיו הוא יעזוב אותה לשנה שלימה ואח"כ הוא 

א רק כשהוא הולך לעבוד לצורך יחזור, שם היא כבר לא תמתין לו... אל
פרנסתו כדי שיוכל ללמוד, או שמקיים מצוה שא"א לקיימה ע"י 

היא גם עוזבת אותו, רק  -אבל מי שעוזב את התורה באמת  אחרים...
 מה שעוזבים אותה. היא עוזבת לפי

אם אחד כעת בבין הזמנים יעזוב את התורה ולא ילמד שלשה שבועות 
 עד שהוא ישלים את זה יקח לו ששה - - -אלא רק ברפרוף בעלמא 

שבועות! וכבר יעבור 'אלול'... ששה שבועות זה כבר בדיוק אחרי עשרת 
 ימי תשובה ויום כיפור... וכי תתחיל אחרי יום כיפור...

כל התחלות קשות מכאן ואילך זצ"ל אומר המשגיח רבי דב יפה  הועוד הי
, ואז מתחבר לזה להפסקה שוב צריך להתחי היערב לכם, אם ביה"ז יהי

 .'יערב'אם לא עוזבים נשארים עם ה. שוב ה'קושי'
אבל זה נוגע גם לחורבן, כפשוטו! החורבן לא התחיל בבת אחת... הגמרא 
אומרת בראש השנה )לא, א( עשר מסעות נסעה שכינה מקראי, וכנגדן 

 גלתה סנהדרין מגמרא:
פתן, רת לכרוב, ומכרוב למועשר מסעות נסעה שכינה מקראי, מכפ

וממפתן לחצר, ומחצר למזבח, וממזבח לגג, ומגג לחומה, ומחומה לעיר, 
שנאמר "אלך  ,ומעיר להר, ומהר למדבר, וממדבר עלתה וישבה במקומה

 כי טוב לי אז מעתה". ,אשובה אל מקומי הראשון
השכינה  -התורה התרחקה כפי מה שהתרחקו ממנה, כשהתרחקו קצת 

ר לא בכפורת אני בכרוב, אח"כ עוד נשארה, אבל לאט לאט אני כב
והיא עלתה צעד למעלה,  -למפתן... לאט לאט... אתה הלכת צעד אחורה 

 עד שהיא הסתלקה לגמרי גם בהשראת השכינה וגם בשאר הדברים.
 ה' צלך על ידי ימינך, כמה שאתה עוזב אותי אני עוזבת אותך.

נוגע להכל... כל חורבן הבית זה נוגע לדף גמרא, נוגע להשראת השכינה, ו
שיש לנו זה מהעיזבון שאנחנו עזבנו את ה', ולכן לא היתה בעיה להחריב 

הבית, קמח טחון טחנת, כשבית  וכן פי' בנפשה"ח על חורבן ,את הבית
זה שום דבר לא... זה כמו כל בנין... אם אתה הורס  -נמצא בלי שכינה 

 הוא נהרס... -אותו 
ה שיש לו חיבור לקב"ה, והבן אדם חי... עולה... וכך זה כל בן אדם, כמ

הוא מרכבה לשכינה, ושכינה בקרבו! וכמה שהבן אדם מתרחק 
ולכן בשביל להתחיל להרגיש  ככה השכינה מתרחקת ממנו. -מהקב"ה 



צריך שיהיה קשר עם הקב"ה. ואז רוצים עוד ועוד,  -אבילות על החורבן 
 בית המקדש!עד שכבר מגיעים להשראת שכינה קבועה, ול

אך אדם שלא מעניין אותו החיבור לקב"ה, והוא לא מרגיש צורך בקשר 
 עם הקדוש ברוך הוא, אז השכינה ממנו והלאה, וזה החורבן. דבר פשוט.

 איך אנחנו מוצאים קשר עם הבורא עולם?
, זצ"ל ןיצריך לדעת שני דברים: א. הבאנו מהמשגיח ר' יחזקאל לוינשטי

אורי זוהר לבחור שטען לו אני לא מרגיש קשר אמר זאת הרב נו )ובדור
 הקשר עם הקב"ה מגיע על ידי תפילה! ,עם הקב"ה(

וכך גם אמר החזו"א לרבי אלעזר צדוק טורצ'ין. תפילה! קח קשר עם 
הקדוש ברוך הוא, תבקש כל דבר, ותודה לו על כל דבר, תחיה איתו! 

אתה אומרים כל יום מאה ברכות. רק תחשוב על המילים... למי 
 מברך?...

המשגיח ר' דב יפה מביא מספר יסוד ושורש העבודה, שאם אחד מברך 
והוא לא חושב שהוא מדבר עם הקב"ה זה בכלל לא ברכה, זו ברכה 

 לבטלה...
רבי שמשון פינקוס ראה פעם את הבת שלו שסיימה להתפלל. הוא שאל 

 !...עם מי דברת?... היא אמרה לו, אבא, לא דיברתי עם אף אחד -אותה 
אבא, אני רק  תגידי לי את האמת, אמר רבי שמשון, עם מי דברת???

התפללתי, לא דברתי עם אף אחד...! אמר לה רבי שמשון בחיוך, אה... 
 לא דברת עם הקדוש ברוך הוא?!...

אנחנו ממלמלים... מדברים עם הקדוש ברוך הוא, מודים לו, משבחים 
בן שלך היה מבקש ממך בלי לשים לב... הרא"ש כותב אילו ה -אותו 

 משהו ולא מליבו, לא יחר לך?!...
 התפילה מקשרת! קח קשר עם הקדוש ברוך הוא!

 אהבת האבא טבועה בלב כל בן ובן...
אבל, יש הרבה שחושבים שזה דרגת גבוהות... לא בשבילי... איך אני 

 יהיה לי קשר עם הקב"ה?... 'איש פשוט'
רבי שמואל דישון.  בנו של) ,קרלין: יש יהודי מגיד שיעור בונקדים ונספר

היה מאד קרוב , שיער( שהוא אמריקאי במוצאוגינו גרש"חגיס של ה
אבא שלו לקח אותו לרבי  -לרבי יעקב קמינצקי. ופעם, בהיותו ילד קטן 

רבי יעקב חייך אליו ואמר לו תשמע, היו אצלי כעת שני  יעקב קמינצקי.
הם, הם עשירים מופלגים, עמי הארצות גמורים שלא קרו ולא שנו מימי

שהש"ך והיה ביניהם דין תורה על הון עתק. והם אמרו סברות בלימוד 
. סברות עמוקות! מאיפה לא היו מתביישים לקחת כאלו סברות והט"ז

 הם לקחו את זה???
רואה את  - - -אלא, אמר רבי יעקב, כשאדם רוצה משהו עם כל הכח 

 הוא ש"ך וט"ז! -המליונים מול עיניו 
כמו שני הגבירים  ככסף!!!וכמטמונים תחפשנה!  ,תבקשנה ככסף אם

 אז תבין יראת ה'. -הנ"ל, וכמטמונים תחפשנה 
אלא אז  וכמש"כ במסי"ש בהקדמה, אינו אומר אז תבין פילוסופיה וכו',

 תבין יראת השם!
 שזה נמצא בתוכנו...יותר מזה אבל האמת היא 

לא ידע עמי לא התבונן", "ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, ישראל 
 ומה התביעה עלינו? שאנחנו לא כמו שור וחמור?!...

שהם ומעוף השמים יחכמנו".  ,עוד הבאנו שכתוב: מלפני מבהמות ארץ
 ומה ההסבר בזה?...פחדו להכנס למקום שעובדים ע"ז. 

אומר רבי אליהו לאפיאן, זה נמצא אצל כל אדם ואדם! והראיה, אמר 
שליט"א(  ר, )חמיו של מורנו רה"י ר' יחיאל קלרמןהמגיד רבי אריה שכט

בבא בתרא נח, א( שהיה אדם ששמע באקראי את מהגמרא המפורסמת )
אשתו מספרת שיש לה עשרה בנים, וממנו רק בן אחד, ולפני פטירתו הוא 

כל נכסיי יהיו לבן האמיתי שלי. ולא ידעו מי הוא... באו לפני רבי  -אמר 
וט את קבר אביכם עד שהוא יקום ויגלה לכם בנאה, ואמר להם לכו לחב

לא הלך. אמר להם  -כל הבנים הלכו, אך הבן האמיתי  למי הוא התכוון...
 כל הנכסים מגיעים אליו... -

ומאיפה הוא ידע שזה הבן?... כי הקב"ה טבע בלב של בן אדם מציאות! 
לב מרגיש לב! ואם כך הקב"ה טבע בבריאה, אז כלפי בורא עולם בעצמו 

 ייך אחרת?!...ש
אם אתה מתרחק מהקב"ה הוא זה נמצא אצלנו, רק עבירה מקלקלת. 

הוא יותר  -מתרחק ממך. אך כל כמה שתרגיש יותר שהוא אבא שלך 
 יתקרב אליך.

היה אברך שניגש לרבי דן סגל ואמר לו בכאב אין לי ילדים, מה 
אמר לו רבי דן, "אם תתן לקב"ה  אעשה?!... הוא היה שבור ורצוץ.

הוא יראה לך שהוא גם יכול להיות סבא"...!  -הרגיש שהוא אבא שלך ל

הכל ממנו. הוא נותן את הילדים ואת הכל, וזה טבוע  -הקדוש ברוך הוא 
 בתוך כל אחד ואחד, תממש את זה! תתקרב אליו...!

 למה?! יאמרו הגויים!
כתוב על אלישע בן אבויה, שזמר יווני לא פסק מפיו. וצריך להבין, מה 

 יוק גורם ה"זמר יווני"?בד
המפורסמת?... מה שאני ' חכמת יוןהפילוסופיה של 'ידוע ומפורסם, מהי 

זה נכון,  -לא קיים! פילוסופיה זה שכל. מה שאתה מבין  -לא מבין בשכל 
זה לא נכון. עובדים עליך... זה ההיפך מיהודי  -אך מה שלא מובן בשכל 

 שהוא "נעשה ונשמע".
? שהוא עושה מה שאומרים 'קבלת עול תורה'הי הגרא"ל מאלין אמר, מ

 זה לא עול. -לו גם כשהוא לא מבין. אחרת 
ברמב"ם כתוב על חסידי אומות העולם, שאם הוא עושה את המצוות 
בגלל שהוא מבין זאת בשכל, מאי אהנו ליה מצוותיו, ומאי אהנו ליה 

 תורותיו?... צריך לעשות בגלל שהקדוש ברוך הוא ציוה!
זה בגלל  -כל הדברים האלו. כל הריחוק מהשכינה  אין את -אצלנו 

חורבן הבית. הקשר ל, ו'זמר יווני', וזהו סוד ה'אני צריך להבין'חושבים ש
וכידוע שהרמ"א מביא בספרו 'תורת העולה' אני צריך להבין ולהרגיש, 

הפילוסופיה אין טעם לבכות  י"שאפלטון שאל את ירמיהו שעפ
 ואז מפסידים הכל. -אז אני לא מקיים  ,ןאם אני לא מבי ולהצטער.

. וכמו בהרבה שטחים שלא מביניםיש כאלו שבאים על שאלות וספיקות 
שיש קובץ שיעורים, וקובץ הערות, וקובץ מאמרים, יש כאלו )להבדיל( 

יאמרו  - ?עם קובץ "שאלות ָלָמה". כשהיינו ילדים היו אומרים לנו, למה
 הגויים!

וחליפה?... חם לי! למה לא לעשות רישיון?...  למה ללכת ברחוב עם כובע
למה לא להתחתן באלול?... למה לא לנסוע על אופניים?... למה צריך 

 לקום לתפילה?...
 יאמרו הגויים"... -כל סביב למה. וזה באמת "למה ה הכל

תסמוך על גדולי ישראל שיודעים ומבינים יותר ממך מה הקב"ה רוצה, 
 ' רוצה.ועליך רק מוטל לקיים כי ה

 לא להתחיל עם היצר הרע
הוא היה מגדולי התלמידים של  סיפר הדוד רבי שמואל דוד ורשבצ'יק

רבי ברוך בער, והיה לו אוצר סיפורים על ר' ברוך בער... הון עתק! וסיפר 
איך הנחש הצליח לשכנע את חוה?... ונקדים  -שרבי ברוך בער אמר להם 

ת... ברגע ואת מתחילה להתווכח רק תתחילי לענו -על ידי שהוא אמר לה 
 אני כבר אוכיח לך... -

זה רק שתנהל איתם שיחה. ברגע ותתחיל  -כל מה שהמשכילים רצו פעם 
 א ותתחיל איתו.והשטן רוצה שתב הוא כבר ישכנע אותך... -לדבר איתו 

כאשר בא אליך יצר  -וזה חתיכת "ברכת שמואל"!  -אמר ר' ברוך בער 
 - (וכך עשה ר' ברוך בער בעצמו)חה, תגיד לו הרע אל תתחיל איתו בשי

דוביסטאך א גאר נישט! ותן דפיקה על הקרקע. אם זה לא מספיק, תגיד 
אם זה עדיין לא  לו גאר גאר גארנישט!!! ותן שתי דפיקות על הקרקע.

מספיק, תצווח עליו, ניין... ניין... גאר גאר גאר גאר גארנישט, ותן שלשה 
 דפיקות על הקרקע!

אומר רבי שמואל דוד, שלפעמים ראו את רבי ברוך בער באמצע  והיה
הבית מדרש נותן דפיקות על הקרקע, פעם, פעמיים, שלש... וידעו שאז 

 הוא במלחמה עם היצר הרע...!
אל תתחיל איתו, אתה בכלל לא מאן דאמר בשבילי, אתה לא ברמה שלי 

 גן, ואני מבני ברק... מרמתבכלל... אתה 
 הכל!!! זה -עמל התורה 

 מאיפה הכל נובע?...
יש שלשה איכה. איתא אמר לנו הרב'ה ר' מאיר חדש: כתוב בחז"ל ו

"איכה ישבה בדד", "איכה היתה לזונה קריה נאמנה". ויש "איכה אשא 
 לבדי טרחכם ומשאכם וריבכם".

זו  -זה הסיבה, איכה ישבה בדד  -איכה היתה לזונה  -אמר רבי מאיר 
 בדי, מה עניינו כאן?...התוצאה. אך איכה אשא ל

אמר רבי מאיר חדש, פה מתחילה הנפילה... איכה אשא לבדי טרחכם 
ומשאכם וריבכם. ותענו אותי ותאמרו, טוב הדבר אשר דברת לעשות. 
ופרש"י, היה לכם לומר, רבינו משה! ממי נאה ללמוד ממך או מתלמידך? 

 לא ממך שנצטערת עליה?!...
 . רק זה המילים?...ושאל רבי מאיר חדש, זהו זה?..

רוב תורת "עולם הישיבות" היא מהרה"י רבי  -ניתן דוגמא: היום 
אילו  , תלמידיו ותלמידי תלמידיו. ומהכתבים.ל"זצ שמואל רוזובסקי

 יש שאלה בכלל ממי  ,היה מגיע כעת ר' שמואל רוזובסקי ומוסר שיעור
 



 ללכת לשמוע?!... ר' שמואל הוא המקור!
גדול הדור, הוא שמע מהקדוש ברוך הוא  -משה קיבל תורה מסיני 

 זה ודאי סיבה לשמוע ממנו! -הוא, מה השאלה בכלל 
עליה... ברגע  שנצטערתלא, זה לא מספיק... לא ממך  -אומר משה 

פה מתחיל הדרדור. וכמו  -והפסקתם להבין מה זה "עמל התורה" 
כל סגולות התורה נאמרו על עמלה. "אם  -שאומר החזון אי"ש 

 שתהיו עמלים בתורה". -ו בחוקותי תלכ
אפשר ליפול מקריה  -וכשאין עמל התורה, גם אם נמצאים למעלה 

 "איכה היתה לזונה".-נאמנה עד ל
היה פעם אחד שבא לרבי ראובן פיין ושאל אותו שאלה על חידוש של 
רבי חיים מבריסק. הוא שאל אותו תגיד לי, כמה זמן עמלת להבין 

 י שעה.את רבי חיים הזה?... אמר לו חצ
היה רק חידושי ר' חיים אחד. כולם רצו  - בשנחאיאמר לו ר' ראובן, 

, פרמו את התפירות, וחילקו הכריכהאת זה... מה עשו? הסירו את 
שעות, ואח"כ  כמו עשרים וארבע מסויםאחד דף אחד למשך זמן לכל 

 היו מחליפים דפים...
, ל שישי'קיבלת אותו באיזה 'לי -את החידוש הזה שאתה מדבר עליו 

ישבתי עליו כל הלילה, ואחרי זה כל היום שלמחרת כדי להבין מה 
אתה יושב עליו רק חצי  הוא אומר, עד שהייתי צריך להחזיר אותו.

שעה, וכבר מתחיל לשאול שאלות ולתרץ תירוצים?!... לא ככה 
 לומדים ר' חיים!

הדוד ר' אליהו מישקובסקי אמר פעם שיעור בישיבה, פעם שאלו 
נכון, אבל אפשר  -ואמר  הפוך! -הרב, אפשר להגיד אותו דבר  -אותו 

 גם להגיד ישר, אז למה להגיד הפוך?...
ופעם היה בחור שבאמצע השיעור העיז פניו ושאל, מי אמר שזה 
נכון?... מאיפה הרב יודע??... ר' אליהו לא נבהל, והשיב לו בשלוה: 

גם אתה  -ת זה לך אה כשיהי ...מארבעים שנה של עמל התורה!
 תבין...

 איבדנו את עמל התורה, כל סגולות התורה נאמרו על עמלה.
 כשעושים את רצון ה' לא מפסידים

 כעת נדע:
הרבה באים עם שאלה, מי אומר שזה טוב שהמשיח יבא?... הרי אם 

א וללמוד... כל העולם ירצה לב ןניסיוכבר לא יהיה גמרנו.  -הוא יבוא 
ה בחירה... ככה, אולי אני עוד יחזור בתשובה, וללמוד, בכלל לא תהי

 אולי אני באמת אצמח להיות "גדול הדור"...
ובשם החפץ חיים אומרים, יהודי חושב מה הקב"ה רוצה, ואם 

 מה אתה עושה חשבונות... -השכינה מצטערת 
נתאר לעצמנו שיש בן שרואה איך אבא שלו נפל לתוך דליקה, אש 

ריך לשלם מאתיים אלף דולר... ויגיד בוערת, ובכדי להציל אותו צ
 זה משל אב, לא משל בן...! -הבן, אני לא חייב להציל... כיבוד אב 

 אכפתאתה רואה את אבא שלך נשרף ולא הוא ודאי לא מן היישוב... 
 לך?!...

היה אומר לנו כלל גדול: כשעושים מה שהקדוש  א"עימרן הרה"י ז
ות שיהיו, אם תעשה את לא מפסידים! כל החשבונ -ברוך הוא רוצה 

 לא תפסיד. -מה שה' רוצה 
והוא הביא דוגמא: כתוב בחז"ל שהקב"ה אמר למשה "נקום נקמת 

תאסף אל עמך", דהיינו אחרי  -בני ישראל מאת המדיינים, אחר 
הנה משה רבינו יכל לעכב את זה לעוד איזה  שתעשה את זה תמות.

שבונות, אלא עשהזמן, והוא היה נשאר בחיים... אך הוא לא עשה ח

 אנשים מאיתכם![ החלצו]את זה מיד.  
באופן דומה הקב"ה אמר כן ליהושע, שאחרי המלחמה תמות, 

 ה ומה היה בסוף?... יהושע נפטר עשרויהושע השהה את המלחמ
שנים קודם זמנו... משה חי ק"כ שנים, וכך גם יהושע היה אמור 

 לחיות, אך לבסוף הוא נפטר לאחר מאה ועשר שנים!
 רק מפסידים מכך. -אם עושים חשבונות  -אמר הרה"י 

ובא נדבר כמו סוחרים: בנות צלפחד אמרו לעצמן, הרי זה ודאי שמה 
הוא עושה. כל הגברים שאמרו "נתנה ראש ונשובה  -שהקב"ה רוצה 

זה לא יעזור להם... הרי בסוף כולם יהיו בארץ ישראל,  -מצרימה" 
עניין לריב אתו?... הכי הרבה אז מה ה כי הקב"ה יביא אותנו לשם.

 הם ימותו כבר במדבר... אז בשביל מה?... בואו נבקש חלק ונחלה!
לא כדאי לי לבקש כעת על המשיח... אולי  -כל אלו שעושים חשבונות 

 - - -אני אעלה יותר במצב העכשווי... וכל מיני טענות כיוצא בהן 
המשיח?!... נראה לך שבגלל ש"לא כדאי לי לבקש" הקב"ה יעכב את 

אינו רואה בשמחתה!  -המשיח יבא, וכל מי שלא מתאבל על ירושלים 
זה כבר מאוחר מידי...  -אתה תישאר בחוץ... לקבל כרטיס כניסה 

נכון, היו לך חשבונות, אבל אין לך כניסה... אל תהיה טיפש! הכרטיס 
לא מפסידים  -כניסה הוא להתאבל על ירושלים! וכמו שהרה"י אמר 

 ם מה שהקדוש ברוך הוא רוצה...אם עושי
 ואם כבר דיברנו, ניתן עוד ביזנס' טוב... ובזה נסיים:

 תושיט עזרה כשצריכים אותך...
אתן לכם לאחד מראשי הישיבה, אמר הג"ר יעקב פרידמן )ר"י תפרח( 

 עצה איך לאסוף כסף מגבירים:
כאשר  -יש לו תקופות בהם הוא עולה ויורד. בדרך כלל  -כל גביר 

כולם באים אצלו. ]וכמו שאמר המגיד מדובנא, "ויעזוב  -יר עולה הגב
כאשר הקב"ה מרים את האביון מעוני, והוא מתעשר  -אביון מעוני" 

אבל יש גם  ["וישם כצאן משפחות", פתאום כולם קרובים שלו... - - -
אף אחד לא  -תקופות הפוכות, שהוא יורד מנכסיו... כשהוא יורד 

דווקא כשהוא יורד  -אמר ר' יעקב  -חכמים  אם תהיו מכיר אותו.
תהיו החברים הכי טובים שלו! לעזור לו בכל מיני  -מנכסיו 

 אפשרויות... אתם תהיו הידידים שלו!
למה?... כי רוב הגבירים חוזרים אחרי זה לעצמם. וכשהוא יחזור 

רק לכם הוא יתן! אתם הייתם איתו בשעת צרה. אם תעשו  -לעצמו 
 שתרוויחו מזה הרבה.תראו  -את זה 

השכינה צריכה אותנו. זו מציאות! היום השכינה רוצה לראות  -היום 
 - - -את הצער שלנו. לראות אותנו משתתפים איתה באבל! אחרי זה 

 היא לא צריכה אף אחד מאיתנו... -אם יבא משיח 
קחו את העשיר שירד מגדולתו, כביכול  בענק! חלהרוויהיום זה הזמן 

ה ירדה מגדולתה, נחרב לה הבית, והיום היא צריכה השכינה הקדוש
 אותנו.

 .אני צריך אתכם -הקב"ה אומר 
בואו נתאבל... מה זה להתאבל?... להשתוקק לקרבת אלוקים, לחיות 

זה מה שיתן לנו את  ,ביהמ"ק ןבבנייוזה הרי יהיה בגדול בורא עולם! 
 הכרטיס כניסה להיות זוכה ורואה בשמחתה!

עוד השנה! ויבא משיח  -לנו את השכל  הו שיהיהקב"ה יזכה אותנ
 עוד השנה, ונזכה באמת לראות במהרה בגאולתן של ישראל. אמן. -
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בהכוונת הגרמ"מ לובין שליט"א רב שכונת רמת אהרן בני-ברק

גליון מס' 100 דברים תשפ"ב

דבר המערכת

השבוע עש"ק 'תשעה באב - חזון' בזמן שאנו אבלים על חורבן ביהמ"ק 
חיזוק  חלקים משיחת  להביא  ברצוננו  ביהמ"ק השלישי,  לבניין  ומצפים 
בענין  שליט"א,  לובין  מנדל  מנחם  רבי  הגדול  הגאון  ורבינו  מורינו  מאת 
החורבן  אחר  ואף  השכינה,  להשראת  מקום  שהוא  בית-המקדש  קדושת 

נשאר לנו ׳מקדש מעט׳ שזהו בתי הכנסיות ובתי המדרשות:
ננסה קצת לעמוד על ענין זה של מהותם של בתי מדרשות ובתי כנסיות. 
ידוע בתורה שכאשר כלל ישראל יצאו ממצרים המקום להשראת השכינה 
היה במשכן. כביכול הקב״ה רוצה דירה בתחתונים, שאע״פ ש"אדיר במרום 
צווה  הקב״ה  ולכך  בתחתונים.  דירה  גם  לו  שיהיה  הוא  רצונו  אבל   " ה' 
למשה רבינו לקחת יריעות ולעשות משכן, כביכול מקום מיוחד כדי שיהיה 
השראת השכינה בתחתונים. ואחרי המשכן היה משכן שילה והלאה עד 
שהגיעו ל'בית עולמים - בית המקדש', המקום שהקב״ה קבע להשראת 
השכינה. המציאות של השראת השכינה כאן בתחתונים זה בבית המקדש. 
וזה כשהיה הבית על תילו, 'שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני 

האדון ה' '.
מעל  ונתרחקנו  מארצנו  גלינו  חטאינו  'ומפני  הפסדנוהו  ובעוונותינו 
אדמתנו ואין אנחנו יכולים לעלות ולראות ולעשות חובותינו בבית בחירתך 
מפני היד שנשתלחה במקדשך', אבל נשאר לנו מקדש מעט! מורא מקדש 
נוהג במקדש מעט, עדיין יש גם בגלות 'מקדש מעט - בתי כנסיות ובתי 
וכביכול  שם,  שרויה  השכינה  מסוימת  בבחינה  שעדיין  כביכול  מדרשות' 

שאם אין את זה אין מקום לשכינה בתחתונים.
שכינה  שיהיה  מעט  מקדש  ששייך  המציאות  מה  להבין  צריכים  אבל 
בעולם. בביהמ"ק היה קדש הקדשים והקדש, ויש דינים למי מותר להכנס, 
למי אסור להכנס, ואיך להכנס. המשנה אומרת: לא יכנס אדם להר הבית 
בנעלו בפונדתו וכו', כביכול שאדם נכנס לבית המקדש הוא צריך לחיות 
באוירה אחרת, שאע״פ שמלא כל הארץ כבודו, אבל בבית המיוחד לשמו 
יתברך כל אדם שמגיע צריך לדעת, לכאן לא תכנס ותתנהג כמו שאתה חי 

בבית שלך - מורא מקדש!! 
וחז״ל קבעו גם בבתי כנסיות מעין זה. והנה ידוע שנפסק בשו״ע שבבית 
בנית  בשעת  תנאי  לעשות  אפשר  שאי  כלומר  תנאי,  מועיל  לא  הכנסת 
ביהכ"נ שלא יתקדש, כדי שיהיה מותר לנהוג בו אכילה ושתיה. והאחרונים 
נוי  על  כל קדושה מועיל תנאי,  על  לא מועיל תנאי, הלא  מקשים מדוע 
סוכה מועיל תנאי, על תיק של תפילין מועיל תנאי, וא״כ מדוע על ביהכ"נ 
אין מועיל תנאי? ומישב בביאור הלכה )סי' קנא( זה לשונו: 'אפשר שיש 
יהיה להם מקדש מעט  לתרץ, דבית הכנסת שאני, כיון דמצוה שישראל 
בכל מקום שהם כדאיתא בסימן ק״נ דכופין זה את זה לבנות ביהכ״נ לכן 
גזרו חז״ל דביהכ״נ הקבוע לא יועיל תנאי בישובן שישתמשו בה תשמישי 
חול דא״כ אין שם ביהכ״נ עליו כלל אלא כבית בעלמא'. כביכול חז״ל הבינו: 
אי אפשר לתפוס את החבל בשני ראשים!!! המציאות שצריכה להיות כאן 
השראת השכינה מחייבת בהתאם שכשנכנסים לכאן מתנהגים במורא! אין 
מציאות שאדם יהיה קרוב לשכינה ומתנהג כמו שמתנהג בבית, זה תרתי 
דסתרי. וכלל ישראל בכל מקומות מושבותיהם חייבים ליחד מקום שיהיה 
להם כמו ביהמ"ק, חייבים שיהיה מקום עם כל חומר מורא מקדש, ולכך 
שכאן  ה',  לשם  מיוחד  בית  של  צורה  שתהיה  חייבים  מעט  במקדש  גם 
ההתנהגות שונה מהרחוב. אדם צריך לדעת שהוא עכשיו נכנס לביתו של 

מלך מלכי המלכים! הוא חייב להתנהג אחרת. ואע"פ שגם בבית שלו צריך 
לדעת ש'מלא כל הארץ כבודו' אבל יש הנהגה בבית שלך ויש הנהגה בבית 

של הקב״ה.
וכשבונים בית כנסת יש אחרים שאומרים לעשות תנאי שלא יתקדש כדי 
שאנשים לא יכשלו באיסור של אכילה ושתיה ודיבורים בטלים, אבל מצד 
אחד אם יעשו תנאי כזה לא יהיה לזה קדושת ביהכ"נ, ודנים בזה לכאן 
ולכאן. אבל צריך לשים לב! אי אפשר לתפוס את החבל בשני ראשים!!! 
שכינה,  אין  מקדש  מורא  אין  אם  מקדש,  מורא  עם  מיוחד  בית  חייבים 
השכינה לא תשרה כאן. לכן חייבים בית בצורה כזאת, ואם עשו תנאי נניח 
לנו  שאין  בחסרון  נשארנו  אבל  בביהכ"נ,  דיבור  של  הדין  את  שהרוויחו 

מקום שיהיה לנו כמקדש מעט.
הדבר חייב להיות ברור שכשרוצים משכן לשכינה בעולם לפחות יש לשמור 
על קדושת 'מקדש מעט'. ודאי שכולנו רוצים שיתקיים במהרה 'והשב את 
המקדש,  בית  היום  יבנה  אם  לעצמינו  נתאר  אבל  ביתך'  לדביר  העבודה 
איך נכנס לשם?! איזה הרגשה תהיה לנו אם נכנס לשם עם כל העסקים 
כך  שנכנס  היתכן  היום,  במשך  עלינו  שחופפת  ראש  והקלות  והדיבורים 
לתוך בית המקדש? - לא יתכן. לכן הדבר הראשון שאנחנו צריכים לקיים 
במקדש מעט זה להראות שאנחנו מקבלים עלינו מורא שמים, להתנהג כאן 
במורא ויראה. הראשונים מעירים מוסר שמחייב אותנו מאד, קשה להעלות 
את זה על השפתיים אבל להבדיל אצל אומות העולם... ההתנהגות הזאת 
וחייבים  כזה צריכים להתנהג אחרת  יצור, שנכנסים למקום  מובנת לכל 

לייחד בית עם התנהגות כזאת, אחרת נשאר בחוץ.
וגם  ביחידים  גם  תלוי  הזה  הדבר  מאד...  מאד  חיזוק  טעון  הזה  הדבר 
בציבור, כל אחד על עצמו ישתדל לקבל על עצמו לא לדבר דברים בטלים 
בבית הכנסת, וכל שכן בחזרת הש"ץ וקדיש, לשים לב - עכשיו מקדשים 
שמו של מלך! הקב״ה כביכול יושב ורואה, והוא הולך ומדבר ועושה עסקים 
לשמוע  וביראה,  באימה  לעמוד  צריך  אדם  ב'קדיש'  אחרים?!  אנשים  עם 
ולכוין, כמו שכתוב בפוסקים, כל ציבור ויחיד צריכים להשתדל לעמוד על 
כך, אחד הדינים היחידים שכתוב על כך בשו״ע 'וגוערין' זה על מי שמדבר 
בחזרת הש"ץ. כי פירוש הדבר הוא: לא רק שהוא מדבר אלא שהוא מחלל 
את קדושת המקום, כשהוא מדבר הוא מבטל את המורא מקדש שבמקום.

בבית המדרש של כולל חזו"א בימים נוראים לא היה מקום מרווח לציבור 
והיתה צפיפות גדולה כך שלילדים לא נשאר בכלל מקום. והילדים מצאו 
ילדים  וכדרכם של  לעצמם מקום ברחבה שלפני ארון הקדש, ליד הש"ץ. 
קטנים שאין להם שכל הם באו ושחקו. והדבר מאד חרה וכאב למו"ח הרב 
זצ"ל והוא כתב מכתב שודאי המקום הזה לא מיועד למשחק ילדים, וזה 
מוריד את כל הרגש של האימה שיש. עומדים בימים נוראים מול ארון הקדש 

באימה לשכך כעס וחימה, ורואים ילדים שמשתוללים זה מבטל את הכל. 
אבל חמור מכך כשאנשים מבוגרים מסתובבים בביהכ"נ ומדברים בקלות 
ראש, בצורה כזאת זה מוריד את כל ה'גשים מול ארון הקדש באימה'. את 
החלק הזה חייבים לתקן. ודאי שכל יחיד צריך לקבל את זה על עצמו, וגם 
הרבנים,  את  או  הקהל  ראשי  את  הגבאים  את  לזה  להביא  בידו  שיש  מי 
א"כ  אלא  פלאפונים  לביהכ"נ  יכניסו  שלא  בנושא  כללי  חיזוק  לעשות 
כבויים לגמרי, ושיעמדו על המשמר בזה, ובסייעתא דשמיא נזכה בקרוב 

ל'והשב את העבודה לדביר ביתך'.

 לרפואת הג"ר אלחנן בן שרה סימון, הג"ר מנחם מנדל בן שרה בילה, מזכה הרבים הג"ר אברהם בן שרל, ראובן בן טלאת, 
רפאל בן רייזל. ולישועת שרה אסתר בת מיכל מישל ויונה בן שרה אסתר. ולעילוי נשמת ה"ה מרת רוחמה רחל בת הג"ר יוסף ע"ה.
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בירורי הלכה
בהם  להניח  ספרים  וארונות  סטנדרים  הכנסת,  בית  שולחנות  בדין 

דברי חולין ולגבי חיוב גניזה  
א[  בשו"ע סי' קנ"ד ס"ג, תשמישי קדושה כגון תיק של ספרים ומזוזות 
ורצועות התפילין וארגז שנותנים בו ספר תורה או חומש יש בהם קדושה 
תורה  היינו  ספרים  של  דתיק  כתב,  ז'  ס"ק  ובמשנ"ב  וכו'.  לגונזן  וצריך 
וה"ה לשאר  והתיק הוי תשמיש קדושה,  וכתובים שהם קדושה,  נביאים 
בו  יש  ספרי הקודש, מבואר דאף תשמישי קדושה לספרי הקודש שלנו 
לספרים  פעם,  של  ספרים  בין  שחילק  מי  )וראיתי  קדושה,  תשמיש  דין 

העשויים בדפוס שלנו היום, והוא מילתא דחידוש(.
שמניחים  ובסטנדרים  עליהם  שלומדים  בשולחנות  לעיין  יש  ולפ"ז 
עליהם ספרי קודש וכן נמי ארונות ספרי קודש, דאף אלו יש לדון אותם 
ונמצא דיש לאסור להניח עליהם דברי חולין כמקלו  כתשמישי קדושה, 
ותרמילו, עטים, וכדו'. ואולם בשולחנות י"ל שייעודם לאו דוקא לתשמישי 
קדושה דהרי מיועדים לכל דבר, בזה כיון שמתחילה עשויים אף להניח 
על תשמישי  כמו שמתנה  והוי  קדושה,  נעשו תשמישי  לא  חפצים  שאר 
קדושה מתחילה להשתמש בו תשמישי חול, ומועיל תנאי זה כמבואר בסי' 
קנד סעי' ח' וסי' מב סעי' ג', אבל בסטנדרים שבדר"כ אין עומדים אלא 
לתשמיש קודש, וביותר ארונות ספרים שמיועדים לספרי קודש, לכאורה 
יש לאסור להניח עליהם דברי חולין מצד תשמישי קדושה. אמנם י"ל דלב 
ב"ד מתנה עליהם מתחילה להשתמש בהם תשמישי חול, כמבואר ברמ"א 
)סי' קנ"ד( דכתב, ונהגו ליהנות בכמה הנאות מדברי קדושה כגון מטפחות 
של ספרים ושלחן שבביהכ"נ ומעילים של ס"ת, וכתבו הטעם משום דכיון 
יבואו בני  שנהגו כן וא"א לזהר לב ב"ד מתנה עליהם מעקרא כדי שלא 

אדם לידי תקלה, ואע"ג דלא התנו כאלו התנו דמי. 
וארונות-ספרים  בסטנדרים  דגם  השיב:  שליט"א  לובין  הגרמ"מ  ומו"ר 
)המיועדים גם להנחת שאר תשמישים( אמרינן דנקנו ע"ד להניח שאר חפצים 
)ול"צ להגיע ללב ב"ד מתנה(. ולעניין חיוב גניזה אם מיועד לעוד שימושים 

)כנהוג בזמנינו( א"צ גניזה.
ב[  והנה יש לחלק בין סטנדרים של בית הכנסת, וארונות ספרים של 
לב  דלכאורה  בית,  של  ספרים  וארונות  סטנדרים  לבין  הכנסת,  בית 
בתשמישי  אבל  ציבור,  של  קדושה  בתשמישי  זהו  עליהם  מתנה  ב"ד 
קדושה על היחיד לא שייך האי דינא, כמבואר במשנ"ב שם ס"ק לה, 
ומעתה סטנדר שבביתו שנקנה מתחילה ומשתמש בו להנחת ספרים, 
נוי(,  חפצי  להנחת  גם  מתחילה  ייעדם  )שלא  שבביתו  ספרים  ארונות  וכן 
בסיום  ואף  חול,  חפצי  בו  להניח  ואסור  קדושה  תשמיש  הוי  לכאורה 
דהא  גניזה,  טעונים  להחליפם  שרוצה  או  שבלו  כגון  תשמישים 
תשמישי קדושה טעונים גניזה, וכן ראיתי בשם הגריש"א בספר אשרי 

האיש, דארונות ספרים בכלל תשמישי קדושה וצריך לגונזם, ושם כתב 
במועט,  אפילו  למכור  ויכול  הערמה,  בה  מכירה שאין  לאחר  דימכרם 

ובכסף יקנה צרכי קודש.
ובאמת יש לדון בהם היתר, דעיין במשנ"ב קנד ס"ק ט' וכתב ז"ל ואותם 
תיבות המיוחדים לשים בהם ספרים שלנו שספרים מכוסים בנייר ובעור 
אלא  עשויים  דאינם  וכו'  דתשמיש  תשמיש  התיבה  מיקרי  בקרשים  או 
שיש  כיון  שלנו  הספרים  דכל  לדון  יש  ומעתה  עיי"ש,  בעלמא  לשמירה 
להם כריכה, אף שמונח הספר על הסטנדר או על בארונות הספרים, מיהו 
הוי אלא תשמיש  ונמצא דלא  ובסטנדר אלא הכריכה,  נוגעים בארון  אין 
אותו  ומשמש  הכריכה  עליו  מונח  הסטנדר,  או  בארון  דבמדף  דתשמיש, 
ואין לו דין  והכריכה משמשת את הספרים, וממילא מעיקרא לא קדוש, 

תשמישי קדושה כלל.
שמונחים  הספרים,  ארונות  גבי  אולם  סטנדר,  גבי  התינח  זה  כל  ואולם 
נמי  וכן  הספרים,  בארון  נוגעים  עצמם  שהגליונות  פעמים  הספרים,  בו 
בספרים בכריכה דקה הגליונות של הספרים נוגעים במדפים ונמצא דהוא 
תשמיש קדושה דהמדפים עצמם משמשים את הספרים ולא את הכריכה 
מכורכים  ספרים  אלו משמשים  דמדפים  ונמצא  הספרים  את  שמחזיקה 
ובחלקם הם תשמיש  הוא תשמישי קדושה,  ובחלקם  וגליונות הספרים, 
דתשמישי קדושה, והיה מקום לדון דכיון שהוא גם תשמישי קדושה יש לו 

מתקדש הן לענין תשמישי חול והן לענין גניזה.
ואחר העיון נראה דאינו, דבביה"ל סי' מ"ב סעי' ג' ד"ה תפילין כתב, שקית 
תשמיש  הוא  התפילין  )דשקית  כהדדי  וטלית  תפילין  להנחת  שמיועדת 
קדושה, ושקית הטלית הוא תשמישי מצוה בעלמא( דכיון שמתחילה עשוי אף 
הכלי  ממילא  קדושה,  גבי תשמישי  כחול  מצוה שחשיב  לקבל תשמישי 
בו חול.  לא נתקדש דהוי כאילו התנה מתחילה שיהיה מותר להשתמש 
ומעתה אף בהנ"ל אף שהארון מיועד לספרים ויש בהם כאלו שמחמתם 
אף  מיועד  שמתחילה  כיון  מיהו  קדושה,  כתשמיש  הארון  את  לדון  יש 
לספרים מכורכים שהם כחולין גבי תשמישי קדושה הוי כהתנה מתחילה 
להשתמש בו אף תשמישי חול וממילא מותר להשתמש בו אף כל דבר, 
מצוה  )או תשמישי  חול,  אף שימושי  בו  דכל שהתנה מתחילה להשתמש 
שחשיבי כתשמישי חולין לענין זה, וכן להשתמש בו תשמישי דתשמישי קדושה 
דכחולין לענין זה( הרי מעיקרא לא נתקדש.    ]הדברים נכתבו ע"י הגאון רבי 
אביעד אברהם קורצטג שליט"א, ר"מ ישיבת הרב מן ההר[
ומו"ר הגרמ"מ לובין שליט"א השיב: דבמשנ"ב סי' מ' סק"ד מבואר דכריכת 
הספרים אינה נחשבת לכיסוי דהיא מגוף הספר, ומה שמבואר במשנ"ב סי' 
קנ"ד סק"ט )=הבמובא לעיל( אולי איירי בכריכה תלושה. אבל יש להתיר 

כשהארון מיועד להנחת עוד חפצים.

סיפור השבוע
מעשה נורא בענין דיבור בביהכ''נ בנוגע לחורבן ביהמ"ק )מובא בסוף ספר 
'דברי משפט' להגאון רבי חיים לייב אויערבאך זצ''ל(: בעיר פוזנא פרצה פעם 
תענית  יום  גזרו  דינו  ובית  כ''ץ  נפתלי  רבי  דאתרא  המרא  רח''ל,  מגיפה 
ותפילה, והכריזו שכל מי שיודע אודות איזה דבר חשוד בעיר מחויב לבוא 
כדי  עלינו לעשות  ה' מה  אף  חרון  יצא  על מה  לידע  כדי  לב''ד  ולהודיע 
לעצור את המגיפה. והנה הגיעו שנים מתושבי העיר וסיפרו למרא דאתרא 
על דבר מוזר שהבחינו אצל אחד מחכמי העיר רבי שלמה זלמן )סבו של רבי 
חיים לייב אויערבאך(. שבכל לילה בהגיע שעת חצות יוצא רבי שלמה זלמן 
מביתו עם מנורה קטנה ופונה אל היער שמחוץ לעיר, הם החליטו לעקוב 
אחריו באופן שלא ירגיש בהם, אך לאחר שנכנס ליער הוא נעלם מעיניהם 
וחזרו האנשים העירה.  אמר להם רבי נפתלי אני אצטרף עמכם הלילה כדי 
לבדוק זאת, וכך עשה בלילה הרב הלך ביחד עם האנשים ועקבו אחרי רבי 
שלמה זלמן ביער עד שראו שעמד במקום מסוים הוא כיבה את המנורה 
עד  ובדמעות שליש  בכי  בקול  חצות  תיקון  לומר  והתחיל  לארץ  לו  ישב 
שנמס לבבם מגודל הבכי והנעימות... אולם היה דבר שעורר את תימהונם, 
הרב ומלוויו שמעו קול נוסף בלתי ידוע שאומר יחד עם רבי שלמה זלמן 
את התיקון אך לא ראו שום אחד שעמד ביחד עימו.  כשגמר לומר תיקון 
חצות פנה אליו רבי נפתלי ואמר לו עתה ראינו בעיננו כי איש קדוש אתה, 
אני מבקש לדעת של מי הקול השני שאמר עמך ביחד את התיקון חצות, 

לו  אמר  על השאלה,  מלענות  להתחמק  זלמן  רבי שלמה  ניסה  בתחילה 
את  כשמעו  האמת,  את  לי  שתגיד  עליך  וגוזרני  דאתרא  המרא  אני  הרב 
והנה  המקדש  בית  חורבן  על  להתאבל  מאז  כבר  מנהגי  ענה,  הרב  גזירת 
נתנו לי מתנה מן השמים שבכל לילה ירמיהו הנביא בא אלי ליער לומר 
יחד תיקון חצות. שאלו הרב מכיון שיש לך זכיה גדולה כזו לערוך  עמי 
תיקון חצות יחד עם ירמיהו הנביא א''כ למה אינך שואלו על מה ולמה 
באה המגיפה הנוראה בעירנו?  השיב רבי שלמה זלמן למחר אני אשאל 
את ירמיהו הנביא.  למחרת הגיע רבי שלמה זלמן ואמר לרבי נפתלי כ"ץ, 
הוא  בית המקדש  לו שארבעים שנה קודם שנחרב  הנביא אמר  שירמיהו 
כבר היה צריך להיחרב אבל כיון שלא היו מדברים אז דברים בטלים בבית 
הכנסת, בית המקדש נשאר על תילו עוד ארבעים שנה ולא נחרב אף על 
פי שהיו רשעים באותו דור, אבל כשהתחילו לדבר בבית הכנסת נחרב בית 
המקדש וכל הצרות שאירעו ליהודים הם משום שמדברים דברים בטלים 
בבית הכנסת.  רב העיר הכריז שכל בני העיר יתאספו בבית הכנסת הגדול, 
כל  את  להם  וסיפר  הכנסת,  בית  וכבוד  מורא  ענין  על  ודרש  עלה  והרב 
המעשה הנ''ל ומה שאמר לו רבי שלמה זלמן שזוהי סיבת המגיפה רח''ל. 
געו כל העם בבכיה והיתה התעוררות גדולה ובאותו מעמד קיבלו על עצמם 
ועשו תקנה שאף אחד לא ידבר בבית הכנסת שום דיבור חול. תיכף אחר 

קבלה זאת נעצרה המגיפה וליהודים היתה רווחה.
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ית, האם יכול לעלות נשאלתי באם הוא מסופק אם יוכל לגמור את התענ
 ת כהניםכול לעשות בתפילת מנחה ברכאו אם הוא כהן אם ילתורה מספק, 

 מספק.

 יבואר אם מי שאינו מתענה בתענית ציבור עולה לתורה בקריאת התורה במנחה

עניין לעלות לתורה מי שאינו מתענה כ' בשו"ע בסי' תקס"ו סע' ו' יש מי שאומר ל
שאין עומד לקרות בתורה בתענית צבור מי שלא התענה, והוא מדברי מהרי"ק, 

ולה בדיעבד, דהב"ח שם כ' ודבר פשוט הוא ונחלקו האחרונים אם קראו לו לעלות אם ע
שאם טעו וקראו לספר תורה אותו שאינו מתענה יעלה ויברך, שאין כאן איסור כל עיקר 
לדברי הכל, אלא שנהגו לכתחלה שלא לעלות, אבל אם כבר קראוהו עולה, אבל הט"ז 
שם בסק"ז חולק עליו דגם בדיעבד לא יעלה, והוי חשש ברכה לבטלה, דלא תיקנו 

 קריאה זו אלא בשביל המתענים.
ברורה שם ס"ק כ"א כתב דע"כ צריך ליזהר מאד שלא להיות בביהכ"נ כדי 
שלא יקראוהו. ובדיעבד אם קראוהו והוא איש ת"ח ומחמת איזה אונס אירע 
שלא התענה בת"צ וצר לו לומר להם שלא התענה כדי שלא יהיה חילול השם בדבר, 

 דחק על המקילין ויעלה עכ"ל.נראה שיוכל לסמוך בשעת ה
יש מקום לדון דהיכא דמספקא ליה אם יוכל לסיים את התענית יוכל להקל 
לעלות לתורה ולסמוך על דעת הב"ח דאין בזה ברכה לבטלה, אבל יותר נראה 

 דלכתחילה ישתמט מזה, ולא יכניס את עצמו לספק זה.
ת התענית נראה, דהנה הא לעשות ברכת כהנים היכא דמסופק אם יגמור א

דבתענית עושים ברכת כהנים במנחה הוא מבואר בגמ' בתענית  דף כ"ו, 
דבשאר ימות השנה אין עושין ברכת כהנים במנחה משום דשכיחי שכרות באותה שעה, 
וחישיי' שמא יהיה הכהן שיכור, ושיכור אסור בנשיאת כפיים, ובתענית אפילו דלא 

ברכת כהנים, דגזרו אטו מנחה של שאר הימים, אבל שכיחי שכרות ג"כ אין עושין 
בתענית שאין בו נעילה, הואיל ומתפללים תפלת מנחה סמוך לשקיעת החמה, הרי היא 
 דומה לתפלת נעילה, ואינה מתחלפת במנחה של שאר ימים, והלכך יש בה נשיאת כפים.

 ות גביהאם בתענית ציבור גם מי שאינו מתענה עולה לדוכן דלא שכיחי שכר 'יבו

האחרונים אם אין הכהן מתענה, וכגון שהוא חולה שאינו יכול להתענות, האם 
יכול לעשות נשיאת כפיים, דבשו"ת גינת ורדים כלל א' סימן מ"ט כתב וז"ל 
לענין נשיאות כפים שבמנחה נראה שאין לחוש אפי' שאין הכהן מתענה, כיון דעיקר 

ליתא אלא משום שמא יהיה שכור, הנה בהך מלתא שלא ישאו הכהנים ידיהם במנחה 
תפלת מנחה אין לחוש לכך כיון שמתפללין אותה עם דמדומי חמה ודמיא לתפלת 

ותו דלא שכיח שכהן שאינו מתענה עוד יוסיף על חטאתו פשע להשתכר ביום נעילה, 
התענית, ולא די לו בזה אלא שעוד יבא לב"ה להתפלל עם המתענין וישא ידיו כשהוא 

 אבל הפרי חדש כתב דאם אינו מתענה לא יעלה לברכת כהנים., עכ"ל .שכור

הכא דמסופק אם יגמור את התענית, אפשר דיכול לעשות נשיאת כפיים, משום 
דאיכא ספק ספיקא, דאפילו אם לא יגמור את התענית אולי הלכה כהגינת ורדים 

דאם הלכה כהפרי חדש דאפילו כהן שאינו מתענה כלל יכול לישא את כפיו, ואפילו אם 
 מ"מ אפשר שלבסוף יגמור את התענית.אינו מתענה אינו יכול לישא כפיו, 

 יבואר אם בתענית עד חצות אם עלה לדוכן לא ירד

מקום לומר דאין להקל מספק משום חשש ברכה לבטלה וכנ"ל לעניין לעלות 
א מבואר באמת בזה יש להקל טפי, דמדברי המ"א בסי' קכ"ט סק"לתורה, אולם 

דכשהתענה עד חצות אם עלה לא ירד, דהביא שם בשם ליקוטי מהרי"ו דאם מתענין עד 
חצות ומתפללין מנחה לא יאמרו או"א, וכתב המ"א דלדעת הרמ"א יאמרו או"א, דהא 
כתב הרמ"א שם דאומרים במנחה ביום הכיפורים או"א אע"ג דאין ראוי לנשיאת כפיים 

קצת ראוי, ומבואר דכל שהדין הוא אם עלה לא ירד  מ"מ הואיל ואם עלה לא ירד מקרי
אומרים או"א, א"כ ה"נ כשמתענה עד חצות אומרים או"א, והיינו משום דפשיטא ליה 

 דכשמתענה עד חצות אם עלה לא ירד, ולהכי כ' דגם יאמרו או"א.

דאם עלה לא ירד ע"כ דאין בזה חשש ברכה לבטלה, וליכא הכא כי אם ספק 
ן שאסרו חכמים לישא כפיו כשאינו מתענה, א"כ הכא דאיכא ספק איסור דרבנ

ספיקא, דמסופק שמא יגמור התענית ואף אם לא יגמור התענית שמא הלכה כהגינת 
ורדים דאף כשאינו מתענה יכול לישא כפיו, ודאי דיכול להקל לעשות נשיאת כפיים,  

 דאינו אלא ספק איסור דרבנן, וספק דרבנן לקולא.
ב שם בס"ק י' הכריע דהמתענה ואינו משלים אינו אומר אלוקינו ואלוקי שהמ"

אבותינו וביאר בשעה"צ ס"ק ה' משום דבתענית עד חצות אין נשיאת כפים 
אפי' בדיעבד והיינו דאם עלה לדוכן ירד, מכל מקום אכתי יש לצרף שיטת המג"א לס"ס 

 הנ"ל וצ"ע.  

חה גדולה בתענית ולכולי עלמא יבואר חדושא דהחזון איש דעולין לדוכן במנ
 לית ביה משום ברכה לבטלה

החזו"א צדד שגם במנחה גדולה יכולים לעלות לדוכן בתענית ציבור דלא 
כסתימת השו"ע דאינו עולה לדוכן אלא כשמתפלל מנחה סמוך לשקיעת החמה 
ובירושלים ברוב המקומות אין נושאין כפים במנחה דתעניתא כשמתפללים מנחה 

ה אכן גם הנוהגים שלא לעלות לדוכן במנחה גדולה מכל מקום כשמתפללים גדול
במקום שנוהגים לעלות לדוכן במנחה גדולה יכולים לעלות ואין לחשוש לברכה לבטלה 

 משום דהרי קיי"ל דגם במנחה גדולה אם עלה לא ירד כמו ביוה"כ. 
כמש"כ לה לא ירד וכיון שאם עכ"כ החזו"א או"ח סימן כ' וז"ל בסוף דבריו שם 

 םואין כאן רק ספק אם יש בזה משוהר"מ פי"ד מה' תפלה ובטוש"ע סי' קכ"ט 
וצ"ע עכ"ל, ומבואר דהא דהתיר לעלות  בספק יעלהדאפשר  גזירת חכמים שלא יעלה

 לדוכן במנחה גדולה הוא בצירוף הא דבדיעבד ברכתו ברכה ואינו לבטלה. 

לך, כ"א מחצות ואי ב"ב תונהגו שלא ללמוד בערוז"ל  'כת ב"ג ס"תקנ בסי' ברמ"א
כתב  א"במגוולכן אם חל בשבת אין אומרים פרקי אבות,  ,ב"ים בתבדברים המותר

וכן מסיק שהרי  ,ת"הכי נמי שאסור בת דנוהג אבילות בצנעא בשבתת הרמ"א דס"ל שלדע
אפשר ללמוד דברים הרעים יעו"ש, ובדגול מרבבה כתב דמהא שהרמ"א כתב שאין אומרים 

ת"ב לא אסרו  שגם בשבת פרקי אבות ולא כתב שאין אומרים במה מדליקין נראה דס"ל
 , ובמ"ב לא הביא מש"כ המג"א דלכתחלה ילמד דברים הרעים בשבת ת"ב. יעו"ש ת"ת

הטעם שלא אסרו ת"ת משום דברים שבצנעא משום דבמקום מצוה לא 
ולכן גם שאר חששו לשיטת האור זרוע שדברים שבצנעא נוהג בשבת ת"ב, 

 דברים שבצנעא במקום מצוה כמבואר במגן אברהם סימן תקנ"ד ס"ק כ' יעו"ש.
שלאסור דטעמא שלא אסרו בת"ת משום אמר  הגאון ר' מנחם טוקר שליט"א

ולא דמי ליחיד שאסור בת"ת  האבילות בפהרסיהוא  לתלמוד תורה לכל ישרא
 בשבת משום דחשיב דברים שבצנעא. 

דהנה  ,להסתפק אם במנחה בשבת יאמר שלום רב כדי להספיק לומר קדושה
שאלו אם מותר  זצ"להגר"ח קניבסקי במעשה איש חלק ד' בעניני תפלות כתב וז"ל 

לומר בתפילת י"ח של שחרית שלום רב כדי להספיק לומר קדושה בציבור והשיבו שלא 
 , ע"כ.לומר שלום רב

לום מבואר ברמ"א בסי' קכ"ז סע' ב' דהכלל הא דרק בשחרית אומרים שים ש
או שאומרים אלוקינו ואלוקי אבותינו אומרים  כ"זה הוא, דבמקום שעושין ברכב

אומרים שים שלום, ולפ"ז  כ"של תענית ציבור שעושין ברכשים שלום, ולכן גם במנחה 
ותן שלא יאמרו שים ואין אומרים בו או"א הדין נ כ"חה בשבת שאין עושין בו ברכבמנ
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ויש מתחילין שים שלום במנחה של שלום, אבל הרמ"א שם כתב בשם הגהות מימוני 
אך אין  ,שבת, הואיל וכתיב ביה באור פניך נתת לנו, שהיא התורה שקורין במנחה בשבת

אשכנז אומרים במנחה בנוסח מקומות שמתפללים הרבה בחו"ל בו נוהגין כן בכל מקום,
 נוהגים על פי הרמ"א לומר שים שלום.  י"שבאר אלא ,בשבת שלום רב

בזה גם בת"ב בשחרית אם אומרים שים שלום, דלדעת הרמ"א שהכל תלוי 
אם אומרים או"א, א"כ בת"ב בשחרית שאין אומרים או"א ג"כ לא יאמרו שים 
שלום, אבל לפי מה שהביא מהגהות מימוני דבמקום שקורין בתורה ג"כ אומרים שים 

ום, ה"נ בת"ב בשחרית כיון שקורין בתורה אומרים שים שלום, וא"כ למנהגינו של
 שאומרים במנחה בשבת שים שלום ה"נ בת"ב בשחרית אומרים שים שלום. 

נראה דבמנחה בשבת כיון דאין זה מוסכם לכו"ע שאומרים שים שלום, אפשר 
ר שלום רב דבמקום שאם יאמר שים שלום לא יוכל לומר קדושה, עדיף שיאמ

כמו שנוהגים בהרבה מקומות, וצ"ע. וכן בשחרית בת"ב אפשר שיקצר לומר שלום רב 
 כדי לומר קדושה וצ"ע.

אפשר דבשחרית בת"ב לכו"ע אומרים שים שלום, דכיון שבשחרית לעולם נושאין 
כפיים א"כ לא חילקו בתפילת שחרית בין היכא שנושאין כפיים להיכא שאין 

עולם אומרים שים שלום, וא"כ לפ"ז בת"ב בשחרית לא יקצר לומר נושאין כפיים, ול
 שלום רב כדי להספיק לומר קדושה. 

 יבואר הטעם שאין נושאין כפיים בת"ב שחרית

הא דנוהגים שאין עושין ברכת כהנים בת"ב הביא הדגול מרבבה בסי' תקנ"ט סע' 
כמ"ש נושא כפיו ]האחד כיון שכהן אבל אינו ד' בשם שיורי כה"ג ב' טעמים, 

ובתשעה באב הכהנים אבלים על חורבן המקדש, וטעם השני  ,ג["ח סעיף מ"סימן קכב
 . אעלים עיני מכםו[ ובפרישכם כפיכם "ט 'דכתיב ]ישעיה א

, על טעם ראשון יש להשיב כמה שכתבתי לעיל בסימן קכ"זד ע"ז הדגול מרבבה,
כה"ג דאין אומרים או"א בבית האבל, וכוונתו דבסי' קכ"ז השיג עמש"כ בשיורי , ע"כ

ותמה עליו הדגו"מ שם, דהרי אבל שעלה לא ירד, וברמ"א בסי' קכ"ט כ' דבמקום שאם 
עלה לא ירד אומרים או"א, וא"כ אם הטעם שאין נושאין כפיים בת"ב הוא משום דאנו 
אבלים על חורבן המקדש, יהא הדין שאם עלה לא ירד, ויאמרו גם או"א, וכנראה היה 

שיטא ליה שאין אומרים בת"ב בשחרית או"א עד שהוכיח מזה שאין הטעם שאין פ
  .הוא דרך דרושכ' שהטעם השני על ו. אנושאין כפיים בת"ב הוא משום אבילות

כיון שתשעה באב אסור ]שאין נושאין כפיים בת"ב[ לפענ"ד הטעם ד הדגול מרבבה
  ב.מר וישם לך שלוםואיך יא ,['ד סעיף כ"סימן תקנכמ"ש בשאילת שלום ]

 יבואר אם אומרים בת"ב בשחרית או"א

בדגול מרבבה דלטעם הא' שכ' השיורי כה"ג דבת"ב אנן כמו אבלים שאין 
נושאין כפיים, א"כ צריך להיות שיאמרו או"א, דהא אבל שעלה לא ירד, וכל 

טעם שהדין הוא שאם עלה לא ירד כ' הרמ"א בסי' קכ"ט שאומרים או"א, אבל לפי ה
שכ' הדגול מרבבה דאסור בשאילת שלום אפילו בדיעבד אם עלה ירד, וא"כ לא יאמרו 
או"א. אך באמת נראה דאף לפי הדגול מרבבה אם עלה לא ירד, והא דאין אומרים או"א 
הוא גם כן מהאי טעמא דאבל אסור בשאילת שלום, דכשאומר או"א הרי הוא ג"כ אומר 

 ומרו, ולא משום דאם עלה ירד. וישם לך שלום, ומהאי טעמא אינו א
לפ"ז דעיקר הדין שאין אומרים או"א בת"ב בשחרית ג"כ אינו מוסכם, דהא לפי 
הטעם הא' של השיורי כה"ג אומרים או"א, וא"כ לדבריו בת"ב בשחרית צריך 
לומר גם שים שלום, ויעויי' עוד בכף החיים סי' תקנ"ט סק"ל שהביא דעות באחרונים 

כהנים בשחרית בת"ב, ולכן נראה דבת"ב בשחרית לא יקצר לומר שלום  שעושין ברכת
 רב כדי להספיק לומר קדושה.

 יבואר אם המתפלל ביחידות במנחה של שבת אומר שים שלום

בזה גם לענין אם המתפלל ביחידות בת"ב בשחרית אם יאמר שלום רב, דהנה 
י אברהם גניחובסקי בספר אגן הסהר ח"א הביא שבזמן מחלתו של הגאון רב

זצ"ל הוצרך להתפלל מנחה של שבת ביחידות, ואמר שכשמתפללים ביחידות במנחה 
של שבת אומרים שלום רב, כיון דהא דאומרים שים שלום מבואר ברמ"א דהוא משום 
שקוראין בתורה, א"כ רק במקום שקוראין בתורה אומרים שים שלום, והוסיף עוד, דגם 

מרים שלום רב, אבל לענין המתפלל שחרית ביחידות נשים כשמתפללים בביתם או
נראה פשוט שאומר שים שלום, דאע"פ שאין עושין ברכת כהנים כשמתפלל ביחידות, 
מ"מ בתפלה שראוי בה לישא כפיים תיקנו שיאמר שים שלום, וא"כ גם כשמתפלל 

 ביחידות אומר שים שלום.

ב בשחרית אם מתפלל ביחידות לפי דברי הגר"א גניחובסקי זצ"ל הוא הדין בת"
יאמר שלום רב, כיון דבת"ב בשחרית הא דאומרים שים שלום בפשוטו הוא 
רק משום הקריאת התורה שקורין וכמו במנחה של שבת, וא"כ כשמתפלל ביחידות 
שאין קוראין בתורה יאמר שלום רב, אבל לפי משנ"ת דבת"ב בשחרית אומרים שים 

ין תפלת שחרית דכל השנה, ולעולם בתפלת שחרית שלום לכו"ע, ומשום דלא חילקו ב
 אומר שים שלום, א"כ גם כשמתפלל ביחידות יאמר שים שלום.   

נשאלתי הנוהג בכל השנה להבדיל על היין, ואם במוצאי שבת חזון גם יבדיל 
על היין כמנהגו יצטרך הוא לשתות בעצמו את היין, כיון דבנו הקטן אין יכול 
לשתות יין, אבל אם יבדיל על מיץ ענבים יוכל בנו הקטן לשתות, האם עדיף 

וצאי שבת חזון שיבדיל על היין אע"פ שהוא יצטרך לשתות את היין, או דבמ
 יבדיל על מיץ ענבים כדי שבנו הקטן יוכל לשתותו.

והטעם מותר לשתות יין הבדלה וברכת המזון. בשו"ע סי' תקנ"א סע' י' כתב ד
ונוהגין להחמיר  משום דלענין יין של מצוה לא קבלו עלייהו, אבל הרמ"א שם כתב

ובמקום דליכא תינוק,  ,וקשלא לשתות יין בברכת המזון ולא בהבדלה אלא נותנים לתינ
 .מותר בעצמו לשתות הבדלה

דאע"פ שיוצאין יד"ח הבדלה במיץ ענבים מ"מ מצוה מן המובחר להבדיל  יבואר
 על יין

אע"פ דבודאי יוצאין יד"ח הבדלה גם במיץ ענבים, דגם מיץ ענבים חשיב יין, 
עליו אמר רבא סוחט אדם אשכול של ענבים ואומר כמש"א בב"ב דף צ"ז ב' 

, וכ"כ בשו"ע סי' ער"ב סע' ב', מ"מ כ' המ"ב שם בס"ק ה' בשם המ"א קידוש היום
דמצוה מן המובחר ביין ישן, והיינו שכבר עבר עליו ארבעים יום, ולכאו' ה"ה בהבדלה 

וא"כ יש לעיין הי עדיפא למיעבד, אם את המצוה  גמצוה מן המובחר להבדיל על יין ישן,
וא יצטרך לשתות בעצמו את היין, או דעדיף להחמיר את דברי מן המובחר ביין ישן ואז ה

הרמ"א שגם יין של מצוה לא ישתה בתשעת הימים ויבדיל על מיץ ענבים ויוכל ליתן 
 לקטן לשתות.

דכיון דעיקר הדין הוא שלא גזרו על יין של מצוה, וגם הרמ"א מתיר לשתות את 
 ן שזה ודאי מצוה מן המובחר.היין במקום דליכא תינוק, עדיף שיבדיל על יי

יבואר דמהא דלא התיר הרמ"א לברך ברכהמ"ז על הכוס מוכח דעדיף שיבדיל על 
 מיץ ענבים ויתן לקטן לשתותו

באמת מדברי הרמ"א גופיה יש להוכיח דעדיף שיבדיל על מיץ ענבים ויתן לקטן 
דגם  לשתותו מאשר שיבדיל על יין והוא עצמו יצטרך לשתותו, דהרמ"א כתב

מדבריו דאפילו במקום דליכא תינוק ג"כ לא  לא ישתה, ומשמע ן של ברכת המזוןיי
', משמע דרק יין של הבדלה'ובמקום דליכא תינוק מותר בעצמו לשתות דכ'  ישתה,

לו שאין תינוק הבדלה התיר לשתות במקום דליכא תינוק, אבל יין של ברכת המזון אפי
 .אין להתיר לשתותו

 

כיון דיש פוסקים דאף ג' שאכלו א"צ כוס עכ"פ ס"ק ע"א, וביאר דהמ"ב שם ב
הכל , והרי אף למ"ד דברכת המזון אינה טעונה כוס מ"מ בכה"ג יש לסמוך עלייהו

דמצוה איכא, ואעפ"כ ס"ל להרמ"א דכיון דאיכא מ"ד דאין ברכת המזון טעונה מודים 
אין להחמיר הך מצוה מן  כוס אין להחמיר בזה ולשתות יין של ברכת המזון, א"כ ה"נ

 המובחר שכ' המ"א דמצוה מן המובחר ביין ישן.

דבר זה צ"ב, כיון דלכו"ע איכא מצוה לברך ברכת המזון על הכוס אמאי לא 
ובפרט שנחלקו הראשונים אם ברכת התיר הרמ"א לשתותו בתשעת הימים, 

למה לא יברך ברכת המזון טעונה כוס והשו"ע לא הכריע בזה כמבואר בסימן קפ"ב א"כ 
 .     דוצ"עהמזון על הכוס שהוא מצוה גמורה במקום שאין איסור יין נוהג אלא ממנהגא 

                                                           
תענית דף ל', ובמ"ב סימן קכ"ח ס"ק קנ"ח כתב די"א דיננו כאונן, כמבואר ב ואפשר דכיון שבת"ב א

דבאונן אם עלה ירד, וביאר הפר"ח שם שכיון שפסול לעבודה פסול נמי לנשיאת כפים, ולדבריו 
 אפשר דהיינו טעמא שבת"ב אין אומרים או"א כיון דאם עלה ירד שהרי פסול לנשיאת כפים.

 .בן כ"כ אמאי נוהגים העולם במנחה של ת"ב שעושין ברכת כהנים,וצ"עולכל הטעמים אינו מו ב
אם הוא דוקא יין  ,יבואר הא דאמרו בגמ' בשבועות דהמבדיל על היין הויין לו בנים זכרים ג

 או גם מיץ ענבים
ידוע שמרן הגרח"ק זצ"ל היה אומר להרבה שבאו לבקש ברכה לזרע של קיימא שיקפידו להבדיל 

אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי א מיץ ענבים, דאמרו בגמ' בשבועות דף י"ח ע"ב על יין דוקא ול
יוחנן כל המבדיל על היין במוצאי שבתות הויין לו בנים זכרים, דכתיב להבדיל בין הקדש ובין החול, 
 וכתיב התם להבדיל בין הטמא ובין הטהור, וסמיך ליה אשה כי תזריע. רבי יהושע בן לוי אמר בנים

 

  להוראה, דכתיב להבדיל ולהורות.ראוין 

ששאלו דהרי מיץ ענבים זה גם יין, ואמאי לא סגי להבדיל ושמעתי מהגאון ר' יואל כהן שליט"א 
 על מיץ ענבים, וענה לו דכיון דילפינן זה מקרא דלהבדיל בין הקדש ובין החול ופירש רש"י שם

ובין החול בין הטמא וגו' ולהורות  ולהבדיל בין הקדש ,להבדיל ולהורות בענינא דשתויי יין כתיב
, והרי התם רק כששותה יין המשכר אסור להורות, א"כ גם הבדלה דילפינן מהתם את בני ישראל

הוא דוקא ביין המשכר. ושאלו חכם אחד דא"כ גם יין דל כוהל שאינו משכר לא סגי לענין זה, 
 והשיב שאה"נ, וצריך דוקא יין המשכר.

נוהג היה ל "זצשמרן בעל האילת השחר  ושמעתי מהגאון ר' מרדכי בונים זילברברג שליט"א ד
ל דהיה טעמו "ש חזון הבדיל על מיץ ענבים, ואמר הגאון הנ"ש על היין ובמוצ"להבדיל בכל מוצ

 ל בכדי שיוכל הקטן לשתות."של מרן זצ
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נשאלתי לענין בעל ברית בת"ב נדחה שאינו משלים התענית אימת ראוי 
 .שיעשה הבדלה

רית והמוהל והסנדק מתענין רק עד חצות, ואינם משלימין בת"ב נדחה בעל ב
באב שחל להיות בשבת ונדחה ' תשעה ט 'ט סע"תקנ 'סי ו"עשהתענית, כמ"ש ב

לפי  ,ליום ראשון, בעל ברית מתפלל מנחה בעוד היום גדול, ורוחץ ואינו משלים תעניתו
 שיום טוב שלו הוא.

והיה רבינו יעבץ  ,ונדחה עד למחרתושחל ט"ב בשבת  הביא כן בשם רבינו יעבץ,
בעל ברית והתפלל מנחה בעוד היום גדול ורחץ ולא השלים תעניתו לפי שי"ט 

( א"ר אליעזר בר צדוק אני הייתי 'א א"ראיה מהא דתניא )עירובין מהביא ו ,שלו היה
מבני סנאה בן בנימין וחל ט"ב בשבת ודחינוהו עד לאחר שבת והתענינו בו ולא 

, וה"נ בעל ברית כיון שהוא יו"ט לדידיה אינו משלים פני שי"ט שלנו היההשלמנוהו מ
   התענית.

נקרא ג"כ אצלו יום  ,אם חל פדיון הבן בט"ב שנדחהשם ס"ק ל"ח הוסיף דה"ה 
קודם שאוכלים צריכים להבדיל,  בלא, והאב והכהן א"צ להשלים התענית ,טוב

ויש לברר אימת הזמן הראוי להם כמ"ש המ"ב שם בס"ק ל"ז בשם הדגול מרבבה, 
 להבדיל.

אבי הבן יכול לצאת יד"ח הבדלה מאשתו היולדת, דיולדת תוך ל' אינה מתענה 
יוסף בשם הכנסת  כלל, וכתב השערי תשובה סי' תקנ"ו סק"א בשם הברכי

הגדולה שכל חולה הצריך לאכול הרי הוא מבדיל במוצאי שבת, וא"כ היולדת צריכה 
, או שהוא יבדיל הלהבדיל כבר מיד במוצאי שבת, והוא יכול לשמוע הבדלה ממנה

בעצמו ויוציאה יד"ח הבדלה, והיא תשתה היין, אבל המוהל או הסנדק שלא שמעו 
 זמן הראוי להבדיל.הבדלה במוצאי שבת יל"ע אימת ה

מברכים ברכת המילה בכל ת"ב שאינה נדחה כתב השו"ע בסי' תקנ"ט סע' ז' ד
 ,ואם היולדת מצויה במקום המילה, יברך על הכוס ותשתה ממנו היולדתוכו' 

ואם אינה  ,והוא שתשמע הברכה ולא תפסיק בדברים בין שמיעת הברכה לשתיית הכוס
אבל בת"ב נדחה יכולים גם אבי הבן או המוהל או  קות.שם יברך על הכוס ויטעים לתינו

 הסנדק לשתות את הכוס, אבל צריכים לעשות הבדלה קודם שישתו את הכוס.

 יבואר מש"כ השערי תשובה דאסור לבעל ברית לאכול קודם המילה

היה אפשר שמי שיברך ברכת המילה יעשה הבדלה קודם הברית וישתה 
יעשו המילה, ויברך ברכת המילה, וישתה גם כוס הכוס של הבדלה, ואח"כ 

זה, דנראה פשוט דכל יום המילה הוא יו"ט שלהם אפילו קודם המילה, וא"כ גם קודם 
 המילה מותר להם לאכול. 

שאין להם וס"ק ט"ו מסיק  ט"תקנ 'סי לכאו' א"א לעשות כן, כיון דבשערי תשובה
דלכאורה  ,ודם קיום המצוה צ"עואם מותרים לאכול קלאכול קודם הברית, וז"ל 

ויש לדחות דרחיצה שאני שיכנס למצוה בהידור  ,שרחצו קודם המילה נראה דשרי מהמ

ורחיצה צורך המצוה היא, אבל האכילה י"ל שיש להמתין עד אחר המילה ואין לאכול 
וביטל  ,דשמא בינתיים יארע איזה קלקלה שלא יוכלו לקיים המצוה היום כתיקנה ,קודם

עכ"ד. ולפ"ז אי אפשר להבדיל קודם  וכן משמע קצת מלשון הפוסקים, ,תעניתבחנם ה
  המילה.

 יבואר אם בכוס שמברך עליו ברכת המילה אפשר לעשות מצוות חבילות חבילות

אפשר שהמברך ברכת המילה יעשה הבדלה על אותו כוס, אך לכאו' אסור 
ו לעשות גם ברכת המילה לעשות כן, דאין עושין מצוות חבילות חבילות, ואין ל

, ואפשר דכוס של מילה אינו מחוייב בה אלא שנהגו כן וגם ברכת הבדלה על אותו כוס
ואפשר דהיינו טעמא דהרמ"א בסימן רע"ג ס"ה שכתב שאפשר אין בזה חבילות חבילות 

 .ימן ח'סלעשות קידוש של שבת שחרית על כוס של מילה והארכתי בזה בברכת משה 

 להפסיק בדברים אחרים בין המילה לברכת אשר קדש ידיד מבטןיבואר אם שרי 

דמיד לאחר המילה קודם שיברך ברכת המילה אשר קדש ידיד מבטן יבדיל 
על הכוס, ואח"כ יברך ברכת המילה, אבל לכאו' נראה דכיון דברכת אשר קדש 

זו, וכן  ידיד מבטן קאי על המילה אין ראוי להפסיק בדברים אחרים בין המילה לברכה
ואחר כך מברך אבי הבן או המל וז"ל  נראה מדברי הרמב"ם בפ"ג מהל' מילה ה"ג שכתב

, וכו'ינו מלך העולם אשר קידש ידיד מבטן קאל 'דמן העומדין שם, ברוך אתה  או אחד
עכ"ל ומשמע דמברך ברכה זו מיד לאחר המילה, וא"כ אין ראוי  ואבי הבן מברך שהחיינו

 ברכה זו בברכת הבדלה.להפסיק בין המילה ל
עוד, דהנה מלשון הרמב"ם משמע דאבי הבן מברך ברכת שהחיינו לאחר 
שמברכים אשר קדש ידיד מבטן, דהרמב"ם כתב דאבי הבן מברך שהחיינו רק 
לאחר שכתב שמברכים אשר קדש ידיד מבטן, ומשמע דרק אז מברך שהחיינו, והרי 

דאי דצריך להסמיכה למצוה, ואין לו להפסיק ברכת שהחיינו היא על מצוות המילה, ובו
ביניהם בדברים אחרים שאינם שייכים למילה, וא"כ אין ראוי להפסיק גם בין ברכת 

 שהחיינו שמברך אבי הבן למצוות מילה בברכת הבדלה.

יבואר דאף לדעת השערי תשובה דאסור לאכול קודם המילה מותר לעשות 
 הבדלה קודם המילה

ערי תשובה שיכולים להבדיל קודם המילה, דהרי מן הדין דהכא מודה הש
ליכא למיחש שיארע איזה קלקלה שלא יוכלו לקיים המילה בזמנה, דאל"כ גם 
לא היו מתירים להם לרחוץ קודם המילה, אלא ודאי מן הדין ליכא למיחש להכי, ורק 

שום הך לענין אכילה קודם הברית כיון שאין צורך המצוה בזה החמירו שלא לאכול מ
חששא, וא"כ בהבדלה כיון דזה לצורך המילה שיוכל לברך ברכת המילה על הכוס, יש 

 להתיר להם לעשותו קודם המילה.

נשאלתי במי שנעשה בר מצוה מר"ח עד התענית אם אביו ואמו יכולים 
 ללבוש בגדי שבת. 

"א לא התיר ללבוש בגדי שבת אלא למי שהוא יו"ט בפשוטו היה נראה שהרמ
אבל בר מצוה שהוא  זשלו, כמו בעל ברית ואבי הבן ואמו שהם מצווים למולו

שמחה רק של הבן שמתחייב במצוות, ואין האב והאם שותפים בשמחה זו, שהרי אין 
מקיימים בזה מצוה יתירה, אלא אדרבא מיום זה הם נפטרים מעונשו של בנם, וא"כ 

 יכ"ת שיוכלו ללבוש בגדי שבת.מה

 יבואר דהסעודה שעושין ביום הבר מצוה הוא כמו הסעודה שעושין ביום החופה

סק"ד שכתב בטעמא שעושין סעודה ביום הבר ה "רכ מגן אברהם סימןיעויין ב
 ביום סעודה לעשות האדם על שמצוה ט"כ' סי בליקוטים ח"בי' וז"ל כמצוה, 

 ש"וביש ,ד"י לשנת שנכנס ביום דהיינו ומשמע ,לחופה שנכנס כיום מצוה בר בנו שנעשו

                                                           
אלא שנחלקו הראשונים אם אשה חייבת בהבדלה כמבואר בשו"ע סוף סימן רצ"ח ואע"פ  ה

שמעיקר הדין קיי"ל שאשה חייבת בהבדלה אבל כיון שנחלקו בזה א"כ לכתחלה לא ישמע 
וגם מה שכתבנו שהוא יבדיל להוציאה יד"ח גם זה אינו פשוט כ"כ משום שכיון  ,הבדלה מהיולדת

, אפשר שאין שתייתה מועלת להחשב שטעמו מכוס של ברכה שאפשר שאינה חייבת בהבדלה
 דהוי כהשקוהו לתינוק שלא הגיע לחינוך. 

ונשאלתי באחד ששתה מכוס של הבדלה משהו ואחר כך נתן לקטן בן שלש שישתה את היין אם 
חוזר ומבדיל, דלכאורה חוזר ומבדיל שהרי אם לא שתו כוס של הבדלה כמלא לוגמיו לא יצא 

וא"כ כששתה קטן בן שלש שלא כמש"כ המ"ב סימן רע"א ס"ק ס"ד, כנשפך הכוס  יד"ח והוי
וכן מבואר במ"ב סימן רע"א ס"ק ס"ט , להגיע לחינוך הרי זה כנשפך הכוס ולא יצא וחוזר ומבדיל

שאם טעמו מי שלא נתכוון עליו להוציאו חוזר ומקדש וא"כ קטן שלא הגיע לחינוך הרי לא שכתב 
 .לא יצא יד"חיצא בברכה זו וא"כ 

אמנם בשו"ע הגר"ז סימן ק"צ כתב דלשיטת הראב"ן שנותנין כוס של מילה לתינוק הנימול הכי נמי 
שלא הגיע לחינוך מהני אבל מדברי המ"ב  ןשפיר סגי בשתיית הכוס משהו לצאת יד"ח וכן שתיית קט

 א יצא יד"ח.נראה שלא ס"ל הכי אלא בכוס של מילה שאינו חיוב אבל בכוס של קידוש והבדלה ל

ומבואר  יום, עכ"ל. באותו אינו' אפי מצוה סעודת הוי דורש הנער דאם' כ ק"דב ז"פ
דהסעודה שעושין ביום הבר מצוה הוא כמו הסעודה שעושין ביום שמכניס בנו לחופה, 

יום שמחה של האב והאם שמכניסים את בנם או  וא"כ כמו דביום החופה הוא בודאי
בתם לחופה, שהם השושבינין, ה"נ ביום שנעשה בנם בר מצוה הרי הוא יום שמחה 
שלהם, שבנם מתחייב במצוות, והם השושבינין של הבר מצוה שהביאו אותו להתחייב 
 במצוות, והסעודה שעושין ביום הבר מצוה אינו רק עבור שמחת בנו, אלא דהוא שמחה

 גם של האב והאם, וא"כ לפ"ז נראה דשפיר יכולים ללבוש בגדי שבת. 

על הפסוק צאינה  א"ז ע"בראשית דף כ 'זוהר חדש פ, דבק"בזוהמקור דברי המ"א הם 
מהו חתונתו ביומא דכשרן למעבד פיקודי  ,וז"ל 'יום חתונתו איראינה במלך שלמה בו

א"ר יצחק מתליסר שנין ולעילא דההוא יומא ואימתי כשרן  אורייתא דהוא חדוותא דצדיקיא.
 ה"קבן ההוא זכותא עתיד הובגי ,חובתא על צדיקיא למיעבד חדוותא דלבא כיומא דסליק לחופה

וז"ל  ב"עח "בראשית דף י 'זוהר חדש פ, וכן הוא בלאתערא להו ולעברא כרוזא קדמיהון בחדוה

שמעתי שבי"ז תמוז דהאי שתא שנדחה לאחר השבת היה ברית בבני ברק בסמוך לבית חולים  ו
מעייני הישועה, וממש קודם המילה כשהושיבו את התינוק על ברכי הסנדק אמר הסנדק שחושש 
שיש לתינוק דלקת עיניים, ואי אפשר לעשות לו ברית, והזמינו רופא מהבית חולים הסמוך 

את התינוק, והרופא אמר שאכן יש לו דלקת עיניים, ואסור לעשות לו ברית, וברגע אחרון  שיבדוק
היו צריכים לדחות את הברית, והנה אע"פ שאין מצוי מעשים כאלו אבל מ"מ חזינן שיכול להיות 

 תקלה ברגע האחרון וצריך לדחות את הברית.
ם המילה נסרט התינוק ע"י ושמעתי עוד מעשה שהיה אצל מרן החזו"א, שאירע שבטעות קוד

המוהל, ויצא ממנו קצת דם, והורה החזו"א שלא ימולו את התינוק, דכיון שיצא ממנו דם הרי הוא 
נחשב חולה, וא"א לעשות לו ברית בזמן, וראיתי שכתבו בשם מרן הגריש"א זצ"ל שלא היה ניחא 

יוצא ממנו דם ליה מה שהמוהלים עושים הפרדה לעור הערלה קודם המילה משום שלפעמים 
 ואפשר שאינו ראוי למולו.  

שיש מצוה מזה נראה וויעויין גמ' יבמות דף ע"א שאמרו שהיו אביו ואמו חבושים בבית האסורים,  ז
מקום מישך שייכא כדאיתא בקדושין דף כ"ט, מכל  אע"פ שאינה מצווה כמו האבו ,על האם

 בהמצוה, יעויין במהרש"א שם.

 הנה
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 והנה
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ואותיב  למארי מתניתא למיכל בסעודתא רבה דעבד להו וחפא כל ביתא במאני דיקרזמין  י"שבר
אמרו ליה מאי בדיחותא דמר בהאי לרבנן בהאי גיסא והוא בהאי גיסא והוה קא בדח טובא. 

. אמר להו דיומא דין נחתא נשמתא קדישא עילאה בארבע גדפין דחיותא יומא דין משאר יומין
 , עכ"ל.דא יהא לי בדיחותא שלימתאובהילולא  ,לרבי אלעזר ברי

 יבואר דעת רבותינו דאין אביו ואמו של הבר מצוה לובשים בגדי שבת

שהוא נסתפק בזה כשנעשה בנו בר שמעתי מידידי הגאון ר' יואל מקלב שליט"א 
מצוה בתשעת הימים, ושאל למרן הגר"ח קניבסקי זצ"ל, ואמר לו שמסתבר 

את מרן בעל אילת השחר זצ"ל, ושאל את מרן זצ"ל שלובשים בגדי שבת, אבל שישאל 
ואמר לו ששמחת בר מצוה בדורות הקודמים לא היו עושין מזה עסק גדול, ואפי' בשאר 

 ימים לא לבשו בגדי שבת, ולכן לא ילבשו בגדי שבת.
למה שנתבאר מדברי המגן אברהם שצריך לעשות סעודה כיום שנכנס לחופה, 

פיר יכולים ללבוש בגדי שבת, אבל למעשה קשה נראה שהוא יו"ט שלהם, ש
 להכריע בזה נגד רבותינו זיע"א.

 

 יבואר בעניין אכילת בשר בסעודת בר מצוה

אכילת בשר בסעודת בר מצוה כבר כתבנו במעדני כהן חלק ו' שמותר לאכול 
 ,ואע"פ שלא כתבו האחרונים בסימן תקנ"א מידי לעניין סעודת בר מצוהבשר, 

ום בהגהות יד אפרים על המג"א סימן תקנ"א ס"ק ל"ג כתב להדיא דבסעודת מכל מק
 בר מצוה אוכל בשר ויין בתשעת הימים דהוי כסעודת מצוה. 

ג מה שכתב לעניין סעודת מצוה בתשעת הימים שמותר "קל אדם כלל בחיי 'יעויי
 אם וכן. מצוה סעודת הוי ,שערות' ב הביא אם, מצוה בר לאכול בשר וז"ל וסעודת

רק אם מצוה, עכ"ל, וצ"ע אמאי  סעודת כן גם הוי, מצוה מעניני דבר מצוה הבר דורש
, והרי בדרבנן סמכינן על הוי סעודת מצוה ביא ב' שערותהשהבר מצוה ידעינן בבירור 

ולמה לעניין אכילת בשר בתשעת הימים שאינו אסור אלא ממנהגא לא  ,חזקה דרבא
עבדינן סעודת בר מצוה  בכל השנהודת מצוה, והרי סמכינן אחזקה דרבא דחשיב סע

וע"כ  ,לכל בני י"ג משום דנתחייבו במצוות ואע"פ שלא בדקנו אם יש לו ב' שערות
וא"כ למה בתשעת משום דבדרבנן סמכינן על חזקה דרבא, דחשבינן ליה לסעודת מצוה 

 ימים לא יאכל בשר אלא א"כ ידעינן שהביא ב' שערות וצ"ע.

בו ביום הוא טעמא נהגינן שחתן הבר מצוה דורש גם אם הבר מצוה דמהאי 
  .משום דאפשר שלא הביא ב' שערות ולא הוי סעודת מצוהשנכנס לשנת י"ד, 

הוי אם הוא דורש החיי אדם מבואר דאף אם לא הביא שתי שערות מ"מ 
ה סעודת מצוה, ודבר זה צ"ב, דלכאו' לא מצינו דבעבור שאומר רק דברי תור

לחוד לא משוי ליה סעודת ברי תורה דדחשיב סעודת מצוה שמותר לאכול שם בשר, 
 .חמצוה, וצ"ע

 עשרה, מאברהם לעשו כתב ירשה ה"פ ב"פ דברים י"ברש
 עמון הן וקדמוני וקנזי וקיני לכם שבעה, לו נתתי עממים
 בשכר, לוט לבני והשנים לעשו מהם אחד, ושעיר ומואב
, אשתו על אומר שהיה מה על ושתק למצרים אתו שהלך
כבנו, עכ"ל, וצ"ב דמשום שלא היה  עשאו, היא אחותי

 מוסר קיבל שכר גדול כזה. 
כתב  מ"ד פרשה לך לך 'פ רבה ושמעתי שהנה בבראשית

 משק בן זימרא בן יוסי' ר בשם לעזר' ר' וגו ביתי משק ובן
 דמשק הוא, לירשני עליו שוקקת שנפשו לוט זה ביתי

, אל ועזרני דמשק עד מלכים רדפתי שבשבילו אליעזר
עכ"ל, ומבואר שהיה משתוקק לירש את אברהם ולכן היה 
לו נסיון גדול ועל זה נטל שכרו ורואים עוד שהכל לפי גודל 

 הנסיון שיש להאדם כך גודל שכרו.
ורואים שכשהולך ישר אינו מפסיד כלום וזכה לירש את 
אברהם כבנו ולא הפסיד על ידי שלא מסר את אברהם 

 להריגה.

                                                           
 יום טוב לעניין שלא להשלים התענית בת"ב נדחה אם בר מצוה חשיב ח

רי באב דנו האחרונים אם הוא יוהנה מי שנעשה בר מצוה בי' אב בשנה שת"ב נדחה לעש
ויסוד  ח"ג סי' שס"ג, ובשו"ת מהרש"ם סי' תכ"ו אבני נזרשו"ת בעיי'  ,חייב בתענית

חיובו  רי באב הוא תשלומין לת"ב, או שבשנה זויהספק הוא אם כשהתענית בעש
מעיקרא בעשירי באב, שאם אינו אלא תשלומין לת"ב כיון שלא נתחייב הבר מצוה 

משום שאינו אלא  ,בעשירי באבגם תו לא נתחייב  ,בתענית בת"ב שהרי אכתי היה קטן
תשלומין לעיקר חיובו בת"ב, אבל אם מעיקרא תיקנו בשנה שחל ת"ב בשבת להתענות 

ואז הוא כבר משום שזהו עיקר חיובו,  ,ירי באבשפיר חייב להתענות בעש ,בעשירי באב
  .וכבר האריכו בזה האחרוניםגדול, 

 יבואר אם ביום שנעשה בר מצוה הוי יו"ט לדידיה
כיון ד ,והנה בספר ציץ אליעזר חלק ט' סימן כ"ז ראיתי שהשואל כתב סברא חדשה בזה

כמו בעל ברית  ,דבר מצוה הוא יו"ט שלו א"כ בת"ב נדחה הרי הוא מתענה ואינו משלים
אבל אינו משלים תעניתו  ,ונהי דלסברא זו שפיר מחייב להתענות ,שאינו משלים תעניתו

 עכ"ד.
דהא יום  ,דא"כ גם מי שסיים מסכתא בת"ב נדחה לא ישלים תעניתו ,ובאמת הוא פלא

וזו לא שמענו מעולם, ועכצ"ל דלא טוב הוא לדידיה, כדאמרי' עבידנא יומא טבא לרבנן, 
צריך לעשות סעודת מצוה הרי הוא יום טוב שלו כדי שלא ישלים תעניתו, אלא כל מי ש

מי שחשיב יו"ט שלו הרי דינו שלא ישלים תעניתו בת"ב נדחה, אבל מי שנתחייב רק 
 בסעודת מצוה, אבל אינו יו"ט שלו לא סגי בזה לדחות תענית של ת"ב.

 א"ע ב"י היא דתענית דףוהנה המקור לדין זה שבעל ברית אינו משלים התענית הוא מה
 תשעה חל אחת ופעם בנימין בן סנאב של בניו מבני אני צדוק ברבי אליעזר רבי דאמר

 ט"שיו מפני ,השלמנוהו ולא בו והתענינו ,השבת לאחר ודחינוהו ,בשבת להיות באב
כיום  ט"ם יווהיה לה ,שלו היה משום שהיה יום קרבן העצים שלהם ט"ויו ,הוא שלנו

ת אסור במלאכה מהאי מחצו פ"בירושלמי ריש מקום שנהגו דער 'הקרבת הקרבן דאי
שלו שברית  ט"ובעל ברית הרי הוא כיהדין הוא, ולמדו הראשונים דהוא  ט"טעמא דיו

 מילה הוא כעין יום הקרבת הקרבן ולהכי אינו משלים תעניתו. 
אבל אינו חשוב  ,ריך לעשות סעודה כיום שנכנס לחופהולכאורה בר מצוה אע"פ שצ

יו"ט לדידיה, והראיה שגם חתן הבר מצוה עצמו אומר תחנון ביום הבר מצוה, והיינו 
אבל  ,טעמא שאינו יו"ט שלו, וכן מי שסיים מסכתא אע"פ שצריך לעשות סעודת מצוה

ין משלימין התענית שלא נאמר בגמ' שאנדחה, ולכן אינו דוחה לת"ב  ,אינו יו"ט לדידיה
אלא ביום הקרבת קרבן עצים שהוא יו"ט לדידהו, וכן בעל ברית כיון שברית מילה הרי 

ולכן אמרו במדרש שצריך להמתין עד יום שמיני כמו הקרבן שלא הוכשר  ,הוא כקרבן

מעשה באחד  שמעתי מהגה"צ ר' יעקב גלינסקי זצ"לו
שקראו לו לעשירי ולא היה שם אלא שלשה אנשים ורצה 
לילך והפציר בו חבירו שימתין משום שיש לו יארצייט 

לעשות עמו חסד ועל ידי זה ניצל  והמתין הרבה כדי
מהבולשביקים על ידי חסדו שעשה עם חבירו, שבהגיעו 
סמוך למקום מסחרו אמרו לו שיברח מיד משום 
שהבולשביקים השתלטו על הסוחרים ולקחו מהם את כל 
כספם והרגום וזכה לינצל על ידי עשיית חסד עם חבירו, וכן 

הרבה זמן שמעתי במי שלא פסע אחורי המתפלל והמתין 
והרויח על ידי כן שהגיע למקום שהיה צריך להגיע בזמן, 

שקבע  זצ"ל שפעם אחת הרב מפוניבז'שמעתי בשם וכן 
זמן עם עשיר מסוים בתחנת רכבת ולא התעורר בזמן 
והוצרך להתפלל שחרית והתפלל במניין והלך לתחנת 
רכבת באיחור של כשעה וכשהגיע לשם תוך כמה רגעים 

צרך להמתין זמן רב והתנצל בפניו שהו הגיע אותו עשיר
ונתן לו הרבה יותר ממה שחשב לתת לולא האיחור ואם 

ושפיר דוחה לת"ב נדחה, אבל שאר  ,אלא מיום השמיני והלאה, ולכן הוא יו"ט לדידיה
 ולכן שפיר משלימין התענית. ,ו יו"ט לדידהוסעודת מצוה אינ

ב'  עמוד קי"ח דף שבת המקור לסעודת סיום מסכתא הוא מהא דאמרוהרי והעירוני ש
 ,מסכתיה עבידנא יומא טבא לרבנן דשלים מרבנן צורבא חזינא דכי לי תיתי אביי ואמר

  .יומא טבאדאמר עבידנא  ,ואינו כסעודת מצוה לחוד ,ומשמע דהוא יום טוב
[ ז"ל 'סי 'בבא קמא פרק ז]ים של שלמה כ' המהרש"ל בוכן המקור לסעודת בר מצוה 

סעודת בר מצוה שעושים האשכנזים, לכאורה אין לך סעודת מצוה גדולה מזו, וז"ל 
ושמה יוכיח עליה. ועושים שמחה, ונותנים למקום שבח והודיה, שזכה הנער להיות בר 

דלו עד עתה, להכניסו בברית התורה בכללה. מצוה, וגדול המצוה ועושה, והאב זכה שג
וראיה להדיא ספ"ק דקדושין )ל"א ע"א( שאמר רב יוסף לבסוף, השתא דאמר ר' חנינא 
גדול המצוה ועושה כו', מאן דאמר לי שאין הלכה כר' יהודא, דאמר סומא פטור מן 

יה המצות, עבידנא יומא טבא לרבנן. אף על פי שהיה כבר חייב. אלא אבשורה שלא ה
עכ"ל, נודע לו עד עתה רצה לעשות י"ט. כ"ש על הגעת העת והזמן, שראוי לעשות י"ט. 

 וחזינן דעשאוהו כיום טוב. ,עבידנא יומא טבאוהתם הא אמר 
 ,אבל לדידיה אינו כיום טוב ,דאינו יום טוב אלא לרבנן שיעשה להם סעודת מצוה צ"לו

 ולכן אינו דוחה התענית דת"ב נדחה.
דיש אומרים דגם אם חל ס"ק ל"ח אכן עדיין יש לעיין בזה ממש"כ המ"ב סימן תקנ"ט 

פדיון הבן בעשירי באב שהוא ת"ב נדחה הכהן ואבי הבן אינם משלימין התענית, 
 ,אינו פטור מלומר תחנוןהרי ש ,ולכאורה פדיון הבן דומה לבר מצוה או סיום מסכתא

וא"כ קשה מ"ש  ,לים התעניתשאינו מזינן דחואפ"ה  ,אינו חשוב כיו"ט לדידיהד ע"כו
שאינם צריכים להשלים  שלא הוזכר באחד מן הפוסקיםמסיום מסכתא או בר מצוה 

 התענית וצ"ע.
והמנהג הוא כשמתפללים מנחה במקום עשיית הפדיון ומקום הסעודה אין אומרים 

יאמרו  תחנון ובאמת היה מקום לומר שאבי הבן והכהן לא יאמרו תחנון אבל שאר העם
תחנון אע"פ שבעל ברית פוטר את הכל מלומר תחנון היינו טעמא שהכח חייבים למול 
את הבן שהרי אם לא מלו אביו הכל חייבים למולו ולכן הוא שמחה של כולם אבל בפדיון 
הבן שאינו מוטל על הכל אינו יו"ט אלא של אבי הבן והכהן, וגם בחתן שהכל חייבים 

במקום שהחתן מתפלל אין אומרים תחנון אבל את  לשמחו ולהשתתף בשמחתו לכן
בעל הברית אין מצוה לשמח יותר מכל אחד מישראל לכן אינו פוטר מתחנון את כל 
המתפללים אלא משום שמצוות המילה מוטל על הכל ולכן במנחה שכבר מלו את 

 התינוק רק אבי הבן והמוהל והסנדק אין אומרים תחנון. 

היה מגיע בזמן שקבע ולא היה מתפלל במניין לא היה מוצא 
את העשיר בתחנת רכבת והיה מתייאש והולך, וכל זה 

 מלמדנו שההולך תמים הולך בטח.

ושמעתי שראש ישיבת קול תורה קיבל בצוואה ירושה 
שה שקיבל הירושה ולה מאוד וערערו היורשים על הירוגד

בלחצים שונים ובאותו תקופה פנה אליו גביר גדול 
מארה"ב שרוצה לתרום כל כספו להישיבה ובלבד 
שיביטיח לו עוה"ב ואמר שאינו יכול להבטיח עוה"ב אלא 
שחז"ל מבטיחים עוה"ב להמחזיק תורה ולא רצה להבטיחו 

 .םעל אף שפנה אליו כמה פעמי

ולבסוף נתברר שאותו עורך די של המשפחה המערערת 
על הירושה רצתה להוציא ממנו הבטחה זו כדי להראות 

ראה שהם מוציאים ירושות מאנשים על ידי הונאה ו
 .שר אינו מפסידשההולך בדרך הי

 שוב

 אבל

 ולעניין

 הנהו

 ואפשר

 ומדברי

 
 שליט"א שלמה נחמיהז"ל בן יבדלחט"א ר'  יעקב צבילע"נ ר' 
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 )תשפ"ב( באב שחל להיות בשבת ונדחהדיני תשעה 

 "ב שחל בשבת ונדחהת –שבת חזון 

 ובדיעבד גם אחר חצות מותר קודם חצות,בערב שבת  בחמין ויחפוף ראשונדחה ליום ראשון  "ב להיות בשבתתא. חל 
  (.סוף פ"ג)קרא עלי מועד לרחוץ פניו ידיו ורגליו כל היום לכתחילה וכל זה בחמין אבל בצונן מותר  ,(ט"זסתקנ"א  ')ביאוה"ל סי

אבל לא  היעב"ץ בשם אביו(,בשם )מ"ב סי' תקנ"א סק"ו ת חזון שבבנה בכל שכללבוש בגדי שבת ובגדים מכובסים נוהגים . ב
אף לאוסרים ללבוש בגדי לבוש בגדי שבת ללו התירו שאו"ח ח"ג סי' דאין זה עדיף מחתן שכתב המ"ב סק"ט  )עי' שו"ת אג"מ בגדים חדשים
  (.בגדים חדשיםשמותר ללבוש ואמנם הכה"ח סקפ"ט כתב שלמתירים ללבוש בגדי שבת ה"ה , מ"מ בגדים חדשים אסוראבל שבת בשבת חזון 

 ,עאאבילות בצנ גשיש לנהו וי"א ,()שו"ע סי' תקנ"ד סי"טכלל אפילו בצנעא בשבת שאם חל ת"ב בשבת אין אבילות  "איג. 
במים חמים בשבת  לרחוץ פניו וידיו אסורו ,)מ"ב סק"מ( ולכן אסור בתשה"מ אם לא בליל טבילה ,)רמ"א שם(וכן המנהג 

 .) מנ"ח שי"ג אות י"ט( אבל במים קרים מותר ()מ"ב שם סקל"טשגם זה בכלל דברים שבצנעא 

 ,(לטבול בשבת זווכתב שיש למחות בבן אשכנז ההולך , )מנ"ח שםלטבול בשבת זו אפילו במים קרים מטעם אבילות בצנעא  אסור .ד
הגראי"ל  תי ממו"ר)א"א מבוטאשטש סי' תקנ"א, וכן שמע ם בשבת זוואולם י"א דמי שרגיל לטבול בשבת מותר לו לטבול ג

 (.מי שרגיל לטבול במקוה בכל שבת ולא הולך בשבת זו הרי זה בכלל אבילות בפרהסיאשדיתכן והוסיף עוד  ,שטיינמן זצ"ל

מחצות ואילך ואין אומרים שאסור רק  י"או )מ"א תקנ"ג סק"ו מטעם אבילות בצנעא(, כל השבת רהללמוד תושאסור  "א. יה
ויש  ,)ט"ז שם סק"ב(הלומד בשבת ת"ב אפילו אחר חצות לא הפסיד שכרו שוי"א  )רמ"א שם ס"ב ומ"ב סק"ט(,פרקי אבות 

שיעורים אחר חצות ומ"מ אין לקיים  ,(בחצות מלימודו הרגיל והתחיל מו"קומרן החזו"א הפסיק  )מ"ב שם סק"ילהקל כדבריו 
כיון שכל אחד לומד עם בנו בפני דלימוד אבות ובנים בש"ק אחה"צ אינו נחשב כלימוד של רבים  ואולם הורה הגרי"ש אלישיב זצ"ל) ברבים

 כתב סופר או"ח סו"ס ק"א(. )שו"ת ומ"מ דברים המותרים בת"ב מותר ללמוד ברבים אחר חצות ,(ומותר  עצמו

ם )שם בש רק לאחר חצות וי"א שאסור (,ברכ"יהבשם )שע"ת שם סק"ב משום שמחה  בשבת זו כל היוםלטייל  אסורש י"א. ו
 )הגר"ש דבילצקי זצ"ל(.וגם מסתם ביקורים יש להמנע בשבת זו  ,(דגול מרבבה

 הגראי"ל שטיינמן זצ"ל שמעתי ממו"רו "ש דבילצקי זצ"ל)הגר כל שבת מזמרים אף בשבת זו 'לכה דודי'בלזמר . הנוהגים ז
 (.חזון את 'לכה דודי' במנגינת איכהשבבריסק היו שרים בשבת 

 (.יועי' לקט יושר עמוד ק"י ד"ה העתקת פרק צ"ז אות ז')מבית לוי  כמו בכל שבת 'שלום זכר'לעשות בליל שבת זו . נהגו ח

ויאכל הפרי בלי ברכת  ,בבין המצריםמתירים לברך שהחיינו בשבת לה גםבשבת זו  ברכת שהחיינומברכים . אין ט
 (.וכן הורה הגר"מ פינשטיין זצ"ל )ברכ"י סי' תקנ"א סק"י בשם הרמ"ע מפאנו שהחיינו

משום דאסור לעשות סעודה מפסקת בסעודת חברים ולנהוג  קודם מנחהעושים  בר מצוהוסעודת  סעודת ברית מילה. י
 )מ"ב סי' תקנ"א סקע"ז(. כל הקרואים שרוצה  ויכול להזמין ,סקכ"ג(מ"ב תקנ"ב עי )בה שמחה 

לגבי ימי  וכמודבילצקי  ש")הגראף כשיש ברית מילה  ,מ"ב סקט"ז("ל וסי' )מ"ב סי' תקנ"ב סק בתפילה 'אב הרחמים' אומרים. אי
   ."ב()רמ"א שם סי ' צדק צדקתך'במנחה אין אומרים ו ומ"מ בעלי הברית עצמם לא יאמרו(,הספירה, 

ומ"מ  ,(אות ט' )שו"ת אג"מ או"ח ח"ד סי' קי"ב מבית לוי שםזמירות שבת כרגיל בכל הסעודות כולל בסעודה שלישית . שרים בי
 (.)הליכות שלמה בין המצרים פט"ושירים אחרים לא אבל  הרגילים של שבתהזמירות את רק לזמר אין 

וכן הדין בחתן בר  ,כנהוג ועושין לו קידוש ,ין עליו דברי מתיקהלו כרגיל וזורק יםהעולה לתורה בשבת זו מזמר חתן. גי
 ,הקודמתלתורה לשבת  הואולם מן הראוי להקדים את העלי ,(הליכות שלמה פט"ו סי"א )הוראת הגרי"ש כהנמן זצ"ל עי' מצוה

 .מרן הסטייפלר זצ"ל(הוראת )תנו לחתן עליה גם בשבת זו שהיא לפני החתונה מ יומ"

לא ישב בדאבון נפש וומ"מ  ,)שו"ע תקנ"ב ס"י( ל בשר ושותה ייןאוכ בשנה זו סעודה המפסקתשהיא ישית לשסעודה ב. די
ואין צריך להתנות שרוצה לאכול ולשתות  (,סקכ"ג )מ"ב שםברך בזימון יכול לעם בני ביתו ויאכל ישב בסעודת חברים אלא 

 )שעה"צ סי' תקנ"ג סק"ז(.סיק לשם תענית דכיון שאסור להתענות בשבת לא נתכוין להפ שלישיתלאחר סעודה 

 (.אות י"ד )מבית לוי שםבביהכנ"ס עם הקהל אלא יאכל בביתו לסעוד סעודה שלישית בשבת זו אין . טו

 קודםלזמר שירי שבת צריך להפסיק וכן  ,()רמ"א שם ס"ילהפסיק את האכילה מבעוד יום קודם שקיעת החמה . צריך טז
 .שם סכ"ז( )הגר"ש דבילצקיליטול מים אחרונים קודם השקיעה אף ראוי ו ,(פכ"ח ס"ד אור לציון ח"ג עי' ) השקיעה

כבר  םלערב ועדיף ,להקלת הצום יערבם במאכל או משקה ואז מותר לקחתם בשבת )קלי צום(לקחת כדורים . הרגיל יז
 .(ם מ"א)עי' מ"ב סי' ר"צ בשלהקלת הצום  םאך לא יאמר שנוטל (,אות ט"ו )מבית לוי שםמערב שבת 

 בבית הכנסתהגבאים  כןלהכין ספרי קינות ונעלי ת"ב מבעוד יום או מבין השמשות של מוצ"ש לצורך הלילה, ו. אין יח
  (.)עי' מ"ב סי' תקנ"ז סק"ולא יכינו את הספסלים עד צאת השבת 

 מרדכי בונם זילברברגהרב  
 רב שיכון ה'
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אבל תלמוד תורה, ו תשה"מ, רחיצה וסיכה,באכילה ושתיה,  ,נויים שבת"בינאסרים בכל הע [7:33] החמה. משקיעת יט
 )עי' רמ"א תקנ"ג ס"ב ומ"ב סק"ו(. אין יושבים על הקרקע ואין חולצים נעליים ואין פושטים בגדי שבת עד צאת השבת

 ליל תשעה באב שחל במוצ"ש

ולובשים בגדי חול ופושטים בגדי שבת " ברוך המבדיל בין קודש לחול" שמיד בצאת השבת אומרים כולם. נוהגים כ
מאחרים את זמן תפילת ערבית בכדי לאפשר לכולם  ולכן ,שים נעלי ת"ב והולכים לבית הכנסתולוב וחולצים נעלים

 (.רמ"א סי' תקנ"ג ס"ב ומ"ב שם)עי'  להגיע בזמן לתחילת תפילת ערבית

ואם שכח להבדיל אי"צ לחזור  )רמ"א סי' תקנ"ט ס"א(, "אתה חוננתנו" כשאר מוצאי שבתותואומרים בתפילה . מבדילין כא
 )מ"ב רצ"ד ס"ג(. ולהתפלל כיון שמבדיל על הכוס במוצאי ת"ב 

 )שו"ע סי' תקנ"ואבל אין מברכים על הבשמים  "בורא מאורי האש"קודם קריאת איכה בביהכנ"ס ברכת . מברכים בכ
אבל מ"מ  ברכת הנרבת אין אשה חייבדסי' רצ"ו  ביאוה"ל ח"ז סי' ע"ז, ועי' )שו"ת שבט הלויוהנשים יכולות לברך בבית לעצמם  ,ס"א(

 (.מברכות םאיננשים ומנהג הספרדים ש ,למשוך על עצמה חיוב זה רשאית

רמ"א סי' תקנ"ד ) היוםמלאכה שיש בה שיהוי קצת כמו סידור הבית ורחיצת הכלים עד חצות  שלא לעשות. נוהגים גכ
)מבית  אבל את הטלית מותר לקפל במוצאי שבת (12:46)ת היום אחר חצושטוף כלי הסעודה של שבת למחרת יולכן  ,(סכ"ב

 )שעה"צ שם סקמ"ג(.צות היום חהצום אלא לאחר  מוצאיוכן נוהגים שלא להכין צרכי סעודה ל ,(לוי שם

 ונשים בת"ב נדחה לחולים  חיוב הבדלה

)שע"ת את האחרים המתענים ויכול אז להוציא יד"ח הבדלה  צריך להבדיל קודם שאוכלהצריך לאכול בת"ב . חולה כד
לאכול אלא יבדיל קודם  עדיין אך לא יבדיל מיד במוצאי שבת אם לא צריך ,(ושו"ת שבט הלוי ח"ח סי' קכ"ט סק"א סי' תקנ"ו
דאסור לשתות יין בת"ב ולא על יין  מיץ ענביםויעשה הבדלה על  (,)כה"ח סי' תקנ"ו סק"ט ושו"ת מנחת יצחק ח"י סל"אאכילתו 

 100%ויעשה הבדלה על מיץ תפוזים או אשכוליות ודעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל שיבדיל על חמר מדינה , זצ"ל קרליץ נ"כן הורה הגרו שם)כה"ח 
בדו"ד עם חמיו הגרי"ש אלישיב זצ"ל בקובץ  יבסקי זצ"ל)הגר"ח קנ הבדלהולה יאכל בלא שחואולם י"א  (,או על בירה לבנה טבעי

 (.דאוכל בלא הבדלה ל כרחךדאסור בת"ב ע אין היום חמר מדינה וא"א להבדיל על ייןלדעת מרן החזו"א ש וטעמו כיון ,נ"ז 'תשובות ח"א סי

ולעשות הבדלה  ואי"צ לחזור ויכוין לצאת בעצמו בהבדלה זו יעשה לה בעלה הבדלה בצום הפטורה מהתענית אשה. כה
ואם יש להם  (,ות מ"חושש"כ פס"ב א שם שו"ת שבה"ל' )שו"ת משנה הלכות ח"ז סי' ל"ט ועי שה את הכוסשתה האתובמוצאי הצום 

למיסרך דזהו דוקא אם לא שייך בזה דילמא אתי וביאר ד)הוראת הגר"ש דבילצקי זצ"ל  ילד קטן שהגיע לחינוך ישתה הוא את הכוס
ה לה הבדלה תעשה ואם אין מי שיעש, בתקנה קבועה להבדיל במוצ"ש ליל ת"ב משא"כ כשמבדילים באופן לא קבוע(היו מתקנים כן 

מטעם ס"ס דשמא נשים פטורות ) ולעת הצורך יש להקל עליה שתאכל בלא הבדלה (,)עי' מ"ב סי' רצ"ו סקל"ההיא הבדלה לעצמה 
 ח"ז סי' ע"ז(.  כלל כדעת הרמב"ן, עי' שו"ת שבט הלויאין חיוב הבדלה  מהבדלה, ושמא כשחל ת"ב במוצ"ש

, ומ"מ ישמעו זה דלא שייך חינוך בזה שהרי כשיגדלו לא יבדילו ביום האוכלים בלא הבדלהאוכלים בת"ב . קטנים כו
 הגראי"ל שטיינמן זצ"ל הורה לבניו כשהיו קטנים לעשות הבדלה(. ואולם מו"ר שו"ת שבה"ל ח"י סי' קע"ז אות ד')הבדלה במוצאי הצום 

 .ח"ח סוס"י קכ"ט( שבט הלוישו"ת )שצריך לשתות רק מים בת"ב אי"צ להבדיל . מי כז

ול אחרי התינוק ומותרים לאכ יםמתפללים מנחה גדולה ומל בת"ב נדחה (ואמו אבי הבן ,המוהל ,)הסנדקהברית . בעלי חכ
ונפק"מ שיכולים לקבל עליה  ,אם רוצים יכולים לצוםהחזו"א זצ"ל דמרן  דעת, ו)שו"ע סי' תקנ"ט ס"ט המילה כיון שהוא יו"ט שלהם

להבדיל על  יכיםצרו (,לתורה לא נחשב שצם ואינו מקבל עליהאף אם לא יאכל  גזרוקום חולי לא דבמ לגמריפטור שחולה , ואולם לתורה
ולשאלתי מדוע סירב לאכול? הגראי"ל שטיינמן זצ"ל היה סנדק בת"ב נדחה וסירב לאכול מו"ר ו ,)מ"ב שם סקל"ו והכוס קודם שיאכל

  .(ממילא אינו יכול להבדילהחזו"א שאין היום חמר מדינה מרן עת דו יין אסור בת"בר מדינה שהרי חמשצריך להבדיל על כיון אמר ד

 המותרים לאכול בת"ב נדחה

בשם  ה"ל שםאו)בילהשלים את התענית  אינם צריכים המרגישה קצת חולשה מעוברתוכן  ,שיש לו מיחוש קצת הולח. טכ
ח"ו סי'  שו"ת שבט הלוי ועי' היטב בשבו"י שם,עי' )ר יכולים כבר לאכול מהבוקו ,)תורת היולדת פמ"ח ס"ד(וה"ה מינקת  ,(שבות יעקב

 .באיזה אופן יכול להקל(וכל אחד יעשה שאלת רב  ד' ע' אות

  )תורת היולדת פמ"ח הערה י'(. מלוה מלכהפטור מסעודת  ת"ב החל במוצאי שבתליל ב צריך לאכול כברה. חולה ל

זה תלוי אם הצום ביום א' שסי' תכ"ו כתב  )האבנ"ז ענית כדין גדולחייב בתשהגדיל בעשירי באב אפילו שהיה קטן בת"ב  קטן .אל
 חייב כיון שסו"ס הוא יום תענית ציבור הכרעת הפוסקים דבכל אופן ליום א', אולםוא בגדר תשלומין או שעקרוהו ה

 (.ירוף זה שהוא ת"ב נדחהחלוש יש מקום להקל בצואולם אם הנער  ,גח"ו סי' ע' אות י" , עי' שו"ת שבט הלויוהוא גדול באותו יום

 מוצאי ת"ב שנדחה

ישועתי"  ל-יין, ואין אומרים הפסוקים "הנה אלקטן את ה לתתתשעה באב עושים הבדלה על היין ואי"צ . במוצאי בל
 )שו"ע סי' תקנ"ו ס"א ומ"ב שם(.כיון שהם שייכים למוצש"ק ואין מברכים על נר ובשמים 

ויש לעשות הבדלה ולטעום דבר מה לפני  ,"א(יסק סי' תכ"ו ס"ב ומ"ב שםרמ"א )עי' את הלבנה במוצאי ת"ב . מקדשים גל
 )עי' מ"בומטעם זה צריך ליזהר שלא לקדש בלי נעליים או בנעלי בית  –שמקדשים את הלבנה דיש לקדש לבנה בשמחה 

 זצ"ל אמת ליעקב ס"ב(. )הגר"י קמינצקים מכובדות מגומי או מבד יכול לקדש ואי"צ נעלי עור דוקא יאבל הנועל נעלי שם(

בשר ויין שאסור מלבד ומותר לכבס הבגדים להסתפר ולהתרחץ בחמין כלל ת"ב שנדחה אין דיני אבילות . במוצאי דל
 .)כה"ח תקנ"ח סקי"ט( ומנהג בני ספרד לאכול בשר ויין מיד ,)רמ"א סי' תקנ"ח ס"א( רק בלילה של מוצאי התענית



 יוניםע
 

תשעה באבני בעני

בדין קריאת איכה ביום ובלילה ג.                                     הוי מדברי קבלה זה"זן ת"ב נדחה, ואי חיוב התענית בבדי ב.                        ברכת ענט"י שחרית בת"בדין ב א.

 ברכת ענט"י שחרית בת"בדין ב א.

 משום רוח רעה השורה על הידיםכתב וז"ל, ם ידיו שחרית, ובמ"ב ס"ק כ"א השו"ע בסי' תקנ"ד סעיף י' דבתשעה באב נוטל אד כתב
שלא לי , ולכן נראה מפקפק על דין זהשסק"ו[ הגר"א ] דמותר, כ"כ הב"י בסי' תרי"ג, וע"ש בביאור אהכמלוכלכך בטיט ובצו דהו"ל

 רק אחר שעשה צרכיו יטול ידיו עד סוף קשרי אצבעותיו ואז יברך ענט"י משום תפלה, טילת ידים בשחרית אחר הנטילה,יברך על נ
ולכן  ,ש להחמיר לחוש לדברי הגר"אהשו"ע, מ"מ לענין ברכה י טילה רשאי ליטול ידיו שחרית וכדעת. והיינו דאף דלענין עצם הנעכ"ל

 לא יברך אלא אחר שעשה צרכיו דאז מותר ליטול ידיו לתפילה.  

 מ"מ אם עבר ונטל הרי משום רוח רעה ליטול דאסורלדעת הגר"א  מאיזה טעם לא יברך על נטילה זו דרו"ר, דהא גם ביאור וצריך
]וענין מצוה  ספק איסור רחיצה.אלא אין כאן ספק ברכה לבטלה ל ידיו למה לא יוכל לברך ע"ז, דהא וא"כ מאחר שנוטקיים המצוה, 

  [.אמשוגג הכא, דכיון דאנו מתירים לו ליטול לא מיקרי בא בעבירה דלא גרעהבאה בעבירה לא שייך 

משום דאינו יכול לומר וציונו, דאף אולי הטעם בזה אינו מברך, ו משמע דסובר המ"ב דכל שהדין הוא שלא לעשות המצוה ולכאורה
על נטילה זו "וציונו", ואף דמקיים בזה  לומרלו ליטול ידיו א"א  אסורדלדעת הגר"א ולכן  ך,מצווה על כ שמקיים המצוה מ"מ אינו

  .צווה שלא לעשותו ]משום איסור רחיצה[ ל"ש לומר בזה וציוונומ, מ"מ כיון דמצות נטילה

משום עוסק במצוה ז מכל המצוות דפטור א ס"ק ל"ט בשומר אבידה"ה בשעה"צ שם נסתפק המ"ב בסי' תעש יש לדמותו למה אוליו
זו, אפשר דאין יכול לומר דאף דיוצא יד"ח באכילה מברך על אכילת מצה, אם ה באותה שעה אכל מצהפטור מן המצוה, מה הדין אם 

נו כיון . וה"נ בנידון דידן אף שהוא מקיים מצות נטילת ידים מ"מ אין יכול לומר ע"ז וציואז לעשות המצוה אינו מצווהן שכיווציונו, 
עוסק במצוה הרי הוא פטור מן המצוה ולהכי אין יכול לומר וציונו, משא"כ הכא ]מיהו לכאו' לא דמי דשאינו מצווה לעשות כן. 

  .ב, וי"ל דבזה שפיר יכול לומר וציונו[וי רק כאנוס על המצוההרק דיש עליו איסור רחיצה, ווה אלא דאי"ז דין פטור מהמצ

אבל ביום ראשון אינו מניח תפילין, ונחלקו הפוסקים מה הדין ביום קבורה שאינו יום מיתה אי חשיב יום ראשון לענין תפילין,  והנה
דהא לכאו' אם מניחם מקיים ה אאמו"ר הגאון שליט"א תמה בזוכתב שיניחם בלא ברכה, הל' תפילין כלל י"ד סי"ט ובחיי אדם 

כתב דהא דאבל אינו  וא"כ כיון שמניחם ומקיים המצוה למה לא יברך. אכן רש"י בכתובות דף ו' ב'מצוה ורק עבר על איסור אבלות 
אבל ברש"י , כהלכתו ומשמע שהוא מהלכות מצות תפילין ולפ"ז י"ל דאינו מקיים מצות תפילין ,לפי שאי"ז פאר לתפיליןמניח תפילין 

ולפ"ז מסתבר דאם הניח  דכשמתפאר מראה בעצמו שאינו אבל, ובתורא"ש שם כתב כתב דהוא משום האבלותב' בסוכה דף כ"ה 
 קיים מצוה, וא"כ למה לא יוכל לברך. 

 למש"נ י"ל דאפי' אם הוא מדיני האבלות כיון דאסור לו להניח תפילין אין ע"ז ברכה דאין יכול לומר וציונו, וכמש"נ מד' אמנם
 ק"ד.אות ק"ג מברך ע"ז אף שמקיים מצוה. ועי' בהערות וביאורים כתובות  אסור ליטול ידיו אינוהמ"ב לענין נט"י ביוהכ"פ דאם 

מי שאומר שיכסנו, כ' דיש בשו"ע יו"ד סי' כ"ח סט"ז בשוחט בשבת לחולה ויש לו עפר מוכן לכיסוי אם מותר לכסות בשבת, ונחלקו  ראשוניםה א.ה.]
בפשוטו י"ל הטעם דיברך משום דגם לדעת האוסרים לכסות מ"מ אם כיסה קיים מצוה ושפיר מברך, אבל ו ובתבו"ש שם סעיף כ' כתב דנ"ל דיכסה בברכה,

דעת המתירים, וא"כ י"ל למש"נ יש לדון בזה דעל הצד שאסור לכסות הרי אינו מצווה ע"ז ואינו מברך. מיהו עיי"ש בתבו"ש ס"ק ל"ב שהאריך דהעיקר כ
 יברך[.דלכן 

 הוי מדברי קבלה זה"זן ת"ב נדחה, ואי חיוב התענית בבדי ב.

חאו"ח סי' תכ"ו כתב לדון בתשעה באב שחל בשבת ונדחה למחרתו, אי קטן שהגדיל ביום ראשון מחוייב להתענות  בתשו' אבני נזר
דאינו י"ל הוא תשלומין  דאם ,עיקר הצום הוא ביום ראשוןד או ם כשהצום נדחה הוא בגדר תשלומיןאו לא, והיינו דיש להסתפק א

, ויעו"ש שהביא דברי הירושלמי לענין מחוייב אז הואהרי בראשון הוא אבל אם עיקר הצום , בשבת היה פטורכיון דלהתענות חייב 
בשו"ע או"ח סי' תקנ"א סעי' ד' איכא פלוגתא בת"ב שחל ו וכ' שם שהוא תלוי בזה ע"ש,ט"ב שחל בשבת אם יש בו דין שבוע שחל בו, 

שבת ונדחה אי כל שבוע שלפניו אסור כדין שבוע שחל בו וכנ"ל בד' הירושלמי, וביאור הנידון בזה הוא דאם יום התענית הוא בשבת ב
ומה שמתענין ביום ראשון הוי בגדר תשלומין שפיר י"ל דשבוע שלפניו יש בו דין שבוע שחל בו, אבל אם נימא דעיקר זמן התענית 

 ין בזה דין שבוע שחל בו וה"ז כמו שחל ת"ב ביום ראשון דאין דין שבוע שחל בו.בכה"ג הוא ביום ראשון א"כ א

                                                           
 .מיהו י"ל דברכה מיהת ליכא דאי"ז מברך אלא מנאץ .הידים ולא משום המצוהלטהר כיון שעיקרה  שייך דין מצהב"ע בנט"י "ל דלאא.ה. גם י א
ברכי יוסף יו"ד , פת אף דאינו צריך לברך המוציא מ"מ צריך ליטול ידיו, אבל לא יברך על הנטילה במ"ב סי' ע"א ס"ק ד' כתב דאונן אם רוצה לאכולו] ב

ע א"כ שמ"א, והנה הטעם דחייב בנט"י מבואר בברכ"י שם דהוא משום דהוי מילתא דאיסורא ואונן לא הותר לו איסורים אלא רק פטור מן המצוות, ויל"
ל דהוא משום דנט"י תרתי אתנייהו ביה מצוה ואיסור וכמש"כ בברכ"י שם, והברכה היא רק על המצוה, ולכן מ"ט לא יברך ג"כ על הנטילה, והיה אפש"

 ופשוט[.. וממצוה זו ג"כ האונן פטור הוא משום דהברכה גופא הוי מצוהאונן שחיובו רק משום האיסור אינו מברך. אמנם באמת אי"צ לזה אלא הטעם 
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דנהגו לאיסור עי"ש. וי"ל דהוא צנעא אבל הרמ"א שם פליג ע"ז סי' תקנ"ד סעי' ט' כתב דבת"ב נדחה אין נוהגים דברים שב ובשו"ע
ת ראוי להיות בת"ב שהוא שבת, אבל אי נימא דכיון שנדחה ג"כ תלוי בזה דאי הוי כתשלומין יש לאסור דברים שבצנעא דעיקר התעני

עיקר זמנו הוא בראשון שפיר יש להתיר וכד' השו"ע. ]ועי' בתשו' הרשב"א ח"א סי' תק"כ שנשאל בזה אם נהגו דברים שבצנעא 
 והשיב שעקרוהו לגמרי מתשיעי ואקמוה אעשירי. וכד' השו"ע, והובא כ"ז באבנ"ז שם יעו"ש[.

דבת"ב שחל להיות בשבת ונדחה ליום א' בעל ברית מתפלל מנחה בעוד היום גדול  'טתקנ"ט בשו"ע  'ר בזה מהא דאישיש להעי אלא
שם הביא ד' הגרע"א בשם השבו"י דגם בחולי קצת  ה"לב נדחה, ובביאיכא קולא בת"ורוחץ ואינו משלים תעניתו. ומבואר דא

עיקר יום התענית , דאי נימא דלא תשלומיןא מנועיקר ז היה נראה מזה דאי"ז '"ש. ולכאוומעוברת שיש קצת מיחוש מותרים לאכול ע
 [.ן' שס"ג שכתב להוכיח כם ח"ג סי]ועי' בתשו' מהרש" .בזה קולות ישקומוה בעשירי מ"ט הוא בראשון וכמש"כ הרשב"א הנ"ל דא

תק"נ דתענית עשרה בטבת אם היה חל בשבת לא היו דוחין אותו מפני שנאמר בה  ד' אבודרהם שהביא הב"י באו"ח סי'ידועים  ב.
בעצם היום הזה יעו"ש, ותמה הב"י מנלן ד"ז ומ"ש משאר תעניות שאין דוחים שבת, וביארו בזה ]יעוי' בחי' הגר"ח על הש"ס, ויסוד 

כדכתיב על החודש וות זמן על עצם היום אלא מדברי קבלה לא הי' בהם קביענ"ח במצווה ש"א[. דבאמת התעניות כתב המ יםהדבר
דרבנן שקבעו יום זה שיהיו יום מסוים הוא מאנו מתענין בבקרא בזכרי' צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, ומה ד

דבי' בטבת שנאמר בו בעצם היום הזה. היינו דהתם הי' קביעות הזמן מדברי קבלה על יום  מתענים בו, וזהו ביאור מש"כ האבודרהם
 ביום זה אלא בכל החודש.אין הזמן "ק מדזה די' בטבת ומה"ט אין לדחותו. דמה דדוחין בעלמא הוא מפני ש

צ"ל יתענה בכל החודש, ונא דדברי קבלה צ"ע לפ"ז מ"ט חולה שלא יכול הי' להתענות בי"ז בתמוז לא אמרי' דמ"מ מחמת דיוהנה 
לכן תענין רצו אין מתענין, ודבזמן דליכא גזירת המלכות רצו מ ,מדברי קבלה חיובאכלל "מ דאיתא בר"ה דף י"ח דהאידנא ליכא ילפ

 בו. אין משלימין בזה"ז כיון דכל עיקר חיובא דילן הוי רק מדרבנן ובזה הא קבעו יום מסוים להתענות

יש לעי' לפ"מ דאיתא בר"ה שם דמקשי' דא"כ ת"ב נמי רצו אין מתענין, ומשני דת"ב הוכפלו בו צרות יעו"ש, ובט"ז סי'  ומעתה
בדברי אולם דרצו אין מתענין. יעו"ש היטב. ] , דבזה לא אמרי'גם בזה"ז תקנ"ד סק"ד נראה דנקט דהיינו דת"ב הוא מדברי קבלה

י קבלה אלא דמ"מ חמיר טפי כיון שהוכפלו בו צרות[. ולפ"ז נמצא דלפמש"נ דחיובא דדברי קבלה הי' הגמ' יש גם לפרש דאי"ז מדבר
משום עיקר  על החודש כולו א"כ חולה שלא הי' יכול להתענות בת"ב או קטן שהגדיל אחר ת"ב יהא מחויב להשלים בכל החודש

  ., ולא שמענו ד"זהחיוב דדב"ק

נו דאיכא קולות בת"ב שנדחה וכנ"ל, ואם נימא דגם בזה"ז איכא חיובא דד"ק בת"ב ואיכא דין בכל דמציגם בהא שאול יש ל כמו"כו
 , וצ"ע בזה.הוא בכל החודש וזהו עיקר זמנודחה, והרי החיוב דד"ק החודש א"כ מאי נפ"מ אי הוי בזמנו או נ

 בדין קריאת איכה ביום ובלילה ג.

מנם באמת הטור בסי' תקנ"ט הביא ותה אחר הקינות בלא ברכה, אוביום חוזרין וקורין א איכה בלילה בברכה שקורין המנהג
לא הביא דעה שקורין אותה גם ביום וגם חר קריאת ס"ת, וין עד הבוקר לאבלילה ויש שמאחר רין אותהמסכת סופרים דיש שקומ

 ויחזור ויקראנה ביום, והובא ש יוצא ידי שניהםהשל"ה כתב דיר"הזכירו קריאת איכה רק בלילה, אבל  השו"ע והרמ"אכן בלילה, ו
  .ס"ק ב' מ"בבו ס"ק ד' א"רב

במס' וטעמו לפי ד קודם הקינות, ביום תיכף אחר קריאת התורהאת המגילה דביליצקי זצ"ל היה נוהג לקרות  ר' שריה הגה"צו
אותה אחר קריה"ת, וא"כ גם אנחנו שחוזרים וקורין ביום כדי לצאת ידי שניהם ראוי לנו  מבואר דאותן הקורין ביום קורין סופרים

כמבו' חזרו לקרותה ביום משום שרק היחידים לאחר הקינות, ]ומה שבעבר היו מאחרים קריאת איכה  לקרותה תיכף אחר קריה"ת.
 [.היחידים היו קורין אותה אחר הקינותהיו מתחילין מיד באמירת הקינות, ולכן הציבור  , וא"כבשל"ה ובמ"ב הנ"ל

זמנה ביום דוקא וכמו בשאר עיקר אם זהו משום דס"ל ד דקורין אותה ביום מסכת סופריםשהביא הטור מהלדעה זו יש לדון הנה ו
מודו  נראה דכו"ע או דלכו"ע יוצאין בלילה אלא שנהגו לאחר קריאתה ליום. ובפשוטו ולפ"ז אם קראו בלילה לא יצאו יד"ח, ,מגילות

 אלא שלכתחילה יש שנוהגים לדחותה ליום שאז הוא יותר זמן קריאה.יצאו יד"ח,  אם קראו בלילהד

גם להנוהגים , דלא תיקנו לקרותה ב' פעמים, ונמצא דיצאו כבר בקריאת הלילהם שנוהגים לקרותה בלילה הרי לכו"ע כהיו ולפ"ז
 ידי שניהם, אין הכוונהיוצא  דיר"ש , ומש"כ השל"היום מעיקר התקנהקריאה של הלקרותה ביום האידנא שקראו אותה בלילה אין 

התקנה, אף שאין יוצאין בזה את עיקר  לקרותה גם ביוםלחזור ויש  מ"מדכוונתו אנו יוצאין את עיקר הקריאה ביום, אלא שלדעה זו 
 אבל אי"ז קריאה של עיקר התקנה אלא מנהג בעלמא. 

, דכיון הקינותאי"צ לקרותה תיכף אחר קריה"ת ושפיר קורין אותה אחר המגילה בלילה  למנהגנו שכבר קראו אתנראה ד ולפ"ז
כ במס' סופרים דקורין אותה יום אינה אלא מנהג בעלמא, דמש"שכבר יצאו את עיקר חובת הקריאה בלילה נמצא דהקריאה של 

ר התקנה ומברכין עליה, אבל אצלנו קריאת היום אינה עיקריאת היום היא ילה שאצלם קה"ת היינו באלו שלא קראו בליראחר ק
  [.וקודמים לשאר הקינות נות מדברי קבלהקי ה לשאר הקינות משום דאיכה הוידראוי להקדימד עו דשמעתי שהגרש"ד זצ"ל אמר]אלא  אלא מנהג בעלמא, ופשוט.

 שלא היה , ולכאו' אלולכל המנינים די מגילות איכה מקלףואין  יש צורך לחלק המנינים]א.ה. שנת תש"פ בעת מגיפת הקורונה[ בשנה זו והנה 
פלוגתא דאין כאן  סופרים דיש שנוהגים לקרוא ביום, דלפי מש"נ י"לוכמבואר במס'  ביום בברכהבלילה יוכלו לקרוא להם מגילה 

, לקרותה יותר ראוימתי הם מנהגים חלוקים  בלילה, ורק בין ביום ובין יןיוצאמודו דכו"ע ד, בעיקר התקנה אם זמנה בלילה או ביום
 .וכמבואר במס' סופרים יש להם לקוראה תיכף אחר קריאת התורה דהם ודאי אלא. בברכהביום או בלילה יוכלו לקרותה וא"כ ציבור שלא קר

 אמרשהיה בט"ב שבחטא המרגלים חז"ל ב אי'. ונראה לפי"מ דמשאר מגילות דזמנן ביוםלקרותה בלילה יל"ע מ"ש  המנהג ובעיקר
 וא"כ גם הבכיה לדורות עיקרה בלילה.דכתיב ויבכו בלילה ההוא, כהיתה בלילה בכיה זו , וכו'אתם בכיתם בכיה של חינם והקב"ה 
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 דברים שבצינעא בשאר תעניות שחלו בשבת 

בשו"ע סי' תקנ"ד סי"ט כ' שאם חל ת"ב בשבת אינו נוהג בשבת    א. 

 אפי' דברים שבצינעא, וברמ"א כ' שנוהג דברים שבצינעא.  

גדליה   ותענית  בטבת  ועשרה  תמוז  י"ז  היינו  תעניות  שאר  והנה 

כ' ובעל    י' ביום, ובמ"ב סי' תק"נ ס"ק ו' אסורים רק באכילה ושת 

כו',  באב  בתשעה  כמו  בכולן  יחמיר  כ'    נפש  ט'  ס"ק  ובשעה"צ 

"דהאידנא מצוי גזרות מן העובדי גילולים וא"כ חל בעצם החיוב  

   . על כל ג' צומות כמו על תשעה באב לפי דברי הרמב"ן" 

ג"כ   אסור  אם  גזירה  בזמן  בשבת  שחל  בתמוז  י"ז  חל  אם  ויל"ע 

דברים  בד  מותר  אם  בזה"ז  נפש  לבעל  וכן  שבצינעא,  ברים 

   שבצינעא כשחל בשבת. 

במחלוקת    ולענין   ב.  עוד  לתלות  יש  בשבת  גדליה  צום 

שהביא בבאוה"ל סי' תקמ"ט אם כל צום גדליה עיקר  

שהוא   ורק  בר"ה  זמנו  שעיקר  או  תשרי,  בג'  זמנו 

נדחה, ונפ"מ אם בכל צום גדליה יש קולות  

כמבואר בסי' תרנ"ט גבי    של תענית נדחית 

ואם   נדחה שבעל ברית מותר לאכול,  ת"ב 

נימא שכל צום גדליה עיקר זמנו בר"ה הרי  

כשחל ג' תשרי בשבת לא חשיב עיקר זמנו  

נדחה, אלא שד'   זמן  הוא  זה עצמו  יום  שהרי 

נדחה   חשיב  לא  בעלמא  גדליה  שצום  הט"ז 

יש   שעדיין  אלא  תשרי,  בג'  זמנו  עיקר  אלא 

שבצנעא בר"ה בשעת הגזירה וכן    ן שיהא דברים יש לדו   לדון 

 לבעל נפש(. 

במנ"ח סוף מצוה רי"ג כ' שרחיצה וסיכה ונעילת    ג. 

חדא   סיבות,  מב'  בת"ב  אסורים  ותשה"מ  הסנדל 

מדין אבילות כמו שאבל אסור בהם, וכמו כן אסורים  

מדין עינוי כמו יו"כ שאין בו אבילות ורק מצות עינוי יש  

וכ' שנפ"מ דמש  פניו  בו,  לרחוץ  מותר  ום אבילות הרי 

נ"ד   דף  בפסחים  אי'  בת"ב  ואילו  בצונן,  ורגליו  ידיו 

שאסור   כדרך  בת"ב  במים  אצבעו  שיושיט  לאדם  שאסור 

וכ  ביו"כ,  אצבעו  הל'    מבו' עי"ז  להושיט  הלוי  רי"ז  מרן  בחי'  גם 

 תענית.  

ולפ"ז כ' במנ"ח דמש"כ רמ"א שדברים שבצינעא נוהג בשבת היינו  

אבל משום עינוי לא נאסר כלל בשבת בדברים  רק מדיני אבילות,  

אצבעו   להכניס  ת"ב  בשבת  שאסור  מצינו  לא  שהרי  שבצינעא, 

במים, והיינו דמה שאסור להכניס אצבעו למים הוא מדין עינוי ורק  

 . מה שנהוג מדין אבילות הוא שנוהג בשבת בצינעא 

וע' בט"ז ס"ק ט' שבת"ב שחל בשבת אסור לרחוץ ידיו בחמין והיינו  

בחמין אסור בשבת שזה אסור מדין אבילות אבל בצונן שאינו    רק 

אסור לאבל אינו אסור בשבת, וע' תו' מו"ק ט"ו ב' ד"ה לא, ועמש"כ  

 מו"ק סי' ט'. צה"ל  ב 

והנה לכא' נ' דמה שבשעת הגזירה יש להחמיר בשאר צומות כמו  

בת"ב, הוא מדין עינוי אבל לא מדין אבילות, וא"כ הואיל וכל מה  

בשבת הוא מדין אבילות א"כ ל"ש כן בשאר צומות  שנהוג בצינעא 

 שאינו אלא מדין עינוי ולא מדין אבילות.  

 כשחל ת"ב בשבת אם מתענה קטן שהגדיל בי' באב  

האחרונים דנו לענין קטן שהגדיל בי' באב אם מתענה, וכן יש לדון  

 לענין י"ז בתמוז נדחה והגדיל בי"ח תמוז.  

 . אם יכול לעלות לתורה בת"ב כן ה ו 

אינו  ונ  ס"ו שמי שאינו מתענה  סי' תקס"ו  פ"מ להמבואר בשו"ע 

עולה לתורה, ומבואר שם במ"ב שה"ה גם בתעניות הקבועות שמי  

יכול   שבט"ב  קנ"ז  תשו'  כחת"ס  )ודלא  יעלה,  לא  מתענה  שאינו 

לעלות(, ומסתבר דמי שאינו חייב להתענות ומתענה ג"כ לא יעלה  

באב או בי"ח בתמוז יכול    לתורה, וא"כ יש לדון אם קטן שהגדיל בי' 

 לעלות לתורה.  

 

 ת"ב שחל בשבת ונדחה  

 אם הקביעות היא מעיקרא לי' אב 

לכא' הנידון אם נקבע התענית לי' באב  

ורק   באב  לט'  נשאר  זמנו  שעיקר  או 

שיש תשלומין בי' באב. וי"ל נפ"מ  

אם עבר והתענה בשבת או היה  

צריך   אם  בשבת,  חלום  תענית  לו 

 באב.   לחזור ולהתענות בי' 

שת"ב   כ'  תקנ"ט  סי'  ובשו"ע 

נדחה מותר לבעל ברית לאכול  

בו, ומבואר דקיל מת"ב שאינו  

מעיקרו   נקבע  אם  דאף  וי"ל  נדחה, 

ליום י' באב מ"מ כיון שאינו בזמנו קל  

 יותר. 

 

 מחלוקת אם דברים  

 שבצינעא נוהג בשבת 

בצינעא   דברים  נוהג  אם  המחלוקת  ולכא' 

תלי'  מעיקר   בשבת  נקבע  אם  א'  בהנ"ל  ליום  א 

וא"כ מותר בדברים שבצינעא, או שנשאר בזמנו  

 ורק נדחה וע"כ נוהג דברים שבצנעא.  

בשו"ת הרשב"א ח"א סי' תק"כ נשאל אודות דברים   והנה  

שבצינעא בת"ב נדחה אם דמי לאבילות שנוהג דברים שבצינעא,  

נראה לי שאין נוהג בו שום אבלות. דהא אמרי' מעלה  וכ' הרשב"א 

כ  שולחנו  וכ"ש  על  שאני.  ישנה  דאבלות  בשעתו  שלמה  סעודת 

ואוקמוה  מתשיעי  עקרוה  ראוי    ]אעשירי[   דלגמרי  היה  ומעיקרא 

 לקובעו בעשירי כדאיתא התם. 

א'  כ"ט  להגמ' בתענית  בו    וכוונתו  הציתו  סמוך לחשיכה  ותשיעי 

כולו  היום  כל  והולך  דולק  והיה  האור,  רבי    , כו'   את  דאמר  והיינו 

ב  אותו הדור לא קבעתיו אלא בעשירי, מפני  יוחנן: אלמלי הייתי 

, וכיון  שרובו של היכל בו נשרף. ורבנן אתחלתא דפורענותא עדיפא 

שקבעו בתשיעי משום אתחלתא    לקובעו בעשירי ורק   ברא שיש ס 

אבל כשחל בשבת הדר דינא לקבעו בעשירי, ונמצא שכ' הרשב"א  

שלא יהיה דברים שבצינעא בשבת חדא שאבילות ישנה   רות ב ב' ס 

הוא   הזמן  עיקר  באמת  ולפ"ז  שבצינעא,  דברים  בה  שאין  שאני 



 

 

 
 לעילוי נשמת ידידנו

 שלמה מקלב זללה"ה "רהג
נלב"ע ג' אב תשפ"ב

 
 דודתינו לעילוי נשמת

 הע" מרת מרגלית ב"ר יצחק
' אב תשפ"בהנלב"ע 

עם ב' משום שראוי  תשיעי ואעפ"כ אין נהוג דברים שבצינעא, וט 

לקבעו בעשירי, ולפי טעם זה י"ל שאינו תשלומין, ויש שדנו שלפי  

טעם זה קטן שהגדיל בעשירי יתחייב משום שאינו תשלומין, אך  

זו רק לענין ת"ב ולא לענין י"ז בתמוז,    ברא ברשב"א הרי מבואר ס 

י"ז בתמוז י"ל שהוא באמת תשלומין וא"כ יהא נפ"מ   וא"כ לענין 

הגדיל שבי"ז תמוז הוי תשלומין ויהא פטור ולענין ת"ב  לענין קטן ש 

 הרי לטעם ב' שברשב"א הוי עיקר הקביעות לי' באב. 

בי"ז בתמוז שחל   דברים שבצינעא  לענין  לדון  לעיל  )וא"כ מש"כ 

אין   בשבת  שבת"ב  הסוברים  לד'  גם  הוא  נפש  בעל  לענין  בשבת 

קר זמנו  נהוג דברים שבצינעא, די"ל דרק בת"ב אין נהוג משום שעי 

ביום  בו  זמנו  בתמוז שעיקר  י"ז  אבל  באב  דברים    בי'  לכו"ע  ינהג 

אלא שכ' לעיל דל"ש דברים שבצינעא בי"ז בתמוז שאין    שבצינעא, 

 בו אבילות אלא עינוי(. 

 

 קו' ממגילה ה' א' 

ולא   מאחרין  בשבת  שחל  שת"ב  תנן  א'  ה'  שבמגילה  ק'  אבל 

ענות לא מקדמי,  תשעה באב אקדומי פור מקדימין ואי' ע"ז בגמ'  

והיינו שדנו בגמ' מ"ט אין מקדימין והרי להרשב"א יש טעם אחר  

זה   לטעם  דליתא  בגמ'  ומוכח  באב,  בי'  היתה  הפורענות  שעיקר 

זמנו בי'   וע"ש בטו"א שהק' למה לא אמרו בגמ' טעם זה שעיקר 

ע"ש מה שתי', וע' בירושלמי מגילה פ"א ה"ד הביאו על משנה זו  

שעי  יוחנן  ר'  ד'  כס את  וזה  בעשירי,  זמנו  אלא    ברת קר  הרשב"א 

טעם   לומר  בגמ'  רצו  ואולי  זה,  טעם  אמרו  לא  בגמ'  הרי  שמ"מ 

 דשייך גם בי"ז תמוז. 

וע' באו"ש פ"ה מהל' תענית שהאריך בזה, ובסו"ד כ' שהרי בע"ז  

נ"ב אי' באו פריצים וחיללוה וא"כ אף שעיקר השריפה היתה בי'  

ב  בט'  לשרוף  שהתחילו  כיון  אבל  הקדושה  באב,  נפקעה  הרי  אב 

גם   היא  הבית  שקודשת  ס"ל  יוחנן  דר'  אלא  חול,  של  כבית  והוי 

 בחורבנו וכדאי' בזבחים ק"ז מקריבים אע"פ שאין בית.  

 

 מ"ש מפורים שחל בשבת שמזכירים בשבת בתפלה ובקרה"ת 

המגילה   את  קורים  שאין  אף  בשבת  שחל  שבפורים  להעיר  ויש 

הניסים, ולמה בת"ב שחל    בשבת מ"מ מזכירים אותו בתפלה בעל 

היום   לכא' שעיקר  ומזה משמע  אותו בשבת  מזכירים  אין  בשבת 

אבילות   דברי  עושים  שאין  משום  ואולי  א',  ליום  נדחה  ת"ב  של 

 בשבת לכן אין מזכירים זאת בתפלה. 

ורים בשבת קריאה והפטרה  גם יש להעיר שבפורים שחל בשבת ק 

שבת קריאה של  של פורים ולמה בת"ב שחל בשבת אין קורים ב 

משום   נימא  אא"כ  באב,  לעשירי  שנקבע  מוכח  ג"כ  ומזה  ת"ב, 

   . פרהסיא 

נ'   לתורה  עולה  אינו  מתענה  שאינו  שמי  הפוסקים  מד'  ומיהו 

אין   ע"כ  בשבת  מתענים  ואין  והואיל  לתענית  שייכא  שקרה"ת 

 קריאה של תענית בשבת.  

 

 

 

 דין שבוע שחל בו ת"ב בת"ב שחל בשבת 

אם חל ת"ב ביום ראשון או בשבת ונדחה  בשו"ע סי' תקנ"א ס"ד  

לאחר השבת מותר בשתי השבתות בין קודם התענית בין לאחריו  

ויש מי שאומר שנהגו לאסור כל שבוע שלפניו חוץ מיום חמישי  

חשיב    ' ב   עה א' לא חשיב שבוע שחל בו ולד   עה ויום שישי, ולכא' לד 

 שבוע שחל בו.  

בוע שחל בו ואם  והנה אם מעיקרא נקבע לי' באב לכא' לא חשיב ש 

נקבע לשבת ורק נדחה יש מקום לומר דחשיב שבוע שחל בו, ומ"מ  

 אפשר דכיון שאין כל הנהגות ת"ב בשבת לא חשיב שבוע שחל בו. 

ונפ"מ לד' נוב"י קמא או"ח סי' כ"ח שבעל ברית מותר בתספורת  

  בו אסור מדינא דגמ' אין בעל ברית יכול לגלח,   אבל בשבוע שחל 

שגם לדעה    אם מותר כשחל ת"ב בשבת, אך אפשר והשתא יש לדון  

 ב' אינו מדינא אלא ממנהגא וכן משמע הלשון שם וצ"ע. 
 

 קטן שהגדיל בת"ב נדחה 

אם יש לפטרו מתענית כמו ברית    עיקר דין קטן שהגדיל בי' באב 

נדחה  כ'  מילה בת"ב  סי' תקנ"ט ס"ט  עוד שהרי בשו"ע  לדון  יש   ,

משום שבעל ברית חשיב  שבעל ברית דוחה תענית ת"ב שנדחה,  

שנדחה,   ת"ב  דוחה  הבן  פדיון  שה"ה  מבואר  ובמ"ב  יו"ט,  אצלו 

גם קטן שהגדיל חשיב   לדון אם  ויש  בו מחצות,  ומותרים לאכול 

   אצלו יום זה כיו"ט וא"כ יש לדון שידחה את ת"ב נדחה וי"ל. 

 

 מי שצריך רק לשתות אם מותר לאכול 

אם מותר באכילה, וגם  יל"ע בחולה שנצרך רק לשתיה וא"צ אכילה  

 יל"ע אם חשיב שמתענה ונפ"מ אם יכול לעלות לתורה.  

"ס תשו' קנ"ז שמי שצריך לאכול פעם אחת אסור  ת ח והנה לפי ד' ה 

לו לאכול ב' פעמים, פשוט שאסור לו לאכול וחשיב שמתענה, אך  

סי'   בשו"ע  דמשמע  מה  לפי  לדון  אלא  ק ת יש  לדקדק  שא"צ  נ"ד 

 הדין באופן זה.    במקום חולי לא גזרו, איך 

ועוד יש לדון דאף שא"צ בת"ב לאכול פחות מכשיעור אלא במקום  

חולי לא גזרו רבנן, אבל אם החמיר על עצמו ואכל פחות מכשיעור  

 אם חשיב שהתענה ונפ"מ אם יכול לעלות לתורה.  
 

 דברים   פרשת ל 

ובין גרו  ובין אחיו  ז ושפטתם צדק בין איש  ובין גרו    ', ובסנהדרין 

דקאי על חלוקה    רש"י לו בין תנור לכירים, ופי אמר רבי יהודה אפי 

וצריך  הכירה  על  עודף  דתנור  ביניהם  עליו    כשמחלקים  להוסיף 

כמה  בקי  להיות  צריך  וכך  כ'  שם  ר"ח  בפי'  אולם  הרחקת    דמים, 

הרחקת הכירה    תנור מן הכותל או מן המעזיבה שתחת התנור וכמה 

וכיוצא בדינים הללו  יהיו  ו   והמחזיק בכירה אין לו לעשות    קל לא 

נתינת  ובלא  ממון עכ"ל,    בעיניו מפני שהן כך בלא נשיאות ממון 

התורה, וע' בקרית ספר    מצינו מקור לדין הרחקת נזיקין מן   ז " פי ול 

אם הזיק   ' ת דרבנן, דאילו מה  פ"ט מהל' שכנים שכל ההרחקות הם 

 .כדי שלא יבא לחבירו היזק מחמתו  חייב לשלם ורבנן תיקנו הרחקה
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שנה ה' 227

תוספת
שבת

מדברי רבותינו זצוק"ל ושיבדלחט"א במעלת תפילת מנחה בערש"ק וקדושת השבת 

זמני הדלק"נ שבת מוקדם שבת פרשת דברים

ירושלים: 6:57 מוקדם: 6:47
         בני ברק: 7:12 מוקדם: 7:02 
   מודיעין עילית: 7:05 מוקדם: 6:55

             חיפה: 7:07 מוקדם: 6:57

דבריו הנפלאים של המהרש"א: החורבן היה גם בגלל ביטול תורה בבין הזמנים!! 
וגם בגלל שלא לימדו לרבים הלכ' שבת ולא עשו שיעורים בהלכ' שבת!! 

ובו רואים גם את ההידור שנהגו בסעודת מלוה מלכה.
ירושלים  נחרבה  מה  בעוון  הגמרא  על  קיט:  בשבת  המהרש"א 
אמורא  וכל  ירושלים,  לחורבן  גרמו  ביחד  השיטות  שכל  נוקט 
הדברים  שכל  ואמר  עליו,  חלק  רק  ולא  השני  דברי  על  הוסיף 
מהגמ'  ויוצא  בהרחבה(  )ע"ש  בזמנינו..  וכ"ש  בזמנו  שייכים 
שהחורבן היה לאביי בגלל חילול שבת, לרבי אבהו בגלל ביטול 
שלא  בגלל  לעולא  תשב"ר,  ביטול  המנונא  לרב  שמע,  קריאת 
התביישו זה מזה, לר"י בגלל שהשוו גדול וקטן, לר' חנינא שלא 
זה, ולר"י בגלל ביזוי ת"ח, וא"כ כל דברים אלו  הוכיחו זה את 

יש לתקנם בתקופה זו של אבילות החורבן, 
והדבר הראשון כותב המהרש"א הוא חילול שבת שהוא הקדוש 
"ומשבתותי  וז"ל:  מצויה,  הדליקה  חילולה  ובשביל  ביותר, 
שאיסורי  ולפי  התורה,  מורי  שהם  הכהנים  על  הולך  העלימו" 
הקשירה  כגון  הרמב"ם  כמ"ש  העם,  להמון  ידועין  אין  שבת 
הכהן  שהוא  לת"ח  וראוי  לצורך,  שלא  ודיבור  והליכה  וטלטול 
להודיען לעם הארץ, אבל הם הכהנים העלימו עיניהם של ע"ה 

בכל זה ועי"ז אחל בתוכם כמ"ש אות היא ביני וביניכם, 
וכמעט  העוונות  רוב  והנה  כתב:  המהרש"א  דברי  ובהמשך 

מזעיר שנזהרים  איסורי שבת מעט  בעו"ה,  הזה  בדור  הם  כולם 
לדרוש  קהילה  בכל  וראוי  באיסורן  יודעין  שאינן  ורבים  בהם 
גם  הוא מצוי בכל קהילה  ביטול תשב"ר  איסורן,  ולהודיע  להם 
ברחובות  והולכים  הזמנים  בבין  הימים  רוב  מבטלים  הבחורים 
מזלזול  נגרם  שהחורבן  מדבריו  רואים  וטיולים..  בביטולים 
בתורה בזמנים פנויים, וא"כ עלינו לתקן חטא זה ולנצל את ימי 

סופי השבוע ובין הזמנים.
שבת  במוצאי  המשתכרים  דרך  כן  "כי  כתב:  קר"ש  ביטול  ועל 
לכבוד סעודת לוית מלכתא שמבטלין קר"ש של ערבית ולמחר 
דוי"  ראשי  עדין  אוי  ואומרים  ק"ש  זמן  עוברים  בשחרית  גם 
עכ"ל, רואים מאידך את הידורם במצוות מלוה מלכה שהקפידו 
וכמבואר  ואפי' השתכרו בה כסעודה חשובה בזמנם..  זו  במצוה 
זו, ומאידך רואים את  בסי' ש' בשו"ע שמצוה להרבות בסעודה 
לגמור  שיש  בעבר  גדו"י  הורו  וכבר  ק"ש,  ביטול  של  חומרה 
קר"ש  ברכות  יקרא  ולכתחילה  סו"ז  לפני  דק'   5 לפחות  קר"ש 
בזמן קר"ש, ובזכות חיזוק בנושאים ובפרט בזמנינו שאכשר דרא 

ויש חיזוק גדול בלימוד בביה"ז נזכה לגאולה בקרוב.  

ההנהגות הנפלאות לקראת שבת של הגאון הגדול רבי בן ציון פלמן זצוק"ל בעל ה'שלמי תודה'
בתפילת  הכנסת  לבית  להגיע  ציון  בן  ר'  הקפיד  שבת,  בקבלת 
'מנחה  תמיד  התפלל  שכבר  אע"פ  שבת,  קבלת  שקודם  מנחה 
את  להכין  כדי  למקומו  מוקדם  נכנס  הוא  שבת,  בערב  גדולה' 
אמירת  כל שעת  עמד  שבת'  'קבלת  בעת  השבת.  לקבלת  עצמו 

המזמורים של 'קבלת שבת'. 

שבת',  'קבלת  עת  כל  עומד  הרב  מדוע  פעם:  התעניין  פלוני 
 – זה כתוב?"  לו: "משום כבוד שבת". "מה המקור, היכן  והשיב 
התעניין הפלוני. והרב השיב לו: "זה כתוב ברמב"ם". ולא יסף. 
מקורו לכאורה, מעובדה שסיפר בעצמו כמה פעמים. פעם שהה 
בבית הרב מבריסק בעת קבלת שבת. מרן הגרי"ז התרומם וקם 
את  לבש  קם,  כאשר  השבת'.  ליום  שיר  'מזמור  אמירת  לקראת 
המעיל העליון שלו, את הכובע ונעמד. וכך בעמידה אמר מזמור 
שיר ליום השבת באימה וביראה כמקבל פני מלך. ידעתי שאצל 
הרב מבריסק אין שום תנועה שנעשית ללא סיבה, ושאלתי את 
השבת'  ליום  שיר  'מזמור  לומר  צריך  האם  ללמוד:  כדי  הגרי"ז 
בעמידה, והאם צריך לאומרו עם הכובע העליון, והאם יש לאומרו 
במעיל, ענה הגרי"ז: "כן, צריך, כך כתוב". חשבתי רגע ושאלתי 
בשיראי  מתעטף  היה  יהודה  שרבי  הגמרא  לדברי  הכוונה  האם 
כתוב  כך  שאכן  הגרי"ז  השיב  שבת,  לקראת  ונצא  בואו  ואומר 
על רבי יהודה, אבל כתבו שרבי יהודה היה נראה אז כמלאך ה' 
צב-קות, ואנחנו לא מלאכים, ולכן אין זה מקור לכך שאנו בני 

האדם צריכים לעשות כך. המשיך הגרי"ז ואמר, אבל יש מקור 
שכתוב כך גם לדידן לאנשים כמותנו. שאלתי היכן המקור? אמר 
הגרי"ז, כי כתוב ברמב"ם שכאשר שבת מגיעה, יהיה פנוי ויקבל 
את  וכי  בישיבה,  מקבלים  המלך  את  וכי  מלך.  פני  כמקבל  שבת 
 – כובע  ללא  מקבלים  המלך  את  וכי  חליפה,  בלי  מקבלים  המלך 
דברי הגרי"ז. סיים ר' בן ציון לאמר: מאז ששמעתי את הדברים 
כיצד הם יוצאים מפי הגרי"ז, אינני מסוגל לשבת בקבלת שבת, 
גם לו הייתי רוצה, לא הייתי מסוגל, לא יכול, כיון שאני מקבל 

פני מלך. זו השבת וזוהי קבלת שבת. 

ההכנות לשבת בימי שישי הארוכים בימי שישי, 
ר' בן ציון למד בחברותא עם הגאון רבי גדליה נדל זצ"ל הלכות 
הלימוד  ותשי"ט(.  )תשי"ח  כשנתיים  במשך  ותערובות,  טריפות 
ברחוב  הישן  ברסלב  כולל  של  נשים  בעזרת  שישי  בימי  היה 
שעות  הדעת.  ובישוב  ברציפות  בו  ללמוד  שקט  מקום  אלשיך, 
כניסת  לפני  ורבע  שעה  עד  בבוקר,   8:30 מהשעה  היו  הלימוד 

השבת, בחורף ובימי הקיץ. 

הזוהר,  בשם  כתבו  בספרים  כי  בשיעוריו,  הביא  ציון  בן  רבי 
מעשיו  וקדושת  בטהרת  שבת  לקראת  האדם  של  ההכנה  שכפי 
שמכין  מי  היתירה.  הנשמה  את  לקבל  זוכה  כך  החול,  בימות 
זוכה בשבת לנשמה  כמו שצריך,  ימי המעשה  את עצמו בששת 
ראויים,  פחות  מעשיו  אם  אדם.  בני  משאר  יותר  גבוהה  יתירה 



הרי הוא מקבל את הנשמה היתירה כפי מעלתו הפחותה. 

בנו  כאשר  לשבת.  בהכנה  עיקרי  חלק  היה  שישי  ביום  הלימוד 
של ר' בן ציון דיבר איתו פעם אודות הכנה לשבת, אמר לו אביו: 
ליד  לא  גם   – הנר  לאור  בשבת  לקרוא  לא  החמיר  איש  החזון 
לגנרטור(,  או  למצבר,  )המחוברת  מנורת חשמל  או  נפט  מנורת 
על כך שאלתי פעם את החזון איש: אם כן כיצד אפשר ללמוד 
דפים  כמה  להכין  לשבת,  מההכנות  אחת  והשיב:  שבת?  בליל 
נכלל  זה  גם   – שבת  בליל  בהם  ללמוד  שיוכל  פה,  בעל  גמרא 

בהכנות לשבת קודש. 

הנהגות ביום השבת כיצד אוכלים? 
שבת  בסעודת  כי  לב,  שם  ציון  בן  ר'  של  בנו  האחרונות  בשנים 
שוב:  שאלתי  שלאחריה  בשבת  לאט.  מאד  לאיטו  אוכל  אבא 
"כן בסדר". שבת  והשיב:  נראה חלש?"  הכל בסדר אתה  "אבא, 
קורה  "מה  ישירות:  לשאול  והעזתי  וויתרתי  לא  כבר  שלאחריה 
כאן, ביום חמישי ראיתי שאבא אוכל מהר מאד, ועכשיו בשבת 
אבא לועס במנוחה ובסבלנות. מדוע?" אבא הסתכל עלי, וצחק, 
ונדנדתי  נדנדתי  מכן  לאחר  בשבת  האיטית.  באכילתו  והמשיך 
והתעניינתי: האם קשה לך האכילה? ואז הוא זרק משפט קצר: 
"עונג שבת". ביום חול הוא אוכל מהר, כי גם אם צריך לאכול 
וחייבים לאכול, העיניים נשואות להמשך – לסיים וללכת ללמוד, 
באכילה  וענין  מטרה  יש  בשבת  אבל  עצמו,  באוכל  מטרה  אין 

עצמה. 'עונג שבת'. 

לי  אמר  ציון  בן  ר'  שנים,  כעשרים  לפני  אחד מתלמידיו:  סיפר 
שאת מאכלי שבת יש לאכול עם גישמאק, לא לאכול לצאת ידי 
חובה כפי שאוכלים בימי החול. לא אוכלים בשביל התאווה, אלא 
זה חלק מהעונג שבת, לאוכל אכילת מצוה בתיאבון. פעם אמר 
ליהודי שליווה אותו: דע לך כי הסטייפלער זצוק"ל אמר לפלוני 
היינו  והקדושה,  הטהרה  בשיא  להיות  עליהם  שבת  מאכלי  כי 
שלא להסתפק במאכלים עם הכשרים מפוקפקים מעט, או אפילו 

'הכשרים' טובים אך לא מהודרים, כי חלק מהטהרה והקדושה של 
הקדושה  בתכלית  הם  שהמאכלים  בכך  ביטוי  לידי  באה  השבת 
מאכלי שבת, יש בהם  בכשרותם. המשיך רבי בן ציון ואמר לו: 
כעין אכילת קרבנות, ועליך לסיים מה שמגישים לך בצלחת, לא 
גסה,  אכילה  לאכול  לא  )אף  בקרבנות  'נותר'  כדוגמת  להותיר, 
דברי  הם  ציון  בן  ר'  של  מקורו  בקרבנות(.  להיזהר  שיש  כמו 
העונג  יום  הוא  'שבת  ב':  פרק  בראשית  אליהו'  ב'אדרת  הגר"א 
להתענג באכילה ושתיה, וציווה לנו ה' יתברך ברוך הוא להתענג 

באכילה ושתיה והוא קודש כמו שהיה אכילת קרבנות". 

בענין אמירת "לכבוד שבת קודש" בעת האכילה,
כל  לפני  בפה  לומר  בשבת  נוהגים  יש  השיעורים:  באחד  אמר 
מאכל שאוכלים בסעודה: "לכבוד שבת קודש". למעשה, במשנה 
כל  על  שבת'  'לכבוד  לומר  שטוב  כתב  סק"ב  ר"נ  סימן  ברורה 
דבר  כל  על  שיאמר  "טוב  שבת:  לכבוד  ומכינים  שקונים  דבר 
אבל  בקדושה".  הרבה  פועל  הדבר  כי  שבת,  לכבוד  זהו  שקונה 
בשבת עצמו לא מוזכר במשנה ברורה, שטוב לומר על כל דבר 
לזכור שהאכילה  כך, כדי  יש מנהג שנוהגים  לכבוד שבת. אבל 
היא לכבוד שבת. והוסיף לומר כי הביאו מקור למנהג זה ממדרש 

במגילת אסתר פרק ג' פסוק ח'. 

מקום מיוחד לשבת והנהגות נוספות. 
בימי החול, לא ישב בראש השולחן, אלא במרכזו לאורכו )מפי 
והוא  ביתו  בני  עם  להסב  שלא  חיים  החפץ  נהג  שכך  השמועה 
בראש השולחן אלא באמצעו( אבל ביום שבת בין בסעודות בין 
קודש.  שבת  לכבוד   – השולחן  בראש  התיישב  הלימודים  בעת 
הכיסאות בבית בדרך כלל, היו פשוטים מאד ומפלסטיק, עליהם 
מבית  שהביאו  כסא  מרופד,  היה  אחד  כסא  השבוע.  בימי  ישב 
אביו בתל אביב. ועליו ישב בשבת קודש. בראש השולחן. בצאת 

השבת, כבר בעת ההבדלה, התיישב בכסא פשוט רגיל. 
)לקראת שבת 'דרשו', מתוך הספר 'ללא שם'(

מתוך החוברת הלכות ט' באב שחל בשבת של הגר"י זיכרמן שליט"א )בלי המקורות(

ערב שבת קודש חזון - ח' מנחם אב  
הנוהגים  אשכנז  לבני  הבשר:  ממאכלי  שבת  בערב  טעימה   ד. 
הנוהגים  ספרד  ולבני  מר"ח,  יין  ולשתות  בשר  לאכול  שלא 
יכול  אבל  הבשר.  מתבשילי  לטעום  אין  אשכנז,  כבני  להחמיר 
ולפלוט  תבלין  או  מלח  בו  חסר  לא  אם  התבשיל  את  לטעום 

)ואינו מברך(.

ה. רחיצה לכבוד ש"ק: אין לרחוץ כל גופו אפילו בצונן, ורוחץ 
ופניו,  הראש  חפיפת  מתירים  ויש  בצונן.  ורגליו  ידיו  פניו  רק 
ערב  כל  כן  שנוהג  למי  סבון,  בלי  אבל  בחמין,  ורגליו,  ידיו 
שבת. ונכון לחפוף ראשו בע"ש קודם חצות היום, ובדיעבד יכול 
מצוה  טבילת  עבור  שבת  בערב  רחיצה  ולגבי  חצות.  לאחר  גם 

במוצאי ט"ב, עיין הערה.

לפעמים  מבטלה  ואינו  בעש"ק,  תמיד  לטבול  הנוהג  טבילה:  ו. 
ספרד  ולבני  קרה.  במקוה  טובל  הצינה,  או  עסקיו  טרדת  מפני 
הנוהגים איסור משבוע שחל בו, מותר להם לרחוץ ולטבול בערב 

שבת זו כרגיל.
מותר  וכן  זו,  שבת  בערב  שבת  לכבוד  צפרניו  לקצוץ  מותר  ז. 
לצחצח נעלים לכבוד שבת. ומותר לשטוף הרצפה כהרגלו, ויש 

שהחמירו למעט מהרגלו.

שנים מקרא  הסדרא  להעביר  טוב  ואחד תרגום:  ח. שנים מקרא 
בשבת.  יעביר  בע"ש  העביר  לא  ואם  שבת,  בערב  תרגום  ואחד 

ומותרים כל היום בע"ש ללמוד בכל ענין שירצה.

כרים  איכה,  מגילת  הקינות,  את  שבת  מערב  להכין  ראוי  ט. 
וכסתות לישיבה, שבדרך כלל אין זמן להכינם במוצ"ש.

שבת חזון - ט' מנחם אב
שבת  בכל  שבת  בגדי  ללבוש  ישראל  ארץ  מנהג  בגדי שבת:  י. 
חזון. וגם בשבת זאת שחלה בט' באב לובשים בגדי שבת כרגיל, 
שלא  הנוהגים  מהאשכנזים  ויש  מכובסות.  כותנות  לובשים  וכן 
והפוזמקאות בלבד, והמחמיר  להחליף בגדי שבת, רק הכותנות 
לבישת  ולענין  הוא.  שטות  מנהג  הכותנות  להחליף  שלא  בזה 

בגדים חדשים, ראה הערה.

גם  שבת,  בגדי  ילבש  חזון,  בשבת  לתורה  העולה  חתן  יא. 
במקומות שלא נהגו ללבוש בגדי שבת בשבת זו. וללבוש בגדים 

חדשים, אסור אף לחתן, ויש מתירים.

יב. מחליפים לטלית של שבת. פורסים על השולחן בבית מפות 
זו  ומותר להחליף המגבות למגבות מכובסות. בשבת  מכובסות. 
אין מחליפים הפרוכת בביהכנ"ס לפרוכת של שבת, ועיין הערה.

תוספת שבתתוספת שבת



תוספת שבתתוספת שבת
יג. אומרים בליל שבת פרק 'במה מדליקין'.

יד. שלום זכר: יש שכתב שכשחל ט"ב בשבת אין עושין סעודת 
שלום זכר, והמנהג לעשות.

דודי',  'לכה  של  החרוז  את  ולזמר  לשיר  הנוהגים  זמירות:  טו. 
יכולים לשיר גם בשבת זו. וכן נהגו לשיר בשבת זו שלום עליכם 

ושאר זמירות ואפילו בסעודה שלישית.
וכן  שבת,  בכל  כנהוג  הרחמים  אב  זו  בשבת  לומר  המנהג  טז. 
ברית  בו  וכשחל  שבת.  בכל  כן  שנהוג  במקום  נשמות  מזכירים 

מילה אין אומרים אב הרחמים.

וי"א  זו,  בשבת  ט"ב  עינויי  לנהוג  אין  זו:  ט"ב בשבת  עינויי  יז. 
הנוהגים  אשכנז  בני  הערה.  וראה  בצנעה,  אבילות  בו  דנוהג 
ידיו  פניו  לרחוץ  שלא  להחמיר  ראוי  שבצנעה,  בדברים  איסור 

ורגליו בחמין שהוחמו מערב שבת.

יין,  ושתיית  בשר  מאכילת  זו  בשבת  להמנע  אין  ויין:  בשר  יח. 
ואפילו יותר מהרגלו בשאר שבתות השנה. 

יט. שמחות: חתן העולה לתורה בשבת זו, ילבש בגדי שבת, גם 
במקומות שלא נהגו ללבוש בגדי שבת בשבת זו. וללבוש בגדים 
לזמר  שנהגו  במקומות  מתירים.  ויש  לחתן,  אף  אסור  חדשים 
מותר  לתורה,  לכבוד החתן כשעולה  מיני מתיקה  ולזרוק  לחתן 
בשבת זו. וכן מותר לעשות קידושא רבה לציבור. כ. סעודת ברית 
מילה, וכן סעודת בר מצוה שעושים עם הקרואים, יראו לעשותם 

לכתחילה לפני חצות היום. ומותר לזמן כל קרואים שירצה.

כא. ברכת שהחיינו: יש להמנע מלברך 'שהחיינו' בשבת זו, אלא 
אם כן היא מצוה עוברת.

כב. טיול: ראוי שלא לטייל בשבת זו.

שבת קודש לאחר חצות היום
זו  בשבת  ללמוד  מותר  אם  הפוסקים  נחלקו  תורה:  לימוד  כג. 
דברים האסורים ללמוד בט"ב. י"א שאסור בכל השבת כדין ט"ב. 
וי"א שאסור רק מחצות ואילך, וכן הסכימו רוב האחרונים. וי"א 
ואחד  מקרא  שנים  ולענין  זו.  בשבת  הלימוד  כלל  לאסור  שאין 

תרגום, ראה לעיל סעי' ח.

כדי  מנחה,  תפילת  להקדים  זו  בשבת  ראוי  מנחה:  תפילת  כד. 
שיוכלו לסיים סעודה שלישית מבעוד יום. ואין אומרים צדקתך 

צדק. ולא פרקי אבות.

סעודה שלישית - מפסקת
ממה  דבר  בשום  שלישית  בסעודה  למעט  אין  המאכלים:  כה. 
ואף  יין,  ולשתות  בשר  לאכול  ומותר  זו  בסעודה  תמיד  שרגיל 
יותר משני תבשילין, ואפילו מי שאינו רגיל לאכול כן בסעודה 
כיון  קשות,  ביצים  שלישית  בסעודה  לאכול  ומותר  שלישית. 
יותר  ולשתות  לאכול  ומותר  אבילות.  לסימן  אוכלן  שאינו 
מהרגלו אף שכוונתו להקל עליו את התענית. אבל אסור לומר 

שאוכל ושותה כדי להקל עליו את התענית.

כו. דרך האכילה: ויושב כדרכו על כסא ולא על הקרקע, ומותר 
לאכול סעודה זו בצוותא עם בני ביתו. ובסעודה זו ישב בדאבון 
נפש שלא ינהג בשמחה. ונחלקו הפוסקים אם מותר לשבת עם 

חברים בסעודה זו. 

ביתו  בני  עם  זו  בסעודה  ללמוד  והרגיל  ולימוד:  זמירות  כז. 
זמירות  לשיר  ומותר  זו.  בשבת  גם  ללמוד  מותר  קבוע,  לימוד 

שבת, אף מי שאינו רגיל לשיר בסעודה זו.
כח. ויכול לזמן על הכוס ולשתותה אם עדיין לא שקעה החמה. 
וכן מותר לאכול אחר ברהמ"ז של סעודה שלישית אם הוא עדיין 

קודם השקיעה ואין צריך להתנות כמו בחול. 
ואפילו  אחר השקיעה  גם  אחרונים  למים  ידיו  ליטול  מותר  כט. 

אחר צאה"כ, אם לא נטל לפני השקיעה. 
ונכון  השקיעה.  קודם  ולשתות  לאכול  להפסיק  להזהר  צריך  ל. 
לסיים  שמותרים  יטעו  שלא  כדי  העם  להמון  זה  דבר  להודיע 

הסעודה השלישית בשבת זו כבשאר שבתות. 
לא. המתפלל ערבית של מוצש"ק והבדיל מבעוד יום )אחר פלג 
המנחה(, חלה עליו התענית, ואסור לאכול אף שלא שקעה עדיין 

החמה.
לב. מותר להניח במקרר שיירי המאכלים אחר סעודה שלישית 
אינו  אם  והחדר,  השולחן  לנקות  אסור  אך  שבת(,  שעדיין  )אף 

צריך למקום בשבת, משום איסור הכנה.

את  לדחות  ויכול  בשבת,  תרופה  ליטול  הצריך  תרופות:  לג. 
ולא  א'  ביום  שיטול  עדיף  נדחה,  ת"ב  שהוא  א'  ליום  נטילתה 
בשבת. ואף אם נצרך ליטול התרופה עם מעט מים, עדיף שיטלה 
כדורים  צום  כל  לפני  ליטול  הרגיל  וכן  בשבת.  ולא  א'  ביום 
לקחת  אסור  הצום,  ביום  בחילות  או  הקאה  ממנו  שימנעו 
מים.  בלי  ט"ב,  ליל   - שבת  במוצאי  ויבלעם  בשבת,  הכדורים 
מצויים כיום כדורים להקלת הצום ועפ"י הודעת היצרן הם אינם 
תרופה ויש לקחת כדור אחד בסוף הארוחה עם שתי כוסות מים 
ליטול כדורים אלו  אין  וצמא,  וללא תחושת רעב  להקלה בצום 
תרופה  לערב  ומותר  למחר.  התענית  מעליו  להקל  כדי  בשבת, 

במאכל מערב שבת ולאוכלה בשבת,

הכנות קודם צאת השבת
בתלמוד  וגם  העינויים  בכל  נאסר  החמה  שקיעת  עם  מיד  לד. 
תורה, בדברים האסורים בט"ב, חוץ מנעילת הסנדל שמותר עד 

הלילה. ומותר לשבת על כסא בבין השמשות עד חשכה.
לה. אסור לעשות בשבת שום סימני אבילות קודם זמן מוצש"ק, 
ולכן אסור להפוך הספסלים בביהכנ"ס או להוריד הפרוכת וכד', 
וכן אין להחליף בגדי שבת בבגדי חול אלא לאחר צאת השבת.

אף  בשבת,  לביהכנ"ס  באב  תשעה  נעלי  את  להביא  אין  לו. 
בו  יעיין  אא"כ  הקינות,  ספר  את  וכן  כדין.  עירוב  שיש  במקום 
להקל  יש  גופא  ובבין השמשות  יום.  מבעוד  הכנסת  בבית  מעט 

לקחת את ספר הקינות אם יעיין בו בבין השמשות. 

מוצש"ק - ליל תשעה באב
לז. קטן שהגדיל: קטן שהגדיל בעשירי באב, שהוא מוצאי שבת 
ועי'  להתענות,  חייב  אם  הפוסקים  נחלקו  שנדחה,  באב  ט'  ליל 
הערה. אמנם מי שהיה חולה בשבת זו עד שאילו היה אז תענית 

היה פטור, ולמוצ"ש נרפא, לכו"ע חייב להתענות.
לח. נהגו לקבוע בבית הכנסת זמן תפילת ערבית לשעה מאוחרת 
יותר מכל מוצ"ש, כדי לאפשר לציבור להיות בבית בזמן מוצ"ש, 
ויאמרו 'ברוך המבדיל בין קודש לחול' בלי שם ומלכות, ויפשטו 
יבואו  ואח"כ  חול  בגדי  וילבשו  העור,  ונעלי  השבת  בגדי  את 
לביהכנ"ס. גם אם אמר ברוך המבדיל לפני התפילה, אומר אתה 

חוננתנו בתפילה.
וכד'  דרשות  לשליחת  או  להצטרפות  או  והנצחות  לפרטים 
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תוספת שבתתוספת שבת
לט. יש להזהיר הנשים שלא יעשו מלאכה עד שתבדלנה בתפילה 
בלא שם  ואומרות  לחול',  קודש  בין  המבדיל  'ברוך  או שיאמרו 
עד אחר  הנוהגים תמיד להחמיר שלא לעשות מלאכה  ומלכות. 
הבדלה לא צריכים להחמיר בזה במוצ"ש ליל ט"ב, אלא מותרים 
'ברוך  אמרו  או  בתפילה  שהבדילו  אחר  תיכף  מלאכה  בעשיית 

המבדיל בין קודש לחול'.
מ. גם הנוהגים להחמיר על עצמם בכל מוצ"ש כזמן ר"ת צריכים 
הגאונים  שיטת  לפי  הבגדים  והחלפת  הנעלים  בחליצת  לנהוג 

שהוא כ-30 דקות אחר השקיעה.

שקודם  המזמורים  את  אומרים  אין  ערבית:  תפילת  סדר  מא. 
ומזכירים  ו'למנצח'.  ברוך'  'לדוד   - במוצ"ש  ערבית  תפילת 
ואין  ומתפלל(,  חוזר  אינו  שכח  )ואם  חוננתנו'  'אתה  בתפילה 
אומרים  קדוש'  'ואתה  אך  לך'.  'ויתן  ולא  נועם.  ויהי  אומרים 
באמירת  בריתי'.  זאת  'ואני  הפסוק  על  ומדלגין  הקינות,  אחר 
שבת'.  במוצאי  נשבת  נועם  'ויהי  הקינה  את  מוסיפים  הקינות 
הבנים  מברכים  ואין  טוב'.  'שבוע  ברכת  לזה  זה  אומרים  ואין 
במוצאי ש"ק ט"ב. קריאת שמע שעל המיטה אומרים בליל ת"ב 

כרגיל, עם כל פרקי התהלים והתפילות.

מב. הבדלה: אין מבדילין על הכוס במוצאי שבת שחל בו ט"ב, 
אפילו במקום שיש קטן שיכול לשתות מהכוס. 

מברכים  אש  כשרואים  שבת  במוצאי  האש':  'מאורי  ברכת  מג. 
איכה.  זו קודם קריאת  וישתדל לברך ברכה  בורא מאורי האש, 
בורא  ברכת  לעצמן  לברך  יכולות  נשים  אם  הפוסקים  ונחלקו 
מאורי האש, ולכן תצאנה יד"ח ע"י המברך בביהכנ"ס, או שהאיש 
לברך  יכול  שכח  אם  ובנותיו.  אשתו  יד"ח  ויוציא  בביתו  יברך 
האש  על  וכשמברך  השחר.  עלות  עד  הלילה,  כל  האש  ברכת 
קביעות  שתהא  כדי  דווקא  בישיבה  זו  ברכה  לברך  יש  לחוד, 

לברכה. 
מדליקים  אין  מוצ"ש,  בכל  בבית  נרות  להדליק  הנוהגים  מד. 

במוצ"ש זה. 
מה. אין להריח בבשמים במוצ"ש ליל ט"ב. וביום נחלקו הפוסקים 

אי שרי להריח בבשמים. 
מהלילה  בט"ב  שיהוי  בה  שיש  מלאכה  לעשות  שלא  נהגו  מו. 
אין  דלכן  מי שכתב  יש  נדחה אסור.  וגם בט"ב  היום,  עד חצות 
ולקפל  ויש מתירים.  ט"ב,  ליל  ולשפשף הכלים במוצ"ש  להדיח 
ויש  יש מקילים,  ליל ט"ב, מותר. כתיבה בט"ב  הטלית במוצ"ש 

שכתבו להחמיר.

לפני  להבדיל  צריך  מתענה  שאינו  חולה  בהבדלה:  חולה  מז. 
אז,  לאכול  צריך  לא  אם  במוצ"ש  מיד  יבדיל  לא  אך  שאוכל, 
אלא יבדיל קודם אכילתו. ויכול אז להוציא יד"ח הבדלה אחרים 
המתענים. המבדיל בט"ב אינו מברך אלא ברכת הגפן והמבדיל, 
ואם מבדיל במוצ"ש אומר גם ברכת הנר, ואינו אומר הפסוקים 
יין  על  יבדיל  לא  שחולה  שכתב  מי  יש  וכו'.  ישועתי  א-ל  הנה 
אלא על חמר מדינה וישתה הכוס או שיבדיל על היין ויתן לקטן 
בעצמו,  הכוס  וישתה  היין  על  להבדיל  שיכול  וי"א  לשתותו, 
מיץ  על  והמבדיל  ענבים'(.  )'מיץ  מגיתו  יין  על  להבדיל  ועדיף 
ענבים או יין, ישתה רק כמלא לוגמיו שהוא רוב רביעית )לדעת 
ידי הבדלה  בו  76 סמ"ק(, שהוא השיעור הנדרש לצאת  החזו"א 
מזונות  אכל  אא"כ  אחרונה,  ברכה  עליו  יברך  ולא  יותר.  ולא 
חולה  וכו'.  הגפן'  'על  גם  שלוש  מעין  בברכת  שמצרף  כשיעור, 

שאינו זקוק אלא לשתיית מים בלבד, אינו מבדיל. 
או  אביה  או  בעלה  לה  יבדיל  בט"ב,  לאכול  הצריכה  אשה  מח. 
כל אדם אחר ויכוון לצאת בעצמו בהבדלה זו, והכוס ישתה קטן 
או האשה בעצמה, ולא יחזור להבדיל במוצאי ט"ב. ואם אין שם 
איש היכול להבדיל עבורה, תבדיל לעצמה. וי"א דלכתחילה ראוי 

שהאשה תעשה הבדלה בעצמה ותשתה את היין. עי' בהערה.

מט. קטן בהבדלה: קטן האוכל בט"ב פטור מהבדלה, וי"א שיבדיל 
קודם אכילתו.

דברי חיזוק מהגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א בענין סגולת תוספת שבת לזירוז הגאולה

על  מחול  להוסיף  שצריך  אומרים  יש  ב(  )רסא,  בשו"ע  איתא 
חיוב  שיש  נקטינן  שלהלכה  ברורה'  ב'משנה  וכתב  הקודש, 
ביציאתו,  ובין  בכניסתו  בין  שבת'  'תוספת  להוסיף  מדאורייתא 
זו  שמצווה  ז"ל  הרמב"ם  דעת  לפי  שאף  מביא  הלכה'  וב'ביאור 
בכובד ראש  'ויושב  נוהגת אלא מדרבנן, מכל מקום כתב  אינה 
וכך  יוצא לקראת המלך'.  מיחל להקבלת פני השבת כמו שהוא 
כותב אף ב'שלחן ערוך' )סי' רס"ב ס"ג( שעל האדם לחכות לשבת 
וכך כתב ה'אור החיים' הק' זי"ע על הפסוק 'ושמרו בני ישראל 
את השבת לעשות את השבת', שלכאורה קשה מהו 'לעשות' את 
השבת )שהרי אין מצוותה בעשייה אלא בשמירה וזכירה(, אלא, 

'כי מה שמוסיף מחול על הקודש יסכים ה' לקרותו שבת, ונמצא 
שעות  וגם  השישי  מיום  שעות  כי  ממש,  שבת  עושה  האיש  זה 
מיום ראשון שהם חול, בני ישראל עושים אותם שבת', עכ"ל. 

על פי זה ביאר הרה"ק ה'ייטב פנים' זי"ע את דברי חז"ל 'אלמלי 
סוגי  שני  על  דקאי  נגאלין',  מיד  שבתות  שתי  ישראל  משמרין 
ישראל  שבני  השבת   - והב'  עושהו,  שה'  השבת   - א'  השבתות, 
עושין על ידי התוספת מחול על הקודש, ואם הם משמרין את שתי 
'במידה  כי  נגאלין,  מיד  הקודש,  על  מחול  בהוסיפם   – אלו  שבתות 
זמנו כמו  וכמו שאנחנו עושים שבת קודם  לו'  שאדם מודד מודדין 
כן ימהר לגאלנו קודם הזמן לעשות יום שכולו שבת במהרה בימינו. 

חידוש מבעל החתם סופר על צום תשעה באב שנדחה
דאין  מה  על  תמהתי  מריש  זיע"א:  סופר  מהחתם  נפלא  דבר 
אומרים תחנה בט"ב שנדחה, שהרי אותו היום איננו מועד, ונהי 
נדחה.  לא  שבו  המועד  מ"מ  למחרתו,  נדחה  שבת  של  דתענית 
ואמינא, להכי כתיב 'צום החמישי וגו' יהי' לבית ישראל לששון 
ולשמחה ולמועדים טובים', ולא אמר י"ז תמוז וט' באב וגו' יהיה 

וגו', ומ"ט תלה בצום אע"כ אין היום גורם המועד כיום  לששון 
ט'  ויחול  ולכשיבנה בהמ"ק  גורם,  וכדומה, אלא הצום  ניסן  ט"ו 
באב בשבת יהיה יום הששון והמועד ג"כ ביום א' שאחריו, ביום 

שהיו צמים. 
)תורת משה פ' דברים( 
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