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סימן נא...................................................................................... ג
אמנם  הלבנה,  ברכת  יעשו  ואח"כ  תחילה  יבדילו  הלבנה  ברכת  ולברך  להבדיל  שצריך  ציבור 
במקום שהציבור ממהרים ויש חשש שאחרי הבדלה לא ישאר מנין, יעשו ברכת הלבנה תחילה 

ואח"כ יבדילו על הכוס, והוא הדין שהבדלה קודמת לבדיקת חמץ.

..................................................................................... ד סימן נב
הזמן הראוי לתקן פגם הברית בעון החמור של זרע לבטלה הוא בימי השובבי"ם, ולדעת רבנו 
האריז"ל יש להתענות פ"ד תעניות לתקן פגם זה, ותעניות אלו צריכים להיות רצופים, ונחלקו 
ודמי  ימים,  פ"ד  של  סעודה  דמי  פעמים  חמש  שיפדה  וטוב  פדיון,  להם  מועיל  אם  המקובלים 
סעודה לעני הוא 216 גרם פת  ו- 216 גרם ליפתן, והעשיר יתן לפי עושרו, וראוי שביום שפודה 
התעניות יהיה בתענית, ותלמיד חכם שעוסק בתורה תדיר, ויודע שיבטל התורה ע"י תענית גם 
אם פגם בבריתו אין ראוי שישב בתעניות אלו, רק ראוי שייחד יום אחד לתענית בימי השובבי"ם 
וביום התענית יפדה התעניות בממון, ועיקר התענית היא עם התשובה שעימה, ואף שתענית 

דיבור מעלתה נשגבה, מכל מקום אין להחשיב אותה כתענית אכילה.

סימן נג.................................................................................... יא
במילה וטבילה לתינוק שנולד מהפריה מביצית של גויה ברחם של אם יהודיה, העיקר שהולד 
נידון אחר בעלת הביצית, והיכא דאפשר טוב לחוש לחולקים שנדון אחר האם הפונדקאית, על 
ימנו את  והאב  נוכח, ושניהם בית הדין  יהיה  וגם האב  נוכח  יהיה בית הדין  כן נראה שבמילה 
'ברוך אתה ה' אמ"ה אקב"ו על המילה',  המוהל כשלוחם למול את הבן, והמוהל יברך תחילה 
ומיד אחר ברכת המילה טוב שיהרהר המוהל שם ומלכות בלבו ויסיים 'אקב"ו למול את הגרים 
וכו', ואחר שיתרפא התינוק מהמילה בית הדין יטביל התינוק לשם גירות, ומספק יהרהר שליח 

בית הדין בא"י אמ"ה בלבו ויאמר אקב"ו להטביל את הגרים ויטביל הקטן לשם גירות.

סימן נד.................................................................................... יד
מצוה על האב לפדות את בנו בעצמו בליל הלא' יום יותר מבשלוחו, וכשאין האב יכול להיות ליד 
בנו בשעת הפדיון, אפשר לאב לפדותו שלא בנוכחות התינוק, ואם מדובר בשעת מלחמה שאינו 
יכול להתפנות לזה, ימנה שליח שיפדה בנו עבורו, כמו כן יוכל האב להמתין מלקיים מצוה זו 

לזמן שיחזור לביתו לאחר חופשה ולקיים המצוה בעצמו וברוב עם.

סימן נה..................................................................................... כ
ראוי להחמיר ולא להתעמל בימי השבעה אלא אם מוכרח לכך, דהיינו שאם לא יתעמל במשך 
מספר ימים - יזיק הדבר לבריאותו או יכביד עליו. אמנם יש להזהר שמא הדבר יביאהו לידי 
שמחה או היסח הדעת מאבלותו, ולכן יש להתעמל באופן מתון בלבד,  ולהשתדל למעט בדבר 

עד כמה שאפשר. 

מפתחות...................................................................................כג

למעוניינים ניתן לקבל גיליון זה וכן את הגליונות:
toraoren@gmail.com :שיחות חיזוק; אשיחה בחוקיך; אשיחה בחוקיך בהלכה; מהמחבר במייל

כמו כן ניתן להשיג ספרי המחבר סדרות הספרים: שיחות חיזוק )ה' כרכים(; אשיחה בחוקיך )ה' כרכים(; 
קול חתן; קול שמחה; ומארז דיסקים 'שיעורי יגדיל תורה' בטל: 0509013000 , 0506491414
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נא  סימ�

תכ"ו) סימ� חיי� אורח (שו"ע

שאלה:

äìãáä úåùòì åá íéâäåðù úñðë úéáá éúìàùð
éàöåîá úéáá ïéììôúîùë åà øåáéöá ù"öåîá
äëøá åæéà ,äðáìä úëøá íâ êøáì íéöåøå ,úáù
úîãå÷ äðáìä úëøá íàä ïëå ,íéã÷äì ùé

.õîç ú÷éãáì

תשובה:

úëøá åùòé ë"çàå äìéçú äìãáää íéã÷äì ùé
ùéå íéøäîî øåáéöäù íå÷îá íðîà ,äðáìä
â"äëá ,ïéðî øàùé àì äìãáää éøçàù ùùç
äìéçú äðáìä úëøá åùòéå ,úøáåò äååöî áéùç
ìò åìéãáé ë"çàå ,'êìî úøãä íò áåøá' íåùî
.õîç ú÷éãáì úîãå÷ äìãáäù ïéãä àåäå ,ñåëä

הרמ"א כתב הלבנה ברכת בדי�  סימ� הנה (או"ח

ס"ב) שבתתכ"ו במוצאי אותה  מקדשי� "אי�

יו"ט" בו יו"ט)שחל הלכות הדי� (מהרי"ל ובטע�  .

לאחד. אחד אות� ונביא  טעמי� כמה נאמרו 

שבועות‡. הלכות במהרי"ל  המה הדברי� מקור 

הלבנה מקדש היה לא  סג "ל  "מוהר "י  וז"ל

חג  כגו� שבת במוצאי  שחל יו"ט  בשו� 

שיש כש� טעמא ויהיב א"ב, כשחל  השבועות

ואי�  למעלה , תחומי� יש כ� למטה  תחומי�

ועוד  לתחו�. חו� ביו"ט השכינה  פני להקביל

לומר ואי� תחינה, כעי� הלבנה ברכת  נראה

מוהר "ש המובהק רבו על מעיד אמנ� ביו"ט .

מוצאי  ביו"ט  ג�  מקדשה והיה מקפיד היה דלא

האגודה ספר ובסו� מוהרי"ל . עכ"ל שבת ".

סופרי�) מסכת לשונו (סו� וזה בגיליו� הגהה כתב

ברכת על שבת בליל מברכי� אי� לכ� שמעתי

מעשרה למעלה תחומי� יש הלכה דשמא הלבנה 

שאי�  ומכ"ש מעשרה. למעלה  רבו מקבל  והוי

שכתב וכמו שבת, במוצאי  הלבנה את מקדשי�

ברורה  י"ב)במשנה ס"ק תכו המשמעות(סימ� וכ� ,

הפוסקי�. מדברי הפשוטה

הב"ח ·. פ')בתשובות סימ� בש�(ישנות הביא

שמחה מערבי� "אי� משו� אחר , טע� השואל

ח:)בשמחה " קט� דברי (מועד שהביא ואחר ,

דבר של טעמו דאי� ל� הרי כתב" המהרי"ל,

בשמחה שמחה  מערבי� דאי� מלב� בדו כאשר 

למעלה רבו פני כמקבל שהוא  מפני טעמו אלא 

סשו"ת ביססו כבר  זה  טע� ומיהו מעשרה".

מפאנו ע"ח)הרמ "ע הב"ח ,(סימ� של בזמנו שהיה 

שבת כבוד דעדי� דכיו� אומר  אני "ועוד  וז"ל

ספק בלי כ� ג�  יו"ט  וקדושת  מלכתא כלה

בשמחה, שמחה מערבי� אי� לבנה, פני  מהקבלת

עצרת כגו� יו"ט  ובמוצאי שבת  במוצאי וניחא

זאת בהקבלה ויש חיל. אל מחיל ליל� ויוה"כ

אלינו  הנלוית  יתירא נשמה  מסלוק רוח  נחת

שעה ובאותה אות, עצמ� שה� ויו"ט  בשבתות

דאמרי  והיינו המל� את שלוה  מבוש�  האד�

אתילידא". ריחא נקט� אלקפטא אינשי

ח "ד‚. הרדב"ז בשו"ת כתב טע� (סימ� עוד

רג') אל� המהרי"ל קל"ג של טעמו שהביא  אחר 

כתב זה", טע� חלוש "וכמה זה על וכתב

בלילי  כי דעתי  לעניות "והנראה  מדנפשיה טע�

היו� בקידוש המל� פני  מקבלי�  אנו שבתות

להקביל  אורעא אורח  ולאו זיווג , שעת  והוא 

שבת במוצאי אבל שעה. באותה השכינה פני

ראוי  אז בהבדלה המל�  את מלוי� שאנחנו

נפש לה דאזלא משו�  שכינה , פני  להקביל

דעתא ליתובי פניה להקביל וראוי יתירה

ולפייסה".

הציו�„. יב')בשער  ס"ק תכ"ו טע�(סימ� כתב

את דעושי� משו� "י "ל וז"ל הפשט  ע"פ

ריקודי�, לידי לבוא ורגיל בשמחה המצווה

בשבת. איסור וזה בהג "ה, אח "כ דמשמע וכמו

בשמחת וכמו  התירו מצווה של דריקודי� וא�

היו�, לדחות  אפשר  דאי הת� שאני תורה,

מקוד� המצווה  לעשות דאפשר  הכא משא"כ

עכ "ל. השבת", לאחר  לדחות  או השבת



ד

ח "ב‰. יצחק מנחת (ב)ובשו"ת ד"ה ק"כ (סימ�

המאס�"הקשה") הרב שהביא טע� ליישב פלפל

בשבת, הלבנה מקדשי� דאי� זה די� על

יעוי "ש. לרה"ר , הסידור  יוציא שמא דחיישינ�

יו"ט  בליל או שבת  בליל  יברכו לא א� ומ"מ

לבר�  שרשאי� ודאי הלבנה , ברכת את יפסידו

הב"ח  שכתב וכמו  המהרי"ל (ש�)בשבת. דג�

טוב יו�  בליל עכשיו יבר� לא שא� מודה

עליה יבר� לא  שוב בחודש ט "ו ליל שהוא 

יכול  דשפיר  דפשיטא פגימתה, נתמלא דכבר 

על  להקפיד צרי� ואי�  המצווה, לקיי� לבר�

דאפשר , היכא לכתחילה אלא שהקפיד מה

בזה הארי� וכ� מאפשר . אפשר  אי  דני�  דאי�

יעקב שבות ל"א)בשו"ת  סימ� את(ח"ג לדחות

דבשנת הב"ח  שכתב במה וסיי� הנ"ל, הטעמי�

של  ראשו� בליל הלבנה מקדשי� היו ש"�

נראה והיה זה  בדבר מהססי� קצת  והיו סוכות,

מליב� בדו זה  ודבר וכו', איסור  שיש לה� 

ובתראי  קדמאי מפוסקי� מקו�  שורש שו� בלי

"כסיל  בכלל שה� ומחמירי� האוסרי� על וכתב

ע"ש. המתמיהי�  מ� אלא  ואינו הול�" בחוש�

קמא מהדורא  ומשיב שואל בשו"ת (ח"ג ג�

קנ"א) המהרי"ל סימ� דברי את לדחות כתב

הרשב"א תשובת והביא מ"ח)והרמ"א סימ� (ח"ד

ברכת לעני� "מ "מ  וז"ל המהרי"ל , טע�  שדחה

תחומי�  של זה עני� מה ידעתי לא  הלבנה 

להקביל  אפשר  היה  לא א� וכי  הלבנה, בברכת

לא ביניה� שיהיה גדול ממרחק אלא רבו פני

ע"כ. וכו' פניו" יקבל

לבר�  שלא  שנהגו כיו� דיד� בנידו� והשתא

מהטעמי� יו"ט  בליל או שבת  בליל  הלבנה על

הבדלה לעשות דעדי� י"ל שפיר  א"כ הנזכרי�,

הלבנה ברכת לבר� ואח "כ השבת, את  ולהוציא

עצמה. בשבת לבר� לא כדי 

כיילינ� דכללא משנה ועוד התדיר כל פרק (זבחי�

כא� א') וא"כ קוד�. תדיר  תדיר ושאינו דתדיר 

פע� הלבנה  וברכת שבת כל עושי� שהבדלה 

הבדלה זה ומטע� קודמת. הבדלה בחודש,

מה ראיתי שוב חמ�, לבדיקת ג� קודמת

דבר  משיב  בשו"ת  מ"ח)שכתב סימ� למה(ח"ב

שיי�  אי הלבנה ברכת בהקדמת השואל ששאל 

"נראה והשיב מאחרינ�, שבתא  אחורי לומר 

אלא אינו ואיחור  בקדימה  החקירה דכל ברור 

המצוות, שתי  השעה בזו לעשות שאפשר באופ� 

אפשר אי דש� בביהכ"נ בהבדלה משא"כ

והבדלה ולקדש, לצאת א�  כי הלבנה לקדש

ודאי  בביהכ"נ, שעומדי� בשעה חובה הגיע

תחילה, ומבדילי�  משהינ� לא  מצווה  שהוי

ע"ש. וכו' המצווה " את  מחמיצי� ואי�

ההבדלה שאחר  חשש דיש במקו� אמנ�

הלבנה, לברכת  ישאר  ולא לביתו יתפזר  הציבור 

קוד�. הלבנה ברכת  שיעשו עדי� בכה "ג

נב  סימ�

תרפ"ה) סימ� חיי� אורח (שו"ע

שאלה:

äéäù íãàì í"éááåù úéðòúì òâåðá éúìàùð
,íåéá ÷ø éùéîçå éðù íéááåùä éîé ìëá äðòúî
äìéì äðòúé ïåøçàä éùéîç íåéá íàä ìàåùå
éîéá íéðòúîù úåéðòú ã"ô øãñ êéàå .íåéå
ìéòåî íà úåéðòú ã"ô éáâì ïëå ,í"éááåùä

.íéðù äîëá íúåà úåùòì

תשובה:

éøáä íâô ï÷úì éåàøä ïîæäìù øåîçä ïåòá ú
úåòåáùá ,í"éááåùä éîéá àåä äìèáì òøæ
,íéèôùî ãò úåîù úåéùøô íäá íéàøå÷ù
åðáø úòãìå ,äåöú úùøô ãò úøáåòî äðùáå
íâô ï÷úì úåéðòú ã"ô úåðòúäì ùé ì"æéøàä
ùéå ,íéôåöø úåéäì íéëéøö åìà úåéðòúå ,äæ
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éùéîçå éðù éîéá í"éááåùä éîéá úåðòúäì åâäðù
ìéòåî íà íéìáå÷îä å÷ìçðå ,éùéîç éîéá åà
úåðòúäì ìåëé åðéàù éîì äùòîìå ,ïåéãô íäì
ùîç äãôéù áåèå ,ïåîîá úåéðòúä äãôéù éåàø
úùîç ãâðë ,íéîé ã"ô ìù äãåòñ éîã íéîòô
,ì"æéøàä åðéáø äìéâù äæá íâôä ìù íéðôåàä
216 ¯å úô íøâ 216 àåä éðòì äãåòñ éîãå
íåéáù éåàøå ,åøùåò éôì ïúé øéùòäå ,ïúôéì íøâ
úéðòúä ìá÷éå úéðòúá äéäé úåéðòúä äãåôù
øçùä úåìòî úéðòúá éãå ,åéðôìù íåéá äçðîá
äøåúá ÷ñåòù íëç ãéîìúå ,íéáëåëä úàö ãò
íà íâ úéðòú é"ò äøåúä ìèáéù òãåéå ,øéãú
÷ø ,åìà úåéðòúá áùéù éåàø ïéà åúéøáá íâô
í"éááåùä éîéá úéðòúì ãçà íåé ãçééù éåàø
åîöò ïéëéå ,ïåîîá úåéðòúä äãôé úéðòúä íåéáå
åúåàá äøåúî ìèáäì àìù ìëåéù äîë ãò
,äîéòù äáåùúä íò àéä úéðòúä ø÷éòå ,íåé
íå÷î ìëî ,äáâùð äúìòî øåáéã úéðòúù óàå

.äìéëà úéðòúë äúåà áéùçäì ïéà

הוא‡. זה מנהג שמוזכר  הראשו� המקור  הנה

מנוישטאט  שלו� לרבי  ז"ל מהר"ש במנהגי

המהרי"ל של קל"ה)רבו "שאלתי (עמ' וז "ל:

כשהשנה מתעני� מה מפני שלו� למה"ר

יותר ארוכה שהשנה  לפי  לי ואמר  מעוברת ?

שלאחר מתענית מופלג  זמ� ויש אחרות, משני� 

וחמישי  שני לתענית בה "ב שמתעני�  החג 

מתעני�". ולכ� אחרות, מבשני�  הפסח  שלאחר 

מטירנא  אייזיק לרבנו המנהגי� (הוצאת ובספר 

קס"א) עמ' תשל"ט, ירושלי�' מנהג 'מכו� מביא כ�  ג�

"בעיבור ביאור  ביתר  אול� מהר "ש, בש� זה

פרשת שובבי"� לסימ� תענית  לקבוע רגילי�

וי"א משפטי�, יתרו בשלח בא וארא שמות

בספר הוא וכ� תצוה ", תרומה  פי' ת "ת  ג�

יושר  א')לקט עני�  קטז עמוד או"ח "וזכורני (ח"א

ח ' מתעני� העיבור  בשנת באשטרי� שהמנהג

ואח"כ  ה', ביו� שמות פ' ומתחילי� תעניות,

וכו'". לאלו וסימ� תצוה פ' עד ה' יו� בכל

הוא השובבי "� דעניי� משמע מלשונ� והנה 

בעבודת חיד"א והגאו�  מעוברת , בשנה רק

שמיר בציפור� צ"ה)קודש אות ו' כתב(סימ�

השובבי"� תיקו� "שעיקר  האר "י  גורי בש� 

יוס� בברכי אול� מעוברת". בשנה (או"ח הוא 

א') אות תרפ"ה אלו סימ� תעניות "ומנהג  כתב

יותר מתק� מעוברת בשנה אלא השני�, בכל

תקנת בספר  ועיי� עכ"ל. זצ"ל" מהרח "ו כמ"ש

י"ג)השבי� שליט"א(סימ� הלל יעקב רבי  להגאו�

בזה. שהארי�

דעת·. רצופי�, בעינ� א�  התעניות בסדר

וכמ "ש רצופי�, דבעינ� ז"ל האר "י (שער רבינו 

כז') תקו� רצופי�,רוה"ק ימי�  פ "ד "שיתענה

ימות משאר  יותר  מסוגלי� ה�  השובבי"� וימי

מצרי� גלות בה� שנזכר מפני זה לעו� השנה 

אדה"ר " של קרי לתיקו� שהיו ובלבני�, בחומר 

להגאו�  הי� ' 'וישב בשו"ת כתב וביותר יעוי"ש.

שליט"א הלל יעקב  ז')רבי סימ� "שתענית(ח"א

חודש ראש בערב אפילו  מתעני�  שובבי"�

זה שבכגו� הג� חצות , לפני המולד בו שחל

אינו  וא� עצמו. חודש ראש ערב תענית  נדחה 

התעניות רציפות בי� יחשב להפסק מתענה,

לשבת דומה ואיננו לתקו�. יכול לא ומעוות

על  לא מדינא התענית בה� שאסור וכו' ור "ח

עיי"ש ע"כ. הנסתר", פי  על ולא הנגלה פי

תקנת בספרו ג� בזה וכתב בזה. שהארי�

י"ג)השבי� האריז"ל(סימ� חידש עוד ד� . (ש�

עולי�ו') ויו�, לילה רצופי� ימי�  ג' דהמתענה

יו�, לכ"ז רצופי� ימי�  וב' יו�, לארבעי�

צדיק בפרי דבריו קה:)הובא בזה(ה' וכיוצא .

או "ח בשו"ע ס"ד)עיי� תקס"ח .(סימ�

הרב‚. אותו הביא התעניות של השל� הסדר 

החיי� ו')כ� ס"ק ר"מ סימ� כ� (או"ח "ועל וז"ל ,

פ"ד  שמתעני�  מעשה  ואנשי חסידי�  הרבה יש

עוו�  על לכפר  כדי שובבי "� בימי  שנה בכל

מפסיקי�  שמות פרשת  של א' שביו� והיינו הנז',

שני  ויו� שני ליל ומתעני� יו� מבעוד לאכול

לילות ושני  ימי� שני  שלישי ויו� שלישי וליל

תעניות. לז"� נחשבי� שיהיו כדי רצופי�

ויו� הכוכבי�, צאת אחר רביעי בליל ואוכלי�

קטנה מנחה עד השחר  מעלות  מתעני� רביעי
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מתחילי�  קטנה ובמנחה רצופי�, שיהיו כדי

להפסיק כדי  החמה  שתשקע קוד� עד לאכול

וליל  חמישי ויו� חמישי ליל ומתעני� מבעו"י,

ז"�  הרי הכוכבי� , צאת עד שישי  ויו�  שישי

נ"ד  הרי  הראשוני� ז"�  וע� אחרי� תעניות

של  ראשו� ביו� להתענות וחוזרי�  תעניות,

קטנה, מנחה  עד השחר מעלות וארא פרשת

החמה שתשקע קוד� עד  לאכול מתחילי� ואז

ויו� שני ליל ומתעני� יו� מבעוד ומפסיקי�

הכוכבי� צאת עד שלישי ויו�  שלישי וליל שני

פ "א הרי הראשוני�  נ "ד וע� תעניות , ז"� הרי

השחר מעלות רביעי ביו� להתענות וחוזרי�

ביו� וכ� חמישי  ביו� וכ� הכוכבי� צאת עד

הראשוני� פ"א וע� נפרדי�  ימי�  ג' הרי ו'

פ"ד". הרי

תיקו�  לעשות  יכול  שאינו "ומי כתב עוד

להתענות יש כחוש שהוא מפני הנזכר  התענית 

עיקר נזכר  שש� מפני שמות בפ' וחמישי שני

מפני  בממו� תעניות הפ"ד ויפדה השיעבוד,

יכול, שאינו למי לתענית  פדיו� שמועיל שי"א

לקמ� בהגהה)כמ"ש ס "ב תקס"ח שביו�(סי' והיינו .

לעניי� סעודות  פ"ד  ית� מנחה  בשעת התענית 

יו�, לכל אחת  סעודה דמי ימי� פ"ד כמספר

כ�  נות� הריני בפיו יאמר  המעות  ושמפריש

ג� וא� וכו', ימי� וכ� כ� עבור מעות וכל

שאינו  כחוש שהוא לעשות יכול אינו זאת 

שהוא וג� הנזכרי� , ימי� פ"ד להתענות יכול

יש לפחות אז תעניתו  לפדות  יכול שאינו עני

השובבי"�, ימי בכל וחמישי שני  להתענות

להתענות יכול אינו א�  בלבד, חמישי יו� או

סעודה דמי ושיעור  עכ"ד. בשבוע" ימי� שני

כמ"ש ליפת� גר�  ו216 פת  גר� 216 הוא ליו�

חכמי� לשו� בספרו זצ"ל חיי� יוס� רבי הגאו�

ע) סי' עמוד (ח"א בציו� יסוד  בספר  עוד וראה ,

נב) ג '(נא� שיש החיי�  כ� בדברי  מבואר  ,

תעניות‡.דרגות , ע"י תעניות פ"ד לצו�

שמות,·.רצופות בפרשת  וחמישי שני לצו� 

תעניות פ"ד או ‚.ולפדות וחמישי שני  לצו�

חמישי. רק

הלבוש„. כתב חמישי, ביו�  לתענית בטע�

ס"א) תרפ"ה שהנשי�(סימ� קדמונינו ראו "כי

בשני� עובריה� להפיל עלולות היו המעוברות

תעניתי� הח' אלו להתענות ותקנו המעוברות,

הנשי� משו� העיבור, דחודש וה' ב' כל כנגד

בשו"ת כתב זה פי ועל יפילו". שלא המעוברות

יצחק ר"ס)שיח מה(סימ� שהקשה מה לישב

חמישי ש ביו� להתענות הקדמוני� הנהיגו

איתא הרי מעוברת, בשנה שובבי "� דשבועות

דתענית מ"ט)במשנה שני תענית(פ' גוזרי� אי� 

קבעו  למה ועוד בחמישי , בתחילה הציבור על

שני  ליו� להקדי� לה�  היה חמישי  ליו� דווקא

דאפשר כתב ובתחילה למצוות , מקדימי� דזריזי�

למע�  לשבת, סמו� הלזה להתענית דקרבו

קודש דשבת טובי� מאכלי�  ע�  הגו�  הבריא

הלבוש דלטע� כתב ואח "כ זה. ליו� הסמוכי�

באשר חמישי ליו� דווקא  שנקבע שפיר  אתי

בשביל  במקדש מעמד אנשי התענו זה ביו�

שבסו� בתפילה הוא וכ� יפילו שלא מעוברות 

בתענית וכדאיתא זה, ליו�  כז:)מעמדות ,(ד�

תענית דעיקר  ליה דסבירא ונראה ע"ש.

צי� בשו"ת וע"ע חמישי, ביו�  הוא דשובבי"�

ח "ה י')אליעזר  פרק א' תענית(סימ� לגבי

בה"ב, עכ"פ שיתענו שראוי שכתב השובבי "�

בנדבה עצמו  יפדה התענית עליו שקשה  ומי 

לעניי�, ויתנו הנ"ל  ימי�  ג ' בעד  ערכו לפי הגונה

הוא התענית  דפדיו�  מדבריו משמע הנה 

ודו"ק. החיי� , כהכ� דלא האחרונה, אפשרות

דעת‰. נתבאר כבר  הלילה , תענית  לגבי והנה

רצופי� שיהיו תעניות הפ"ד דעיקר  ז"ל האר"י

רק בלילה, להתענות צרי�  ואי� בימי� ,

לילותיה� ע� רצופי� ימי� שני כשמתענה

פעלי� רב בשו"ת וכתב תעניות, ז"� חשיב 

ל"ה) סימ� או"ח נלמד (ח"ג ז"ל האר "י  דמדברי

מפני  בפנ"ע לתענית הלילה  תענית נחשב דאי�

לילה, הנקראת המלכות לתק� כח  בנו  שאי�

להגדיל  כדי  הלילה  בתענית צור� יש אמנ�

כי  אחריו , הבא  היו� התענית איכות  ידו על

יתמעט  אז הלילה, תענית לו שקד� מחמת
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יותר, ביו� ודמו ÈÙÏחלבו  ÂÊ ‰ËÚÓ‰ ÔÈ‡Â'

‰‡Â¯ ‰˙‡ ˙Ó‡· ÈÎ ,Ì„‡ È�· Ï˘ ÔÂ·˘Á

ÂÓ„Â Â·ÏÁ ËÚÓ˙Ó ‰˜ÒÙ‰ Ï˘ È�˘ ÌÂÈ·˘

‡Â‰˘ Ù"Ú‡ ,‰˜ÒÙ‰ Ï˘ È˘ÈÏ˘ ÌÂÈ ÏÚ ÌÈÈÏÙÎ

Â"ÎÎ ·˘Á� ‰˜ÒÙ‰ Ï˘ È�˘ ÌÂÈ ‡‰„ ÔÂ¯Á‡

,ÌÂÈ ‚"ÈÎ ‰˘Á� ‰˜ÒÙ‰ Ï˘ È˘ÈÏ˘‰ ÌÂÈÂ ,ÌÂÈ

Ï·È˜ ¯˘‡ ÌÈÚ„ ÌÈÓ˙ ˙Â‡ÏÙÓ ‡Â‰ ‰Ê Í‡

ÔÈ‡Â ,·ÂËÏ ¯ÂÎÊ Â‰ÈÏ‡ ÈÙÓ Ï"Ê È"¯‡‰ Â�·¯

.'Ì„‡ È�· Ï˘ ÏÎ˘‰ ˙¯Ú˘‰ ÈÙÎ ÔÂ·˘Á ‰Ê

ז"ל  האר "י  רבינו שהכריח  דמה דס"ל והיינו

לאו  הפסקות  של  בתעניות ג "כ בלילה להתענות

בפ"ע, לילה  של  התענית מגו� עיקר  דעביד

מהני  הלילה ורק היו� , תענית הוא עיקר אלא 

שקד� כיו� כי היו�, של התענית איכות להגדיל

הבא ביו�  ודמו חלבו יתמעט הלילה  של רעבו�

יו� תענית על פעמי� כ "ו ביותר הלילה אחר 

יו�. ככ"ו היו� אותו נחשב שיהיה נפרד,

א� בפרט  הלילה, בתענית מעלה דאי� נמצא

ש� וכמ"ש שבע, שכריסו יו� מבעוד אכל

מצינו  דאמנ� שסיי�  אלא  ע"ש, מיניה לעיל

כמו  ויו� לילה  הציבור  על תעניות שתיקנו

קצת נתק� דודאי והיינו  וכו', באב בתשעה

זה מיהו יתרו�, בו יש כ� על הלילה, בתענית 

היו�, ע� אגב דר� בו מתעני�  א� דווקא

אינו, זה בלבד, לילה תענית עליו לקבל  אבל 

למר�  שאמר  המגיד לדברי לחוש  יש בהכי כי

בדישו, שור  תחסו� לא משו� בזה דאיכא ז"ל

אבל  המקטרגי� , מ� קטרוג עליו יתעורר  שבזה 

התעוררות ליכא היו� ע� בצירופו אגב בדר�

בה. ל� ולית קטרוג ,

ביו� להתענות ויכול במותניו שכוחו מי ולכ�

יש דמ"מ שיתענה, ודאי ויו� לילה חמישי

שלא ממאה בצער  אחד וגדול טפי, צער  בזה

הלילה תענית  הוספת ע"י א� אבל בצער ,

יתירה, נפש ועוגמת  וכו' תורה  ביטול לו יגר�

שנתבאר . וכמו סגי לחודיה היו� תענית

.Â, ביותר כחוש שהוא שמי נתבאר כבר  מ"מ

החיי� בכ� וכמ "ש התענית בפדיו� ישתדל

ויצו�(ש�) לעניי�, סעודות פ"ד דמי שית�

אמרו  שהרי התורה בלימוד וירבה יכולתו, כפי

תקנת בספר  אמנ�  כול� '. כנגד תורה 'תלמוד

ח')השבי"�  החיי� (סימ� הכ�  בש�  (או"ח הביא

ט"ו) אות קי"ט פדיו� סימ� מועיל שאי� דדעתו

בספר דמסודר  דהא  דע "עוד ש� וז "ל במעות,

אבל  וכו' אמת שפת בקונטרס ליעקב אמת

שכתב הימי� ס� להתענות  יכול שאינו מי 

ופודה יומי� או יו� מתענה אלא ז"ל, האר"י

הכוונות לומר יכול אינו לעניי�, בממו� השאר

לא ז"ל דהאר "י  בממו�, פדיה על הנזכרי�

מספר כל שמתענה מי  א� כי לכוו� כתב

דברי� לחדש המל�  אחר יבוא ומי הימי� ,

ז"ל  האר "י בדברי נזכרו לא אשר  מדעתו

לתק�  שבא ואפשר  הקדושי� , בשמות ולכוו�

שב בתורה יש גדול וכלל ח"ו , מקלקל ונמצא

ונראה באריכות , עי"ש וכו'" עדי�, תעשה ואל

הוא הכוונות לעני� דוקא  החיי�  כ� לדעת

הפדיו�  לעצ� אבל כשפודה, לכוו� יכול שאינו

ויעשה פטריה , רחמנה אנוס לצו� יכול כשאינו

וכמו  בממו� לפדות  פני� כל על שבכוחו מה

ר"מ בסימ� כבר  ו)שכתב .(ס"ק

לאברה� חסד בספר כ� כתב רביעי וכבר (מעי�

מ"ה) נהר יעקב לחזורעי� הרוצה כי "ודע וז"ל

יו�, ארבעי� להתענות  יכול ואינו בתשובה

לפדות� יכול ויו�, לילה  ימי� שלשה או 

מי  וכ� לצדקה. מזוקק כס� איסרי בארבעי�

איסר בנתינת  אחד, יו� להתענות  בדעתו שהיה 

לפדותו  יכול לצדקה מזוקק כס� של אחד

הגאו�  ג�  ציבור ". תענית יהא שלא ובלבד

בספרו ג')החיד"א סימ� בסדר כ� (יוס� "כי כתב

וכתב התענית", כל בכס� לפדות עבדי� יסדו

פעלי� רב בשו "ת ל"ה)בזה סימ� או"ח אחרי (ח"ג

והרב ז"ל לאברה� חסד דברי  את שהביא 

חדא "והוא לזה סברא  כתב שמואל נאמ�

התענית במקו�  הצדקה  שתועיל ראוי דודאי

ג� והצדקה  בעשיה, תיקונו התענית כי מפני 

במקו� הוא התענית כי וג�  בעשיה, מתקנת היא

כמו  היא והצדקה ודמו, חלבו שמקריב קרב�

יותר צדקה "גדולה  רז"ל אמרו  ואדרבה קרב�
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וכנז' מזבח, לה' נבחר שנאמר  הקרבנות מ�

דג� ס"ל חי  איש ב� דהרב אלא בגמרא".

באותו  שיתענה  צרי� מ "מ  התעניות כשפודה

וז"ל  ויו�, לילה  הפחות  לכל "ועוד (ש�)היו�

שפודה היו� אותו הנה בכס�, התעניות כשפודה

מתענה הוא בה� שחייב התעניות כל ס� בו

נמצא ויו� , לילה תענית  שהוא  יוה "כ כמו בו

כול� התעניות פודה שהוא בעת מתענה  הוא 

של  תענית  ע� הצדקה בצירו� וכ� בצדקה ,

כל  של הפדיו� שיועיל לומר יש היו� אותו

יתענה דמ "מ דעתו אלמא צדקה" באותה הימי� 

שיהיה "אי� דבריו בהמש� כתב וכ� ויו� , לילה

ואינו  אנוס שהוא למי בצדקה  התעניות פדיו�

עול� גאוני בדברי מפורש הוא להתענות יכול

וג� וכו', לעיל כתבתי  כאשר  יעשה א� וכו'

התענית עליו שיקבל ביו� הפדיו� שיעשה  צרי�

בטוח  לבו ונכו� ויו�, לילה  יוה"כ  כתענית

בפדיו�  שעושה  ובכוונה ובצדקה הלב בשברו�

בעוונו  שעשה  פג� שיתוק� היו�, אותו ובתענית

רבנו  ע"פ ושלמי� גמורי� תעניות עשה  כאלו

השבי� תקנת בספר  אמנ�  ז"ל". (עמוד האר"י

לפדותקח) המנהג  בירושלי� פשט  שכבר  כתב

לילו. בלי אחד יו� בתענית ג� התעניות

.Êכבר הנה שני�, בכמה תעניות פ"ד ולגבי

יו� רצופי�  בעני� ז"ל האר "י דלדעת נתבאר

וכדי  השובבי"� , ימי  בארבעי�  יו� אחרי 

יומי� של הפסקות שתי יעשה לפ"ד, להשלימ� 

במש�  עסוק  שיהא כדי הדבר  וטע�  רצופי�,

ימי� שה� ובתעניתו, בשקו השובבי "� ימי כל

ועיי�  בתשובה. ירבה  ובכ� לזה, מסוגלי�

לשמה תורה  תיז)בשו "ת בזה(סימ� שנשאל

לילות וב' ימי� ב' של תענית שעושה כיו�

באכילה, מפסיק הרי  תעניות  לפ"ד להגיע כדי

מפסיק שהוא ביו� הנה והשיב רצופי�, וליכא

מעמוד  בו כ� ג�  מתענה הוא  הנה יו� מבעוד

צרי�  הוא וכ� קטנה, מנחה זמ� עד השחר 

אחרלעשות  שלישי  ביו� [כגו�] עליו  שיקבל

עד  השחר מעמוד רביעי  ביו�  להתענות מנחה

בפירוש יאמר  וככה ומחצה , שעות  תשע  סו�

השחר מעלות למחר נדבה  בתענית לפני� הריני

ומחצה , שעות תשע סו� ˘‰Â‡עד ¯Á‡ÓÂ

˙È�Ú˙‰ Ï·˜ÓÂ ,ÈÚÈ·¯ ÌÂÈ Ï˘ Â·Â¯ ‰�Ú˙Ó

Â�È‡˘ ‡Ï‡ ˙È�Ú˙Ï ·˘Á� ‰Ê Ì‚ ‰�‰ ,ÂÈÙ·

ÌÈÏ˘Óתשע אחר אוכל שהוא פי על וא� ,

רצופי� שלו התעניות  חשיבי זה  כל  על  ומחצה

וטוב יו�  מבעוד  ופוסק חוזר  שהוא  ג� ומה

שיגמור אחר  ההפסקה  של התענית שיקבל

ויאמר יו� , מבעוד הקבלה ויעשה אכילתו

הקבלה דיו� ע"כ. מעכשיו. בתענית  הריני

קטנה, מנחה  עד השחר מעלות בו כשמתענה

להרב וע"ע יו�, פ"ד  של הרציפות סותר  אינו

שמיר ציפור� בספרו  צ'החיד "א מאות ו' (סימ�

ק') התניאעד בעל הרב אמנ� ההפסקות , סדר 

תשובה לדחות� (פ"ג)באגרת "ויכול וז"ל כתב

תעניות כעשר  ויתענה  בחור� הקצרי� לימי�

ויגמור פחות, או  אחד  בחור� משל דר� על

כפי  יותר  או שני�  בט ' תעניות הפ"ד מספר 

עכ"ל. כוחו

.Áבתורה זמנו כל העוסק חכ�  תלמיד ולעני� 

מלימודו, יבטל יתענה  שא� ויודע שחטא ,

נחלקו  תעניות , הפ"ד את  שיתענה נכו� הא�

בש� ויטאל חיי� רבנו לדעת החכמי�, בזה

האריז"ל ד"ז)רבנו הקודש רוח מי (שער כתב

שימרק כדי שיתענה , הוא מוכרח שחטא

כ�  ואחר בו פג�  אשר  המקו� ויתק� עוונותיו

הראשית וכ"כ ע "ש, למעלה מש� יעלה כ�

פ"ד)חכמה התשובה השל"ה(שער וכ "כ (פרשת ,

המוסר) בחלק לאברה�נשא בחסד וכ"כ יעקב,, (עי�

מה) נהר ד מהרימ "ט מעי� בתשובת (ח"א וכ"כ 

ח') ס' הב"ח או"ח וכ "כ תקע"א), הראשית(סי' בש� 

יעקב רבי הגאו� להלכה העלה וכ� חכמה,

השבי�  תקנת בספר  שליט"א  קס"ח)הלל (עמוד

שהביאה שמועה באותה היטב שהמעיי� וכתב

חרדי� לקמ�)בספר וראה סה שלא(פרק יראה

שכתבו  התיקוני� סוג  לגבי אלא כ�  אמר 

אינ� הכי שבלאו הרוקח  בעל כמו הראשוני�

כמו  בשורשו הפג�  לגמרי לתק�  מועילי�

הכוונות בשער  ז"ל  האר "י  ע"ג)שכתב צ' ,(ד�

לבוא שנגזרו היסורי� תמורת  אלא שאינ�

עיקר אבל חטאיו , מחמת הזה בעול� עליו



ט

במקומו  בגיהנו�  הבא עול� עונש סבל חיוב

האר "י  סדר לפי  התיקוני� העושי� ורק עומד,

בשורשו  החטא פג�  רוש� מציאות מוחקי� ז"ל

הבא עול� מעונש ג� ונפטרי� וכל, מכל 

דכדי  עיקר  ס"ל ולכ� באור� בדבריו  וכיעו"ש

מכל  מציאותו ולמחוק בשורשו החטא  לתק�

וכמ"ש בפועל, להתענות צרי� הת"ח  ג� וכל,

הנ"ל. הקודש רוח  בשער 

אחר , בסגנו� מתנבאי� נביאי� חבל לעומת�

תורתנו  מלימוד להתבטל חכ� לתלמיד שאי�

מר�  שכ "כ עוונותיו, על ולהתענות הקדושה ,

ס"ב) תקע"א לישב(או"ח רשאי אינו חכ�  "תלמיד

אלא שמי�, במלאכת שממעט מפני בתענית ,

עצמו  יפרוש שלא מתעני� כשהציבור כ� א� 

חכמי�", כתלמידי דינ� תינוקות  ומלמדי מה�,

המג "א ב)וכתב ס"ק יש(ש� הזה  בזמ� שג� 

אומנתו, שתורתו מי לעני� חכ� תלמיד די�

אמת  זרע פט)ובשו"ת  סי' למעניתו (ח"א הארי� 

וסיגופי� תעניות לעשות חכ� לתלמיד שאי�

וכ"כ  תורה, ביטול לידי ולבוא עצמו ולצער 

הד"ט עיקרי לה)בספר  כט, הרדב"ז (או"ח בש�

הדור מופת מר� להלכה העלה  וכ� אמת וזרע

אומר  יב)ביביע אות כ"ח סימ� או"ח והגאו� (ח"ב ,

בברכ"י א)חיד"א  ס"ק תקע"א ת"ח (סימ� כתב

יתענה, לא הלימוד, ממעט  ובתעניות שחטא,

הרב ומ "ש רבה. ביגיעה  לשמה ילמוד אלא 

לזה, עני� אינו עש"ב. ח ', סי' א"ח  מהרימ"ט

שאסור חמורות עבירות בעבר מיירי ש�  דהרב

הכי  בלאו אבל  מנודה, שהוא לפי בתורה,

עלי  גבי  כמ "ש תורה, בדברי יח.)מתכפר  (ר"ה

בדברי  מתכפר אבל מתכפר , ואינו ומנחה בזבח

בתשובה ואלי לוי יצחק מהר "ר הרב תורה.

האר "י  הרב מדברי אבל בזה. והארי� כ"י,

הלימוד, שממעט שא� בהדיא מוכח זצ"ל

הקדוש הרב ועמ "ש פג�. אשר  לתק� יתענה 

חכמה ג)בראשית פרק התשובה ומהרימ "ט (שער

ספר הרב מ "ש עיי� ומיהו ק'. סי ' בראשו�

סה)חרדי� לשמה,(פרק ללמוד לת"ח  תקנה שיש

עש"ב, שאת  יוכל  כאשר  עצמו ולסג� ולהתבודד

הברית, לוחות שני  בעל החסיד הרב ובספר 

שמחמיר(ב)ובאות  למי דא� נראה  כתב בברכ"י

תינוקות, במלמדי להחמיר  אי� שחטא, בת "ח

טובא דחשיב התינוקות בלימוד דממעט כיו�

ברכה ובמחזיק הרבי� . א)וגוזל אות כתב(ש�

א"ח  בשו "ת נר "ו אמת זרע שהרב ראיתי ועתה 

להקל. ונטה בזה מאד הרבה הארי�  פט סי'

בקצ"ר א� בזה להארי� מסכי� הפנאי ואי�

יתענה דלא דנימא אמנ� הא� כי אמינא אמי�

דהת"ח  רמיא דחיובא  ספק אי� מ"מ  הת"ח,

וחמורות קלות מעבירות ויפרוש יתעורר 

מאד  שיזהר  כגו�  קלות. הזה בזמ� שנראות

ושלא בבה"כ. לדבר ושלא ובברכות. בתפלה.

בדבר ומהסתכלות  חול. של דבור  בשבת לדבר 

ומסר�  גזל. ומסר� לצי�. וממושב שלו. שאינו

שאינ�  כתות  ד' וכו'. ומלה"ר. ה'. חילול

בתכלית. מה� ויתרחק שכינה . פני מקבלות

מה על  ויבכה ויתחרט  וכעס. גאוה ומסר�

לשמה וילמוד לחטוא. עוד יוסי� ולא שעבר 

א� א� לו. ורפא ושב לשמה כונת  בתכלית

הנז' כגו� הצבור מחטאות  מלאי� ושוליו לומד

נעשות ושגגות רצויה  תורתו אי� ודאי ודומיה� ,

עיניו  בי� לטוטפות והיו כמשז"ל. כזדונות  לו

ש� בקונטריס הבאתיו הרמב"� שכתב מה

ראשית הרב כתב וכבר  ע"ב, צ"ז  ד�  הגדולי�

יב)חכמה סו"פ היראה שמדקדקי�(שער לו שהגידו

האד�. שיחשוב ממה  יותר  הבא בעול�

לרבינו  הגלגולי�  בספר וראה  עיני� ופקח

כא�. להארי� ואי� באר"ה. ומש� ז"ל  האר"י

באות ויתענה(ב)וש� להתענות כח בו יש א�

הנזכר מכל פירש ולא ת� ואחד חכ� אחד

ובבה"ל  ע"ש, טוב. כי בו נאמר  תקע"א לא (סי'

וכו') ת"ח פהד"ה להעתיק וראיתי  וז "ל: כתב

וז"ל  חרדי� ספר בש�  השל"ה שכתב מה

חסידא האלקי  המקובל ספרי בתו� שמצא

בספר ז"ל אשכנזי לוריא ר"י הרב קדישא

כו' בסיגופי�  שתמצא  מה כל  יד כתיבת  אחד

אבל  בתורה, עמלו שאי� למי  אלא נזכרו לא

לא ד' ויראת דעת ויודע  אומנתו  שתורתו מי 

מ�  אחד  יו� א� מלימודו, יתבטל ולא יחלש

לבי�  בינו ויתבודד אד� , מבני יתרחק השבוע
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ויתקש עומד קונו כבר כאלו בו מחשבתו ר 

ידבר כאשר  ית' לאל  וידבר  הדי� ביו� לפניו

זה והעתיקו אביו. אל וב� רבו אל העבד

דאפילו  וז"ל הח"א כתב זה וכעי� האחרוני� .

שצרי�  ברוקח  המבואר  ידועי� עבירות על

הוא ת "ח א� ימי� , כמה לכפרה להתענות

עצמו  יסג� לא בזה "ז אפילו אומנתו ותורתו

ויבכה של�  בלב ד' לפני שישוב רק כ�, כל

רגיל, היה  מאשר  יותר  וילמוד הלב מקירות

וכל  לאש ונמשל טהרה מקוה היא התורה  כי

מכל  וימעט  וטהר, יובא באש  באש יבא אשר

יחלש שלא  גופו קיו�  כדי רק ויאכל התענוגי�

יל�  ולא הש�, לעבודת כח לו  שיהיה  כדי

וישמור מריעות  לסעודת שכ� וכל סעודה  לשו�

יתענה אפשר  וא� ודקדוקיה, פרטיה בכל שבת 

עכ"פ או  אחד , יו� שבוע בכל פני�  כל על

והוידוי  הבכיה והעיקר  חצות . עד בה"ב יו� כל

ללבב יראה וד' לעול� זאת יעשה שלא וגדרי�

חרדי� בספר פטר  שלא קמ� הא (פרק עכ"ל.

מתעניתס"ה) חכ� התלמיד את הבה"ל שהביא

או  בשבוע אחד שיו� שיהיה רק ועיקר, כלל

לעיל  שנתבאר  וכיו� חצות, עד בה"ב יו�  כל

שאינו  מי ג� מלהתענות הוא שאנוס שבאופ� 

ביו� התעניות, פדיו� על לסמו� יוכל ת "ח

חכ� לתלמיד שראוי נראה לכ� שמתענה,

השובבי"� מימי אחד יו�  לבחור  עכ"פ שחטא,

ביו� במנחה תענית ויקבל תשובה, לסדר 

מבערב באכילה לתענית עצמו ויכי� שלפניו

וביו� למחרת , תורה ביטול לו יגר� שלא

האמור . התעניות ס� בממו� יפדה  התענית

.Ë המקובל שכתב ממה להזכיר  אמנע ולא 

היחיאלי בקונטרס אלפיה יצחק הש� רבי (בית

ע"ב) ס"ה ד� לעוו� דיבור ,תיקו� תענית  במעלת

כח  שיש טובה עצה נא איעצ� "ולכ� וז"ל

כלל  הגו� צער  שו� מבלי לנשמה רוח נחת

וסגולת הדיבור  תענית לעשות רק ועיקר 

שתוכל  יו�  ובכל חטאתי�, כל ותכפר  התענית 

בחול  בי� והצלח, עשה הזה התיקו� לתק�

הגאו�  של נאמנה מעדות  והוא  בשבת ובי�

הרב... ותלמידו זלה"ה אלימל� נוע�  רבינו

יעלה ואולי  היצר ... את יכו� שעי"ז העיד

לכפר מהני לא הדיבור שתענית לומר  בדעת� 

להראות�  הנני  כל טר� לכ� חטא , אשר  עוו� כל

יותר מועיל שהוא הדיבור  תענית של כח

יבצר לא  הגו� שבתענית  יע� הגו�, מתענית

חנופה, שקר , כעס, בטלי� , דברי� בו מלדבר

ראש, קלות צחוק, היתול, בדיחות, רמיה , כזב,

שמי� ש� והזכרת  ושוא , שקר  ושבועות

באופני  זה רעות , רבות מהנה וכיוצא לבטלה,

חלישות ע"י הלא העשה ובאופני תעשה, הלא 

להתפלל  יוכל לא ח "ו אולי מהתענית הגו�

ויתרשל  לימודו מחובת ויגרע וכראוי, כהוג�

אבריו, מחולשת לידו הבאה  מצוה  מלעשות

שכשאד� הגבעה ראש בספר  כתוב ראיתי  וכ�

עליו  שיקבל יותר טוב תענית, להתנדב רוצה

מ�  עליו  שיקבל ממה הדיבור  מ� התענית

בגופו  לא  נזק לו יהיה לא ממנו כי  האכילה ,

הזה". התענית ע"י יחליש ולא  בנשמתו ולא

בספרו  מ"ש חיי�  החפ� ממר� שהביא ועיי"ש

בשו"ת וע"ע פ"ב. התבונה  שער  הלשו� שמירת

מרדכי מב')מאמר  סימ� שבת הלכות ד' במעלת(כר�

קונטרס שכתב  שבמה אלא  הדיבור , תענית

של  גדול לס� עולה דיבור  שתענית היחיאלי 

תקנת בספר  דבריו על השיגו כבר  תעניות,

קע"א)השבי�  הלל (עמוד יעקב רבי להגאו�

בציו� יסוד בספר  וכ� סג)שליט "א להגאו� (עמוד

כבשונו  שה� שבדברי�  שליט"א , מוצפי בנציו�

ומי  בלבד, בהשערה לסמו� אי� עול�, של

דיבור , תענית ער� כמה למנות  לשמי�  עלה

אליהו  מפי האריז"ל רבינו שגילה מה לא  א� 

לא דיבור  תענית ובעני� לטוב, זכור הנביא 

מעלת כי וא�  תעניות , לס� שעולה אמר 

לסמו�  אי� אבל וכאמור , עצומה השתיקה

זה בכל עוד וראה תענית , במקו� שעולה

חיזוק שיחות  בספר בס"ד פרשת מש"כ (בראשית

ואיל�) לג עמוד שמות וספר אשיחהויחי, ובספר 

ואיל�)בחוקי� כה .(עמוד
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נג  סימ�

וס"ה) ס"ב רס"ח סימ� דעה יורה (שו"ע

שאלה:

äìéáèå äìéîá íéëøáî äëøá åæéà éúìàùð
íçøá äéåâ ìù úéöéáî äéøôäî ãìåðù ÷åðéúì

.äéãåäé íà ìù

תשובה:

,úéöéáä úìòá øçà ïåãéð ãìåäù ø÷éòäù ïåéë
øçà ïåãðù íé÷ìåçì ùåçì áåè øùôàã àëéäå
äéäé äìéîáù äàøð ïë ìò ,úéà÷ãðåôä íàä
íäéðùå ,çëåð äéäé áàä íâå çëåð ïéãä úéá
ìåîì íçåìùë ìäåîä úà åðîé áàäå ïéãä úéá
'ä äúà êåøá' äìéçú êøáé ìäåîäå ,ïáä úà
äìéîä úëøá øçà ãéîå ,'äìéîä ìò å"á÷à ä"îà
íééñéå åáìá úåëìîå íù ìäåîä øäøäéù áåè

éèäìå ,íéøâä úà ìåîì å"á÷à',úéøá íã íäî ó
õøàå íéîù åîéé÷úð àì úéøá íã àìîìàù
íéîù úå÷åç äìéìå íîåé éúéøá àì íà :øîàðù
ìäåîä øäøäé áåùå 'äúà êåøá éúîù àì õøàå
ìåîéå ,'úéøáä úøåë' ìäåîä íééñéå úåëìîå íù
äëøáì ïåëúî àåäù ùàøî åáìá ïåëéù áåèå ,ãéî
úôñåð úåøùôà äðùéå .äá áéåçî àåä íà ÷ø
,äìéîä ìò úëøá åîöòá ìäåîä êøáù øçà
êøáéù ãçàî ìäåîä ù÷áé äéðùä äëøááù
åøáãá äéäéð ìëäù úëøá ïåâë 'ä úøëæàá äëøá
ïååëéùå ,õéî ä÷ùî ìò ïåâë íéåñî øáã ìò
ìäåîäå ,ìäåîä úà øåèôì úåëìîå íù úøëæàá
àåä íà åìù úåëìîå íù úøëæàá úàöì ïååëúé
úà ìåîì å"á÷à' øîàéå ìäåîä íééñé ãéîå ,áééç
äæá ùéù äëøá ãçà øîàé áåùå ,'åëå íéøâä
úà 'ä úøëæàá øåèôì ïåëéå ,úåëìîå íù úøëæà
íééñéå ,ì"ðë äæá úàöì ïåëé ìäåîäå ,ìäåîä

.ìåîéå úéøáä úøåë ìäåîä

ò"åùá øàåáîë äìéîäî ÷åðéúä àôøúéù øçàå
ב) רסח, úåøéâ,(יו"ד íùì ÷åðéúä ìéáèé ïéãä úéá

åáìá ä"îà é"àá ïéãä úéá çéìù øäøäé ÷ôñîå

ïè÷ä ìéáèéå íéøâä úà ìéáèäì å"á÷à øîàéå
ä"îà é"àá êøáì øçà ìåëé ïëå ,úåøéâ íùì
øåèôì ïååëéå ,ä÷ùî ìò ïåâë åøáãá äéäéð ìëäù
ïååëéå ,úåëìîå íù úøëæàá ïéãä úéá çéìù úà
íééñéå äáåç éãé äæá úàöì ïéãä úéá çéìù
úà ìéáèéå íéøâä úà ìéáèäì ïéãä úéá çéìù

.÷åðéúä

לתינוק‡. הטבילה ועל המילה על ברכה בדי�

של  ברח� גויה של מביצית מהפריה שנולד

הנולד  הולד כשרות בדי�  הנה יהודיה , א� 

באר יהודיה, בא� שהושתל גויה של מביצית 

בשו"ת שליט "א הראש"ל מר� מו"ר  בזה לנו

לציו� בעמוד הראשו� וראה ו, סימ� העזר אב� (ח"א

יא) סעי� שכה בעמוד ג� וראה והנראה, ד"ה שדינו תלו

רע"א כדעת גיור  וצרי� יו"ד כגוי רע"א (גיליו�

ס"ו) פז מצותסימ� שיקיי� יודעי� [כשאנו

כמו  תו"מ , שומרי שהוריו כגו� כשיגדל

חלק ח "א לציו� הראשו� בשו"ת בזה שהארי�

מכלל  הדבר  יצא לא אמנ� יז], סימ� יו"ד 

ענגל [הגר"י שי"א אב)ספק ער� האוצר (בית

יג מגילה  רש"י 258)בדעת עמוד ח"ה תחומי� ](ראה

יש ומספק היולדת, הא� אחר  מתייחס שהולד

מר�  מו"ר  מתשובת ראיתי וכ� כנ"ל, לגיירו 

שליט"א יוס� יצחק רבי הגאו� הראש "ל

בירחו�  כעת נדפסה  התשע"ח  טבת ג ' מתארי�

סיני ועוד קול הולד יחוס לגבי הלכה לעני� בד"ה (ש�

זה  עני� יצא שלא ביצית ולכ� וד"ה הלכה ולעני� בד"ה

זיע"א  יוס� עובדיה רבינו הדור מופת מר� ודעת ספק, מכלל

הגאו�  הראש"ל העלה [וכ� הביצית בעלת לפי נקבע שהיחוס

שלמה  שמע בשו"ת שליט"א עמאר משה שלמה רבי הגדול

לחומרא  לחוש יש א� לעיי� ויש א�ג)] אבהע"ז סימני� (ח"ח

להכשירלהחולקי�) הא� של טבילה ותועיל ,

ש� מו"ר  כמש"כ ולכאורה)הולד ד"ה תלב .(עמוד

יש הדעות, לכל מוסכ� אינו הולד שדי�  וכיו�

ועל  המילה דעל ברכה לעני� זה לפי  לדו�

ביבי"א מר� שכתב [והג�  (יו"ד ח"אהטבילה,
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ג) אות כא גרסי' בטבילת דג� החת"ס בש�

שלמ"ד  כא� שימחה , חיישינ� ולא מברכי� קט�

יהודיה שהיא הפונדקאית  אימו אחר  שנידו�

את למול עליו מברכי� ולא כיהודי, דינו

דא� לבטלה , ברכה איסור  חומר משו�  הגרי�,

הדי�, מעיקר  והגירות דבר לכל כגוי חשיב 

וכו' הגרי� את למול לבר� הדי�  לבית יש

הראשו�  בשו"ת  מו"ר  שבאר  וכמו הטבילה, ועל

טז)לציו� סימ� יו"ד מבר�,(ח"א הדי� שבית

הנפש  בעלי  בספר  הראב"ד הטבילה כמ "ש (שער

ג) עליה�סימ� מברכי� והאדו� די� שבית וז"ל :

[ויש המצות. שאר כל כדי� הטבילה  קוד�

וכ"מ  גרי� ], טבילת על ש� שגורסי�  נוסחאות

האשכול קח.)מדברי  ד� מילה זה(הלכות וכעי� ,

במנהיג תקפג)איתא עמוד מילה רב(הלכות בש�

אבדרה� וכ"כ גאו�, ברכות)עמר� וכ� (הלכות ,

ברוקח  קיא)הוא  סימ� שבת מבואר(הלכות וכ�

ס"ה)בשו"ע בא"י (רס"ח מבר�: הגרי�  את  המל

מבר�: ואח"כ הגרי�, את למול אקב"ו אמ"ה

ולהטי� הגרי�, את  למול אקב"ו אמ "ה בא "י

נתקיימו  לא ברית ד� שאלמלא ברית, ד� מה�

ולילה יומ�  בריתי לא א�  שנאמר : ואר� שמי� 

שמתי  לא ואר�  שמי� כה)חקות לג, (ירמיה

יב)ובט "ז ס"ק כורת(ש� ה ' אתה ברו�  וחות�

ולכשיתרפה . ע"כ בפרישה. הגיה כ� הברית.

חשיב הולד א�  אמנ�  גרי�, טבילת  על יברכו 

היולדת הא� לפי  נקבע שלו שהיחוס כיהודי

להטבילו. צרי� ואי� המילה על לבר� לאב יש

ספק,·. מכלל הדבר  יצא שלא  שכיו� וכא�

מספק, הדי� בית  בפני ולהטבילו למולו  ויש

בה� לנהוג יש הברכות לגבי ג�  כ� א�

א� דג�  מספק, לאב או הדי� לבית שחיוב� 

וחשיב הביצית בעלת  אחר הולד שיחוס נכריע

איסור ולחומר  חולקי�, שיש  כיו� מ "מ  כגוי,

לא ברכות  שבדיעבד והואיל לבטלה  ברכה

ולכ�  החולקי�, לדעות  ג� לחוש יש מעכבות,

הדי�  בית  יהיה  שבמילה  נראה דעתי לעניות

הדי�  בית  ושניה� נוכח , יהיה האב וג� נוכח 

הב�, את למול כשלוח�  המוהל את ימנו והאב

שיחוסו  כיהודי  חשיב הוא שא�  יכוו� האב

וממילא אמו יר� דעובר  היולדת , הא�  אחר 

בנו, את למול המצוה  מוטלת ועליו אביו הוא 

את ממנה  והוא בנו, את למול מתכו� הריהו

חשיב אינו וא�  בנו, את למול כשליחו המוהל

וצרי�  הביצית  בעלת הגויה אחר  ומתייחס בנו,

את למול  הדי� לבית  היא והחובה לגיירו ,

כשליח  המוהל את ממנה שהוא יכוו� התינוק

התינוק. למול בזה די� בית

יש‚. בנו חשיב הוא א�  הברכה שלגבי אלא 

המילה על אקב"ו אמ"ה בא"י  לבר� למוהל

בא"י  לבר� למוהל יש כגוי חשיב וא� בלבד,

מבר�: ואח"כ הגרי�, את למול אקב"ו אמ"ה

ולהטי� הגרי�, את  למול אקב"ו אמ "ה בא "י

נתקיימו  לא ברית ד� שאלמלא ברית, ד� מה�

ולילה יומ�  בריתי לא א�  שנאמר : ואר� שמי� 

ה' אתה ברו� שמתי לא ואר� שמי� חקות

וראיתי  שונות, ברכות שה� הברית . כורת

יוס� משנת התשע"ה בקוב� חשו� תשרי ז' (גיליו�

תז) עמוד כו יוס�סימ� עובדיה רבינו מר� שנשאל

שליט"א צ'קוטאי יעקב הרה"ג  מחתנו  זצוק"ל

היא הביצית כשבעלת  וברכות  מילה בעני�

מר�  והשיב גויה, פונדקאית והא� יהודיה

ע� ישראל ילדי  ככל אותו שימולו זיע"א

כר ההורי�הברכות את  שייע� מאוד וטוב גיל

הוקשה ותחילה  ע "כ, גירות לש� להטבילו ג� 

להטבילו  לייעצו שטוב כתב זיע"א  מר� שא�  לי

דמילתא לרווחא  שעכ"פ כלומר  גירות, לש�

אמו  יר� שעובר  שס"ל לחולקי� לחוש יש

וא"כ  גויה, שהיא  הפונדקאית  הא� אחר  ונדו�

מעכבות שאינ�  הברכות לעני� נחוש לא מדוע 

היינו  'לייע�' הזהב דלשונו וא� בר�, לא א� 

זצ"ל  שמר� א� הלעז, מפני קמ "ל, טובה עצה 

כותב היה  דאל"כ החולקת, לדעה חושש  לא

אינה לענ"ד מ "מ 'לייע�', בלא  להטבילו' 'טוב

החולקי� לדעת  מר� יחוש שלא להוכיח ראיה

שדינו  שסובר הג� הגרי�  את  למול עליו לבר�

מעשה לעשות וייע� הביצית, כבעלת הולד של

מעכבות לא  שברכות כיו� שפסק, מה לסתור 

בדבר מחלוקת יש שא� ונראה  דיעבד, לעני�

במנהג  או ערו� בשולח� ברורה הכרעה  ואי�
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לעני�  לחולקי� לחוש יש בכה"ג , לבר� שנהגו

יש מחלוקת עליה שאי� בברכה ורק ברכה,

המילה על ברכת  בנד"ד כגו� לבר� , להורות

הביצית בעלת אחר  נדו� א� ג� נכונה שהיא 

הפונדקאית. הא�  אחר  וג� 

בברכה הפוסקי� שלרוב כיו� לתר� נלע"ד והיה

'על  הוא הנוסח לגרי� שמברכי� ראשונה

אברה� ברית בספר  וראה סעי� המילה', (רסח

קו) – צט עמודי� בזהה, השיטות לבאר  שהארי�

קלז: בשבת בגמרא  בבריתא הגירסא [וכ"ה

בכת"י  הגירסא היא וכ� שבפנינו, בספרי�

דפוס מלבד  הישני� הדפוסי� ובכל מינכ�,

הראבי"ה  גרסו וכ� רפ"ט)שונצינו, סימ� ,(ח"א

היראי� בספר הגירסא היא [דפוס וכ� ת"ב (סימ�

יט]) סימ� בתוספתאיש�, הגר "א גירסת היא וכ� ,

ו) פרק גדולות(ברכות בהלכות וכ"ה ח', (סימ�

קנא) עמוד מילה עמר�הלכות רב בסדר  וכ"ה  ,

הגרי�)גאו� את המל ד"ה רב עמוד מילה בש�(סדר

המנהיג  בספר בשמו וכ"כ גאו�, יהודאי רב

קכ"ד) מילה ורס"ח (הלכות רס"ז סימ� ובטור  בשמו

ויטרי במחזור  הלשו�  הוא  וכ� (סימ� בשמו,

ע"ב)ובעיטור תק"א) נ"ג ד� מילה הלכות ג' (שער

תקפ"א)ובמנהיג עמוד מילה ].(הלכות

יבר�  לא  וכו' הגרי� את למול שניה  וברכה

הביצית, בעלת אחר  שנדו� דהעיקר  כנ"ל מספק

גויה הביצית שבעלת בנד "ד דברנו כני� וא� 

למול  לבר� צרי� והיה יהודיה פונדקאית והא�

נכונה לא זו ברכה אבל וכו' הגרי�  את 

שאי�  הפונדקאית הא� אחר  שנדו� לחולקי�

ג� לכ� הגרי�, את למול ליהודי  מברכי�

בלבד, המילה על ראשונה  ברכה יבר�  בכה"ג 

אחר נדו� הולד א� ה� נפש� ממה ותחול

הנוסחא שכ� (לפי כגוי שדינו הביצית  בעלת 

דבר בספר  וראה בגר , ג�  הפוסקי� לרוב

תשובות בפסקי ש� לו)אברה� א�(ס"ק ה� (

כיהודי, שדינו הפונדקאית הא� אחר  נדו� הולד

לבר�  יוכל לא הגרי� את  למול  שניה  וברכה

הא� אחר שנדו� לחולקי�  לחוש ומלכות בש� 

כיהודי. הפונדקאית 

להציע„. אפשר  לענ "ד ‡Á¯לכ� „ÈÓ˘ ÔÂ¯˙Ù

Â·Ï· ˙ÂÎÏÓÂ Ì˘ Ï‰ÂÓ‰ ¯‰¯‰È ‰ÏÈÓ‰ ˙Î¯·

Ì‰Ó ÛÈË‰ÏÂ ,ÌÈ¯‚‰ ˙‡ ÏÂÓÏ Â"·˜‡ ÌÈÈÒÈÂ

ÂÓÈÈ˜˙� ‡Ï ˙È¯· Ì„ ‡ÏÓÏ‡˘ ,˙È¯· Ì„

¯Ó‡�˘ ı¯‡Â ÌÈÓ˘ÌÓÂÈ È˙È¯· ‡Ï Ì‡ :

ÍÂ¯· È˙Ó˘ ‡Ï ı¯‡Â ÌÈÓ˘ ˙Â˜ÂÁ ‰ÏÈÏÂ

ÌÈÈÒÈÂ ˙ÂÎÏÓÂ Ì˘ Ï‰ÂÓ‰ ¯‰¯‰È ·Â˘Â ‰˙‡

.„ÈÓ ÏÂÓÈÂ ,˙È¯·‰ ˙¯ÂÎ Ï‰ÂÓ‰בהרהור ואי�

וכמו  לבטלה , שמיי�  ש� נושא  משו� לבד

יבי"א  בשו"ת יז)שבאר אות ג ס' חאו"ח (ח"ד

הרהור דס "ל וסמ "ג  לרמב"� חיישינ� דלא

צריכה שאינה לברכה  חשש דאי� דמי , כדבור 

כתיב, שפתי על שמות�  את אשא דבל בהרהור 

רוב כשיטת חיישינ�, בשפתיו בהוציא ודוקא

השל"ה בש� שוש� כהפרח ודלא  האחרוני�,

יבי"א  בשו"ת ש�  שבאר יב)וכמו  אות ב ,(ס'

דקיי"ל  ובפרט  מההרהור , בו להמל�  ויכול

בסימ�  מר� שפסק וכמו דמי  כדיבור  לאו  הרהור 

ד"ה סב ס' ובבה"ל  ס"ג רו ובס' ס"ב קפ"ה

בלי  המצוה את יקיי� מאשר  טפי  עדי� יצא,

שור התבואות  בצרו� מספק, כלל  (ס'לבר�

וכז) יז ס"ק ברכהיט לספק להכנס דמוטב דכתב

לספק עצמו להכניס מאשר  צריכה , שאינה

ברכה, שצרי� במקו� מצוה  על יבר� שלא

בהרהור, רק הוא שכא� ·Â·Ïא� ÔÂÎÈ˘ ·ÂËÂ

·ÈÂÁÓ ‡Â‰ Ì‡ ˜¯ ‰Î¯·Ï ÔÂÎ˙Ó ‡Â‰˘ ˘‡¯Ó

הציו�·‰ בשער המבואר  פי על  והוא (סימ� ,

ה) ס"ק מועדתפט בהליכות עמוד והביאו (פסח

א�ת) לברכה שמכו� להתנות תנאי ויועיל ,

רבי  הגאו� שכתב כמו זו, בברכה חייב הוא 

חיי�  לאורח בחידושיו איגר  מו)עקיבא (סימ�

יוס� בילקוט  והובא תמב)ועוד עמוד נח .(סימ�

Í¯·È˘ „Á‡Ó ˘˜·Ï ˙ÙÒÂ� ˙Â¯˘Ù‡ ˘ÈÂ .‰

‰È‰È� ÏÎ‰˘ ˙Î¯· ıÈÓ ÏÚ ÔÂ‚Î ‰˜˘Ó ÏÚ

˙‡ ¯ÂËÙÏ ˙ÂÎÏÓÂ Ì˘ ˙¯ÎÊ‡· ÔÂÂÎÈÂ ,Â¯·„·

Ì˘ ˙¯ÎÊ‡· ˙‡ˆÏ ÔÂÂÎ˙È Ï‰ÂÓ‰Â ,Ï‰ÂÓ‰

ÏÂÓÏ Â"·˜‡ Ï‰ÂÓ‰ ÌÈÈÒÈ „ÈÓÂ ,ÂÏ˘ ˙ÂÎÏÓÂ

˘È˘ ‰Î¯· „Á‡ ¯Ó‡È ·Â˘Â ,'ÂÎÂ ÌÈ¯‚‰ ˙‡

˙¯ÎÊ‡· ¯ÂËÙÏ ÔÂÎÈÂ ,˙ÂÎÏÓÂ Ì˘ ˙¯ÎÊ‡ ‰Ê·

‰Ê· ˙‡ˆÏ ÔÂÎÈ Ï‰ÂÓ‰Â ,Ï‰ÂÓ‰ ˙‡ '‰



יד

ÏÂÓÈÂ ˙È¯·‰ ˙¯ÂÎ Ï‰ÂÓ‰ ÌÈÈÒÈÂ על והוא  ,

איגר עקיבא רבי בשו"ת המבואר  ז)פי (סימ�

והביאו  ברכה, בחצי  כעונה שומע  די� שיש

ברורה המשנה כו)להלכה ס"ק קפג והובא(סימ�

מועד שעא)בהליכות עמוד שביבי"א(סוכות והג� 

בהע') א אות ט או"ח הגרעק "א(ח"ח בדעת מפקפק

וביבי"א  בצ"ע. לה)ונשאר  סי' דלא(ח"י כתב 

וש� ע"ש. לכתחלה. הכי למעבד (סי'ארי�

י) אות ח"א בקידושנה כ� העושי� שמנהג  כתב

הגרעק "א במש"כ העצה כא� ע"ש, מחוור . אינו

בלכתחילה, לבר� שאפשר  במקו� לא הוא 

ביבי "א זיע"א מר� שפסק או"ח וכמו או"ח (ח"ח

לה) סימ� ובח"י להרהרט במקו� הוא אלא  ,

ג� דהוא בברכה, ספק שיש במקו� בברכה

ברכה חשש  משו� בזה ואי� הרהור, של  סוג 

משו� לבר�, צרי� שאי� למ "ד ג�  לבטלה

וכנ"ל. כתיב שפתי על שמות�  את  אשא דבל

‰ÏÈÓ‰Ó ˜Â�È˙‰ ‡Ù¯˙È˘ ¯Á‡Âבשו"ע כמבואר

ב) רסח, Ì˘Ï(יו"ד ˜Â�È˙‰ ÏÈ·ËÈ ÔÈ„‰ ˙È·

È"‡· ÔÈ„‰ ˙È· ÁÈÏ˘ ¯‰¯‰È ˜ÙÒÓÂ ,˙Â¯È‚

ÌÈ¯‚‰ ˙‡ ÏÈ·Ë‰Ï Â"·˜‡ ¯Ó‡ÈÂ Â·Ï· ‰"Ó‡

Í¯·Ï ¯Á‡ ÏÂÎÈ ÔÎÂ ,˙Â¯È‚ Ì˘Ï ÔË˜‰ ÏÈ·ËÈÂ

,Â¯·„· ‰È‰È� ÏÎ‰˘ ‰"Ó‡ È"‡· ‰˜˘Ó ÏÚ

˙¯ÎÊ‡· ÔÈ„‰ ˙È· ÁÈÏ˘ ˙‡ ¯ÂËÙÏ ÔÂÂÎÈÂ

‰Ê· ˙‡ˆÏ ÔÈ„‰ ˙È· ÁÈÏ˘ ÔÂÂÎÈÂ ˙ÂÎÏÓÂ Ì˘

˙‡ ÏÈ·Ë‰Ï ÔÈ„‰ ˙È· ÁÈÏ˘ ÌÈÈÒÈÂ ‰·ÂÁ È„È

.˜Â�È˙‰ ˙‡ ÏÈ·ËÈÂ ÌÈ¯‚‰

נד  סימ�

ס"י) ש"ה סימ�  חיי� אורח (שו"ע

שאלה:

ìåëé àì áàäùë ïáä úåãôì ùé ãöéë éúìàùð
,øåëáä åðá úãéìì 'àìä ìéìá åðá úåãôì òéâäì
'ïúéà ÷åö' òöáîá ïåâë] àáöì ñéåâù éðôî

.[á"åéëå

תשובה:

ìéìá åîöòá åðá úà úåãôì áàä ìò äåöî
ìåëé áàä ïéàùëå ,åçåìùáî øúåé íåé 'àìä
åúåãôì áàì øùôà ,ïåéãôä úòùá åðá ãéì úåéäì
ìöà àáé ïäëä àìà ,÷åðéúä úåçëåðá àìù
,ïåéãôä íãå÷ éç åðáù øøáéù áåèå ,åðãôéå áàä
úåöî íéé÷ì áàì íéøéúî ùé êøåöä úãéîáå
íãå÷î äëæéù áåèå ,ïåôìèä êøã åîå÷îî ïåéãôä
á"áì äåöéå ,øçà é"ò ïäëì ïåéãôä óñë úà
ïäëä íò øøáéå ,ïäëì ïåéãôä óñë úà úúì
úòùá øáåãî íà íðîà ,ïåéãôä óñë úà ìá÷ù
çéìù äðîé ,äæì úåðôúäì ìåëé åðéàù äîçìî
úà çéìùì áàä ïúéù áåèå ,åøåáò åðá äãôéù

áàì åëæé åà ,åøåáò úåãôì ïáä ïåéãô úåòî
úåòîáå ÷åðéúä áñ ïåâë øçà é"ò úåòîä úà
úåðîì ìåëé êøåöä úòùáå ,åðá úà åãôé åìà
úøçà äùà ìë åà ÷åðéúä íà åúùà úà íâ
ùéùë î"î ,ïáä úåãôì åøåáò çéìù úåéäì
äåöîá çéìù äéäé ùéàù øúåé áåè úåøùôà
íéé÷ìî ïéúîäì áàä ìëåé ïë åîë ,åæ äø÷é
íéé÷ìå äùôåç øçàì åúéáì øåæçéù ïîæì åæ äåöî
.äçîùá åúéá éðá íò ,íò áåøáå åîöòá äåöîä

בליל  לביתו להגיע יוכל לא א� זה בנדו�

כגו�  אחר במקו� להיותו ההכרח  מפני  הלא '

אית� '. 'צוק מבצע דוגמת צבאית  בפעילות

הב�  את יפדה  שהאב  א. אפשרויות שלש יש

[כמוב�  הב� בנוכחות שלא הלא ' בליל בזמנו 

כה�  ע"י ש�  לפדות  לו שיתאפשר במידה 

על  בזמנו  הב� את  לפדות ב. עמו]. שנמצא

ליו� הפדיו�  מצות את לדחות  ג . שליח ידי

בנו. לפדות לביתו להגיע האב שיוכל



טו

התינוק בנוכחות  שלא הב� לפדות 

שלא בנו  את  יפדה שהאב  ראשונה אפשרות א.

הדור מופת  מר� בזה והעלה הב�, בנוכחות 

ח "ח  ביבי "א לא)זצ"ל סימ� שיכול (יו"ד ש�

שכתבו  וכמו הב� בנוכחות שלא בנו את לפדות

מינ�  מהר"� טו)בשו"ת רצד והחת"ס (סי' (סי'

רצה) אמרוס"ס ולאשר ג)ובספר סעי� מט (סי'

מרבבה לדגול  חיישינ� ולא  ש"ה)ועוד, (ס'

ואינו  הוא  נפל דשמא ברכה לעני� שחושש

ע"י  לברר  שאפשר  בזמננו ובפרט חי, בחזקת

מר�  ועט "ר  מו "ר  וכ"כ מצבו , מה טלפו�

שמחות שובע בספרו רלט)הראש"ל עמוד (ח"ב

להביא אפשר כשאי הפדיו� את לעכב שאי�

שאי�  הוא שפשוט הב�, אבי  אצל התינוק את 

זה ואי� כלל, מעכבת לכה� התינוק מסירת

כגו�  אפשר, שאי ובמקו� בעלמא  מנהג  אלא 

בודאי  החולי� בבית  עדיי� נמצא שהתינוק

הבית שכתב וכמו שהוא, במקו� אותו שפודי�

שה)יוס� בהגהות(סימ� כתב וכ� סמ "ק, בש�

האשה)מרדכי פרק סעי�(סו� הרמ"א פסק וכ� ,

הכי, בלאו  אותו פודה  אצלו הב� אי� שא�  י'

אומר והוא לפדותו, בכור  לו  שיש לכה� ואומר

ישכיל  בשו "ת הוא  וכ� וכו' טפי בעית  במאי

יד)עבדי  סימ� דעה יורה חלק ח' מקוה(חלק ובשו"ת 

ג ' חלק כו)המי�  סימ� דעה יורה .(חלק

לפדות לאב מתירי� יש הצור� בשעת כ� כמו 

והתינוק שהכה� ללא  ג�  הטלפו� דר� ממקומו

הפדיו�  מצות  את  לקיי� ואפשר  לידו , נמצאי�

על  שברר אחר  עכ"פ או ועידה, שיחת דר�

שקבע, לכה� מכספו שיתנו וציוה התינוק מצב

ציווי  דר� ויפדה הכה� ע� טלפוני קשר  יצור 

דוקא, הכה� ליד  מידו לתת צרי� ואי� לכה�,

החמשה את ליקח  מהיכ� לכה� שאומר  רק אלא 

שכתב וכמו בזה, די בנו  לפדיו� שהכי� סלעי�

הב� פדיו� רמא)באוצר � רמ החת "ס(עמוד בש�

ח "ב רצז)בתשובה סימ� הכא(יו"ד אבל וז"ל:

ומשלחו  הקו� על מעותיו מניח  אלא יהא  לא

יוצא בנו בפדיו� לו שולח  שהוא ויודיע לכה�

דבר לומר  צרי� אי� התורה, מ� חובתו ידי

וא� לו , נות� פדיו� שבשביל הכה� שידע רק

ממו�  אבל  וכו ' שלוחו, לי  מה  הוא  לי מה כ�

ידי  על פדיו� זה  אי� לכה� מבעלי�  שלוח

ואי�  שליח  ידי על  ממו� הגעת אלא שליח 

בפתחי  כ� ג� דבריו ומובאי� ע "כ. כלו�. בכ�

ט"ז)תשובה הלכות(ס"ק היעב"� ובסידור  ,

הב�  י')פדיו� אומרי�(אות דיש דהא כתב כ�  ג� 

שהשליח  איירי  שליח ידי על לפדות  יכול דאינו

ופודהו  להאב מזכהו ואי�  עצמו ממו� נות�

לכה�  מבעלי� שלוח ממו� אבל בשליחותו,

רע"ק בחידושי  הוא וכ� הכל, לדברי  מותר 

להכה� (כא�)איגר  להקנות  דיכול דפשיטא

אומר בעצמו והוא שליח , ידי על המעות

השליח  ידי על ל� מקנה שאני אלו במעות

שלמה חמדת בשו"ת  הוא  וכ� פדוי, בני יהא

ג') אות ל"ב יפות (סימ� במדבר)פני� וכ� (פרשה ,

בהפלאה ע"א)הוא  ע"ד ד� שערי�(כתובות בית 

ושפ"ו) שפ"ה סימ� דעה מילואי�(יורה (סימ� אבני

ה') ס"ק מהרש"ג ל"ח ל"ד)שו"ת סימ� דעה ,(יורה

מרדכי לבושי ור"ג)שו "ת ר"ב סימ� שו"ת(קמא

שלו� של מ"ד)חיי� סימ� ב' ועד (חלק בית

וקי"א)לחכמי�  ל"ו סימ� סופר (תרפ"ב (פרשת ילקוט

ראוב�במדבר) י"ב)דגל  סימ� ג' הוא(חלק וכ�

אברה�  יד מהרש"א.(כא�)בהגהות  ובגליו�

איש החזו� קפ"ה)אמנ�  סימ� דעה על (יורה חלק

הרמ"א  שכתב במה והסביר  ש"ה החת"ס (סימ�

י') לפדותסעי� שליח  למנות  רשאי האב שאי� 

משל  או השליח  משל הכס� א� בי� הוא הב� ,

השלח�  בערו� אמנ� שלוחו, חשיב המשלח ,

ח') לקמ�(סעי� ראה מ "מ  כהחת"ס, (אות ס"ל 

בזה.ב) הרמ"א פסק על האחרוני�  דהשיגו

הלכות משנה בשו"ת קמ"א)וכ"כ סימ� (ח"ד

אשתו  וילדה בצבא שהיה אחד בחייל מעשה

שישלח  והוריתי  הב�, לפדיו� והצרי� זכר  ב�

ולא לביתו שלו כס� זהובי� חמשה החייל

וביו� שלו, שיהא רק במתנה אד� לשו�  יתנ�

לביתו  הצבא  ממחנה בטלפו� יתקשר  הפדיו�

המונח  הכס� ליקח לו ויאמר  הכה�, אל וידבר

אז  עמי  והסכימו בנו, את לפדות  ששלח ש� 



טז

נייפלד  שמעו� הר"ר  וכ"כ ע"כ. גדולי� כמה

כפולה טובה  בודאי  מישקאלט� ראב"ד

ע"י  ולא טלפו� ע"י  הפדיו� לעשות ומכופלת 

והו"ד  ע"כ. בזה פקפוק שו� אדע ולא  שליח 

בהלכה החשמל 235)בספר שכתבו (עמוד וע"ש ,

גלאנ� צבי חיי� הר "ר  בזה  שמפקפק מי שיש

בגאוונא) צדק המצוה(מורה א� דספק כתב

תלוי  הדבר  כי  הוא וטעמו בכ�, מתקיימת

החוש�  קצות לשיטת כי פוסקי� , במחלוקת

ס"ז) בעל (רמ"ג לפדות שיכול חדש הפרי בש�

אבל  הטלפו�, דר� ג� אפשר כה�, של כרחו

שהפדיו�  וסוברי� זה על החולקי�  לשיטת 

שלא אפשר  וממכר , כמקח  הקנאה  בתורת

וההכרה הידיעה עיקר  באשר  הטלפו� דר� יועיל

והרי  הקול, של עי� טביעות מכח הוא בטלפו�

עי�  טביעת מועיל אי� בפוסקי� אחת לדעה

עי�  טביעת כא� שאי� ובפרט  ממונות, בדיני

עשה דמצות חיוב חזקת  נגד הוי וג� גמור ,

ועכ"פ הכל, לדברי חל הקני� שאי� אפשר

הב�  פדיו� אוצר  ובספר להקל. ברכות ספק

רלט) עמוד כנ"ל,(ח"א בזה  חולקי� שיש כתב

נוע� בשנתו� שכ"ה  קצ"ב)וציי� עמוד ב' (חלק

בקול  זיו� חשש יש הא� סובבות  והדעות 

בכלל  והא� חשמליי� , אותות ע"י שהועבר

יחשב חשמליי� אותות ידי על  הנוצר קול

אליעזר  ובצי� המשלח , מ"ז)כקול סימ� י' (חלק

היא חשמליי� כלי� על שההסתמכות הדגיש

מוצג  וכשהמשלח גדולה , הדחק  בשעת ורק א�

וכמו"כ  יותר , להקל יש טלויזיה תמונת  ע"י

יחשבו  חשמליי� אותות הא�  השניה בשאלה

חרש בסופר רב מעשה  כתב המשלח , כקול

בכמה גיטי� וכתב שמיעה במכונת שהשתמש

ע"כ. לכלו�. דחש ולית דיני� בתי

אחר ע"י לכה� להקנות

את לכה� להקנות  אפשר דמילתא  ולרווחא

אחר ע"י זיכוי דר� בביתו לו שהכי�  המעות

שיקח  לכה� יאמר  ואח "כ בנו, פדיו� בעבור 

אוצר בספר מובא וכ� הפדיו�, כס� את מש�

הב� רע"א)פדיו� ובעמוד  רמ"ו בש�(עמוד

אפרי� במחנה  המובא זכיה המהרש"ל (הלכות

ל"ג) סימ� יכול ומתנה בעיר  כה� אי� דא�  שכתב

וכ�  אחר , ידי על סלעי� חמשה לכה� לזכות

אלגאזי במהרי "ט הובאו הוא פ"א אות ח' (פרק

ל"ד) ס"ק פנחס בליקוטי בשלח� דבריו שמבואר  דא�

ט')ערו�  סעי� ממו� (כא� האב הפריש דא�

שיבואו  עד  באחריותו  חייב ונאבדו הפדיו�

דבכורות ממשנה  והוא כה� , ע"א)ליד נ"א (ד�

כא�  ואי� בעלי� ממו� הוה אכתי הרי כ� א� 

על  לו שזיכה היכא  מקו�  מכל כלל, נתינה

ואינו  כבר  הכה� בה� שזכה מיקרי אחר  ידי

לו  שיזכה לכה� הוא וזכות באחריות�, חייב

רצוני  היה לא לומר יכול ואינו  אחר, ידי  על

דזכות כיו� אחר ידי  על הפדיו� לי שתשלח 

סופר  חת�  בשו"ת נקט  וכ� לו, רצ"ז)הוא (סימ�

יצא אחר  ידי על לכה� סלעי� ה' דהמזכה

ושוב לכה�, נתינה מצות  קיי� דכבר חובתו ידי

פשע לא א� באחריותו חייב הבית  בעל אי�

יעקב דברי ובשו"ת השליח. לזה שמסרו במה

ע"ו) משיב(סימ� מנח� בשו"ת דבריו [הובאו ,

כא�  אי� דא� ל"ד] ס"ק פנחס בליקוטי  מובא

כ�  ואחר  הפדיו� דמי האב להפריש יכול כה�

שעצ� דס"ל דיש לו, יתנ� כה� כשימצא 

מצות בה קיי�  וכבר המצוה, היא  ההפרשה

מחלק ולא נפרד דבר  הוא הנתינה ודי� הפדיו�,

מתנות שאר כדי� אלא הוא , ממש המצוה

הרשב"א בשו"ת  איתא וכ� י"ח)כהונה , (סימ�

דבצדקה לצדקה, דמיא לא  הב� דפדיו� דמפרש

דשמא עליה  לבר�  אי� ולכ� הנתינה המצוה

אי�  הב� בפדיו� כ� שאי� מה לקבל , ירצה לא

ההפרשה על אלא  כלל הנתינה על הברכה

הרדב"ז בשו"ת הוא וכ� סימ� והפדיו� , א' (חלק

אלאתס"ו) לכה� המעות נתינת  המצוה דאי� 

אלגאזי  במהרי"ט  הוא וכ� הפדיו�, מעשה עצ� 

י"ב) ד� ממו� (בכורות  הוה ההפרשה דמשעת

בהפריש באחריות� מדחייב ואדרבא כה�,

בשו"ת מביא וכ� כה� , ממו� דזה משמע ונאבדו

שיק רצ"ו)מהר"מ  שמואל (סימ� בברכת הוא  וכ�

י"ח) סימ� מדי� (קידושי� רק  היא לכה� דהנתינה  ,

אבל  לכה�, למוסר�  חיוב שיש כהונה, מתנות
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גרידא, סלעי� ה' הפרשת היא המצוה עיקר 

אפרי� במחנה ח')אמנ�  סימ� ומתנה זכיה (הלכות

מוציאי�  הפדיו� מעות  הכה� תפס  דא�  העלה 

כהונה, מתנות משאר  שאני  הב� דפדיו� מידו,

אכתי  הרי לכה� המעות הגיע שלא  זמ� וכל

הוא. בעלי�  ממו�

וכדעת לכה�, זכיה  מועיל דלא למ "ד ג� אמנ�

אפרי� דהתורה(ש�)המחנה דכיו� דס"ל  ,

כה�, ליד דמטי  עד באחריות�  לאב חייבתו

קיי� לא כה� לידי מטא  דלא זמ� כל לכ�

הכי  דמשו� יוס� בבית וכמבואר  המצוה,

ליד  הדמי� שנותני� בשעה  הפדיו� על מברכי�

עדיי�  באחריות�  חייב דהוא זמ� דכל כה�,

לקיי� תקנה אי� ולכ�  המצוה , נעשית לא

עשהו  א� ואפילו אחר, ידי  על שיזכה המצוה

הפדיו�  בממו� שיזכה  בפירוש שליח הכה�

וכ�  המהרש"ל, על וחולק מהני , לא  בשבילו

בנתיבות לראיותיו י')הסכי� ס"ק רמ"ג יש(סימ�

אחר ע"י בנו לפדיו� לכה� מזכה א� לומר 

לו  שהכי�  ממקו� שיקח  בטלפו�  עמו ומדבר

יוכל  שקבל מאשר והכה� לו, שזיכה מה את 

לכו"ע. בזה  בנו לפדות

שליח  ע"י הב� פדיו�

שליח ,·. ע"י לפדות היא נוספת אפשרות

הריב"ש בשו "ת השואל בדברי  מובא (סי'הנה 

מדבריו קל"א) ש� משמע הפדיו� ברכת בדי�

בנו, את לפדות שליח  למנות האב רשאי שאי�

פסק וכ�  בנו . את  לפדות רשאי� ב"ד אי� וכ�

השו"ע בהגהת להלכה סעי� הרמ"א  ש"ה (סימ�

הב�,י') לפדות  שליח למנות  רשאי  האב שאי�

דווקא אלא  הב�, לפדות יכולי� ב"ד אי� וכ�

עצמו. יפדה  הוא 

והעירו  זה, פסק על  השיגו האחרוני� אמנ�

שמצינו  שליחות דיני מכל זה די� גרע שלא

הדי�  הוא וממילא  כמותו, אד� של ששלוחו

מצוות שיקיי� שליח למנות  שמותר לכא�

דפסחי� בפ"ק הר"� [כ"פ  בבנו הב� פדיו�

והש"� יא)והט "ז יז)והגר "א (ס"ק ובפת "ש(ס"ק

טז) מר� (ס"ק הדור  מופת להלכה העלה וכ�

ביבי"א  .(ש�)מלכא

האשה את למנות מועיל הא� נחלקו האחרוני� 

במצות שייכת שהיא בה אמרינ� הא� לשליח ,

ומו"ר פדיו�, במצות  חייבת  שאינה א� פדיו�

ש� שמחות רכח)בשובע שהעיקר(עמוד פסק

ויכולה פדיו� במצוות שייכת  שהיא להלכה

בכלל  היא שהרי הב�, לפדיו� שליח להיות

וכ�  מילי , לכל ישראל בכלל ושייכת ישראל

מהפת "ש מישרי�(סק"ג)מוכח  כהדובב ודלא

סק"ב) קיד ס' .(ח"א

מדי�  הא� אסור, מה מדי� הב� פדיו� עיכוב

בעשה  שעובר משו� או זריזי�

את‚. לדחות  נית� א� השלישית באפשרות

מצות הא� הפוסקי� דנו הב�, פדיו� מצות

לעיכובא, הוא  דוקא השלושי� ביו�  הב� פדיו�

ביבי "א הדור  מופת  אות ומר� כה' סימ� יו"ד (ח"ו

שמהחינו�ב) וכתב בזה  שצ"ב)הארי� אפשר(ס'

אל  ליד� הבאה מצוה  מדי� שהוא לומר 

הדש� ומהתרומת  רס"ט)תחמיצנה, והרש"ש(סימ�

סו.) מקדימי� (במנחות זריזי� מדי� שהוא נראה

הקודש זהב בספר וכ"כ ח"ב למצות, (בכורות

קע) – קסט שליט"אעמוד זאב משה אית� להרה "ג

היראי�  שנ"ג)בש� ביב"א (במצוה וכ"כ (ש�),

אלגאזי המהרי "ט  וש� בש�  יד אות דבכורות (ספ"ק

ראיתי) שוב ד"ה פודהסו� א�  בעשה עובר  שאינו 

הרא "ש וכ "כ לא', יו� בריש אחר  בכורות (בסו�

א') סימ� מט כלל ובתשובה בכור, פדיו� פי הלכות על

מצוה המצות את ושמרת� מדכתיב הדרשה

בשובע מו"ר וכ"כ תחמיצנה . אל ליד�  הבאה

ש�  רמ�רמא)שמחות מהרמב "�(עמוד כ� להוכיח

ה"ב) בכורי� מהלכות ופי"ב ה"ב מילה מהלכות (פ"א

בטוש"ע הוא וכ� סי"א)ע"ש שה שכ� (סי' וכתב

כהלבוש ודלא סי"ז)עיקר, תקנ "א ותניא(בסי'

צ"ח)רבתי  הכולל (ס' שער ב)ובס' אות (פט"ו

ע"ש. התניא. בעל הגר "ז דעת שכ� ש� וכתב
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תמימה תורה בס' בפשיטות כתב (שמות וכ�

כז) אות כ, הפדיו� לד, יעכב  שא�  שס"ל ע "ש. .

קלוגר מהר"ש וכ"כ יו�, בכל בעשה עובר 

אסאד  יעלה יהודה  ובשו "ת שלמה בחכמת

רסב) סי' יצחק(חיו"ד פחד קודמת ובס' מילה (מע'

ע"ג) ע"ש.דצ"ג יב: בבכורות  מגמרא כ� להוכיח

מקדימי�  זריזי� מדי� שהוא להוכיח יש וכ�

בנו  את לפדות ת "ר  כט: בקידושי� מגמרא

עולה ואח "כ בנו את  פודה  לרגל , ולעלות

ואח"כ  לרגל עולה אומר יהודה ר ' לרגל,

מצוה וזו עוברת מצוה שזו בנו את פודה

יו� על קפידא שאי� ומשמע  עוברת, שאינה

עוברת מצוה נקראת אינה  ועכ"פ בדוקא ל'

בשו"ת אמנ� עוברת, שודאי  לרגל עליה  לגבי

שיק רפז)מהר "� לשיטת(סימ� הגמרא תיר�

פדה לא  א�  יו� בכל בעשה שעובר  הסוברי�

שאינה מצוה  כא� שנקראת  השלושי�, ביו�

א� עוברת אינה המצוה גו� כלומר  עוברת,

המצוות בשאר  משא "כ במילה , וכ� זמנה שעבר 

כיו�  ולולב  שופר כגו� שעוברות  בהו שאמרינ�

ממילא. המצוה בטלה  הזמ� שעבר 

שמחות בשובע מו"ר פני�(ש�)והוסי� כל ועל

וכשיהיה האב, על מוטלת שהמצוה  דיד� בנידו�

אי�  המצוה, לקיי� מוכ� הוא לפדותו לו אפשר

מבואר וכ� האב , בפני שלא הפדיו� לעשות

נזר  אבני שצ"ו)בשו "ת אנו (סימ� מצוה שבכל

ולא בממונו, המצוה לקיי� לו שנוח אומרי� 

שלו, מממו� ופודהו אחד בא א� זכות  נחשב

על  משלו שהתור� תרומה  לדי� דומה זה ואי�

מצוה אינה שש�  תרומה, שתרומתו  חבירו של

הכרי, לתיקו� אלא שאינה  בגופו התלויה 

גיטי� ברש"י מדאורייתא(מז:)כמבואר ד"ה

חיוב אי� למכור או לאכול רוצה  אינו שא�

השנה  ראש כתוס ' [ודלא ד"ה(ד.)לתרו�.

תאחר . בבל תרומה  הפרשת  על דעובר  ומעשרות 

מצוות בשאר  אבל מחויבת]. מצוה שהוא מוכח

בשו"ת וראה בממונו . המצוה  לקיי� לו נוח

יושר קפו)אמרי ודעת(סי' טע� טוב ובשו"ת 

קלב)תליתאה סי' הערו� (ח"ב וכ"כ לחלק. ויש

יד)השלח� יג ס"ק שה יש(סימ� ולכ� ודו"ק. .

ולקיי� לביתו לחזור יוכל  שהאב עד להמתי�

בש"�  [וראה כדת  הב� פדיו� מצות בעצמו

עוד  וכתב ע"ש], שה  סימ� דעה  יורה ובט"ז

המלחמה בתקופת רב מעשה שהיה ש�  מו"ר 

בזה נשאל תשל"ד בשנת הקודש באר� כא�

החזית בקוי  שנמצא במי  זצ "ל, מלכא מר� אביו

השלושי� ביו� לפדותו האב לאבי אפשר א� 

שהנכו�  הנראה זצ"ל מר� וכתב לא, או ואחד

חופשה האב שיקבל עד  להמתי� ויפדההוא 

מדעת שלא  שיפדוהו  נכו� ואי� בעצמו, בנו את 

שלא א� לקיימה יש בזמנה  מילה  ורק האב,

האב. בנוכחות

לפדות שרוצי� הוא זה  דכל לומר יש אמנ�

עמנו  נמצא הב� כשאבי אבל אביו, מדעת שלא

לנהוג , ראוי כיצד  בשאלתו ונפשו טלפוני בקשר 

[במקרה בזמנו לפדות שליח  שימנה עדי� הא�

שלא א� בזמנו בעצמו לפדות יכול שלא

לזמ�  להמתי� עדי� או כאמור ], הב� בנוכחות 

כלומר בעצמו, ויפדה מהצבא  חופשה שיקבל

מבשלוחו, יותר  בגופו לקיי� שיכול מצוה הא�

למצות. מקדימי� זריזי� למצות  קודמת 

ל'מצוה  למצות' מקדימי� 'זריזי� בי� היחס 

מבשלוחו' יותר  בו

בתה"ד נתבאר  רסט)הנה  וז"ל:(סימ� שכתב

משמע דבכורות  פ "ק דבשילהי גב על וא�

יו� מל"א  הפדיו� לאחר דמי שפיר  דלאו

כדי  מצות  כמה  דמאחרי�  אשכח� מ "מ  ואיל�,

ממילא ובהידור .ע"כ. ובהכשר  כתיקונ�  לעשות

נמי  הכא  מבשלוחו יותר  בו שמצוה דכיו� י"ל 

די"ל  ובפרט ובהידור, בהכשר לעשותו מאחרי�

ביתו  בני ע� לביתו בשובו כשיעשה דמסתמא 

שה� ובשמחה, ע� ברוב יותר זאת יעשה

ובאנציקלופדיה למצוה , הידור מוסיפי�

למצות)תלמודית מקדימי� זריזי� ובספר(ער�

מפז רנז)הנחמדי� ‡ÌÈ�Â¯Áכתבו (עמוד ˘È„ ,

ÛÈ„Ú ˙ÂÂˆÓÏ ÔÈÓÈ„˜Ó ÔÈÊÈ¯Ê Ì‡ Â˜Ù˙Ò�„

ÂÁÂÏ˘·Ó ¯˙ÂÈ Â· ‰ÂˆÓÓדבפמ"ג סי', (ריש
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אברה�) באשל לעני� תרכה בהכי להסתפק שעמד

הרמ"א שכתב הכיפורי� , יו� אחר  סוכה עשית

את(ש�) לעשות נוהגי�  יוה"כ אחר  דמיד

לעשותה יכול כשאינו דינא  הוי  מאי הסוכה ,

על  יוה"כ לאחר  מיד  שיבננה  עדי� הא� מיד,

בעצמו, ויעשנה שימתי� עדי� או שליח, ידי

ח "ג  הדביר  פתח בס' וכ� בצ"ע. (סי'ונשאר 

סק"ב) בערברנ בכיו"ב נמי ש� להסתפק עמד

שיבנה עדי� מאי יוה"כ, לאחר  שחל שבת 

שהיא כיו� שבת הכנות  יכי� או הסוכה את 

דינא הוי  מאי  וג�  וכו', יותר  תדירה מצוה

שבת הכנות מצות את לעשות  לו אפשר  א� 

אינו  סוכה בניית  מצות אבל שליח  ידי  על

לא שהשליח  כגו� שליח, ידי על לעשות יכול

וא� שבת  בהכנות  בקי אבל סוכה בבניית בקי

הסוכה, עשיית תתאחר בשתיה� הוא  יתעסק

את לקיי� שיוכל כדי שתתאחר עדי�  הא�

יעו"ש, בעצמו ˘Ì˘Îהמצוה ¯ÓÂÏ „„Èˆ˘ ˘ÈÂ

,¯È„˙ Â�È‡˘Â ¯È„˙Ó ÛÈ„Ú ÔÈÓÈ„˜Ó ÔÈÊÈ¯Ê˘

,ÂÁÂÏ˘·Ó ¯˙ÂÈ Â· ‰ÂˆÓÓ ÛÈ„Ú˘ ÔÈ„‰ ‡Â‰

íéììëá ç"ãùá ë"ëå(א כלל סו� ז שכתב(מערכת

מבשלוחו  יותר בו שמצוה דנאמר  ולומר, לבאר 

מ�  הוא למצוות מקדימי� וזריזי� מדרבנ�, הוא 

יעו"ש עדי� מקדימי� שזריזי� בודאי  התורה 

שיש שכתבו תלמודיי�  במושגי� ראיתי [אמנ�

נאמר לא למצוות" מקדימי� "זריזי� כי סוברי�

שנהג  כפי כ� לנהוג שראוי אלא חיוב, בתורת

אבינו ב)אברה� כח, יומא ביבי"א(מאירי וכ"כ

ג) אות כב סימ� או"ח לחזקיהו (ח"ב מכתב בש� 

ד) אסמכתא(פסחי� דוישכ�  וקרא מדרבנ� שהוא

מקדימי�  "זריזי� כי סוברי� ויש ע "כ, בעלמא.

שהשתהה ואד�  גמור , חיוב הוא  למצוות "

איסור על עבר  הקדימה ולא המצוה בקיו�

ה)תורה חדר ב בית רד"ק סוברי�(שו"ת ויש  ,

מדרבנ� הוא  ב)שהחיוב צ, ר"ה אב� ובעני� (טורי ,

משחת בספר  ראיתי מבשלוחו  יותר  בו מצוה

קויפמא� רנו)שמ� עמוד הפוסקי�(ח"ב שמפשטות

בעלמא, מדרבנ� הוי  ר"נ סימ� או"ח מהגר "ז וכ�

פרשת השאילתות  על שאלה בהעמק אבל 

הברכה קסט)וזאת מדאוריתא(אות שהוא כתב

בספר כתב כ� כמו ע"כ, חידוש והוא וסיי�

דוד א)ויבר� סימ� האחרוני�(ח"א רוב  שהסכימו 

מצות בכל  מבשלוחו יותר בו דמצוה דקיי"ל

בפ"ת המובא המל� כהיד ודלא  (אה"ע התורה ,

סק"ב) ל"ה בקידושי� סי רק זה כלל אמרינ� דלא

בפ "ת עליו שהשיג וכמו שבת, צרכי  והכנת 

במג "א(ש�) סק"ב)וכמבואר  ר"נ התורה(סי דבכל

כ�], ÂË·קיי"ל ¯˙ÂÈ˘ ÌÈ¯·ÂÒÂ ÌÈ˜ÏÂÁ ˘ÈÂ

Í¯„Î ÂÓˆÚ· ‰˙Â˘ÚÏ È„Î ‰ÂˆÓ‰ ˙‡ ¯Á‡Ï

‰˙Â˘ÚÏ È„Î ‰ÂˆÓ‰ ˙‡ ¯Á‡Ï ¯˙ÂÓ˘ Â¯Ó‡˘

‰ÓÈÈ˜Ï ÏÎÂÈ˘ ÂÏ ¯Â¯·˘Î ,¯Á·ÂÓ‰ ÔÓ ¯˙ÂÈ

ÍÎ ¯Á‡המצוה את משהה  שאינו  שכיו�  ,

כפי  בעצמו לקיימה כדי אלא  עצלות משו�

את מחמי� נקרא זה אי� חכמי� , שחייבוהו

להראות כדי בגופו שיעשנה יותר  ועדי�  המצוה

בשד"ח  כ"כ המצוה. לקיי� וחשקו חיבתו

נח)בכללי�  אות מ יעו"ש,(מערכת ש�  שהביא

הלוי  שבט  בשו"ת  סו)וכ"כ סימ� ע"ש.(ח"ד

מבשלוחו  יותר  בו מצוה בטעמי  מעיינינ� [וכד

מצוה)לרש"י ד"ה מא. שעדי�(קידושי� משו�

שכר יותר  יש 'כי המצוה את  בעצמו לקיי�

המאירי וכ"ד במצוה' עוסק ד"ה כשגופו (ש�

המאירי) יוס�,אמר והנימוקי מלוניל יהונת� ורבי 

שלפי  כתבו ש�  לקידושי� ביאורי� ובילקוט 

עצ� מצד אינה בעצמו העושה  מעלת דבריה�,

השכר , ריבוי בגלל אלא המצוה  קיו� צורת

שהיא עדיפה זריזי� מעלת לדבריה� ולכאורה

הרמב "� זאת  לעומת  המצוה, קיו�  צורת בעצ� 

המשניות) התעסקות(בפירוש 'כי היא  שהסיבה  באר

יטיל  מאשר  של�  יותר בעצמו במצוה  האד�

והראוי  הנכו� שהאופ� כלומר  זולתו', על

בעצמו, לעשותה היא  המצוה בעשיית

בשלימות חסר  אחר  ע"י  המצוה  וכשנעשית

הש"ס בגיליוני הוא נוס� הסבר  (מהר"י המעשה,

להניח) ד"ה נב. גיטי� אינו ענגיל, הרי שהשליח

בגדר הינו ידיו על  המצוה וקיו�  בדבר , מצווה

המשלח  זאת, לעומת  ועושה', מצוה 'אינו

עשיית שעדיפה ברור  כ� א� כ�, על  נצטוה

המצווה גדול  בידינו הוא כלל  שהרי המשלח ,

ועושה מצווה  שאינו ממי  לא.)ועושה ,(קידושי�



כ

שור התבואות של הוא נוס� סימ� טע� (יו"ד

סקי"ד) המצוהכח' את לעשות לאחר  שהנות�

ואינו  המצוה  עול  מעליו  כפורק נראה במקומו

נות�  א� כתב זה פי ועל בה, לטרוח  רוצה

בכ�  ומחשיב וחשיבות , כיבוד של בדר�  לאחר 

וחשובי�, גדולי� ע"י  שתיעשה המצוה את

שא� לומר  נראה לדבריה� וכ� מותר, הדבר 

כדי  הראשו� בזמנה המצוה את מלקיי� ממתי�

שפ בעצמו המצוה דמי].לקיי� יר 

לקיי� ויוכל מספק הדבר  יצא לא זה ולפי

יוכל  ירצה א�  כ� כמו שליח, ע"י בזמנו

המצוה ולקיי� לביתו שיחזור  לזמ�  להמתי�

ע�. וברוב בעצמו

נה  סימ�

ס"א) שצ"א ס"א ש"פ סימ� דעה יורה (שו"ע

שאלה:

íåé ñéñá ìò ìîòúäì ìéâøä ìáà éôî éúìàùð
øãçá äòáùä éîéá ìîòúäì åì øúåî íàä éîåé

?úéáá éããö

תשובה:

éåàø î"î ,ïë úåùòì ùøåôî øåñéà ïéàù ô"òà
íà àìà äòáùä éîéá ìîòúäì àìå øéîçäì
êùîá ìîòúé àì íàù åðééäã ,êëì çøëåî
ãéáëé åà åúåàéøáì øáãä ÷éæé ¯ íéîé øôñî
éãéì åäàéáé øáãä àîù øäæäì ùé íðîà .åéìò
ùé ïëìå ,åúåìáàî úòãä çñéä åà äçîù
èòîì ìãúùäìå ,ãáìá ïåúî ïôåàá ìîòúäì

.øùôàù äîë ãò øáãá

הרמב"�‡. ה"א)כתב  פ"א אבל "מצות(הל' �

ואכלתי  שנאמר  הקרובי� , על להתאבל עשה 

מ�  אבילות ואי� ה ', בעיני הייטב היו� חטאת 

יו� שהוא  בלבד ראשו� ביו� אלא התורה 

ימי� השבעה  שאר  אבל הקבורה, ויו�  המיתה

ויעש בתורה שנאמר  פי על א� תורה, די� אינו

ונתחדשה תורה  ניתנה  ימי�, שבעת אבל לאביו

שבעת לישראל לה� תק� רבינו ומשה הלכה 

המשתה". ימי ושבעת אבלות ימי

השו "ע מר� ס"א)וכתב שפ סי' "אלו (יו"ד �

ברחיצה במלאכה , בה�: אסור  שהאבל דברי�

ואסור המטה, ותשמיש הסנדל ונעילת  וסיכה

ובכביסה, שלו� בשאלת ואסור בתורה, לקרות

כל  המטה, ובכפיית הראש בעטיפת  וחייב

הראשו�, ביו� תפילי� להניח  ואסור שבעה ,

קרע ואיחוי ושמחה  ובתספורת בגיהו� ואסור 

יו�". ל' כל

הלבוש ס"ב)וכתב דאיסור(ש� טע�  "עיקר  �

האבלות, מ� דעתו  יסיח  שלא כדי  הוא  מלאכה

שצערו  הראשוני�  ימי�  ג ' כל אמרו לפיכ�

רז"ל ואמרו רב, ואבלו כז:)גדול שלשה(מו "ק

מ�  המתפרנס עני אפילו במלאכה  אסור  לבכי,

ואיל�  מכא�  בבכיה. יתעצל שלא כדי הצדקה

מה לו  ואי� עני הוא א� אמרו  מעט , שנתקרר 

טוה ואשה  ביתו, בתו� בצנעא עושה  יאכל

ע"כ. וגו'" ביתה בתו� בפל�

השבעה, של ראשוני� ימי� בשלשה  כי וראה

להסיח  אי� הצדקה  מ� המתפרנס לעני אפילו

לא ימי� ג' לאחר  וא� האבלות , מ� דעתו

ומשמע שיאכל, מה  לו שאי� למי  אלא הותר

פעולה כל לעשות לאבל אסור הכי  לאו דאי

תוסח  ממנה שכתוצאה  למלאכה באופיה הדומה

האבלות. מ� דעתו

השלח� בערו� כתב ס"ט)עוד שפד סי' �(יו"ד

בסעי' כמ "ש וכו ' באיוב ללמוד מותר  "האבל

לומד  אינו אבל עצמו, לבי� בינו ודווקא ד'



כא

לבד� ויתנו ישאו ירצו א� אלא אחרי� ע� 

רפה בשפה  משיב� טע� וא�  אבלות, בהלכות 

אותו  שואלי� א� א� לה�, שואל אינו והוא 

צריכי� דכשרבי�  נתבאר  וכבר  כמ"ש , ישיב�

ללמוד  לאבל לו שאסור  פשוט  והדבר מותר , לו

עתי� בכתבי  לקרא  שכ� וכל חכמות , בשארי

דעתו  יסיח  שלא שהוא, מחברת באיזה  או

בקריאת� עונג  לו יש א� שכ� וכל מאבלותו,

ע"כ. אסור " דודאי

יוס� יצחק הרב הראש "ל מר� מו"ר  פסק וכ�

בילקו"י  כב שליט "א סי' ואבלות חולי� ביקור (הל'

מדע,סט"ז) בספרי לקרוא לאבל "אסור  �

על  עיתוני� , או סיפורי�  ספרי אנציקלופדיה,

היה א�  וכ� מהאבלות . דעתו יסיח  שלא  מנת

רפואה בספרי  לעיי� ורוצה רופא , האבל

אסור השעה, צור� בזה  ואי� בה�, להתלמד

דעתו  יסיח  שלא האבלות, בימי  כ� לעשות לו

על  בספרי� לקרוא להמנע יש וכ� מהאבלות.

עכ "ל. השואה"

מלימוד  כ� ג�  להמנע יש לעיל האמור  פי ועל

וכל  וכיו"ב, סיפורי�  קריאת  או מדע בספרי

ודאי  דאז בקריאת� עונג  לו שיש באופ� שכ�

שאסור .

עוד ·. האבל, אסור בו הדעת היסח  ומלבד

מר� ס"א)כתב שצא סי' אסור(יו"ד "אבל �

תורה בתלמוד ג� אסור הכי ומשו�  בשמחה ",

בהו ט)דאיתמר  יט, י�רי�(תהלי� ה ' "���די �ְִִֵָ

לב". ְְֵֵַמ��חי 

השלח�  בערו� ס"א)וכתב שצא סי' "האבל (יו"ד �

חז"ל  אמרו וכ� יו�, ל' כל בשמחה אסור

כב:) לבית(מו"ק נכנס כול� המתי� כל על

אמו  ועל אביו על יו�, ל' לאחר  השמחה

השמחה בית  נקרא ומה חדש, י "ב לאחר 

וכלה . חת�  תניא(פ"ט)ובשמחות(נמוק"י)סעודת 

עד  המשתה לבית  ליל� אסור  המתי� כל על

אא"כ  חודש, י "ב כל ואמו אביו על  שלשי�

כתב עוד ע"ש", שמי�, לש� ס"ב)היתה  (ש�

ואינו  שמחה כקצת  כ� ג� הוא דשחוק "ודע  �

שבעה, בתו�  רק לאסרו ואי� ממש, כשמחה

הרמב"� כתב שבעה,(ספ"ה)ולזה בדי� דמיירי 

שהוא ק"ו באבל, נאסר  שלו�  בשאלת א� וז"ל

דו� שנאמר  ולשחוק, דברי� להרבות  אסור

שחוק לידי  יביאנו של בידו תינוק יאחוז ולא

שאמר כמו הבכייה , היפ� הוא והשחוק עכ"ל

בשבעה ולכ� לשחוק, ועת לבכות עת קהלת 

שלשי� בכל ולא בשחוק, אסור  מצוי  שהבכי

איסורו  וזה יו�, ל' כל  אסור  שמחה  והרי וכו'

כיו�  כלומר  לפיכ� קאמר  דהכי וצ"ל בז' רק

לא דשחוק א� ולכ� ל', כל  אסורה דשמחה

השחוק ג�  אסורה ז' כל  מ "מ שמחה, הוי

קצת חלק הוא ושחוק ל', אסורה  דשמחה כיו�

עכ "ל. משמחה"

יו� ל' האבל אסור מצוה בשמחת דג� וראה

כל  השבעה ובזמ� חדש, י"ב  ואמו אביו ועל

השבעה. בימי  בשחוק  אסור  וכ� שכ�,

הטהור‚. בשולחנו מר� דפסק לדעת  יש עוד

וס"ב) ס"א שצו סי' אבלותו (יו"ד נהג  שלא "אבל �

משלי� במזיד, בי� בשוגג  בי� שבעה , תו�

לא שא�  מהקריעה, חו� שלשי�, כל אותו

שבעה, תו� אלא קורע אינו חימו�  בשעת קרע

שבעה. לאחר  אפילו שקורע ואמו מאביו חו�

כלל  אבלות נהג  בשלא אמורי�, דברי� במה

ולא הימי�, במקצת  זלזל א� אבל שבעה. כל

שמת לו שאמרו  מי  כגו�  אבלות, בה� נהג

נהג  ולא אחרת בעיר  והיה הא', ביו� מת  לו

אבלות, ונהג  לעירו בא השני וביו�  אבלות ,

הראשו�" מיו�  שבעה ומונה  להשלי� , צרי�  אי�

עכ "ל.

אליעזר  צי� בשו"ת בדבריו מט ודייק סי' (ח"ז

ו) אות יב פרק יעקב אב� בדעתי קונטרס עלה  "עוד �

שראיתי  מה פי על שבעה הנחלת דברי ליישב

חמד י"א)בשדי אות אבילות בש�(מערכת שמביא 

ומשיב  ע"ח)השואל סי' לחלק(ח"א שכותב

כשזילזל  דוקא  הוא השו"ע שדי� דאפשר

א� אבל אבילות בה�  נהג  ולא הימי� במקצת

שנהג  בימי� אבילות של דברי�  במקצת זילזל



כי

האבילות נהג  שלא כיו� יצא דלא אפשר  בה�

ע"כ. ע"ש" בשלימות

בעניי� „. בנ"ד לחלק יש לעיל האמור  פי ועל

כגו�  בריאותי לצור� מתעמל דא�  ההתעמלות ,

ל�  פשיטא  לעשות, שחייב פיזיותרפי טיפול

או  מתחי�  להפיג  כ� עושה  א�  אמנ�  דשרי,

דעתו  יסיח  שלא  להזהר  יש בדבר, הרגל מתו�

דאפילו  לעיל  נזכר  וכבר  כ�, כשעושה  מאבלותו

לו  המסבי� חוכמות  שאר  של ספרי�  קריאת

שמח  וא� דעתו. יסיח  שמא אסור , עונג 

וחש גופו ומשחרר  מקל שהדבר  כשמתעמל,

שהאבל  דאסור , ודאי ועונג סיפוק תחושת

לעיל. וכאמור  בשמחה  אסור

שלא ולהשתדל להחמיר יש לכתחילה כ� ועל

ומזלזל  כמקל הדבר  לו יחשב שמא כ�, לעשות

שלא כיוו�  יצא דלא ואפשר האבלות  במנהגי

לעיל. וכאמור בשלמות , האבלות בעניי� נהג

להתעמל  יש בדבר, להקל רוצה א� ומ"מ

כמה עד בכ�  ולמעט  וקליל נינוח באופ�

שאפשר .
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מפתחות 

נא  סימ�

åùòé ë"çàå äìéçú ìéãáäì ùéã äìòä äðáìä úëøá êøáìå ìéãáäì êéøöù øåáéö ïéãá
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.ñåëä ìò åìéãáé ë"çàå ,'êìî úøãä

נב  סימ�
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÷çöé çéù ú"åùá áúë(ñ"ø ïîéñ).úøáåòî äðùá éùéîç íåéá íéðòúîù íòèä àåäù
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íåéä ìù úéðòúä úåëéà ìéãâäì êøåö äá ùé ìáà ,äìéì úàø÷ðä úåëìîä ï÷úì çë åðá
úåàáå ,åùéãá øåù íåñçú àì íåùî äæá ùéù ì"æ ïøîì øîà ãéâîäù ãåòå ,åéøçà àáä
íäøáàì ãñçä ë"ùë ïåîîá úåéðòúä äãôéù úåðòúäì ìåëé åðéàå ùåçëù éîì áúë 'å

(ä"î øäð á÷òé ïéò éòéáø ïéòî)åøôñá à"ãéçä ïåàâäå ,('â ïîéñ øãñá óñåé)íéìòô áøá áúë ïëå ,
(ä"ì 'ñ ç"åà â"ç ç"åà)íéøåôéëä íåéë íåéå äìéì úéðòúá äéäé úåéðòúä äãåôù íåé åúåàáå

úàö ãò øçùä úåìòî úéðòúá àåäùë úåéðòúä úåãôì âäðîä èùôúð íðîà ,ë"ò
äîëá íîéìùäì ïéà ïëì íéôåöø úåéäì íéëéøö íåé ã"ôäù ïåéë áúë 'æ úåàáå .íéáëåëä
äðè÷ äçðîî ìëåàå äòé÷ùä éðôìî úéðòúä ìéçúî úåìéì 'áå íéîé 'á äðòúîùëå ,íéðù

øúåñ åðéàå ,äòé÷ùä ãòúåàáå ,äðè÷ äçðî ãò øçùä úåìòî äðòúîù ïåéë úåôéöøä
úòãìù úéðòúá áùéì êéøö íàä àèçù íëç ãéîìú íàä íéîëçä ïéá ú÷åìçî àéáä 'ç

ò"åù úòãìå ,úåðòúäì êéøö ãåòå ì"æéøàä åðéáø(á"ñ à"ò÷ú ïîéñ)úîà òøæ(è"ô 'ñ à"ç)

íò ãçà íåé äðòúéù áúë íéãøçäå ,íééîù úëàìîá èòîîù úåðòúäì åì øåñàù ãåòå
ìáå÷îä áúëù äîî àéáä 'è úåàáå ,àèçù íëç ãéîìúì âåäðì éåàø ïëå ,äáåùúä

éìàéçéä ñøèðå÷á äéôìà ÷çöé éáø(á"ò ä"ñ óã ïååòì ïå÷éú íùä úéá),øåáéã úéðòú úìòîá



כד

øáë ,úåéðòú ìù ìåãâ êñì äìåò øåáéã úéðòúù éìàéçéä ñøèðå÷ áúëù äîáù àìà
íéáùä úð÷ú øôñá åéøáã ìò åâéùä(à"ò÷ ãåîò)øôñá ïëå à"èéìù ììä á÷òé éáø ïåàâäì

ïåéöá ãåñé(âñ ãåîò).à"èéìù éôöåî ïåéöðá ïåàâäì

נג  סימ�

íçøá äéåâ ìù úéöéáî äéøôäî ãìåðù ÷åðéúì äìéáèå äìéîá íéëøáîù äëøáä ïéðòá
àåä ïë úéöéáä úìòá øçà ïåãéð ãìåäù ø÷éòäù ïåéë 'à úåàá äìòä ,äéãåäé íà ìù

íé÷ìåçì ùåçì áåè øùôàã àëéäå ,ãåòå ì"öæ óñåé äéãáåò åðéáø ïøî úòãììâðò é"øâä)

(âé äìéâî é"ùø úòãá (áà êøò øöåàä úéá)àìù ïåéë áúë 'á úåàáå ,úéà÷ãðåôä íàä øçà ïåãðù
ãáòéãáù ìéàåäå ïë ìò ,÷ôñî ïéã úéá éðôá åìéáèäìå åìåîì ùé ÷ôñ ììëî øáãä àöé
äìéîáù äàøð éúòã úåéðòì ïëìå ,íé÷ìåçä úåòãì íâ ùåçì ùé ,úåáëòî àì úåëøá
ìäåîä úà åðîé áàäå ïéãä úéá íäéðùå ,çëåð äéäé áàä íâå çëåð ïéãä úéá äéäé
,úãìåéä íàä øçà åñåçéù éãåäéë áéùç àåä íàù ïååëé áàä ,ïáä úà ìåîì íçåìùë
ìåîì ïåëúî åäéøä ,åðá úà ìåîì äåöîä úìèåî åéìòå åéáà àåä àìéîîå åîà êøé øáåòã
ñçééúîå ,åðá áéùç åðéà íàå ,åðá úà ìåîì åçéìùë ìäåîä úà äðîî àåäå ,åðá úà
ïååëé ÷åðéúä úà ìåîì ïéãä úéáì àéä äáåçäå ,åøééâì êéøöå úéöéáä úìòá äéåâä øçà
êøáé ìäåîäù áúë 'â úåàáå .÷åðéúä ìåîì äæá ïéã úéá çéìùë ìäåîä úà äðîî àåäù
äëøáá íé÷ñåôä áåøì äçñåðä àéäù ,'äìéîä ìò å"á÷à ä"îà 'ä äúà êåøá' äìéçú
ïéáå éåâ àåäù úéöéáä úìòá øçà ïåãéð ãìåä íà ïéá àìîîå ,íéøâì íéëøáîù äðåùàø
äéðù äëøá éáâì ïëå ,äìéîä ìò êøáî ,éãåäé àåäù úãìåéä íàä øçà ïåãð ãìåä íà
áåè äìéîä úëøá øçà ãéîù áúë 'ã úåàáå ,÷ôñë åðåãì ùé úåëøá éáâì íéøâáù

éèäìå ,íéøâä úà ìåîì å"á÷à' íééñéå åáìá úåëìîå íù ìäåîä øäøäéùíã íäî ó
äìéìå íîåé éúéøá àì íà :øîàðù õøàå íéîù åîéé÷úð àì úéøá íã àìîìàù ,úéøá
ìäåîä íééñéå úåëìîå íù ìäåîä øäøäé áåùå 'äúà êåøá éúîù àì õøàå íéîù úå÷åç
,éîã øåáéãë øåäøäù ì"ñù â"îñäå í"áîøä úòãì ùåçì ïéàå ,ãéî ìåîéå ,'úéøáä úøåë'
à"éáéá ë"ëå ,áéúë éúôù ìò íúåîù úà àùà ìáã ,ïðéùééç åéúôùá àéöåäá à÷åãã

(æé úåà â 'éñ ç"åàç ã"ç)øåù úåàåáúä óåøöá ,(æëå æé ÷"ñ èé 'ñ)÷ôñì ñðëäì áèåîã áúëã
êéøöù íå÷îá äåöî ìò êøáé àìù ÷ôñì åîöò ñéðëäì øùàî ,äëéøö äðéàù äëøá
íà ÷ø äëøáì ïåëúî àåäù ùàøî åáìá ïåëéù áåèå øåäøäá ÷ø àåä ïàëù óà ,äëøá

ïåéöä øòùá øàåáîä éô ìò àåäå äá áéåçî àåä(ä ÷"ñ èôú ïîéñ)äðùéù áúë 'ä úåàáå .
ù÷áé äéðùä äëøááù ,äìéîä ìò úëøá åîöòá ìäåîä êøáù øçà úôñåð úåøùôà
íéåñî øáã ìò åøáãá äéäéð ìëäù úëøá ïåâë 'ä úøëæàá äëøá êøáéù ãçàî ìäåîä
ïååëúé ìäåîäå ,ìäåîä úà øåèôì úåëìîå íù úøëæàá ïååëéùå ,õéî ä÷ùî ìò ïåâë
ìåîì å"á÷à' øîàéå ìäåîä íééñé ãéîå ,áééç àåä íà åìù úåëìîå íù úøëæàá úàöì
ëæàá øåèôì ïåëéå ,úåëìîå íù úøëæà äæá ùéù äëøá ãçà øîàé áåùå ,'åëå íéøâä úàúø

àåäå ,ìåîéå úéøáä úøåë ìäåîä íééñéå ,ì"ðë äæá úàöì ïåëé ìäåîäå ,ìäåîä úà 'ä
øâéà àáé÷ò éáø ú"åùá øàåáîä éô ìò(æ ïîéñ)åàéáäå ,äëøá éöçá äðåòë òîåù ïéã ùéù

äøåøá äðùîä äëìäì(åë ÷"ñ âô÷ ïîéñ).



כה

ò"åùá øàåáîë äìéîäî ÷åðéúä àôøúéù øçàå(á ,çñø ã"åé)íùì ÷åðéúä ìéáèé ïéãä úéá
íéøâä úà ìéáèäì å"á÷à øîàéå åáìá ä"îà é"àá ïéãä úéá çéìù øäøäé ÷ôñîå ,úåøéâ
ìò ïåâë åøáãá äéäéð ìëäù ä"îà é"àá êøáì øçà ìåëé ïëå ,úåøéâ íùì ïè÷ä ìéáèéå
ïéãä úéá çéìù ïååëéå ,úåëìîå íù úøëæàá ïéãä úéá çéìù úà øåèôì ïååëéå ,ä÷ùî

.÷åðéúä úà ìéáèéå íéøâä úà ìéáèäì ïéãä úéá çéìù íééñéå äáåç éãé äæá úàöì

נד  סימ�

ùåìù äæá ùéù áúë ïåéãôä úòùá åðá ãéì úåéäì ìåëé áàä ïéàùë ïáä ïåéãô ïéðòá
åîëå ,÷åðéúä úåçëåðá àìù ïáä úåãôì äðåùàø úåøùôà àéáä 'à úåàá ,úåéåøùôà

õðéî í"øäî ú"åùá åáúëù(åè 'éñ)ñ"úçäå(äöø ñ"ñå ãöø 'éñ)ìåâãì ïðéùééç àìå ,ãåòå
äááøî(ä"ù 'ñ)é"ò øøáì øùôàù åððîæá èøôáå àåä ìôð àîù äëøá ïéðòì ùùåçù

à"îøä ÷ñô ïëå ,àîìòá âäðî àåä ïäëì ÷åðéúä úøéñîå åáöî äî ïåôìèä"ù 'éñ ã"åé)

(é"ñéëãøî úåäâä íùá(äùàä ÷øô óåñ)ïäëä úåçëåðá àìù íâ åðá úåãôì áàä ìåëé ïëå ,
ñ"úçä ë"ëå ,ïäëì ïåéãôä íåëñ åøéáòéù äåéöå ÷åðéúä ìù åáöî øøáù øçà ïåôìèá ïåâë

á"ç äáåùúá(æöø ïîéñ ã"åé)êëá ïéàå çéìù é"ò ïåéãéô àìå çéìù é"ò ïåîî úòâä àåäù
ùéà ïåæçä íðîà .ë"ò .íåìë(ä"ô÷ ïîéñ äòã äøåé)áúëù äîá øéáñäå ñ"úçä ìò ÷ìç

à"îøäéòñ ä"ù ïîéñ)('é óóñëä íà ïéá àåä ,ïáä úåãôì çéìù úåðîì éàùø áàä ïéàù
à"îøä ÷ñô ìò åâéùä íéðåøçàä íðîà ,åçåìù áéùç ,çìùîä ìùî åà çéìùä ìùî

úåëìä äðùî ú"åùá ,äæá(à"î÷ ïîéñ ã"ç)ìåëé íàä íéðåøçàä ú÷åìçîá äæ ïéã äìú
ïùåçä úåö÷ù ïäë ìù åçøë ìò åðá úåãôì(æ"ñ â"îø)úåãôì øùôà ìåëéù ç"øôä íùá

êøã ìéòåé àìù øùôà øëîîå ç÷î úøåúá ïåéãôäù íéøáåñì ìáà ,ïåôìèä êøã íâ
øæòéìà õéöáå ,ì÷äì úåëøá ÷ôñå ,ïåôìèä(æ"î ïîéñ 'é ÷ìç)é"ò âöåî çìùîäùë áúë

ìå÷ë åáùçé íééìîùç úåúåà íàä äéðùä äìàùì øùàáå øúåé ì÷äì ùé äéæéåìè úðåîú
úåòîä úà ïäëì úåð÷äì øùôà àúìéîã àçååøìå ,ì÷äì ïéëîåñ ïéã éúááù áúë çìùîä
íùî ç÷éù ïäëì øîàé ë"çàå ,åðá ïåéãô øåáòá øçà é"ò éåëéæ êøã åúéáá åì ïéëäù

íéøôà äðçîá àáåîä ì"ùøäîä ë"ëå ,ïåéãôä óñë úà(â"ì ïîéñ äðúîå äéëæ úåëìä)ãåòå
ø÷éò ìáà ,ïäëì íøñåîì áåéç ùéù ,äðåäë úåðúî ïéãî ÷ø àéä ïäëì äðéúðäã íéðåøçà

íéøôà äðçîá íðîà ,àãéøâ íéòìñ 'ä úùøôä àéä äåöîä('ç ïîéñ äðúîå äéëæ úåëìä)äìòä
ä úåòî ïäëä ñôú íàãìëå ,äðåäë úåðúî øàùî éðàù ïáä ïåéãôã ,åãéî ïéàéöåî ïåéãô

íéøôà äðçîä úòãì íâ ìáà ,àåä íéìòá ïåîî éúëà éøä ïäëì úåòîä òéâä àìù ïîæ
ïäëì äëæî íà øîåì ùé ,äåöîä úéùòð àì íéòìñä úåéøçàá áééç áàäù ïîæ ìëù
,åì äëéæù äî úà åì ïéëäù íå÷îî ç÷éù ïåôìèá åîò øáãîå øçà é"ò åðá ïåéãôì

.ò"åëì äæá åðá úåãôì ìëåé ìá÷ù øùàî ïäëäå

ù"áéøá ìàåùä úòãìù óà ,çéìù é"ò úåãôì äéðù úåøùôà áúë 'á úåàá(à"ì÷ 'éñ)

à"îøäåéòñ ä"ù ïîéñ)('é óíéçñôã ÷"ôá ï"øä ,ïáä úåãôì çéìù úåðîì éàùø áàä ïéàù
úåçîù òáåùáå ,äæ ÷ñô ìò åâéùä íéðåøçàäå(ç"ëø ãåîò)úåéäéì äìåëé äùà óàù äìòä

.ïáä úåãôì çéìù
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ïåéãô úåçãì ùé çéìù éãé ìò åà åîöòá íéé÷é áàäùë úåøùôà ïéàùë áúë 'â úåàáå
êåðéçì íéùåìùä íåéá ïáä ïåéãôù ,åðá úåãôì ìëåé áàäù éãë íéùåìùä íåéî ïáä'ñ)

(á"öùïùãä úîåøúäìå ,äðöéîçú ìà êãéì äàáä äåöî ïéãî àåä(è"ñø ïîéñ)ù"ùøäå
(.åñ úåçðîá)à"áéá áúëå ,úååöîì ïéîéã÷î ïéæéøæ ïéãî àåäù äàøð(à"ì 'ñ ã"åé ç"ç)íùá

éæàâìà è"éøäîä(éúéàø áåù ä"ã óåñ íùå ãé úåà úåøåëáã ÷"ôñ)íà äùòá øáåò åðéàù ãåòå
ò"ùåèá àåä ïëå 'àì íåé øçà äãåô(à"éñ äù 'éñ)ùåáìäë àìãå ,ø÷éò ïëù áúëå'éñá)

(æ"éñ à"ð÷úúåçîù òáåùáå ,íåé ìëá äùòá øáåò ïåéãôä áëòé íàù ì"ñù ãåòåãåîò á"ç)

(èìøïëåî àåä åúåãôì åì øùôà äéäéùëå ,áàä ìò úìèåî äåöîäù ïãéã ïåãéðá áúë
íøåúäù äîåøú ïéãì äîåã åðéàù ,áàä éðôá àìù ïåéãôä úåùòì ïéà ,äåöîä íéé÷ì
àìà äðéàù åôåâá äéåìúä äåöî äðéà íùù ,äîåøú åúîåøúù åøéáç ìù ìò åìùî
áàäù ãò ïéúîäì ùé ïëìå ,åðåîîá äåöîä íéé÷ì åì çåð úååöî øàùá ìáà ,éøëä ïå÷éúì
úåöî íéé÷ì ìåëé áàäùë íðîà ,úãë ïáä ïåéãô úåöî åîöòá íéé÷ìå åúéáì øåæçì ìëåé

ã"äúá øàáúð ,ïîæ øçàì åîöòá åà åðîæ çéìù é"ò(èñø ïîéñ)áâ ìò óàå :ì"æå áúëù
î"î ,êìéàå íåé à"ìî ïåéãôä øçàì éîã øéôù åàìã òîùî úåøåëáã ÷"ô éäìéùáã
ãö ùé äæ éôìå ,ë"ò.øåãéäáå øùëäáå ïðå÷éúë úåùòì éãë úåöî äîë íéøçàîã ïçëùà

â"îôáå ,íò áåøáå äçîùá áàä éãé ìò äùòéù ïàë(íäøáà ìùàá äëøú 'éñ ùéø)å÷ôúñð ãåòå
éãò úååöîì ïéîéã÷î ïéæéøæ íàíéììëá ç"ãùáå ,åçåìùáî øúåé åá äåöîî óóåñ æ úëøòî)

(à ììëéãò ïéîéã÷î ïéæéøæù íùëù øîåì ããéöéãòù ïéãä àåä ,øéãú åðéàùå øéãúî óó
úååöîì ïéîéã÷î ïéæéøæå ,ïðáøãî àåä åçåìùáî øúåé åá äåöîù ,åçåìùáî øúåé åá äåöîî

éãò ïéîéã÷î ïéæéøæù éàãåá äøåúä ïî àåäà"éáéá íðîà ,ó(â úåà áë ïîéñ ç"åà á"ç)íùá
åäé÷æçì áúëî(ã íéçñô)äåöî ïéðòáå .ë"ò àîìòá àúëîñà íëùéåã àø÷å ïðáøãî àåäù

ïàîôéå÷ ïîù úçùî øôñá áúë åçåìùáî øúåé åá(åðø ãåîò á"ç)ïëå íé÷ñåôä úåèùôîù
úùøô úåúìéàùä ìò äìàù ÷îòäá ìáà ,àîìòá ïðáøãî éåä ð"ø ïîéñ ç"åà æ"øâäî

äëøáä úàæå(èñ÷ úåà)øôñá áúë ïë åîë ,ë"ò ùåãéç àåäå íééñå àúéøåàãî àåäù áúë
ãåã êøáéå(à ïîéñ à"ç)ìëá åçåìùáî øúåé åá äåöîã ì"éé÷ã íéðåøçàä áåø åîéëñäù

ú"ôá àáåîä êìîä ãéäë àìãå ,äøåúä úåöî(á"÷ñ ä"ì éñ ò"äà)÷ø äæ ììë ïðéøîà àìã
íéììëá ç"ãùáå ,úáù éëøö úðëäå ïéùåãé÷á(çð úåà î úëøòî)ãåòå ù"åòé íù àéáäù

øçàì øúåîù åøîàù êøãë åîöòá äúåùòì éãë äåöîä úà øçàì áåè øúåéù íéøáåñ
ïåéëù ,êë øçà äîéé÷ì ìëåéù åì øåøáùë ,øçáåîä ïî øúåé äúåùòì éãë äåöîä úà
,íéîëç åäåáééçù éôë åîöòá äîéé÷ì éãë àìà úåìöò íåùî äåöîä úà ääùî åðéàù

éãòå äåöîä úà õéîçî àø÷ð äæ ïéàå÷ùçå åúáéç úåàøäì éãë åôåâá äðùòéù øúåé ó
äåöîá íé÷ñåôä éîòèî ã"ãðì úàöåéä äðéî à÷ôðá íù ïã ãåòå ,ë"ë .äåöîä íéé÷ì
äöøé íà ïë åîë ,çéìù é"ò åðîæá íéé÷ì ìëåéå ÷ôñî øáãä àöé àìå ,åçåìùá øúåé åá

.íò áåøáå åîöòá äåöîä íéé÷ìå åúéáì øåæçéù ïîæì ïéúîäì ìëåé

נה  סימ�

ò"åùä úà àéáä 'à úåàá ,äòáùä éîéá úåìîòúä ïéðòá(à"ñ ôù 'éñ ã"åé)øåñàì áúëù
ùåáìáå ,äòáù ìë ìáàì äëàìî(á ÷"ñ íù)åúòã çéñé àìù øåñéàä íòèù øàéá
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àéáä 'á úåàáå ,á"åéëå òãî éøôñ àø÷é àì óàù íéðåøçàä åáúë äæ íòèîå ,úåìéáàäî
ïøî ë"ùî(à"ñ àöù 'éñ ã"åé)ïçìåùä êåøòáå ,äçîùá øåñà ìáà(à ÷"ñ íù)àåäù áúë

ò"åùä éøáã àéáä 'â úåàáå ,÷åçùá øåñàù ïéãä(á"ñå à"ñ åöù 'éñ ã"åé)åì åøîàù éîù
âäðå åøéòì àá éðùä íåéáå ,úåìáà âäð àìå úøçà øéòá äéäå ,'àä íåéá úî åì úîù

øæòéìà õéö ú"åùá äæ ìò áúëå ,íéìùäì êéøö ïéà ,úåìáà÷øô á÷òé ïáà ñøèðå÷ èî 'éñ æ"ç)

(å úåà áé,úåìéáà íäá âäð àìå íéîéä úö÷îá ìæìéæùë à÷åã àåä ò"åùä ïéãù øùôàã
àìù ïåéë àöé àìã øùôà íäá âäðù íéîéá úåìéáà ìù íéøáã úö÷îá ìæìéæ íà ìáà

àìå øéîçäì éåàøã äæ éô ìò äìòä ã úåàáå ,ë"ò ,úåîéìùá úåìéáàä âäðìîòúäì
çøëåî íà àìà ,åúåìáàî úòãä çñéä åà äçîù éãéì åäàéáé øáãä àîù äòáùä éîéá
,åéìò ãéáëé åà åúåàéøáì øáãä ÷éæé ¯ íéîé øôñî êùîá ìîòúé àì íàù åðééäã ,êëì
àìù ,øùôàù äîë ãò øáãá èòîì ìãúùäìå ,ãáìá ïåúî ïôåàá ìîòúäì ùé ïëìå

.åúåìáàá ìæìæîù íâ äàøé




