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סימן נט...................................................................................... ג

להשלים  העשירי  שעתיד  כשיודעים  מנין,  רוב  הם  כאשר  בלחש  להתפלל  עדיף 
בהנץ  מתפללים  כשהם  ובפרט  ציבור,  השליח  חזרת  את  להתפלל  המנין  להם 
העשירי,  בצירוף  חזרה  ללא  מנין  רוב  ויתפללו  קדושה  יאמרו  רק  מאשר  החמה, 
מפני שמעלת החזרה עדיפה מתפילת הלחש, ועוד שזוכים לברכות ועניית אמנים, 

ועוד שזוכים להתברך מהכהנים.

....................................................................................... י סימן ס
לכתחילה אין לקרוא בתורה אלא אם יש רוב מנין שהם ששה אנשים שלא שמעו 
קריאת התורה, אולם אם חלק מהמתפללים במנין הקדים לבוא לבית הכנסת ושמע 
לתיבה,  תורה  ספר  כשהוציאו  רק  השני  ובמנין  הקודם,  מהמנין  התורה  קריאת 
התברר שחמשה שהקדימו שמעו מהמנין הקודם וחמשה עדיין לא שמעו קריאת 
התורה, באופן זה רשאים לקרוא ספר תורה בברכות, בהסתמך שאותם שהקדימו 
לא כיוונו לצאת ידי חובה בקריאה ששמעו, כיון שידעו שעתידים להשלים למנין 
הבא, ועוד שיש לחוש לפגמו של ספר התורה שכבר הוציאו לתיבה, וכל שכן אם 
אחד המתפללים כיון בפרוש שאינו מכוון לצאת בקריאה זו אם יצטרך להצטרף 
למנין שאחריו, ובצירוף הסוברים שברכות התורה הם מהתורה ובצירוף הסוברים 
שאפשר לקרוא בספר תורה בעשרה גם בשביל יחידים שלא שמעו קריאת התורה. 

סימן סא.................................................................................. יט
מעיקר הדין יש להקל אף במאכל ביצה קלופה שעבר עליה הלילה, ואע"ג שהגמרא 
בנדה )יז.( מביאה דאיכא סכנתא בזה, מ"מ רבים האומרים כי בזמננו לית לן למיחש 
לרוח רעה, ובפרט באופן שהונחו הביצים בכלי, או יתירה מכך כלי בתוך כלי דהוי 
ביצה  על  האיסור  עיקר  האם  רבותינו  נחלקו  כן  כמו  דמותר.  מגולה  ולא  מכוסה 
מבושלת או על ביצה חיה הראויה לגמיעה, וכן לגבי אבקת ביצים דהוי שינוי שם 
וצורה, והרוצה להקל יש לו ע"מ שיסמוך, ומ"מ היכא דאפשר נכון להחמיר בזה 
ולחוש לדעת האוסרים. וכל זה דווקא באופן שלא היו הביצים בקליפתן או שלא 
היו מעורבות במאכל כלשהו או שלא הומלחו, אבל אם היו מעורבות או בקליפתן 

מותר לאוכלן ללא חשש. 

מפתחות.................................................................................. כה
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נט  סימ�

צ') סימ� או"ח (שו"ע

שאלה:

äãéîò ììôúäì åöøù íéùðà äòùúá éúìàùð
øäéîù ãçà óøöì íúåøùôàá äéäå ,äîçä õðäá
åììôúéå äùåã÷ åøîàéù íäîò øàùéù úëìì
ùôçì àöéù ãçà åúåàî ù÷áì åà ,äøæç àìì
åàéáéå ùçìá íéììôúî íäù ïîæá åîå÷îá øçà
,øåáéö çéìùä úøæçì äøùòä íäì íéìùäì
ììôúäìå åøéàùäì íàä âåäðì ïåëð äéä ãöéë
àéáäì êìéù åù÷áì åà ,äøæç àìì äøö÷ äìéôú

.ö"ùä úøæç íò åììôúéù øçà

תשובה:

éãò,ïéðî áåø íä øùàë ùçìá ììôúäì ó
ïéðîä íäì íéìùäì éøéùòä ãéúòù íéòãåéùë
íäùë èøôáå ,øåáéö çéìùä úøæç úà ììôúäì
äùåã÷ åøîàé ÷ø øùàî ,äîçä õðäá íéììôúî
,éøéùòä óåøéöá äøæç àìì ïéðî áåø åììôúéå
,ùçìä úìéôúî äôéãò äøæçä úìòîù éðôî
íéëåæù ãåòå ,íéðîà úééðòå úåëøáì íéëåæù ãåòå

.íéðäëäî êøáúäì

בצירו� מתפללי� מני�  רוב כי לבאר  יש ראשית

תפילה תפילת�  חשיבה התפללו שכבר  אנשי�

בילקו''י  הראש"ל מר� מו"ר  כתב וכ� בציבור 

רסה)שליט"א  עמוד תשס''ד במהדורת יד הערה צ (סי'

הרמב"� ד')ז"ל הלכה תפלה מהלכות ח' כיצד (פרק :

בקול  מתפלל  אחד שיהיה הצבור, תפלת היא

בפחות כ� עושי�  ואי� שומעי�. והכל ר�

התפללו  מקצת� א� ואפילו אנשי�, מעשרה

לעשרה, להשלי�  יכולי� חובת�, ידי ויצאו כבר 

ע"כ. התפללו. שלא העשרה רוב שיהיו והוא 

המני�  רוב שרק באופ� שג� מלשונו, ומוכח

נחשבת כבר , התפלל והמיעוט התפללו, לא

תפלה היא "כיצד התחיל  שהרי בצבור . תפלה 

וכו '. מקצת� א� ואפילו סיי�  זה ועל בצבור "

למני�  להשלי� שיכולי�  לעני� רק שלא ומשמע

דאי  בצבור . תפלה לעני� ג� אלא כ�, כתב

שליח  לעני� אלא הרמב"� קאי דלא נימא 

סת� אמאי וכו', חזרה  לומר  שיכול צבור 

וכו ', לעשרה  להשלי�  יכולי� וכתב הרמב"� 

ועל  פני�, כל על בצבור  תפלה  מפסיד והא 

צבור השליח לעני� ה� הרמב"� שכוונת כרח�

תפלה חשיבות לעני� וה� חזרה, לומר  שיכול

שהביא ש� משנה בכס� וע"ש ודו"ק. בצבור .

סופרי� מסכת י')בש�  שיטות,(פרק בזה שיש

התיבות כמני� בשבעה  אמרו שבמערב דרבותינו

הכס� וסיי�  בישראל. פרעות  בפרוע בפסוק

דבכל  ששה , דאמר כמא�  סובר דרבינו משנה

שיכולי� נמי ומוכח  ע"ש. ככולו. רובו דוכתי

משה בדרכי וראה גוונא . בכהאי  חזרה לעשות

סט)להרמ "א מהר "י (סי' שמדברי  פי על שא�

טו)מינ� חזרה(סי' לומר  יכולי� שאינ�  משמע

התפללו, שלא עשרה  ש�  היו כ� א� אלא 

שלא בששה שא� יוס�, הבית כדברי העיקר 

כבר)התפללו שהתפללו הארבעה יכולי�(בצירו� ,

וכ�  אברה�. המג� הסכי�  וכ� החזרה. לומר

הגר "ז ערו� בשלח� סק"ה)כתב סט וכ� (סי' .

חלקת בשו"ת פסק וכ� אחרוני� . בשאר כתבו

ב' חלק קלח)יעקב אחרוני�.(סי' ועוד ,

אד� מהחיי  יט)ואמנ� חשיב(כלל דלא משמע

תפלת שכתב, בצבור, תפלה  גוונא בכהאי 

תפלה זוהי  ביחד אנשי� עשרה עשרה , שמונה

ברורה במשנה  והובא כח)בצבור . ס"ק צ' .(סי'

יד  בשו"ת רגולר  אליהו רבי  הגאו� כתב וכ�

ז)אליהו נחשבת(סי' תפלת� שאי� ליה  דפשיטא

כל  שיתפללו דוקא דבעינ�  צבור . כתפלת 

בצבור , כתפלה נחשבת ואז ביחד, ממש העשרה 

הצירו� אי� התפללו לא המני� רוב רק א� אבל 

אול� ע "ש. וקדושה . קדיש לומר אלא מועיל

ההיפ�. מוכח הרמב"� שמדברי כתבנו כבר 

העלה וכ� הנ"ל, הגר"ז בש"ע מבואר  וכ�

בשו"ת כתב וכ�  הנ"ל. יעקב חלקת בשו"ת

ג



אברה�  ט')מחזה אברה�(סי' מהמג� כ� והוכיח ,

סק"ד) סט לא(סי' מתפללי� ששה אי� דא� ,

מיד  יתחיל אלא בלחש , צבור  השליח יתפלל

יש דא� ומוכח קדושה. לומר  כדי ר� בקול

[ראה בצבור . תפלה  חשיב מתפללי� ששה 

יחוה בשו"ת זה די�  וכמבואר  ויש]. ד"ה להל�

ה' חלק ז')דעת  ע"ש.(סי' .

ג ' חלק אבי בית כד)ובשו"ת  דא�(סי' כתב,

ארבעה עמה� ומצרפי� התפללו שלא ששה יש

הש� קידוש  מצות  בזה מקיי� שהתפללו,

תפלה דג� לומר  סברא ויש הקדושה, באמירת 

הרמב"�. מדברי וכנראה בזה, מקיי� בצבור 

תורה שיעורי  בכל דהרי תתמה ואל עוד, וכתב

או  מצה  כזית כגו� ככולו, רובו אומרי� אי�

דרובו  בזה  אמרינ� לא  וכדומה , כוס שיעור 

הלכה שה� השיעורי� כל בטלו כ�  דא�  ככולו,

ששיערו  כוס  בשיעור  אבל וכו ', מסיני  למשה

ומעט  רביעית , מכיל הכוס כ� א� ברביעית,

בשתיית אבל כוס, זה אי�  מרביעית פחות

הוא דהשיעור  כיו� רביעית  ברוב די הכוס

ועיי�  כוסות. בארבע וכ� בשתיה . ולא בכוס,

סופר  חת� ק"מ)בשו"ת סי' חיי� אורח שנשא(חלק

דתמיד  ומסקנתו, קלוגר , מהר "ש ע�  בזה ונת�

כל. מתו� רוב בעינ� 

ש� כתב רסח)ועוד אבי (עמוד  בית שו"ת בש� 

ב') סי' ד' דכשיש(חלק הנ"ל מהרמב"�  שדייק 

בצבור , כתפלה נחשב התפללו שלא ששה 

עניני�: ב' יש בצבור דבתפלה ÌˆÚוכתב

‰�ÈÎ˘‰ ˙‡¯˘‰Ï Ì¯Â‚˘ ‰ÏÙ˙‰כדאיתא ,

שמתפללי� לעשרה מני� ו ברכות  בריש

נצב אלהי� שנאמר  עמה� שרויה ששכינה

בעשרה, קרויה עדה  רש"י ופירש אל, בעדת 

˙ÂˆÓ ‡È‰„ ÂÎ¯·Â ‰˘Â„˜ ˙¯ÈÓ‡ È„È ÏÚ Ì‚Â

Ì˘‰ ˙˘Â„˜בברכות כדאיתא דרבי (מז:),

לעשרה להשלימו  עבדו את שיחרר אליעזר 

ש� וכתב דרבי� , מצוה  מחמת הכנסת בבית

ברבי� שמי�  ש� לקדש דרבי� דעשה הרא"ש

ישראל, בני בתו� ונקדשתי Ê‰כדכתיב ÈÙÏÂ

˘È„˜ ¯ÓÂ‡˘Î ÌÈÈ˜Ó '‰ ˘Â„È˜ ˙ÂˆÓ È‡„Â·

˙ÂˆÓ Ì‚˘ ¯ÓÂÏ ‡¯·Ò ˘ÈÂ ,ÂÎ¯·Â ‰˘Â„˜Â

‡Ï˘ ‰˘˘ Ì˘ ˘È˘ ÌÈÈ˜Ó ¯Â·ˆ· ‰ÏÙ˙

ÂÏÏÙ˙‰ ¯·Î˘ ‰Ú·¯‡Â ÔÈÈ„Ú ÂÏÏÙ˙‰

ÈÂ‰ ˆ"˘‰ ˙¯ÊÁ ÌÚ ‰ÏÙ˙‰ ÏÎ ÌÈÏÏÙ˙ÓÂ

¯Â·ˆ· ‰ÏÙ˙ ¯ÈÙ˘�וסכ בזה, עוד מ"ש וע"ש

או  ששה בו שיש במני� "המתפללי� להלכה

והיתר ביחד, שמתפללי� אנשי� שבעה 

נחשבת כ� פי  על א� כבר , התפללו שמצטרפי�

חזרה לומר  ג� ורשאי�  בצבור, תפלה תפלת�

ככולו, המני� שרוב כהני�, וברכת  קדושה ע� 

ויש יחדיו . מתפללי� העשרה כל היו וכאילו

התפללו  שלא  עשרה  שיהיו שצרי� אומרי� 

ובמקו� בצבור . לתפלה תיחשב שתפלתו כדי

ועשרה בזה. להחמיר אי� תורה  ביטול שיש

בלחש, עשרה  שמונה תפלת  יחד  שהתפללו

תפלת� נחשבת  חזרה, עשו שלא אירע א� א� 

בצבור". לתפלה 

תפילה לעני� יותר  גדולה  שמעלה  מכא�  נראה

התפללו  לא שעדיי� ששה כשיש בציבור 

דחשיב שהתפללו ארבעה אליה� ומצרפי�

אד� החיי מדעת [לאפוקי  בציבור תפילה

ש עשרה שצרי� יותרוהמ "ב בפועל], מתפללי� 

ללא בלבד הלחש תפילת תפילת בשעת מאשר 

שאז  הש"צ, חזרת בשעת בעיקר הוא חזרה ,

בחזרה שכעת כיו�  השכינה השראת  נמצאת ג� 

הברכות בכל ה' את מקדשי� וג� עשרה, ה� 

לתק�  זוכי� וג�  כהני�, ובברכת העמידה,

וכדלקמ� המתפללי� של אבות ב')ברכת ,(אות

שליט"א הראש"ל מר�  מו"ר לנו באר  וכבר 

יוס� א)בילקוט  הערה קכד חזרה(סימ� חשיבות

חזרת הנה וז"ל: לאמרה , צרי� הזה בזמ�  שג�

לדורות, הקבועה חז"ל תקנת היא צבור  השליח

להתפלל  בקי שאינו  מי את  י "ח להוציא כדי

השנה ראש בגמרא וכמבואר ב)בעצמו, (לד

למה לדברי� גמליאל, לרב� לו אמרו תניא,

שליח  להסדיר  כדי  לה�, אמר  מתפללי�, צבור 

לדבריכ� גמליאל רב� לה� אמר  תפלתו. צבור 

לו  אמרו התיבה , לפני יורד צבור  שליח  למה

כש� לה� אמר  בקי. שאינו את  להוציא כדי

ד



הבקי. את  מוציא כ� בקי  שאינו  את שמוציא 

בתשובה והרמב "� קמח)ע"כ. סימ� הדור (פאר

וכול� שהתפללו אד� בני בחברת נשאל

התפלה צבור שליח יסדיר הא�  בתפלה בקיאי�

בקי, שאינו מי את  לבייש שלא כדי עליה� 

לא או זה , על נתק� התפלה  שסידור מפני 

שהיא מפני התפלה  את  צבור  השליח  יסדר 

ידי  יצאו  כבר  שהרי  צריכה, שאינה ברכה

להתפלל  צבור  שליח ירד או בלחש, חובת�

תתבטל  שלא כדי  בלחש לעצמ� יתפללו  ולא

ולא בתחילה בלחש יאמרו או הסדרא, תורת

שאינ� מי  בהצטרפות אלא  ראוי  הסדר  יהיה

ע"כ. מה�. חו� או העשרה, מכלל בקיאי�

ז"ל  חכמי� שתיקנו שמאחר  הרמב "� , והשיב

את להוציא  התיבה לפני צבור  שליח  שירד

גמליאל רב� ולדעת בקי  שאינו השנה מי (ראש

ב) לבי� לד בינו התפלל שלא  הבקי אפילו

ברכה צבור השליח  תפלת אי� כ� א� עצמו,

בזאת אי� ואפילו התקנה , מפני כלל לבטלה

הקידוש שתיקנו כמו  יצא, שלא מי החבורה

הכנסת  א)בבית קא מפני (פסחי� זה עיקר והיה 

ואפילו  כנסיות בתי  בכל כ� וחייבו האורחי�

ערבית באיחור  שאמרו וכמו אורחי�, ש�  אי�

מפני  שבע] מעי� ברכה  [לבר�  שבת  ליל

ואפילו  תמיד כ� לנהוג  וצרי� לבוא , המאחרי�

הנתק�  דבר  כל כ� וכמו בא. שלא מי ש�  אי�

הסיבה שתזדמ� עד דווקא  לאו סיבה מפני 

תמיד  כ� לנהוג  צרי�  אלא  נתק� בעבורה אשר

כ�  ולדעתי לאו. א�  הסיבה תהיה א� בי�

נתנו  שחז"ל נמצא הכי תימא לא דאי הוא 

יודע מי לראות צרי� והיה לשיעורי�  דבריה�

צבור השליח  שיתפלל כ� ואחר יודע, אינו ומי 

הגזירות ביטול הוא  וזה יתפלל. לא או 

זו  הרמב"� תשובה  והוזכרה עכ"ל. והתקנות.

יוס�  קכד)בבית ראשוני�.(סימ� עוד כתבו וכ� ,

בתשובה הרמב"�  הנה תרצ"ד,אמנ� (ירושלי�

לו) חזרתסימ� לבטל ראוי בזמנינו כי כתב,

שכאשר רואי�  שאנו לפי בתפלה , צבור  שליח 

שהתפללו  ההמו� רוב התפלה  צבור שליח חוזר 

השליח  לחזרת קשבת אוז� מטי� אינ� בלחש

שיחה חבירו ע� לספר  פניו  הופ� זה צבור ,

כיחו  להסיר מהמזרח  פניו הופ� וזה בטלה,

להתפלל  בקי שאינו מי  וג� בזה, וכיוצא  וניעו

מפני  כמעשיה� , יעשה הוא ג� זאת  כשרואה

השליח  בחזרת  תועלת  שאי� בלבו שחושב

נתקנה שבעבורה הכוונה  שבטלה ונמצא  צבור ,

בקי. שאינו את להוציא צבור  השליח חזרת 

אלא כלל, בלחש הקהל יתפללו כשלא אבל 

אחת תפלה צבור  השליח אחר  הכל יתפללו

צבור השליח ע� יתפלל הבקי  קדושה , ע� 

השליח  ע� ויכרע ישמע  בקי שאינו ומי בלחש,

יצאו  בכוונה ההיכל אל הע�  כל ופני צבור 

ה' חלול כ� ידי על ויוסר  חובת� ידי כול�

רוקקי� שהיהודי�  באמר� הגויי� בי� שנתפשט 

רואי� שהרי בתפלת�, זה ע� זה ומספרי�

היותר וזה עליו , ומעידי� תמיד זה דבר ה�

שזכרתי. הסיבות מצד הזמני� באלו אצלי נכו�

בתשובה הרמב"� ב� אברה�  רבינו וג� עכת"ד.

כת רוקח  מעשה ספר  בראש וז"ל:שהובאה ב

אבא שתיק� מה ונתפרס� ונתפשט נודע כבר 

העומדי� דורו חכמי עימו והסכימו ז"ל מארי 

צבור השליח  שכשיחזיר ראה שהוא  וזה  עמו.

אוז�  יתנו לא הלחש, אחרי ר�  בקול התפלה

במוסר ולעמוד באימה ממנו לשמוע הע�  כל

בעל  כעומד יעמדו אלא  בתפלה בעמידת�

בשיחה זה ע� זה להסיח ויתעסקו כרחו,

לקדושה כשיגיעו שה� אלא  בה, וכיוצא בטלה

למודי� וכשיגיע הפרקי� ושאר קדוש יענו

דרבנ�, מודי� המדקדקי� התלמידי� יאמרו

ששיחת לפי  גדול, מכשול בזה שיש ז"ל וראה

אינ� וה� מתפלל צבור ששליח בעוד האנשי� 

בעמד�, מוסר  לה� היות מבלי לשמוע מכווני�

שהוא מה שמי�  בכבוד הזלזול מ� בו יש

שה� להיות א� כי בזה  הסיבה ואי� גלוי,

ובלתי  הלחש, בתפלת חובה ידי  יצאו כבר 

ז"ל  תיק� ולפיכ� תפלה . באמירת עסוקי�

וינהוג  מתחילה, צבור  שליח  קולו שיגביה

שמע, על בפריסה שנוהג  כמו בתפלה המנהג 

להוציא מבראשונה קולו יגביה צבור  ששליח 

ה



יתפללו  אחריו והנמשכי� יודע, שאינו מי 

עצמ�. להוציא מקולו נמו� בקול או בלחש

יענו  והע�  שלישית  בברכה  הקדושה ויאמר

ברכת הכהני� ויברכו לענות, שראוי הפרקי�

כל  אחר אמ� יענו והע�  ההודאה, אחר  כהני�

והצבור צבור  שליח ויסיי� וברכה , ברכה

בבת פסיעות  ג' כול� ויפסעו כאחד, תפלת�

כל  מצרי� באר� התיקו� זה ונתפרס� אחת.

הע� וניצולו ז"ל, פטירתו ואחר  חייו ימי

עליו  חלק ולא בו. נכשלי� שהיו מהמכשול

לחולק אותו ייחסו  ולא בזה . דורו מחכמי אחד

סדר היפ� היותו ע� זה, בדבר  חז"ל דברי  על

מחלוקת ביניה� היה שלא להיות התלמוד,

המורי� על  שיקשה  מי אז היה ולא קנטור  ולא

שקרה כמו דמיונות, ובעלי הידיעה מקצרי 

אותו  שסדרנו מה  על מהחולקי� זה בזמננו 

העצומי�. ומהחיובי�  הגדולות מהתועלות

הרשב "ש בשו"ת ג� נו)עכ"ל. שנ"ל (סימ� כתב,

רואי� שאנו  לפי הנ"ל, כתקנה לנהוג  שטוב

צבור , השליח  בחזרת זה ע� זה מספרי� שה�

צבור , השליח חזרת לשמוע אוז� מטי�  ואינ�

ז"ל  הרשב"� א"א איתי  מסכי�  היה  ואילו

ע"כ. כ� . מנהיג  הייתי  חיותו בחיי�  בעודו

לשאלה תשובה  הרמב"�  כתב אחר  ובמקו�

חזרת על שערערו מתפללי� מצבור  שנשלחה

הקהל  כל יצאו  שכבר  בהיות צבור , השליח

שאינו  מי ש� ואי� בלחש , בתפלה חובה ידי 

צבור השליח  חזרת תהיה כ� וא� להתפלל בקי

כי  אומר  אני הרמב"�, והשיב לבטלה. ברכה

זולתי  מטעמ�, לא אבל המערערי� ע� הדי�

הע� כל התפלה, צבור  השליח חזרת בעת  כי

זולתי  לקולו, מקשיבי�  ובלתי פניה� מחזירי�

ושחוק היתול  ודברי בטלה בשיחה  מדברי�

שיש אפשר א� אמנ� הוא . הש"י חלול וזה

שיחזור בעת  לתפלה יקשיבו  כול�  או מה�

ברכה כל אחר אמ� ויענו צבור שליח אותה

התפלה מאמור  לה� מאוד טוב זה  הלא וברכה

עכ "ל. משה. וכתב ר�. בקול

ד' חלק הרדב"ז צד)ובתשובת הביא(סימ�

השליח  חזרת בביטול הנ"ל הרמב"� תשובת

בתשובה הרמב"�  שכתב מה  והביא צבור ,

ומוס� שחרית שבתפלת  ערבי, בלשו�  אחרת

להתפלל  להנהיג יש בלבד טוב ויו� שבת של

רוב לסיבת אחת, תפלה  צבור  השליח  ע� 

מקשיבי� שאינ�  לפי הכנסת, שבבית ההמו�

שהשליח  ונמצא  וכו', צבור  השליח  לתפלת 

לנהוג  יש וכ� לבטלה. ברכות מבר� צבור 

להערב סמו� הרבה שנתאחרו  מנחה בתפלת

במעט  כשנתפלל  החול בימי אמנ� וכו'. שמש

להתפלל  חז"ל לתקנת נחזור  מקובצי� ע� 

כי  הרדב"ז, וכתב ר�. בקול ואח"כ בלחש

ראוי  והגאוני�  התלמוד שמדי� מודי� הכל

נוהגי� וכ� ר�, בקול ואח "כ בלחש להתפלל 

שנהגו  מצרי� במלכות זולת המלכויות בכל

הרמב "� תיק� לא מקו�  ומכל הרמב"�. כדברי 

וזה שכתב, הסיבה מפני  זמנו לפי אלא  כ�

"בזמנינו" שראוי שכתב לשונו מתו� ברור 

אלא לעול� קבועה תקנה זו אי� כ� וא�  וכו'.

המתפללי�, הנהגת ולפי והזמ�  המקו� לפי הכל

ערבי  שבלשו� האחרת מהתשובה  מתבאר וכ�

הרבה תורה  תלמודי שיש בזמנינו אול� הנ"ל,

ורוב� לכ�, מקוד� היה שלא  מה במצרי� 

ומקשיבי� שומעי� וכול� תורה  בני ככול�

א� כראוי, אמ� ועוני� צבור  השליח לחזרת

בשיחה שמדברי� ההמו� מ� מקצת יש א� 

ואלה במיעוט� , ה� בטלי� החזרה , בעת בטלה

שה� מה� ילמדו לא  בתפלה בקיאי� שאינ�

תורה בני שה� מאלה ילמדו אלא מועטי�,

ואחר בלחש להתפלל ראוי  ולכ� הרבי�, שה�

בזמנו  אבל התלמוד . כדי� ר� בקול החזרה  כ�

החזרה שישמע מי  ש� היה לא הרמב"�  של

ששומעי� עשרה ש� היו שאילו אמ�, ויענה

שהשליח  בתשובתו כותב היה לא  אמ�, ועוני�

ולומר לתמוה ואי� לבטלה. ברכה  מבר� צבור 

ומנהגי�ו  דברי�  בכמה שהרי  דרי? אכשור כי

מרביצי  שבאו לאחר  בזמנינו הדורות הוכשרו

והתורה התלמידי�, ורבו מצרי� באר� תורה

לגבי  הדי� והוא פירות ופירי  פירות עשתה

כתקנת לנהוג  אי� לפיכ� החזרה. תפלת 

קהלות הרבה יש בזמנינו כי כלל, הרמב"� 

ו



בחזרת כ� ואחר  בלחש מתפללי� שכול�

לנהוג  והרוצה התלמוד, כדי� צבור  השליח

שכתוב מה על עובר  אחת תפלה ולהתפלל 

אגודות אגודות  תעשו לא  תתגודדו, (יבמות לא

ב) חזרתיג כ� ואחר בלחש יתפללו כול� אלא ,

עכת"ד. צבור . השליח 

ו' חלק  סופר  חת�  פו)ובשו"ת הארי� (סימ�

דיבר ושלא הנ"ל, הרדב"ז דברי את לחזק 

שאי�  מה ושעתו מקומו לפי  אלא הרמב"� 

עכ "ל. בזמנינו. כ�

בתשובה הריב"ש לז)ג� בקיו�(סימ� לצדד כתב

וז"ל: בתפלה צבור  שליח  חזרת של המנהג 

הצבור שיתפללו הוא היפה שהמנהג  ספק אי�

כדי  בלחש עמה� יתפלל צבור והשליח  תחלה

צבור שליח יחזור  ואח"כ התפלה להסדיר 

ראש בסו� שמבואר כמו ר�  בקול להתפלל

ב)השנה מקו�(לג ובכל בקטלוניא המנהג  וכ� ,

אלא כ� נהגו לא בארגו� אבל  תורה , בני  שה� 

ע� מיד המוס� תפלת צבור השליח מתפלל

תחלה, הצבור  שיתפללו מבלי  יחד הצבור

ולא האר� עמי שרוב� מפני כ� שנהגו ונראה

להתפלל בעמל (אפילו)יוכלו  אלא הספר  מתו�

מתפללי�  ולזה ברכות , דאוושי משו� גדול

מקרא שאחר  כמו צבור  השליח ע� יחד  כול�

יוס� בבית וה"ד ע"כ. תקצא)אותו. .(סימ�

הטור  קכד)וג� חזרת(סימ� לקיי�  דיש כתב

צרי�  ולכ� הלחש תפלת לאחר צבור  שליח 

שליח  שאומר  למה ויחיד יחיד כל שיכוי� 

בתשובת הרא"ש אביו תשובת את והביא  צבור .

יט)שאלה  סימ� ד' באות�(כלל לגעור  "דיש

תפלת החז� ע� ואומרי� קול� המגביהי�

דאמר יוחנ� לרבי  וא� וקדושה. עשרה שמונה

בספק היינו כולו היו�  כל אד� שיתפלל הלואי 

אסור כבר  שהתפלל  הכא אבל לא , א� התפלל

שאינו  מי להוציא מתפלל והחז� שנית. להתפלל 

לברכת ולכוי� לשתוק לה� יש והקהל בקי

הכנסת בבית תשעה  וכשאי� אמ�. ולומר  החז�

בעיניי  קרוב צבור שליח לברכת המכווני� 

כי  לבטלה  ברכה  צבור שליח  ברכת  להיות

בעשרה, לאומרה צבור  שליח  ברכת נתקנה 

נראה לברכותיו המכווני� תשעה  וכשאי�

עצמו  יעשה אד�  כל לכ� לבטלה. כברכה

החז�  לברכת ויכוי� זולתו תשעה אי� כאילו

עכ "ל. ראש". כקלות נראה  החז� ע� והמזמרי�

חוזרי� שהיו ש�, יוס� בבית  מר� וכתב

תפלת מתחלת  החז� ע� ואומרי�  המתפללי�

וחתימת�, הברכות  כל פתיחת ע� הסו� עד י"ח 

והיו  במלה , מלה  הקדושה  עמו אומרי� והיו

ע� תפלה  לומר  כשחוזרי� קול�  מגביהי�

בה� לגעור  שראוי  כתב ולכ� צבור. שליח 

התפללו  שכבר  שכיו� האחד טעמי�, משני 

הלואי  יוחנ� דא"ר דהא להתפלל, לה� אסור 

התפלל  בספק כולו היו� כל אד� שיתפלל

והרא "ש לא . התפלל בודאי  אבל הוא דוקא

בתשובה שכתב אזיל יג)לטעמיה  סימ� שאי� (ש�

רבינו  וכדברי חידוש בלא  נדבה תפלת להתפלל 

זה דלפי ומשו� ק"ז , בסימ�  רבינו שכתב האי 

שכבר אעפ"י ומתפלל חוזר  החז� שהרי  קשה 

את להוציא מתפלל והחז� כתב לכ� התפלל,

למשמע אפשר דהוה ומשו�  בקי , שאינו  מי 

ולשוח  להפסיק יכול בקי שהוא דמי מהא

חוזר אינו שהרי  התפלה  חוזר שהחז� בעוד

"וכשאי�  כתב לכ� בקי , שאינו את להוציא  אלא 

שליח  בברכת המכווני�  הכנסת בבית תשעה

צבור שליח  ברכת להיות  בעיני קרוב צבור 

וכו'". לבטלה  הטע�ברכה לומר  חזר  כ� ואחר 

שמגביהי� מפני  והוא בה�  לגעור  שראוי השני

ראש כקלות ונראה החז� ע� ומזמרי� קול�

פתיחת אומרי� היו שלא אעפ"י  כ� ומפני 

מאחר בה�  לגעור  ראוי היה  וחתימת� הברכות

ראש. כקלות שנראה

ערו� בשלח� מר� ג')וז"ל סעי� קכד קהל (סימ� :

פי  על  א� בתפלה, בקיאי� וכול�  שהתפללו

לקיי� כדי להתפלל וחוזר צבור  שליח  יורד כ�

שחכמי� דאחר והיינו, ע"כ. חכמי�. תקנת

בכל  לחפש הצריכו לא  החזרה, לומר תקנו

א� הכנסת  שבבית ואיש איש כל אחר תפלה 

ז



אלא לא , או  להתפלל בקי שאינו מי  ש� יש

לעול�, התפלה  חוזר צבור  השליח שיהיה תקנו

שאינו  מי הכנסת בבית  אחת פע� יהיה שמא

עכ "ל. חובה. ידי  יוציאנו צבור  והשליח  בקי

שיש כל בזמננו החזרה לבטל שאי� למדנו

לקיימה. אפשרות

חזרה להעדי� שיש טעמי� כמה ונלע"ד

תפילה מאשר  מני�, רוב שהתפללו בעשרה

חזרה. ללא קדושה ע� בלחש מני� ברוב אחת

הארבעה‡. לחש מתפללי� שהששה בשעה

מעלת� ניכרת ולא כלל, בתפילה משתתפי� לא

במני�  דני�  א� מלבד בציבור, התפילה לעני�

שגורמי� בזה רק ומעלת� ככולו, רובו די�

שריא. שכינה עשרה ביה  דכל שכינה  להשראת 

הלחש,·. מתפילת חשובה ציבור  השליח  חזרת 

רשות שיש והראיה  האריז"ל, רבינו שגילה כמו 

בה יתגרו שמא לחוש ואי� ר�, בקול לאמרה 

שצריכה החלש מתפילת בשונה המזיקי� 

להפריע שלא  הטע� מלבד בלחש, להאמר 

בה יתגרו שלא הוא חשוב טע� ג� לאחרי� ,

חי איש הב� שכתב כמו ראשונה המזיקי�, (שנה

ב) סעי� תרומה דטע�פרשת גב על א� וז"ל:

שאינו  מי  להוציא הוא  החזרה של הפשטי

בטל  כמעט  דבזה"ז הטע�, עיקר  זה אי� בקי,

והמתפלל  בסידורי�, מתפללי�  דהכל זה טע�

הנה לגמרי האר� ע� יש וא� הוא, בקי בע"פ

שאינו  החזרה  לו תועיל  ולא  כאב� עומד זה

א�  כלו�, מבי� דאי� מאחר  עליה לב נות�

שמבואר הוא החזרה של  העקרי טע� באמת

המפורש הסוד ע"פ ז "ל האר "י  רבינו בדברי

ונעשי� חוזרי�  התפלה דבחזרת  הכונות בספר 

אלא לחש, בתפלת שנעשו התיקוני� כל

יותר וגבוה עליו� במקו� מגעת היא  דהחזרה 

הטע� וזה דלחש, תפלה ש� שמגעת  ממקו�

בלחש, לאומרה מאד לדקדק צרי�  לחש  דתפלת 

בתפילתו  קולו המרי�  על מאד  בזוהר והקפידו

בה, יתאחזו שלא הקליפות מ� הפחד מפני 

אי�  וגבוה עליו� במקו� להיותה  חזרה  אבל 

בקול  אותה אומרי�  לכ� ש� לקליפות אחיזה

להבי�  תוכל דברי� משני ולפ"ז פחד. באי�  ר�

ר�, בקול אותה דאומרי� הא' החזרה, מעלת

כי  התפלה לחזור  ליחיד רשות נית� דלא והב'

לבטל  אי� לכ� עשרה. שה�  לציבור  דוקא א� 

נשאר שלא  הדחק בשעת  רק אלא  כלל חזרה 

שיש לו וברור  בצמצו� עשרה  שה� או זמ�

לחזרה לב� נותני� שאי� המוני�  אנשי� בה�

דאז  לענות , לב יתנו לא  אמני� על ואפילו

ראשונות שלשה הש"�  יתפלל גוונא כהאי  כל

בלחש, מתפללי� כשה� הציבור  ע� ר� בקול

ואחר ונעריצ�, נקדיש� קדושת שיאמר כדי

התפלה יסיי� הש"� ג� קדוש אתה חתימת

נ"ו  אות ט"ז כלל אהר� מנחת ועיי� בלחש,

זה על וכתב עכ"ל , יע"ש הזה כמנהג ע"ש

יוס� א)בילקוט הערה קכד עול�(סימ� שבהליכות

קפב)ח"א  הוכחה(עמוד מזה אי� זה: על כתב

כמה מצאנו שכבר  הטע� . עיקר  זה שאי�

שלה�, הטע� בטל הזה  שבזמ� ותקנות  גזירות

התוס' מ"ש וכגו� הזה. בזמ� ג� נוהגי�  ועדיי�

א)פסחי� בערב(נ מלאכה עשיית שאיסור ,

שזמנו  פסח קרב� משו�  הוא  חצות  אחר  פסח

לנו  אי� שעתה פי על וא� ואיל�, מחצות

מה וכ� לעול� . במלאכה  אסורי� פסח, קרב�

בפסחי�  א)שאמרו בלילי (קא לקדש שתיקנו 

ידי  האורחי� את להוציא הכנסת , בבית שבת 

ח"א בתשובה  הרשב"א וכתב  (סימ� חובת�,

בבהכ"נ שכג) אורחי�  אי� הזה שבזמ� שאע "פ

אלא קידוש אי� דקי"ל א� היי�, על מקדשי� 

קבועה, תקנה שהיא מפני סעודה, במקו�

שתיקנוה שבת בלילי שבע מעי� לברכה ודמיא

א� ובזה"ז שמתאחרי�, שבשדות  הע� משו�

הצבור כל ואפי' בעיר , שלנו כנסיות  דבתי

שבע, מעי� ברכה אמרינ� הכי אפילו בבהכ"נ,

בכל  התיבה לפני שיורד צבור  שליח  וכעני�

שאינ� אנשי�  שאי� במקו� ואפילו יו�,

תיקנוה לא התקנה שעיקר  פי  על  א� בקיאי�,

ע"ש. בקי. שאינו מי  את  להוציא כדי אלא 

בתשובה הרמב"�  האור(הנ"ל)וכ"כ כתב וכ� .

ח "א תשנב)זרוע  וח "ב(סימ� כ), וכ"כ (סימ� .

ח



והר "� א)המאירי קא חיי� (פסחי� (ד� והארחות

רע"א) הרשב"�סג בשו"ת וע"ע הרא"ה. בש� 

רמו)ח"ג  הריב"ש(סימ� מ)ובשו"ת  ע"ש.(סימ� .

תרומה סר� משו� ידי� נטילת תיקנו (חולי� וכ�

א) לאכילה.קו תרומה בזה"ז  שאי� פי על א�

ע"ז תוספות סע"ב)וע"ע טע�(נז ה"נ וא "כ .

ר"ה)הש"ס להוציא(סו� היא  הש"צ שחזרת 

הזה, בזמ� ג� נוהג  תפלה, י"ח בקי שאינו  את 

שבטל  פי  על וא� בקיאי�. הצבור  כל ואפילו

שג� שאפשר  וכ"ש תקנה. בטלה  לא טע�

בקיאי� שאינ� האר� עמי יש הזה בזמ�

למדו  שלא תשובה  בעלי ובפרט להתפלל,

דתיי�. ספר בבתי

כי  בזה"ז, הש"צ לחזרת סמ� נלע"ד ועוד

אפי' בתפלה מכווני� אינ� הצבור  רוב אולי

הדי�, מ�  תפלה י"ח  יצאו ולא ומודי� , באבות

שחששו  אלא ולהתפלל, לחזור וצריכי� 

יכוונו, לא להתפלל כשיחזרו ג� פ� הפוסקי� 

או"ח והרמ "א הטור  קא)וכמ "ש והחז� (סימ� ,

באבות, עכ"פ מכוי� מסתמא  הקהל  בחיר שהוא 

צריכי� כ� ועל חובה . ידי להוציא� ג "כ ומכוי�

מצאתי  ושוב בזה"ז . ג� הש "צ לחזרת הכל

מפאנו  הרמ"ע בשו"ת הדברי� קב)עיקר .(סימ�

יהוס� זכר  בשו"ת הובא  יט)וכ� ד"ה(סימ�

פרומר  צבי אר� בשו"ת וע"ע כב ואול�. (סימ�

סע"ב) לד הלקטד�  ובשבולי יז). ובמש"כ (סימ� .

ח "ג  דעת  יחוה טז)בשו"ת ומכל (סימ� ודו"ק. .

להזהר בהכ"נ של  הגבאי� שעל  למדי� אנו זה

שתהיה מרבי�, ה' ירא צבור שליח  למנות  מאד

באבות ובפרט  התפלה, כוונת על דעתו

הניגו�. על מחשבתו כל תהיה ולא ובהודאה,

אחריותו, גודל שידע לש"צ אזהרה  ג "כ ומכא�

לכוי�  ועליו י"ח , הרבי� את מוציא שהוא 

קהל  כי  חובת�, ידי הקהל את להוציא היטב

מוציא שאינו פי על וא� יסמוכו . עליו עדתנו

לחזור וצרי� וטעה שהתפלל מי הרי הבקי , את 

ידי  יוצא הש"צ לחזרת מכוי� א�  ולהתפלל ,

ברכות התוס' וכמ"ש  ב)חובתו. טעה,(כט ד "ה

ר "ה בתוס' וכ� בה"ג . ב)בש� כ�.(לד ד"ה 

ס"י)ובש"ע  קכד הפשטי (סימ� הטע� ועכ"פ ע"ש. .

ואה"נ  כעיקר . טע�  הוא והפוסקי� הש"ס של

ויאה, יאה הסוד, ע"פ טע� עוד נמצא א� 

טע� לבטל אי� אבל הדבר , נכו� אמת והנה 

ח"ג  אומר  יביע בשו"ת  וע' כ�. משו� הש "ס

ה) אות טו סימ� וח"ז(חאו"ח אות , יד סימ� (חאו"ח

עכ "ל.ד) ע"ש. .

וארבעה‚. התפללו  שלא ששה יש כאשר 

נראה הרמב"�, וכדעת חזרה ועושי� שהתפללו

ברוב לחש להתפלל מאשר  כ�, לעשות שעדי�

תפילת את מעלה  החזרה  כי חזרה, ללא מני�

התפללו, לא שעדיי� הששה כל של הלחש

הבא"ח  שהביא האריז"ל רבינו בדברי כמבואר 

ב) אות א�(לעיל ככולו, רובו היו  קוד� וג� ,

[בפרט  כל. מתו� רוב ולא עשרה, היו לא כי

שכתבו  החמה , בהנ� בדיוק לתפילה שעומדי� 

תפילה על עדיפה  ביחיד בנ� שתפילה הפוסקי� 

החמה]. הנ� אחר  בציבור

להתפלל  עדי� אי� השאלה לעני� נראה לכ�

ע� לחש תפילת להתפלל אפשרות  יש א� 

עשרה, אי� ועדיי� התפלל לא  שעדיי� מני� רוב

ויאמרו  בחזרה עשרה  סה"כ שיהיו כשיודעי� 

ברכות שלש בקול בעשרה שיתפללו או חזרה ,

מי  לעשרה אליה� שיצרפו ע"י ראשונות

חזרה. יעשו ולא  קדושה ויאמרו כבר , שהתפלל

מני�  ברוב להתפלל להעדי� שיש בודאי

מרויחי� שאז במני�, חזרה  אח "כ ולהתפלל 

שהרי  ככולו מני�  רוב שחשיב לחש תפילת ג� 

ועיקר עשרה], עדיי� שאינ� [א�  ששה ה� 

החזרה תפילת  מכח  תהיה  שלה� הציבור תפילת

ויתקנו  התפילה , כל על לחזור יחד שנאספו

דבחזרת האריז"ל מרבינו כדלעיל תפילת� ,

שנעשו  התיקוני� כל ונעשי�  חוזרי� התפלה

מהחז�  האבות בברכת ה� לחש, בתפלת

קדושה, וירויחו ÂÎ¯·Ï˙כדלעיל, ÌÈÎÂÊ˘ „ÂÚÂ

ÌÈ�Ó‡ ˙ÈÈ�ÚÂ ˙ÂÎ¯· ‰‡ÓÏ Ì˙Â�ÓÏ כמו ,

באבודרה� חול)שכתב תפלות בסדר ו' בש�(עמ'

י "ט  של  אחת דתפלה שוש�, ב� אברה�  רבי

ט



י "ט  והיינו, ברכות . נ"ז למני� עולה ברכות

בשמיעת ברכות י"ט הלחש, בתפלת  ברכות

עולה שג"כ אמ� עניית  פע�  וי"ט  החזרה.

בב"י והובא  למני�. קכד)לו יוס�(סי' ובעוד .

ו)חי אות תרומה תמיד (פר' עולת בש�  הביא 

נט) המכוי� (ד� ז"ל, יונה רבינו בש� שכתב 

הקדוש עליו מעלה  התפלה חזרת בשעת 

האחד  תפלות, ג' התפלל כאילו  הוא ברו�

שעונה והשלישי כעונה , ושומע  בלחש, תפלת 

ע"כ  שלשה. הרי כמבר� , הוא שהרי אמ�

ו) הערה מו סימ� יוס� בילקוט לברכת(והובא וזוכי� .

מיד  יאמרו רק מאשר  עדי� ודאי וזה  כהני�,

יתכ�  שאז חזרה, יאמרו ולא בעשרה קדושה

קדושה אחר  יחכו לא  למני� שהמשלימי�

שו� אי� בודאי  כזה  ובאופ� לה�, וילכו

את כלל בעשרה  סיימו לא שהרי עדיפות

זאת יעשו, לא חזרה  וג� הלחש , תפילת

העשירי  את להרויח  שרוצי� הרבה, קורה  ועוד,

בקול  להתפלל מיד  ומתחילי� מני�, שישלי�

לברכת הגיעו אנשי� הששה כל לא ר�,

בקול, התפילה יחד שיתחילו ישראל גאל

ובאופ�  אי�, יחד שמתפללי� ששה  ג�  ואז

אלא בציבור  תפילה די� לה אי� בודאי  כזה

נאמרת הדחק שבשעת  שמע, על פורס רק

כמבואר קדושה אמר שלא יחיד בשביל אפילו

סט)בשו"ע .(סי'

ס  סימ�

קמ"ג) סימ� או"ח (שו"ע

שאלה:

íéììôúîù ïéðîá äøåúä úàéø÷ ïéðòá éúìàùð
åäù íéììôúîäî äùîçå ,äîçä õðäá äãéîò
ïéðîì äðåùàø úìéôú åá úîéé÷úîù úñðë úéáá
õðäá ììôúäì ïéðîä àáì åðéúîäå íéìòåô
ïéðîäî äøåúä úàéø÷ åòîù íééúðáå ,äîçä
íéììôúî äùîç ãåò åòéâä ë"çàå ,íéìòåôä ìù
äáéúì äøåú øôñ åàéöåäå ,äîçä õðäá ïéðîì
äùîçù øøáúä äøåúä úàéø÷ éðôìå ,åá àåø÷ì
äùîçå ïåùàøä ïéðîäî äøåúä úàéø÷ åòîù
íàä íúìàùå ,äøåúä úàéø÷ åòîù àì ïééãò

.úåëøáá äøåúá àåø÷ì íéìåëé

תשובה:

áåø ùé íà àìà äøåúá àåø÷ì ïéà äìéçúëì
úàéø÷ åòîù àìù íéùðà äùù íäù ïéðî
íéã÷ä ïéðîá íéììôúîäî ÷ìç íà íìåà ,äøåúä
ïéðîäî äøåúä úàéø÷ òîùå úñðëä úéáì àåáì
äøåú øôñ åàéöåäùë ÷ø éðùä ïéðîáå ,íãå÷ä

ïéðîäî åòîù åîéã÷äù äùîçù øøáúä ,äáéúì
,äøåúä úàéø÷ åòîù àì ïééãò äùîçå íãå÷ä
,úåëøáá äøåú øôñ àåø÷ì íéàùø äæ ïôåàá
éãé úàöì åðåéë àì åîéã÷äù íúåàù êîúñäá
íéãéúòù åòãéù ïåéë ,åòîùù äàéø÷á äáåç
åîâôì ùåçì ùéù ãåòå ,àáä ïéðîì íéìùäì
ïëù ìëå ,äáéúì åàéöåä øáëù äøåúä øôñ ìù
ïéåëî åðéàù ùåøôá ïåéë íéììôúîä ãçà íà
ïéðîì óøèöäì êøèöé íà åæ äàéø÷á úàöì
ïä äøåúä úåëøáù íéøáåñä óåøéöáå ,åéøçàù
øôñá àåø÷ì øùôàù íéøáåñä óåøéöáå äøåúäî
åòîù àìù íéãéçé ìéáùá íâ äøùòá äøåú

.äøåúä úàéø÷

ביבי"א‡. הדור  מופת מר� לנו באר  (ח"ח הנה 

י"ד) סי' במלחמותא"ח הרמב"� פרק מדברי (ריש

א) ה דמגילה בעשרה.קמא בזמנה  מגילה  בדי�

ממתניתי� המאור , בעל הרז"ה (מגילה שהקשה

ב) לפני כג עוברי� ואי� שמע, על פורסי� אי�

מעשרה. בפחות  בתורה קוראי� ואי� התיבה,

והוכיח  בהדייהו, מגילה מקרא  חשיב לא ואמאי

י



יצא ביחיד מגילה קרא א� עלמא דלכולי מזה

להידור אלא כ� אמרו שלא  בדיעבד, חובה ידי

הרמב"�, זה על וכתב וכו'. ניסא ופרסומי  מצוה

כול� במשנתנו השנויי� כל כי  ראיה, זו שאי�

בדבר , במחוייבי� אלא ואינ� צבור , חובת

יחיד  כל כ� חייב, שהצבור כש� מגילה, אבל 

צרי�  מגילה קרא שלא ויחיד חייב. ויחיד

הרי  עכת"ד. וכו'. ניסא פרסומי משו� עשרה

שמע על פריסה שדי� הרמב"� בדברי מבואר 

שחובות בשיעור�, שוי�  התורה קריאת  ודי�

וממילא ויחיד, יחיד כל חובת ואינ� ה�, צבור 

שמעו, שלא  מני� שברוב שכש� נות� הדי�

השלח�  מר� שכתב וכמו שמע. על פורסי�

סט)ערו� התורה.(סימ� קריאת  לעני� הדי�  כ� ,

בחדא דכולהו השוי�, את לחלק לנו ואי�

נתנאל  שהקרב� כתב [ובגיליו� מחתינהו. מחתא 

פ) אות ז סי' דמגילה הפר"ח (פ"ג וקדמו הקשה

תרצ) לדעת(ס"ס ביחיד אפילו שמע שפריסת

היינו  רש"י לדעת דיחיד הק"נ ותיר� רש"י ,

ע"ש. עשרה רוב בעינ� לכתחילה אבל  דיעבד

חובת אלא קאמר  דלא  דחה זיע"א מר� אול� 

אלא יחיד , כל על מוטלת  החובה שאי� ציבור ,

מגילה משא"כ ה', את לקדש מצוה מני� כשיש

יחיד]. כל  על מוטלת

החיי  לדברי ג�  תשובה אלה הרמב"� ומדברי

יא)אד�  סימ� לא א�(כלל עיו� צרי�  שכתב,

בני  איזה ויש תורה  ספר  קריאת  שמעו כול�

הפע� עוד  לקרות מותר  א� שמעו, שלא אד� 

ערו�  בשלח�  שכתב למה דמי ולא בשביל�,

סט) יחיד (סימ� כל  שש� שמע, על פורס בדי�

מ  החיובויחיד כא� אבל ברכה , אותה חוייב 

שחכמי� אלא התורה, קריאת שישמע רק הוא 

יש כ� וא�  הצבור , כבוד  משו�  לבר� תיקנו

שכל  באופ� אלא  לבר�  תיקנו שלא לומר 

יחיד. בשביל ולא בקריאה חייבי� הצבור

להגר"מ  משה אגרות בשו"ת  וכ� ע"כ. וצ"ע.

ו כר� ד)פיינשטיי� אות מ סימ� חיי� אורח (חלק

יחיד  כל על הוא התורה  קריאת שחיוב כתב,

סמיכה בשו"ת כבר וקדמו ע"ש. וכו'. ויחיד

ע"ג)לחיי� יד ד� ב', סימ� או"ח הגר"ח (חלק ,

שיש נראה ולי וכתב, ש� בתשובה  פלאג'י

תורה ספר קריאת לשמוע ליחיד ג� חיוב

התיקוני� בס' וכדמוכח כא)בצבור , וכו '.(תיקו�

ביבי "א זה על כתב אול� זכר(ש�)ע"ש. ולא 

למה שמסייעי� והר "�  הרמב"� מדברי  שר 

התיקוני� ומדברי  לב. החקרי  זקנו מר  שכתב

כ�. כל  הכרח  אומר אי�  יביע בשו"ת מש"כ (ועיי�

ג) אות לא סימ� יו"ד חלק ד' כתבחלק וכ�  ע"כ. .

חז� לב)הגר "י  חקרי בתשובה(בעל (סמיכה זקנו

ש�) חכמי�לחיי� תקנת  היתה שלא  לי  ונראה  ,

קריאת שישמע או שיקרא ויחיד יחיד כל על

שהצבור אלא טוב, ביו�  או בשבת התורה 

שקראו  וכל יו�, של  בסדרו תורה בספר  יקראו

לא יחידי� כמה  א�  א� יו� של  סדרו בצבור 

ע"כ. תקנת�. נתקיימה שמעו

דמגילה קמא  בפרק הר "� א)ג� דברי (ה הביא

ראיה, זו  שאי� כתב והרמב"� בזה"ל: הרמב"�

ה�. ציבור  חובות הת� חשיב דקא הני דכל

רוב� או עשרה  כ� א� אלא אות� עושי� ואי�

וברכו, קדיש  שמעו שלא כגו� בדבר מחוייבי� 

משו� אלא עשרה צרי� אי� במגילה  אבל 

יש שא�  ומבואר  ע"ש. וכו'. ניסא פרסומי

יכולי� התורה קריאת שמעו שלא מני� רוב

וכ�  בתורה . ולקרות  ששמעו אלה  למני� לצר�

הלכה בביאור ברורה המשנה לנכו� (סימ� העיר 

ס"א) בזה "ל:קמג הנ"ל, אד� החיי דברי על 

קמא פרק בהר"� שמפורש  אחד גדול והראני

שברוב וכו', בזמנה דמגילה  בסוגיא דמגילה ,

הדוחה שיד אמת  וה� ע"כ. סגי. קראו שלא

עשרה דבעינ� הר "� שכתב דמה לומר  נטויה 

קתני  לצדדי� בדבר , שמחוייבי� רוב�  או 

קדיש לגבי ורוב� התורה , קריאת לגבי עשרה

לחלק שאי� שהעיקר  נראה מקו� מכל וברכו.

מני�  ברוב  די התורה קריאת לגבי וג� ביניה�,

האשל  מסקנת וכ� התורה . קריאת שמעו שלא

מבוטשאטש סט)אברה� סימ� כל (סו� שעל ,

קריאת שמעו שלא מני� רוב יש א� פני�

לקרוא תורה  ספר להוציא יכולי� התורה 
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וכ�  ע"ש. יחידי� . בשביל לא  אבל בתורה,

לדוד קר� בשו"ת ג)כתב אות טז ושכ� (סימ� .

ע"ש. בסידורו. יעב"� הגאו� פסק

א)וביבי"ע·. אות הרא "ש(ש� שכתב הביא

יג) סימ� דברכות א התורה(פרק ברכות והמבר� ,

למלאכתו  יצא  א� אפילו לעצמו שחרית

פי  על וא� וכו'. הפסק הוי  לא ולעסקיו

בנו  בחר  אשר  ומבר� חוזר  בתורה שהקורא 

פרשת קוד� הברכות  כל ביר� שכבר  א�

על  נתקנה ברכה שאותה דמי, לא  הקרבנות,

ברכה שנתקנה כמו בצבור  התורה קריאת

ברכת שתיקנו וכמו וכו'. לנו  נת� אשר  לאחריה 

בנ  בחר בזהאשר  וכיוצא ע"כ. טובי�. ביאי�

ברכות החסיד  יהודה רבי בתוספות  (יא כתבו

הריטב"אב) ובחידושי ש�), ובהגהות(ברכות ,

כ)מיימוניות אות תפלה מהלכות ז  ובשבולי (פרק ,

ה)הלקט  משכנות(סימ� בשו"ת  אמנ� ע "ש. .

מקארלי�  ס)יעקב התורה(סימ� שברכות כתב ,

בספרו  עוד כתב וכ� ה�. התורה  מ� בצבור 

בתשובה יעקב ג)קהלת הבאר(סימ� כתב וכ� .

לסוטה  בחידושיו לפי)שבע ד"ה א� (מא. ע"ש. .

חדש ח)הפרי סעי� קלט הבאר(סימ� על  חלק

כתב וכ� ע"ש. בתוק�. דבריו ודחה שבע,

יוס� סק"ח)בברכי מז בחידושי (סימ� וע' .

מגילה  ב)הריטב"א הב "ח(יז ובד' תרפה). .(סימ�

סופר כתב  ובשו"ת כ)ע"ש. ובשו"ת(סימ� ,

דבר  טז)משיב דבר (סימ� והרחב משפטי� , (פרשת

יב) שדה כד, ומרומי כא), דברי (ברכות ובשו"ת ,

א)יששכר  ואכמ "ל.(סימ� .

ו)וביבי"ע ‚. � ה אותיות מועיל (ש� הא� ד�

לששה התורה קריאת ששמעו ארבעה של צרו�

מגיעי� הדברי�  דלכאורה  וכתב  שמעו שלא

דחיי  סמא  בשו"ת כי  האחרוני�. למחלוקת

יג) לאר�(סימ� מחו� אנשי� ששה בדבר  ד� ,

לאר�, לחו� לחזור  מנת על לצפת שעלו

יו� תפלת להתפלל  יכולי� א� פיו את ושאלו

תורה ספר ולהוציא במני�, גלויות  של  שני  טוב

שיצרפו  ידי על לאר�, בחו� כמנהג�  בו ולקרות

והעלה שלה� . למני� צפת מתושבי ארבעה 

ישראל  אר� מתושבי ארבעה לצר�  שיכולי� 

כמנהג� תורה בספר  ולקרוא להתפלל כדי

קוראי� שאי� ששנינו ומה שהואיל לאר�, בחו�

דבר שכל משו� הוא מעשרה, בפחות בתורה

ל�  וקיימא מעשרה, בפחות אינו שבקדושה 

מחוייבי� כשרוב� לו די שמע על  שהפורס

לעשרה. שמצטרפי� לכא� הדי� הוא  בדבר ,

בשו"ת חעלמא שלמה  רבי  הגאו� וקילסו ע"ש.

שלמה  ע"ב)לב קא ד� יב הגאו� (סימ� ג� ע"ש. .

ליעקב אמת  בספר אלגאזי  אות מהר "י א' (סימ�

נעשהג) שכ� וכתב דחיי, הסמא  הוראת הביא

מר�  פסק וכ� ת "ו, ירושלי� עיה"ק פה  מעשה

אמת לדוד בספר ג)החיד"א אות א' ע"ש.(סימ� .

ג ' חלק האדמה  פרי בספר ע"ב)אול�  יז (ד�

אינ� תשעה הרגל עולי  א�  שאפילו כתב,

ישראל  אר� מבני אחד עמ� לצר�  יכולי� 

בחו� כמנהג�  בו ולקרות תורה ספר להוציא

הלק"ט בספר  וכמבואר  ד)לאר�, שכבר(סימ� ,

בשנת ובפרט  קדמוניות, משני� זה דבר  נקבע

ידי  על הרבני� כל וגמרו שנמנו התפ"א,

לאר� חו� מבני תשעה  שהיו שהיה, מעשה

ישראל, אר� מבני אחד עמ� לצר� ורצו

ע"כ. וכו'. תורה ספר  להוציא שלא והסכימו 

חגיגה שלמי בספר  המגיה  ע"א)והרב רלז (ד�

שאדרבה הלק"ט , משו"ת הראיה על העיר 

שכל  בנימי�, מהר "י  הגאו� בש� ש� כתב

עשרה שאינ� זמ� כל לאר� מחו� הבאי�

אלא טוב יו� תפלת יתפללו אל הכנסת בבית

ספר להוציא  לה� שאי� שכ� וכל בצנעא ,

שיצטרפו  עד דיומא מענינא בו ולקרות תורה

שבצרו� אלמא  ע "כ. העיר . מבני שני� או אחד

להוציא דמי שפיר  העיר  מבני שני� או אחד

טעות ואולי  כמנהג� . בו ולקרות תורה  ספר 

א� אפילו לומר וצרי� בהלק"ט , נפל סופר 

משמע וכ� העיר , מבני  שני� או אחד יצטרפו

תשובה ובשערי  עכת"ד. ש�. הלשו� מהמש�

ה) ס"ק תצו שכ� (סימ� וכל לומר , שצרי� כתב,

שיצרפו  ידי על תורה  ספר  להוציא  לה�  שאי�

מוכח  שכ� ובאמת העיר . מבני שני� או אחד

בתשובה בנימי� מהר"י של  הלשו� מהמש�
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אד� ישנה אל שנינו זה ועל  שכתב, הנ "ל,

בהיפ�, שנהגו תראה וא� המחלוקת, מפני 

דוחק אלא חז"ל, פי על  קבוע מנהג אינו

לה�, גרמה ישראל אר� בני ועניות השעה

ויכולי� ועדה קהל  ה� הרי עשרה ה�  א� ורק

כא�  ואי� פרטיו , בכל מקומ� כמנהג  לעשות

ע"ש. עכת"ד. מחלוקת .

המי� ברכות  בספר  תצו)ג� שבשנת(סימ� כתב,

יצחקי  אברה� רבי  דאתרא  המרא היה התפ"א 

ואחריו  כ�, שהורה  והוא  אברה�. זרע בעל

פרי  בעל אבא מר� המנהג  במעוז החזיק

שנה  ט"ז לציו� ראשו� שהיה (משנת האדמה,

התקל"א) שנת עד שצירפו התקט"ז אירע ופע�  .

למר�  הדבר  וכשנודע ישראל, אר� מבני למני�

תשובת לה� והראה עליה�, לו  חרה אבא

אמת בספר  אלגאזי ומהר"י הנ"ל. הלק"ט

ממנו  שנעל� דחיי הסמא אחר נמש� ליעקב

שבשנת רב ומעשה הלק"ט  בשו"ת שכתב מה

מבני  לצר� שלא והראוי  הנכו� ולכ� התפ"א,

עכת"ד. הנ"ל. עול� גאוני  וכהוראת  ישראל אר�

אמת אות ס"ד ובספר  ד� ג' סימ� אחרו� (בקונטרס

שעשו ע"ב) ליעקב האמת  עדות לקיי� כתב ,

הסכמת היתה  התפ"א שנת שעד לצר�, מעשה

בית והלאה מש� אבל  לצר� , שלא  הרבני�

המתירי� כדברי להורות חזרו שלאחריה� די�

מחוורי� דבריו אי� א� ע"ש. וכו'. לצר�

האדמה, הפרי  שכתב כמו והעיקר להלכה,

נינהו  דבתראי המי�, ברכות בספר בריה ומר

שכתב ומה לצר�. שלא ירושלי�  שמנהג  וידעו

אשר  מטה שבספר  חגיגה שלמי קלז בספר  (ד�

ולהוציאע"ד) ישראל אר� מבני לצר� שיש כתב

זולת סימנא , כהאי חזינ� לא אנ� תורה , ספר 

הלק"ט  לשו�  שהעתיק ד)מה  ככתבו (סימ�

וכמו  לצר�, שאי� הסוברי�  מ� והוא וכלשונו,

אלא המי�, והברכות האדמה הפרי שכתב 

ובמקו� בלשונו. סופר  טעות  שיש העיר  שלא

השערי  שכתב וכמו ידי ", "על צ"ל "עד" תיבת 

הנ"ל. סימ� תשובה ב' חלק חיי� לב בשו"ת כתב (וכ�

חגיגהכה) בשלמי המגיה הרב שהגיה כפי או  .

שבספר וא�  עדי�. תעשה ואל שב הילכ� הנ"ל.

ע�  תצו)נתיבי  לצר�,(סימ� להקל שהמנהג  כתב,

שא� הלק"ט, בשו"ת כתב מנהג כבר רואי� 

לכ�  גרמו ועניותה ישראל אר� דוחק כזה,

יותר . ואכמ"ל  חלק וכנ"ל. לעול� חיי� בשו"ת (ועיי�

ד) (סימ� א'א' חלק שאל  חיי� ובשו"ת (סימ� ,

החיי� יג) ובכ� נח), ס"ק תצו ע"ש).(סימ�  .

תלוי  שלנו נידו� שג� לומר  יש ומעתה

המני�  מיעוט לצר� אפשר  א� הנ"ל, במחלוקת

תורה ספר  להוציא בדבר  המחוייב מני� לרוב

ישר היטב המעיי� באמת  אול� בו. ולקרות

זה קרב ולא ביניה�, המרחק שרב פנימו יחזו

נתחייבו  לא ישראל אר� תושבי שש�  זה , אל

שני  טוב ביו�  תורה ספר  בקריאת ועיקר  כלל

הוא, גמור  חול לגבייהו  דהא  גלויות, של

כ�  שאי� מה התורה. מקריאת  ועטירי  ופטירי

בקריאת בו שנתחייבו יו� שהוא דיד� בנידו�

שמעו  כבר  המני� שמיעוט  אלא תורה , ספר 

מקו� ומכל תורה, ספר קריאת חובת ידי ויצאו

רוב אל להצטר� עליה� ערבות חובת  עדיי�

חילקו  גוונא וכהאי  בדבר, שחייבי� המני�

השנה א)בראש שאינו (כט מי שכל שאע"פ

חובת�. ידי אחרי� מוציא אינו בדבר מחוייב 

שיצא פי על א� כול�  הברכות כל מקו�  מכל 

רש"י  שפירש וכמו ערבות, מטע� והוא  מוציא ,

מה מלבד וזאת דיד�. לנידו� מינה  ודו� ש� ,

הטע� ש�  שכתב הלק"ט נידו� בי�  לחלק שיש

ה� הרי  בדבר , מחוייבי�  עשרה  אי� שא�

אד� ישנה לא  ששנינו מה בכלל וה� יחידי�,

וכ�  כא�. שיי� לא זה וטע� המחלוקת , מפני 

לב בשו"ת פלאג 'י חיי�  רבי להגאו� מצאתי

ב' חלק כה)חיי�  בנידו� (סימ� כ� ג�  שנשאל

לנידו�  הלק"ט נידו� בי�  לחלק וכתב דיד�,

הגאו�  ג� ע"ש. שכתבנו. האחרו� מטע� דיד�

רחמי� שערי בשו"ת פרנקו יוס� רחמי� רבי

א ' יז)חלק סימ� על (חאו"ח בזה לחלק העיר

בשו"ת ראיתי שוב ע"ש. הנ"ל. הטעמי� פי

ב' חלק דוד ב)זרע דיד�,(סימ� בנידו�  שנשאל ,

דחיי סמא  הרב מדברי ראיה יג)והביא (סימ�

יג



ישראל  אר� מבני ארבעה  לצר� שהתיר הנ"ל,

ביו� בתורה לקרוא לאר� חו� מבני לששה 

הגר"ח  המגיה והרב גלויות, של שני טוב

דחיי  סמא הרב שדברי  לנכו� העיר  זצ"ל הכה�

המי� וברכות  האדמה שהפרי מוסכמי�, אינ�

להחמיר ראיה אי� ומדבריה� להיפ�, פסקו

שאי�  כלל , חיובא בר לאו דגברא הת� דשאני

התורה בקריאת  בכלל מחוייבי�  ישראל אר� בני

ע"ש. וכו'. הכא  כ� שאי�  מה  לאר�, חו�  של

יבי"א  בתשובת ז)וש� דשפיר(אות ועינא כתב

חיי� לב בשו"ת פלאג 'י חיי�  רבי להגאו� חזי 

ב' כה)חלק והביא(סימ� דיד�, בנידו� שנשאל

הגדולה כנסת  בשיורי החבי"ב מר� שכתב  מה

ג) אות הגב"י תקסו מ� (סימ� האמורי� שבצומות  ,

אלא ש�  אי� א�  אפילו המקרא, ומ� המשנה

אי�  המני� ושאר  מתעני�, שבעה או ששה 

עננו, צבור  השליח  בחזרת לומר יש מתעני�,

דיד�  לנידו� מש� ולמד ויחל . קריאת וכ�

ומדי�  עזרא  מתקנת היא תורה ספר  שקריאת

או  שלשה  לצר�  יכולי� ולפיכ� המשנה,

וכו '. תורה ספר  קריאת  שמעו שכבר  ארבעה ,

חזינ�  לא  ש�  הגדולה כנסת בשיורי [א"ה,

מר�  בדברי הוא כ� אבל כלל, סימנא כהאי 

יוס� בברכי סק"ב)החיד"א  תקסו בש�(סימ�

גדול  קול בשו"ת הוא  וכ�  חביב , ב� המהר "�

יד  קבלה,)(סימ� מדברי שה�  צומות  שבארבע ,

לצר� יכולי� מתעני�, שבעה או ששה  יש א� 

עננו  לומר  מתעני�, שאינ� ארבעה  או  שלשה

האחרוני�. רוב  כתבו וכ� ויחל. בפרשת ולקרוא

ב' חלק חיי� לב בשו"ת עוד קסז ועיי� (סימ�

רע"ב) קיט פלאג 'י ד� המהר"ח בדברי וע' ע"ש]. .

תשובה  להשערי שראיתי אלא (סימ� שסיי�,

סק"ד) וכתב,תקסו יוס�, הברכי דברי שהביא 

יכולי� א� עיו� צרי� מתעני�  ששה כשיש שג�

דמנכר רובא  שאפשר  ויחל, פרשת לקרוא

ע"כ. בעשרה . זמו� וכדי� שבעה , דהיינו בעינ�,

מסופק ז"ל שהרב וכיו� אנכי, הוראה ומיראי

ספר להוציא מעשה לעשות  כח  לנו אי� בזה,

תורה ספר קריאת שמעו שלא בששה תורה

הביא ושוב מכ�. בפחות ולא  בשבעה אלא 

כל  ולכאורה וכתב, הנ"ל, אד� חיי הרב דברי

צירו� מהני דלא יחידי� בשביל  היא  קפידתו

הרוב א� אבל  תורה, ספר  קריאת ששמעו אלו

ואילו  דמי, שפיר  תורה ספר  קריאת שמעו לא

חייבי� הצבור שכל דבעינ� שסיי� ממה

שכל  דבעינ� ליה דסבירא נראה בקריאה,

כלל, צירו� מהני  ולא  מחוייבי� יהיו העשרה 

פלאג'י, הגר "ח וסיי� בידיה . ורפיא  ולאו וה�

שלא שבעה יש שא�  דינא, לעני� שהעולה 

עוד  לצר� יכולי� תורה ספר קריאת  שמעו

וכו '. חובה ידי  ויצאו שמעו שכבר  שלשה 

א' חלק  רחמי�  שערי  בשו"ת ג�  (סימ� ע"ש.

אד�טו"ב) החיי בדעת צדדי� שצידד אחר 

דבעינ�  הנ "ל, פלאג'י הגר "ח כדברי סיי�  הנ"ל,

ושכ�  תורה, ספר  קריאת שמעו שלא שבעה 

האחרוני� בד' המעיי� אבל ע"ש. דבר . יקו�

שהסכימו  יראה צומות ד' של  תענית בדי�

רובא הצריכו ולא מתעני�, בששה להקל

וכ�  הנ"ל. תשובה  כהשערי ודלא דמינכר ,

לדוד קר� טז)בשו"ת סימ� לדחות(סו� כתב

זימו�  בי� יצא  ולחלק תשובה, השערי דברי

רוב כא� שאי� יאמרו שלא היכר  שצרי�  בש� ,

שיי�  דלא  בתפלה כ� שאי�  מה פת, שאכלו

שהתפלל  מי ניכר לא הכי דבלאו דמינכר , רובא

דחיי  סמא הרב ג�  ע "ש. וכו'. לא או  כבר 

יט) בשיטתו (סימ� העומדי� מרעהו ואחוזת

בדבר המחוייבי�  ששה  יש שא� להו סבירא

ויצאו  שמעו שכבר  ארבעה  להו לאצטרופי חזי 

תשובה השערי של ספקו ואי�  חובה . ידי

דפשיטא הפוסקי� כל של ודאי  מידי מוציא 

בששה די תורה ספר וקריאת תפלה דלעני� להו

רבי  הגאו� לנכו� העיר  וכ� בדבר. המחוייבי�

דוד  זרע לספר  בהערה הכה� חויתה  רחמי�

ב' ב)חלק שחשש(סימ� הרח "פ דברי על

הפוסקי� שכל תשובה, השערי  של לספיקו

בדי�  וכ� ע"ש. מחוייבי�. בששה דסגי סוברי�

ערו� בשלח� כתב שמע  על סעי� פורס  סט (סימ�

שמעו.א) שלא בדבר המחוייבי� בששה דסגי

ש�) ובראשוני� כג:, מגילה תוספות .(ועיי�

יד



ביבי "א„. כתב אנכי (ש�)עוד מזו וגדולה

אסאד  יעלה יהודה בשו"ת או"ח הרואה  (חלק

נא) תר "הסימ� אלול שבחודש ודע שכתב,

ובחזרתנו  פאקש, בק"ק הרבני� בועד  כשהיינו

במני�, שהתפללנו לאחר  השכ� בבוקר נסענו

יו� והיה  תורה, ספר  קריאת שמענו לא  א� 

ליישוב הגענו הצהרי� אחר  ורק בשבת , שני

ושלשתנו  מני� וקבצנו כנסת בית  ש�  שהיה 

מקלאש, הגאב "ד ביחד, שהיינו צדק די� בית

אחת, בעצה הסכמנו ואני, סבאטיש, והגאב"ד

של  אשרי בי� בתורה לקרות מעשה ועשינו

תקנת לבטל שלא י"ח , לתפלת  מנחה תפלת 

חלק יעלה יהודה ובשו"ת עכת"ד. וכו'. עזרא

ט)ב' אות רנח הנ"ל,(סימ� אד� החיי  ספק הביא 

שהתפללו  הראשוני�  אי� א� להקל והסכי�

כי  טרחת�, על מקפידי� תורה בספר  וקראו

ע"ש. וכו'. צבור  לטורח  חז"ל  חששו הרבה 

חבריו  ודעת שדעתו המפורש, מ� סתו� וילמד

יכולי� בדבר  המחוייבי�  בשלשה שא� הגאוני�

תורת ובספר התורה. לקריאת שבעה עוד לצר�

סופר ודע)חיי� ד"ה א, ס"ק קלה על (סימ� תמה ,

היו  שלא שנראה שמאחר  הנ"ל, אסאד מהר "י

התורה, קריאת שמעו שלא  שלשה  אלא  ש� 

בשחרית, תורה בספר  קראו כבר הצבור  ושאר 

שנראה במנחה, לקרות  רשאי� היו אי� כ�  א� 

כשיש לפחות  כ� א� אלא  כ� לעשות שאי�

ע"ש. התורה. קריאת שמעו שלא דמינכר רובא

ח "ג  אמת זרע בשו"ת עוד ח)ועיי� (סימ�

מבי� פני לב)ובשו"ת סימ� או"ח ע"ש.(חלק .

ביבי"א  ח)וכתב אות תנא(ש� מצאנו אמנ� 

הוא וסייעתו, אסאד למהר "י ליה דמסייע

רבה האליה שהביא כפי רצב המהרי"ל, (סימ�

ו) והגיעס"ק במנחה , בשבת מתאחר  שכשהיה ,

התורה, קריאת שסיימו לאחר הכנסת לבית

הפרשה, קרא  כ�  ואחר  הצבור , ע�  מתפלל היה

במהרי"ל  הוא  וכ� ש� . תשובה בשערי  הוא וכ�

שבת) הפרשה(הלכות שקרא  בודאי ומשמע .

רש"י  כדעת ליה וסבירא כג בברכותיה, (מגילה

לפרוסב) יכול שמע שלא אחד בשביל שאפילו

ערו�  השלח� מר� וג� שמע. סעי� על סט (סימ�

שמעו,א) שלא  ששה אחר  לחזור  שצרי� שכתב

נמצאי� אי� וא� סיי� , העשרה, מני� רוב דהיינו

ע"ש. שמע. שלא אחד בשביל אפילו אומרי� 

ב' חלק אש שרידי בשו"ת ז)ועיי� .(סימ�

חעלמא  להגר "ש שלמה לב יב ובשו"ת  (סימ�

ע"ב) סו� קא שלאד� שלשה כשיש שכ� וכל .

המאירי  דברי  על לסמו� שיש שאפשר שמעו,

ע"ד) ג' ד� דמגילה, קמא הדרש,(פרק פי ועל שכתב,

שצרי�  צבור  לתענית  מכא� וחור , אהר� ומשה

אינו  מתעני� משלשה שבפחות  כלומר שלשה,

שכתבו  שיש פי על וא� יחיד, תענית אלא 

תענית אלא אינו מתעני� עשרה  ש� שאי� שכל

רבותי  אבל וכו', תורה  ספר  קריאת לעני� יחיד

הדרש. כדר�  בשלשה  מתירי�  היו המובהקי�

חיי� בארחות כתב וכ� וחמישי ע"כ. שני (הלכות

יד) ש�.סימ� בו ובכל חיי� , בארחות עוד (ועיי�

טו) אות תענית הובאהלכות האגודה, דעת וכ� .

הגדולה כנסת  ב)בשיורי ס"ק תקסו בש�(סימ�

אמת זרע בשו"ת וכ� סימ� הב"ח . או"ח (חלק

חלקפו) השדה פרי בשו"ת פסק וכ�  ע"ש. .

צ)ד' שלשה(סימ� שיש שכל דיד�, בנידו�

פשוט  הדבר  התורה , קריאת שמעו שלא

שמעו  שכבר  שבעה למני� לצר� שיכולי� 

אינ� א�  בתורה , לקרות  התורה , קריאת

ע"ש. טרחת�. על מקפידי� 

ביבי "א‰. כתב בשו"ת(ש�)עוד  שתרוג  הגר "מ 

ב' חלק משה  ס)ישיב אודות(סימ� נשאל ,

קריאת שמעו שלא אנשי�  חמשה או ארבעה 

תורה ספר  והוציאו ההיכל  ופתחו תורה , ספר 

שמעו  שכבר  אנשי�  מני� בצירו� בו, לקרוא

הוציאו  שכבר  שכיו� והשיב, תורה , ספר  קריאת

לפג� דחיישינ� משו� בו, קוראי� תורה, ספר 

שלא אנשי� קצת ויש והואיל תורה, הספר

בספר לקרוא רשאי� תורה, הספר קריאת שמעו

לדבריו  סמוכי� יש האמור ולפי ע"כ. תורה.

לכתחלה מקו� ומכל הנ"ל. הפוסקי� פי על

לא שעדיי� אנשי�  ששה  שיהיו להצרי� יש

הגאו�  העלה וכ� תורה. ספר  קריאת  שמעו

טו



א ' חלק בתשובה  קעה)המהרש"�  ושכ� (סימ� ,

המנהג. הרמב"� פשט  בש� הר"� דברי הביא (וש�

א) (ה דמגילה קמא קריאתבפרק שדי� להוכיח

המשנה שכתב וכמו וברכו, קדיש כדי� התורה 

בש� קמג , סימ� ריש הלכה, בביאור ברורה

אחד). גדול

.Âביבי "א כתב לבושי (ש�)עוד בשו"ת  ועיי� 

קמא יט)מרדכי סימ� האשל (חאו"ח מ"ש  שהביא

מבוטשאטש סט)אברה� סימ� שבתחלה(סו� ,

קריאת שמע שלא  אחד בשביל  שאפילו כתב

בתורה, לקרות לעשרה אותו מצרפי� ס"ת,

בפורס כמו קס"ת, שמעו שכול�  פי על א�

דמי, דשפיר  שמע שלא אחד בשביל שמע על

עשרה יש אא"כ לקרות שאי� כתב ואח"כ 

מ"ש וע"ש מני�, רוב עכ"פ או שמעו, שלא

לו וע"ע לז)בזה. סימ� בשו"ת(במה"ת וע' ע"ש. .

ח"ב צז)מהרש"� סימ� דס"ל (סו� דלרש"י שכ'

וברכו, קדיש לעני� שמע שלא באחד דסגי 

העולי� מני� כפי  יש א� בקס"ת נמי הכי

אלה בצירו� לקרות מותרי� המחוייבי� לס"ת

דמגילה פ"ק והרמב"� הרז"ה  ולשיטת ששמעו,

א) ע"ש.(ה מני�. רוב דבעינ� בספרו מוכח (וע"ע

סט) סימ� תורה יקותיאל דעת תורת בשו"ת וע' .

נא) אסאד,(סימ� המהר "י דברי להלכה שהביא

מדברי  וסייעו שמעו, שלא בשלשה דסגי 

אפרקסתא בשו"ת וע"ע ע"ש. הנ"ל. מהרי "ל

עז)דעניא  ח"ב(סימ� אש שרידי ובשו"ת  (סימ� .

ח "ג ז) הלכות  משנה ובשו"ת יז), ע"ש.(סימ� .

ביבי"א י)וסיכ� אות כל (ש� האמור לפי כי

התורה, קריאת שמעו לא שעדיי� ששה  שיש

קריאת שמעו שכבר  ארבעה עוד  לצר� יכולי� 

בתורה ולקרוא המני�, להשלי� כדי  תורה, ספר 

פתי� מנחת להרב ראיתי וכ� (אורח בעשרה.

ע"ב) מג ד� קמג, סימ� של חיי� ספקו שהביא  ,

ש שבשביל ונ"ל וכתב, בזה, אד� שההחיי

כיו"ב וכמ"ש בס "ת , לקרות מותר שמעו שלא

תשובה תקסו)בשערי ב� (סימ� מהר "� בש�

שאולי  נסתפק ש� תשובה בשערי ומיהו חביב ,

וכבר ע"כ . שבעה. דהיינו דמינכר רובא בעינ�

דסגי  שהסכימו האחרוני� דברי לעיל הבאנו

הלו� וג� תשובה . כהשערי  ודלא בששה ,

פרנק פסח  צבי רבי הדור  מופת להגאו� ראיתי

צבי  הר נב)בשו"ת סימ� ספקו (חאו"ח שהביא ,

יעב"� הגאו� נסתפק ושכ� בזה, אד�  החיי של

מבוטשאטש, הגאו�  דברי הביא ושוב בסידורו ,

שלא מני� ברוב דסגי  פתי� המנחת והכרעת

ע"ש. שמעו.

.Ê שהתפללו באופ� שג� כתב ש�  הגרצ"פ והנה

יחדיו, נצטרפו ואח "כ ביחידות, אחד כל הששה

ששמעו  ארבעה ע� המני� להשלי�  יכולי� 

ואפילו  בתורה, לקרוא כדי  ס"ת, קריאת

לומר יכולי� אינ� דבכה"ג  דס"ל להרדב"ז

פרח  ביחידות שהתפללו שכיו� וקדושה, חזרה 

הת� שאני  וקדושה , קדיש די� מנייהו

קריאת משא"כ התפלה, מגו� היא שהקדושה 

יכולי� הילכ� נפשה, באפי  מילתא  דהויא  ס"ת

אלה ע�  המני� ולהשלי�  ביחד להצטר�

ודלא בעשרה. בתורה ולקרות קס"ת , ששמעו

לנידו�  זה די� להשוות  אחד רב שכתב כמו

סברת שעיקר מלבד והנה ע"ש. הרדב"ז.

מר�  מדברי וכמבואר  מוסכמת , אינה הרדב"ז

סט)הש "ע בשו"ת(סימ� רי"ח  שהגאו�  אלא ,

ח"ב פעלי�  כו)רב הרדב"ז,(סימ� לדברי חשש 

נגד  אפי' להקל ברכות ספק דנקטינ� משו�

בשיורי  המי� טהרת בספר וע"ע ע"ש . מר�.

כ)טהרה אות סו� ה מצאנו (מע' הרי מ "מ ע"ש. .

הלקט כו)בשבולי כדברי (סימ� להדיא  דס"ל

התפללו  העשרה שכל שאע"פ הש"ע, מר�

שנתקבצו  כל עצמו, בפני אחד כל ביחידות

לרדת מה�  אחד יכול ביחד, העשרה  כל אח"כ 

הקדושה. ע� ברכות  י"ח  ולהתפלל התיבה  לפני

מגילה המאירי  וכ� ב)ע"ש . סברא(כג הביא 

החיד"א מר� וכ� ע"ש. שאומר . מי יש בש� זו

ברכה סק"א)במחזיק סט הרדב"ז (סימ� על העיר 

יעקב רבי  הרה "ג וכ� ע"ש. הראשוני�. מדברי

החיי�  בכ� סק"ז)סופר סט שהעיקר(סימ� כתב

וע"ע ע"ש. כהרדב"ז. ודלא הש "ע, כמר� בזה

בנימי� משנת צב)בשו"ת ש�(סימ� ובשו"ת  ,
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א)משמואל סימ� אברה� דברי ובשו"ת(בקונטרס ,

ח "א ט)מהרש"ג  קונטרס(סימ� ובשו"ת ,

כו)התשובות להוסי�(סימ� דלא הבו וא"כ ע"ש. .

קריאת לגבי ג� הרדב"ז מדברי ללמוד עלה

ילקוט  בספר  בס"ד במש"כ וע"ע תורה . ספר 

ח "א קכג)יוס� העיקר(עמוד הילכ� ע"ש. .

ביבי"א  וסיי� הנ"ל. הגרצ"פ המור�(ש�)כמ"ש

ששה דהיינו מני�, רוב שיש שכל האמור  מכל 

יכולי� ס"ת, קריאת שמעו לא שעדיי� אנשי�,

שמעו  שכבר  ארבעה  עוד ע�  המני�  להשלי�

בעשרה. בתורה  לקרות כדי ס"ת , קריאת

ברורי�. והדברי� 

.Áהרב ערו� סעי� ובשולח� תפט סימ� חיי� (אורח

אלאיב) כלל עמה� ספר  לא ואפילו שכתב

שספרו  הציבור  ומ� אחד מ� הספירה  ששמע

נתכוי�  לא הוא וג� להוציאו, כלל נתכוי� ולא

לא תומו, לפי  שמע אלא זו בשמיעה לצאת 

ואפילו  כעונה, שהשומע בלילה כשיספור  יבר�

בספירה לצאת מתכוי� אני  אי� מחשב היה א� 

צריכות אי� שמצות להאומרי� כלו� זה אי� זו

מתכוי�  אני  מחשב כ� א� אלא  כלל, כוונה

עובדיה ובחזו�  ע"כ. בה. לצאת (יו"ט שלא

רלא) המנהג עמוד על להעיר  יש זה ולפי כתב

העומר ספירת וסופר  מבר�  ציבור שהשליח

ספירת וסופרי� כול� מברכי� כ� ואחר תחילה,

בשמיעת� חובת� ידי  יצאו כבר  והרי העומר ,

השולח� בער� [מיהו ציבור. ס מהשליח (סי'

בעלמאסק"א) בשמיעה  לצאת רוצה שא� כתב

בפיו  הברכה כשמזכיר ורק לצאת, כוונה צרי�

לשו�  בשו"ת כתב וכ� ע"ש. כוונה. א "צ

נח)לימודי�  שרגא(סי' בשו"ת וכ"כ תו. בד"ה

ח "ה צו)המאיר הכא(סי' דשאני ונראה  ע"ש]. .

ציבור השליח  שמבר�  שאחר  יודעי�  שהכל

לבר�  חוזרי� הציבור  כל העומר ספירת  וסופר 

לצאת שלא בהדיא  כיוונו כאלו וחשיב ולספור ,

אלא ציבור , מהשליח בשמיעת� חובה ידי

כיוצא שכתבו וכמו עצמ� . וספירת בברכת

דברכות קמא פרק בסו� יונה רבינו תלמידי בזה

שמצוות(יב.) פי על שא� שמואל, רבינו בש� 

אבל  בסת� , מילי הני כוונה , צריכות  אי�

יוצא. אינו חובה ידי לצאת שלא במתכוי� 

בבית� להבדיל העול�  נוהגי� זה "ומטע�

שכבר פי על א� טוב, ויו� שבת במוצאי

ונשיה� ה� הכנסת  בבית  ההבדלה שמעו

בבית ההבדלה  ששמעו שבשעה מפני ובניה�,

בבית�, ולהבדיל לחזור  כוונת� היתה  הכנסת 

חובה ידי לצאת  שלא להדיא כיונו וכאילו

בהבדלה א� כי  הכנסת , בית של בהבדלה 

פרק בסו� הר "� ג� וכ"כ  ע"כ. שבבית� ".

השנה  דראש שמואל,(כח.)שלישי רבינו בש� 

או "ח ערו� בשולח� מר� ד)וכ"כ סעי� ו :(סימ�

השחר , ברכות אד�  שביר� שאחר  נוהגי�  "יש

אמ�, מהעוני� אחד חוזר  אמ�, אחריו  וענו

כול�, עושי� הזה  וכסדר  השחר , ברכות  ומבר�

יצאו  כבר  שהרי ולומר עליה� לערער  ואי�

שהמבר�  תחילה, אמ� שענו ובמה בשמיעת�

אינ�  ה�  וג� חובה, ידי להוציא� מכוי� אינו

ע"כ. בברכתו". חובת�  ידי לצאת מכווני�

כאלו  הוי תמיד , מנהג� שכ� כיו� האמור ולפי

מפי  הברכה בשמיעת לצאת שלא בפרוש כיונו

ויציב אמת  זה [כי כא� . הדי� והוא המבר�.

בפירוש מכוי� שא�  כמעט , הפוסקי� לכל

כרחו. בעל יוצא  אינו חובה, ידי לצאת  שלא

התוס' לט.)וכ"כ והרא"ש(סוכה דסוכה , ג (פרק

לג) והמאיריסימ� מב.), חלק(סוכה זרוע ואור  ,

שיג)ב הלקט (סימ� ושבולי שסו), וכ"כ (סימ� ,

בתשובה  תנח)הרשב"א הבית(סי' מר� והביאו ,

תפט)יוס� בב"י (סי' וכ"כ תקפט). הרב(סי' בש�

ידי  שיוצא שסובר  כהרא"ה ודלא מועד. אוהל

הרשב"� וכ"כ ע"ש. כרחו. בעל (בפסקיו חובה

כח.) השנה ובראש רנג, עמוד מב: בשו"תלברכות וע"ע .

מברונא נ)מהר "י אב�(סימ� ובטורי  השנה , (ראש

אשכח.) עמודי  ובשו"ת רע"ב). כח ואתוו� (ד� ,

כג)דאורייתא לחסידי�(כלל וראיתי ואכמ "ל] .

ספירת וסופרי� מברכי� שהיו מעשה  ואנשי

ידי  לצאת  כדי ציבור , השליח  ע� יחד העומר 

יתירה וחומרא הנ"ל. זלמ� רבי הגאו� חובת

הראשו�  שבלילה הדבר טוב מקו� ומכל היא.

הספירה  שיזכור)של מתי ושנה,(או שנה בכל ,
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לילה בכל מכוי� "הריני  ויאמר : בפרוש יתנה

רוצה שאיני העומר , ספירת  של הלילות מ�

כי  ציבור , השליח  ובספירת בברכת  חובה ידי

בגילוי  ודי בעצמי". וספירתי בברכתי דוקא א� 

בשו"ת ועיי� הספירה. של  הלילות לכל זה דעת

ג חלק  משה מט)ישועות  ע"כ.(סימ� .

דכיו�  דיד�, לנידו� האמור  לפי  אנ� נחזי  וכעת

לבית לבוא שהקדימו הראשוני�  שהחמישה 

השני, במני� להתפלל שעתידי� וידעו  הכנסת ,

הראשו�, ממני� התורה קריאת שמעו ובנתיי�

לצאת מכווני�  שאינ� דעת�  גילו כאלו חשיב 

שיודעי� כיו� הראשו�, מהמני� התורה בקריאת

שכתבו  וכמו השני, במני� להתפלל שעתידי�

קמא פרק בסו� יונה רבינו תלמידי בזה כיוצא

דראש(יב.)דברכות שלישי  פרק  בסו� והר"�

מר� (כח.)השנה וכ"כ שמואל, רבינו בש�

או"ח  ערו� ד)בשולח� סעי� ו על (סימ� שא� ,

בסת�, מילי הני כוונה, צריכות אי� שמצוות פי

יוצא, אינו חובה  ידי לצאת שלא  במתכוי�  אבל 

שלא במפורש גילו א� שכ� ומכל וכדלעיל.

בתנאי  גילו א� רק אפילו חובה , ידי לצאת 

שמעו  שלא  מני� לרוב להשלי� יצטרכו שא� 

בקריאה לצאת  מתכווני� לא ה� התורה  קריאת

הב"י שכתב וכעי� תפ"ט)זו, ס' בש�(או"ח

ע"ש ויטרי במחזור  בש� אבודרה� הר"ד

חיי� לאורח בחידושיו  איגר  עקיבא רבי והגאו�

מו) סימ� יוע�(סו� בפלא קריאת ובספר  (מערכת

ביבי"אשמע) זיע"א  מר� באור�  כ� והעלה ,

ל"ז) סי' או"ח יוס�(ח"ט בילקוט  והובא עי"ש,

תמב) עמוד נח חשיבי (סימ� השני המני� ממילא .

ואפילו  התורה, קריאת שמע לא שעדיי� כמני�

וכדעת התורה קריאת  שמע שלא  מני� רוב רק

דחיי סמא יט)הרב  כדלעיל (סימ� מרעהו ואחוזת

ב) ישיב(אות בשו"ת שתרוג  הגר "מ  ובצירו� ,

ב' חלק ס)משה  ד)כדלעיל(סימ� שביצא(אות

ספר של לפגמו לחוש יש לתיבה  תורה הספר

שלא חמשה או ארבעה  אפילו לקרוא והתיר 

שו"ת דעת ובצירו� התורה, קריאת שמעו

מקארלי� יעקב ס)משכנות שבע(סימ� והבאר 

לסוטה לפי)בחידושיו ד"ה שברכות(מא. דס"ל

כדלעיל  ה� התורה  מ� בצבור  ב)התורה ,(אות

המאירי דעת  ג'ובצירו�  ד� דמגילה, קמא (פרק

חיי�ע"ד) יד)וארחות סימ� וחמישי שני ,(הלכות

דעת וכ� האגודה , דעת וכ� ש�, בו ובכל

אסאד יעלה יהודה נא)שו"ת סימ� או"ח (חלק

בברכות בס"ת לקרוא שאפשר  שס"ל ועוד

כדלעיל  הקריאה שמעו שלא שלשה בשביל

ג) המהרי "ל(אות לדעת שכ� ומכל שבת), (הלכות

רבה באליה ו)והובא  ס"ק רצ"ב (לעיל ועוד(סימ�

ג) שמעאות שלא אחד בשביל שאפילו שס"ל

וכדעת בברכות, בעשרה קוראי�  התורה  קריאת

ב)רש"י כג שלא(מגילה אחד בשביל שאפילו

מר� וכ "פ שמע על לפרוס יכול (סימ� שמע

ס"א) ספקס"ט מטע�  ג� להתיר  אפשר ובכה "ג ,

בשביל  שאפילו כהסוברי� שמא ספק ספקא ,

לקרוא אפשר  התורה קריאת שמעו שלא יחידי�

מני�  רוב דצרי� לומר  תמצי וא� בברכות,

שיודעי� כא� שמא  הקריאה, שמעו שלא

דעת� כגילו הוי אחר  במני� להתפלל שעתידי�

ואע "ג  ראשונה , בקריאה לצאת מכווני�  שלא

משו� ספיקא ספיקא מועיל לא שבברכות

הסוברי� שיש כא� לבטלה, ברכה איסור חומר 

אמרינ�  התורה מ� בציבור התורה  שברכות

ביב "א כמבואר  בברכות , ספיקא ספיקא בכה"ג 

אלא) ד"ה יז אות כח' סימ� או"ח המכת�(ח"ג ע"פ

ג')לדוד  ס' בחזו"ע(חאו"ח רלח)וכ"כ (עמוד

לקיי� כדי  בברכות  ספיקא לספק להכנס שכדאי

דאורייתא. שהיא אומרי� שיש מצוה
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סא  סימ�

קט"ז) סימ� דעה יורה (שו"ע

שאלה:

úåìùåáî íéöéá ìåëàì øúåî íàä éúìàùð
?äìéìä ïäéìò øáòå ïúôéì÷ ä÷ãñðù

תשובה:

äôåì÷ äöéá ìëàîá óà ì÷äì ùé ïéãä ø÷éòî
äãðá àøîâäù â"òàå ,äìéìä äéìò øáòù(.יז)

íéøîåàä íéáø î"î ,äæá àúðëñ àëéàã äàéáî
èøôáå ,äòø çåøì ùçéîì ïì úéì åððîæá éë
êëî äøéúé åà ,éìëá íéöéáä åçðåäù ïôåàá
.øúåîã äìåâî àìå äñåëî éåäã éìë êåúá éìë
ìò øåñéàä ø÷éò íàä åðéúåáø å÷ìçð ïë åîë
,äòéîâì äéåàøä äéç äöéá ìò åà úìùåáî äöéá
,äøåöå íù éåðéù éåäã íéöéá ú÷áà éáâì ïëå
àëéä î"îå ,êåîñéù î"ò åì ùé ì÷äì äöåøäå
.íéøñåàä úòãì ùåçìå äæá øéîçäì ïåëð øùôàã

åã äæ ìëåïúôéì÷á íéöéáä åéä àìù ïôåàá à÷å
àìù åà åäùìë ìëàîá úåáøåòî åéä àìù åà
ïúôéì÷á åà úåáøåòî åéä íà ìáà ,åçìîåä

.ùùç àìì ïìëåàì øúåî

בימינו  רעה לרוח לחשוש יש  הא�  א .

בנדה ה'(יז.)איתא יוחי: ב� ר "ש "אמר �

ודמו  בנפשו מתחייב אות� שהעושה  ה� דברי�

וביצה קלו�, ובצל קלו�, שו� האוכל בראשו:

עליה�  שעבר  מזוגי� משקי� והשותה קלופה,

צפרניו  והנוטל הקברות , בבית  והל� הלילה,

מטתו", ומשמש  ד� והמקיז לרה"ר , וזורק�

רש"י  ופירש הלילה)ע"כ. עליה� שעבר �(ד"ה

הזכיר ולא ומשקי�" ובצל אשו� קאי "אכולהו

דמוכח  בזה העירו  ורבי�  ביצה, ג� בפירושו

כלל. בגרסתו  ביצה נזכרה דלא  מהא

יעקב חלקת בשו"ת כתב לט)וכ� סי' (יו"ד

עוד  לי נראה "וכעת  � וז"ל הדברי� ביישוב

היה לא דלרש"י דמסתפינא, לולא להוסי�,

ש� וכמפורש קלופה, ביצה של  הגירסא כלל

קאי  אכולהו הלילה , עליה�  שעבר ד"ה ברש"י 

ביצה. כלל הזכיר ולא ומשקי� ובצל אשו� 

בעל  הרשב"�, דבחידושי  לזה, סמ� לי  ויש

אר� בש"ס מחדש כעת הנדפס התשב"�,

בפרק לשונו וזה  המקורות, אל בהוצאת ישראל

בנפשו, מתחייב האלו דברי� העושה היד כל

ומשקי�  הלילה עליה� שעבר קלופי� ובצל  שו�

קלופה, ביצה כלל הזכיר  ולא וכו ' מזוגי� 

הגירסא לפניה� היה שלא לשער שיש  באופ� 

קלופה". ביצה של כלל 

וכתב בשנית  ידו הני� קי"א)עוד  סי' �(ח"א

שאמר שו"מ הגאו� בש� מביאי� ראיתי "והנה

דברי  שדקדק מרגליות  רא"ז הגאו� דודו בש� 

י"ז)רש"י "אכולהו (נדה לילה עליה� שעבר  בד"ה 

"ביצה", והשמיט ומשקי�" ובצל אשו�  קאי 

בביצה כלל סכנה דאי� רש"י דכוונת  ואמר 

הגמ ' כוונת  רק הלילה , עליה שעבר  קלופה

דמו  והאוכל� קלופה ביצה לאכול דאסור 

צנו�  "אתרוג  ק"ח: בשבת כדאיתא בראשו,

יוצאי� אינ� החיצונה  קליפת  אלמלא וביצה

דביצה החיצונה  קליפת� ופירש"י מעיי�" מבני 

דסכנה לומר  בנדה הגמ' וכוונת החלבו�, הוא 

ע"כ. החלבו�" בלא החלמו� לאכול

אג "מ  כ)ובשו"ת סי' ח"ג "ועיינתי (יו"ד � כתב

רש"י  דברי על שעמד  ברש"ש וראיתי בספרי�

מלשו�  משמע אבל  ביצה , בדבריו חסר וכתב

ביצה בגמ' רש"י בגירסת חסר  היה שלא זה

וא"כ  ביצה רש "י בלשו�  שנחסר אלא  קלופה,

מקו� יש ודאי אבל לדידיה, רש"י פליג  לא

כתוב היה  לא  בגמ ' רש"י שבגירסת לומר

קלופה שבביצה וסובר  רש"י פליג  וא"כ ביצה,

שרש"י  לומר יותר  מסתבר וקצת סכנתא, ליכא

דבר שיחסיר  טע� שו� דאי� כלו�  החסיר  לא

עכ "ל. בגמ '" מהגירסא  אחד

יט



בכתבי  לדברי�  אזכור  מצינו לא  כ�, כמו 

זה די� שהביאו והטושו"ע הרמב"� הקדמוני� 

שכיח  שהדבר העובדה  א� על וזאת להלכה,

הסיבה מה לשאול ויש ואתר , אתר  בכל ומצוי 

למעשה. להלכה הדברי� הובאו שלא לכ�

הלל  ב� מרדכי ר ' כבר התייחס הנזכרת ולשאלה

מרדכי  תסא)בהגהות רמז המוציא פ' �(שבת וכתב

חיישינ�  לא אמאי  ששאלת  קלופה "ומביצה

היד כל פרק כדאיתא רעה יז.)לרוח יפה(נדה ,

כתבי  נמי אי בינינו, שכיח לא דדילמא  כתבת�

עכ "ל. מאיר " העני  ושלו� מצילי� שעליה� הקדש

כתבו  כבר  בזמננו הרעה הרוח המצאות  ובעניי�

ביומא שיבתא)התוספות  משו� ד"ה בעניי� (עז:

לתי  פת  שמאכילי� ידיי�מה נטילת בלא נוק 

ר "ת ופירש שחרית, ידיה� שנטלו א� ועל

הת�)בחולי� ד"ה שורה(קז: שיבתא הרוח שזו

חונקתו  לתינוק שמאכלי� ובשעה המאכל, על

להזהר נהגו לא וכעת ידיה�, נטלו לא א�

התוס' וכתבו עז:)בזה, שהעול�(יומא "ומה  �

רוח  אותה שאי� לפי בזה עכשיו נזהרי�  אי�

נזהרי�  שאי� כמו המלכיות , באלו שורה רעה

הזוגות". ועל הגילוי על 

שלמה של  י� בספרו המהרש"ל בזה כתב וכ�

פ"ח) רוח (חולי� משו�  הוא שהטע� "מאחר �

והאידנא וכו', מאיסורא סכתנא וחמירא  רעה,

הנזכרי� רוחות שאות� לפי בזה, נזהרי� אי�

ובת שיבתא כגו� בינינו, מצויי�  אינ� בתלמוד

יו� תוספת ובספר  ע "כ. גו'" וזוגות  מלכא ,

עז:)הכיפורי� הזה(יומא בזמ� "הלא � כתב

בעיניו  שנגע  דמי שמענו ולא ראינו לא מעול�

רוח  דג� אלמא עיניו, דנסמאו ידיו יטול טר� 

ע"ש. וגו'" בינינו מצוי  אינו שחרית של רעה

אריה ש� בשו"ת  כתב כז)וכ� סי' ובשו"ת(חיו"ד

צדק ס"א)זבחי ס"ק קט"ז טעמא(סי' דמהאי  כתב

קלו� שו�  האוכל במ "ש נזהרי� העול�  אי�

דמו  הלילה  עליו שעברה וכו' קלו� ובצל

לא רעה  ורוח רעה, רוח משו�  דהוי  בראשו,

בינינו. שכיחי

מאיר יד יט)ובשו"ת  שבימינו (סי' שכיוו� כתב,

רעה, רוח  אותה של להמצאותה לחוש אי�

נ"ל  הגמרא דברי והטושו"ע הרמב"� השמיטו

שאי�  ישראל של מנהג� יפה ולכ� מחיבוריה�,

קלופה וביצה קלו�  ובצל קלו� בשו�  נזהרי�

"פרי  ובשו"ת עכתו"ד . הלילה. עליה�  שעבר 

ס"א)השדה " הובאו (ח"ג לא מדוע ג"כ תמה

ומסיק הפוסקי�, בדברי להלכה הגמרא דברי

בזה אי� בזמננו כי  הקדמוני� שידעו כיו� שאולי

כבימי  מצויה רעה  הרוח  דאי� ממש של סכנה

בשו"ת הובא וכ� הדברי�. הזכירו לא התלמוד

הזהב" יד)"קב סמכו (סי' הנראה שככל וביאר

נזהרי�  דאי� מרדכי בהגהות  לעיל המובא  על

הרוח  בינינו  שכיח  לא  דדילמא  קלופה מביצה

בקונטרס לכתחילה  בדבר דהקל מצינו וכ� רעה.

אורח " ד')"עובר  וכדברי (סימ� האדר "ת, להגאו�

צבי  הר  בשו"ת  בזה  להקל הורה וכ� המרדכי,

ע"ד) אג "מ(יו"ד ובשו"ת הנ"ל. המרדכי (יו"ד ע"פ

כ) סי' שאיכאח"ג דרשב"י הא בעצ� "והנה � כתב

מאתמול  קלופי� שהיו וביצה  ובצל בשו�  סכנה

בדברי  לא בש"ע הובא לא הלילה עליה� ועבר 

בגמ ' שמפורש א� הרמ"א בדברי ולא המחבר

הא בש "ע שהובא  א� להאוכל, דאיכא סכנה

ביו"ד המטה תחת ומשקי� קט"ז דתבשיל (סימ�

ה') הוזכרסעי' שלא א� עליה� שורה רעה  שרוח 

אולי  שלכ� זה, בשביל האכילה איסור  בגמ '

הוא דרשב"י דדי�  ורמ"א הש"ע שסובר משמע

וכדחזינ�  עליו, פליגי ורבנ� יחיד דעת רק

להקל  הורה וכ� ע"כ. זה" הזכיר לא שבירושלמי

הלוי שבט  קסט)בשו"ת  סי' אורחות(ח"ג ובספר 

רי)רבינו עמוד להשלי� (ח"א אסר  החזו"א כי הביא

סבירא הוא דג� מהא ומשמע קלופה, חיה ביצה

בזה. להקל יש דהאידנא  ליה 

להו  דסבירא מהפוסקי�  לרבי�  מצינו מיהו

הפר "ח  וכ"כ זה , איסור שיי� בימינו (יו"ד שג� 

סק"א) קטז מהרש"�סי' ובשו"ת  קמח), סי' (ח"ד

בלשו�  וכתב המרדכי  שהסתפק שכיו� כתב

בזה להקל אפשר  אי בינינו" מצוי  אינו "דילמא

כתב וכ� בנפשו. דמתחייב סכנה, בחשש ובפרט 

הרב ס"ז)בשו"ע ונפש גו� שמירת הל ' העתיק(חו"מ

כ



שו� יאכל "ולא � וכתב להלכה הגמרא דברי

שעבר קלופה  ביצה או קלו� בצל או קלו�

עליה� שורה רעה שרוח  מפני הלילה  עליה�

וכ�  ע"כ. וחתומי� " בבגד צרורי� ה�  אפילו

השלח� בערו� בזה להחמיר  סכ"ב)כתב קטז ,(יו "ד

סי"ד)ובבא"ח פנחס פר' בספרו (ש"ש עוד וכתב

יהוידע יז.)ב� תיבת(נדה ה� . דברי� "חמישה �

שיתבטלו  תקוה ואי� בכ�, שישארו לומר  'ה�'

אמר ולזה בזוגות, היה כאשר  הזמ� אור� לפי

'מתחייב דאמר  והא  כ� . תמיד יהיו בהווית� 'ה�',

בנפשו  מתחייב תחילה  כי בראשו ', ודמו בנפשו

ואח"כ  בנפשו, תדבק אשר רעה רוח  מחמת

בראשו, דמו  אמר  וע"ז לגופו, נזק מזה יגיע

דלא אע"ג  והנה עכ"ל. גופו" נזק על דקאי

והטושו"ע הרמב"�  בכתבי הדברי� נזכרו

לקוטי  בספרו חיי�  החפ� כתב מ"מ  וכנ"ל,

ז')הלכות אות משפט בעי� הספר, מדפי ז. "לא(נדה �

ליזהר צרי� בודאי ומ "מ ברמב"�, זה  מצאתי

אג "מ  בשו"ת  להחמיר  כתב וכ� ע"כ. בה� "

כ) סי' ח"ג הלכות(יו"ד משנה ובשו"ת  סי', (חי"ב

נוחלי� כ) ביש "ומצאתי  � וכתב בדבר נשאל

ז"ל) השל"ה כתב(לאבי וז"ל: הסכנה, מ� באזהרות

קע"א)בסמ "ק המות(סי' ס� האד� זיעת כל וז"ל

וביצה קלופה ובצל קלו� שו� יאכל  ולא  וכו'

שאינ� בנ"א  ויש הלילה, עליה�  שעבר  קלופה

שחרית בשבת  שחוקי� קלופי� שומי� אוכלי�

שלח� מאחר חוששי� שאינ� ויש זה, מטע� 

השומי�  קליפות  שמשימי� ויש בתוכ�, מעורב

לאכל�  אסור  הכי דבלאו ומבואר  עכ"ל . לתוכה

סכנתא דחמירא זה לכל שתחוש וראוי ש� וסיי�

רבנו  עוזנו גאו� כתב וכ� עכ"ל . מאיסורא "

אומר  יביע בשו"ת  זצוק"ל יוס� (ח"ב עובדיה

ז) סי' להמצאותהיו"ד לחוש יש בזמננו  שא�

דאפשר . היכא  להחמיר  נכו� וע"כ רוח  של

אחר בדבר כשמעורבי� ב .

קלופות ביצי�  מאכל האוסרי�  לדברי א�

וג� רעה רוח משו� הלילה עליה� שעבר 

נמצאי� שבו באופ� כי  ה�  מודי� מ "מ בזמננו,

או  בתערובת  הבצלי� או השומי� הביצי�,

כלל. לכ� לחוש אי�  עליה� מקליפת�  ששיר 

הסמ"ק קעא)וכתב להניח (מצוה "שלא �

דכתיב כ"ב)מכשולות  דמי�(דברי� תשי�  ולא

חכמי� סמכו וג� וכו' ל')בבית� על (עכו"�

ו  סכנה בו שיש דבר  כל לאסור  וכ� זה כו'

שעבר קלופה  וביצה קלו� ובצל קלו� שו�

אוכלי� שאינ� אד� בני ויש  הלילה, עליה�

מטע� שחרית בשבת שחוקי� קלופי�  שומי� 

מעורב שלח� מאחר  חוששי� שאינ� ויש זה,

לתוכ�" השומי� קליפת  שמשימי� ויש בתוכ� ,

להאי  למיחש  ל� דלית מדבריו ומשמע ע"כ.

הנ"ל  הדברי� מצויי�  שהיו במקו�  איסורא

מוסר שבט  בספר  דבריו והובאו בתערובת .

מ') זצ"ל.(פרק הכה� אליהו ר ' להגה "ק

האר� שדה  יח)ובשו"ת סי' או"ח על (ח"ג סינגר 

מער "ש שומי� לקלו� העול� שנהגו מה

שהוא עוד שכל  רבי�, ימי�  בחומ�  ולהניח� 

דמי. שפיר  בתערובת,

יושר לקט בספר  הובא י')וכ� ד� דהוא(יו"ד

ישראל  ר' הגאו� על ועדויות  הנהגות  אוס�

ר ' מתלמידו הדש� תרומת  בעל זצ"ל איסרלי� 

נוהג  שהיה רבו על שהעיד משה, ב� יוס�

באופ�  הלילה עליו  שעבר בצל חצי לאכול

חציו. על קליפה שהשאיר

דנדה היעב"� בהגהות כתב ובשו"ע(יז.)וכ�

הנ"ל ס"ז)הרב ונפש גו� שמירת הל' �(חו"מ כתב

ביצה או קלו� בצל או קלו� שו� יאכל "ולא

רעה שרוח מפני  הלילה עליה� שעבר קלופה

בבגד  צרורי�  ה� אפילו עליה�, שורה

שייר "וא� � וכתב דבריו סייג  ומיד וחתומי�"

והבצל  השו�  שבראש השער  והוא עיקר� בה�

בערו�  ביאר  וכ� מותרי�", קליפת� מעט  או

יז.)לנר  שה�(נדה דאיירי  "אע"ג  � דכתב 

הקליפה אבל נקלפו, א� דקאמר  צ"ל קלופי�

ע"כ. סכנה " ליכא  אז בה� מעורה עדיי�

המנהגי� טעמי טז)ובספר באופ� (סי' כי כתב

לית�  יש בלילה, קלו� בצל או שו�  שנשאר

כא



הרוח  ומסלק מבטל  המלח כי מלח , מעט בו

וע"ש. רעה,

צדק זבחי סא)ובשו"ת  ס"ק קטז דברי (סי' הביא ,

דנדה מה(יז.)הגמרא על מזה  להעיר  וכתב הנ"ל,

ועובר קלו�, שו� הסלאט בתו� להניח  שנהגו

ירקות לכבוש שנהגו מה על וכ� הלילה, עליו

בצנצנת ונשארי�  קלופי� ובצלי� שומי� ע� 

הישיבה, חכמי  ש� ופירשו רבי�, ולילות  ימי�

אבל  לבד� , כשה� אלא חז"ל אסרו שלא שיתכ�

בה. ל� לית תערובת  ע"י

הבא "ח כתב סי"ד)וכ�  פנחס פר' "וכ� (ש"ש �

אחת לילה  עליה� שעבר ובצל שו� יאכל לא

מקליפת� מעט בה� נשאר וא� שנקלפו , אחר 

מעורבי� א� אבל לבד� א�  דוקא  והיינו מותר ,

אפילו  בכבוש ה� בבישול ה� אוכלי� שאר  ע� 

ע"כ. דבר " עמא וכ� מותר , לגמרי, קלופי�

החיי� צב)ובכ� ס"ק קטז �"חמישה(יו"ד כתב

ודמו  בנפשו מתחייב אות� העושה  דברי�

וביצה קלו�  ובצל קלו� שו� האוכל בראשו,

עיקר�  בה� שייר דלא אמר� ולא וכו' קלופה

קליפת�  או עיקר� בה� שייר אבל קליפת�, או

ע"כ. בה " ל� לית

דוד ויע� קכ)ובשו"ת סי' בעניי� (חיו"ד נשאל

הא� מער "ש לגמרי שקולפו מבושלות  ביצי�

שהיו  עוד  שכל וכתב בשב"ק, לאוכל� מותר 

בתו� כלי מכוסות שהניח�הביצי�  דהיינו כלי,

דחשיב לאוכל� מותר  במקרר , והניחו בכלי

במקו� תפילי� כדוגמת מגולה, ואינו  מכוסה

בנ"ד. וה"נ מכוסה מקרה כלי בתו�  דכלי טינו�

כשלא דווקא אמורי� שהדברי�  מהאמור ונראה

קוד� הביצי� את המליח או קליפה מקצת שייר

כלי. בתו� כלי  ל� למה הכי לאו דאי לכ�,

יצחק מנחת  בשו"ת עה)וראה סי' שנשאל (ח"ו

אשר מיונז, המייצר  לביצי� חרושת בית  מפי

החלמוני� כלל את מרכזי� הכנתו בתהלי�

אות� ומוליכי� ששוברי�, הביצי� מכלל

עוברי� בו אשר  גדול  כלי לתו� בצינור 

ובד  החיידקי�  להסיר בישול תהלי� החלמוני�

סוכר מלח, שמ�, בתערובת ש� נותני� בבד

אלו  בביצי�  אי� הא� להגאו� ושאלו וכיו"ב,

ובהתחשב הלילה , עליה שעבר  קלופה  ביצה די�

אחוזי� עשרה רק מהווי� שהחלמוני� בעובדה

הנ"ל. התערובת מכלל

להתיר , צדדי� מספר  בנימוקו הרב והביא

די�  הא� הפוסקי� מחלוקת בעניי� ראשית

ולא מבושלת  בביצה רק שיי� קלופה ביצה

האומרי� על  בזה לסמו� דיש וכתב חיה, בביצה

שנית, מבושלות . בביצי� רק קיי� זה  שדי�

וכיו"ב, סוכר במלח, התערובת  מצד לקהל הורה

בנינו  שכיחא  לא רעה דרוח הדעה ובצירו�

מלח  בתערובת "ולהלכה � באומרו דבריו סיכ�

לענ"ד  נראה כנ "ל, גדול בכמות צוקקער  או 

עכתו"ד. כנ"ל", להתיר יש להמחמירי� דג�

בשו"ת זצוק "ל עובדיה רבינו מר� כתב וכ�

אומר  ד)יביע אות ז סי' יו"ד בסכנה(ח"ב כי 

ספיקא, ספק על וסמכינ� עבדינ� שפיר  סגולית,

שנית בזמנו, כלל רעה רוח אי� שמא � חדא

וכנ"ל. בתערובת כשמצויי� להקל יש שמא  �

דעת יוס� יז.)ובספר דאי� (נדה "והא � כתב

סלט  עושי�  אנו  פעמי� שכמה בזה , נזהרי� אנו

ועובר בה ומניחי�  שו� וכותשי� ירקות של

ומניחי� ירקות כובשי� וכ� הלילה, עליה�

חודשי�, כמה ש� ונשארי� קלופי� שומי�  בה�

אלא לבד� מונחי�  שאינ� כיו� לומר  יש

בה". ל� לית וירקות חומ� ע� מעורבי�

השו�, קליפת  כל את  הסיר שכבר  ובאופ� 

הסמ "ק כתב הביצה, או קעא)הבצל �(מצוה

או  הבצל או  השו� קליפות המשימי� "יש

יציב דברי  בשו"ת וכתב וכו'", בפני� הביצה 

יד) אות לא סי' שמשימי� (יו"ד ויש "ומלשונו �

זה ואי� שריותא בה� שמסתפק משמע וכו'

הלא ולכאורה  דכו"ע, אליבא מרווח  היתר

בה. ל� לית  קליפת� דבשייר  היא ערוכה גמרא

משמע קליפת�, בה� שייר  הש"ס בלשו� י"ל א�

קליפה שימת אבל קל�, ולא כששייר  דוקא

הגר "י  בהגהות  ושו"ר  ודו"ק. מהני לא  לתוכו

מעורה עדיי� שקליפת� שפירש ש� , בנדה עמדי�

כב



ש�" עיי� קליפה  של קצתה בה� שייר  או בה� 

להשתמש יש דלכתחילה מינה ומשמע  ע"כ.

בסמ "ק המובאת שיערב(ש�)בעצה  בפשיטות

בפסקי  הדברי�  והובאו אחר , מאכל לתוכ�

59)תשובות הערה קע סי' ע"ש.(או"ח

במבושלת או  חיה  בביצה קיי� החשש  הא�  ג.

שלמה בית קפט)ובשו"ת  סי' יו"ד כתב(ח"א

כי  הלילה, עליה שעבר  קלופה  ביצה בעניי�

ולא חיה  בביצה אלא חוששי� אי�  העול� 

נהגו  כ�  ומשו� בבצלי�, וה"ה במבושלת,

ובצלי� בחומ�, מבושלת  ביצה לערב בער "ש

בשב"ק. ולאוכל� מבושלי�

אפרי� דגל בשו"ת עליו ג)והשיג כח, וכתב(סי'

צלויה בביצה דדוקא עולה מהגמרא דאדרבא

בב ולא סכנה בה  ביצהיש ולשו� חיה, יצה

לאו  דאי מבושלת או דצלויה משמע קלופה,

בדרכי  הדברי� והובאו יקלפה. כיצד הכי

עד)תשובה ס"ק קטז יד (סי' בשו"ת  כתב וכ�

יט)מאיר  מבושלת(סי' בביצה היא  הקפידא כי

הנ"ל. שלמה כהבית ודלא 

יצחק מנחת קח)ובשו"ת סי' כי (ח"ד שהביא ,

טרופות ביצי�  לאכול נהגו אירופה בארצות 

שמה כ� על בסומכ� הלילה עליה�  שעבר 

בביצי� אלא זה  אי� להחמיר  חז"ל שהזהירו

ע"ש. חיות , בביצי� ולא וקלופות מבושלות

שמ�  או צורת� שנשתנו במקו�  ד.

דווקא הוא דסכנתא דעיקרא  לדעת  יש עוד ה.

בצורת� שנשתמרו וביצי� שומי� בבצלי�,

הנעשות האבקות בעניי� מיהו, הטבעית.

להתיר . מקו� יש ושומי�, בצלי� מביצי� ,

וצורת� שמ� מה� ואבדו כשנתייבשו עתה שכ�

ובכאי  הגזירה, בשעת שהיו כעי� הדברי� אי�

משו� בתלמוד הכתובות  בחומרות גוונא 

הגזירה. כעי� בדיוק  שאינו כל להקל יש סגולה ,

תשובה  בדרכי כתב עד)וכ� ס"ק קטז בש�(סי'

דקילא ביצי� אבקת בדי� להקל אפרי� דגל

יעקב חלקת בשו"ת והביאו גופא, מביצה טפי 

לט) סי' צבי(יו"ד הר  בשו"ת הורה וכ� עד), ,(סי'

אג "מ  כ)ובשו"ת סי' ח"ג בשו"ת(יו"ד כתב וכ� 

אומר  ז')יביע סי' יו"ד ע"ש.(ח"ב

אופ�  בכל בדבר להחמיר יש  הא�  ה .

להלכה הדברי� נפסקו דלא אע"ג  והנה 

ונכו�  ראוי מ"מ וכנ"ל, והטושו"ע ברמב "� 

האזהרות ככל דאפשר , היכא בדבר להחמיר 

בתלמוד. המובאות 

בשו"ת זצוק"ל עובדיה רבינו הגאו� מר� והביא

אומר ב')יביע אות ט' סי' יו"ד החת "ס(ח"א דברי

ק"א) סי' השד"ח (יו"ד ה'), כלל ט' שצידדו (מע'

ובפרט  בגמרא  המצויות אלו באזהרות להחמיר 

הביא וכ� מאיסורא, סכנתא דחמירא במקו�

צדק הזבחי ס"א)בש� ס"ק קט"ז כי (סימ� שכתב

הנ"ל, שלמה  של הי�  ע"ד הסומכי� ה� רבי�

בנדה  במש"כ נזהרי�  אינ� בעניי� (יז.)וע"כ

עליה� שעבר וביצה  בצל קלו�, שו� אכילת

הגר "א, דברי לחוש דיש כתב ומ"מ  הלילה,

והרב צדק, זבחי והרב והחיד"א , עול� , הבני�

י�, לב  והרב מצרי�, נהר  והרב חי , איש ב�

בזה ג� החוששי�  לדוד, וקר� הד"ר , ושו"ת

וע"ש. רעה, לרוח בדיעבד וא�  הזמ�  הזה

בשו"ת זצ"ל  מקלויזנבורג  לאדמו"ר  מצינו עוד

יציב לא)דברי סי' החיוב(יו"ד בעניי� שהארי�

וא� בתלמוד המובאות האזהרות  כל בשמירת

מרעי�  אות� שכל לי "וברור  � וכתב הזה בזמ�

משונות ומיתות ותאונות משונות  ומחלות בישי�

בי� ומבחו� מבית היו� ששומעי� רח "ל

לאחר שמזיקי� רו"ר  מאות� הכל וביבשה,

של  הדבר  בסיבת והתבוננתי ישבתי  וכו' זמ�

שאנשי� לדאבוננו, הנשמעי� מזעזעי� מקרי�

ש ל"ע הידועה  במחלה  רפואה...נחלי� לה  אי� 

אומר ולבי למסקנא, הגעתי  בזה  ובהתבונני 

נזהרי� שאי� מחמת שזה כשמש, ברור  שזה לי

הלילה, עליה� שעברה קלופי� ביצי� מאכילת 

ודי�  וכו' ותמיד  מאז  בזה נזהרי� שהיו כפי

כיו�  בזמנינו, זו מחלה להתפשטות  גרמא

כג



שונות, וסיבות במענות בזה ראש�  שמקילי�

לה� שאי� ל"ע ממאירות מחלות שאר  וכ�

כא�" שנשנו הרו"ר  ע"י ה�  ותרופה מזור

הגר"א בש� הביא עוד קט"ז עכ"ל . סי' (בדרכ"ת

משליכי�סקל"א) שהיו זי"ע מצאנז חיי�  והדברי

עליה� שעבר  קלופי� וביצה ובצל שו�  לנהר 

והובאו  לנכרי . אפילו ליתנ�  רצו ולא הלילה,

יביעו טוב�  בספר נמר� בקיצור  (ח"ב דבריו 

שטז) שליט "א.עמ' זילברשטיי� להגר "י

והנהגות  תשובות בספר הובא רנו)וכ� סי' (כ"ה

ביצי� מאה בעניי� לבנות ממוסד שנשאל 

הלילה כל מגולות שהושארו וקלופות  מבושלות

של  במקו�  ובפרט  בזמננו א� לזורק� יש הא�

להתיר פסק שלדינא ואע"ג  מרובה . הפסד

להוסי�, "ויש � כתב לזורק�, ולא בה� השימוש

אויערבא�  זלמ� שלמה  רבי הגאו� בש� ששמעתי

זצ"ל, הגר "א  מפי נפלא  דבר  שמקובל זצ"ל,

לשריפה עצמו את מסר מוילנא צדק שכשהגר 

רעות רוחות  של  כח�  נחלשו הש�, קידוש על

כ"כ  בדיעבד לחשוש אי� ושוב המטמאות,

ביאור , צרי� זה  דבר ומיהו  רעות . לרוחות

ר"ל, הדור  כפי  מתגברי� הטומאה שכוחות 

עכ "ל. מאוד" ליזהר  ראוי בזמנינו כמו ובתקופה

האמור מ� העולה  ו.

בצל  שו�, בעני� להזהר יש בזמננו שג� נראה

ואי�  הלילה עליה� שעבר קלופי� וביצה

כשעבר אלא חצות , נקודת כשעברה  מחמירי�

יש ולכתחילה בדווקא. הלילה כל עליה�

בכלי, וחתומי� צרורי� בהיות�  א� להחמיר 

האמורה דוד  בית  השו "ת לסברת מצינו ומ"מ

בתו�  כלי שהונחו באופ� בדבר  דהקל לעיל

מכוסה. דמקרי  כלי

דווקא זה שכל לדעת יש המחמירי� לדעת  וא�

בה� שייר א� א� מקליפת� , מעט  שייר  כשלא

לחוש. אי�

שיועיל  אומרי� יש הקליפה, כל  שהסיר באופ� 

מקליפות מעט ויפזר  הכלי  לתו� יכניס א� 

לערב� עדי� ומ "מ הביצה, או הבצל השו� ,

מלח  או תבלי� עליה� לפזר  או ממש במאכל

טעמו. שמורגש עד

הוא האמור  האיסור  כל א� רבותינו ונחלקו 

חיי� השו� או הבצל הביצה, בהיות  דווקא

בביצה להקל דיש שכתבו ויש מבושלי�, או

וכתבו  שהחמירו ויש צלויה, או מבושלת

לאו  דאי מבושלת בביצה  הוא  האיסור  שעיקר 

קלופה'. 'ביצה דלישנא משמע מאי  הכי

ובצל  שו� , ואבקת ביצי�, אבקת ובעניי�

כיוו�  לעיל, וכאמור להתיר  יש בזמננו המצויי� 

בשו"ת לעיל וכאמור  וצורת� שמ� שנשתנו

יעקב קי"א)חלקת סי' אומר(ח"א יביע ובשו"ת

ז') סי' יו"ד שכיוו� (ח"ב שכתב צבי  הר  שו"ת בש�

עליה�, שמ� אי�  כאפר, ונעשו נתייבשו שכעת

זה. באופ� רעה רוח עליה� שורה ואי�

בכל  בזמננו  א� להחמיר  ראוי כי ונראה

דאפשר היכא בגמרא האמורות האזהרות

יציב. דברי בשו"ת לעיל  וכמבואר 

יוס� יצחק הרב הראש"ל מר� מו"ר  וכתב

בילקו"י גויי� שליט"א  בישולי הלכות � קיג סי' (יו""ד

ביביעסי"ח) זצוק"ל אביו בדברי המבואר  פי על

ט)אומר  סי' חיו"ד "קונדיטוריות(ח"י � וז"ל

ועל  ביצי� , ע� עוגות  גדולות  בכמויות שאופי� 

החלבוני�, מ� החלמוני�  נפרדי� מכונה  ידי

העוגות ללישת גדולי� כלי�  מה� וממלאי�

יש שלמי�, לילות כ� ונשארי� ולאפיית�,

שעבר ביצה  אסרו  שלא  בזה, להקל שכתבו 

באותה אבל מבושלת, בביצה  אלא הלילה עליה

שאי�  אומרי� ויש אסרו. לא לגמיעה  הראויה

הלילה ] עליה  שעבר  גלויה [דביצה זו רעה רוח 

בכלי  הביצי�  נתנו א� ובפרט  בזמנינו, מצויה 

כמכוסה, והוי  כלי, בתו� כלי דהוי מקרר, בתו�

עוד לצר� עונג ויש מצות לצור� נעשה כשהוא 

חולקי� ויש רע. דבר  ידע לא מצוה ושומר  שבת ,

הסברות על לסמו� קשה ולמעשה זה, בכל

מאיסורא, סכנתא  דחמירא בזה, להקל הנ "ל

סוכר לערב דאפשר  היכא להחמיר טוב ולכ�

כשה� הביצי�, של החלמוני� ע� הרבה 

ע"כ. לעוגות ." מיועדי� 

כד
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(ã úåà î ïîéñ íééçù"àøä ë"ùî àéáä á úåàáå ,ãéçé úáåç àéäù ì"ñùïîéñ úåëøáã à ÷øô)

(âéêøá øáëù ô"òà äøåúä úàéø÷ ìò íéîëç úð÷ú íä øåáéöá äøåúä úåëøáù ãåòå
ïéìøà÷î á÷òé úåðëùî ú"åùáå åîöòì äøåúä úåëøá(ñ ïîéñ)äøåúä úåëøáù åáúë ãåòå

ééçã àîñ áøä éøáã àéáä â úåàáå .íä äøåúä ïî øåáöá(èé ïîéñ)åäòøî úæåçàå
äòáøà åäì éôåøèöàì éæç øáãá íéáééåçîä äùù ùé íàù åäì àøéáñ åúèéùá íéãîåòä
äìòé äãåäé ú"åùáù àéáä ã úåàáå ,íé÷ìåçäë àìãå äáåç éãé åàöéå åòîù øáëù

ãàñà(àð ïîéñ ç"åà ÷ìç)íéàøå÷ äøåúä úàéø÷ åòîù àìù äùìùá åìéôàù åáúë ãåòå
ì"éøäîäå úåëøáá äøùòá(úáù úåëìä)úåëøáá äøùòá íéàøå÷ òîù àìù ãçàá åìéôàù

כה



é"ùø úòãëå(á âë äìéâî)úåàáå ,òîù ìò ñåøôì ìåëé òîù àìù ãçà ìéáùá åìéôàù
'á ÷ìç äùî áéùé ú"åùá âåøúù î"øâä éøáã àéáä ä(ñ ïîéñ)àìù äùîç åà äòáøàá

áúëå ú"ñ ìù åîâô íåùî äøùòá àåø÷ì øéúä äáéúì ú"ñ åàéöåäå äàéø÷ä åòîù
à"áéá(ç úåà ã"é 'éñ ç"åà ç"ç)ìëîå .ì"ðä íé÷ñåôä éô ìò åéøáãì ïéëåîñ ùé øåîàä éôìù

.äøåú øôñ úàéø÷ åòîù àì ïééãòù íéùðà äùù åéäéù êéøöäì ùé äìçúëì íå÷î
úåëøáá àåø÷ì øùôà äàéø÷ä òîù àìù ãçàá åìéôà åáúëù íé÷ñåô ãåò àéáä å úåàáå

à"áéáå äøùòá(íù)øëðîã àáåø äòáù åéäéù ö"àå åòîù àìù äùùá à÷åãù äìòä
éáö øä ú"åùá äìòä ïëå(áð ïîéñ ç"åàç)úåàáå .äæá íãà ééçä ìù å÷ôñ àéáäù øçà ,

ô"öøâäù àéáä æ(íù)ë"çàå ,úåãéçéá ãçà ìë äùùä åììôúäù ïôåàá íâù áúë
æ"áãøäì àåä ïëå ú"ñ úàéø÷ åòîùù äòáøà íò ïéðîä íéìùäì íéìåëé ,åéãçé åôøèöð

è÷ìä éìåáùìå(åë ïîéñ)ò"åùä ïøîìå(è"ñ 'éñ ç"åà)áøä êåøò ïçìåùáù àéáä ç úåàáå ,
éòñ èôú ïîéñ íééç çøåà)(áé óë"çà øåôñì ìåëé àì ö"ùäî øîåòä úøéôñ òîù íàù áúë

ïåæçá íìåà .ë"ò äøéôñá úàöì ïåëî àìù åúòã äìéâ ë"àà ,äðåë úåëéøö ïðéà úåöî éë
äéãáåò(àìø ãåîò è"åé)ä"ç øéàîä àâøù ú"åùáù áúë(åö 'éñ)ìëäù àëä éðàùã äàøð .

,øåôñìå êøáì íéøæåç øåáéöä ìë øîåòä úøéôñ øôåñå øåáéö çéìùä êøáîù øçàù íéòãåé
úëøáá àìà ,øåáéö çéìùäî íúòéîùá äáåç éãé úàöì àìù àéãäá åðååéë åìàë áéùçå

úåëøáã àî÷ ÷øô óåñá äðåé åðéáø éãéîìú äæá àöåéë åáúëù åîëå .íîöò úøéôñå(.áé)

íäù ïéðî áåø ùé íà àìà äøåúá àåø÷ì ïéà äìéçúëìã íëéñå ãåòå ìàåîù åðéáø íùá
àåáì íéã÷ä ïéðîá íéììôúîäî ÷ìç íà íìåà ,äøåúä úàéø÷ åòîù àìù íéùðà äùù
äøåú øôñ åàéöåäùë ÷ø éðùä ïéðîáå ,íãå÷ä ïéðîäî äøåúä úàéø÷ òîùå úñðëä úéáì
úàéø÷ åòîù àì ïééãò äùîçå íãå÷ä ïéðîäî åòîù åîéã÷äù äùîçù øøáúä ,äáéúì
àì åîéã÷äù íúåàù êîúñäá ,úåëøáá äøåú øôñ àåø÷ì íéàùø äæ ïôåàá ,äøåúä
ãåòå ,àáä ïéðîì íéìùäì íéãéúòù åòãéù ïåéë ,åòîùù äàéø÷á äáåç éãé úàöì åðååéë
íéììôúîä ãçà íà ïëù ìëå ,äáéúì åàéöåä øáëù äøåúä øôñ ìù åîâôì ùåçì ùéù
óåøéöáå ,åéøçàù ïéðîì óøèöäì êøèöé íà åæ äàéø÷á úàöì ïååëî åðéàù ùåøôá ïåéë
äøåú øôñá àåø÷ì øùôàù íéøáåñä óåøéöáå äøåúäî íä äøåúä úåëøáù íéøáåñä

.äøåúä úàéø÷ åòîù àìù íéãéçé ìéáùá íâ äøùòá

סא  סימ�

,åðéîéá äòø çåøì ùåùçì ùé íàä 'à úåàá ïã ,äìéìä äéìò øáòù äôåì÷ äöéá ïéðòá
äãðá àøîâä éøáã éáäå(.æé)áééçúî ïúåà äùåòäù ïä íéøáã 'ä :éçåé ïá ù"ø øîà" ¯

ïéâåæî ïé÷ùî äúåùäå ,äôåì÷ äöéáå ,óåì÷ ìöáå ,óåì÷ íåù ìëåàä :åùàøá åîãå åùôðá
ùîùîå íã æé÷îäå ,ø"äøì ï÷øåæå åéðøôö ìèåðäå ,úåøá÷ä úéáá ïìäå ,äìéìä ïäéìò øáòù

é"ùø úñøéâá ïãå ,"åúèî(äìéìä íäéìò øáòù ä"ã íù)ú÷ìç ú"åùáù ,äöéá øéëæä àìù
á÷òé(èì 'éñ ã"åé)äðëñ ïéàã é"ùø úðååëã øîàå ,äöéá àøîâá é"ùø úñøéâá äéä àìù

ïìëåàäå äôåì÷ äöéá ìåëàì øåñàã 'îâä úðååë ÷ø ,äìéìä äéìò øáòù äôåì÷ äöéáá ììë
íðéà äðåöéçä úôéì÷ àìîìà äöéáå ïåðö âåøúà" :ç"÷ úáùá àúéàãë ,åùàøá åîã

éëãøî úåäâä àéáäå ,"íééòî éðáî íéàöåé(àñú æîø àéöåîä 'ô úáù)'ñåúäå(:æò àîåé)ìù íéå

כו



äîìù(ç"ô ïéìåç)øéàî ãé ú"åùá äæ íòèîå ,åðéðéá äòø çåø éåöî àì àîìéãù åáúëù

(èé 'éñ), íäéøåáéçî ì"ð àøîâä éøáã ò"åùåèäå í"áîøä åèéîùä ïëìù åøéáñä ãåòå

ç"øôä íìåà(à"÷ñ æè÷ 'éñ ã"åé)í"ùøäî ú"åùáå ,(çî÷ 'éñ ã"ç)÷ôúñäù ïåéëù åáúë ãåòå

,äðëñ ùùçá èøôáå äæá ì÷äì øùôà éà "åðéðá éåöî åðéà àîìéã" ïåùìá áúëå éëãøîä

÷"îñä éøáãî áúë 'á úåàáå ,øåñéàä êééù åððîæá íâ àìéîî ,åùôðá áééçúîãäåöî)

(àò÷ì"ðä áøä ò"åùáå ,ùåçì ïéà øçà øáãá íéáøåòîùëã ãåòåùôðå óåâ úøéîù 'ìä î"åç)

(æ"ñíúôéì÷ èòî åà ìöáäå íåùä ùàøáù øòùä àåäå íø÷éò íäá øééù íàå" áúë

ãåã ïòéå ú"åùáå ,"íéøúåî(ë÷ 'éñ ã"åéç)úåñåëîå åôìå÷ù úåìùåáî íéöéáá ì÷äì áúë

÷çöé úçðî ú"åùá ïëå ,øø÷îá éìë êåúá ïåâë ,éìë êåúá éìë(äò 'éñ å"ç)ì÷äì áúë

øîåà òéáé ú"åùáå ,øëåñ ìù äìåãâ úáåøòú íäá ùéù ïåéë íéöéá éðåîìçì ìòôîäá"ç)

(ã úåà æ 'éñ ã"åé¯ àãç ,à÷éôñ ÷ôñ ìò ïðéëîñå ïðéãáò øéôù ,úéìåâñ äðëñá éë áúë

ú"åùáå .úáåøòúá íééåöîùë ì÷äì ùé àîù ¯ úéðù ,åðîæá ììë äòø çåø ïéà àîù

áéöé éøáã(ãé úåà àì 'éñ ã"åé)÷"îñäî ÷ééãì áúë(àò÷ äåöî)úåôéì÷ íéîéùîä ùé" áúëù

,äôéì÷äî øéàùäì àìà óì÷ì ïéà äìéçúëìù "'åëå íéðôá äöéáä åà ìöáä åà íåùä

â úåàáå ,ìéòåéå äöéáå ìöá íåùä ìò úåôéì÷ä íéùé ãáòéãáå ,øçà øáãá íáøòì åà

äîìù úéá ú"åùáù úìùåáîá åà äéç äöéáá íéé÷ ùùçä íàä ïã(èô÷ 'éñ ã"åé à"ç)áúë

íéøôà ìâã ú"åùá åéìò âéùäå úìùåáîá àìå äéçá íéùùåç íìåòäã(â ,çë 'éñ)ãåòå

úåàáå ,äéç äöéáá àìå äðëñ äá ùé äéåìö äöéáá à÷åãã äìåò àøîâäî àáøãàã åáúëå

.úéòáèä íúøåöá åøîúùðù íéöéáå íéîåù ,íéìöáá à÷ååã àåä äðëñä ø÷éòã áúë ã

.øéúäì íå÷î ùé ,íéîåùå íéìöá ,íéöéáî úåùòðä úå÷áàä ïééðòá ,åäéîäúò ïëù

àðååâ éàëáå ,äøéæâä úòùá åéäù ïéòë íéøáãä ïéà íúøåöå íîù íäî åãáàå åùáééúðùë

ïëå äøéæâä ïéòë ÷åéãá åðéàù ìë ì÷äì ùé ,äìåâñ íåùî ãåîìúá úåáåúëä úåøîåçá

øîåà òéáé ú"åùá áúë('æ 'éñ ã"åé á"ç)øîåà òéáé ú"åùáù áúë 'ä úåàáå .'è 'éñ ã"åé à"ç)

('á úåàñ"úçä éøáã àéáä(à"÷ 'éñ ã"åé)ç"ãùäå ,('ä ììë 'è 'òî)úåøäæàá øéîçäì åããéöù

áéöé éøáã ú"åùá ,àøåñéàî àúðëñ àøéîçã íå÷îá èøôáå àøîâá úåéåöîä åìà'éñ ã"åé)

(àìíëéñ 'å úåàáå ,äòø çåøî ïéøäæð àìù úîçî íä åððîæá íéàìåçä ø÷éòù áúë

äãðá àøîâäù â"òàã(.æé)åððîæá éë íéøîåàä íéáø î"î ,äæá àúðëñ àëéàã äàéáî

êåúá éìë êëî äøéúé åà ,éìëá íéöéáä åçðåäù ïôåàá èøôáå ,äòø çåøì ùçéîì ïì úéì

äöéá ìò øåñéàä ø÷éò íàä åðéúåáø å÷ìçð ïë åîë .øúåîã äìåâî àìå äñåëî éåäã éìë

,äøåöå íù éåðéù éåäã íéöéá ú÷áà éáâì ïëå ,äòéîâì äéåàøä äéç äöéá ìò åà úìùåáî

úòãì ùåçìå äæá øéîçäì ïåëð øùôàã àëéä î"îå ,êåîñéù î"ò åì ùé ì÷äì äöåøäå

ìëàîá úåáøåòî åéä àìù åà ïúôéì÷á íéöéáä åéä àìù ïôåàá à÷ååã äæ ìëå ,íéøñåàä

,ùùç àìì ïìëåàì øúåî ïúôéì÷á åà úåáøåòî åéä íà ìáà ,åçìîåä àìù åà åäùìë

øîåà òéáéá ë"ëå(è 'éñ ã"åéç é"ç).

כז




