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..................................................................................... ג סימן פד

יין שרובו  ספרדי ששמע ברכת הגפן מאשכנזי שכיון להוציאו ידי חובת קידוש על 
מים אסור לו לטעום מהיין, על סמך ברכת הגפן שברך האשכנזי.

..................................................................................... ז סימן פה
מותר להלך עם שעון סולרי בשבת שנטען מהשמש ונדלק כשנכנס למקום חשוך.

..................................................................................... ט סימן פו
בזה  לחוש  ואין  לזרקה  ואח"כ  בשבת  ממנה  ולשתות  קרח  שקית  לפתוח  מותר 
ליצירת כלי. וכן בשאר קופסאות שימורים מותר לאכול או לשתות תוכנם מהם 

ישירות ואח"כ לזרוק את הכלי.

................................................................................... יא סימן פז
בקריאת המגילה יש לקרא )אסתר ג, ד( "ויהי 'כאמרם'" הקרי בלבד ולא קוראים גם את 
הכתיב 'באמרם', כמו בכל המקומות שיש קרי וכתיב וקוראים הקרי בלבד, אמנם מי 

שנהג לקרא במגילה באמרם כאמרם יש סמך למנהגו.

סימן פח................................................................................... יג
אבל על כל המתים אסור בתספורת עד ל' יום, ועל אב ואם אסור בתספורת עד שיעברו 
למנהג  הוא  וכן  וגערה,  יום  הל'  את  לבטל  מועיל  הרגל  ואין  חבריו,  בו  ויגערו  יום  ל' 
הספרדים, ולמנהג האשכנזים יש שנהגו שאין מסתפרים י"ב חודש, ויש שנהגו להמתין 
ג' חודשים, אף אם לא גערו בו חבריו, ואין צריך אחר התספורת להמתין שוב לעוד 
מזמן  חודשים  ג'  שמונים  ויש  שנית,  חודשים  ג'  להמתין  שהחמירו  ויש  חודשים,  ג' 
התספורת האחרונה, ולאדם נכבד שמתנוול בשערות ארוכות הקלו להמתין לגערה 
אחר ב' חודשים ואף אחר ל' יום, ודוקא לתספורת הראש אבל לתספורת הזקן ימתין 

ל' יום בלבד ושיגערו בו חבריו, ואם אין מי שיגער בו אין צריך להמתין אחר זמן זה.

סימן פט.................................................................................. טו
גרוש שנשא בעולה מברך שבע ברכות יום אחד בלבד.

סימן צ...................................................................................... יז
שאינם  בוודאות  יודעים  ואנו  לו,  ונבעלה  הגירושין  אחר  והתייחדו  שהתגרשו  זוג 
זהירים באיסור נידה, ממילא אין לחוש שהבעל קידש את גרושתו בביאה זו, ולכן 
מהדין אינה צריכה גט ממנו, אולם אם אנו חוששים שהם זהירים באיסור נידה, יש 
להצריכם גט שני ]כשיש עדים על היחוד[, שיש לחוש שעל כל פנים ירצה לתקן את 
ביאתו, ולקדשה בביאתו, וטוב להנהיג שבכל מקום שאפשר בזוג נשוי שהתגרשו 

והתייחדו לאחר הגרושין להצריכם גט לחומרא.
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פד  סימ�

ס"א) ר"ט סי' ס"ה ר"ד סי' חיי� אורח (שו"ע 

שאלה:

éæðëùàî ùåãé÷ òîåùù éãøôñ íàä éúìàùð

úåúùì éàùø ùåãé÷ úáåç éãé åàéöåäì ïéåëîù

.íéî øàùäå ïéé åðîî úéùéùë øùàë ïééäî

תשובה:

ïåéëù éæðëùàî ïôâä úëøá òîùù éãøôñ

íéî åáåøù ïéé ìò ùåãé÷ úáåç éãé åàéöåäì

ïôâä úëøá êîñ ìò ,ïééäî íåòèì åì øåñà

.éæðëùàä êøáù

ברכת‡. בדי�  הפוסקי� מחלוקת ידועה הנה

יונה רבינו דדעת  מי� , שרובו יי� על הגפ�

ערו� השלח� ה)ומר� סעי� רד שביינות(בסימ� ,

חלקי� שלשה  לערב אי� חלשי�  שה� שלנו

השולח�  וכתב כבזמנ�, יי� אחד וחלק מי� 

יי�  שמוזגי� בשיעור שמשערי� 'ונראה ערו�

יוס� בבית  שהובא והאגור מקו� ', שבאותו

הגפ�  שמברכי� ס"ל להלכה הרמ"א והביאו

היי�  יהא  שלא ובלבד במי�  שמזגו יי� על

במי�. מששה  אחד

וסקל"א)ובמשנ"ב  שהרמ"א(סקכ"ט לפרש כתב

מיירי  מר� אלא  ערו�, השולח� על חולק אינו

משלשה יותר  להוסי� אי� שבה�  יי� בשמרי 

הרמ"א ואילו בזמנ�, זה  וכל מי� חלקי� 

להוסי� רשאי שבו עצמו ענבי� ביי� מיירי

תשובות בפסקי  וכתב מי�, חלקי� חמשה עד

ח) אות הדחק(ש� בשעת המיקל זה  פי שעל

אחד  חלק נגד מי� חלקי� חמשה  עד לערב

הרמ"א כסתימת  לסמו� מי על לו יש יי�

רבינו שבאורחות וכתב רכ"א)והמשנ"ב. עמ' (ח"ג

שלנו  שביינות שאמר  זצ"ל החזו"א בש�  מביא 

בורא ולבר� מי� שליש עד להוסי� אפשר

הגפ�. ועל פה"ג 

החיי� כ� לא)אמנ�  ס"ק שהרמ"א(ש� כתב

ערו�  השולח� דג� ערו�, השולח� על חולק 

לערב אי� ולמר� יי� , בשמרי ולא ביי� מיירי

דוקא, בזמנ� וזהו מי� חלקי� משלשה יותר 

לערב רשאי  ולרמ "א שנוהגי�, מה  לפי  ובזמננו

יש שעדיי� מפני מי�, חלקי� חמשה  עד  ביי�

להאגור שג� החיי� כ� וציי� יי�, של טע� לו

ולרמ"א בכ�, לערב שרגילי�  במקומות רק זהו

ברגילות תלוי ולא יי�, טעמו שנשאר  העיקר 

המקומות.

החיי�  כ� שאי� (ש�)וכתב תמיד עולת בש�

ואפילו  מי� , חצי  של  משיעור  יותר לערב

לא יי� מעט א� כי לו כשאי� הדחק בשעת 

רבה האליה  וכ"פ מי�, רוב וכתב(סק"י)יערב

דברי  שהשמיט  טעמו וזהו הלבוש דעת שכ�

השולח� וערו� יד)הרמ "א, שיינות(סעי� כתב

מי� ובמעט כלל למזיגה ראוי� אינ� שלנו

המחצית וכ "ד שהכל, וברכת� מתקלקלי�

אברה� באשל הפמ "ג  וכ "פ ש�, (ש� השקל

טז) שישס"ק כל חזקי�, אינ� שלנו שיינות 

השואל  דעת וכ� , שהכל לבר� ראוי מי� רוב

לט)ונשאל סימ� אריה(ח"ג חיי�  רבי והגאו�

החי האריה פני בשו"ת לח)ליב ובשו"ת(סימ�

לבינה  כז)א� בשו"ת(סימ� להלכה  זה כל  והובא 

ח"א פ)חזו"ע עמוד ו' אור(ס' בשו"ת וכ"פ ,

יח)לציו� אות פ"כ ה'(ח"ב בברכת וכ "פ (ח"ג ,

מט) סעי� .פ"ז

על ·. הגפ� ברכת לבר� שנוהג  אשכנזי  בעני�

שלהלכה ספרדי להוציא שמבר� מי�  שרובו יי�

שא� לומר יש לכאורה שהכל , לבר� צרי�

פוטרתו, הגפ� ברכת אי� שהכל לבר� מחויב

עלתה לא מי� על הגפ�  פרי בורא בר� שא� 

רט סימ� בשו"ע כמבואר  ברכתו וב')לו ,(ס"א

ביי�  אשכנזי קדש  א� קידוש לעני� אמנ�

מו"ר העלה ספרדי, להוציא וכיו� מי� שרובו

יוס� רפא)בילקוט  עמוד א כר� שבת שהספרדי (ח"ד

ג



מדינה מחמר גרע דלא קידוש חובת ידי יצא

הוא וג� אלו מיינות  השותי� רבי�  יש שהרי

שאי�  ערו� השלח� מר�  שדעת וא� משכר,

כ�  וא� היי�, על אלא שבת בליל לקדש

לקדש צריכי� ספרדי� ישיבה בני  לכאורה

לסמו�  שאפשר  מה דמלבד די"ל אלא לעצמ�

והאור הרא "ש החולקי�  הפוסקי� דברי על

ערו� בשולח� שהובאו ט זרוע סעי� ערב (סימ�

קמא) ברכהבי"א בספק נכנס הוא אי�  שהרי

להוסי� יש בעצמו, מקדש שאינו  מאחר  לבטלה

שהרי  כיי�, חשיב עצמו ולמקדש שמאחר עוד

חשיב שלדעתו הרמ"א כדעת נוהג  המקדש

חובה ידי יוצא השומע ג�  לכ� יי�, שפיר 

נאמר , הדיני� לכל כעונה דשומע מהמקדש

הקורא או המבר� של מעשיו  דכל וכמו 

זה ולפי לשומע, הלכתית מבחינה  מתייחסות

מאשכנזי  קידוש השומע ספרדי דיד� בנידו� ג� 

ע"כ. חובה. ידי  יוצא

א '‚. חלק פז עטרת  שמז)ובשו"ת  – שמב (עמוד

בגדר האחרוני�  מחלוקת וכתב זה בדי�  הארי�

הט"ז דדעת כעונה , קמ"א שומע  סימ� (באור"ח

בש�סק"ג) יוס� הבית  מש"כ ע� שהסכי�

בפרק שאמרו דסומא יוס� והנמוקי האגודה

דאי�  משו�  היינו בתורה קורא דאינו הקורא

אחרינא לאיניש אוקמי אבל ע"פ, לקרוא

בצידו  ועומד מבר� והסומא  ורואה שפותח 

ע"ש. כעונה. שומע דהוי משו� דמי שפיר 

הכתב, מתו� קורא אינו הרי סו� שסו� וא� 

על  קודש" "מקראי בספרו הגרצ"פ באר  מ"מ

יג)פורי�  כעונה(סימ� ששומע הט"ז דס"ל

עצמו  כהקורא נעשה ששומע שבזמ� פירושו,

אפילו  מהכתב קורא החז� א�  ולכ� וכגופו,

קורא הוא  ג�  כאילו נעשה  פה  על  שומע שזה

יעב"� הגאו� אול�  ע"ש, הכתב  מתו�

יעב"� שאילת עה)בתשובותיו סי' שחלק(ח"א

מעשיו  שכל אמרינ� שלא ס"ל הט "ז על בזה

סו� וממילא לשומע, מתייחסי�  המשמיע  של

המועדי� בס' באר  וכ� ע"פ. כקורא  הוי  סו�

זווי� לרש"י רא)בהלכה הגאו� (עמוד בש�

המגילה בקריאת שנהגו המנהג  את הרוגצ'ובר 

קוראי� הקהל כל המ� בני לעשרת  שכשמגיעי� 

אד� [ובחיי  כב)ביחד אות קנה כלל מגילה (בהל'

והוא ע"ש] נכו� אינו זה מנהג  דבאמת  שכתב

מגילה בגמ ' דאמרינ� ע"ב)משו� דעשרת(טז

ולכ�  אחת , בנשימה לאמר�  צרי�  המ� בני

את להוציא  יכול המגילה את  דהקורא  אמנ�

המגילה קריאת בעני� השמיעה ע"י  הקהל

אחת נשימה לעני� אבל  כעונה, שומע משו�

זה את קוראי� לכ� בזה, להוציא� יכול לא

ול  ע"ש, יחד הקהל דא�כל מבואר  זה  פי

יעב"�. הגאו�  כדעת נקיט הרוגצ'ובר  הגאו�

אחרוני� כמה נקטו מהט"ז המתבאר וביסוד

קטנות הלכות בשו"ת חאגיז המהר "י (ח"ב כגו�

קנט) חאור "חסי' ברכה  המחזיק (סימ� והביאו

סק"ד) מאחרמז, תורה  דברי  דהשומע שכתב

כעונה, דשומע מאחר  התורה  ברכת לבר� צרי�

לאו  דהרהור  דס"ל האגור לדעת אפילו ולכ�

א "צ תורה בדברי המהרהר  ולכ� דמי, כדיבור

שומע דהוא הכא מ"מ התורה , ברכת  לבר�

כולי  מהר "י דעת נראה כ� וכמו יבר�. כעונה

בשו"ת והביאו יתרו פר' לועז מע� בספרו

יב)יבי"א  אות יט סי' חאור"ח דכיו� (ח"ב שכתב

וכיו�  הקידוש, מכוס רביעית  המקדש ששתה

במקו� קידוש חשיב השומעי� את להוציא

ה� ישתו שלא ואע"פ לדידהו, ג� סעודה

והביא בהכי, להו סגי  יי� רביעית בעצמ�

זכור בס' ג "כ כולי מהר"י של אלו  דבריו

אחרו�  קונטרס מכלול לבושי ובספר  לאברה� ,

טז) אות א רבינו (סי' כתב זה לעומת אול� ע"ש ,

סי' יוס� בברכי  סק"ב)החיד"א  ה'(רעג שירא

של  יי� רביעית שתיית כי בזה, לעצמו יחוש

במקו� קידוש להחשב מועילה  אינה  המקדש

דיריה. לגבי אלא סעודה 

החזו "א מופה"ד א)ג� אות כט סי' עמד (בחאור"ח

שומע גדר  את לבאר  מדוכה על מדנפשיה ש� 

במעשה יד"ח  שיוצא פרושו הא� כעונה,

ג� אליו שמתיחס דילמא  או לחוד, השמיעה

הרחיב שהארי� ולאחר המשמיע, של הדיבור 

ד



דעני�  עליו�, דעת דעתו ניצבה  וג� קמה בזה

ע� מתאחד שהשומע פירושו כעונה  שומע

מתייחס המשמיע של שהדיבור  עד המשמיע

המשמיע של פעולותיו שאר וכ� לשומע,

מדברי  לזה ראיה והביא לשומע , מתיחסי�

בפסחי� יפחות)התוס' לא ד"ה ע"ב שהעירו (צט ,

מהשומעי� ואחד אחד לכל כוס דיצטר�

טעמא והיינו הקידוש, יד "ח לצאת הרוצי�

הדיבור , לגבי זה כעונה שומע דהווי  דנהי

זה אי� הכוס את  המקדש שמחזיק מה אבל 

כוס שא"צ דקיי"ל למאי ומיהו אליו, מתיחס

שהשומע טעמא  היינו כרח� על אחד  לכל

של  מעשיו  כל מהמשמיע לצאת  שמתכוי� הזה 

מחזיק הוא וא� אליו, מתייחסי�  המשמיע

בידו  כוס לו יש השומע ג� כאילו נעשה כוס

שלמה בית  בשו"ת  מצא דכ� ש� (סי'והביא

ע"ש.יז)

לא„. כא� דעד לדחות הנטויה שיד והג�

לשומע המשמיע של מעשיו שמתייחס אמרינ�

דאי�  לבילה  הראוי כל בגדר דהווי  דוקא  אלא 

בו מעכבת  ע"א)בילה כח שיש(קידושי� דהיינו

בעצמו, לעשותו ויכול הזה, לדבר  שייכות לו

ג "כ  בעצמו  שהוא  המגילה קריאת כשומע כגו�

שו� לו אי� הכא  אבל וכדו', לקרותה יכל

על  הקידוש של זה  מעשה לעשות אפשרות 

וכיוצ"ב בעלמא, כמיא הווי לגביו דהרי כזה יי�

הריטב"א לח)כתב לסוכה שאמרו (בחי' שמה 

משו� יצא  עונה ואינו דשומע ש� דסוכה בגמ '

אבל  לענות , כשיכול דוקא זהו כעונה, דשומע

וקדושה קדיש ושמע עשרה שמונה המתפלל

בשמיעה חובה  ידי יוצא אינו לענות יכול שאינו

בילה אי� לבילה הראוי כל  דאמרו להא דדמי

הנ"ל  הט "ז דברי  לפי אול�  ע"ש, בו מעכבת

שומע מדי� לס"ת לעלות יכול דסומא שכתב 

משו� היינו פראנק הרב ביאור  ולפי  כעונה,

נחשב הש"� של מהכתב הקריאה דמעשה

הכתב, מתו� קורא גופיה  הסומא  כאילו ועולה

שהרי  לבילה ראוי אינו הסומא  הת� והרי

ואפ "ה הכתב, מתו� לקראו  יכול אינו לעול�

ש זה גדר ביה  שמעשהאמרינ�  כעונה  שומע  ל

י"ל  נמי הכא וא "כ לשומע , מתיחס המשמיע

בשו"ע מר� שלדעת  והג� דיד�. (אור"ח בנידו�

ס"ג) קלט כתבבסי' וג� לתורה  יעלה  לא  סומא

ס"ב) קמא יחד (בסי' לקרוא צרי� לתורה דהעולה 

ובב"י הש"�, הרא "ש(ש�)ע� דברי את הביא

יב)כתשובותיו סי' ג העולה(כלל שא� שכתב

ע� האותיות ולחבר  לקרוא יודע אינו לס"ת

ע"כ, יקרא והש"� יבר�, שהוא  אסור  הש "�

דאמרינ�  היכא א� דלעול�  מתבאר  ולפ"ז

לבילה, ראוי שיהיה בעינ� עכ"פ כעונה שומע

וצ"ע.

רבינו  מש"כ לפי ג "כ  ע"ז להשיב דיש איברא

הנ"ל ברכה  במחזיק סק"ד)החיד"א מז סי' (אור"ח

שומע דא� שכתב  הלק "ט דברי לתר� שכתב

ברכות לבר� השומע  ג� חייב  מאחר ד"ת

כעונה, דשומע משו�  הלומד , כדי� התורה 

כעונה ששומע דכיו� דס"ל  הלק"ט  שיטת  ולפי

שומע שרק אע"פ התורה , ברכת לבר� יכול

יקרא לא דא�  ומר� והטור  הרא"ש כתבו אי�

לתר� וכתב לבטלה , ברכתו תהיה בנחת העולה 

הא דשאני הלק"ט הרב דסבר  לומר  שאפשר

לקרות העולה בדי�  ומר� והטור  הרא"ש דכתבו

שהקורא היתה התקנה עיקר  דהת� בתורה,

יודע שאינו משו� שעתה  והג� מבר� , עצמו

יקרא, שהש"� נהגו כמשפט  כהוג�  לקרוא

שלא בנחת  יקרא שהעולה  צרי� בהא מ"מ

אמנ� הא�  כי בזה , לבטלה ברכתו תהיה

בזה מ"מ כעונה, דינו בעלמא דשומע דקיי"ל

על  מבר� שהקורא  מעיקרא התקנה שהיתה

קורא, והש"� מבר� שהוא שעתה צרי�  קריאתו

ברכתו  תהיה שלא כדי  בנחת יקרא  שלפחות

עכת"ד  מבר� שהקורא תקו� דהכי לבטלה

מטה בספרו עייאש למהר"י ג�  וראה ע"ש.

סק"ה)יהודה קמא כיוצ"ב(סי' לבאר  עמד שג"כ

התקנה היתה שכ� התורה קריאת עני� דשאני

ע"ש. קורא דהעולה מעיקרא,

בנידו�  הכא ג� ולומר לתר� יש לפ"ז וממילא

אמרינ�  בעלמא  דלעול� הסומא, בעני� דיד�

ה



המשמיע של שפעולותיו כעונה דשומע

ראוי  שאינו במקו� א� לשומע, מתיחסות

שצרי�  התורה  דקריאת הא  ושאני לבילה,

שכ�  מהכתב  הש"� ע� יקרא דוקא שהמבר�

מעיקרא. התקנה היתה

דשומע הט"ז כדעת  נקטינ� דאה"נ יוצא  ולפ"ז

המשמיע של פעולותיו שכל  היינו  כעונה,

ראוי  שאינו  במקו� א� לשומע מתייחסות

פז  עטרת  בשו"ת לדו� הארי� זה ובכל לבילה,

ויוצא(ש�) שכתב דממה להוכיח וכתב ,

הרמ"א דכתב הא כי דהוי יד"ח  בשמיעתו

ס"ט)באור"ח  ערב יי� (סי' שותה שאינו  דמי

אחרי� וישתו עליו, לקדש דיכול נדר  משו�

יקדש עימו אחרי� אי� וא�  עימו , המסובי�

מאחרי� קידוש  ישמע או  היי�, על ולא הפת על

הקידוש את  לשמוע שיכול  בנזיר  וה "ה  ע"כ.

שומע הוא דאמנ� היי�, על מקדש שהוא  מאחר 

לגביו, מתייחסי� המשמיע של ומעשיו כעונה

נימא היי� את ושותה מקדש המשמיע וא� 

של  איסור דעשה ונמצא כ�, עושה ג "כ דהנזיר 

הטובה במחשבה  דוקא כי היא, דלא היי� שתיית

בצד  אבל יד"ח, יוצא הוא היי� על קידוש של

לגביו, מתייחס זה אי� היי� שתיית של האיסור 

שא� קיי"ל דהא בכה"ג , יד"ח  דיוצא ובודאי

וכעי�  יד"ח . דיוצא היי� את שותה ואחר  קידש

ח"ו  יבי "א בשו"ת טז)שכתב סי' דהא(חאור"ח

שמונה בתפילת וקדושה קדיש בשומע דאמרינ�

מדי�  יד"ח  לצאת ויכוי� מהש"� דישמע עשרה,

הפסק לגביו חשיב דלא דהא כעונה, שומע

כעונה שומע אמרינ�  דהא התפילה, באמצע

דאמרינ�  התפילה, באמצע מדבר  כאילו ונמצא

רעה ומחשבה למעשה מצטרפת  טובה מחשבה 

בנזיר . י"ל והכ"נ יעו"ש, למעשה מצטרפת אינה

בי�  לחלק יש דדילמא לומר דיש איברא  והג�

דהרי  היי�, מ� והמודר נזיר  לעני� דיד� נידו�

האי  כלומרהת� גברא  איסור  הוי  עליה� סור 

עתה לעת ורק לקידוש, לה� ראוי  בודאי שהיי�

כמי  לכאורה והוי  ממנו , לשתות לה� אסור

מאחר הקידוש לשמוע דיכול מזיקו שהיי�

הוי  לדידיה  ג� דסו"ס כיו� יד "ח, בו ולצאת 

משא"כ  עתה , לשתותו יכול  שאינו רק יי�,

לא שהרי החפצא בגו� חסרו�  הוי  דיד� בנידו�

בעלמא, מיא  ליה והוי כלל, כיי�  לדידיה  חשיב 

להת�. דמי לא א "כ

כה� יד שבספר כה�)וראיתי דוד יוס� בחילוקי (לרבי

78)מנהגי� דיד� (עמוד ספק בכעי� שנסתפק

מתוקה חלה על מבר� אשכנזי  המארח  כאשר 

הא� מתוקה, חלה  הספרדי  ויאכל המוציא,

וכתב לאו, או זו בברכה ספרדי  להוציא יכול

מאשכנזי  קידוש לשומע לדמות  יש לכאורה

לדחות ויש מי�, רוב שהוא יי� על המקדש

וצ"ע. המצות לברכת לדמות דאי�

חובה ידי יוצא קידוש שידי  א� בנד"ד  ולכ�

שרובו  יי� על שמבר� מאשכנזי שומע א�

גרע דלא להתיר  טעמי� כמה שיש כיו� מי� ,

יי�  לו  שאי� במקו� בלילה  וא� מדינה מחמר

ממילא חובה, ידי יצא קידש א� בדיעבד או

ואי�  ספרדי שהוא השומע אצל חסרו� אי�

והמעשה טוע�, שאינו כיו� לבטלה  ברכה לגביו

צרי�  שאינו אליו ג� מתיחס המקדש שעושה 

יוצא אחד  מצד והשומע ולשתות, כוס לתפוס

על  קידש כאלו לו דיחשב קידוש חובת ידי

ומצד  יי�, חשיב המשמיע ולגבי הואיל יי�

לבטלה ברכה לשיטתו שבר� חשיב  לא  שני

קידושי�  לדבר  וסמ�  מי�, שרובו משקה  על

למעשה(מ.) מצרפה הקב"ה  טובה  מחשבה

למעשה, מצרפה הקב"ה אי� רעה  ומחשבה 

שבפסקו  וכמו קידוש, חובת  ידי בזה יצא לכ�

פז ובעטרת יוס� לגבי (ש�)בילקוט  אמנ� ,

א� סו� דסו� בספק הדבר  עדיי� טעימה

בילה דמחוסר  היכא  ג�  כעונה שומע  שאמרינ�

זו], ברכה לבר� יכול לא עצמו שהוא [דהיינו

בחפצא נוס� חסרו� יש טעימה לגבי  מ"מ

נתיר וא� השומע, לגבי מי�  הוא שהמשקה

דהיינו  רעה ' 'מחשבה  רק לא יחשב לשתות, לו

רע' 'מעשה ג�  אלא המשמיע  של  הברכה

היא שלשיטתו הגפ� ברכת סמ� על שטע�

משקה על בעצמו מבר� היה א�  לבטלה ברכה

ו



מי� , È˙‰Ï¯שרובו ÔÈ‡˘ ‰˘ÚÓÏ ‰‡¯� ÔÎÏ

˙‡ˆÏ ÔÂÈÎ˘Î ÌÈÓ Â·Â¯˘ ÔÈÈÓ ÌÂÚËÏ È„¯ÙÒÏ

,ÈÊ�Î˘‡ ÂÈÏÚ Í¯·˘ ÔÙ‚‰ ˙Î¯·Ó ‰·ÂÁ È„È

.‰·ÂÁ È„È È„¯ÙÒ‰ ˙‡ Ì‚ ‰Ê· ‡ÈˆÂ‰Ï ÔÂÈÎÂ

הראש"ל  מר� מו "ר  את שאלתי זמ� ואחר 

והשיב בזה שליט"א יוס� יצחק הרב הגאו�

שרובו  מיי� לשתות לספרדי שאי� כנ"ל לי

הגפ�. בברכת  להוציאו אשכנזי כשכיו� מי�

פה  סימ�

ס"ו) שי"ג סי' חיי� אורח (שו"ע

שאלה:

úáùá éøìåñ ïåòù ìèìèì øúåî íàä éúìàùð
íå÷îì åîò íéñðëðùë øéàîå ùîùäî ïòèðù

.êåùç

תשובה:

ïòèðù úáùá éøìåñ ïåòù íò êìäì øúåî
.êåùç íå÷îì ñðëðùë ÷ìãðå ùîùäî

תו� ‡ מהשמש השעו� של מילוי בדי� הנה  .

מנא, מתק� משו�  לחוש אי�  בשבת הלוכו כדי

במלאכה מתכו� שאינו דבר ליה  דהוי משו�

הדור מופת מר� בזה  להתיר  כתב וכבר  דרבנ�,

ביבי "א ל"ה)זצוק"ל סימ� או"ח מילוי (ח"ו בעני�

יש א�  לפעול, שהפסיק לאחר בשבת השעו� 

וראיה וז"ל: כלי מתק� משו� בדבר איסור 

ערו� השלח� מר� ו)מדברי סעי� שיג וז"ל:(סי'

רפויי�, להיות  דרכ�  א�  פרקי� , של וכוס מיטה

בחזקה) יתקע שמא משו� לגזור אי� מותר(שאז ,

הדי�  הוא וא"כ בשבת. לכתחלה להחזיר�

להדקו  ולא ברפיו� למלאותו  שהדר� לשעו�

יתקלקל, פ� מחשש המדה, על יתר  בחזקה

עודנו  וכשהשעו� וכו', בשבת למלאותו שמותר 

שאפילו  נראה  הישרה  הסברא  מצד  כראוי, פועל

פסק שכבר  השעו� למלאת  שאסור למ"ד

שבלעדי  משו� כלי, מתק� משו� מלפעול,

משרא בנ"ד כלי, נחשב אינו מחדש עריכתו

כלי  תורת  יש ש� הוא  שבאשר  שמכיו�  שרי,

אי�  בפעולתו, יציב שעודנו השעו�, על גמור 

להביא ויש מנא . מתק� משו� איסור  חשש כא�

רבה האליה ממ"ש להתיר  ע)ראיה ס"ק שח :(סי'

וא� בשבת משחיטתו שלישי יו� שחל בשר 

להדיחו  מותר  לבשלו, יאסר בשבת ידיחנו לא

בשבת חי בשר  לטלטל שמותר  שמכיו� בשבת ,

לאומצא  דחזי סעי� משו� שח סי' בש"ע (כמבואר

בש"עלא) מ"ש כעי�  להדיחו. ג� מותר  (סי',

סי"ב) כדי שכא התלוש הירק להשקות שמותר 

לתקנו  מועילה  אינה והדחתו ע"כ. יכמוש. שלא

תיקונו  שאי� נמצא  הנוכחי , מצבו להמשכת  אלא 

אח "כ, לבשלו מותר  שיהא להבא, אלא מועיל

וה "ה וע"ש. ומותר . כמתק�  נחשב אינו לפיכ�

פועל  השעו� עדיי�  שעכשיו שמכיו� בנידונינו.

שהוא הנוכחי  במצבו היכר שו� ואי�  כהוג�,

אי�  להבא , אלא  במילויו תועלת  ואי� מתקנו,

למלאתו  ומותר  מנא. מתק� של איסור  כא�

שואל  הגאו� פסק וכ� פעולתו. המש� להבטיח 

שתיתאה נג)ומשיב וכו '.(סי'

ביבי"א·. כתב  לענוד (ש�)עוד מותר  א� בדי�

מכונ�  היד תנועת ידי  שעל  אוטומאטי , שעו�

לנבו�  דעת הנה לפעול. וממשי�  עצמו את 

למלאת להתיר לעיל שפסקנו מה שלפי  נקל

המש�  להבטחת פועל, שעודנו שעו� בידי�

שעו�  לענוד שמותר  שכ� מכל  פעילותו,

ממשי�  בלבד היד תנועת  ידי  שעל אוטומטי 

המשנה דעת לפי הדבר  לברר  שיש אלא  לפעול.

בידי� השעו� במילוי שהחמירו ודעמיה ברורה

להתיר יש בכה"ג  עכ"פ א� פועל, כשעודנו ג�

ע"י  רק בידי� השעו�  ממלא שאינו מכיו�

ז



תולי� ס"פ בשבת  והנה ידו. (קמא:)תנועת 

ומתעגל  שמ� גופו כל אד� ס� דתניא, אהא

קטבליא משטחות ע"ג  ממנו שעושי� שלוק (עור

רש"י) ולמיטה, לאלשלח� רב אמר חושש, ואינו

לצחצחו, שיעור  אלא  כ"כ שנו שמ� היה (שלא

לצחצחו  שיעור אלא העור, לעבד כדי מגופו לעור הנישו�

מתכוי�) לא לצחצח אפי' איהו ומיהו שיעורבלבד, אבל

הלכה שלעני� פי על וא� וכו', אסור  לעבדו

בדרבנ�  בפ"ר  להחמיר  לפסוק  רגילי�  אנו

רבו  דבלא"ה הכא ליה , דניחא היכא  עכ"פ

החושש ג�  לכתחילה, כ� לעשות המתירי� 

ספיקא ספק הו"ל בכה "ג המחמירי�, לדברי

בידי�, למלאתו  שמותר  הלכה  שמא לקולא,

י"ל  שעדיי� ומכ "ש מותר. בדרבנ� פ"ר  ושמא

למלאות דר� שאי� יד, כלאחר  הוי דהכא 

דרבנ�  בתרי פ"ר  והו"ל בידי�, אלא  השעו� 

נדברו  אז בס' ראיתי עתה  וה� וכו ', דשרי

לט)ח "ב ג�(סי' להחמיר  המדה  על שהפריז

נקרא זה א� מאד  מסופק שהוא מפני  בזה ,

חושב שאינו א� דלכאורה מתכוי�, שאינו  דבר 

נעשה ומתחלה  הואיל ידיו , בתנועות  כ� על

ואסור . לכ� כמכוי� חשוב להעריכו זה באופ� 

שבודאי  כלל, מחוורי� דבריו ואי�  ע"ש.

לדעתו  וג� מתכוי�, שאינו דבר  בכה"ג  דחשיב

מכיו�  בזה  להחמיר הי "ל לא ספק שהדבר

שהוא שעו� בידי� למלאות מתירי� שרוה"פ

ג "כ, המנהג שכ� העידו מה�  והרבה פועל,

העיקר ולכ� סו�. בלי חומרות  לגבב אי� וא"כ

העלה וכ�  בזה . שהתיר  יעקב החלקת כד'

צי� בשו"ת ולדינברג  הגרא"י  ידידי להקל

הנד"מ ח"ט כ)אליעזר בס'(סי' וכ "כ ע "ש. .

כהלכתה  שבת קסב)שמירת עיקר .(עמוד וכ�  .

עכ "ל. ברור. וזה 

כשנכנס‚. בשעו� האור  הדלקת כ� וכמו

שהאור כיו� דרבנ� מלאכה  הוי חשו�  למקו�

'לד ' תאורת  הוא  לא בשעו� ר"ת ל"ד (סימנ�

שמאירהדאורייתא) דיודה שהיא להט, חוט ואינו

דהוי  להתיר  יש טע� ומאותו להט , חוט בלא

כתב וכ� דרבנ� , במלאכה  מתכוי�  שאינו דבר 

יוס� בילקוט  שליט "א הראש"ל מר� מו"ר 

יד) סעי� בשבת רישיה פסיק ח"ה ניחא(שבת לא דא�

א� מדרבנ�], [האסורה  האיסור  במלאכת ליה

דעת מדרבנ� שהאיסור כל רישיה, פסיק שהוא 

מתכוי�  שאינו אחר  דשרי, הפוסקי�  רוב

איכפת דלא היכא  הדי� והוא האיסור . למלאכת

ובביאורי� יד)ליה. מדברי (ס"ק מוכח  דכ� כתב

בשבת  סע"א)התוספות ויומא (קג א), שתירצו (לה

דסוכה  ב)דההיא  הוי (לג  הדס, ענבי במיעוט 

היכא שרי  הכי משו�  דוקא, מדרבנ� מתק�

הכי  ובלאו ליה. ניחא דלא רישיה פסיק דהוי

מותר בדרבנ� רישיה  דפסיק פוסקי� כמה דעת

דלא היכא שכ� וכל ליה, דניחא היכא אפילו

מה�: אחרוני�, הרבה דעת  וכ� ליה. ניחא 

יצחק באר ה')שו"ת ענ� טו טייב(סימ� הגר "י ,

העמודי�  ווי  ע')בספר  בספר(ד� כתב וכ� ,

באהל� כט)אגורה  בספר(ד� אלגאזי  ומהר "י ,

מ "ב דרבנ� קעח)ארעא  בשו"ת(סימ� ומהר "� ,

ז' חלק ונשאל כב)שואל דעת(סימ� ושכ� ,

שבת תורת בספר כתב וכ� ערו�. השלח� מר�

סק"ד) שכו וסימ� סק"ג שיד הגאו� (סימ� דעת וכ� .

דעת בחוות סק"ח)מליסא צא כתבו (סימ� וכ� ,

קמא ומשיב שואל רי)בשו"ת סימ� א' ,(חלק

ב ' חלק מלכיאל דברי דעה ובשו"ת  יורה (חלק

לא) אות מב ה'סימ� חלק מהרש"�  ובשו"ת ,

מח) משה(סימ� משאת ובספר  טז), ,(פסחי�

משה אגרות קלג)ובשו"ת סימ� חיי� .(אורח

ד' חלק אומר יביע בשו"ת זה כל  וכמבואר

לד) סימ� חיי� אורח ה'(חלק וחלק חיי� , אורח (חלק

ב') אות כז  ז'סימ�  וחלק אות , מ ' סימ� חיי� (אורח

ב'ז') חלק דעת יחוה ובשו"ת וסימ� , מו, (סימ�

ו'נב) וחלק נג), .(סימ�

יוס�„. בילקוט  כתב והגדרת(ש�)עוד וז"ל:

חשמלי  במקרר  כגו� היינו, ליה ניחא לא

ח� אויר  להכנסת  גורמת  הדלת שפתיחת

של  המנוע פעולת מוקדמת ובכ� למקרר ,

החשמל  פעולת שבחידוש פי על וא�  המקרר.

קיו� בשביל ליה, ניחא קריר אויר  להזרי�

או  ח� אויר  כניסת מקו� מכל המאכלי�,

הוא והרי לו, נוחה אינה קר, אויר  יציאת

ח



וכמבואר ליה. ניחא דלא רישיה פסיק בבחינת 

א' חלק אומר  יביע בשו"ת כא)כ� ע"ש.(סימ�  .

מבואר כ� ליה, איכפת דלא היכא הדי� והוא 

הערו� א)מראיית  קג ב)מסוכה (שבת דאי (לג

רישיה פסיק  חשיב אחריתי  הושענא  ליה  אית

דחבריה בארעא בדעביד וכ� ליה. ניחא  דלא

דא� ומוכח ליה , ניחא דלא רישיה פסיק חשיב 

ז"ל. לדעתו  לכתחלה מותר  ליה איכפת  בדלא

שבת  שהמאירי א)[אלא קג לחלק(כט: כתב

א' חלק אומר  יביע בשו"ת  וראה (חלק בזה,

ה') אות כא סימ� חיי� עכ "ל.אורח ע"ש] .

פו  סימ�

ס"ז) שי"ד סי' חיי� אורח (שו"ע

שאלה:

çø÷ õéî úé÷ù çåúôì øúåî íàä éúìàùð
.äðîî úåúùì úáùá

תשובה:

úáùá äðîî úåúùìå çø÷ úé÷ù çåúôì øúåî
ïëå .éìë úøéöéì äæá ùåçì ïéàå ä÷øæì ë"çàå
úåúùì åà ìåëàì øúåî íéøåîéù úåàñôå÷ øàùá
.éìëä úà ÷åøæì ë"çàå úåøéùé íäî íðëåú

ערו� ז)בשולח� סעי� שיד חותמות(סימ� כתב

שהכיסוי  ומגדל תיבה  שידה , כגו�: שבכלי�,

או  להתירו יכול בחבל, בה� קשור  שלה� 

כעי�  ודוקא  קליעתו, להתיר או בסכי� לחתכו

וכו '. בו וכיוצא חבל  קשירת

אהבה מנוחת סעי� ובספר  טז פרק סא עמוד (ח"ג

יתכוי� ג) לא בשקית משקה יש א� וז"ל: כתב

המשקה את להעביר  רק ממנה ישירות  לשתות 

ובהערה לשתות, וממנו 17)לכוס ש�(ש� כתב 

מ�  ישירות המשקה את לשתות יתכוי� שא�

ואסור כוס לעשותה  שמתכוי� נמצא השקית 

היתה לא פתיחתה  שקוד� מנא , מתק� משו�

את ומשפר שמתק� וכל כוס, לשימוש ראויה

למש"כ וציי� מנא. מתק� הו"ל (בפרק שימושה 

ב) סעי� ויפוי כד גימור  פעולת בשבת העושה 

כבר וראוי מלאכתו , עיקר  שנגמרה בדבר 

מכה משו� התורה מ� אסור  זה הרי לשימוש,

ובהערה 2)בפטיש. הרא "�(ש� שכ"כ כתב

השל� יראי�  הבונה)בספר במלאכת רעד (סימ�

שאי�  אלאוז "ל: בפטיש מכה משו� חייב

היא פטיש שהכאת בני�, מחוסר  שאינו בדבר 

במלאכת ש� עוד  וכ"כ עכ"ל. בני�. גמר לאחר 

המאירי וכ"כ ע"ש. בפטיש. קד:)מכה  (שבת

במלאכה אלא בפטיש מכה נאמר  שלא וז"ל:

ונתפרקה בהר אב� שחצב כגו� כולה, שנשלמה

מלאכת שנשלמה ונמצא מסביבותיה כולה

בפטיש מכה  וזה  נפלה , שלא אלא  האב�

כבר דבר  אותו בגו� המלאכה  שנמצא  ומפילה 

שאמרו מה וכ� עה:)נשלמה. בשקיל (שבת

עשויה. כולה הגלימה שהרי  מגלימיה, אקופי 

הר "� בחידושי  כ' וכיו"ב עג:)עכ"ל. .(שבת

יתכוי�  שמא גזירה לאסור אי� ומ"מ והוסי�

אפילו  שהרי אינו, זה  מהשקית  ישירות לשתות 

עובר אינו מהשקית ישירות לשתות  יתכוי� א� 

ראויה השקית אי� שהרי התורה, מ� איסור 

שכ�  וכל גרוע ככלי והו"ל  גמור, ככוס לשמש

כלי  עושה דהו"ל  בשיניי�  או ביד פותחה א� 

אי�  ולכ� בלבד, מדרבנ� ואסור  יד כלאחר

גזרה דהו"ל ממנה לשתות  יתכוי�  שמא לגזור 

בביצה וכמ "ש לקטו�(לג:)לגזרה, שמותר 

שמא גזרינ� ולא בה� להריח  בשמי� עצי

א� שאפילו כיו� שיניו, בה� לחצו� יתכוי�

אלא מהתורה  אסור  אינו לכ� מתכוי� היה

ע"כ. ע"ש. לגזרה . גזרה גזרינ� ולא מדרבנ�

ט



למשה תפלה שו"ת  בספרו שכ"כ (ח"א וראיתי

רסד) רנט להקל עמודי� אפשר שמ"מ  ש� והוסי�

כיו�  שתיה , קשית ע"י  ישירות מה�  לשתות 

והשקית הפחית  ובדופני  בפי  משתמש שאינו

כששותה ודוקא כוס, אות� עושה  אינו א "כ

ע"כ. כוס אות� שעושה אסור בפה ישירות מה�

דבריו  על להשיב  יש מאות, חמש קידה ואחר 

השקית את מחשיבה מהשקית  שתיה  דאי�

המשקה את להוציא רק בזה כוונתו  דכל לכלי,

כגו�  ברור שהרי שיצא, צורה בכל ממנו,

הולכת היא ממנה , ששותה  שוקו בשקית

כלי  של  אפילו כלי צורת שו� ואי� ונמעכת 

א� וג�  אד�, בני  רוב דעת וכ� בזה , ארעי

השקית ובנתיי� קמעא קמעא  לשתות יתכוי�

כלל  הכלי על מחשבתו אי� הנותר , על שומרת 

בלבד. המשקה על רק

חשיב פעמי חד כלי וג� שהואיל לומר ואי�

א� ג�  בו להשתמש אסור יהיה ולכ� כלי,

בחזו"ע שכתב וכמו אחת, פע� רק בו שותה 

נה) עמוד ג' הצור� (שבת בעת לקדש שמותר 

כאג"מ ודלא  פעמי חד לט)בכוס סימ� או"ח (ח"ג

נחשבת אינה שקית  לכו"ע דמ "מ  בזה, שאסר

בשקית. ידיי� לטול דא "א  לכלי

תשובות  פסקי בספר  ראיתי ס"ק וכ� קנט (סימ�

שמי�יד) ברכות ספר  בש� אות שכתב ח' (סי'

משנ "בי"א) יח)על שתחילת(ס"ק  וא�  וז"ל: ע"ש

כיו�  מ "מ  כ� בו להשתמש ועשוי כ�  תיקונו

ממלאי� המי�  אלא קבוע 'תו�' לו שאי�

וכתב כלל, כלי בגדר  זה אי� חללו, ומנפחי�

שקיות לעני� נלמד  ומכא� הפסק"ת דבריו על

הרכי�  וגומי פלא"ש)ניילו� וואר"� זה (ובכלל

שלה� החלל  נתבטל  מי� בה� שכשאי�

לקבל  שעשויי�  ואע"פ בהחלט, לנט "י שפסולי�

הניח� א� וא� נקב, שו� בה� ואי� משקי� 

שיהיה הניילו� את  מחזיק והכלי כלי בתו� 

הניילו�  יוציא אלא לנט"י  פסול  מ "מ  פתוח,

מהכלי ידיו לנט"י)ויטול וכשר של� הוא .(א�

חשובה אינה  ניילו� ששקית לדעת הראת  אתה

שבת מלאכת  לגבי  לחלק שיש וא� לכלי,

שיי�  בפטיש ומכה מחשבת במלאכת דתליא

ידיי�, לנטילת כשר שאינו כלי ביצירת  א�

בלבד  למשקה אלא לשקית דעתו אי� כא� מ"מ

מגליל  נילו� שקית לחות� דומה ואינו וכאמור,

מתכוו�  ש� כי כלי  יצירת משו�  בו שיש

משא"כ  פעמי, חד  לשימוש שהיא א� לשקית,

בלבד. המשקה על דעתו כא�

קופסאות בשאר  שג� לומר  יש מזה ויותר 

שימוש בה� משתמש ואינו שפותח� שימורי�

תוכנ�, לאכול שמסיי� לאחר  רק פעמי רב

או  חמוצי�, במלפפוני� כגו� ישירות  מה� א� 

ואוכל  אחר לכלי  מה�  ששופ� אחרי�  בדברי�

מהפוסקי� בפשטות  שמשמע כמו מש�,

עביד  שאינו שמורי� קופסאות  פתיחת שהתירו

כלי  היה לא  א� א� לכלי , נחשב ואינו לקיו�

וכמו  יי�, בקבוק של מתכת כפקק מעיקרו,

מבנו  שמענו וכ� זצ"ל הגר "ע מר� בזה  שהתיר

שליט "א הראש"ל  מר� עול� מו"ר הליכות (וראה

רנג) רנ� עמוד בקופסתח"ד משתמש א� וא� ,

שיגמר , עד תוכנה את  מתוכה להוציא שימורי�

לכלי  תוכנו לשפו� תחילה שצרי� אמרינ�  ולא

וכגו�  האוכל, את יקח האחר ומהכלי אחר 

מהפוסקי� מי שמענו לא במבה בחבילת 

אחרת לשקית תוכנה את להוציא שהצרי�

דבר . עמא מאי חזי ופוק ליקח , ומש� פתוחה

שבת הליכות בספר  שכ"כ ראיתי (עמוד וכ�

יט) אות יצירתקעא אלו קופסאות  בפתיחת שאי�

שוב, שפתח בכלי לאחס� דעתו אי� כי כלי

שנשאר חטי� או אוכל להחזיר מותר  אמנ�

מה�, שהוציא שקית או קופסא לאותה  לו

חדש. שימוש ולא  שימוש כאותו מוגדר  דזהו

בפשטות א)וכ"כ  אות קנט שתיה(עמוד להתיר 

להעביר צרי� ואי�  בשבת , אותה  שפותח  מפחית

אחר . לכלי המשקה את

י



פז  סימ�

סי"ד) תר"צ סי' חיי� אורח (שו"ע

שאלה:

àåø÷ì åâäðù úåìéä÷ì ïéëåîéñ ùé íàä éúìàùð
.íøîàë íøîàá äìéâîá

תשובה:

éäéå" (ã ,â øúñà) àø÷ì ùé äìéâîä úàéø÷á
áéúëä úà íâ íéàøå÷ àìå ãáìá éø÷ä "'íøîàë'
áéúëå éø÷ ùéù úåîå÷îä ìëá åîë ,'íøîàá'
àø÷ì âäðù éî íðîà ,ãáìá éø÷ä íéàøå÷å

.åâäðîì êîñ ùé íøîàë íøîàá äìéâîá

פורי� בחזו"ע זיע"א פח)מר� שאי� (עמוד כתב

הקרי  לקרוא יש אלא הכתיב לקרוא צרי�

ליאיר  בסנס� וכ"ה  כאמר�', קלח)'ויהי ,(עמוד

בקוב� שליט"א  חפוטא אברה� רבי והגאו�

הלל צז)בית  עמוד כ"ג חלק התשס"ה כתב(תמוז

כאמר� באמר� בעני� המגילה  בקריאת וז"ל:

הלל בית בקוב� תשס"ה)ראיתי ב' מאמר(אדר

המגילה קריאת בעני� נ"י  מזרחי יוס� מהרב

ד')בפסוק לשונו (ג', וזה כאמר�' באמר� 'ויהי

באו  מקרוב חדשי�  חזני� כמה ושמעתי ש� :

פע� פעמיי� זו תיבה לקרות שמתחכמי�

הקרי, לפי שנייה ופע� הכתיב לפי אחת

אצל  לא  מקו�  בשו� נהוג  היה לא זה מנהג 

והתימני�, הספרדי� אצל ולא  האשכנזי� 

מר�  לפי ביד�, חמורה טעות  כ� והנוהגי�

ח')השו"ע והביא(קמ"א, הקרי, בתר דאזלינ�

בפני  כתובה שהיא  כמו שקרא באחד מעשה

ואלאנסי  אברה� וה"ר  אבוהב הר "י  הדור  גדולי

והתרעמו  ז"ל  בנו ואלאנסי  שמואל וה"ר 

ונידוהו  רצה ולא  המסורה , כפי  שיקרא

עובדיה חזו� מס ' הביא וכ� מהתיבה, והורידוהו

הביא וכ� וכו' שניה� לקרוא  צרי� שאי� שכ'

שני  לקרות שא "צ שכתב ליאיר סנס� מספר 

בטעות, הדור חכמי מקצת שנהגו כמו פעמי�

ושורש יסוד שאי� מזרחי  הרב ש� וסיי�

לקרות שאמרו חכמי� ע"ד  ועוברי� זה למנהג 

עכת"ד, הכתיב ולא הקרי עפ"י ורק א� 

שאני  הלכתי מו"מ  כל על מגיב אינני ומטבעי

אינני  א� אפילו תורניות בחוברות  רואה

אחד  וכל סו�, לדבר  אי� כי זה  ע� מסכי� 

וזה הבנתו לפי דעתו להביע בידו הרשות

תורה. של במו"מ  הדר� וכ� אחריותו, על

על  הפריז שהכותב שראיתי  מאחרי בנד"ד א�

שמה� דדהבא צנתרי תרי מהני  למד ולא  המדה

ובדר�  בזהירות שכתבו לדבריו ראיה הביא 

פעמיי� ב' לחזור  צרי� לא  שלשיטת� אר�

חכמי  מקצת  כ' וג� כ� לאומר  בטעות  והחזיקו 

הוא כא�  אבל וכמקובל , כראוי והכל הדור 

חדשי� ה� שהקוראי� הגבורה כמפי כותב

עוברי� וה�  זו בקריאה ומתחכמי� באו מקרוב

מגדרי  לצאת  הוצרכתי לזה וכו', חכמי�  ע"ד

אבות. מנהג להעמיד

אני ‡. בעניני� , הוא  הכותב חדש זה בנדו�

וסופרי�, חכמי� של גדולה עיר  מרכיש מעי "ת

קדמתה מקד�  קראו וש�  ממתניו עבה שקטנ�

איש מפי איש ביד� וקבלה  כאמר�, באמר�

הכנסת בבית התפללתי בקטנותי ואני  כ� לקרוא

ואבא זצלה"ה, פינטו ממשפחת הצדיקי�  של

והיה ביהכנ"ס של והש"� הרב היה  זלה"ה

וכ�  כאמר� באמר� הדור גדולי בפני קורא

בשני�, מאות בעיר  הכנסת  בבתי ש� קראו

בדרכי  ממשיכי� אלא מתחכמי� שו� כא�  ואי�

לדורות זה והעבירו דור מדור  כ� שנהגו האבות

הבאי�.

ס"ח ·. קמ "א בסימ� הש"ע מדברי ראייתו

החז�  ש� כי תניא , בדלא תניא תלי הוי

הכתיב לפי  קרא  הדור  חכמי נגד המתעקש

מינות שאולי  לחשוש יש ובזה הקרי, לפי ולא

יי



כא�  אבל ואכמ "ל, מהקראי� שהוא  בו נזרקה

תוכ"ד  וקרי כתיב שניה�  את קוראי� הרי

כשקוראי� חכמי�  בדברי כא� יש פקפוק ואיזה

מחכמי  ביד�  קבלה שכ� בדבר והקרי הכתיב

האחרונה שהקריאה ידוע ועוד שלפניה� , הדור 

כאמר� הרי כאמר� באמר�  וכשאומרי� עיקר 

כא�. יש גמורה טעות ואיזה עיקר

שבידינו ‚. התרגו� ששני מעניי� דבר ראיתי

א' כל שני ותרגו�  ראשו� תרגו�  המגילה  על

לפי  תרג�  ראשו� תרגו�  אחרות בפני� תרג� 

במלולתהו�  והוה  וכלשונו באמר� , הכתיב

שני  ותרגו� הכתיב, לפי באמר� והיינו לותיה

כאמר� והיינו וכו ' ליה אמרי� הוו� כד תרג� 

התבסס שעליו שי המנחת דעת כ� הקרי , לפי

משתחווה לא  אתה למה  למרדכי אמר  שהמ� כ'

פעמי�, כ"ב לעשו השתחווה שיעקב  כמו לי

ויעקב ילדיו עשר  אחד  נשותיו  ארבע דהיינו

וזהו  ושתי�, עשרי� סה "כ פעמי� שבע עצמו

שהוא לו ענה מרדכי  אז כאמר� , באמר� כ"ב

השתחווה יעקב כאשר נוכח  שלא בנימי� משבט 

ועוד  משתחווה , אינו הוא  ג� ולכ� עשו, לפני

אותיות, בכ "ב ניתנה התורה להמ� מרדכי אמר 

אותיות לכ"ב רמז הוי  כאמר� באמר� כלומר 

לכ"ב שמחוייב כיהודי אני  לכ� התורה ,

להשתחוות יכול אינני תורה של האותיות

הפסוק בהמש� כתוב לכ� שעלי�, זרה לעבודה

הוא אשר  לה�  הגיד כי אליה�  שמע ולא

כדרכו  והוא שי המנחת מדברי  וכ "ז יהודי,

פשוט . וזה  והכתיב הקרי רק ציי�

ספק„. ביד� היה שהקדמוני�  יתכ� ג�

וכ�  ולהרוג בלהרוג שהסתפקו כמו בקריאתה 

מאחר מה  עד יודע אתנו ואי� לפניה�  בפניה� 

מדור המערב בארצות הקדמוני� נהגו שכ�

מחכמי  ה� זה  על מערערי� שו�  קמו ולא  דור ,

בארצות ש� שהיו המדקדקי� מגדולי וה� הדור 

אבות ברית זוכר ספר  יצא ועכשיו המערב,

הביא וש�  שבמרוקו, אבותינו מנהגי  על

באמר� ויהי אומרי�  שהיו המגילה בקריאת

הדקדוקי� כל ציי�  וש� ויו�, יו�  אליו כאמר� 

ממרכיש דלויה  יצחק הרב מזקנו שקבל במגילה

הגדול  דלויה יצחק לר' ונכד ני�  הוא ולמעשה

בג ' עליו וחלק הב"י מר� ע� שנפגש זלה"ה

זלה "ה שמר� בידינו וקבלה  בהלכה, עניני�

המערב שבארצות מרבותי קבלתי וכ�  לו, הודה 

ואכ"מ . בכתובי� זה כל אצלי ונמצא

אבותיו, במנהג  יחזיק אחד כל כ� על אשר

דברי  על לעבור  שמתכוי� מי  ח"ו כא� ואי�

קריאה זאת  אלא מלהזכיר , הס חכמי�

עכ "ל. . ותול"מ  דור מדור  אצלנו שמקובלת

שני  לפי שקוראי� ד' שלטע� אמת וה�

ליאיר  בסנס�  השיב נהגו (ש�)התרגומי� שלא 

המדרש, פי על שמפרש התרגומי�  לפי לקרוא

הקורא טעה  שא� כתב דיעבד  לעני� אמנ�

החזירו  ולא הכתיב כפי בבי 'ת באמר� ואמר 

בדיעבד, יצאו המגילה קריאת  וגמרו אותו,

יש אמנ� ע"כ, בהבנה. כ "כ הפרש שאי�

מר�  שכתב כעי� דהוי זה  שבפסוק להוסי�

סי"ג) תרצ פסוק(סימ� שקורא דורשה, היה א�

לצאת לבו כיו�  א� ודורשו, שלימה במגילה

אחרי�, בעניני�  בה יפסיק ולא יצא , י"ח ,

אחרי�. בעניני�  בה להפסיק שאסור כשדורשה,

רק אחר  בעני� מפסיק לא הרי  וכא� ע"כ.

שנהגו  ויתכ� הקרי, אחריו ומיד הכתיב מזכיר 

הדרש, להזכיר  הקרי לפני הכתיב לאמר כא� כ�

האשכנזי�, מקהילות  חלק נוהגי�  שכ� לי  וידוע

אביחצירא אלעזר  רבי האדמו"ר שג� וזכורני

כ�. לקרא שנהגו שיש לי אמר  זיע"א

יי



פח  סימ�

ס"ד) ש"צ סי' דעה יורה (שו"ע

שאלה:

.ìáàì úøåôñú ïéãá éúìàùð

תשובה:

,íåé 'ì ãò úøåôñúá øåñà íéúîä ìë ìò ìáà
'ì åøáòéù ãò úøåôñúá øåñà íàå áà ìòå
ìèáì ìéòåî ìâøä ïéàå ,åéøáç åá åøòâéå íåé
íéãøôñä âäðîì àåä ïëå ,äøòâå íåé 'ìä úà
íéæðëùàä åðéçà âäðîìå ,êåøò ïçìåùä úòãëå
åâäðù ùéå ,ùãåç á"é íéøôúñî ïéàù åâäðù ùé
íà óà ,äøòâä ïîæ àåäù íéùãåç 'â ïéúîäì
úøåôñúä øçà êéøö ïéàå ,åéøáç åá åøòâ àì
åøéîçäù ùéå ,íéùãåç 'â ãåòì áåù ïéúîäì
ì÷äì åâäðù ùéå ,úéðù íéùãåç 'â ïéúîäì
àìå äðåøçàä úøåôñúä ïîæî íéùãåç 'â úåðîì
úåøòùá ìååðúîù ãáëð íãàìå ,úåìáàä ïîæî
íéùãåç 'á øçà äøòâì ïéúîäì åì÷ä úåëåøà
ùàøä úøåôñúì à÷åã äæ ìëå ,íåé 'ì øçà óàå
åøòâéùå ãáìá íåé 'ì ïéúîé ï÷æä úøåôñúì ìáà
êéøö ïéà åá øòâéù éî ïéà íàå ,åéøáç åá

.äæ ïîæ øçà ïéúîäì

ערו�‡. בשולח� כתב שצ הנה  סימ� דעה (יורה

על ס"ד) שלשי� , לאחר מגלח המתי� כל על 

וכתב חבריו. בו שיגערו עד אמו, ועל אביו

קוד�(ש�)הרמ"א פגע א�  מהני  הרגל  ואי�

חביריו בו  סימ� (טור)שיגערו בא"ח ועיי� .

תקמ"ח .

תשובה ג)ובפתחי ס"ק ג�(ש� שכ"כ כתב

ס"ט)המחבר  תקמ"ח סי' שצ"ט ולקמ�(בא"ח (סי'

הגערהס"ד) ע� הרגל דאי�  הדי� דהוא ונראה  .

לעיל  מבואר  וכ� שלשי�, קוד� פגע א� מהני

ס"ה) שפ"ט אמנ� (סי' גיהו�, נו"ב לעני� (בשו"ת

י"ד) סימ� א"ח הגיעחלק א� השאלה דבר  על

באופ�  וסיי� בזה  הארי� בחוה "מ הגערה זמ� 

א� הרגל ובערב להתיר , אי� ודאי שבחוה"מ 

תו�  א�  להתיר ראוי יותר חבריו בו גערו

עד  למעשה ולא להלכה  נראה וכ"ז  למ"ד,

כלל  זכר  שלא ותימא עכ"ל. בדבר אתיישב

הש"ע  הנ"ל)מדברי  שפ"ט צרי� (דסי' די� דלית 

מצאתי  שוב שוי� . ותספורת  גיהו� כי בושש

קכ"ה) סי' ח"א מאהבה תשובה עליו (בשו"ת שתמה

לאסור פוסקי�  הרבה להביא והארי�  בזה 

על  ל' בתו� המקילי� המורי� דאות�  וסיי�

הנ"ל  הנו"ב על וסומכי�  הרגל מפאת  וא�  אב 

עמה� חלקי יהי ואל לה�  אשר  לה� יהיה

ועי  אא"זע"ש . בתשו' נ"ג)' סי' ח"ב מאירות (פני�

ע"כ.

הרמ"א כתב בו (ש�)עוד יש גערה  ושיעור 

חדשי� בג' ונוהגי� בפסקיו פלוגתא , מהרא"י (כדעת

והר"�) ומהרי"ל שאי� ואגודה נוהגי� אלו ובמקומות .

חדש י"ב כל וא� אב על (מהרי"ל מסתפרי�

מקומות) קצת שהכביד מנהג כגו� לצור�, לא א� ,

כוכבי� עובדי בי� שהול� או שערו, עליו

לספר  דמותר בשערותיו, ביניה� (כ� ומתנוול 

הא"ז) .השיב

תשובה·. בפתחי ד)וכתב ס"ק בתשובת(ש� עי'

בסופו)נו"ב י"ד סי' שאמרו (חא"ח דמה שכתב

רק שמגלחי� לאלו היינו ג "ח  גערה  שיעור 

זקנ� שמגלחי� לאלו אבל מספרי� ראש� (ע"י

במשחה) וכ"כ או יותר , קצר  זמ� גערה שיעור 

סופר  חת�  שמ"ז)בתשו ' אשכנז (סי' דלבני

יו�, שלשי� גערה שיעור זקנ� לגלח  שרגילי�

אבילות ע� ולאמו לאביו שלשי� תכפוהו וא� 

שהוא כל תספורת יסתפר  בתמוז מי"ז דרבי�

עוד  ראוי  יהיה  שלא  באופ� תמוז י"ח  ביו�

זמ�  הגיע א�  לעני� עוד וע"ש ע"ש] לגערה

בתשובת ועי' לגלח. רשאי א� בחוה"מ  הגערה

ח') סי' פז דלאחר(אדני רמ"א דכוונת שכתב

מותר גערה שיעור  שהוא  חדשי� ג ' שעברו

יג



הראשו�  מנהגו  לפי שירצה זמ� כל עצמו לספר 

עכ "ל. ע"ש

השולח� ה')ובערו� ס"ק וראיתי (ש� וז"ל: כתב

רבינו  בש� שכתב [ברכ "י] מהגדולי�  לאחד

כדי  השיעור  אלא מתרת  הגערה דלאו ישעיה

מהני  לא הגערה זמ� וקוד� וכו', מתרת  לגעור 

[הגרע"א]. השרי� בי� שהול� מה  זה

אומר  יביע בשו"ת זיע "א  סימ� ומר� יו"ד א (חלק

ו) אות כתב,כה ש� זרוע האור והנה  כתב:

אחר לגלח  לו מותר  השרי� בי�  שהמצוי

שלא חודש, י"ב  להמתי� וא"צ פרע, שישלח 

או"א, על לתספורת  חודש י"ב בש"ס הוזכר 

כדתני חודש, י"ב עד ליתני איתא  (מ"ק וא� 

מעצמ�כב:) נוהגי� שהעול� אלא שמחה . גבי 

מותר הילכ� וסיי�, אבות�. לכבוד להחמיר 

ועיי�  ע"ש. גמור . היתר  כדרכ� להסתפר  אתה

מהרי"ל כב)בשו "ת גילוח (סי' ואיסור  שכ',

באו"ז, וכמ"ש חודש, י"ב באוסטריי� נוהגי� 

נוהגי� ורבי� נהגו. לא הללו בארצות  אבל 

באגודה אבל שלשי� . אחר דהיינו גערה שיעור 

לומר רגיל אני וכ� חדשי�, שלשה  כתב

בפסקיו ומהרא"י  ע"ש. קלג)לשואלי�. ,(סי'

ושכ�  חדשי�, שלשה שכ' האגודה דברי הביא 

אחר יבא ומי נת�. ומהר "ר סג "ל מהר "י  הורה

מהרי"ל  מלשו� אמנ� דבריה� . לסתור  המלכי� 

כ�,(הנ"ל) נוטה לבו היה שלא  קצת משמע

מ  שהיה האגודה.אלא כדברי  לשואלי� שיב

להתיר , נוטה היה שלבו אנשיל מהר "� וכ"כ

דרבוותא פלוגתא לשואלו משיב שהיה אלא 

הב"י  מ"ש והביא בד"מ, כ� והובא ע"כ. היא.

וכתב גערה, שיעור  הוי יו�  ל' דלאחר  והאו"ז

ויש חדש, י "ב להמתי�  נוהגי�  שבארצותיה�

ואינו  הואיל ביד� , מוחה ואי� בזה, מקילי�

להול�  להתיר  האו"ז וכ"כ בעלמא. חומרא אלא 

בעלמא. חומרא אלא ואינו הואיל השרי�  בי�

גערה ששיעור  בהגה, הרמ "א וכ"פ עכת"ד.

חדשי�, בשלשה ונוהגי� מחלוקת, בו יש

לא א� חודש, י"ב נוהגי�  אלו  ובמקומות

שהול�  או שערו, עליו שהכביד כגו� לצור�

דמותר בשערותיו, לפניה� ומתנוול העכו"�  בי�

יושר לקט בס' וע"ע ע"כ. עמוד לספר. (חיו"ד

אלאצ"ד) זה  שאי� מאד ופשוט  ע"ש. .

שקבלנו  אלו בגלילות  משא"כ בארצותיה�,

להתיר שיש זו, בחומרא נהגו ולא מר� הוראות 

בו  שגערו אחר  שלשי�, ביו�  אפילו להסתפר

גבוה  בשלח� וכ "כ יו�. יב)באותו וז"ל:(ס"ק ,

קאמר , במלכותו וכו', חדשי� בשלשה ונוהגי� 

ביו� ואפילו יו� ל' כשעבר במלכותנו אבל 

הב "י. בש� בד"מ  וכ "כ ומגלח . בו גוערי� ל'

ע"כ.

פני ‚. בספר  כתב האשכנזי� אחינו ולמנהג 

כא)ברו� סעי� יט גערה(פרק שיעור  כשמגיע

ברכ"י  כ"כ  בו, גערו לא  א�  א� להסתפר  מותר 

א�(ש�) הא מותר גערו א� דוקא המדקדקי�

הבאי, דברי ה� חודש י "ב עד  אסור גערו  לא

הוא השיעור  המתרת, היא  הגערה דאטו

בו  לגעור הראוי  שיעור שהה שא� שמתירו

י"ב וא"צ להסתפר  יכול גערו  שלא  א� חבריו

הראשו� ישעיה ר ' קנ"ו)חודש. סי' כ"י (בתשובה

עבר א� זה בדבר  יש חילוקי� ג ' ולפ"ז כתב

לגלח  לו מותר  ג"ח שהוא  גערה השיעור עליו

א� מותר  בו גערו וא� בו, גערו שלא א� 

עצמו, ל' ביו� או ל' אחר  שהוא כל ג "ח תו�

כלל  גערה מהני  לא יו�  ל' תו� הוא וא� 

הלק"ט בשו"ת וראה עכ"ל, רי"ג)כנ"ל (סי'

דברה לא בו שיגער  מי לו שאי� ומי  שכתב 

וישב מיתותא או חברותא דאו  במתי� תורה

עכ "ל. ראשו שילבי� עד

הפוסקי� בו נחלקו הראש בשערות גערה שיעור 

רמ"א כ"כ  חדשי� , ג' בגמר שהוא ונוהגי� 

ס"ד) שגלח (ש� מזמ�  י "א אות� מוני� וכיצד ,

חדשי� ג' עברו לא  שעדיי� אע"פ באחרונה

שי"ק המהר"מ האבלות, שע"א)מתחלת סי' (יו"ד

חדשי� בג ' גערה דשיעור  דקיי"ל דהא כתב

התחלת משעת ולא  האחרו� מגילוח  לחשוב יש

הנ"ב מדברי כ�  לדקדק וכתב (קמא האבלות,

י"ד) סי' ניוול חאו"ח משו� הוא דג"ח דהטע� 

כיו�  בנ "ד וא"כ אד�, בני בעיני ומיאוס

יד



נ"מ  מאי ג "ח  בשיעור  גדולי� שלו דהשערות

סו� כל  סו� מהמיתה, ג"ח עדיי� עבר  דלא

הנ"ל  ובנ"ב רואיו, בעיני נמאסי� ה� שערותיו

שבועות וג ' בב' זקנ�  שמגלחי� דבמדינות כתב

בזקנ� הצומחות הקצרות ושערות נמאסי�

ה "ה ולפ"ז וכו' רואיה� בעיני  כקוצי� דומי� 

החיי�  בגשר וכ"כ הראש, ג)בגילוח  � יא ,(פכ"א

האבלות, התחלת מזמ� למנות� מחמירי�  ויש

שיק  במהר "�  האמת(הנ"ל)עיי� אבל שכתב

כ�, משמע לא הפוסקי�  כל סתימת  שמלשו�

בעינ�  דלעול� כ� הנהיגו פלוג  לא משו�  ואפשר

שמדומה כיו�  ולכ� שיגערו, עד אבלות משעת

התחלת משעת חדשי� ג' להמתי� שהמנהג  לי

צדדי� עוד יש  אא "כ דעתי, בטלה האבלות

שלשי�בל  לאחר  רגל פגע א�  כגו� להתיר , א"ה

לפענ"ד  נראה בכה"ג  בגילוח גדול צור� שיש או

בדעת וראה כ�, נהגו לא גדול צור�  שבמקו�

גדולי� בשערות ומתנוול חשוב דבאד� תורה

יו� ל' אחר  ואולי חדשי� ב' אחר  להקל יש

תורה ובדעת מ"ש(ש�)ע"ש. ראייתו הביא 

וכו' לספר  תוכל א� שאלה וז "ל: הא "ז בש� 

בי�  ומצוי  במזונותי� עסוק שאתה מתו� כי

והשיב שער , גידול  לסבול יכול אינ� השרי�

רק שער  גידול לעני� חודש י"ב הוזכר שלא

כדרכ�  לספר  אתה מותר ולכ� וכו' גערה שיעור 

דג� מברכ"י  למעלה הובא  וכבר  ע"ש]. עכ"ל

ע"כ. גערה. מהני עצמו ל' ביו�

אינו  וא� אב על שאבל שנוהגי� מקומות ויש

כגו�  לצור� לא א� חודש י"ב כל מסתפר 

הנכרי� בי� שהול� או שערו עליו שהכביד

בשערותיו ביניה� או"ז)ומתנוול בש� (רמ"א

גערה שיעור שהוא חדשי� הג' שעברו ולאחר

צרי�  ואי� שירצה, עת בכל להסתפר  מותר 

מתגלחת חדשי� ג ' פע� בכל  שוב להמתי�

(ש�)האחרונה שהביא(רע"א הד "מ מדברי שדייק

בפ"ת כתב וכ� סק"ד)הא "ז תשובת(ש� בש� 

פז ח')אדני שעברו (סי' דלאחר רמ"א  דכוונת

לספר מותר גערה שיעור שהוא  חדשי�  ג'

הראשו�). מנהג� לפי  שירצה  זמ� כל עצמו

מחמירי� בכל ויש דצרי� הביא החיי� דר� (בסידור

לאחר  שאול יד בהגהות וכ"כ הגערה, לגלח שרוצה עת

אגר"מ  בשו"ת וכ"כ חדשי�, ג' שנית להמתי� צרי� שגילח

קנ"ו) סי' ח"ג הצור� (יו"ד ובעת להחמיר  שנכו�

לאחר ההיתר  בטע�  וצ"ע  וכתב להחמיר , אי�

ע"ש). ראשונה גערה

פט  סימ�

ס"ו) ס"ב סי' העזר אב� (שו"ע

שאלה:

ùåøâ ìò úåëøá òáù êøáî éúî ãò éúìàùð
.äðúçúä àìù äìåòá àùðù

תשובה:

ãçà íåé úåëøá òáù êøáî äìåòá àùðù ùåøâ
.ãáìá

ערו�‡. בשולח� כתב סב הנה  סימ� העזר (אב�

ו) זוסעי� ברכה מברכי� כמה ברכות עד (שבע

מברכי� חתני�) אלמנה , שנשא אלמ� היה א�  ,

שנשא בחור וא�  בלבד. ראשו� ביו�  אותה

אותה מברכי� בתולה, שנשא אלמו� או אלמנה,

המשתה. ימי שבעת כל

הא� התחתנה לא  שעדיי� בבעולה לדו� ויש

כאלמנה או נשאת, לא שעדיי� כבתולה  דינה

בתולה. שאינה  לפי

תשובה ט)ובפתחי  ס"ק והביא(ש� בזה, ד�

ביהודה נודע ס"א)שבתשובת סי ' כתב(תניינא

דידיה  בעולתא שנשא שנשא דנוא� באלמ� (וכ"ש

דידיה) דלאו אלמנהבעולתא שנשא כאלמ� דינו

טו



דעיקר בלבד. ראשו� יו�  אלא ז"ב מברכי� ואי�

הוא וזה ושמחתה, שמחתו מטע� הוא ז"ב

בנוא� משא"כ ביאה, טע� טעמו לא א�

לה� ואי� ביאה טע� טעמו שכבר  ונואפת 

ע"ש, אלמנה שנשא  אלמ� כמו כ"א  שמחה 

צדקה שמש ה')ובתשובת תשובת(סי' הביא

ורדי� כל גינת א')(חא"ה לזנותל שנתפסה דנערה 

אלא ברכה  לה אי� אלמו� כנסה ימי� ואחר 

בי�  בזה חילוק ואי� כו', ג' ושמחה  א' יו�

דאע "ג  כתב ע� ובמוכת  לאנסוה . לרצונה זינתה

לעני�  מנה, וכתובתה בתולה די� לה דאי�

הואיל  הבתולות , משפט ממנה יגרע לא  ברכה

והרב לזולתו. נבעלה שלא  אצלו חדשה והיא

היא דא� מדבריו דנלמד עליו כתב המחבר

לה דיינינ� לאחר  נבעלה ולא דידיה  בעולתא 

כשנבעלה וק"ו ולשמחה  לברכה כבתולה 

ע"ש המנהג  פשט וכ� לאונסה. (ומשמע לדידיה 

שנשא  באלמ� כמו ז"ב מברכי� אלמ� הוא א� אפילו דר"ל

דמתשובתבתולה) כתב ש� המחבר מב� ובהגה  .

ער"ה)דב"ש כשנבעלה(סי' הדי� דהוא  משמע

ע"ש. לברכה א' יו� אלא  לה  אי� ממנו

סופר  חת�  קכ"ג)ובתשובת להלכה(סי' פוסק

היא א� אפילו פנויה בעולה שנשא דאלמו�

לברכה א ' יו�  אלא לה אי� דידיה בעולתא 

שנשא נוא� פנוי הוא א�  א� ג', ושמחה

אלמנה)בעולה לבחור ,(או כמו שבעה כל מברכי�

ראוי� ואינ� נדות בועלי שה� כיו� אלא 

ז' כל חדשות פני�  פניה� יקבלו אי� לברכה

כמות� ריעי� ימצאו א�  א�  יתנאה, בל חוטא

והביא ז'. כל לה� יברכו ז' כל פני� לחדש 

מברכי�  דאי� שכתב הנ"ל תניינא  נו"ב דברי ש� 

ביאה טע� טעמו שכבר  כיו� א' יו� אלא ז"ב

תרווייהו  כי ספק דאי� וכתב עליו, והשיג

כמבואר חופה וחיבת  ביאה חיבת איתנהו

איזה(נ"ו)בכתובות סת� ל� מספקא  אלא  ,

איתנהו, תרווייהו אבל קונה „ÏÚמה�  ‰‡¯�Â

‰Î¯· Ô˜˙� '‡ ÏÎאיכא הנושא בחור  אלא  ,

חדשה, וביאה חדשי� נישואי� חיבת  תרתי

כו', מבר� נמי  מנייהו בחדא מ "מ  �Óˆ‡אבל

ÌÈ�Â˘‡¯ ÔÈ‡Â˘È� ˙·ÈÁ ‡Ï· ‰ÏÂ˙· ˙‡È· ÏÚ„

‡Ï· ÌÈ�Â˘‡¯ ÔÈ‡Â˘È� ˙·ÈÁ ÏÚ Ì‚Â ,Í¯·Ó

ÌÚË˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ Î"‡Â ,Í¯·Ó ‰‡È· ˙·ÈÁ

ÂÏ˘ ÌÈ�Â˘‡¯ ÔÈ‡Â˘È� ‡È‰˘ ÔÂÈÎ ‰‡È· ÌÚË

'Ê ÏÎ ‰ÁÓ˘Ï ÍÈ¯ˆ ÔÎÂ 'Ê ÏÎ Í¯·Ó אפילו

ישכי� והוא יבר� שלא דיליה בעולתא היא

לשו�  על שעמד עוד  וע"ש עכ "ד, למלאכתו

דלקמ� ס"ב)הש "ע ס"ד את(סי' הנושא איתא 

ושינה כו', ג "י  עמה לשמוח  צרי� הבעולה 

דנכנסה להורות אלמנה  במקו� בעולה לכתוב

אלא אלמנה בכלל אינה נבעלה ולא לחופה

ז' כל ש�)משמחה הב"ח בש� הב"ש משו�(וכמ"ש

ברכה לעני� ה "ה  הנ"ל לפי א"כ פיוס, דבעיא

ואמאי  בתולה ביאת חיבת  לו יש שהרי ז'

אלא מבר� אינו אלמנה  שנשא אלמ� כא� נקט

אלמ�  ולכתוב לדקדק ג"כ לו היה א' יו�

אלמנה שנשא  דנקט  השתא אבל בעולה , שנשא

אינו  נבעלה ולא לחופה  נכנסה  אפילו משמע

ע"פ לתר� וכתב ואמאי, א', יו�  אלא מבר�

בכתובות דאיתא ע"ב)מה ראשו� (י"א כנסה 

אי�  נסתרה, שלא עדי� לה ויש נישואי� לש�

וא"כ  כו', בתולי� טענת לטעו� יכול השני

אצלנו  שהיא נהי שמחה  לעני� ס"ד  בסי'

שלא בנפשה  יודעת  היא מ "מ  בעולה בחזקת

ז ', כל לשמחה וצרי� פיוס צריכה  הרי נבעלה

אצלנו  והיא  ז"ב נבר� אי� ז"ב לעני� כא� אבל 

נאמני� אי�  מעידי� עדי� ואפילו בעולה  בחזקת

שהביא הכנה"ג  לפ"ד צ"ע  אכתי מיהו ע"ש.

לקמ� סק"א)הבה"ט  ס"ז עכ "ד.(סי' ע"ש].

הנו"ב·. שדעת שא� יוצא זה  סימ� לפי (תנינא

שמואלס"א) דבר ער"ה)ובשו"ת  שאלמו� (סימ�

אפילו  בעולה היא א�  יבר� לא  גרוש או 

צדקה שמש ובתשובת שלו, ה')בעולה  (סי'

ורדי� גינת תשובת  א')הביא כלל שא�(חא"ה

לברכה, ימי� שבעה לו  יש שלו בעולה היא

שא� ופסק להלכה  דבריה� דחה החת"ס מ"מ

וכעת נשאת, לא  עדיי� א�  אחר של בבעולה 

לברכה, ימי�  שבעה לה יש לבחור נשאת 

ביאה חיבת על או לבד נישואי� חיבת  שעל

ע"כ. ברכות. ז' מבר� לבד

טז



בהר"� ז.)ואמנ�  של (כתובות טעמו מבואר

לבו  שמחת  על נתקנה  חתני� שברכת דבר 

שנושא בבחור  דדוקא יוצא זה ולפי  חת�, של

דאיכא כיו� ברכות  ז' לבר� צרי� בעולה,

בגרוש משא"כ  דיליה , נישואי� חיבת  עכ"פ

נישאת, לא עדיי� שהיא א� בעולה שנושא

נישואי�  חיבת אי� לחת� נישואי�, חיבת לה ויש

בעולה שנשא  לגרוש  ולכ� ביאה  חיבת  ולא

הדור מופת מר� וכ"פ בלבד, אחד יו� מבר�

ביב"א יא)זיע "א סימ� אבהע"ז מו"ר(ח"ה והביאו

שמחות בשובע שליט "א הראש"ל (ח"א מר�

ש) .עמוד

צ  סימ�

ס"ב) קמ"ט סי' העזר אב� (שו"ע

שאלה:

åúùåøâ íò ãçééúðù éúã åðéàù ùåøâ éúìàùð
,äéìò àáå åàø íéðëùäù éìá ùãåç êùîì

.éðù èâ íëéøöäì ùé íàä

תשובה:

åùøâúäù úåöîå äøåú éøîåù íðéàù âåæ
íéòãåé åðàå ,åì äìòáðå ïéùåøéâä øçà åãçééúäå
àìéîî ,äãéð øåñéàá íéøéäæ íðéàù úåàãååá
,åæ äàéáá åúùåøâ úà ùãé÷ ìòáäù ùåçì ïéà
íà èøôáå] åðîî èâ äëéøö äðéà ïéãäî ïëìå
ììë ïéùåãé÷ì ùåçì ïéàù íéøçà íúåà åàø àì
åðà íà íìåà ,[ãåçéä ìò íéãò ïéàù éôì
íëéøöäì ùé ,äãéð øåñéàá íéøéäæ íäù íéùùåç
ùåçì ùéù ,[ãåçéä ìò íéãò ùéùë] éðù èâ
äùã÷ìå ,åúàéá úà ï÷úì äöøé íéðô ìë ìòù
âåæá øùôàù íå÷î ìëáù âéäðäì áåèå ,åúàéáá
íëéøöäì ïéùåøâä øçàì åãçééúäå åùøâúäù éåùð

.àøîåçì èâ

אומר‡. ביביע הדור  מופת מר�  לנו באר  הנה

א)ח "ו סימ� העזר בגיטי� (אב� במשנה  דמבואר

עמו (פא) ולנה הנישואי� מ� אשתו המגרש

וב "ה שני, גט א"צ אומרי� ב"ש בפונדקי,

הת� ואמרינ� שני, גט  ממנו צריכה אומרי� 

גט  צריכה  לב"ה  שנבעלה ראוה לא  שאפילו

ביאה. עדי  ה�  ה� יחוד עדי  ה� שה� שני,

הרמב"� הי"ט)וכ "פ גירושי� מה' והטוש"ע(בפ"י

ס"ב)אה"ע קמט .(סי'

הריב"ש ו)ובתשובת  שנשא(סי' באנוס  נשאל

לכל  כאשתו עמו וישבה  בחוקותיה�, אנוסה 

אותה, עזב ואח "כ ממנו, שנתעברה  עד דבר 

לעיי�  יש שלכאורה וכתב, נודעו , לא  ועקבותיו

י"ל  נמי והכא הנ"ל, דגיטי� מהמשנה בזה 

זנות. בעילת בעילתו  עושה אד�  אי� חזקה

הגאוני� מ� קצת הורו הנזכר המשנה ומדי�

גט  צריכה  עדי� בפני שנבעלה אשה  שכל

הרמב"� אול� גירושי� ממנו. מהלכות י' (בפרק

י"ט) ידי�,הלכה בשתי  הגאוני� הוראת דחה

שלא ההוראה , מדרכי רחוקי� שדבריה�  וכתב

באשתו  אלא זו חזקה ז"ל חכמינו אמרו

ובעל  תנאי  על במקדש או בלבד שגירשה

שאמרו  הוא  ובאשתו אשתו , היא  שהרי סת�

זנות, בעילת  בעילתו  עושה אד�  אי� שחזקה

כגו�  אנשי� בשאר  אבל כ�, בהדיא  שיפרש עד

שמא לומר  חוששי�  אי� פנויה על הבא פנוי

ז"ל, הרשב"א הסכי� וכ� בעל. קידושי� לש�

האחרוני�. מ� והרבה והרא"ש הרמ "ה וכ"כ

אמרה לא הרמב"� שא� האומר יאמר וא� 

אבל  מקרה, בדר� פנויה על  הבא  בפנוי אלא 

הו"ל  כאשתו להיות עמה והתנה  שנשאה זה

לבעול  שדעתו יחוד לעדי  ואמר  פירש כאילו

דאדרבה ולומר  להשיב יש קידושי�, לש�

הגאוני� לדברי שאפילו מסתברא, איפכא
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בנדו�  בעל, קידושי� לש� אמרינ� דבסתמא

הרי  העכו"�, כחקות בנישואי� שהתנו  דיד�

קידושי�  לש� דעת� שאי� פירשו כאילו  זה

כפילגש אלא כנשואה אצלו אינה וא "כ כדמו"י,

היתה שזו ועוד וכו', וקידושי� כתובה  בלא

וא� טהרה , מקוה לה� היה  שלא נדה בחזקת

יחוש אי� בביאתו  עצמו התיר  כרת  לאיסור 

הש"ע ומר� עכת"ד. פנויה . של קל לאיסור 

ס"ה)באה "ע קמט הנ"ל,(סי' הרמב"� כד' פסק

או  שגירשה באשתו אלא זו חזקה אמרו שלא

כל  שאר  אבל סת�, ובעל תנאי על במקדש

שיפרש עד זנות לש�  שבעל בחזקת הנשי�

וש�  קידושי�. לש� ס"ו)שבעל קמט הביא(סי'

הרמ"א וכ"פ הנ"ל. הריב"ש דברי להלכה

ס"א)בהגה  כו ע"ש.(סי' .

ח "א·. הרדב"ז שנא)ובשו"ת ג "כ (סי' שנשאל

ואחר שהמיר, קוד� אשתו  את  שגירש במומר 

עמה ונתיחד בערכאותיה� אותה נשא שהמיר

אמרו  דלא  וכתב, גט , צריכה  א� עדי� , בפני

זנות בעילת בעילתו  עושה אד� אי� חזקה

שביק דלא במצות  הזהיר כשר  בישראל אלא 

ישראל, בסת� או איסורא, ואכיל היתרא

ובנכריות בעריות פרו� שהוא בזה  משא"כ

זו, חזקה  ביה  שייכא ולא חזקתיה  אתרע 

בהשגות הראב"ד הי"ט)וכמ"ש מגירושי� (פ"י

בכשרות, במוחזק דמיירי הגאוני�, ד' לתק�

לקידושיו. חוששי� אי� בעריות  בפרו� אבל 

ששוב ודאי  בערכאות  שנשאה כיו� דבנ"ד  ועוד

נחוש ואי� וישראל משה בדת רוצה אינו

חפ� אינו והוא קידושי� לש� בעל לשמא

בתשובה הריב"ש כתב וכיו"ב קידושי� . בתורת

ו) גרושתו (סי' ע� שהמתיחד למד אתה ומכא� .

שאינו  שמכיו� גט , שא"צ בנדתה והיא בעדי�

דלא ודאי כרת לאיסור  חייש ולא  בנדה  זהיר 

קידושי�, לש� בעל ולא  זנות, לבעילת  חייש

עכת"ד. גט. וא"צ

בח "ד עצמו הרדב"ז מדברי רעז)אול� ,(סי'

זנות משו�  בעלה שהוציאה אשה בדי� שנשאל

והשיב גט, צריכה א� עדי� בפני  עמו ונתיחדה 

בגיטי� המשנה  אשתו (פא)ע"פ המגרש הנ"ל,

הימנו  א"צ אומרי� ב"ש בפונדקי עמו ולנה

שני, גט ממנו צריכה  אומרי� וב"ה שני  גט 

בו�, ב"ר יוסי א"ר  בירושלמי, עלה ואמרינ�

את אד�  יגרש לא דאמרי כדעתייהו ב"ש

הילכ�  דבר , ערות  בה מצא  אא "כ אשתו

לפיכ�  עליה , חשוד ואינו לפניו היא  מזוהמת

דאמרי  כדעתייהו וב"ה שני, גט  ממנו א "צ

לפניו  מזוהמת ואינה תבשילו הקדיחה אפי '

והירושלמי  שני. גט וצריכה  עליה  חשוד לפיכ�

התוס' הביאוהו ב"ש)הזה ד"ה עט: (גיטי�

ערות משו� הוציאה שא� ומוכח  והמפרשי� .

כיו�  שני  גט  שא"צ מודו ב"ה א� דבר ,

למימר דליכא לה, בעיל ולא היא שמזוהמת 

אטו  דבר  ערות משו�  ביוצאת  גוזרי� דב"ה

תחלוק שלא תבשילו הקדיחה משו� היוצאת 

חומרא אלא אינה  גופא היא שהרי בנשי�,

וכו '. דהו כל וחששא הקרב� בעלמא כד' שלא (וזה

ש�) שנבעלה,העדה ראוה כשלא זה כל ומיהו .

גט  צריכה דבכה"ג  נלע "ד שנבעלה ראוה אבל 

ליה מזדהמא ולא שבעל שראינו שכיו� שני,

בעיל  דאי מתק�, לתק� לו שאפשר  מה  כל

משו� חדא איסורי, תרתי איכא זנות לש� לה

אחרי  דכתיב דידיה איסורא ועוד זנות, בעילת

קידושי�  לש�  בעיל ומש"ה הוטמאה, אשר

איסור בעילת רק זנות בעילת  תהיה שלא לתק�

השתא לגרשה  הוא  שעתיד פי  על וא� סוטה,

תדע זנות. בעילת הויא ולא הוא , מתק� מיהא

שמצא דמיירי  משו� במתני' דב"ש טעמא דהא 

ובגמ ' לפניו, היא ומזוהמת  דבר ערות  בה 

שנבעלה, ראוה  בשלא למתני' אוקימנא דיד�

ומודי� בסיפא תנ� אמאי שנבעלה בשראוה האי 

שאי�  שני גט  שא"צ האירוסי� מ� בנתגרשה

מודו  שנבעלה בשראוה אלמא בה , גס לבו

שגירשה פי  על א� שני גט  שצריכה שמאי בית

אינה הרי  שבעל שכיו� דבר, ערות  משו�

ומינה קידושי�. לש�  ובעל לפניו מזוהמת 

ראוה א� דבר  ערות בה ראה שאפילו לב"ה

עכת"ד. הוא . וכ"ש גט, צריכה שנבעלה
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בועל  שעכ"פ שאע"פ להרדב"ז דס"ל קמ� הא 

כשבועל  וה"נ מתק�, לתק� שיכול מה באיסור 

שני  יעשה  ולא קידושי�, לש�  שבעל י "ל נדה

שהרדב"ז  וצ"ל זנות . ובעילת  נדה  איסורי�,

וכיו�  בכרת , שהוא נדה איסור בי� בזה מחלק

חושש שאינו  כ"ש כרת  לאיסור חושש שאינו

שאינו  סוטה באיסור  אבל זנות, בעילת לאיסור 

מתק�  לתק� שיכול  מה כרת בו ואי� כ"כ חמור 

דמסייע תנא  הרי ועכ"פ קידושי� . לש� ובועל

בתשו' הריב"ש הוא להרדב"ז ו)ליה הנ"ל,(סי'

ביה שייכא לא  נדה לאיסור  חייש דלא דהיכא

זו. חזקה

בכנה"ג מוכח ב)וכ�  אות הגה"ט קמט בש�(סי'

נדה איסור  בי� שמחלק קמ�  הא ע"ש. המאס�

התיר כרת לאיסור  אמרי' שאז בכרת שהוא 

כשעובר לבי� כ"ש, לא דפנויה  קל לאיסור  עצמו

האבני  קושית ליישב יש [ולפ"ז  לאו איסור על

סק"א)מילואי� לג הרדב"ז(סי' שנ"א)על (סי'

בבית והובא  בתשובה, הרשב"א  ממ "ש הנ"ל,

יז)יוס� נגד (סי' מכא� ראיה שאי� שי "ל ע"ש,

עשה איסור  אלא דליכא הכא דשאני הרדב"ז,

לעשות לתק� שיכול מה כל מש"ה  דונטמאה,

משא"כ  קידושי�. לש� ובועל עושה בהיתר

בשו"ת וכ"כ כרת. בו שיש דחמיר  נדה  באיסור 

ח"ב  אליהו מ)קול ס"ס בשו"ת(חאה"ע וכ"כ

אש כ)עמודי  אות כ (סי'

לב חקרי בשו"ת  סע"א)ג� דנ"ח לח סי' (חאה"ע

לחלק שדוחק וכ' הרדב"ז, ד ' בסתירת  עמד

לתק�  חושש אינו שאז דנדה כרת איסור  בי�

שוי�, איסורי� כששניה� משא"כ הקל איסור 

דהת� ועוד יתק�. לתק� שבידו כיו� דממ "נ

כתיב, טומאה  סוטתו דמחזיר  לאו איסור נמי 

וצ"ע. בעלמא. זנות מביאת טפי וחמיר כעריות ,

שלמה ימי  בס' קמחי  הגר"ש אול� (דקי"ז ע"כ.

והביאע"א) הרדב"ז , ד' בסתירת שעמד אחר 

יהודה שמחת בשו "ת יז)מ "ש בי� (בסי' לחלק 

איסור לי דמה  לו שוה  ולא  לכרת, לאו איסור 

דאה"נ  הרהמ"ח ודחה כרת , איסור  לי מה  לאו

דאמרי ' והא  בזה, לחלק קיט)שיש מה(יבמות

בלאו  היינו כרת איסור  לי מה  לאו איסור  לי

במל"מ  ה"ה וכמ"ש מלקות בו מה'שיש (פ"א

ט  הי"ז)יו� לוקי� וב שאי� שי"ל בזה משא"כ ,

שבכללות, לאו כעי� דהוי משו� זה , לאו על

ה "ה ביאה)וכמ "ש איסורי מה' שאינו (בספ"א א�

כרת בי� לחלק מצינ� שפיר  ועכ"פ מוסכ�.

התה"ד  ולפמ "ש דקיל. לאו רט)לאיסור  (סי'

לא בע"ז  בעילתו עושה אד� דאי� חזקה דה�

י"ל  לה, דחינ� דהו כל ובסברא כ"כ אלימא

חזקה אתרעאי טומאה איסור  על שעבר  שכל

עכת"ד]. כהרדב"ז. ודלא  זו.

בח "א הרדב"ז לדעת  הראת שנא)אתה (סימ�

נשוי  שהיה מומר בבעילת גט  הצרי� שלא

בכרת, שהוא נידה לאיסור  חש שלא מפני 

משא"כ  זנות, בעילת לתק�  חש לא ודאי  ממילא

בח "ד רעז)הרדב"ז בבעילת(סימ� גט שהצרי�

שבכה "ג  משו� רע  ש� משו� גרושתו מוציא 

בעילת איסור  עכ"פ לתק� שרוצה  לחוש יש

בלאו. שהוא סוטה  איסור לו שישאר  א� זנות

תו"מ  שומרי שאינ�  זוג  לפנינו בא  א� ולכ�

באיסור זהירי�  שאינ� בוודאות יודעי� ואנו

את קידש שהבעל  לחוש אי� ממילא נידה,

גט  צריכה אינה מהדי� ולכ� זו, בביאה  גרושתו

זהירי� שה� חוששי� אנו א�  אול� ממנו,

לחוש שיש  שני, גט  להצריכ� יש נידה, באיסור 

בביאתו, ולקדשה ביאתו, את לתק� ירצה שעכ"פ

נשוי  בזוג  שאפשר  מקו� שבכל  להנהיג [וטוב

להצריכ� הגרושי� לאחר  והתייחדו שהתגרשו

המקרי�, בי� לחלק לא  כדי  לחומרא, גט 

הגירושי�]. אחר יחוד איסור מחומר ולהזהיר�
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מפתחות 

פד  סימ�

åáåøù ïéé ìò ùåãé÷ úáåç éãé åàéöåäì ïåéëù éæðëùàî ïôâä úëøá òîùù éãøôñ ïéðòá
àéáä íéî'à úåàáêåøò ïçìùä ïøîå äðåé åðéáø úòãã íé÷ñåôä ú÷åìçîéòñ ãø ïîéñá)ó

(ä,íðîæáë ïéé ãçà ÷ìçå íéî íé÷ìç äùìù áøòì ïéà íéùìç íäù åðìù úåðééáù ,
àáåäù øåâàäå ,'íå÷î åúåàáù ïéé íéâæåîù øåòéùá íéøòùîù äàøðå' êåøò ïçìåùä áúëå
àìù ãáìáå íéîá åâæîù ïéé ìò ïôâä íéëøáîù ì"ñ äëìäì à"îøä åàéáäå óñåé úéáá
éøîùá éøééîù ïøî úà ùøôî à"îøä íàä å÷ìç íéðåøçàäå ,íéîá äùùî ãçà ïééä àäé
ë"ëå åîöò ïééá éøééî íâù ïøî ìò ÷ìåçù áúë ç"äëå ,åîöò ïééá éøééî à"îøäå ïéé
ïéàùë ÷çãä úòùá åìéôàå ,íéî éöç ìù øåòéùî øúåé áøòì ïéàù ãåòå ãéîú úìåòä

,íéî áåø áøòé àì ïéé èòî íà éë åìá úåàáåìò ïôâä éøô àøåá êøá íàù àéáä
èø ïîéñ ò"åùá øàåáîë åúëøá åì äúìò àì íéî('áå à"ñ)ùãé÷ éæðëùàùë íðîà ,

øùôàù äî ãáìîã ì"éã ùåãé÷ úáåç éãé éãøôñä àöé íéî åáåøù ïééá éãøôñ àéöåäå
êåøò ïçìåùá åàáåäù òåøæ øåàäå ù"àøä íé÷ìåçä íé÷ñåôä éøáã ìò êåîñìáøò ïîéñ)

éòñ(àî÷ à"éá è ó,åîöòá ùã÷î åðéàù øçàî äìèáì äëøá ÷ôñá ñðëð àåä ïéà éøäù
éñåäì ùéà"îøä úòãë âäåð ùã÷îä éøäù ,ïééë áéùç åîöò ùã÷îìå øçàîù ãåò ó

ìëì äðåòë òîåùã ùã÷îäî äáåç éãé àöåé òîåùä íâ ïëì ,ïéé øéôù áéùç åúòãìù
,òîåùì úéúëìä äðéçáî íéñçééúî àøå÷ä åà êøáîä ìù åéùòî ìëã åîëå ,øîàð íéðéãä
.óñåé èå÷ìéá ô"ëå .äáåç éãé àöåé éæðëùàî ùåãé÷ òîåùä éãøôñ ïãéã ïåãéðá íâ äæ éôìå

'â úåàáåæ"èä úòãã äðåòë òîåù øãâá íéðåøçàä ú÷åìçî àéáä(â"÷ñ à"î÷ ïîéñ ç"øåàá)

ïîæáù ,åùåøéô äðåòë òîåùù ãåòåïæçä íà ïëìå ,åôåâëå åîöò àøå÷äë äùòð òîåùù
,ù"ò áúëä êåúî àøå÷ àåä íâ åìéàë äùòð äô ìò òîåù äæù åìéôà áúëäî àøå÷

õ"áòé úìéàù åéúåáåùúá õ"áòé ïåàâä íìåà(äò 'éñ à"ç)àìù ì"ñ æ"èä ìò äæá ÷ìçù
.ô"ò àøå÷ë éåä óåñ óåñ àìéîîå ,òîåùì íéñçééúî òéîùîä ìù åéùòî ìëù ïðéøîà
ìù åéùòî ñçééúîù ïðéøîà àì ïàë ãòã úåçãì äéåèðä ãéù íâäå àéáä 'ã úåàáå

åá úáëòî äìéá ïéàã äìéáì éåàøä ìë øãâá éååäã à÷åã àìà òîåùì òéîùîäïéùåãé÷)

(à"ò çëúàéø÷ òîåùë ïåâë ,åîöòá åúåùòì ìåëéå ,äæä øáãì úåëééù åì ùéù åðééäã
úåùòì úåøùôà íåù åì ïéà àëä ìáà ,'åãëå äúåø÷ì ìåëé ë"â åîöòá àåäù äìéâîä
æ"èä éøáã éôì íìåà ,àîìòá àéîë éååä åéáâì éøäã äæë ïéé ìò ùåãé÷ä ìù äæ äùòî
éåàø åðéà àîåñä íúä éøäå ,äðåòë òîåù ïéãî ú"ñì úåìòì ìåëé àîåñã áúëù ì"ðä
òîåù ìù äæ øãâ äéá ïðéøîà ä"ôàå ,áúëä êåúî åàø÷ì ìåëé åðéà íìåòì éøäù äìéáì
ú"åùá ë"ëå .ïãéã ïåãéðá ì"é éîð àëä ë"àå ,òîåùì ñçééúî òéîùîä äùòîù äðåòë
éæðëùàî òîåù íà äáåç éãé àöåé ùåãé÷ éãéù óà ã"ãðá ÷éñäå ,äæá êéøàäå æô úøèò
óàå äðéãî øîçî òøâ àìã øéúäì íéîòè äîë ùéù ïåéë ,íéî åáåøù ïéé ìò êøáîù
ìöà ïåøñç ïéà àìéîî ,äáåç éãé àöé ùãé÷ íà ãáòéãá åà ïéé åì ïéàù íå÷îá äìéìá
ùã÷îä äùåòù äùòîäå ,íòåè åðéàù ïåéë äìèáì äëøá åéáâì ïéàå éãøôñ àåäù òîåùä
úáåç éãé àöåé ãçà ãöî òîåùäå ,úåúùìå ñåë ñåôúì êéøö åðéàù åéìà íâ ñçéúî
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áéùç àì éðù ãöîå ,ïéé áéùç òéîùîä éáâìå ìéàåä ïéé ìò ùãé÷ åìàë åì áùçéã ùåãé÷
ïéùåãé÷ øáãì êîñå ,íéî åáåøù ä÷ùî ìò äìèáì äëøá åúèéùì êøáù(.î)äáùçî

äæá àöé ïëì ,äùòîì äôøöî ä"á÷ä ïéà äòø äáùçîå äùòîì äôøöî ä"á÷ä äáåè
æô úøèòáå óñåé èå÷ìéá å÷ñôù åîëå ,ùåãé÷ úáåç éãé(íù)ïééãò äîéòè éáâì íðîà ,

àåäù åðééäã] äìéá øñåçîã àëéä íâ äðåòë òîåù ïðéøîàù óà óåñ óåñã ÷ôñá øáãä
àåä ä÷ùîäù àöôçá óñåð ïåøñç ùé äîéòè éáâì î"î ,[åæ äëøá êøáì ìåëé àì åîöò
ìù äëøáä åðééäã 'äòø äáùçî' ÷ø àì áùçé ,úåúùì åì øéúð íàå ,òîåùä éáâì íéî
äìèáì äëøá àéä åúèéùìù ïôâä úëøá êîñ ìò íòèù 'òø äùòî' íâ àìà òéîùîä

,íéî åáåøù ä÷ùî ìò åîöòá êøáî äéä íàéãøôñì øéúäì ïéàù äùòîì äàøð ïëì
,éæðëùà åéìò êøáù ïôâä úëøáî äáåç éãé úàöì ïåéëùë íéî åáåøù ïééî íåòèì

.äáåç éãé éãøôñä úà íâ äæá àéöåäì ïåéëå

פה  סימ�

àéáä êåùç íå÷îì ñðëðùë ÷ìãðå ùîùäî ïòèðù úáùá éøìåñ ïåòù íò êìäì ïéðòá
'à úåàáäëàìîá ïéåëúî åðéàù øáã äéì éåäã íåùî ,àðî ï÷úî íåùî ùåçì ïéàù

à"éáéá øéúäù ïéòë ,ïðáøã(ä"ì ïîéñ ç"åà å"ç)ô"ò ìòåô ïééãòù úáùá ïåòùä éåìéî ïéðòá
ò"åùá ë"ùîéòñ âéù 'éñ)(å ó,íééåôø úåéäì íëøã íà ,íé÷øô ìù ñåëå äèéî :ì"æåæàù)

(ä÷æçá ò÷úé àîù íåùî øåæâì ïéàêøãäù ïåòùì ïéãä àåä ë"àå ,úáùá äìçúëì íøéæçäì øúåî ,
åúåàìîì øúåîù ,ì÷ì÷úé ïô ùùçî ,äãîä ìò øúé ä÷æçá å÷ãäì àìå ïåéôøá åúåàìîì

ù"éò 'åëå úáùá'á úåàáåãéä úòåðú éãé ìòù ,éèàîåèåà ïåòù ãåðòì øúåî íà ïã
à"áéáå ìåòôì êéùîîå åîöò úà ïðåëî(íù)íéìéâø åðà äëìä ïéðòìù éô ìò óàå áúë

ùòì íéøéúîä åáø ä"àìáã àëä ,äéì àçéðã àëéä ô"ëò ïðáøãá ø"ôá øéîçäì ÷åñôìúå
äëìä àîù ,àìå÷ì à÷éôñ ÷ôñ ì"åä â"äëá ,íéøéîçîä éøáãì ùùåçä íâ ,äìéçúëì ïë
øçàìë éåä àëäã ì"é ïééãòù ù"ëîå .øúåî ïðáøãá ø"ô àîùå ,íéãéá åúàìîì øúåîù
úåàáå ,ù"ò 'åëå éøùã ïðáøã éøúá ø"ô ì"åäå ,íéãéá àìà ïåòùä úåàìîì êøã ïéàù ,ãé
øåàäù ïåéë ïðáøã äëàìî éåä êåùç íå÷îì ñðëðùë ïåòùá øåàä ú÷ìãä ïë åîëå áúë 'â

óñåé èå÷ìéá ë"ëå 'ãì' úøåàú àåä ïåòùáéòñ úáùá äéùéø ÷éñô ä"ç úáù)(ãé óàçéð àì íàã
ïðáøãî øåñéàäù ìë ,äéùéø ÷éñô àåäù óà ,[ïðáøãî äøåñàä] øåñéàä úëàìîá äéì
àìã àëéä ïéãä àåäå .øåñéàä úëàìîì ïéåëúî åðéàù øçà ,éøùã íé÷ñåôä áåø úòã

.äéì úôëéà'â úåàáåúñéðë ïåâë úòë äùåòù äìåòôä åðééä äéì àçéð àì úøãâä àéáä
àçéð àìã äéùéø ÷éñô úðéçáá àåä éøäå ,åì äçåð äðéà ,ø÷ øéåà úàéöé åà íç øéåà
ñðëðùë ÷ìãðå ùîùäî ïòèðù úáùá éøìåñ ïåòù íò êìäì øéúäì ÷éñä æ"ôòå .äéì

.êåùç íå÷îì

פו  סימ�

äáäà úçåðîáù àéáä ä÷øæì ë"çàå úáùá äðîî úåúùìå çø÷ úé÷ù úçéúô ïéðòáâ"ç)

éòñ æè ÷øô àñ ãåîò(â óäðîî úåøéùé úåúùì ïéåëúé àì úé÷ùá ä÷ùî ùé íà :ì"æå áúë

כי



úåøéùé ä÷ùîä úà úåúùì ïéåëúé íàù úåúùì åðîîå ñåëì ä÷ùîä úà øéáòäì ÷ø
àì äúçéúô íãå÷ù ,àðî ï÷úî íåùî øåñàå ñåë äúåùòì ïéåëúîù àöîð úé÷ùä ïî
åøôñáå ,àðî ï÷úî ì"åä äùåîéù úà øôùîå ï÷úîù ìëå ,ñåë ùåîéùì äéåàø äúéä

äùîì äìôú ú"åù(ãñø èðø íéãåîò à"ç)éñåäíäî úåúùì ì÷äì øùôà î"îù íù ó
åðéà ë"à úé÷ùäå úéçôä éðôåãáå éôá ùîúùî åðéàù ïåéë ,äéúù úéù÷ é"ò úåøéùé

ñåë íúåà äùåò

åúðååë ìëã ,éìëì úé÷ùä úà äáéùçî úé÷ùäî äéúù ïéàã åéøáã ìò áéùäì ùéã áúëå
å÷åù úé÷ùá ïåâë øåøá éøäù ,àöéù äøåö ìëá ,äðîî ä÷ùîä úà àéöåäì ÷ø äæá
ïëå ,äæá éòøà éìë ìù åìéôà éìë úøåö íåù ïéàå úëòîðå úëìåä àéä ,äðîî äúåùù
ìò úøîåù úé÷ùä íééúðáå àòî÷ àòî÷ úåúùì ïéåëúé íà íâå ,íãà éðá áåø úòã

úåáåùú é÷ñô øôñáå .ãáìá ä÷ùîä ìò ÷ø ììë éìëä ìò åúáùçî ïéà ,øúåðäèð÷ ïîéñ)

(ãé ÷"ñíéîù úåëøá øôñ íùá áúë(à"é úåà 'ç 'éñ)ïåéë éìë àáéùç àì ïåìééð úé÷ùù
ë"ëå ,ììë éìë øãâá äæ ïéà ,åììç íéçôðîå íéàìîî íéîä àìà òåá÷ 'êåú' åì ïéàù

úáù úåëéìä øôñá(èé úåà àò÷ ãåîò)åúòã ïéà éë éìë úøéöé åìà úåàñôå÷ úçéúôá ïéàù
éèç åà ìëåà øéæçäì øúåî íðîà ,áåù çúôù éìëá ïñçàìàñôå÷ äúåàì åì øàùðù ó

ùåçì ïéàù ÷éñäå .ùãç ùåîéù àìå ùåîéù åúåàë øãâåî åäæã ,íäî àéöåäù úé÷ù åà
íäî íðëåú úåúùì åà ìåëàì øúåî íéøåîéù úåàñôå÷ øàùá ïëå .éìë úøéöéì äæá

.éìëä úà ÷åøæì ë"çàå úåøéùé

פז  סימ�

àåø÷ì ùé äìéâîä úàéø÷ ïéðòá(ã ,â øúñà)íâ íéàøå÷ àìå ãáìá éø÷ä "'íøîàë' éäéå"
ë"ëå ,ãáìá éø÷ä íéàøå÷å áéúëå éø÷ ùéù úåîå÷îä ìëá åîë ,'íøîàá' áéúëä úà

íéøåô ò"åæçá(çô ãåîò)øéàéì ïñðñáå(çì÷ ãåîò)ò"åùä ïøî ô"ò('ç ,à"î÷)øúá ïðéìæàã
ïåàâä áúëù åîë åâäðîì êîñ ùé íøîàë íøîàá äìéâîá àåø÷ì âäðù éî íðîà ,éø÷ä

éñåäì ùéã áúëå ù"éò íéîòè 'ä ììä úéá õáå÷á à"èéìù àèåôç íäøáà éáø÷åñôáù ó
ïøî áúëù ïéòë éåäã äæ(â"éñ öøú ïîéñ)äîéìù äìéâîá ÷åñô àøå÷ù ,äùøåã äéä íà

øåñàù ,äùøåãùë ,íéøçà íéðéðòá äá ÷éñôé àìå ,àöé ,ç"é úàöì åáì ïåéë íà ,åùøåãå
ãéîå áéúëä øéëæî ÷ø øçà ïéðòá ÷éñôî àì éøä ïàëå .ë"ò .íéøçà íéðéðòá äá ÷éñôäì

.ùøãä øéëæäì éø÷ä éðôì áéúëä øîàì ïàë ïë åâäðù ïëúéå ,éø÷ä åéøçà

פח  סימ�

àéáä ìáàì úøåôñú ïéðòá'à úåàáêåøò ïçìåùä(ã"ñ öù ïîéñ äòã äøåé)ìë ìò áúëù
à"îøä áúëå .åéøéáç åá åøòâéù ãò ,åîà ìòå åéáà ìò ,íéùìù øçàì çìâî íéúîä

(íù)à"îøä áúë ãåò åéøáç åá åøòâéù íãå÷ òâô íà éðäî ìâøä ïéàå(íù)øåòéùå
íéùãç 'âá íéâäåðå ,àúâåìô åá ùé äøòâ(ï"øäå ì"éøäîå äãåâàå åé÷ñôá é"àøäî úòãë)úåîå÷îáå .

ùãç á"é ìë íàå áà ìò ïéøôúñî ïéàù ïéâäåð åìà(úåîå÷î úö÷ âäðî ì"éøäî),êøåöì àì íà ,
øúåîã ,åéúåøòùá íäéðéá ìååðúîå íéáëåë éãáåò ïéá êìåäù åà ,åøòù åéìò ãéáëäù ïåâë

כי



øôñì(æ"àä áéùä ïë).'á úåàáåäáåùú éçúôáù àéáä(ã ÷"ñ íù)á"åð úáåùú íùáç"àç)

(åôåñá ã"é 'éñìáà íùàø ÷ø ïéçìâîù åìàì åðééä ç"â äøòâ øåòéù åøîàù äîã áúëù
íð÷æ ïéçìâîù åìàì(äçùîá åà íéøôñî é"ò),ù"éò íåé 'ì 'åëå øúåé øö÷ ïîæ äøòâ øåòéù

øåòéùä àìà úøúî äøòâä åàìã äéòùé åðéáø íùá áúë é"ëøá íùá êçìåùä êåøòáå
øîåà òéáé ú"åùáå .úøúî øåòâì éãë(å úåà äë ïîéñ ã"åé à ÷ìç)äæ ïéàù ãàî èåùôå áúë

ùéù ,åæ àøîåçá åâäð àìå ïøî úåàøåä åðìá÷ù åìà úåìéìâá ë"àùî ,íäéúåöøàá àìà
äåáâ ïçìùá ë"ëå .íåé åúåàá åá åøòâù øçà ,íéùìù íåéá åìéôà øôúñäì øéúäì÷"ñ)

(áé,'â úåàáåêåøá éðô øôñá áúë íéæðëùàä åðéçà âäðîìù àéáäéòñ èé ÷øô)(àë óùé
óà ,äøòâä ïîæ àåäù íéùãåç 'â ïéúîäì åâäðù ùéå ,ùãåç á"é íéøôúñî ïéàù åâäðù
'â ãåòì áåù ïéúîäì úøåôñúä øçà êéøö ïéàå ,é"ëøáá ë"ëå åéøáç åá åøòâ àì íà

î"øâà ú"åùá ë"ëå ,úéðù íéùãåç 'â ïéúîäì åøéîçäù ùéå ,íéùãåç(å"ð÷ 'éñ â"ç ã"åé)

ïîæî íéùãåç 'â úåðîì ì÷äì åâäðù ùéå ,øéîçäì ïéà êøåöä úòáå øéîçäì ïåëðù
÷"éù î"øäîä ë"ëå úåìáàä ïîæî àìå äðåøçàä úøåôñúä(à"òù 'éñ ã"åé)ãáëð íãàìå ,

ë"ëå íåé 'ì øçà óàå íéùãåç 'á øçà äøòâì ïéúîäì åì÷ä úåëåøà úåøòùá ìååðúîù
äøåú úòãá(íù)ãáìá íåé 'ì ïéúîé ï÷æä úøåôñúì ìáà ùàøä úøåôñúì à÷åã äæ ìëå ,

äæ ïîæ øçà ïéúîäì êéøö ïéà åá øòâéù éî ïéà íàå ,ù"úôá ë"ëå åéøáç åá åøòâéùå
è"÷ìä ú"åùá ë"ëå(â"éø 'éñ).

פט  סימ�

àéáä äìåòá àùðù ùåøâì úåëøá òáù ïéðòá'à úåàáêåøò ïçìåùäáñ ïîéñ øæòä ïáà)

éòñ(å óåæ äëøá íéëøáî äîë ãò(íéðúç úåëøá òáù)ïéëøáî ,äðîìà àùðù ïîìà äéä íà ,
ïéëøáî ,äìåúá àùðù ïåîìà åà ,äðîìà àùðù øåçá íàå .ãáìá ïåùàø íåéá äúåà

äãåäéá òãåð úáåùúáù ,äúùîä éîé úòáù ìë äúåà(à"ñ 'éñ àðééðú)àùðù óàåðã áúë
äéãéã àúìåòá(äéãéã åàìã àúìåòá àùðù ïîìàá ù"ëå)ïéëøáî ïéàå äðîìà àùðù ïîìàë åðéã

àì íà àåä äæå ,äúçîùå åúçîù íòèî àåä á"æ ø÷éòã .ãáìá ïåùàø íåé àìà á"æ
à"ë äçîù íäì ïéàå äàéá íòè åîòè øáëù úôàåðå óàåðá ë"àùî ,äàéá íòè åîòè

íéãøå úðéâ úáåùúáå .ù"ò äðîìà àùðù ïîìà åîë('à ììë ä"àç)äñôúðù äøòðã áúë
äæá ÷åìéç ïéàå ,'åë 'â äçîùå 'à íåé àìà äëøá äì ïéà ïåîìà äñðë íéîé øçàå úåðæì
,äðî äúáåúëå äìåúá ïéã äì ïéàã â"òàã áúë õò úëåîáå .äåñðàì äðåöøì äúðéæ ïéá
äìòáð àìù åìöà äùãç àéäå ìéàåä ,úåìåúáä èôùî äðîî òøâé àì äëøá ïéðòì

øôåñ íúç úáåùúáå ,åúìåæì(â"ë÷ 'éñ)íéðåùàø ïéàåùéð úáéç àìá äìåúá úàéá ìòã áúë
íòèù éô ìò óà ë"àå ,êøáî äàéá úáéç àìá íéðåùàø ïéàåùéð úáéç ìò íâå ,êøáî

,'æ ìë êøáî åìù íéðåùàø ïéàåùéð àéäù ïåéë äàéá íòè'á úåàáåï"øäáù àéáäúåáåúë)

(.æàöåé äæ éôìå ,ïúç ìù åáì úçîù ìò äð÷úð íéðúç úëøáù øáã ìù åîòè øàåáî
,äéìéã ïéàåùéð úáéç ô"ëò àëéàã ïåéë úåëøá 'æ êøáì êéøö ,äìåòá àùåðù øåçáá à÷åãã
ïúçì ,ïéàåùéð úáéç äì ùéå ,úàùéð àì ïééãò àéäù óà äìåòá àùåðù ùåøâá ë"àùî
ô"ëå ãáìá ãçà íåé êøáî äìåòá àùðù ùåøâ ïëìå äàéá úáéç àìå ïéàåùéð úáéç ïéà

à"áéá(àé ïîéñ æ"òäáà ä"ç)úåçîù òáåùáå(ù ãåîò à"ç).

כג



צ  סימ�

àéáä ,åì äìòáðå ïéùåøéâä øçà åãçééúäå åùøâúäù úåöîå äøåú éøîåù íðéàù âåæ ïéðòá
'à úåàáïéèéâá äðùîá øàåáîã(àô),é÷ãðåôá åîò äðìå ïéàåùéðä ïî åúùà ùøâîä

àì åìéôàù íúä ïðéøîàå ,éðù èâ åðîî äëéøö íéøîåà ä"áå ,éðù èâ ö"à íéøîåà ù"á
í"áîøä ô"ëå .äàéá éãò ïä ïä ãåçé éãò ïä ïäù ,éðù èâ äëéøö ä"áì äìòáðù äåàø

(è"éä ïéùåøéâ 'äî é"ôá)ò"äà ò"ùåèäå(á"ñ èî÷ 'éñ)ù"áéøä úáåùúáå .(å 'éñ)àùðù ñåðàá
,äúåà áæò ë"çàå ,åðîî äøáòúðù ãò øáã ìëì åúùàë åîò äáùéå ,íäéúå÷åçá äñåðà
äìòáðù äùà ìëù íéðåàâä ïî úö÷ åøåä øëæðä äðùîä ïéãîå ,'åëå åòãåð àì åéúåá÷òå

í"áîøä íìåà .åðîî èâ äëéøö íéãò éðôá(è"é äëìä ïéùåøéâ úåëìäî 'é ÷øôá)úàøåä äçã
ì"æ åðéîëç åøîà àìù ,äàøåää éëøãî íé÷åçø íäéøáãù áúëå ,íéãé éúùá íéðåàâä
,åúùà àéä éøäù íúñ ìòáå éàðú ìò ùã÷îá åà ãáìá äùøéâù åúùàá àìà åæ ä÷æç
,ïë àéãäá ùøôéù ãò ,úåðæ úìéòá åúìéòá äùåò íãà ïéà ä÷æçù åøîàù àåä åúùàáå
.ìòá ïéùåãé÷ íùì àîù øîåì ïéùùåç ïéà äéåðô ìò àáä éåðô ïåâë íéùðà øàùá ìáà
åðúäù ïãéã ïåãðá .íéðåøçàä ïî äáøäå ù"àøäå ä"îøä ë"ëå ,ì"æ à"áùøä íéëñä ïëå
ë"àå ,é"åîãë ïéùåãé÷ íùì íúòã ïéàù åùøéô åìéàë äæ éøä ,í"åëòä úå÷åçë ïéàåùéðá
äãð ú÷æçá äúéä åæù ãåòå ,'åëå ïéùåãé÷å äáåúë àìá ùâìéôë àìà äàåùðë åìöà äðéà
øåñéàì ùåçé êéà åúàéáá åîöò øéúä úøë øåñéàì íàå ,äøäè äå÷î íäì äéä àìù

ò"äàá ò"ùä ïøîå .ã"úëò .äéåðô ìù ì÷(ä"ñ èî÷ 'éñ)àìù ,ì"ðä í"áîøä 'ãë ÷ñô
ìë øàù ìáà ,íúñ ìòáå éàðú ìò ùã÷îá åà äùøéâù åúùàá àìà åæ ä÷æç åøîà

íùå .ïéùåãé÷ íùì ìòáù ùøôéù ãò úåðæ íùì ìòáù ú÷æçá íéùðä(å"ñ èî÷ 'éñ)àéáä
äâäá à"îøä ô"ëå .ì"ðä ù"áéøä éøáã äëìäì(à"ñ åë 'éñ).'á úåàáåú"åùáù àéáä

à"ç æ"áãøä(àðù 'éñ)àìà úåðæ úìéòá åúìéòá äùåò íãà ïéà ä÷æç åøîà àìã áúë
ë"àùî ,ìàøùé íúñá åà ,àøåñéà ìéëàå àøúéä ÷éáù àìã úåöîá øéäæä øùë ìàøùéá
éøáãî íìåà ,åæ ä÷æç äéá àëééù àìå äéú÷æç òøúà úåéøëðáå úåéøòá õåøô àåäù äæá

ã"çá åîöò æ"áãøä(æòø 'éñ)äãçéúðå úåðæ íåùî äìòá äàéöåäù äùà ïéãá ìàùðù ,
ïéèéâá äðùîä ô"ò áéùäå ,èâ äëéøö íà íéãò éðôá åîò(àô)ã"òìð äìòáðù äåàøùë

ï÷úì åì øùôàù äî ìë äéì àîäãæî àìå ìòáù åðéàøù ïåéëù ,éðù èâ äëéøö â"äëáã
øåñéàì ùùåç åðéàù ïåéëå ,úøëá àåäù äãð øåñéà ïéá äæá ÷ìçî æ"áãøäù ì"öå ,ï÷úî
ïéàå ë"ë øåîç åðéàù äèåñ øåñéàá ìáà ,úåðæ úìéòá øåñéàì ùùåç åðéàù ù"ë úøë

å"ç à"áéá æ"ë àáåäå .ïéùåãé÷ íùì ìòåáå ï÷úî ï÷úì ìåëéù äî úøë åáïîéñ øæòä ïáà)

(àíéøéäæ íðéàù úåàãååá íéòãåé åðàå î"åú éøîåù íðéàù âåæ åðéðôì àá íà ïëìã ÷éñäå
äðéà ïéãäî ïëìå ,åæ äàéáá åúùåøâ úà ùãé÷ ìòáäù ùåçì ïéà àìéîî ,äãéð øåñéàá
èâ íëéøöäì ùé ,äãéð øåñéàá íéøéäæ íäù íéùùåç åðà íà íìåà ,åðîî èâ äëéøö
ìëáù âéäðäì áåèå] ,åúàéáá äùã÷ìå ,åúàéá úà ï÷úì äöøé ô"ëòù ùåçì ùéù ,éðù
éãë ,àøîåçì èâ íëéøöäì ïéùåøâä øçàì åãçééúäå åùøâúäù éåùð âåæá øùôàù íå÷î

.[ïéùåøéâä øçà ãåçé øåñéà øîåçî íøéäæäìå ,íéø÷îä ïéá ÷ìçì àì

כד






