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....................................................................................... ג סימן ט
ויש  בסוכר,  כשממתקו  ואף  התפילה  קודם  תה  או  קפה  לשתות  מותר  הדין  מעיקר 
מקלים אף כשמוזג בו חלב, ויש מחמירים בזה, והיודע בעצמו שאינו תשוש כח ויכול 
אין  אמנם  האוסרים.  כדעת  לכתחילה  בזה  להחמיר  לחוש  לו  טוב  בתפילה,  להתרכז 
גם בשבת קודם התפילה  ומותר לשתות קפה  כוס חלב מלא קודם התפילה,  לשתות 
ואע"פ שלא קידש, לפי שאינו מתחייב בקידוש אלא משעה שגמר תפילתו, ולא ישתה 
באסיפת חברים דהוא דרך גיאות גם כן, אמנם כששותים בשיעור תורה קודם התפילה 

או באמירת בקשות אין לחוש לזה.

סימן י......................................................................................... י
אמת,  חלום  לראות  זוכה  אדם  כל  שאין  בימינו  עליו,  עגומה  ונפשו  חלום  שחלם  מי 
נוטים להקל בעניין התעניות. אמנם אם החלום נזכר בפירוש בדברי מרן השו"ע כאחד 
מהדברים שיש לשבת עליהם בתענית, ונפשו עגומה עליו מאוד, אם האדם בריא ויש 
בכוחו להתענות יש לעשות כן ובו ביום שחלם, אמנם כשישנה סיבה בריאותית או כל 
סיבה מוצדקת אחרת המונעת מלישב בתענית יש לפדות התענית בצדקה. מכל מקום 
ת"ח, מלמדי תינוקות, ואיש שיודע שיבטל מתורה על ידי התענית, יצא שכרו בהפסדו, 
ועל כן טוב שירבה בלימוד תורה באותו היום מלישב בתענית. ואישה שנפשה עגומה 
עליה מאוד הואיל ואינה מצווה בתלמוד תורה, ואין בישיבתה בתענית משום ביטול 

תורה, טוב שתתענה באם תוכל.
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ט  סימ�

ס"ג) פ"ט סימ� חיי� אורח (שו"ע

שאלה:

íò äô÷ úåúùì ììôúîì øúåî íàä éúìàùð
?úéøçù úìéôú éðôì øëåñ

תשובה 

íãå÷ äú åà äô÷ úåúùì øúåî ïéãä ø÷éòî
óà íéì÷î ùéå ,øëåñá å÷úîîùë óàå äìéôúä
òãåéäå ,äæá íéøéîçî ùéå ,áìç åá âæåîùë
,äìéôúá æëøúäì ìåëéå çë ùåùú åðéàù åîöòá
úòãë äìéçúëì äæá øéîçäì ùåçì åì áåè
àìî áìç ñåë úåúùì ïéà íðîà .íéøñåàä
úáùá íâ äô÷ úåúùì øúåîå ,äìéôúä íãå÷
åðéàù éôì ,ùãé÷ àìù ô"òàå äìéôúä íãå÷
,åúìéôú øîâù äòùî àìà ùåãé÷á áééçúî
úåàéâ êøã àåäã íéøáç úôéñàá äúùé àìå
íãå÷ äøåú øåòéùá íéúåùùë íðîà ,ïë íâ
.äæì ùåçì ïéà úåù÷á úøéîàá åà äìéôúä

התפילה  לפני  מי�  שתיית  א .

בברכות ברבי (י:)איתא יוסי רבי  "ואמר  �

דכתיב: מאי  יעקב: ב�  אליעזר רבי משו� חנינא

שתתפללו  קוד�  תאכלו לא � הד�  על תאכלו לא

יוחנ�  רבי  אמר  יצחק רבי אמר  דמכ�. על

אליעזר רבי משו�  חנינא  ברבי יוסי רבי  אמר 

מתפלל  כ� ואחר  ושותה האוכל  כל יעקב: ב�

אחרי  השלכת ואותי  אומר : הכתוב עליו �

הקדוש אמר  גאי�. אלא גוי� תקרי אל גוי�,

עליו  קבל � זה  שנתגאה לאחר  הוא : ברו�

ע"כ. שמי� " מלכות

האי  מהפוסקי� כמה לשיטת כי ומבואר 

התפילה קוד� ושתיה  דאכילה איסורא

תאכלו  לא  מדכתיב ליה ילפינ� דהא מדאורייתא,

המצוות בספר הרמב"� דעת  וכ� הד�, על

ט') ב)והרא "ה(שרש י' החינו� (ברכות ובספר ,

רמ"ח) המצוות(מצוה ספר על פרלא הגר "י  וכ"כ ,

בב"י מיהו ב '. פט)מצוה סי' לדינא(או"ח מסיק 

אסמכתא וקרא הוא  מדרבנ� איסורא  דהאי 

חינו� מנחת וע"ע חיי�(ש�)בעלמא ותורת ,

הפוסקי�,(סק"י)סופר  כל דעת היא כ� כי שכתב 

חמד שדי שמ"א)וע"ע אות א' .(כללי�

הרמב"� ה"ד)וכתב פ"ו כפי� ונשיאת תפילה (הל'

שיעשה או כלו� שיטעו� לאד� לו "אסור  �

שיתפלל  עד השחר עמוד שיעלה מאחר  מלאכה

בשו"ע מר� פסק וכ� וגו'" שחרית (או"ח תפלת 

ס"ג) ליל� פט או בצרכיו, להתעסק לו "אסור  �

מקילי�, (ויש י "ח . תפלת שיתפלל עד לדר�,

שאמרו  קוד� ברכות, מקצת שאמרו לאחר 

בזה ), להחמיר  וטוב שאמר , הדש� ברו� (תרומת

י"ח) מי�סי' אבל לשתות , ולא  לאכול ולא

ובי�  בחול בי� תפלה, קוד�  לשתות מותר 

לרפואה, ומשקי� אוכלי�  וכ� וי"ט . בשבת 

ע"כ. מותר "

פט)ובב"י סי' בש�(או"ח "מ "ש � מר� כתב

העזרי ל)אבי סי' ברכות לשתות(ראבי"ה שמותר

הרא "ש ש� כתבוהו וכו'. י)מי� והמרדכי (סי'

כג) פ"ו(סי' מיימוניות בהגהות כתוב (הל'וכ�

ד) אות ה"ד פ"ו כפי� ונשיאת עודתפלה (ש�)וכתבו

הרבה צמא הוא  שא� המצוות ספר בש� 

בתפילתו" משיצטער  מי� שישתה  יותר שטוב

ע"כ.

דמשו� דכתב  אבוהב המהר "י דברי והביא

� ואמרו הנ"ל הפסוק לשו� חז"ל דרשו הכי

להתיר האי וכולי גאי�", אלא גוי� תקרי "אל

נאסרי� היו מי� ג� הכי  לאו דאי המי� , שתיית

צרכי  בכלל המי�  כי התפילה, קוד�  בשתיה 

שאי�  כיוו� גאי� שדרשו אחר  כעת א� הגו�,

נראה וכ� שרי. מי� , בשתיית גאוה  משו�

מידי  דוקא לי "נראה � הנ"ל הגה"מ מדברי

גו�  אחרי השלכת  מואותי מדדריש דמשכר

ע"כ. גיאות " שיי�  לא ובמי� כו'

ג



בב"י מר� כתב פט)עוד סי' "ונראה(או"ח �

לשנות חכמי� ביד כח שהיה שהטע� לי

שאסור שזה מפני היינו ממשמעותו הפסוק

מדאורייתא, אינו שיתפלל קוד�  ולשתות לאכול

לגזור לה� נראה ולא אסרוהו חכמי� אלא 

בעו  וכי דוקא, גאוה  דר� דהוי  במידי אלא 

לאסור משמע פשטו שלפי ראו אקרא לאסמוכי 

גוי�  תקרא אל לומר  הוצרכו  ולכ� במי�, א� 

עכ "ל. גאי�" אלא

שהחמיר הזוה "ק לשיטת  א� כי נראה, עוד

קוד� האכילה בעניי� כללי באופ� מאוד

וכתב מיטתו, על האד�  שיש� לאחר  התפילה 

עלות קוד� כשהתעורר  ג� לאכול לו דאי�

ודרש ממש, באכילה  אלא  דיבר  לא השחר 

רשב"י רטו:)ש� כו)עה"פ (ויקהל יט, �(ויקרא

תע�ננ�", ולא תנח �� לא ה�� על  תאכל � ְְְְֲֵַַַָֹֹֹֹ"לא

עולה מיטתו, על יש� שהאד�  בשעה בלילה  כי

לבדה, הנפש נשארת ובגו� למרו� נשמתו

ומשו� גופו, לקיי� כדי  דמו לתו� ומתפשטת 

אחרא הסטרא וג� המיתה  טע� טוע� הכי

לגנזי  הנשמה הסתלקות בעת בגו� שולטת

כשנוטל  וא� טהור , איננו כשמתעורר  ולכ� מרו� 

הנשמה אי� עדיי� בתורה , ועוסק בקומו ידיו 

לבדה, עודנה  הנפש ורק בגופו להתפשט שבה 

נשמתו  תתפשט  להתפלל, האד�  כשיעמוד א�

ולכ�  של�, להיות ושב ובדמו בגופו בחזרה 

נשמתו  תשוב בה  אשר  תפילתו קוד� האוכל 

המנחשי� דר� כ� כי ומעונ�, מנחש מקרי  לגופו

ולהמעיט  אחרא  הסטרא  כח להגביר והמעונני� ,

הוא והרי הנחש כוח ומחזק הקדושה, בכח

משו� והוא מינ�, בר אחרי� אלקי� כעובד

בהקב "ה ולא ובהמיותו דמו עבד זו שבאכילתו

עכתו"ד. מעונ�, נקרא  ולכ�

בלישניה דנקט  ותשכח  דייק דכולי (ש�)אבל

וכ�  צלותא" בלא דאכיל ב"מא� רק האי

החמה באור  והמהרח"ו הרמ "ק מלשו� מסתברא

ושתיה(ש�) אכילה  על אלא הקפיד לא כי 

דווקא. מי� מלבד משקאות  שאר  של

הרמ "ז נט)ובשו"ת "האוכל (סי' � כתב

דאסיר הוא ושכר יי� ודוקא תפלה קוד� ושותה 

כמובא בחידושי� הרשב"א ממ"ש מוכח  והכי

שהאכילה דכתב נ' סי' דברכות פ"ק יעקב בעי�

מדמה וג� וכו ' המחשבה  מטרידות והשתיה 

דיני  שדני�  ביו� הדייני� אכילת לאיסור  ליה

תאכלו  דלא בלאו  אתכלילו דתרווייהו נפשות

הדייני�  דאיתסרו לומר  סברא ואי�  הד�, על

לידי  דמייתי  במה  דוקא אלא  מי� , בשתיית

הזוהר  מלשו� להוכיחו יש וכ� ויקהל גאוה, (פ'

צלותארט"ו) בלא דאכיל  מא� אלא  קאמר  דלא

מאי  אלא אסר דלא מבואר  העני� ומתו� וכו',

ויי�  מאכל דהיינו דדמא לחילא  חילא דיהיב

כמי� הדברי�  שאר  אבל  הד�  מרבי�  שה�

וכ"ש חשש בו דאי� נלע"ד ושיקוי  הרקה או

עכ "ל. וגו'" חולי  במקו� 

רקח המעשה מדברי משמע תפילה וכ� (הל'

ה"ד) פ"ו כפי� תאכלו ונשיאת לא  דכתיב "מאי  �

דמכ�, על שתתפללו עד תאכלו לא הד� על

אחרי  השלכת ואותי דכתיב מאי  יצחק א"ר 

אחר הכתוב אמר גא�, אלא גו� תקרי אל גו�

שמי� מלכות עול עליו מקבל זה שנתגאה

דלית דמידי ז "ל הפוסקי� למדו ומכא� ע"כ,

אסור שכתב  ורבינו שרי , גאוה משו� ביה

וכ�  אסור , מי� דאפילו משמע כלו� לטעו�

ממ"ש נמי ב')משמע הל' והרעב(פ"ה הצמא  וכ�

צמא דסת� וידוע וכו', חולי� בכלל  ה� הרי

לכלל  הגיע לא דא�  ומשמע ממי�, היינו

מי�, אפילו לשתות לו אסור  לכוי� יכול שאינו

וכ�  לאכול, אפילו  הותר  לכוי� יכול אינו וא� 

דמי� ז"ל הפוסקי� הסכמת אמנ� הכלבו דעת

עכ "ל. שרו"

בשתיית א� שהחמירו  יש  פני�, כל ועל

כלבו בספר  כתב וכ� י)מי�, "והריא "�(סי' �

כיו�  אסור , מי� דא� נראה מיהו כתב ז"ל

ולא צרי�, שהוא ממה  מלא ונפשו שרצונו

שח� משו�  בו  יש א� המשקה בסוג  תלה 

למי�, שתאב כעת  רצונו זהו שכ� וגאווה,

עכ "ל. גאווה" מקרי  חפצו בה� שמילא וכיוו� 

ד



זצ"ל  פאפו אליעזר  רבי  הגאו� דעת וכ� 

לאלפי� חסד ח)בספרו "לפי (פט, � דכתב

קבע, שינת  שיש� כל זלה"ה והאר "י הזוה "ק

ואפילו  לילה, בעוד אפילו ולשתות  לאכול אסור 

או  תרגימא מיני או הסוכר  ע� קפה לשתות 

אסור , הכל וכדומה  [שוקו] ג 'יקולטה לשתות 

שעלה לאחר  או שיש� לאחר  מידי והטוע�

כעובד  הוא הרי תפלה  קוד� השחר עמוד

מהני  ולא ומנחש מעונ� ונקרא זרה  עבודה

ושמת נאמר  זה על שבו חומר  ולפי תנאי ,

א� וא� אתה , נפש בעל א� בלוע� סכי�

בזה, שמקילי� הש� אנשי  בתורה רבי� תראה 

מורא מחמת  והמחמיר עליה�. לסמו� ראוי  אי�

מהרה רפואתו מיחוש , במקו� אפילו  שמי� 

עכ "ל. השמי�" מ� תימצא

ציבור שלמי בספר  כתב ע"ג)וכ� כ"א (ד�

משו� התפילה קוד� ולשתות לאכול  דאי�

הד�, על תאכלו לא גוי�, אחרי השלכת  ואותי 

ובהגה תנחשו, רבי (ש�)ולא  המקובל כתב

משמע לטעו� דאסור  דמ"ש זצ"ל שפירא  נת�

רבה  האליה בשמו וכ"כ מי�. יט)דאפילו .(פט,

חדש הפרי בדברי מצינו פט וכ� סי (או"ח

בו ס"ג) "והכל  � י)דכתב לשתות(סי' אוסר 

הרמב"� דעת נראה  וכ� ב)מי�, ה, (תפלה

הצמא, ומדכתב בס"ד , לשונו מר "� שהעתיק

תפילה, קוד� לשתות אסור  מי�  שאפילו  מוכרח

לישניה וכו', הצמא דכתב מר"� והמחבר 

לעני�  דבריו והעתיק ואזיל נקיט  דהרמב"� 

עכ "ל. ודוק" רעב

ללב ביפה ז)ועיי� פט, משנת(ח"א ובספר

א)חסידי� פ"ז, חצות מלישניה(מסכת דמוכח 

מי�. שתיית  א� שאוסר  מאומה  יטע� שלא

אליהו מגדנות כג)ובשו"ת סי' �(ח"א

יונה"ומצאתי  לרבינו התשובה באגרת  עוד

ח') אות א' קוד�(יו� כלו� לטעו� דאי� שכתב,

שנאמר  כה)התפילה, כג, ה'(שמות את ועבדת� 

ביאור מימי�. ואת לחמ� את  ובר� אלוקיכ�

קוד� שצרי� ש� מהפסוק דרואי� דבריו,

את ובר�  אח"כ  ורק עבודה, שהיא להתפלל

והנה ושתיה. אכילה שזה  מימי� ואת לחמ�

אסור מי� דג� גדול חידוש יוצא מדבריו

דרשה מקור מהו וצ"ע התפילה, לפני  לשתות 

ע"כ. זו"

ציו� בארחות צח�קג)ועיי� עמ' להגרב"צ(ח"א

המקובל  אביו מר  על שהעיד שליט"א, מוצפי 

נזהר שהיה זצוק"ל מוצפי סלמ� הרב האלקי 

משנתו  בקומו מי� אפילו לשתות  שלא במאוד

התפילה. לאחר  עד 

אומר  יביע בשו"ת  יא וראה  סי' או"ח (ח"ד

ב) קוד�אות מי� בשתיית להקל שהעלה באור�

הגאו�  הראש"ל מר� מו"ר כתב וכ�  התפילה ,

בילקו"י שליט"א  יוס� יצחק פט הרב (או"ח

תפלתסל"ו) קוד� ולשתות  לאכול "אסור �

הד�, על תאכלו לא שנאמר  משו� שחרית,

על  שתתפללו  קוד� תאכלו לא חז"ל, ודרשו

השלכת ואותי  ירבע�, אצל נאמר  וכ� דמכ� .

אמר גאי� , אלא גוי� תיקרי אל גוי�, אחרי 

באכילה זה שנתגאה לאחר  הוא , ברו� הקדוש

שמי� מלכות  עול עליו לקבל בא (ברכות ושתיה

קוד�י:) מי� לשתות מותר מקו� ומכל .

ע"כ. וגו'" גאוה בה�  שיי� שאי� התפלה ,

לפני  סוכר מעט ע�  תה  או קפה  שתיית  ב.

התפילה 

התפילה קוד� תה  או קפה שתיית  בעניי�

הרדב"ז נשאל  סוכר , במעט (שו"ת כשממתקו

רלח) סי' מותרח"ד א� שאלת "שאלה � וכתב

דע שיתפלל, קוד� [סוכר ] וצוקר  מי� לשתות 

גדולה גאוה  ל�  ואי� אסור, � חולה אינו שא� 

חדש בפרי כתב וכ� עכ"ל. וגו'" סי'מזו (או"ח

ס"ג) מותרפט מי�  אבל המחבר  "ומ"ש �

אי�  בסוקאר אבל סוקאר בלא דוקא  לשתות .

[קפה ] לקאוי הדי� והוא מזו , גדולה גאוה ל�

לכוי�  שיוכל כדי  תפילה, קוד�  לשתותו שמותר 

שאי�  מצרי�  באר� ובפרט  ולהתפלל, דעתו

אסור . בצוקאר אבל קאוי בלא מתיישב הדעת 

ה



כדי  תרגימה ממיני מעט לאכול  הדי� והוא 

דאסיר". ריקנייא  אליבא הקאוי לשתות  שלא

רוקח  מעשה בספר  דבריו  על (הל'והוסי�

ה"ד) פ"ו כפי� ונשיאת פר"ח תפילה "והרב � וכתב

פ"ט) אבל (סימ� סוקא"ר  בלא דדוקא  כתב

ובאמת ע"כ. מזו, גדולה גאוה ל� אי� בסוקא "ר 

ז"ל  הפר "ח  והוסי� רל"ח . סי' הרדב"ז שכ"כ

סוקא "ר , בלא ובלבד הקאו "י, שתיית להתיר 

באר� ובפרט  ולהתפלל, דעתו לכוי� שיוכל  כדי

וכו ', קאו"י בלא מתיישב  הדעת שאי�  מצרי�

שנאמר ללב, המסור  דבר  הוי  דזה ופשוט  ע"כ.

שהוא מה לפי  והכל מאלקי� ויראת � בו

עכ "ל. אד�"

אליהו כסא  סק"ה)ובספר  פט בספר(סי' וכ�

אליהו ע"ב)שני הפר"ח (דל"ח דברי הביא

מהזוה"ק ליה ומסייעא  רמא:)להלכה. (פינחס

דיצ עד כלו� לטעו� נש  לבר  דאסיר  לי,דכתב

כלו� מלטעו� ירחק  נפשו דשומר  ש� ומסיק

בכדי  צוקר  בלי  קפה א�  כי תפלה, קוד�

ע"כ. עליו. דעתו  שתתיישב

בברכ"י החיד"א מר� דעת  סק"ב)וכ� פט (סי'

גודל יד)ובקשר  אות א בלא(סי' קפה שהתיר 

דווקא. סוכר 

בשו"ת זצוק "ל עובדיה רבינו מר� והסיק

אומר  ח)יביע אות יא סי' או"ח לומר(ח"ד דיש

כששותהו  להתיר  דאי� קפה  ג� ה"ה כי מדבריו

ולחלק לדחות  שיש  "אלא � וכתב צוקר , ע� 

לרוב לגמעו שקשה  צוקר  בלי קפה דשאני

אברוחי  לתוכו הצוקר  נתינת ונמצא  מרירותו,

מרירותו . חריפות לסלק  הוא בעלמא (ובפרט ארי

צוקר) בלי לשתותו רגיל שאינו למי�למי דמי ולא

ע"ש. עכ"ל, צוקר " בלי לשתות� שאפשר

והגמ "י  ראבי "ה שדברי "ובאמת והוסי�

שאינ� משקי� כל להתיר להדיא  מוכיחי� 

מדאמרינ�  המי� היתר מדילפי משכרי�.

גאוה(סה)בעירובי� בשעת מג� המפיק כל

דגאוה אלמא בעדו , צרות וסוגרי� חותמי�

דמשכר . מידי עש"ב)היינו ה. באות ש� שבאר (וכמו

המשקי� מכלל יצא לא בצוקר  קפה  לפ"ז

טורד  ואינו הדעת מיישב שאדרבה המותרי�,

הרשב "א מדברי ג "כ מוכח  וכ� המחשבה.

דברכות פ"ק  יעקב הרמ"ז (י:)שבעי� ומדברי .

נט)בתשובה  חזו� (סי' בס' ועמש "כ הנ"ל.

נ)עובדיה  ע"כ.(סי' "

בילקו"י  הראש"ל מר� מו"ר  כתב (או"ח וכ�

סל"ו) פט קפהסי' לשתות מותר  "וכ� � וכתב

[ובפרט  התפלה. קוד�  סוכר  ע� ג� תה  או 

כלל] גאוה משו�  בו ואי�  מזי� שאינו סכרי� 

ע"כ. וגו'",

התפילה  לפני קקאו או חלב ע�  קפה  שתיית ג.

והשתיה האכילה  איסור  עניי� דכל כיוו� הנה

בברכות דאמרו מהא נפיק התפילה (י:)קוד�

האוכל  "כל � יעקב ב� אליעזר  רבי משו�

אומר: הכתוב עליו � מתפלל  כ� ואחר  ושותה 

אלא גוי� תקרי אל  גוי�, אחרי השלכת  ואותי 

שנתגאה לאחר  הוא: ברו� הקדוש אמר  גאי�.

מינה שמע  שמי�", מלכות עליו קבל � זה

לשתותו. מותר  גאוה  עניי� בו שיי� שלא דדבר 

הראבי "ה התירו כ� ל)ומשו�  סי' והגמ "י (ברכות

ה"ד) פ"ו כפי� ונשיאת תפילה קוד�(הל' מי� שתיית

בב"י  דבריה� והביא פט)התפילה, סי' (או"ח

בעירובי�  דאיתא מהא מוכח  וכ� לעיל. וכאמור

בשעת(סה.) מג� המפיק  כל  חנינא: רבי  "אמר �

גאוה שנאמר בעדו צרות וחותמי� סוגרי� גאוה

רש"י  ופירש צר " חות� סגור  מגני� אפיקי

גאוה) בשעת ד"ה וגו'".(ש� שיכרות  "בשעת �

חז"ל  ובדברי  במקרא רבי� במקומות ומצינו

בשיר וכמ "ש חלב, בשתיית שכרות לשו� דתלו

א)השירי� אכל�י (ה, ��מי ע� מ �רי "אריתי  �ְְִִִִִִַָָָ

אכל� חלבי ע� ייני �תיתי �ב�י ע�  ְְְֲִִִִִִִִִִֵַָָיערי 

בהאי  מצינו וכ� ��די� ", ו�כר � �ת� ְְְִִִֵרעי�

וכדכתיב וסיסרא  הקיני חבר  אשת דיעל עובדא

יט) ד, מעט (שופטי� נא  ה�קיני  אליה  "ו�אמר  �ְְִִֵֶֶַַַָָֹ

ו��קה � החלב נאוד את ו�פ�ח  צמאתי �י ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמי� 

ו



נרד� אותו  שהשקתה לאחר  ומיד ְֵַַו�כ�ה �",

רש"י  החלב)ופירש נאד ד"ה "שהחלב(ש� �

פירשו  וכ� נרד�" להיות  הגו�  את מכביד

ע"ש. דוד ומצודת  הרד"ק

הרמב"� מדברי מוכח המקדש וכ� ביאת (הל'

ה"ג) להכנספ"א לכה� שאסור  "וכש�  � דכתב

בי�  אד� לכל אסור  כ� השכרות מפני למקדש 

אפילו  שתוי , כשהוא להורות ישראל בי� כה�

דעתו  ונשתבשה חלב שתה או תמרי� אכל

ישראל  בני את ולהורות שנאמר  יורה אל מעט 

הדעת שיבוש שתלה מלשונו ונראה  ע "כ. וגו'"

דמשכר . חלב, בשתיית

של  בתו דיהודית עובדא בהאי  מצינו עוד

לראש שהשקתה החשמונאי� בימי  כה"ג  יוחנ�

ערפה בשכרותו שנרד� ואחר  חלב, האוייבי�

הרי"� על בהגהותיו הר "� כתב וכ� ראשו, את 

י.) שגזרו (שבת הנס. באותו היו ה� "שא� �

להגמו�  שיבעלו  הנישאות  הבתולות כל על יוני� 

במדרש דאמרינ� נס נעשה אשה וע"י  תחילה

גבינה האויבי� לראש האכילה יוחנ� של דבתו

ועל  כול� וברחו ראשו, את וחתכה לשכרותו

כתב וכ� ע "כ. בחנוכה" גבינה לאכול נהגו זה

מד)הכלבו גדול (סי' כה� ליוחנ�  היתה  "בת �

שתשכב יו� המל� ואמר  מאד תואר  יפת  והיתה 

שיצמא כדי גבינה של תבשיל והאכילתו עמו

לה ויהי וירד� וישכב, וישתכר לרוב וישתה

ראשו  וחתכה חרבו ותקח  וירד� וישכב כ�

גבור� מת  כי  החיל וכראות לירושלי� ותביאהו

גבינה של תבשיל לעשות  נהגו כ� ועל וינוסו,

בהגה הרמ "א והביא�  תרע בחנוכה ", או"ח (שו"ע

הלבושס"א) ג� כתב וכלשונ� תרע). סי' (או"ח

סעודות באות� וחלב גבינה לאכול שיש "וי "א �

שנעשה לנס זכר  האד�, על שינה מפילי� שה�

ומכל  האויב", את  יהודית שהאכילה בחלב

חלב בשתיית יש כי  מוכח כה עד האמור 

שכרות. משו�

הפוסקי� מגדולי לכמה מצינו ומכא�

קוד� חלב שתיית לאסור  דפשיטא להו דסבירא

עקרי  בספר  כתב וכ� שכרות, משו� התפילה 

לא)הד"ט  אות יז ר "ה(סי' מע' חמד  (סי'ובשדי

יא) אות המאור א שמ� פט)ובספר ובספר(סי' .

מצרי� ה)נהר  אות תפלה משאש(הל' ר "י והרה"ג  ,

חיי� מי� בשו"ת פד)זצ"ל שדיברו (סי' ,

חלב ע� קפה בשתיית המקלי� על בחריפות

התפילה. קוד� 

שי  תשורת בשו"ת כתב שסז)מיהו סי' (ח"א

דהיינו  בתערובת, דאשתכח  טפי דקיל

הקפ וסוכר ,כשמערבב חלב במעט התה  או ה

לחודיה חלב כששותה אלא דמשכר אמרו דלא

ובפרט  הנ"ל. דהרמב"� מלישניה משמע וכ�

הקפה מרירות לדחות רק החלב עניי� כשכל

עכתו"ד. להטעי�. ולא

תורה בדעת  מהרש"� הגאו� סי'וכתב (א"ח

ס"ג) זהפט  באופ� לשתות רגילות יש דהאידנא

וסוכר , חלב במעט הקפה  במוהל דהיינו דווקא,

ליכא ולכ� אחר, באופ� שותי� שאי� וכמעט 

וכנ"ל. הרגל משו�  אלא דאינו דגאווה, חשש

לדוד קר� ד)ובשו"ת אות כא סי' מסיק(חאו"ח

גאווה. ביה לית משכר  דלא מידי כל דבמשקי�

מלכי� שלח� ע"א)ובספר כי (דר"ג כתב

בקפה חלב ולערב להקל נהגו החלש בדורנו

השלח� בקצות כתב וכ� תה. יא או סי' (ח"א

או ס"ב) הקפה  למהול העול� רגילי� שהיו�

וכולי  חלב, במעט  התפילה קוד�  ששותי� התה

לתפילה. ליב�  ולחזק דעת�  לישב מנת  על האי 

בכוחו  שיש דמי  כתב דבריו בסו� אמנ�

כ�. לעשות עליו בזה להחמיר 

רבינו  מר� הדברי� אלו כל הביא כבר מיהו

אומר יביע בשו "ת זצוק"ל  או"ח עובדיה (ח"ד

יב) דהחלבסי' היא  פסיקתא מילתא דלאו וכתב

השותהו, באיש אלא תלוי הדבר  ואי� משכר,

היה הקודמי�  שבדורות  ואע"ג  ובזמ�, במקו�

עליו, לקדש ראוי שהיה עד שכר  טבע לחלב 

מרוי  אינו בזמננו דהחלב להוכיח כתב מ"מ

שראינו  מה  ניחא "ובזה  � וכתב משכר , ולא

בחלב המזוג  קפה לשתות נוהגי� גדולי� כמה

ז



לכל  הוראות להורות ממשיכי� אח "כ וג� 

נוהגי� הדייני�  מהרבני�  הרבה  (וכ� שואל.

הדי�, לבית הליכת�  קוד� בבוקר חלב לשתות 

כשהוא לדו� שאוסרי� להפוסקי�  חששו ולא

הב"ח בתשו' כמבואר  מא)שתוי ועוד)(סי'

החלב כטבע משכר  שלנו החלב שאי� משו�

ומכ"ש אד�. שהוא מה לפי הכל ועכ"פ  שלה� .

שאי�  טיי או קפה תערובת ע "י שותה א�

עכ "ל. לשכר " בכחו

לעיל דמצינו אע"ג א)והנה בדעת(סע'

רטו:)הזוה"ק בשו"ת(ויקהל וכמבואר  והמקובלי� 

נט)הרמ"ז פאפו (סי' אליעזר  רבי הגאו� ובדברי

לאלפי�  בחסד ח)זצ"ל שלו�(פט, בנוה  ובספר 

פט) חיי� (ס"ס לב סט)ובשו"ת והגר"ח (סי'

בכה"ח  ד)פלאג 'י אות יא לאסור(סי' שכתבו 

כתב כבר  האד� , כח ומחזק דמרבה  מידי בכל

הרא "�  א)בשו"ת שלא(סי' ודבר דבר  "כל �

ירושלמי  בתלמוד ולא בבלי בתלמוד לא הוזכר 

חיי� אנו מפיה� אשר הפוסקי� בו דברו ולא

אי�  בכלל, הדת עניני כל סומכי� אנו  ועליה�

הקבלה שבעלי אע"פ בו להכריח  יכולי� אנו

צד  על  אלא אינ� שדבריה�  מפני בו. דברו

על  בקיאי� שהיו לעצמ� ה� שמרמיזי� הרמז

מבעלי  אחד לשו�  בזמנינו שמענו ולא וגו' זה

את שיכריחו והמפורסמי� הגדולי�  הקבלה

הקבלה לבעלי הרמוזי�  הדברי� באות� הע�

התלמוד  חכמי  ב� דברו כשלא עליוני�  לדברי� 

והוב עכ"ל. אחריה�" הבאי� או והפוסקי� 

בכנה "ג ג� א)הדברי� סי' הפוסקי� ע"ש.(כללי .

לציו� אור  פ"ז)ובשו"ת בנ"ד (ח"ב נשאל

התפילה קוד� קפה או תה  לשתות מותר  א� 

מותר סוכר  בלא קפה או  "תה � הרב והשיב

להמנע יש סוכר  ע�  אבל  התפילה, לפני לשתות 

מותר . בלבד סכרי� בה� נות� וא�  מלשתות,

עכ "ל. כלל" בקפה חלב לית� ואי�

מה ליישב נית� לעיל  האמור  ע"פ מ "מ 

כבחמורה, קלה ומדקדקי� גדולי� א� שנהגו

תפילת קוד�  וסוכר  חלב במעט  קפה  לשתות 

האוסרי� דברי  ישראל זנח לא  ומ "מ השחר ,

הזוה "ק לדעת שיחוש טוב שמי� הירא  וע"כ

כח  ותשוש חלוש שהאד� ובאופ� והמקובלי�,

האחרוני� ע"ד לסמו� שיוכל ודאי לכ� וזקוק

בזה.

אומר  יב)וביביע  סי' או"ח לדינא(ח"ד מסיק

המזוג  קפה  לשתות שלא להחמיר  "ונכו� �

ע"מ  לה� יש בזה ג� המקלי�  ומ"מ חלב, ע� 

ע"כ. שיסמוכו"

שליט"א הראש"ל מר� מו"ר פסק וכ� 

סל"ז)בילקו"י  פט סי' מהאחרוני�(או"ח "רבי� �

חלב, מעט  ע� המזוג קפה לשתות מקילי�

להחמיר , יש  בעי� חלב כוס לשתות שדוקא

יש חלב מעט  בו שיש בקפה כ� שאי� מה

ונראה בזה. ומחמירי� חולקי� ויש להקל.

ראוי  מקו� ומכל חלש. לאד� בזה להקל שיש

התורה, וברכות השחר  ברכות יבר�  לכ� שקוד�

ואז  הקרבנות, מסדר  וקצת העקידה, ופרשת

עכ "ל. חלב" במזיגת  הקפה ישתה

תשובות  יז)ובפסקי  אות פט סי' �(או"ח כתב

להקל  נוהגי�  וקפה , תה  שתיית לעני� "אמנ�

המתקת� ע"י  ואפילו פקפוק, ללא לכתחילה 

בתה, לימו� פלח  או וחלב בסוכר והטעמת�

בתה רגיל שאי� למי קלי� משקאות שאר  וכ�

בזה אי� כי ההיתר וטע� בה�, אלא וקפה 

מאד  יקשה  הדורות חולשת ועקב גאוה, משו�

ללא הדעת בישוב להתפלל אד� בני  לרוב

לימנע יש אכ� הגו�, לנקיו� עוזר  וג� שתיה,

לחיזוק הצרי� כפי  אלא בה�, מלהרבות

מריעי� במסיבת ישתה  לא  וג� כוחותיו,

התורה ברכות לומר  ויקפיד  חברי� ואסיפת 

עכ "ל. וגו'" לשתיית� עובר  שמע וקריאת 

הקפה  שתיית  אופ� ד .

להקל  צדדי� שישנ�  לעיל דחזינ� אע"ג 

וא� השחר  תפילת  קוד� הקפה בשתיית

כתב מ"מ חלב, בו ומוזג  בסוכר כשממתקו

פט)בפת"ש ס' ונ"ל (או"ח היטב, באר  "עיי� �

ח



כמו  ודלא חברי�  באסיפת ישתה לא דמ"מ

באסיפה ושותי�  סאמעווא "ר  שמבשלי� שיש

שמשכימי� גור�  ועוד  שמחה, דר� שהוא וכו'

ע"כ. טב" דמרי  צפרא  לו ואומרי� לפתחו

המשנ"ב  כתב כב)וכ� ס"ק פט "כתב(סי' �

הטיי"א מלשתות  למנוע דיש החדש פ"ת בספר 

עי"ש חבירי�  באסיפת התפלה  קוד�  בבוקר 

איסור מזה להסתע�  רגיל זה  ומלבד טעמו.

דלכ�  בב"י והובא הרשב"א כתב דהלא אחר 

שיתפלל  קוד�  בחפציו לעסוק לאד� לו אסור 

שיתפלל, עד דבר  לשו� לבו יפנה שלא כדי

להתעכב אסור שהוא  ב' סעי� סו� בש"ע וכ"כ

והרגילי�  שיתפלל, עד כלל אחרי� בדברי�

רגיל  הטיי"א שתית  בעת חברי� באסיפת 

ג� עי "ז לעבור  השיחה ריבוי  ע"י לפעמי� 

ע"כ. ותפלה " ק"ש זמ�

אומר  ביביע  כתב  יב)ומ"מ סי' או"ח �(ח"ד

לפניה� ומביאי�  ללמוד יושבי� שא�  "נ"ל 

ויע�  בשו"ת  מתבאר וכ� לזה. לחוש  אי� תה

פלאג 'י  יא)אברה� סי' שלא(חאו"ח העיר , (א� .

הקפה ליטול להזמינו בכבוד, לחברו  יאמר

וד�ל  בשר  כבוד להקדי� שלא כדי  פניו,

כשאומרי� בזה להקל נהגו וכ� ע "ש.) לתפלה .

שיש אלא שיסמוכו, ע"מ  לה� ויש בקשות .

ש� גילה  שבמקו�  זהורית של בלשו� ללמד� 

ע"כ. רעדה " תהא

אוברלנדר חיי� הרב להגאו� מצאתי  עוד

אהל יושבי בחיבורו ישראל זצ"ל אור עת (כתב

בא�(מאנסי) באור� שד� קכג �קכו) עמ ' כט

שכ�  בדייקא מעומד בבוקר  הקפה  לשתות  נכו�

בגיטי� מתיזי� (ע.)איתא דברי� "שלשה �

מעומד, אכל ה�: ואלו אד�, של גופו [שוברי�]

ע"כ. מעומד" מטתו ושימש מעומד, ושתה 

הרמב"� כתב ה"ג)וכ� פ"ד דעות ובמסכת(הל'

אר� ה"א)דר� תלמיד (פ"ד שהוא "מי � איתמר

מעומד  ישתה  ולא מעומד , יאכל לא  חכ�,

המחה"ש וכתב ד)וגו'", אות רצו סי' �(או"ח

וישתה שיאכל חכ�  לתלמיד גנאי  "דאמרינ�

עצמו  את  לעשות אחד לכל וראוי  מעומד,

בדבר". חכ�  כתלמיד

יש בא�  זצ"ל אוברלנדר  הרב  ד� ובחיבורו 

התפילה, קוד� הקפה בשתיית ג�  כ� לעשות

לדו�  יש ושותה יושב דא� דידיה וטעמיה

והרי  גיאות, מעשה משו� בכ� יש בא� בזה

אכילה של דאיסורא עיקרא דהוא לעיל נתבאר

שותה שא� ש�  ומסיק התפילה, קוד� ושתיה

מעומד  כ� שיעשה  טוב התפילה  קוד� קפה 

הקאווא שותי� שלכ� לומר  "אפשר  � וז"ל

בזה אי� וע"כ אקראי, בדר� שהוא  בעמידה 

בישיבה, לשתות משא"כ גיאות, מעשה  משו�

שאינו  גיאות, ומעשה  קביעות, דר�  זה הרי

ריג  בסי' (ועי' התפילה קוד� לעשות מהנכו�

רק בברכה חברו להוציא יכול אחד דאי�

קצת דקביעות עומדי�, כשה�  ולא כשיושבי�

ע"כ. כלל)" קביעות מקרי לא ובעמידה בעי,

המובאי� המשנ"ב דברי  בדבריו והזכיר 

דשתיה מטע�  דהיינו "ומסתבר � וכתב לעיל

היה וע"כ  גיאות . דר� הוא חברי� באסיפת 

הקאווא שותי�  כלל בדר� דכהיו� לומר נראה

ונמצאי� לשתייה, המיוחד במקו� בביהמ"ד 

יתהוה בישיבה  ישתו א� ע"כ אנשי�, עוד ש� 

משא"כ  גאוה, ודר� חברי� באסיפת שתייה מזה

אסיפת כ "כ בזה אי� בעמידה , שותי� א�

נגד  לעורר  אי�  לכ� גאווה , דר� ואינה חברי�

התפילה קוד� קאווא  ששותי� העול� מנהג 

מדברי  לעיל נתבאר  כבר  אמנ� ע"כ. בעמידה "

כל (לעיל)היב"א לחוש, אי� כשיושבי� שג�

מנהג  וכ�  חברי�, אסיפת מזה עושי�  שלא

העול�.

התפילה  קוד� בשבת  קפה  שתיית ה.

השחר תפילת קוד� משקי� שתיית ובעניי�

איסור , בכ� יש בא�  הפוסקי�  בזה דנו בשבת ,

בקידוש נתחייב לא והרי קידוש, בלא ששותה 

בב"י  מר�  וכתב תפילתו, שסיי� משעה אלא 

פט) סי' רבינו (או"ח בש�  כתוב "ומצאתי �

ט



טוב ויו�  בשבת אבל בחול דוקא טוביה 

קוד� שולחנו על הכוס על  לבר� שצרי�

בארחות כתב וכ� עכ"ל . לשתות, אסור  אכילה

טו)חיי� הר "מ (סי' רג)בש� סי' קט� .(תשב"�

שמתיר אחד בספר כתוב  שראיתי וזכורני

מיתסר ולא טוב  ויו� בשבת  אפילו לשתות 

התפלל  שלא דכל משו� קידש, שלא  מפני 

והוא הבית ]. [בדק קידוש זמ� מטי  לא  אכתי 

נראה וזה ע"כ. הרא"ש נוהג שהיה רבינו מ"ש

לשתות שמתירי�  פוסקי� שיש שכ� וכל עיקר ,

רע "א בסימ� שיתבאר  כמו קידוש קוד� מי� 

ואסור) ד"ה עכ "ל.(כח. "

אומר  יב)וביביע סי' או"ח מר� (ח"ד כתב

שמותר העולה  "כלל � זצוק"ל עובדיה רבינו

תפלת קוד� בסוכר  תה או בסוכר  קפה לשתות 

טובי�. וימי�  בשבתות ובייחוד  שחרית.

לשבת וקשה בתפלה, להארי� (שרגילי�

והקידוש.) המוספי� תפלת לאחר עד בתענית 

הקידוש, קוד� כלו� לטעו� שאסור פי  על  וא�

התפלה, אחר  עד קידוש חובת חלה  שלא כיו�

בטוש"ע וכמבואר תפלה . קוד� לשתות מותר 

פט) ע"כ.(סי' "

בילקו"י סל"ו)וכ"כ פט סי' להקל (או"ח ג "כ

או  קפה לשתות מותר  בשבת "ואפילו � וז"ל

שעדיי�  מפני שחרית, תפלת קוד� סוכר  ע� תה 

אלא קידוש אי� שהרי  קידוש, חובת חלה  לא

תפלת קוד�  לסעוד אפשר  ואי  סעודה , במקו�

עכ "ל. שחרית"

י  סימ�

ס"ד) רפ"ח וסימ� ס"ב ר"כ סימ� חיי� אורח (שו"ע

שאלה:

íòôúå äéðéù åìôð éë äîìçù äùéàî éúìàùð

ïë ìòå ,íåìçä äàøîî äúðùî äîå÷á äçåø

ìò úáùì äëéøö íàä äúìàùá äùôð äàá

?úéðòúá êë

תשובה:

úåàøî úåàøì äëåæ íãà ìë ïéàù ïååéë åðéîéá

àìà íìåç íãàä ïéàå ,äìéìä úåîåìçá úîà

äéäù íéøáã åà úåáùçî åðééäã ,åáéì éøåäøäî

ïééðòá ì÷äì íéèåð ,íåéä åúåàá íäá ãåøè

ùåøéôá øëæð äæ íåìçù ïååéë íðîà .úåéðòúä

úáùì ùéù íéøáãäî ãçàë ò"åùä ïøî éøáãá

íà ,ãåàî åéìò äîåâò åùôðå ,úéðòúá íäéìò

úåùòì ùé úåðòúäì åçåëá ùéå àéøá íãàä

äáéñ äðùéå äãéîá íðîà ,íìçù íåéá åáå ïë

úòðåîä úøçà ú÷ãöåî äáéñ ìë åà úéúåàéøá
.ä÷ãöá úéðòúä úåãôì ùé úéðòúá áùéìî

òãåéù ùéàå ,úå÷åðéú éãîìî ,ç"ú íå÷î ìëî
åøëù àöé ,úéðòúä éãé ìò äøåúî ìèáéù
äøåú ãåîéìá äáøéù áåè ïë ìòå ,åãñôäá
äùôðù äùéàå úéðòúá áùéìî íåéä åúåàá
ãåîìúá äååöî äðéàå ìéàåä ãåàî äéìò äîåâò
,äøåú ìåèéá íåùî úéðòúá äúáéùéá ïéàå ,äøåú

.ìëåú íà äðòúúù áåè

החלומות של אמיתות�  מידת א .

אמיתותו  מידת על המעידי�  לסימני�  מעבר 

בברכות יוחנ� רבי בדברי המובאי� חלו� של

חלו�(נה:) מתקיימי�: חלומות "שלשה � דאמר 

וחלו� חברו, לו שחל�  וחלו� שחרית של

חלו� א� אומר : ויש חלו�. בתו� שנפתר

י



ע"כ. וגו'" החלו� השנות ועל שנאמר שנשנה,

דעות בחז"ל נוספי� במקומות  מצינו הנה 

מידת בעניי� זו את זו סותרות  שלכאורה

החלומות. של אמיתות�

בסנהדרי� לא(ל.)איתא חלומות "דברי �

זכריה הנביא וכדברי  מורידי�", ולא  (י,מעלי�

חז�ב) וה��סמי� או� ��ר � ה�רפי� "�י  �ְְְְִִִִֶַַָָָ

והיינו  וגו'" הבל יד �ר� ה�וא וחלמ�ת ְְֲֵֶֶֶֶַַַָֹ�קר 

אמיתיי� הלילה בחלו� הנראי� הדברי� דאי�

בברכות מצינו וכ� אשר(נה.)כלל, "הנביא �

ידבר אתו דברי ואשר  חלו� יספר חלו� אתו

וכי  ה', נא� הבר  את לתב� מה אמת, דברי

רבי  אמר  אלא חלו� ? אצל ותב� בר עני� מה

שאי  כש�  יוחי, ב� שמעו� רבי משו�  יוחנ�

לחלו� אפשר  אי כ� � תב� בלא לבר  אפשר

חלו�, ברכיה: רבי אמר בטלי�. דברי� בלא

אינו  כולו � מתקיי� שמקצתו פי  על א�

השמש והנה דכתיב מיוס� � ל� מנא  מתקיי� ,

וגו'". והירח

בנדרי� מצינו יוס�:(ח.)מאיד� רב "אמר  �

לו  להתיר  אד� בני י' צרי� � בחלו� נידוהו

הפסוק וכמאמר  ו)וגו'", יב, "ו�אמר(במדבר �ֶַֹ

דברי  נא ��ראה�מע� ה' נביאכ� יהיה א� ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָ

ומשמע ,"�� אד�ר  �חל ��  אתו�ע ְֲֲֵֶֶַַַָָאליו

אמת דהוא ה ' ודבר  ידברו. אמת דהחלומות

הלילה, בחלו� לנביאיו ונודע אמת, ודברו

וקשה.

ז"ל להרמב "� ליה דסבירא  מצינו (הל'וכ�

הי"ב) פ"ז, תורה ידברו תלמוד אמת החלומות  כי

מי  ידע אפילו בחלו� שנידוהו "מי � שכתב 

הלכות ששוני� אד�  בני עשרה צרי� נידהו

אחריה� טורח  מצא  לא  וא� מנידויו, להתירו

עשרה אפילו לו מתירי� מצא לא  פרסא עד

עשרה לו מתירי� מצא לא משנה, ששוני�

לו  מתירי�  מצא לא בתורה, לקרות שיודעי�

מצא לא לקרות, יודעי� שאינ� עשרה אפילו

וכ�  שלשה", אפילו לו מתירי� עשרה , במקומו

בשו"ע מר� סל"ה)פסק שלד .(יו"ד

מילי  הני  על רבא  עמד כבר  מקו�, ומכל

בברכות בגמרא  הדדי "רבא(נה:)דסתרי �

וחלמות וכתיב בו אדבר בחלו�  כתיב רמי:

ידי  על � כא�  קשיא, לא � ידברו! השוא 

ע"כ. שד" ידי על � כא� מלא� ,

מהו  לידע ל�  מנא להתבונ�, יש מעתה

חלו� ומהו מלא� ידי על הבא אמת חלו�

לו  יש הא�  מינה ונפקא שד, ע"י  הבא שקר 

אשר דברי� ולקיי�  להאמי� לחוש, לאד� 

הלילה. בחזיו� לו נראו או נאמרו

בחידושיו הריטב"א יב:)הנה כתב(תענית

בגמרא הנאמר את  רבה(ש�)לבאר  "ואמר �

רב: אמר  גוריא  בר  חמא רב אמר  מחסיא  בר 

"א� � וז"ל לנעורת ", כאש לחלו� תענית יפה

דברי  חכמי� אמרו דעלמא שבדברי� פי  על

מורידי�  ולא מעלי� לא ל.)חלומות  ,(סנהדרי�

לו  כשבא  מ "מ  איסור , צור� שיש בזה ואפילו

לו  ראוי עצמו עניני  על בחלו�  התעוררות

ונפחד, נבהל עצמו רואה א� לדבר  לחוש

עליו  שבא הוא השמי� מ� הערה  ודאי  שזה 

בתשובה". ויחזור  במעשיו שיחפש

יוס� רב דברי  את ביאר  הדר�, זו ועל

צרי� (ח.)בנדרי� � בחלו�  "נידוהו � הנ"ל

"והטע� � וכתב וגו'", לו להתיר  אד�  בני י'

שעשה השמי� מ� הוא הערה כי שאמרנו לעני�

או  נגלות, היו או לנדות , צרי� והיה נסתרות

לשמי�, נזו�  שהוא  חמורות עבירות שעשה 

ואות�  במעשיו, יפשפש זה בכל שיטרח ומתו�

כל  ולפיכ�  התשובה, דרכי יורוהו חכמי�

להתענות לו ראוי שמפחידו חלו� שרואה

בתשובה". ולחזור 

הסתירה את לבאר  הוסי� לעיל האמור  ולפי 

בברכות  חזי (נח:)המובאת הוה  כי  "שמואל �

כי  ידברו. השוא וחלמות אמר : בישא חלמא

השוא החלומות  וכי אמר : טבא חלמא  חזי הוה 

ותיר� ע"כ. בו!" אדבר  בחלו� והכתיב ידברו ?

החלומות אמר  הוה בישא חלמא חזי הוה "כי  �

ידברו  נה:)שוא מתענית(ברכות עצמו לפטור  לא ,

יי



לטובה, החלו� לפתור  אלא  כ�, אומר היה 

כדרהטא הפה אחר הולכי� החלומות שכל

הרואה  בפרק  סוגיא יאמר(נו:)כולה  כ� הרואה

אחר שיקדמנו קוד� פלוני פלוני)פסוק ,(בפסוק

היה בכ� מתיישבת דעתו היה כשלא אבל 

עליה חלק לא  רב של הזו שהמימרא מתענה,

לבטל  לו יפה והתענית  אד�, שו�  ולא שמואל

ככלות כלו� ממנה ישאר  שלא לגמרי  הגזרה 

גמירא". ועד במהרה הנעורת  מ� האש

בדי�  "וכ� � וכתב הארי� שהתעוררעוד שזה 

ולחזור בדרכיו לחפש חלומות דברי מפני 

כמו  לש� , נדיבה ורוח לבב בנקיו� בתשובה

ובודאי  חכ� או נביא פי  על עושה  שהיה 

ולפיכ�  יפה, ומקובלת היא שלימה תשובתו

ויסור דעתו  שתתקרר  קוד� ביו� בו אמרו

גמורה, תשובה ויעשה  מאד שירא כדי לבו פחד

חלו� לרוח מאד חושש שהוא שיראה וג� 

אחר אותו כשמאחר  כי ממרו� , עליו שיערה

וג� כראוי, בתשובה יחזור לא דעתו שתתקרר

עכ "ל. כ�" כל חושש שאינו וכמי עצלה מראה

בדבריו  הריטב "א פירש דלא ונראה 

אמיתותו  מידת על נדע כיצד לעיל, האמורי�

דא� מדבריו העולה פני� כל ועל  החלו�, של

להיפ�, או חל� טוב חלו�  הא�  יודע אינו

עדיי�  ובא�  הכי, בלאו לטובה  החלו� יפרש

צד  על  יחוש כראוי , עליו מתיישבת דעתו אי�

דעתו  אי� כ� ועל חל� אמת חלו� שמא הספק

טוב, לא חלו� חל� א�  כ� ועל מתיישבת,

מעליו. הגזרה לבטל כדי יתענה

כתב הדר� זו דעל נראה פני� , כל  ועל

ברכות למסכת בפסקיו אות הריא"ז ה"א ט, (פרק

חלו�יא) חול� כשהיה החכמי�  מגדולי "יש �

וכשהיה ידברו, שוא החלומות  אומר  היה רע

שוא החלומות וכי אומר  היה טוב חלו� רואה

וזאת בו ", אדבר  בחלו�  נאמר  והלא ידברו,

ספק. בגדר  הוא  מוטל  החלומות שעניי� ללמד�

אגדות בחידושי המהרש"א כתב (ברכות וכ�

הרואהי:) פרק מ "ש "ע"פ � רבא(נה:)וז"ל 

החלומות וכתיב בו, אדבר בחלו� כתיב רמי

וכא�  מלא� ע"י כא� קשיא  לא ידברו, שוא

ברוב כי ג�  קרא בהאי הכא וז"ש שד , ע"י

שוא כי הרבה הבלי�  והמה שד ע"י חלומות

אי�  מת אתה למחר  ל� יאמר  א� והרי ידברו ,

לחוש ירא  האלקי�  את  מ "מ לו, להאמי� ראוי

אל  ידי, שעל הוא  אמיתי  חלו� שמא למיעוט

עכ "ל. הרחמי�" מ� עצמו ימנע 

הצל"ח בדברי מצינו נה:)אמנ�  הכרעה(ברכות

החלו� א� נדע כיצד לשאלה מסוי� במוב�

נראה "ולענ"ד � וכתב להיפ�, או הוא אמת

לו  יראוהו  לא א� א� להתקיי�  שיוכל דחלו� 

יוכל  החלו� ע "י כי לו, מראי� אי� בחלו�,

ליה, מפכחא  חדוותיה כי גרעו� לידי לבוא

מה ידי  על יבוא קיומו שעיקר  חלו�  אבל 

יוס� של וחלומותיו לו , מראי� ודאי שחל�,

מכרוהו  ולא אחיו בו נתקנאו  לא  החלו� אלמלא

כזה וחלו�  קיו� , לידי הדבר  בא ולא  למצרי�,

עכ "ל. לו" מראי� ודאי 

המלא�  של מרצונו דאי� להסיק, יש מכא�

את לגלות לחול�, החלו� בא ידו על אשר

שמראה אלא לצור�, שלא להתרחש  העתיד 

חול� שיוכל אלה  כגו� מראות רק לחול� לו

ע"י  או מעשיו, ע"י לטובה  לשנות� החלו�

שיוסי� או  שמי�, מלכות עול  וקבלת תפילה

ראוי  שיהיה בכדי שהוא דבר  בכל בקודש

שכל  מדבריו והיוצא  הברכה , לעי� שתשרה 

לפעול  מסובביו  מי או החול� בכח  שאי� חלו� 

אמת. חלו� אינו לבטלו, או  לקיימו בעניינו

הנ"ל  הריטב"א כוונת דזוהי  לפרש ונית� 

שעשה השמי�  מ� הוא  הערה  "כי � דכתב

או  נגלות, היו או לנדות , צרי� והיה נסתרות

לשמי�, נזו�  שהוא  חמורות עבירות שעשה 

ואות�  במעשיו, יפשפש זה בכל שיטרח ומתו�

כל  ולפיכ�  התשובה, דרכי יורוהו חכמי�

להתענות לו ראוי שמפחידו חלו� שרואה

מעורר החלו�  דא� והיינו בתשובה ", ולחזור 

חלו� דזהו מוכיח  הדבר  לתשובה , החול� את 
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בעל  המלא� ברצו� כי הנ"ל ע"פ וזאת אמת,

בתשובה. לשוב החול�  לעורר  החלו�

ליבו  מהרהורי  אלא לאד�  לו מראי� אי� ב.

אמיתות בעניי� לעיל לאמור  ובהמש�

בגמרא  עוד מצינו הנה  נה:)החלומות, (ברכות

יונת�: רבי אמר  נחמני  בר שמואל רבי "אמר �

שנאמר לבו, מהרהורי אלא לאד� לו מראי� אי�

ואיבעית סלקו, משכב� על  רעיונ� מלכא  אנת 

רבא: אמר תנדע. לבב� ורעיוני מהכא  אימא

דדהבא, דקלא  לא לאינש ליה  מחוו דלא תדע,

ע"כ. דמחטא " בקופא דעייל פילא ולא

אגדות  בחידושי המהרש"א נה:)וכתב (ברכות

יוחנ�  רבי בדברי לעיל דמצינו סימני הני דכולי 

אמת חלו� כי בדייקא  המעידי� לבד� ה�

אלו  כי האד�  ידע  ובלעדיה� האד�, חל�

מדאגות המראהו ידברו השד מפי החלומות

"ולזה � וז"ל בלבו, המסותרי�  והרהורי�

הרהורי  אחר  הולכי� הלילה שבתחלת חלומות

ומערב יטרדוהו, המאכל עש� ג� שביו� לב,

החלומות בעצמ� וה� בטלי� , בדברי� שכלו

של  חלו�  אבל ידברו. שוא  שד  ע"י אשר

שביו� מהרהורי� האד�  נח שכבר  שחרית,

מלא�. ע"י אשר  האמתיי� החלומות יבואו

הול�  דאי� כו', חברו לו שחל� החלו� וכ�

בעניניו, מהרהר  שהאד� הרהוריו אחרי כ"כ

ליה חזו דאחרינא בדוד, אמרו זה ומטע�

ראוי  כו' שנפתר  וחלו� אמיתי, חלו� שיהיה

פתרו�  אחר ולא הפתרו�, באותו להתקיי� הוא 

ואי�  הפה, אחר שהולכי� החלומות כמי� אחר 

חלו� א� וי "א שד. שע"י כחלו�  במקרה  זה

ג "כ  והוא וגו' השנות ועל שנאמר שנשנה

מקרה, זה  אי�  פעמי�  ב' שנתחזק דבר  מטע�

עכ "ל. הוא" אמיתי אלא

הט"ז ג)וכתב ס"ק רפ"ח סי' "ותו (או"ח �

בחלו� לו ובא ביו� שהרהר  גווני דבכל נראה

השמי� 'מ� � לומר שייכות  כא�  אי� אח "כ,

דפרק וכמעשה לו, גור� ההרהור  אלא הראוהו'

וגו' לשמואל  מלכא  שבור  ליה  אמר הרואה 

הוראה בזה ואי� מלתא תליא דבהרהור  הרי

כנלע"ד  בזה בשבת יתענה לא ע "כ השמי�, מ�

עכ "ל. למעשה" עיקר

סופר  החת� להגאו� מק�)ומצינו פר' (ריש

והשיבולי� הפרות  אודות בחלומותיו פרעה כי

ליבו, מהרהורי  בחלומו לו מראי� דאי� ידע

ביה וכדכתיב מחלומותיו נסער  התעורר  וע"כ

ח) מא, כיוו� (בראשית וזאת ר �ח �", "ו ��ע� �ִֶַָ

ה� ואמיתיי� הראוהו שאמת  בטוח  שהיה 

דאמר  לדבר  וראייה יט)חלומותיו, פס' �(ש�

לרע", מצרי� אר� �כל כה�ה ראיתי  ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ"לא

במחשבתו  כאלו פרות היו שלא דכיוו� והיינו

מהרהורי  הבא  חלו� זה  דאי� בהכרח מעול�,

הלב.

זצ"ל  הלוי דוד חיי�  רבי  הגאו� וסיכ� 

רב  ל� עשה סא)בשו"ת  סי' הדברי�(ח"א עיקרי

הדמיו�  עושה  שהרבה  אמרו "עוד � וז"ל

כתבו  רבות  ולרע. לטוב באד� העז והרוש�

וספרי  לחלו�, הגורמות הסבות על הנפש חכמי

ידוע היה והכל מה� , מלאי� הפסיכולוגיה

אשר ה' חכמת  בעומק  התלמוד חכמי לרבותינו

מקור� שחלומות רבותינו ידעו בלב� .

על  חול�  אד� אי� מעול�  ולכ� בהרהורי�,

כי  כמו "כ ידעו המחט . נקב דר� שנכנס פיל

הלב, מהרהורי  נובעי� החלומות מ� רבי�

על  לבוא יכולי�  שלא או באו, שלא  ממאויי�

האד� בדמיו� שהבזיקה  ממחשבה ספוק� ,

ניתנה לא  מסויימת סיבה  ובגלל היו� , במש�

בהכרתו, מחשבה אותה לעכל אפשרות לו

בתת לילה בחזיו� בחלו�  מופיעה היא והרי

מסותרת, מדאגה  נובעי� מה� רבי� הכרתו. �

הבהירה, במחשבתו לבטאה חושש שאד� 

עלול  שאכ� האפשרות מ� להתחמק ומשתדל

שרבי� רבותינו, ידעו זאת  וא� כזאת, לו לקרות

ומכא�  מאכל, מריבוי  באי� החלומות  מ�

הבוקר אשמורת של חלו�  הנ"ל חשיבות (כל

בסוגיא  תשיעי פרק ברכות במסכת רבותינו מדברי מתבאר

החלומות) בעני� מאד עכ "ל.ארוכה "
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בתענית לישב יש  מתי ג.

בתענית מחסיא(יב:)איתא  בר רבה "ואמר  �

תענית יפה רב: אמר  גוריא בר  חמא רב אמר 

ובו  חסדא : רב ואמר  לנעורת . כאש לחלו� 

מאי  בשבת . ואפילו יוס�: רב ואמר  ביו�.

ע"כ. לתעניתא " תעניתא ליתיב � תקנתיה?

הרמב"� הי"ב)וכמ "ש פ"א, תעניות �(הל'

כדי  למחר , להתענות צרי� רע חלו� "הרואה

ויחזור בה� ויחפש במעשיו ויעור  שישוב

עננו  ומתפלל בשבת , ואפילו ומתענה בתשובה,

מבעוד  עליו קיבלה שלא פי על א� תפלה  בכל

מפני  אחר  יו� מתענה  בשבת והמתענה  יו�,

בשו"ע מר� פסק וכ� שבת " עונג  (או"ח שביטל

ס"ב) כאשרכ רע, חלו� לבטל תענית  "יפה �

בשבת, ואפי ' ביו�, בו ודוקא הגה: לנעורת.

ע"כ. רפ"ח" סימ� לקמ� ועיי�

ז"ל  מר� כדפסק ל� דקיימא אע"ג  והנה

ס"ה)בשו"ע תקסב שלא(או"ח תענית "כל �

תענית", אינו יו�, מבעוד היחיד עליו קבלו

הלבוש וכתב הוסי� "הרוצה(ש�)עוד �

צרי�  תעניתו, שיתקבל עננו ולהתפלל להתענות

יקבל  לא שא� מצוה, לש�  בנדר  עליו  לקבל

אקראי  כי  לתענית, ליה חשיב לא ויתענה עליו

למפוח  ודמי לו, יחשב למצוה ולא הוא בעלמא

זיקא יב.)מליא על (תענית חוטא נקרא ואדרבא ,

שמקריב לקרב� דומה התענית  כי עצמו, שציער 

להקדישו  צרי� שבקרב� וכמו ודמו, חלבו

פסול  בשחיטה מתעסק ואפילו שיקריבנו, קוד�

ה)דכתיב יט, כ� (ויקרא תזבחהו, לרצונכ�

למתעסק דומה לכ� קוד�  מקבלו ואינו  המתענה

מכל  ע"כ. לו" ירצה ולא הוא ופיגול בקדשי�,

דמשמיא משו� והוא שאני, חלו� תענית מקו�

וכ�  בעצמו. שקיבל כמו ליה  והוה  עליה רמו

בהגה הרמ "א מדברי  "ולכולי (ש�)משמע �

א� עננו, מתפלל חלו� תענית  המתענה עלמא,

מאתמול". עליו קבלו שלא פי על

מו"ר הראש "ל הגאו� מר� מו"ר  כתב וכ�

בילקו"י שליט "א יוס� יצחק רכ הרב סי' (או"ח

א�ס"ג) יחיד תענית  שבכל פי על "א� �

יו�, מבעוד התענית עליו קיבל לא  המתענה 

יפה חלו� בתענית  מקו� מכל תענית, אינה

לנעורת, כאש החלו� לבטל ביו� בו תענית

ע"כ. ביו� " בו יתענה ולכ�

ויו"ט  בשבת  חלו� תענית  ד.

בתענית הגמרא דברי  לעיל נזכרו כבר  הנה

יתענה(יב:) עליו מרה ונפשו חלו� החול� כי

דאיתא חזינ� מאיד� בשבת. ואפילו ביו� בו

הי"א)בירושלמי פ"ג אבהו (תענית ר ' אחא  "ר ' �

עד  להתענות אסור  חנינא  בר יוסי  ר' בש� 

מתני' בו� ר' בי  יוסי א"ר בשבת, שעות שש

כדו�  עד ישלימו לא לחצות קוד� כ� אמרה

רובו  עבר  כבר ישלימו חצות  לאחר  צפרא,

העדה בקרב� ופרש ע"כ. בקדושה" יו� של

והוי (ש�) בקדושה . יו� של רובו  עבר כבר

עד  התענה דא�  ושמעינ� השלימו, כאילו ליה

כולו. היו� כל השלי� כבר  כאילו חצות לאחר

הרי"� פסקו וכ� ד:)ע"כ, (שבת והרא"ש(שבת

כד) סי' הטוש "עפ"א פסקו רפח)וכ� מיהו,(סי' ,

בגמרא נתבאר  כבר חלו�, תענית לעני� כי י"ל 

לחלו�(יב:)ובתענית(יא.)בשבת תענית דיפה

� חסדא רב ואמר לנעורת ביו�כאש ובו

בברכות בגמרא מבואר  וכ� כי (לא:)דווקא.

להתענות לו מותר  בשבת רע חלו�  הרואה 

החלו� לבטל התענית שיפה מפני ביו�, בו

ליבו  נכנע התענית שע"י  והיינו בנעורת. כאש

מבטל  ובזה עיווה , אשר  על בתשובה  ושב

לו  שהראו ורעות קשות גזרות  כל מעליו

בחלומו.

חלו� תענית דמתעני� לעיל האמור  ע"פ 

בשו"ע ז "ל מר� כתב בשבת, רפח ואפילו (או"ח

כדי ס"ד) חלו� תענית בו להתענות "מותר  �

ראשו�, ביו� להתענות  וצרי� דינו. גזר שיקרע

וא� שבת. עונג שביטל מה  לו שיתכפר  כדי

רצופי�, ימי� ב' להתענות יכול ואינו כחו תשש

וכ"ש הגה: אח"כ. ויתענה  א' ביו�  יתענה לא

פורי� או ר "ח  או  חנוכה א ' ביו�  היה א�
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גליות של שני  טוב  יו� אפילו טוב יו� או 

שינת שיש� מי וי"א  אח "כ. עד להתענות שאי�

היו� מחצי יתענה רע, חלו� לו וחל� צהרי�

הראשו�  וביו�  יבדיל, ואז הלילה חצי עד

השבת יו� כל  התענה כאילו ",(מ"כ)יתענה 

בכל  הדי� זה  דאי� דבריו סייג  מקו� ומכל 

וכתב שחול� ס"ה)חלו� רפח "י"א(או"ח �

על  אלא  בשבת חלו�  תענית להתענות שאי�

הזה שבזמ� וי"א זימני. תלת שראהו חלו�

אנו  שאי�  בשבת, חלו�  תענית להתענות  אי�

ואיזה טוב איזה לידע חלומות בפתרו� בקיאי�

ע"כ. וגו'" רע

איסור הפוסקי� לרוב כי לידע, יש והנה

היא דאורייתא ביו"ט או קודש בשבת תענית

מדרבנ� שאיסרו וסברו שחלקו ב"ח ויש (וראה

� דכתב ס"א רפח סי' הלכה ובביאור תקצז סי' או"ח

מדרבנ�") לכו"ע שעות ו' עד דתענית פשוט ,"ונראה

ביבמות מדאיתא תלמד (צג.)ודרשוהו "למע� �

שבתות אלו � הימי� כל אלקי� ה ' את ליראה

ובר"ה טובי�(יט.)ויו"ט ", וימי� דשבתות  איתא

מנה וכ� חיזוק. צריכי� ואינ� ה�, תורה דבר 

ה"ו)הרמב"� פ"א שבועות שבועות(הל' כלל בי�

המתענה את מלקות עליה�  שחייבי�  השוא 

את לבטל שנשבע "שלישית � וז"ל בשב"ק

יתעט� שלא שנשבע כגו� כיצד המצוה,

בסוכה ישב ושלא תפילי�, ילבש שלא בציצית,

הפסח , בלילי מצה יאכל ולא הסוכות , בחג 

כל  וכ� טובי� ובימי�  בשבתות שיתענה או 

הטוש"ע פסקו וכ� ע"כ. בזה " סי'כיוצא (או"ח

ס"ג) תריד והרשב"א תקע וסי' קכז סי' ח"א (שו"ת

גיאת) ב� ר"י בש� רסב  סי' בשו"תובח"ד וע"ע ,

מליבאוויטש צדק לו)צמח סי' ובשו"ת(חאו"ח ,

בחיי� פב)ובחרת פעלי�(סי' רב ובשו"ת (ח"ג ,

כב) משהסי' אגרות ובשו "ת יט), סי' ח"ו (או"ח

מרדכי  מאמר לב)ובשו"ת סי' שבת הל' ועוד.(כ"ד

חלו� תענית דמתעני� מהנאמר  נראה  אעפ"כ

לחוש יש  כי לכאורה דמוכח  בשבת , וא�

בשו"ת כתב מיהו, החלומות. של לאמיתות�

תקיג)הריב"ש עומדי� (סי' אי� דפרק "וההיא �

לא:) קורעי� (ברכות בשבת  בתענית היושב כל

ונפרעי�  וחוזרי� שנה . שבעי� של דינו גזר  לו

תקנתיה, מאי שבת . ענג בטול משו� ממנו

בתענית אוקמוה הא תעניתא . על תעניתא ליתיב

מצער עליו דוה ולבו עצב שהוא ולמי חלו� 

לפי  מאכילתו. יותר לו  עונג  ותעניתו החלו�.

ולפי  לבטלו. לחלו�  יפה שהתענית יודע שהוא 

עונג  בו לקיי� כדי בתענית עצמו מצער  שהוא 

לזה החלו� . רעת מאימת יצטער ולא שבת 

מפני  אחר  לתענית  שצרי� אלא גדול. שכרו

שאר כדר� ובשתיה, באכילה שבת  ענג  שבטל

רשאי  דאי� מדבריו, והעולה  ע "כ. אד�" בני

לבו  א� אלא קודש בשבת  בתענית לישב אד� 

החלו� מאימת מנשוא גדול וצערו עליו דוה

להתענות לזה התירו כ�, ומשו� חל�. אשר

מאכילתו  יותר  לו  היא עונג  התענית  שכ� בשבת ,

לבטל  התענית של בכוחה כי הוא  יודע שהרי

בפועל  שביטל שבעבור  אלא החלו�, גזרת

לכפר צרי� ושתיה, באכילה השבת עונג 

החול. בימות  כנגדה אחרת תענית  ולהתענות

על  כ� כל מצטער  כשאינו מקו�, ומכל

שמואל וכדאמר  נה:)חלומו, כשהיה(ברכות

אי�  ידברו, שוא דהחלומות  רע חלו� רואה

שבת עונג  דמצוות בשבת  להתענות לו

הקדוש השל"ה דכתב מצינו וכ� היא. דאורייתא

נא) אות מצוה נר פ' שבת ראיתי (מסכת כי "יע� �

כשנפש� בשבת ומתעני� מקילי� אד� בני הרבה 

נתבאר  וכבר  ס"ה)עגומה. רפ"ח סי' או"ח (בשו"ע

בשבת, חלו� תענית להתענות אי� הזה  שבזמ�

איזה לידע חלומות בפתרו� בקיאי� אנו שאי�

על  להתענות נוהגי� והעול� רע. ואיזה טוב

רפ "ח סימ� כמבואר  כו ' חלומות אמנ�(ש�)ג' .

א� אלא להתענות  אי� באלו דג� לי, נראה

התענית דאז בלבו, ומצטער  עגומה נפשו כ�

אד� בני וכששאלוני לא. לא, וא� לו, תענוג

לה� לפסוק רגיל הייתי בשבת, חלומותיה�  על

עונג  מצות  ויקיימו בשבת יתענו שלא ברוב

תענית ימי� שני עתה עליה� ויקבלו שבת ,

היה בשבת, מתענה  היה א� כי  החול. בימי 
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עליו  יקבל כ� לתעניתו, תענית למיתב צרי�

רבותינו  דאמרו גב על וא� ימי�. שני עתה

יא.)ז"ל בקבלה(שבת די מקו� מכל ביו�', 'ובו

שלא שמי� לש� שכוונתו מאחר ביו�, בו

שעת כי למעשה, הקבלה נחשב שבת לחלל

עכ "ל. שאני ." הדחק 

המג"א  דעת  היא  סק"ז)וכ� רפח ומר� (או"ח ,

ברכה  במחזיק יד)החיד"א  אות רבי (ש� והגאו� ,

חיי� ברוח פלאג 'י סק"א)חיי� רפח בכ�(סי'

נח)החיי� אות לו רבי (סי' הגאו�  בש� הביא

משיא שהיה  תלפיות מדרש בעל הכה� אליהו

יתענה שלא בשבת, רע חלו� לחול� עצה 

יענג  כ� ובמקו� השל"ה , בדברי  לעיל וכדחזינ�

שיחה ישיח שלא  ורק ושתיה באכילה עצמו

התורה ובעסק תהילי� בקריאת  וירבה בטלה,

עוד  וראה ומצלא . מגנא דהתורה  זו, בשבת 

דעת יחוה בשו"ת במש"כ כד)בזה סימ� (ח"ד

ע"ש.

הרב הגאו� הראש"ל מר� מו"ר  פסק וכ�

בילקו"י שליט"א יוס� ס"ב)יצחק  רכ סי' (או"ח

זהו  להתענות , שצרי� רע חלו� "הרואה �

שא ויודע ביותר , עליו עגומה כשנפשו �דוקא 

ומרגוע מנוח  ימצא  במעשיו ויפשפש יתענה 

בהדיה, קפדינ� לא קפיד דלא מא� אבל לנפשו,

ובפרט  מורידי�. ולא  מעלי� לא  חלומות שדברי

לה� שראוי  אומנות� שתורת�  חכמי�  תלמידי

כדי  וסיגופי�, בתעניות  מלהרבות להמנע

כתב עוד בלימוד�" לה� תפריע לא שהתענית

ס"ה) מ� (ש� שבת, בליל רע חלו� "הרואה �

החלו� א� אפילו בשבת, יתענה שלא  הראוי

שהוזכרו  רעי� חלומות משלשה אחד הוא 

רפח)בשו"ע השבת(סי' יו� את  יקדיש אלא ,

כוחו  כפי  התורה ובעסק תהלי�, לקריאת  ההוא

את מעבירי� ותפלה ותורה ובחשק. בהתמדה

ונרצה חולי�, משיחת שימנע ונכו� הגזרה. רוע

ונפשו  עליו, דוה  לבו א� אול�  עליו. לכפר לו

מאותו  גדול צער  ומצטער  ביותר, עליו עגומה

בשבת, אפילו להתענות לו מותר  רע, חלו�

בתורה ויעסוק הכנסת בבית  ישב היו� וכל

כדי  אחד יו� יתענה השבת ואחר כוחו. כפי

ורפא ושב שבת , עונג ביטול עוו� על  לכפר 

מתקיימי�. שחלומותיו  יודע א� ובפרט לו.

על  א� טוב, יו� בליל ג� זה  בכל  הדי�  והוא 

ע"כ. שמחה " מצות  ג� יש טוב שביו�  פי

יוה "כ  וערב פורי�  בשבועות , חלו�  תענית  ה.

שליט"א זילברשטיי� יצחק הרב הגאו� כתב

חמד חשוקי סח:)בספרו אד�(פסחי� אודות 

נפשו  ובאה שבועות, בליל  רע חלו� שחל�

וכתב בחג , חלו�  תענית  יתענה  א� בשאלתו

ביו� בתעניתא למיתב צרי� דאינו  להוכיח 

זרוע האור  דכתב ואע"ג תז)החג  סי' שיש(ח"ב

שמתעני� כש� טוב ביו� חלו� תענית להתענות

בשו"ע וכמובא ס"ה)בשבת תקסח מכל (או"ח ,

להמהרי"ל  מצינו  מו)מקו� אות טוב יו� (הלכות

ומה ביו"ט , חלו� תענית להתענות  דאי� דכתב

משו� דווקא  זהו בשבת חלו�  תענית שהותרה 

בה יג)דכתיב נח, ענג (ישעיהו ל��ת "וקראת  �ְֶַַָָָָֹ

ליתיב לחול� הוא  עונג  שכעת וכיוו� וגו'",

זהו  ידה, על  דינו גזר לו ושיקרעו בתעניתא

שמחה בהו דאיתמר ברגלי�  אבל דידיה. עונג 

יד)וכדכתיב טז, וגו'"(דברי� �ח�� "ו�מח � �ְְְֶַַָָ

חז"ל  קט.)ואמרו אלא(פסחי� שמחה דאי�

כלל  בה� להתענות אי� לפיכ� ויי�, בבשר 

קודש בשבת שהותרה  חלו� תענית ואפילו

עכתו"ד.

בפסחי� דמצינו בנו (סח:)ואע"ג  מר על

בתענית, כולה השנה  כל יושב שהיה רבינא של

תורה בו שניתנה יו� וה�: ימי� ג' מלבד

משתה ימי בו שנאמר  פורי� שבועות, דהיינו

ר ' וכמאמר  יוה "כ קוד� תשיעי וערב ושמחה,

בברכות מדפתי  רב בר  "כל (ח:)חייא � דאמר

הכתוב עליו  מעלה � בתשיעי ושותה  האוכל 

ע"כ. ועשירי" תשיעי מתענה כאילו

הרשב"א דפירש להא סי'מצינו ח"ד (שו"ת

מררסב) על דמ"ש הנ"ל על לומר  שחייבי� 

השנה כל בתענית  יושב שהיה רבינא של בנו
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הוא חלו� בתענית ימי�, ג ' מלבד כולה

וחולק כ� עושה היה  כיצד תמוה שכ� דעסקינ�,

בפירוש שאסרו והאמוראי�  התנאי� כל דעת על

כרח�  על ולכ�  ויו"ט, בשבת הרשות תענית 

השנה בכל חלו�  תענית מתענה שהיה לומר

תלתא: הני מלבד טובי�, בימי� וא� כולה

יוה"כ  קוד� התשיעי ויו� פורי� שבועות ,

בפירוש נאמרה ושתיה.דבה� אכילה מצוות

המאור בעל כתב ש�)וכ� דהאי (בפסחי�

דעונג  משו� הוא בשבת חלו� דתענית  היתרא

טובי� בימי� וכ "ש דינו גזר  דמקרע ליה, הוא 

ופורי� דעצרתא מיומא לבר מועד, של ובחולו

עכתו"ד. דרבינא, בריה  מר  וכדעביד יוה"כ וערב

בשו"ע זלמ� רבנו הגאו� פסק וכדבריה�

סי"ח)הרב תצד תענית(או"ח להתענות "אסור  �

שנתנה יו�  שהוא  לפי השבועות בחג  חלו� 

להראות בו ולשמוח  לאכול וצרי�  התורה, בו

התורה, בו שנתנה  יו�  לישראל ומקובל שנוח

ושבתות טוב יו� לשאר  דומה  אינו לפיכ�

כמו  חלו� , תענית  בה� להתענות שמותר 

ע"כ. רפ"ח" בסי ' שנתבאר 

ואפילו  להתענות  יש  חלומות אילו על ו.

ויו"ט  בשבת 

בשו"ע ז"ל מר� ס"ה)כתב רפח �(או"ח

קדמוני� בספרי� שנמצא אומרי� "והעול�

ואלו  בשבת, מתעני� חלומות שלשה שעל

בשעת יוה"כ או שנשר�, ס"ת הרואה  ה� :

וי"א שנפלו. שיניו או ביתו קורות או נעילה,

וי"א נעילה, בשעת שלא  אפילו יוה "כ הרואה 

שנושא הרואה וי"א בתורה , שקורא הרואה 

שיניו, דוקא שנפלו שיניו דרואה והא  אשה.

הוא טוב חלו� שנשרו, לחייו הרואה אבל 

שהחלומות ונ"ל רעה, עליו היועצי� דמתו

עליה� ג�  רעי�, שה� הרואה בפרק שאמרו

ע"כ. בשבת " מתעני� 

זאב בנימי� בשו"ת כתב ריא)וכ� וז"ל (סי'

בו  להתענות ראוי  חלו� איזה  "ואודיע� �

אד� אי�  וז"ל ז"ל גאו� האי רב מש� מצאתי

ראה דברי� , ג ' על רק חלו� תענית  מתענה

נעילה, בשעת הכיפורי� יו� או שנשר�, ס"ת

זה עכ"ל, נופלי�  שיניו או ביתו קורות  או 

ז"ל  מתתיה בכה"ר  בנימי� העני אני מצאתי

ע"כ. ה"ה "

מישרי� מגיד בספר כתב ויקהל וכ� (פר'

בתרא) שלאמהדורא הורית יפה  לי אמר "עוד �

ויפה בלבד, ג ' אות� על אלא בשבת להתענות

שנפל  שחל� על בשבת  להתענות שלא הורית

אות� על אלא להתענות שאי� מידו, ס"ת

בו  ג� מה� בא ' מחלוקת שיש ואעפ"י בלבד,

סוד�" תדע ועוד  ה�, ד' שה� דג ' מתעני�

ע"כ.

שמואל משפטי  א)ובשו"ת  אות יב (שאלה

לאד� לו נפלו דא� אינשי דאמרי  בעניי� נשאל

שהתפילי�  "דע � וענה  להתענות יש תפילי�

מה�, להזהר וראוי  גדולה קדושה בה� יש

דעתו  יסיח שלא צרי� עליו שה� זמ� וכל

והוא זלזול, בה�  שיי�  מידו וכשנופלי� מה�.

צרי�  בזרוע, שנשרפו שתפילי� חז "ל שאמרו

שנשר�, ס"ת כמו קריעות שתי לקרוע הרואה 

מגלחי� ואלו פ' במו "ק ואחרי (כו.)כדאיתא  ,

ס "ת שנפל שמי אד� יסתפק וכי כס"ת שה� 

שאמרו  ממה יש ראיה  וקצת יתענה. לא מידו

קדמוני� ] ספרי�  בש� רפח סי ' או"ח [ב"י

להתענות חייב בחלו� שנשר� ס "ת שהרואה 

למנהג  סמ� לתת יספיק וזה בשבת. אפי '

אברה�  במג� כתב וכ� עכ"ל. (או"ח שנהגו"

סק"ח) ס"ה �רפח שנשר� ס"ת הרואה בעניי�

תפילי�". "וה"ה

האר� שדה יא)ובשו "ת סי' חאו"ח כתב,(ח"ג

שהובא הנ"ל, שמואל משפטי הרב שמדברי

תפילי�  בחלו�  רואה שא� משמע, אברה�  במג�

בשבת. חלו�  תענית שמתענה שנשרפו

זצוק"ל  עובדיה רבינו הדור  מופת  מר� וכתב

אומר  יביע ח בשו"ת ג)(ח"ב אות כח סי' �או"ח

בזה. המדה על הרב הפריז במחכ"ת  "ולפענ"ד
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צרי�  אינו שנפל ס"ת הרואה אפילו שהרי

להתענות נוהגי� שיש ונהי הדי�. מ� להתענות

נהגו  לא תפלי� בנפילת מ "מ  ס"ת, בנפילת

הבו  אמרינ� ובכה"ג  להתענות, מעול� הרואי�

אינו  בס"ת שא� מכיו� עלה, להוסי� דלא

אשתמיט  ובמחכ"ת  וגו' בעלמא מנהג  אלא 

מישרי� במגיד  מר� דברי מלכי  (פר'מנייהו

בחלו�ויקהל) ברואה  להתענות שלא שהורה ,

פי  על וא� וכנ"ל. תפלי�. וכ"ש שנפל. ס"ת

ס "ת בהקי� רואה בהדרגה שנלמוד שי"ל

ליתא. הא  שנשר� . בחלו�  לרואה שנפל,

לו  להראות רצו השמי� שמ� הת� דשאני

התורה  על עבר  כאילו לט:)שהוא קידושי� .(ע'

רבה האליה  יד)וכמ "ש ס"ק רפח ראש(סי' בש�

בשו"ג  וע"ע שיי� (ש�)יוס�. לא וזה  ע"ש. .

תפלי�  שהרואה "ופשוט � ופסק נפילה" גבי 

עכ "ל. ברור." וזה כלל. להתענות א"צ שנפלו

הרב הגאו� הראש"ל מר�  מו"ר  כתב וכ�

בילקו"י שליט "א יוס� ס"ד יצחק רכ סי' (או"ח

אינו בהערה) שנפלו תפילי� בחלומו דהרואה

כלל. מתענה

ומניקות עוברות  לנשי�, חלו�  תענית  ז.

רבה האליה סק"ג)כתב רכ סי' רבה �(אליה

הגדולה כנסת  שיירי ב)"כתב אות טור (הגהות

לכא�  הסברא חלו�, שחלמו ומניקות עוברות

דתענית מק"ו, מתענות דאי� אפשר  ולכא�,

דאי�  באב ותשעה הכפורי�  יו� שאינו צבור 

דמה בהיפ� ואפשר  חלו�, שכ� מכל  מתענות

בחלו� תאמר  דוחהו, ששבת צבור  לתענית

יתענו  שלא הסכמתי ומ "מ  השבת, שדוחה

ועולת ע"כ . להקל נפשות  וספק הסכנה מפני 

לנפש�(סק"ב)תמיד מתייראי� דא� ונראה  כתב

סימ�  לקמ�  ולמ"ש ע"כ. להתענות להקל יש

סק"ח)תקנ"ד להתענות(סק"ב)ותר "ב(א"ר דנהגו

אזלא א"כ בריאות, כשה� צומות בשאר  א�

ראוי  דכ�  ונראה הגדולה, כנסת דשיירי הסברא 

חלו�". בתענית להורות 

מגדי� ש�)ובפרי אברה� אשל �(או"ח כתב

להתענות לה� להורות  אי� ומניקת "עוברת

גיבורי� במג� כתב וכ�  ע"כ. בממו�" יפדו רק

סק"ב) ש� המג� במשנ"ב(אל� פסק רכ וכ� (סי'

רפח סק"ה) ומניקות(סק"ז)ובסי' "עוברות � כתב

אלא בחול , אפילו להתענות לה� להורות אי�

חלושות ה� א� ובפרט  לצדקה נפש� פדיו� יתנו

עצמ�". על להחמיר  לה� אי� בודאי

כול�  כנגד  תורה ותלמוד  ח .

לעיל הזכרנו ג')כבר רבותינו (סע' נהגו כיצד

בעניי�  לשאול להבא  להורות ישראל גדולי

להורות נהגו דרבי�  ומצינו בשבת, חלו� תענית

דאי�  מכ� ומשמע בשבת , כלל להתענות שלא

הר בשו"ת  כתב וכ� גמורה, חובה שב "אזו

תפג) ס' דבריו (ח"א את המשנ"ב  רכ והביא (סי'

להתענותסק"ז) מחויב אי�  מקו�  "ומכל � וכתב

חיי� רבי הגאו�  ג� בזה וד� רשות". אלא 

חיי� לב בשו"ת קטז)פלאג'י סי' ומסיק(ח"ב

חיי� ברוח  כתב וכ� חובה דאינה הוא (סי'ג� 

סק"א) החיי�רפח נח)ובכ� אות לו והביא(סי'

וכנ"ל. הכה� אליהו רבי הגאו� דברי

יצחק הרב הגאו� הראש"ל מר� מו"ר והשיא

בילקו"י  שליט "א רפח יוס� סי' ח"א שבת (או"ח

מרהס"ד) עליו ונפשו בשבת רע חלו�  לחול�

"הרואה � וז "ל מלהתענות טובא עדיפא עצה 

בשבת, להתענות לו אי� שבת, בליל רע חלו� 

חלומות משלשה  אחד הוא החלו�  א�  אפילו

ערו�  ובשלח� הרואה בפרק שהוזכרו רעי�

רפח) ההוא(סימ� השבת  יו� את יקדיש אלא ,

וימנע כחו. כפי  תהלי� ולקריאת תורה, ללימוד

עליו". לכפר  לו  ונרצה חולי�, משיחת

בלבד  בזה נחה דעתו כשאי� מקו� ומכל

ונפשו  ביותר , עליו  דוה לבו "וא� � כתב

לו  מותר גדול, צער  ומצטער  מאד, עגומה

הכנסת בבית ישב היו� וכל בשבת, להתענות

גזר רוע שיקרע כדי כחו, כפי בתורה ויעסוק
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שחלומותיו  בעצמו יודע  א�  [ובפרט דינו.

מתקיימי�]".

בתפילות לנהוג  צרי� בו באופ� ובעניי�

"ויאמר � כתב  בתענית, בהיותו ובקידוש השבת

זה בכל הדי� והוא נצור. אלקי בסו� "עננו"

בו  יש טוב שביו� פי על א� טוב, ביו� ג� 

המתענה אי� מקו� ומכל שמחה. מצות ג�

ומלכות. בש� הקידוש ברכת את אומר  בשבת 

הקידוש, מכוס יי� רביעית שותה  שאינו כיו�

סעודה". במקו� אלא  קידוש ואי�

ראשו�  ביו� להתענות "וצרי� � כתב עוד

ושב שבת, עונג שביטל מה  על לכפר  כדי

ראשו�, ביו�  להתענות לו קשה וא� לו . ורפא

עכ "ל. כ�" אחר יתענה

התורה לימוד של  כוחו גדול מה  ולמד צא

אד� של עוונותיו לתיקו�  דעדיפא  הקדושה 

מוה "ר  כתב  וכ� מתענית, ס"ב)א� רכ סי' (ש�

על  תיקו� המבקשי� תשובה בעלי  "ולכ� �

להרבות לה� להורות יש כלל בדר�  עוונ�,

לימוד  ולהעדי� המצוות , וקיו� התורה בלימוד

כדי  בה� שיש ותעניות סיגופי� פני על תורה

ע"כ. תורה " מלימוד לבטל� 

דרוצה בדעתו גמר  א� ג� מקו�, ומכל

בלבד  התורה בלימוד לו די ולא להתענות

אלא מועילה התענית דאי�  לדעת יש וכנ"ל,

חסידי� בספר  וכמש"כ עימה , תשובה  להעושה 

רכו) חכמי�(סי' שאמרו פי  על א� והב� "דע  �

אמרו  לא  לנעורת כאש לחלו� תענית יפה

יהודי  הרי התענית. ע� תשובה לעושה אלא 

והתענה בתשרי  ט' בליל קשה חלו� ראה אחד

ולילה ימי� שני הרי וביוה"כ, בתשרי בתשעה

קשה חלו� לו שמראי�  לפי לו. הועיל ולא

חטאת במקו�  התענית כי  במעשיו, שיפשפש

שנאמר תשובה, בלא מועיל אינו קרב� מה

כ"ז) כ"א תענית(משלי א�  תועבה רשעי� זבח

וכ�  עכ"ל. תשובה " בלא מועיל אינו חלו�

המשנ"ב ק"ו)כתב רכס .(סי'

חלו�  הטבת ט.

בברכות בר(נה:)איתא  הונא רב "אמר �

הרואה יוחנ�: רבי אמר  פדת רבי  אמר  אמי

עגו  ונפשו שלשה.חלו�  בפני ויפתרנו יל� מה

מפשר דלא חלמא חסדא: רב והאמר יפתרנו?

יטיבנו  אימא: אלא � מקריא! דלא  כאגרתא

חלמא להו : ולימא תלתא ליתי שלשה. בפני

וטבא הוא , טבא  הנ�: ליה ולימרו חזאי. טבא

לגזרו  זימני� שבע לטב. לשוייה רחמנא ליהוי,

ולימרו  טבא. ויהוי  טבא, דלהוי שמיא מ� על�

שלומות ושלש פדויות , ושלש הפוכות, שלש

ע"כ. וגו'"

השו"ע פסק ס"א)וכ� רכ סי' �(או"ח וז"ל

ייטיבנו  עליו, עגומה ונפשו חלו�  "הרואה

דרחמי תלתא אותו)באפי שאוהבי� ליה,(פירוש

ולימרו  חזאי , טבא חלמא באפייהו: ולימא

וכו'". ליהוי וטבא הוא טבא אינהו:

כשמתענה, א� לעשות יש חלו� והטבת 

ללילה בסמיכות דווקא בשחרית לעשותה וטוב 

ת"ח  ג ' אחר  לחזר יש ולכתחילה חל�, בו

וגדולי�. הוראה מורי שיהיו ועדי� מאוהביו,

במחשבתו, החלו� יזכור  חלומו שמטיב ובשעה 

לו  ויענו ראיתי' טוב 'חלו� החול�: ויאמר

וית�  וגו'' ליהוי וטבא  הוא 'טבא המיטיבי�:

המיטיבי�: יאמרו ושוב לצדקה פרוטות מספר 

רוע את מעבירי� וצדקה  תפילה 'תשובה,

ובלא בשבת ג� כ� לעשות ומותר  הגזרה '.

בילקו"י כתב וכ� ס"א)המעות , רכ סי' .(או"ח

או  חל�  טוב חלו� א� יודע כשאינו י.

להיפ�

רע א� פירושו יודע ואינו חלו� וכשחל�

חסדא רב וכדאמר  לפותרו ינסה לא  טוב או 

נה.) כאגרתא(ברכות � מפשר  דלא "חלמא �

החלומות דכל ל� דקיימא ועוד מקריא " דלא

נפשו  א� מקו�  ומכל הפה . אחר  הולכי�

בשעת חלומו על יתוודה מאוד עליו עגומה

בברכות וכדאיתא ידיה�, הכהני� שפורסי�
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יתבי (נה:) הוו אשי ורב זוטרא ומר "אמימר �

האי  ואמר : מינייהו חד פתח וגו' הדדי בהדי

ליקו� חזא, מאי ידע ולא  חלמא דחזא מא�

הכי: ולימא ידייהו, דפרסי בעידנא כהני  קמי 

של�, וחלומותי של�  אני עול�, של רבונו

שחלמתי  בי� הוא, מה  יודע ואיני  חלמתי חלו� 

שחלמתי  ובי� חברי לי שחלמו ובי� לעצמי  אני

ואמצ� חזק� � ה� טובי� א� אחרי� , על

וכש� וגו', רפא� � רפואה צריכי�  וא� וגו',

הפו�  כ� � לברכה הרשע בלע�  קללת  שהפכת 

כהני, בהדי  ומסיי�  לטובה  עלי חלומותי כל

אדיר הכי: לימא � לא  ואי אמ�. צבורא  דעני

שלו�, ושמ� שלו� אתה  בגבורה, שוכ� במרו� 

ע"כ. שלו� " עלינו שתשי� מלפני� רצו� יהי

השו"ע מר�  ס"א)וכתב קל "מא� (או"ח �

קמי  ניקו� חזא, מאי ידע  ולא חלמא , דחזא 

רבונו  הכי : ונימא לדוכ� שעולי� בשעה  כהני

ויכוי�  וכו', של� וחלומותי של�  אני עול�, של

ואי  אמ�. צבורא  דעני כהני , בהדי ג� דלסיי� 

בגבורה, שוכ� במרו� אדיר הכי: לימא  לא,

שתשי� רצו� יהי שלו�, ושמ�  שלו�  אתה

לדוכ�, עולי� שאי� ובמקו�  הגה: שלו�. עלינו

שי� אומר  צבור  שהשליח בשעה  זה כל יאמר

הקהל  שיענו צבור , שליח בהדי  ויסיי� שלו�,

הרואה)אמ� פ' עכ "ל.(הר"� ".

להתפלל  יש מדוע ביאור  צרי�  מקו� , ומכל

הכהני�. ברכת בשעת דווקא החלו� פשר  על

"וחלומותי  הלשו� פירוש מה  לשאול יש עוד

כשאומר דבריו על החזרה מהות  מה וכ� של�",

הרשע בלע� קללת  את שהפכת "וכש�  �

לטובה" עלי חלומותי כל הפו� כ� לברכה

רפא�". רפואה צריכי� "וא� � אמר  כבר  א� 

חלומותי  כל הפו�  "כ� � התפילה בנוסח ג� 

כלל  על מתפלל  מדוע ברור  אינו לטובה", עלי

ה� טובי� "א� � אמר כבר א� חלומותיו

רק להזכיר לו היה שכ� ואמצ�", חזק�

לטובה. שיתהפכו  הרעי� החלומות 

רש"י  מש"כ ע"פ הדברי� לישב ונראה

כז)עה"פ ו, �ני (במדבר על �מי את "ו�מ � �ְְְִֵֶַָ

רש "י ופירש אברכ� " ואני ואני י �ראל ד"ה (ש� ְֲֲֲִִֵֵַָָ

הכהני� "אברכ�) ע� ואסכי� "לישראל (ועי'�

הכהני�  על שקאי שמפרש המ"ד דאפי' מט. חולי� תוס'

ישראל) על שקאי דאע"פמסכי� מבואר  ומכא� ,

הברכה עיקר  מ "מ המברכי�, ה� שהכהני� 

מהקב"ה. היא

כהני� שבברכת כמו כי  לפרש, יש ולכ�

על  שיסכי� להקב"ה ומתפללי� מקוי� אנו

יתבר�, מאתו הברכה ושתהיה לברכת�, יד�

הול�  הכל בה� שחלומותינו מתפללי� אנו כ�

רק בסופ� יפתרו  וכנ"ל, האד� פתרו� אחר 

יתבר�. ידו  על

וחלומותי  של�  "אני � הבקשה נוסח  ומכא�

מסורי� כול�  חלומי ופתרו� אני דהיינו של�",

שמתפללי� בכ� די ולא רבש"ע, ביד� ה� 

וא� ואמצ� חזק�  � ה� טובי�  שא� אנו

ואומרי� מוסיפי� אלא רפא�, � רפואה צריכי� 

מקללה הרשע בלע� קללת את  שהפכת  וכש� �

לטובה, חלומותינו כל את ג� תהפו� כ�  לברכה

כא�  אות� ופתרו שפירשו� אחרי שג�  דהיינו

מכל  אותנו, מהסובבי� מי  או  אנחנו באר�

משמעות� תחת�  שבטר� אנו מתפללי� מקו�

ידו  על  להפתר  כול� יחזרו הגזירה, ותגזר

על  יפתרו כול� רעי�, בי� טובי� בי� יתבר�

דווקא. ידו

לרעה  החלו�  פתרו� מפיו יוציא שלא  יא .

פתרו�  יודע אינו שא� ביותר  החול�  יזהר

מאוהביו, שאינו למי החלו� יספר  שלא חלומו,

כל  שכ� בפיו, לרעה  פתרונו יוציא שלא וכ�

וכדאיתא הפתרו� אחר הולכי�  החלומות

זבדא(נה:)בברכות בר  ביזנא רבי "אמר  �

נחו� רב אמר  פנדא  רבי  אמר  עקיבא רבי אמר 

רבי  � ומנו אחד, זק� משו� בירי� רבי  אמר 

היו  חלומות  פותרי וארבעה עשרי� בנאה:

והלכתי  חלו�  חלמתי אחת ופע� בירושלי� ,

זה לי פתר  לא  זה לי שפתר  ומה כול� , אצל 

כל  שנאמר : מה  לקיי�  בי, נתקיימו וכול�  �

החלומות כל  אטו הפה. אחר הולכי� החלומות

כ



וכדרבי  אי�, � הוא ? קרא הפה אחר  הולכי�

החלומות שכל  מני� אלעזר : רבי דאמר  אלעזר ,

פתר כאשר  ויהי שנאמר  � הפה  אחר  הולכי�

ליה דמפשר  והוא רבא: אמר  היה. כ� לנו

ע"כ. פתר " כחלומו איש שנאמר  חלמיה, מעי�

בחידושיו הריטב "א  כתב יב:)וכ� ע"פ(תענית

בברכות  ע"ש.(נו:)הגמרא

למייחס אלא  באי�  רעי�  חלומות אי� יב.

חשיבות לה�

בספרו  פתיה יהודה  רבי  המקובל  הרה"ג  כתב

יהודה  מז)מנחת  השדי�(סי' עתה "כי � וז"ל

עליה� מקפידי� אד� שבני  הדברי� יודעי�

בחלו� הרואה כגו� בחלו�, אות�  רואי� א� 

בזה, וכיוצא שחורי� לובש או שיניו שנפלו

לצער כדי  אד�  לבני אות�  מראי�  ה�  ולכ�

לחוש לאד� לו אי� ולכ� עליה� , שיתענו אות�

בשמו  קראוהו כ�  א� אלא  כאלה , לחלומות

לבו  ישית לא וא� בזה, וכיוצא לס"ת לעלות

האד� וצרי� ברכה . עליו תבוא  לזאת, ג�

שואל  ואינו כאלה חלומות על שהמתענה לדעת

ההפרש שיודע  חלומות , בפתרו� הבקי חכ�

שד, שע"י  חלו� ובי� מלא� שע"י  חלו� בי�

לחלומות ולהבא מכא� מעותד שהוא ידע ידוע

שמח  השד כי  מאלו, ומרי�  רעי� קשי�, יותר 

ונמצא הזה, האיש ע� לריק יגיעתו היתה שלא

עכ "ל. צור�" ללא וסיגופי�  בתעניות ימיו כל

דבש בספרו החיד"א מר� בזה כתב וכבר

יז)לפי  אות ג שלא(מע' גדול מאד� "ידעתי �

אחד  ת"ח שראה  ואמר בחלומות , מקפיד היה

בשבת, חלו� תענית  מתענה היה הרוב שעל

לא ושוב יתענה שלא אחת  בשבת לו ואמר 

ע"כ. חל� "

בשו"ת הנפלאי�  הדברי� אלו שהביא ואחר 

דעת כד)יחוה סי' "לפיכ� (ח"ד � כתב הנ"ל 

על  לברכה הקללה  שיהפו� בה ' מבטחו ישי�

שאמרו וכמו בהתמדה , בתורה עסקו (בברכות ידי 

אי� יד.) ול�, תורה בדברי  עצמו המשביע  שכל

ושבע שנאמר  רעות, בשורות אותו  מבשרי� 

המפיל  בברכת  יזהר  וג� רע. יפקד בל ילי� 

ושכב והפוסקי�, הש"ס כדי� ומלכות  בש� 

על  נוקפו לבו זאת בכל וא� שנתו. וערבה

הגאו�  שיע� כמו יעשה שראה, הרע החלו�

חיי� רבי הגאו� שהביאו הכה�, אליהו רבי

ללימוד  היו� אותו עצמו שיקדיש פלאג'י,

ע"כ. לו" ויכופר  בהתמדה , התורה

כי



מפתחות 

מט  סימ�

úåëøáá øàåáîã 'à úåàá áúë äìéôúä íãå÷ äú åà äô÷ úééúù ïéãá(:é)ìåëàì ïéàã
äìéôúä íãå÷ äìéëà øåñéàä íà íé÷ñåôä å÷ìçðå ,äåàâ íåùî äæá ùéå äìéôú íãå÷

é"áäîã ,íéîá óà àåä øåñéàä íàäå ,ïðáøãî åà àúéøåàãî(èô 'ñá)øåñéàäã øàåáî
ìä÷éå ÷"äæäî äàøð ïëå ,íéî ïë ïéàù äî ,øëùîã éãéîá à÷åã(:åèø)äìéëàá øéîçäù

åáìëä íðîà ,äìéôú íãå÷('é 'éñ)ïëù íéøáåñå íéî úéúùá óà åøéîçä íé÷ñåô ãåòå
÷"äæä úòã íâ(íù)à"áéá ô"ëå êéøöù éîì íéîá ì÷äì íé÷ñåôä åîéëñä äëìäìå ,ã"ç)

(á úåà àé 'éñ ç"åàæ"áãøä àéáä 'á úåàáå ,(çìø 'éñ ã"ç ú"åù)øëåñ íò íéî úåúùì øñåàù
à"áéá íðîà ç"øôä ë"ëå äìéôúä íãå÷(íù)úåøéøî øéáòî ÷ø øëåñäù úåçãì áúë

úåëøáá àøîâäî çéëåä 'â úåàáå ,äåàâ íåùî åá ïéàå äô÷ä(.äð óãå :é)àåä øåñéàäù
,úåøëù íåùî áìçá ùéù çëåî úåîå÷î äîëîå ,úåøëùå äåàâ íåùî åá ùéù øáãá à÷åã
íéìé÷î íéáøå ,øëùî åðéàå éåøî åðéà áìçä åððîæáù íé÷ñåô äîëî çéëåä à"áéá í ðîà
,äìéçú úåðáøå÷î úö÷å øçùä úåëøá êøáì áåèå ,äô÷ä úåôéøç øéáòäì åúøèîù ïåéë åá
.äëøá åéìò àåáú äô÷á áìç áøòì àìù øéîçîäå ,øåñàì ùé àìî áìç ñåëá ÷øå
êøã àåäù éôì íéøáç úôéñàá äô÷ä úåúùì øñàù áèéä øàáä éøáã àéáä 'ã úåàáå

øîåà òéáéáå ,äçîù(áé 'éñ ç"åà ã"ç)ùåçì ïéà úåù÷á øîåì åà ãåîìì íéáùåéùë áúë
àìù äãéîòá äô÷ä úåúùì øéîçäì ì"öæ øãðìøáåà íééç áøä ïåàâä ë"ùî àéáäå ,äæì

à"áéá øàåáî ïëå çøëåî åðéàù áúëå ,úåòéá÷ êøãá äéäé(íù)íâù øàá 'ä úåàáå ,
øçà ÷ø äìç ùåãé÷ úáåçù éðôî øúåî øáãä úéøçù úìéôú íãå÷ äúåùù úáùá

úéáä ÷ãáá øàåáî ïëå äìéôúä(èô 'éñ ç"åà)à"áéá äëìäì íéëñä ïëå ,(íù).

נ  סימ�

ïéøãäðñá àøîâä àéáä 'à úåàá ,åéìò äîåâò åùôðå íåìç íìçù éî ïéðòá(.ì)éøáãù
íéøãðá êãéàî ïéãéøåî àìå ïéìòî àì úåîåìç(.ç)éðá 'é êéøö íåìçá åäåãéðù àáåî

úåëøááå åøéúäì íãà(:äð)àéáäå ãù é"ò ø÷ù íåìçå êàìî é"ò úîà íåìçã å÷ìç
åéùòîá ùôçé ãçôð åîöò äàåøå íåìçá úåøøåòúä åì àáùë :áé úéðòúá à"áèéøä éøáã
,äøéæâä ìèáì äðòúé åéìò úáùééúî àì åúòã íàå áåèì íåìçä ùøôéå ,äáåùúá øåæçéå

úåëøáá ç"ìöä éøáã íâ àéáäå(:äð)ïéàøî íìçù äî é"ò àåáé åîåé÷ ø÷éòù íåìçù
úåëøáá àøîâä éøáã àéáä 'á úåàáå ,åì(:äð)íòèîå åáéì éøåäøäî àìà åì ïéàøî ïéàù

æ"èä áúë äæ(â ÷"ñ ç"ôø éñ)àøîâä àéáä 'â úåàáå ,úáùá äðòúé àì íåéá øäøäùë
úéðòúá(:áé)ò"åùá ô"ëå ,úáùá åìéôà íåéá åá úøåòðì ùàë íåìçì úéðòú äôéë"ø)

(ã"ñ ç"ôø 'éñáå á"ñ,àúééøåàãî íé÷ñåôä áåøì úáùá úéðòú øåñéàù óàù àéáä ã úåàáå
úáù âðåò ìåèéá ï÷úì éãëå ,úáùá äðòúî ãåàî åéìò äîåâò åùôðùë ïë éô ìò óàå
ìá÷éù áåè ë"ë åéìò äîåâò åùôð ïéàùë ä"ìùä éøáã àéáäå ,ïåùàø íåéá äðòúî åìù
íéìéäú úàéø÷á äáøéå úáù âðåò úåöî íéé÷éå ìåää éîéá íééîåé úåðòúäì åîöò ìò

כי



à"áùøá øàåáîù àéáä 'ä úåàáå ,äøåúä ÷ñòå(á"ñø 'ñ ã"ç ú"åù)íåìç úéðòú äðòúîù
øåàîä ìòá á"ëå ,øåôéë áøòå íéøåô úåòåáù ãáìî áåè íåéå úáùá óà äðùä ìë

íéçñô(:çñ)áøä ò"åùá ô"ëå àðéáøã äéøá øî âäåð äéä êëå(ç"éñ ã"öú 'ñ ç"åà)àáåäå
ãîç é÷åùçá(íù íéçñô)ò"åùä àéáä 'å úåàáå ,(ä"ñ ç"ôø 'ñá)íéðòúî úåîåìç åìà ìò

,ìôðù åéðéù åà åúéá úåøå÷ åà äìéòð úòùá ë"äåé åà óøùðù ú"ñ äàåø áúë íúñáù
íéøùéî ãéâîá ë"ëå(á"äî ìä÷éå 'ô)ìàåîù éèôùî ú"åùáå ,(à úåà áé äìàù)êîñ ïúð

úòã äåçé ú"åùáå ,åìôðù ïéìéôú úééàøá äðòúîì(â úåà ç"ë 'ñ á"ç)óàù åúøáñ äçã
àéáä æ úåàáå ,åìôðù ïéìéôú úééàøá ù"ë úåðòúäì ïéãäî áåéç ïéà ìôðù ú"ñ äàåøá

â"äðëå ø"àä(ë"ø 'éñ)úåàáå ,ä÷ãöá åãôéå íåìç úéðòú úåðòúî úå÷éðîå úåøáåò ïéàù
à"áùøä àéáä 'ç(â"ôú 'ñ à"ç)íéðåøçàä åáúë ïëìå ,úåùø àìà äáåç äðéà íåìç úéðòúù

øàåáîä íåìç úáèä øãñ àéáä è úåàáå ,äãîúäá äøåúá ÷åñòéå äðòúé àìù øúåé áåè
úåëøáá(:äð)ò"åùáå(à"ñ ë"ø 'éñ)ë"ëå úáùá åìéôàå íåéä úìéçúá äáèää úåùòì ùéå

øåúôéù àåä ú"éùäù äìéôú àéä íåìçä úáèä ïéðòù øàá 'é úåàáå ,óñåé èå÷ìéá
øçà íéëìåä úåîåìçäù ïåéë øàá 'àé úåàáå ,äòøì åøúô íéøçà íà íâ äáåèì íåìçä

äãåäé úçðîä éøáã àéáä áé úåàáå ,åéáäåàî åðéàù éîì íåìçä øôñé àì ,äôä(æî 'ñ)

ã"çéá áúë ïëìå ,úåáéùç íäì ñçééî íà àìà íéàá úåîåìçä ïéàù(ã"ë 'éñ ã"ç)íéùéù
úåàøì äëåæ íãà ìë ïéàù åðéîéá äð÷ñîì äìòäå ,ùåçé àìå äøåúá ãéîúéå 'äá åçèáî
ïøî éøáãá ùåøéôá øëæð íåìçä íà íðîà .úåéðòúä ïééðòá ì÷äì íéèåð ,úîà íåìç
íãàä íà ãåàî åéìò äîåâò åùôðå ,úéðòúá íäéìò úáùì ùéù íéøáãäî ãçàë ò"åùä
úéúåàéøá äáéñ äðùéùë íðîà ,íìçù íåéá åáå ïë úåùòì ùé úåðòúäì åçåëá ùéå àéøá
ìëî .ä÷ãöá úéðòúä úåãôì ùé úéðòúá áùéìî úòðåîä úøçà ú÷ãöåî äáéñ ìë åà
åøëù àöé ,úéðòúä éãé ìò äøåúî ìèáéù òãåéù ùéàå ,úå÷åðéú éãîìî ,ç"ú íå÷î
äùôðù äùéàå .úéðòúá áùéìî íåéä åúåàá äøåú ãåîéìá äáøéù áåè ïë ìòå ,åãñôäá
íåùî úéðòúá äúáéùéá ïéàå ,äøåú ãåîìúá äååöî äðéàå ìéàåä ãåàî äéìò äîåâò

.ìëåú íàá äðòúúù áåè ,äøåú ìåèéá

כג




