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סימן מב..................................................................................... ג
הנוהגים לקרוא בער"ש אחר מנחה שיר השירים ומיד אחר כך ממשיכים מזמורי לכו נרננה, 
אין להם להפסיק בקדיש לאחר שיר השירים, ומי שנהג לומר קדיש אחר שיר השירים יש 

לו על מי שיסמוך.

סימן מג..................................................................................... ה
במקומות שנהגו לומר דרשה לפני מזמור שיר ליום השבת ואחרי הדרשה אומרים קדיש 
על ישראל, ואחר הדרשה אומרים קדיש על ישראל, וחוזר החזן ואומר מזמור שיר ליום 

השבת ומזמור ה' מלך וחצי קדיש מנהג נכון הוא.

סימן מד..................................................................................... ו
מברכים על הזמן שנמצא בדרך בין עירונית, לכן בכה"ג מברך תפילת הדרך אע"פ שהדרך 
עצמה לא אורכת יותר מעשרים דקות, מ"מ כיון שנמצא בדרך ונוסע יותר מ 72 דקות אף 
ובעומס תנועה מברך תפילת הדרך, אבל הזמן  שעיכוב הדרך מחמת שהוא נמצא בפקק 

שהוא עומד בפקק ולא נוסע בדרך לא מצטרף ל72 דקות.

סימן מה.................................................................................... ט
טוב לברך את בניו בשימת יד ימין על ראשם, ורשאי להניח גם שתי ידיו על ראשם, וטעם 
ממנה,  דעת  להסיח  ולא  להברכה  לב  ליתן  כדי  הוא  הכהנים  בברכת  לאב  לבוא  הנוהגים 

ויקפידו שיהיה פני האב והילדים אל מול הכהן.

סימן מו.................................................................................... יג
מחשב  או  נייד  טלפון  או   ]MP3[ אלקטרוני  הקלטה  מכשיר  הכסא  לבית  להכניס  מותר 
לזכרון,  פנימי  ]כיסוי  כיסויים  בשני  הם  שמכוסים  כיון  תורה,  דברי  בזכרונם  שמוקלטים 

וכיסוי חיצוני של המכשיר[, ומכל שכן כשנותנן בכיסו דהוי מכסה בעוד שני כיסויים.

סימן מז................................................................................... טז
רשאי לומר השכבה גם לאחר י"ב חודש, ובשנת האבל תוך י"ב חודש, אין איסור והגבלה 
ותחינה בעלמא בעבור  ומלכות, אלא בקשה  ואין בה אזכרת שם  באמירתה דאינה ברכה 
על  וירחם  יחמול  יחוס  הוא  בריותיו  על  'המרחם  קצרה  בלשון  לאמרה  ונכון  נפטר,  לע"נ 

פלוני בן פלוני רוח ה' תניחנו בגן עדן'.

סימן מח.................................................................................. כב
מעיקר הדין יש לנהוג לנהוג מנהגי אבלות סמוך לשקיעה ממש, והיינו משעה שהציבור 
סמך  לזה  שיש  הקרקע  על  ישיבה  בדיני  בעיקר  כלה,  בואי  באמירת  השבת  עליו  קיבל 
מהש"ס, אלא שיש מקום להקל במקום הצורך, כגון שמתפלל בבית הכנסת הרחוק ממקום 
שבת  עליו  דקיבל  היכא  ובפרט  השקיעה,  לפני  ורביע  כשעה  המנחה  פלג  מזמן  מגוריו 

מוקדם, ויזהר שמחליף בגדיו שיחליף אחר כניסת שבת שלא יתחייב בקריעה.

מפתחות.................................................................................. כה

למעוניינים ניתן לקבל גיליון זה וכן את הגליונות:
toraoren@gmail.com :שיחות חיזוק; אשיחה בחוקיך; אשיחה בחוקיך בהלכה; מהמחבר במייל
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קול חתן; קול שמחה; ומארז דיסקים 'שיעורי יגדיל תורה' בטל: 0509013000 , 0506491414



מב סימ�

נ"ה) סימ� חיי�  אורח (שו"ע 

שאלה :

íéøéùä øéù øçàì ùéã÷ úøéîà ïéðòá éúìàùð
åëì é÷åñô íéøîåàù ,å÷åøî éàöåé âäðîì
ùéã÷ øîåì ùé íàä ,íéøéùä øéù øçà äððøð

.íéøéùä øéù úøéîà øçàì

תשובה :

øéù äçðî øçà ù"øòá àåø÷ì íéâäåðä
åëì éøåîæî íéëéùîî êë øçà ãéîå íéøéùä
øéù øçàì ùéã÷á ÷éñôäì íäì ïéà ,äððøð
øéù øçà ùéã÷ øîåì âäðù éîå ,íéøéùä

.êåîñéù éî ìò åì ùé íéøéùä

מיד ‡. שאומרי� מרוקו יוצאי למנהג

שיר קודש  שבת ערב של  מנחה  לאחר

עד  נרננה לכו ממשיכי� ואחריו  השירי� 

פרק  בכח, אנא אומרי� ואח "כ  לדוד , מזמור

פיוט  ואח "כ ישראל, על קדיש מדליקי� במה

השירי� משיר  פסוקי� ד ' ואח"כ  דודי לכה 

השבת ליו�  שיר ומזמור יעק"ב שסימנ�

קדיש וחצי  הרב של דרשה ואח "כ מל�  וה'

ברכו. לפני 

כיו�  זה , למנהג  נראה היה לכאורה

הכתובי� מ� מזמורי� באמירת  שממשיכי� 

בי�  להפסיק אי�  השירי�, שיר  אחר מיד

התהילי� לפסוקי השירי� שיר פסוקי

להרבות ואי� אחד, עניינ� כי קדיש , באמירת

בש� ברורה  במשנה  כמבואר בקדישי�,

א)הכנה"ג ס"ק נ"ה מרבי� (סימ� שאי� כש� ,

יש אמנ� בקדישי�, מרבי�  אי� כ�  בברכות 

שיר אחר קדיש לומר שנהגו מרוקו  מיוצאי

חדשי� סידורי� בכמה  ראיתי [וכ� השירי�

קדיש שאומרי� שכתבו מרוקו יהדות בנוסח

כגו�  אחרי� ובסידורי� השירי�, שיר אחר

יש השירי� שיר  אחר כתבו ועוד  ה' עבודת 

ואפשר שלמא], יהא  קדיש  לומר נוהגי�

לפני השירי� שיר את לומר שנהגו שמשו�

המאחרי� את לזכות כדי כלל  [בדר�  מנחה

בודאי זה  בכגו�  בציבור], מנחה בתפילת 

קדיש יאמרו השירי�  שיר שסיימו שאחר

מנחה . ויתפללו שלמא יהא 

מאיר רבי הגדול שהגאו� ראיתי  אמת וה� 

רחמי� כסא ישיבת  ראש  שליט "א מזוז

השירי� שיר לאחר קדיש  אמירת בעני� נשאל

עמוד  קנז סימ� [תשמח תורה אור  בירחו�

אמירת במנהג  תלוי שזה נראה  וכתב  תשפ"ה ]

אחריה , או שבת  קבלת לפני  השירי� שיר 

קבלת לפני  השירי� שיר לומר שהנוהגי�

ואחר שלמא יהא  קדיש אחריו  יאמרו שבת

וקדיש מדליקי� במה ופרק לדוד מזמור כ� 

שיר ומזמור דודי לכה כ� ואחר ישראל , על

קדיש חצי  ואומר  החז� ועומד  השבת  ליו�

הוא וכ�  בחו"ל נהגו וכ� ערבית ומתפללי� 

נוהגי� בא"י אבל  מנוחה, בית בספר הסדר

לשקיעה סמו�  מיד  שבת בקבלת להתחיל

שאומרי� ואחרי ז"ל  האר"י דברי  פי על

השירי� שיר קוראי� השבת ליו� שיר מזמור

לומר נכו� אי�  ודאי  ובזה ערבית, ומתפללי� 

עומד  אלא לזה זה סמוכי� קדישי�  שני

ערבית . שלפני  קדיש חצי  ואומר החז� מיד

ע"כ.

יהודה לרבי  מנוחה בית בסדור וראיתי

אשכנזי תרמ"ח )שמואל משנת ליוורנו וכ� (דפוס

החודש  תפילת  תרנ"ג)בסידור משנת ליוורנו  (דפוס

ש� לומר  נכתב לא השירי�  שיר שאחר

השירי� שיר  אחר מסודר  מיד רק קדיש ,

ג



נרננה בלכו שמתחיל  כנ "ל  שבת קבלת סדר

קדיש לומר ש�  נכתב מדליקי� במה ואחר

כנ"ל. קדיש  חצי ברכו ולפני ישראל , על

שליט"א·. נאמ "�  להגאו�  שס"ל ואפשר

ואינו  נפרד  כדבר נחשב השירי� ששיר

בששה שמתחיל שבת  קבלת נוסח  מסדר 

אומרי� ולכ� החול, ימי ששת  כנגד  מזמורי� 

דברי ה� לדבר  וסימוכי� קדיש . אחריו 

והב"י צ"ד] [סימ� האגור והביאו  הראב"ד

על  טע� וז"ל: נ"ה], [סימ�  פרישה והרב

פסוקי אחרי א. בתפילה. שאומרי� קדישי�

קדיש ב. דפסוקי�. הפסק לש� שיש  דזמרה 

בפני מצוה  שהיא י"ח תפילת  סיו� אחר

אחר קדיש ג . לאחריה . דבוקה ואינה עצמה

עצמה בפני מצוה היא כי  התורה קריאת

[ובא הקדושה אחר קדיש ד. הכנסת. בבית 

אחר קדיש  ה. שבקדושה. דבר והיא לציו� ]

משנה או  אגדה  או פרק או מזמור  אמירת

אקדושא קאי  עלמא  [מט .] בסוטה כדאמרינ�

קדיש ו. דאגדתא . רבה שמיה ואיהא דסדרא 

עצמ  בפני מצוה שהיא למנחה  אשרי  האחרי

האומר כל ד:] [ברכות  אבינא  רבי  כדאמר

ב�  שהוא לו מובטח יו�  בכל לדוד תהלה 

של  ק"ש  ברכות אחר קדיש  ז. העה "ב.

שהולכי�  ויש  רשות  ערבית תפלת כי ערבית

קדיש ח. קדיש . ישמעו ולא י "ח  קוד� לה�

התפלה . נשלמה שכבר ערבית תפלת לאחר

והגאוני� יו� בכל  קדישי� מז' פוחתי�  ואי�

ע"כ  הללתי� ביו� שבע ש� על  כתבו

בספר והביאו הפרישה, עכ"ד  הלקט  משבולי

והג' הב' הטע�  ולפי נו] [עמוד  ציו� תרח� 

אומרי� עצמה  בפני מצוה שהיא  כל מבואר

קדיש . אחריה

שליט"א הגדול מאחי תשובה  וראיתי

בסימ�  שהביא החיי� מהכ� לדייק שכתב

ד )נה  בתשובותיו (ס"ק  הרמב "� בש� שהביא 

הדור ק "ל )פאר אלא(סימ� קדיש  יאמר "שלא 

קריאת אחר או בתפילות ידועי�  במקומות

איזה או  תורה  מדברי דבר איזה או התורה,

תפילות אחר אבל פסוק, דרש  או  פירוש 

רחמי� של ותחינות גאו�  סעדיה רב  שסידר

שלא היא ההקפדה שכל קדיש", יאמר לא

מזמור אליה מתלווה א "כ  אלא קדיש לומר

לומר שנהגו במקו� אבל  תנ"� , פסוקי או 

אי�  ולפ"ז  מניעה. אי�  תפילה סדרי  בתו�

עכ"ד. השירי� שיר אחר קדיש  לומר מניעה

מאזהרת חו�  לומר  דכוונתו כ� , אינו  ולענ"ד

במקו� בקדישי� להרבות  שאי� הפוסקי� 

סיו� על נאמר אא "כ  לומר , תקנו שלא

למנצח  מזמור אחר כגו� מזמורי� או מזמור

שלמא יהא קדיש  לומר ש� נהגו במנחה 

א)כמבואר בס "ק שאינו (ש�  במקו� אבל ,

קדישי� יג ' ממני� [שאינו  תפילה , מסדרי

שהרי המזמורי�  סיו�  ולא ביו�], שאומרי�

אינו  תהילי� פסוקי  אחריה� ממשי� עוד 

מטע� רק  קדיש , לאמירת ש� לעצור  ראוי 

למצוא אפשר  עצמה  בפני כמצוה  שחשיב

סימוכי�. למנהג

שלא‚. מרוקו מיוצאי שיש  ידוע אמנ�

בכמה כתבו [וכ� קדיש  ש� לומר נהגו 

לומר נוהגי� יש  השירי� שיר אחר סידורי� 

קדיש ] אומרי�  שכתבו כסידורי� ולא  קדיש ,

בסמו�  אותו  אומרי� סו� שסו� כיו� ס"ל כי

מ�  במזמורי�  שממשיכי� שבת לקבלת

מו"ר שכתב וכמו בחובה, ואינו  הכתובי� ,

יוס� בילקוט  שליט "א הראש "ל אמר�  (שבת

תסה) עמוד  תשע"א מהדורת ב שכ� כר�  והביא 

ומג�  בשמש  זצ"ל  משאש  הגר"ש  (ח"ד כתב

יב') אות יח' סימ�  ג�או"ח  מספיק זמ�  שכשאי�

דרשת את להעדי�  יש  ולדרשה השירי�  לשיר

הקדישי� ממני�  שאחריו  הקדיש  אי� וכ� הרב,

לתוספת , רק הוא אלא  ביו�, לומר שצריכי� 

קדיש לומר מנהג� שאי� שמי  נראה ולכ�

אחר מיד ממשיכי�  אלא  השירי�, שיר אחר

ד



מזמורי השירי� שיר אחר שאומרי�  היה"ר 

מנוחה בית בסידור  שמובא וכמו  נרננה, לכו

ש� לומר שלא עדי� הנ"ל , החודש  ותפילת

בחובה שאינו קדיש  יוסי� שלא כדי קדיש 

תהילי� , פסוקי לומר ממשי�  עדיי� והוא

במה פרק אחר שאומרי�  הקדיש  על ויסמו� 

ושאר השירי� שיר על ג�  שיעלה  מדליקי� 

וכמו  מדליקי� , במה פרק  על וג� המזמורי�

לפני שאומרי�  קדיש  חצי על  שסומכי� 

השבת ליו� שיר  מזמור על ג� שיהיה ברכו

כדי הרב, דרשת על וג�  מל� ה ' ומזמור

בקדישי� להרבות בילקוט שלא  וכמש"כ 

ע "ש )יוס� תנ עמוד  לפני(ש� ש�  שאומרו ומי ,

מהטע� שיסמו�  מה על  לו יש  שבת קבלת

המערב  נתיבות בספר ראיתי  וכ� האמור,

אבות עטרת בספר  שכתב  כמו ולא  ו, אות  60 (עמוד

ע "ש ) כח  אות שלח  עמוד  שנהגו בשמו שיש  שכתב

השירי� שיר אחר שלמא יהא קדיש  לומר

פסקי בספר ג�  וראה  בזה, נהגו לא ויש 

המערב 40)חכמי  עמוד  אוצר(ח"ב ובספר

176)הפוסקי�  אבות (עמוד  מג� (או"ח ובספר

רכד ) ואמתעמוד  שלו� דברי  עמוד ובספר  (ח "ג

לומר219) השירי�  שיר אחר שנהגו  שכתבו 

אחר קדיש  שאומרי�  הזכירו ולא נרננה, לכו

השירי� . שיר

מג סימ� 

נ"ה) סימ� חיי� אורח  (שו"ע

שאלה :

ùéã÷ øîåì úáù ìéìá åâäðù äîá éúìàùð
áåù êéúåãò ÷åñô øçà ãéîå äùøãä ìò
ïéáøî ïéàù íåùî äæá ïéà íàä ,åëøáì ùéã÷

.ïéùéã÷á

תשובה :

øéù øåîæî éðôì äùøã øîåì åâäðù úåîå÷îá
ìò ùéã÷ íéøîåà äùøãä éøçàå úáùä íåéì
ìò ùéã÷ íéøîåà äùøãä øçàå ,ìàøùé
íåéì øéù øåîæî øîåàå ïæçä øæåçå ,ìàøùé
ïåëð âäðî ùéã÷ éöçå êìî 'ä øåîæîå úáùä

.àåä

שבת בליל שנהגו במה  ואתבונ�  עמדתי 

פסוק  אחר ומיד  הדרשה על  קדיש  לומר

לברכו, קדיש  אומרי� קדיש  שוב עדותי�

הכנה"ג שכתב מה  נודע נה)כי  סימ�  (בהגה "ט 

עול�  בהליכות היב"א  מר� עמוד והביאו (ח "א

מרבי� רנז) אי� כ� בברכות  מרבי�  שאי� כש� 

החול  בימות לומר ובא  מורה וכ� בקדישי�,

על  לדלג  אח"כ ומיד הדרשה , לאחר קדיש 

רחו� והוא פסוקי  ולומר  צבאות ה ' פסוקי

וברכו.

שיאמרו  כא� לומר נראה היה ולכאורה

שיש נראה אמנ�  לברכו. סמו� אחד קדיש 

שבת ליל  של  קדיש  דשאני לחלק , מקו�

ליל  של רוח בחינת לתוספת הכנה שהוא

בשעה "כ  האריז"ל רבינו שכתב כמו  שבת

בכה"ח רסח )וכ"כ  כתב (סימ� זה ומטע� ,

זה בקדיש  לעמוד  שיש  מהרח "ו  בסידור

בכה "ח  וכ "כ בברכו רוח לתוספת כהכנה 

נו) יש(סימ� שלמכווני�  נראה  זה  [ומלבד

בשעה "כ  כמבואר זה בקדיש שונה  כוונה

שהוא מורה זה  קדיש וחצי שבת ], ליל  דרוש

קדיש חצי ככל  שבת, ליל לתפילת  שיי� 

ה



מנחה], או [שחרית תפילה תחילת  לפני 

עני�. סו�  הוא של�  קדיש  משא"כ

בא"ח  הרב מדברי נראה ויחיוכ�  (פרשת 

ט ) להזהראות שצרי� כש�  וז "ל : שכתב 

להרבות שלא יזהר כ� צריכה, שאינה  מברכה

ורוצה שבכתב תורה למד א� מיהו בקדישי�.

תורה למד  ואח"כ  שלמא, יהא  קדיש  לומר

להפ�, או ישראל , על  קדיש  ואומר שבע"פ

בקדישי� . מרבה בזה שאי� בה , ל� לית

אחר יו� כל  לומר  עירינו פה נוהגי�  ולכ�

ישראל, על  קדיש  שבע"פ  תורה  קביעות

יהא קדיש  ואומרי� תהלי�  לומדי�  ואח"כ

והו"ר . השבועות חג  בליל עושי� וכ� שלמא.

בשתי לומר מנהג�  בעה"ק שג�  ושמעתי

וקדיש שבכתב תורה אחר  קדיש  הנז' לילות 

עכ"ל  שבע"פ. תורה  אחר

עניני� , שני שהוא שכל שמדבריו ומשמע 

פסוקי� , ועל שבע"פ  תורה על  כא� כגו�

המנהג, וכ� בקדישי�, ריבוי  משו� בזה  אי�

מוכח  ושכ�  לעיל , בתשובה שנתבאר  וכמו

נ "ה)מהפרישה שהנוהגי�(סימ� נראה לכ� ,

ברכו  שיר מזמור לפני תורה  דברי לומר

אח"כ  יוסי� ישראל, על  בקדיש  ומסיימי� 

פסוקי סיו� כגו� פסוקי�  כמה לומר החז�

קדיש חצי לומר ויחזור  מל�, ה' מזמור

שאז  רוח ותוספת ערבית משו�  ברכו לפני 

רבנו  כדעת זה בקדיש  עומדי� הציבור 

מהרח"ו. האריז"ל 

מד  סימ� 

ס "ז ) רי "ט ס"ז  ק"י סימ� חיי� אורח  (שו"ע 

שאלה :

íéëøáî íàä êøãä úìéôú ïéðòá éúìàùð
÷÷ôá àöîð íà ïåâëå êøãä ìò åà ïîæä ìò
úìéôú äæ ìò íéëøáî íàä úå÷ã 72 ìù
úå÷ã 72 î úåçô êøãäù ïåéë åà ,êøãä

øáé àì.ê

תשובה :

,úéðåøéò ïéá êøãá àöîðù ïîæä ìò íéëøáî
êøãäù ô"òà êøãä úìéôú êøáî â"äëá ïëì
î"î ,úå÷ã íéøùòî øúåé úëøåà àì äîöò
úå÷ã 72 î øúåé òñåðå êøãá àöîðù ïåéë
÷÷ôá àöîð àåäù úîçî êøãä áåëéòù óà
ïîæä ìáà ,êøãä úìéôú êøáî äòåðú ñîåòáå
àìå (úèìçåî äøéöòá) ÷÷ôá ãîåò àåäù

.úå÷ã 72ì óøèöî àì êøãá òñåð

בשו"ע‡. ס "ז)הנה  ק"י סימ�  פסק (או"ח

שהחזיק  אחר אותה  "אומר הדר� תפילת בדי�

לו  יש  כ� א� אלא לאומרה, ואי� בדר� 

יחתו� לא  מפרסה פחות  אבל  פרסה, ליל� 

בדיני השו"ע מר� כתב עוד  וכו'". בברכה

הגומל  ס "ז)ברכת  רי "ט  וצרפת(סימ� "באשכנז 

שלא לעיר , מעיר כשהולכי� מברכי�  אי�

ביה דשכיחי מדברות  בהולכי  אלא חייבו 

לבר�, נוהגי� ובספרד  ולסטי�, רעות חיות

ומיהו  סכנה, בחזקת הדרכי� שכל מפני

מקו� הוא וא� מבר� , אינו מפרסה בפחות 

מפרסה". בפחות אפילו ביותר בסכנה מוחזק

תמיד  עולת  ח ')וכתב ס "ק רי"ט מה(סימ� על 

מברכי�  היו לא  דבאשכנז  השו"ע שכתב

הדרכי� כל דאמרינ� "אע"ג לעיר מעיר

ו



הדר�, תפלת לעני�  דווקא היינו סכנה, בחזקת 

בספר וכ "כ  הגומל ". ברכת לעני� לא אבל

צבי ו')עטרת ס"ק  הדר� (ש� תפילת  דלגבי

סכנה בחזקת  הדרכי� דכל  מודי� כול�

עצמו. על לבקש  צרי�  הדרכי� שבכל 

תפילת·. לומר שצרי� זה בדי�  והנה 

בה נחלקו העיר, מ� פרסה כשיוצא  הדר�

נמדד  ק"מ כ 4 דהיינו פרסה א� הפוסקי� 

כלומר זמ�, לפי נמדד שזה או מרחק, לפי

לבר�  צרי� ק"מ  כ4 שנוסע אד� כל הא�

ספורות , דקות הוא שנוסע א� הדר�  תפלת

הליכת של זמ� שיעור נוסע כאשר דווקא או

לבר�. צרי�  אז רק דקות , 72 דהיינו פרסה 

ל ')במשנ"ב ס "ק ק"י  חילוק (סימ� "ואי� כתב

זה ולפי ביבשה, להול�  בספינה הול� בי� 

לו  יש  [רכבת ] ברזל מסילת על הנוסע ג�

רק  נוסע א�  אפילו  הדר� תפילת  לבר� 

תיכ�  לכתחילה  להיזהר  יש זה  ולפי  פרסה ,

הדר� ". תפלת ברכת  לבר�  לנסוע כשמתחיל 

הפוסקי� רוב דעת ברכותוכ� מערכת חמד  (שדי

פכ "א שלמה הליכות נ "ד , אות  כה"ח  ט "ו , אות ב' סי'

ועוד ) כ "א  סי' ח "י שבה "ל  שו"ת ז', ה שתפילתהער

באור�  אלא הנסיעה בזמ�  תלויה אינה הדר�

עירוני בי� בכביש  עובר  א� ולכ� הדר�,

פרסה של  דר�  4.6)מרחק  ולחזו"א  קילומטר  4)

כתבו  בזה וכיוצא הדר�. תפילת  לבר�  צרי� 

ביו "ד  ל� דקיימא בהא  שע "ההאחרוני� (סימ� 

שבאס "ח ) עד  ידע ולא קרוב  לו שמת "מי 

במקו� היה א�  המת, ש�  שמת למקו�

שאפשר פרסאות, עשרה מהל�  שהוא  קרוב

הדי�  האי�  עמה�". מונה  אחד, ביו� שיבוא

ויכולי� הברזל מסילות שנתחדשו  הזה  בזמ�

א� אחד  ביו� מאוד רחוק ממקו�  לבוא 

בשו"ת וכתב לא. או קרוב כמקו� חשוב

שלמה ל�  ש"ט )האל� סימ� דקרובה(חיו"ד

רגלי בהילו� תלוי  באבלות, שאמרו  ורחוקה 

חסד  בשו"ת כתבו וכ�  ופרדי� , בסוסי�  ולא 

אלקלעי  כ ')לאברה� סימ� ריש ובשו"ת(חיו "ד 

שיק שס "א)מהר"�  סימ� עיי "ש .(יו"ד

חיי�‚. מקור בשו"ת  כ ')אול� הביא(סימ�

מיקרי דלא  שכתב ומשיב שואל הגאו� דברי

במה אלא משערי� שאי� אחד, יו� מהל� 

תחבולות ע"פ ולא הטבע, דר� פי על  שהוא

התורה דרכי  ישתנו שאל"כ  בזמננו, שנתחדשו

מקור הרב זה על  וכתב ביומו, יו�  מידי

בזמ�  שנתחדש  ומה כ� , לו  נראה  שאי� חיי�

בזה שיי�  ולא  הטבע, דרכי  פי  על הוא הזה

העני�. לפי הכל אלא התורה, בדיני שינוי

יהודה זכרו� בשו "ת מב')וכ"כ סימ�  (או"ח

פרסה של זמ�  שיעור נוסע כאשר שדווקא

ראיה והביאו דקות. כ72 והוא  לבר�  צרי� 

בפסחי� שנאמר  ממה  "הנמצא(צד .)לכ�

השיעור [שהיא למודיעי�  מחו� פסח בערב

הפסח  לשחיטת להגיע ויכול רחוקה] דר�  של

כרת , חייב הא�  בא, ולא ובפרדי�, בסוסי�

היה והוא היה' לא 'ובדר�  לומר תלמוד

בסוסי� להגיע יכול כאשר שג� משמע בדר� ,

השיעור כי רחוקה, דר�  זה  אי�  כבר ובפרדי�,

אלא הזמ�, לפי  אלא המרחק לפי  נמדד  לא

היה ' לא  'ובדר� מיוחד ריבוי יש  שבפסח 

מכרת . פטור בזה  שג�

לשו�  נזכר לא  הדר�  בתפילת אמנ� 

יצחק  הרב להגאו� וראיתי רחוקה,

חמד חשוקי בספרו  ל :)זילברשטיי� (נדרי� 

"ה� כתוב מק� בפרשת דהנה לזה , ראיה

אמר ויוס� הרחיקו  לא העיר, את יצאו

האנשי� אחרי רדו� קו� ביתו על לאשר

הלשו�  אריכות את לעיי� ויש והשגת�",

הרחיקו, לא העיר את יצאו ה� שהקדי�

נזהרי� שאחיו  הצדיק שיוס� לומר ויש 

וא� פרסה, עד  בזה  והשיעור  הדר�  בתפילת 

יחזיר� והוא הדר�, תפילת מתפללי� היו  כבר

ברכה של  ועוו� חטא  בזה  יהיה להתעכב

יוס�  התאמ� ולכ�  השבטי� , על לבטלה

ז



מהרה לרדו� ביתו  אנשי  על אשר את לזרז 

ה� שאמר וזה הדר�, תפילת  שיתפללו  טר�

שלא הרחיקו  לא עדיי� א� העיר, את יצאו 

בזה שמענו  פני� כל על פרסה. שיעור היה

מוזכר הדר�, תפילת לעני�  פרסה על  שג� 

לשו�  שכתב מקו� וכל 'הרחיקו ', לשו�

שיעור לפי ולא הזמ� לפי נמדד  זה רחוקה,

הדר�. אור�

חז"ל  של  תקנה עיקר  זו, דעה  דלפי  נמצא

פרסה כשיעור  נמצא  א� היינו  הדר�  לתפילת

סכנה , בחזקת הדרכי� דכל סכנה , מקו� דהוי

א� לבי� ברגל הול� א�  הזמ� משתנה וכ�

בכל  וג� ברכב, שנוסע או  סוס על  רוכב

הדר�  את עשה הוא א� תלוי  יהיה זה

תפילת לחיוב הזמ�  יתאר�  ובמהירות במרוצה

לבר�  דיצטר� באיטיות  נסע א� לבי� הדר�,

במקו� שהה  סו� דסו� קצר, מרחק על  א�

דקות . 72 שהוא פרסה  שיעור סכנה

בזמנ�„. שג�  כיוו� להקשות שיש ובאמת

אלא ברגל  הולכי�  היו שלא מצוי היה

פרסה נקטו למה  וא"כ בסוסי� , רוכבי�

פרסה , זה אי� בדר�, שהלכו  אנשי� שברוב

בחשוקי שהעיר וכמו בזמ�. לנקוט  יותר  וטוב

אומר (ש�)חמד יביע בשו"ת וראיתי  (ח"ב.

ה') אות יד' סימ�  שהקשהאו"ח מה  על דכתב

הול�  בי�  השו "ע  חילק שלא ממה השואל

שהרי מידי, קשה דלא בעגלה , לנוסע רגלי 

או"ח בשו"ע ס "א)איתא רמ "ט  "אי� (סימ� 

שיגיע  כדי פרסאות, מג ' יותר בע"ש  הולכי� 

סוכה מגמ' והוא גדול". היו�  בעוד לביתו

או (מד :) סוס על דברוכב לחלק כתב ולא

פרסאות . מג' יותר לנסוע מותר  בעגלה, נוסע 

הפמ "ג  באמת כ�  דוהר(ש�)וכמ "ש שבסוס

עד  פרסאות, כשש  להל� יכול עגלה או 

אד� מהל� חשבו�  כפי היו� , לשליש  קרוב

ומשנ "ב  ב"ח  וראה ע"ש . פרסאות. ג ' בינוני

מצא(ש�) שלא והשו"ע כא� . י "ל  כ� וכמו .

דברי כתב בראשוני� מפורש  זה דבר

הטהור שולחנו  על העלה ולא הפוסקי� ,

אריה השאגת מ "ש  וכעי�  מחודשי�. דיני�

ג)ח"ב ר "ס  קרקע  חובת ידוע (דיני שהדבר 

חדושי לכתוב דרכ� אי� והרמב"� שהרי "�

הש"ס. מ� דקדוקי� מתו�  להוכיח  שיש  דיני�

הבאי� שחידשו דיני�  הרבה רבו כמו ורבו

הלכות אשר ופלפול , עיו� מתו� אחריה�

הרי"�  כתבו� שלא אע"פ ה�, פסוקות 

השמיטו� , ס"ל דלא משו�  ולא והרמב"�.

דיני� אלא להעתיק דרכ� שאי�  משו� אלא

למר "�  וה"ה ע"ש. להדיא . בש "ס המפורשי�

עיני שראו מה  אלא בשו"ע הביא שלא  ז"ל

ואכתי עכ"ל. זמנו. שעד  להפוסקי� קדשו 

הגמ' בזמ� ג� דהא מחולשיה , איפרק לא

ומסתמא ועגלה סוס קיי� היה  והראשוני� 

רחוקי� , למקומות  לנסוע רגילות�  היה בכ� 

וצ"ע. זאת. הזכירו לא למה אכתי וא "כ 

האחרוני� דבמחלוקת  הנ"ל  מכל  היוצא

א "כ  אלא הגומל ברכת  לבר�  אי� הנ "ל,

מכיוו�  וחומש , שעה כשיעור הנסיעה ארכה 

בשו"ת פסק ושכ�  להקל , ברכות  ספק דקי"ל

פ "ה)הרדב"ז  ח "ב (ס"ס פעלי� רב ובשו "ת ,

מ ') סימ� יביע (חיו"ד  בשו "ת פסק וכ� ועוד,

י"ג)אומר סימ� או"ח  באריכות .(ח "א  ע"ש 

שהוא פרסה  שיעור בדר�  ששוהה וכל

תנועה עומס ע"י היה  שזה אע"פ דקות 72

כשיעור ששהה כיוו� תנועה, פקק שיצר 

סכנה במקו� כשהה חשיב בדר�  פרסה 

בדר�  שהה  שלא  וכל  הגומל, לבר� וצרי�

אינו  במהירות, שנסע כגו� פרסה שיעור

לבר�. צרי�

ברכת‰. די� דהרי  הגומל , לברכת וה"ה

הוא שהשיעור למדנו  הדר�  מתפילת הגומל

בב"י  מר� וכמ "ש ריט ')בפרסה , אלא(סימ� .

הנסיעה , בתחילת  הברכה הדר�  דבתפילת

ח



בשו"ע ס "ז)כמ "ש ק"י בנימוקי(סימ� וכתב ,

חיי�  ה')אורח  בזה(ס"ק  דפסקינ� דכיו�

הדר�, תפילת יבר� לא מפרסה  פחות שנסיעת

בדר�  כשהחזיק מיד מלאומרה שכח  א� וג� 

ובלבד  בדר�, שהוא זמ� כל  אותה  יאמר

שרוצה לעיר הסמוכה פרסה תו� הגיע שלא

בילקו"י וכ"כ בה. בהערות)ללו� ט' אות  .(ש�

.Âנראה שא� הזמ�, לשער צרי� ולכ�

פרסה משיעור יותר הדר� יאר�  שלא לו 

שיאר�  לו נראה א�  להפ� וה"ה  יבר�, לא

'וויז' הדר� מכשיר לפי פקק  ע"י הדר�

יותר אור�  לא ברגילות שהדר�  אע"ג  וכדו'

כיו�  יבר�, מתאר�, הפקק  וע"י דקות  מ72

שהרי דרכי� , תאונות חשש  שיי� בה� שג� 

במהירות לנסוע ממשיכי� עדיי�  הרכבי�

ואדרבה סכנה, ושיי�  קמ "ש  40 � 60 של

דרכי� תאונות יותר  הרבה יש  אלו במקרי� 

עיקר ובימינו  וכדו ', שרשרת תאונות מחמת

תאונות סכנת משו� הדר�  תפילת תקנת

וליסטי� , רעות חיות  חשש  משו� ולא דרכי�

שיי�  בפקקי� שמתעכב זה באופ�  ג�  ולכ�

וכ"כ  לבר� . וצרי� הדרכי� תאונות  חשש 

שליט "א בצלאל שמואל 'אליבאהרה"ג  (בגליו�

התש"ע) חשו� תשרי כתב דהילכתא ' וכ� ע"ש . ,

הליכות בספרו שליט"א  מלכה  אופיר הרה"ג

קפ "ד )מועד עמ ' המצרי� שחשוב (בי� והוסי� .

מברכי� שלא  ספרד בני שג� ולהדגיש  לציי�

דקות 72 מ � פחות נסיעה  על הדר� תפילת 

ומלכות ש� בלא הדר�  תפילת  לומר חייבי�

אפילו  פרסה , שיעור בה שיש  נסיעה כל על

דק  10 או 5 הנסיעה זמ�  מש�  כיו� א� ות,

הדר�, אור�  לפי שמשערי�  להלכה שהעיקר

לבטלה ברכה וחשש הספק  מחמת ורק

מקרה בכל  ולכ� הנסיעה, זמ� לפי  משערי�

חייב  פרסה שיעור  יש  הדר�  אור� שלפי

ומלכות . ש�  בלא הדר� תפילת לומר

מה סימ�

קכ"ח ) סימ� חיי� אורח (שו"ע 

שאלה :

çéðäì êéøö åøáç úà êøáîä íàä éúìàùð
íéàá íéãìéäù íòèä äîå ,åùàø ìò åãé úà
íùàø ìò åéãé çéðéù íéðäë úëøáá áàì

?íäéìò åúéìè ùåøôéå

תשובה :

úåòîùî ãåñä ô"òå ,øáãì êîñ åðùé ïëà
äáåùç êøáúîä ùàø ìò íééãéä úçðä
óàå íã÷ éîéá åâäð ïëã äàøðå ,ä÷åîòå
ùé íàä íé÷ñåôä å÷ìçðå .íéàéáðä úôå÷úá
ïúéð àîù åà à÷ååã ïéîéáå úçà ãéá êøáì
ãéô÷äì êéøö ïéà àðéãìå ,íééãé éúùá êøáì

ìò åéãé éúù úîéùá óà êøáì ìåëéå êëá
ìöà àåáì íéâäåðù íòèå ,êøáúîä ùàø
áì ïúéì éãë ,íäéìò åúéìè çéðéù áàä
ãéô÷äì ùéå ,äðîî úòã çéñäì àìùå äëøáäì
ìåî åéäé áàä éðô íâå íéãìéä éðô íâù

.íéðäëä

ויחי ‡. בפרשת  יד )נאמר מח, (בראשית

ואפרי� מנשה את  לבר� יעקב שבא  בעת

רא � על ו��ת ימינ � את י �ראל  "ו��לח �ְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹ

רא � על �מאל� ואת ה�עיר וה �א  ְְְְִִֶֶַַַָֹֹאפרי�

ה�כ �ר", מנ�ה �י  ידיו  את  ��ל  ְְְִִֵֶֶֶַַַָָמנ�ה 

רחוקי� בהיות�  אות� בר� דלא מהא ומוכח 

על  ידיו להשית  שיוכל בכדי וקרב� ממנו,

ט



בפרשת מצינו כ� כמו ולברכ�. ראשיה�

כא)יתרו  כ, "�כל (שמות  � יתבר�  ה' ְָדאמר

אלי� אב�א �מי  את אז �יר א�ר ְְֲִִֵֶֶֶַַָָה �ק��

שבתו, ממכו� לברכו הסתפק ולא ְִֵַ�ברכ�י�"

שמיני בפרשת מצינו כב)וכ�  ט, כשביר� (ויקרא

�"ו��א ביה כתיב לראשונה  הע�  את  ִַָאהר�

ידו  את  וגו '",(ידיו)אהר� ויברכ� הע� אל ְְֲֵֶֶַַָָָָָֹ

הזוה"ק ש :)וכתב תוס' בנשיאות(ויקרא "ומ"ט �

באד� דיש  משו� אלא בברכה להו�  לבר� 

בהו�  שנחתמו לע "ס רמז  אצבעות עשר

המקובל  הגאו� וכתב ע "כ . ואר�" שמי�

בספרו  זצוק"ל  פתיה  יהודה רבי  האלקי 

יהודה פב)מנחת של (עמ' בידו היה  דאילו 

אחד  כל  ראש על  לכתחילה ידו  להניח אהר�

מפני אלא  כ� , עושה  היה  מישראל, ואחד 

לעשות בכוחו  היה ולא  ורב גדול קהל שהיו 

ועל  וברכ�. הע� ראשי מעל כפיו  נשא  כ� ,

לשאת בכלל נצר� מדוע היא, תימה פני� כל 

כפי� נשיאת ללא  בירכ� ולא  לכתחילה כפיו

להמבר�  ראוי כי  מוכח דמהא אלא כלל,

המתבר�. ראש  על  ידו להניח

חכמה ראשית אותובספר בני� גידול  (פרק 

קט� ח ) כשהוא  לבנו אד� �"וילמד כתב

הגדולי� וע "י ורבו, ואמו אביו ידי  על לנשק

ידו, על הקט� שמנשק מי  וכל  והחסידי�.

כשישי� כי ולברכו , עליו  ידו את לשי� צרי� 

שנאמר מתבר� , הקט�, ראש  על ידו את  אד�

יד ) מח , ימינ�(בראשית את י �ראל  'ו��לח  �ְְְִִִֵֶַַָ

וכתיב כ )וגו'", הה �א(ש�   ���� 'ויברכ� �ְֲֵַַַָ

הוא הקט� , ראש  על  היד ובהנחת  וגו'',

איברי� ט"ו  האד� ביד  לדבר , ורמז מתבר�.

ה ' 'יברכ� � שבפסוקי תיבות  ט "ו ְְֶָכמניי�

וגו '' כד )וי�מר � ו , על (במדבר יחולו כלומר , , ְְְִֶ

פסוק  שבשלשת הברכות  אלו "ראש� י�

עכ"ל.

היעב"� הגאו� ח"בוכתב יעב� שאילת (שו "ת

קכה) הואסי' רצונו  חסידי� משנת "הספר �

בו  יעיי� אשר  עד  אצלו  להשאר  לכבודו 

זולת תימה  דבר  בו  מצאתי לא ואני היטב.

לבני� הברכה עני� וג�  העומר, ספירת עני�

אחת . ביד  דווקא ומקפיד מדקדק שהוא

התפלה בבית אומר גזר נר"ו הה "ג  ואדמ "ו 

לדבריו  טע� ונת� ידיי�. בשתי  דווקא שלו 

דיש בסידורו כתב וכ�  ובנסתר ", בנגלה

ושכ�  דווקא הידיי�  בשתי ולבר�  להקפיד

עכ"ל. צבי " החכ� ז "ל  אביו  מו "ר  נוהג היה

יצחק פחד  ע "ג)ובספר נד  ד�  ברכה כתב (מע'

את לבר�  שלא הנזהרי�  מדקדקי� שראה

ואומרי� ראש� , על  ידיי� בשתי  תלמידיה� 

מידת לקשור  שלא מנת  על כ�  שעושי�

דחסד  הימי� דהיינו הדי�, במידת החסד

"ואני � וכתב המשי� א� דדי�, בשמאל 

ידיי� , בשתי אשה  שנשוי מי את  לבר� נהגתי

אבל  אחת , ביד ולפנוי  ביתו, ובעד  בעדו 

כי ידיי�, בשתי  בתורה העוסקי� לבחורי�

ע"כ. אשה" במקו�  מסייעת� התורה 

נפש בספרו  פלאג'י חיי� רבי  הגאו� מיהו,

חי  לא)כל אות  ב' החיי�(מע ' כ� בספרו  וכ�

ל ) אות  כח  הברכה ,(סי' כוונת "ולעניי�  � כתב

[ג'ודל, האצבעות תיבות  דראשי יכווי�

גימטריא הוא ז'רת] ק 'מיצה , א'מה, א'צבע,

בשתי � לדר�  וליוצא אחת . ביד  ודי יב"ק,

דר�'. 'וש� רמז � יב"ק פעמי� דשתי ידיי�.

יוס� כצא� נוהג בספר כתב שבת)כ� (הל '

עמודי בספר ראיתי  אכ� יבר�. ב"�  באות

דש "�  ד� ז')שמי�  אות ראשונה סעודה ע "ב (ריש 

על  ידיה�  שתי  דמניחי� להכריח דרצה

מארי , אבא מנהג הוא 'וכ� וסיי� : ראשיה�,

לבר�  קפידה שיש שחושבי�  דעת כחסרי ולא 

מאריה ליה ושרי עכ"ל. אחת' ביד דווקא

הקט�  בספרי  זה על עמדתי וכבר כ�. דכתב

חי כל  לא)נפש  אות  ב ' בספרו (מע' עמש "כ ,

יעב"� קכה)שאילת סי ' ג"כ (ח "ב  והבאתי  ,

יצחק פחד הרב ע "ג)מש "כ נד  ד� ברכה ,(מע'

י



כהני� , ברכת  הוא הברכה ונוסח  מלשו� וא"כ

דברכת תיבות ט "ו  נגד  ביד, פרקי�  דט "ו 

� ולילדי� ה' יברכ� אומרי� ולכ� כהני�,

בנוהג  ש�  וכמנשה, כאפרי� אלקי� ישימ�

יוס� כג)כצא� אות שבת השל"ה"(הל' וקיצור  ,

עכ"ל.

הלכות משנה מו)ובשו"ת סי' כתב (חט "ו

אומ� יוס� ספר  "ועיי� פראנקפורט )� (מנהגי 

ומיהו  אצבעותיו, בעשר  לבר� שטוב ע' אות

רק  להניח  שבתי  ר' סידור בש� לדוד  בקר�

זר איסור בכלל יהא  שלא  כדי  אחד יד 

קכ"ח  סי ' א"ח הב"ח  שכתב כפיו את הנושא

וגו' ידי� שתי  בפריסת  אלא האיסור  דאי�

לרבינו  ופסקי� בפ' מהשרפי� לאחד  ומצאתי

וכ�  וגו' תברכו כה נשא פ ' עה"ת אביגדור 

כפי� . בנשיאת שהוא כהני� לברכת  פסק

שנאמר מכה "ג  עדי� שת"ח טו)ולפי  ג (משלי

לפני העומד  מכה"ג מפניני� הוא  יקרה

ברו�  הקדוש  ת"ח של  ברכת�  וכ� ולפני� 

לישא שצרי�  פסק א�  ידו על  מסכי�  הוא 

שורה שכינה ואז המתבר�  ראש  על כפיו את 

לברכת ומסכי� ידו ביעקב על  מצינו וכ�  ,�

ידיו  שסמ� ומנשה אפרי� כשביר�  אבינו

שנאמר  ראש� י"ז)על מ "ח ויתמו� (בראשית 

הקדוש צוה רבינו במשה וכ�  וגו' אביו יד 

שנאמר יהושע  על  ידיו  לסמו� הוא ברו�

י "ח ) כ"ז עמא(במדבר וכ�  עליו  יד� את וסמכת

עכ"ל. דבר"

תמימה  תורה קלא)ובספר הערה כג  ו, (במדבר

לבר�  העול�  שנהגו  מה  על  להעיר דיש  כתב

ראש על  ידיי� בנשיאות אחיו את איש 

ברית וסנדק חתני�, בברכות  וכגו� המתבר� 

ברכה סדר דהוי  וכיוו� וכיו"ב, המילה

עשה , איסור בו  יש הזר לכהני� , המיוחד 

שהגר"א אמוני� מאיש  שמעתי "ואני � וכתב

לנדא יחזקאל  רבי הג"מ את בר�  מווילנא

אחת ידו  והניח חופתו בשעת  דווילנא  מו"�

ושאלוהו  הברכה, בשעת  הגרי "ח ראש  על

בשתי ברכה מצינו לא כי  והשיב, ככה, על

ראיתי לא זה וזולת  במקדש , לכהני�  רק ידי� 

הערה והיא בזה, שיעיר מי  שמעתי ולא

נשיאות מצות  עיקר דכל  לומר ודוחק נפלאה,

דבר משו� בעשרה בצבור רק היא כפי�

כג:)שבקדושה אסמכתא ,(מגילה  רק הוי  דזה ,

ובספרו  ע "כ . דמגילה" פ"ג הר"�  כמש "כ

ברכה ל ')תוספת עמ ' נשא נראה(פר' כי כתב

בהנחת דווקא  כי  הנ "ל הגר"א בכוונת לו 

איסור יש  המתבר�  ראש  על  הידיי� שתי 

את� והיינו  תברכו, כה נאמר שהרי עשה,

כי הרואות עינינו מקו� ומכל  זרי� , ולא

בדבר , נזהרי� אינ�  וצדיקי� רבי� חכמי� 

על  ידיה�  שתי  את א� מניחי�  ובברכותיה�

עכתו"ד. המתבר�, ראש 

יהודה רבי האלקי המקובל הגאו� וכתב

יהודה מנחת בספרו זצוק"ל פב�פג)פתיה (עמ '

ולהניח  חולה, לאד� לעשות ונכו� ראוי דכ�

יתפלל, אז  ורק החולי מקו� על המבר�  יד 

ב�  את לבר�  כשרצה באלישע מצינו וכ�

בידו  ומטהו  נערו גזחי  את שלח השונמית

כט )וכמ "ש ד , ב' מ �ענ�י(מלכי� "ו�מ � �ְְְְִִַַָ

להתפלל  לו די היה ולא  ה �ער ", �ני ְֵַַַָעל

ולא משענתו , שליחות בלא ממקומו עליו

ממנו  שרחק משו� הילד אצל בעצמו  הל�

אר� צבא  שר בנעמ�  מצינו  וכ� המקו�.

עליו  הניח שלא  על אלישע על שהקפיד 

וכמ "ש מפיו  להתבר�  כשבא ידיו (מלכי�את 

יא) ה, ה �הב ' ו �אמר ו�ל � נעמ�  "ו�קצ� �ְֲִִֵֵֶַַַַַָֹֹ

ה ' ��� וקרא  ועמד  יצ�א יצא אלי ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָאמר�י

ה �צרע", ואס�  ה�ק��  אל יד� והני� ְְְֱִֵֶַַַָָָָָֹֹאלקיו

בזמנ� , נהג  אשר  קדו� מנהג תשכח ומהא

ובעת החולי, מקו� על  המתפלל יד להניח

עשה וכשלא לצדדי�, מניפה ג� שמתפלל

למקומו, לו והל�  נעמ� קצ� אלישע כ�

עכתו"ד.

יי



רבינובי�' שמחה הרב הגאו� והביא

תשובות  פסקי בספרו  אותשליט "א קכח  (או "ח 

הזוה"קג) קמה)בש� ד� נשא פני�(פר ' כל דעל

הכהני� כדוגמת  האצבעות לזקו�  אסור

מדרגות עשרה האד� על  מתעוררי� כי בדוכנ�

לעצמו, קללה וגור�  רח"ל  אחרא  דסטרא די�

יב)וכתב בהערה מובאי�(ש�  אלו  זוה "ק �"ודברי

ובכה "ח  י"ב סעי' השו"ע גליו� על זהב בעטרת

צ"ג  סי' ח"א אפרי�  רבבות ובשו"ת סקע"ט,

כוונת דמסתבר שליט"א קניבסקי  הגר"ח בש�

למעלה ידיו כ� כשזוק� לאסור הזוה"ק

ידיי� זקיפת בלא א�  אד�, בני של מראשיה�

בעת הכהני�  כעי� חלוקי�  האצבעות להראות 

ע"כ. איסור." ליכא  דוכנ�

רעאע  בסי ' כתב א)וד עוד (אות "ומנהג  �

לבר�  כמלאכי� ראשוני�  הקדמוני� מימי

את והרב והקטני� הגדולי� צאצאיו  את האב

או  התפילה אחר שבתות בלילי תלמידיו

וצינורות השפע, חל  שאז  לבית, בכניסה

ואי�  שט� ואי�  ההיא, בעת פתוחי� הברכות

לבר�  ויזהר הברכה, על שיקטרג רע פגע

לצאצאיו. שמבר�  קוד� להקב"ה ולהודות

על  הידיי� שתי  להניח  א� המסורות ונחלקו 

כי וציי� בלבד " ימי�  יד  או  המתבר�  ראש 

יבק  ובמעבר שבתי  רבי בסידור (ש�)נחלקו

ומאיד�  אחת , ביד שיבר�  להו דסבירא

נגד  בחריפות שיצא הנ"ל  בסידורו היעב"�

שסודו  הידיי� בשתי מלבר� עצמ� המונעי�

הקבלה תורת ע"פ כי הביא מקו� ומכל גדול ,

כי דייקא  דעלמא בימי�  יבר� יד איטר א� 

כנגד  שהוא דימינא סיטרא נגד המכוו� הוא

והוסי� והחסד. הרחמי� א� (ש�)צד "והנה �

ע� בפרהסיא מלבר� הנמנעי�  רבי� שיש 

ימנע  לא מקו� מכל  אבל הידי� , שימת

עצמו, לבי� בינו או לאוז� , מפה מלברכ�

עליה� ויעתיר לתלמידיו, והרב לצאצאיו האב

המנח� דברי והביא זה " רצו� בעת הטוב בכל 

זי"ע מרימנוב מהר"מ בש�  לפסח )ציו� (דרושי�

הנחת ע� הילדי�  לבר� העדיפו  רבי� כי

ובעת רחוקות לעיתי�  רק  הראש  על  הידיי�

לחופה כניסתו וקוד� יוה "כ  כבערב רצו�,

ואי�  מאד, עד  הוא יקר דבר  כי משו� וזאת

ע"ש . ומלומדה , כהרגל  לעשותו 

בשו"ת עובדיה  רבינו מר� במש "כ וע"ע 

דעת יד )יחוה סימ� וממשי� (ח"ה בנו כתב וכ�

יצחק  הרב הגאו�  הראש "ל מר� מו"ר דרכו 

בילקו"י שליט"א סי"ג)יוס� רלד  עמ ' ב' (תפילה

ברכת בנוסח ילדיה�  את  שמברכי� "הורי� �

תלמידיה� , את  המברכי� רבני� וכ�  הכהני� ,

בשעת ראש�  על  ידיה�  את לסמו�  רשאי�

כאחת , זוכות  ידיי�  בשתי  ואפילו הברכה,

בלבד  אחת ביד דווקא לבר� להקפיד  ואי� 

ע"כ. וגו'"

אוהב  חיי� יוס� הרה"ג לידידי  וראיתי

שליט "א קו)ציו�  � קב תשס"ט, לח , הלל  (בית

רב  של מנהגו היה  שכ�  וזכורני � דכתב

כדורי יצחק מהר"ר המקובלי�  זק�  גאו� האי

נושא היה מבר� , שהיה פע�  שבכל זצוק "ל ,

שני כמה והא המתבר�, ראש על ידיו שתי 

שליט"א מרדכי ר' אבי שמר  טליא  הוינא  מכד

גאו�  האי רב ע�  להתפלל אותנו  לוקח היה

בביהכ"נ  שב"ק, ביו�  החמה בנ� הנ"ל וקדוש 

ובעת תובב"א, ירושלי� פעה"ק  היזדי�  לעדת 

לאחד  מקלו  את נות�  היה  כהני�  ברכת

הנערי� ראשי ועל בידו, שיאחזנו  מהילדי�

ע"כ. דייקא" ידיו שתי מניח היה

הכהני�·. ברכת בשעת  שנהגו מה  ובעניי�

הנה הבני�, ראשי  על ידיה� להניח  האבות 

רב ל� עשה בשו"ת בזה  ט )כתב סי' וז"ל (ח "ג 

כנפי פורש  המשפחה שאבי  למנהג "ביחס �

בשעת ראש� על  ידו ומניח בניו  על טליתו

למנהג  מקור שו� ידעתי  לא  כהני�, � ברכת

מה על לה�  יש  כ� שהנוהגי� ובודאי זה,

לפחות שכ�  בו, להמשי�  וראוי שיסמוכו,

לעמוד  הבני� לב את  זאת פעולה מעוררת
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ידוע  כי  ויראה, באימה כהני� � ברכת  בשעת

הנעשות מפעולות מתפעל כלל דר�  שאד�

כמו  לא לנהוג שיש  אלא בו וכ"ש  בפניו

יעמדו  אלא מולו" עומדי� "שהבני� שכתבת

מר�  כפסק הכהני� , כלפי ופניה� (בשו"עלצדו

ל"ט ) סוטה בש"ס ומקורה סכ"ג קכ"ח  סימ� וא�ש� .

ג� לעמוד  יכולי� רבי� בבני� ה ' אותו חנ� 

קפידה בזה  ואי� הכהני� , כלפי ופניה� בפניו

עומדי� שכול�  כיו� אביה�, כלפי  שאחוריה�

מתו�  כונת�  ניכרת  הכהני�, פני  מול 

עכ"ל. מעשיה�"

שליט"א מזוז מאיר  הרב הגאו�  כתב וכ�

המזכיר אס� עג)בספרו עמ ' הבי "ת �(מע' וז"ל

בשעת בניו את מבר�  שהאב  בתונס "מנהגנו

תורה' 'אור ובירחו� הכהני� ", (תשריברכת 

יב) עמ ' בחו"ל תשמ "ח  הוא פשוט �"מנהג  כתב

בניו  את  מבר� הרב או שהאב השנה ימי  בכל 

ופורש בתפילה כהני� ברכת בשעת  ותלמידיו 

את מנשקי� הברכה ואחר עליה� טליתו  כנפי 

מנהג  והובא ובג 'רבא, בתונס נהגו  וכ� ידיו,

רב  ל�  עשה בס' ט )זה סי' ידע (ח "ג  שלא  וכתב

לעורר כדי  בו  להמשי�  ראוי ומ"מ  מקור, לו 

הכהני� ברכת  בשעת לעמוד הבני�  לב את

אפשר כי הוסי� עוד ע"כ. וביראה" באימה 

על  מבוסס שהוא ונראה למנהג טע� לתת

או  הכהני� בידי  להסתכל שאי�  הדי�  העיקר

אי�  דמעיקרא  וכיוו�  הברכה, בשעת פניה� 

עצמ� לכסות חייבי� הציבור  או  הכהני� 

בב"י  נזכר כבר קכח )בטלית , שנהגו (סי המנהג

ולשלשל  עצמ� לכסות במצרי� הכהני� 

יפה דמנהג  וכתב וידיה�, פניה� על הטלית

ולא בע� להסתכל ה� יוכלו  שלא  כדי הוא 

כתב  וכ� הדעת. היסח לידי  ויבואו  בה� הע� 

משה בדרכי טו)הרמ"א אות המנהג (ש� כי

ידי לראות  מהציבור למנוע נועד מעיקרו

פניה� את מכסי� הכהני� וע"כ וכנ"ל , הכהני� 

ואילו  לטלית, מחו�  מגולות שידיה� בעוד 

עצמו. את מכסה  הכהני� ע"י המתבר�  הציבור 

הפוסקי� בדברי  נמצאה לא מקו�  ומכל

ולהנחת הילדי� לכיסוי  מיוחדת התייחסות

למנוע  נועד זה  מנהג  כי ונראה ראש�, על היד 

עכתו"ד. בכהני� , מלהסתכל מהילדי�

מו  סימ� 

קנ"ד) סימ� חיי�  אורח  (שו "ע

שאלה :

äèì÷ä øéùëî ñéðëäì øúåî íàä éúìàùð
úéáì äøåú éøáã åá íéèì÷åîù [3p] éðåøè÷ìà

.àñëä

תשובה :

äèì÷ä øéùëî àñëä úéáì ñéðëäì øúåî
áùçî åà ãééð ïåôìè åà [3ôî] éðåøè÷ìà
íéñåëîù ïåéë ,äøåú éøáã íðåøëæá íéèì÷åîù
éåñéëå ,ïåøëæì éîéðô éåñéë] íééåñéë éðùá íä

åñéëá ïðúåðùë ïëù ìëîå ,[øéùëîä ìù éðåöéç
.íééåñéë éðù ãåòá äñëî éåäã

הדור מופת מלכא מר� לנו כתב כבר הנה

ח "ד אומר יביע  בספרו  סימ�זצ"ל  סו� (יו "ד 

העדרי� .כ ') כל  ישקו ההיא  הבאר מ� כי 

להכניס  שלא להזהר נכו�  קודשו : לשו� וזה

דברי עליו שהוקלטו  קלטות], [של  כזה סרט

איסור כי המטונפי�, מקומות  אל קדושה ,

ממחיקת� . יותר חמור הקדש כתבי בזיו�

ח"ג יעקב שבות בשו"ת  שמתבאר (סי'וכמו
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ח "וי) סופר חת� ובשו"ת ח ). ובשו"ת(סי' .

שתיה ס)אב� שטיינברג (ס"ס  ר "א הגאו�  וכ "כ .

והיא להשד "ח , בתשובה  אברה� מחזה  בעל

בשדי באר בקונטרס נדפסה יד )לו (מכתב 

אחיעזר בשו "ת  וכ "כ  ע "ש. אמת. ה� ד"ה

לב)ח "ג  ע"ש .(סי' .

הקלטת גבי על הכתיבה שצורת  אמת וה� 

להשמע  יכולי� אינ� אלקטרוני במכשיר  וה�

הרשו� את שמתרג� אחר מכשיר ע"י  אלא

קלטת בי� חילוק  שיש  לומר יש אמנ� בה� ,

שמכשיר אלקטרוני, הקלטה מכשיר לבי�

גביו  שעל הזכרו� כרטיס אלקטרוני הקלטה

פנימי הוא האלקטרוני� האותות נרשמי�

מבקיאי�  לי ונודע צדדיו, מכל שחו� ומכוסה

עצמו  המכשיר שהוא  החיצוני מהכיסוי

כיסוי עוד יש  החיצונית , המתכת  או הפלסטיק

בזכרו�  הוא כ�  וכמו הזכרו�, לכרטיס פנימי

דברי בו  שמוקלטי� הנייד  הטלפו� או המחשב

היו  שעליו  שהסרט  מקלטת  בשונה תורה ,

כמו  אלקטרונית בצורה הקול גלי נרשמי�

ביבי"א  ט )שתאר  אות לחו�.(ש� נראה  הוא

שמודפסי� כס� שטרות  הכנסת ובדי�

קט�  בכתב בדפוס שנרשמו פסוקי� בה� 

זכוכית ע"י רק נראה זה  וכתב גויי� ע"י 

ונראה סמו� ש� ביב"א לנו כתב מגדלת 

ד ) אות כ "א ח "ב (סימ� יקרה אב�  בשו "ת וז "ל :

לג) הכסא(סי' לבית  להכנס מותר א�  נשאל ,

פוטוגראפי צילו� ע"י  שנעשה  תנ"� ע�

בו  לקרות  שא "א עד  מאד, קטנות באותיות 

שאי�  והעלה מגדלת . זכוכית בעזרת אלא

האותיות שאי� מכיו�  כזה בתנ"� קדושה שו�

מגדלת זכוכית ע"י רק רואה לעי�  ניכרות

די�  לזה אי�  לכ� מהכתב, פעמי� כמה פי

אלא מקו�  בכל  לנו  אי� שאנו כלל . כתב

וכו'. בחידות ולא  במראה רואות שעינינו  מה

כזה בתנ"� אי� הדי� שמ� פי על א� ומ"מ 

שמות שיש  כיו�  למעשה כלל . קדושה די�

בזיו�  מנהג לנהוג  חלילה בתנ"�, קדושי�

לעני�  החמיר שלא ופשוט ע"כ . הזה. בתנ"�

באופ�  הכסא לבית  כשלוקחו  אלא מעשה

בכיסו  כשמניחו אבל לעי�. ונראה גלוי  שהוא

וכמ "ש למעשה. ג� דמי  שפיר  המכוסה 

ח"ג הרדב"ז תקיג)בשו "ת להכנס (סי' שמותר 

תורה דברי בה�  שיש  וכתבי� הכסא  לבית

ולא המצנפת. בתו�  או חיקו בתו� מונחי� 

סידור או משניות  אפילו אלא בלבד זו

ולפי ה�. ומכוסי� הואיל מותר, וכיו"ב

אבל  אשורית, כתובי�  אפילו מותר ההלכה

בכתב  כתובי� אא"כ להחמיר נכו� למעשה

מעשה לעשות  סומ� אני וע"ז  וכיוצא . רש "י 

ע"י המצול� בתנ"� ולפ"ז  ע"כ. בעצמי.

אלא אינו שלו  האיסור שכל פוטוגרפיא,

בחיקו  או בכיסו  להניחו מותר חומרא, מתורת

אפילו  הכסא לבית בו  ולהכנס  מכוסה

יעקב  שבות  בשו"ת מתבאר וכ� לכתחלה.

פב)ח"א הכסא(סי' לבית להכנס שמותר ,

ואי�  בגד, או עור בכיסוי  המכוסי� בקמיעי�

דבר . עמא  מאי  חזי ופוק חשש . שו� בזה

אב בית  בשו "ת  וע ' כו)ע"ש . סי' וכ� (חאו "ח  .

ח"ג  מהרש "�  בשו "ת  שנז)ראיתי שנשאל (סי' ,

מטע� להתיר וצידד יקרה , האב� בנידו� ג"כ 

וה "ד  מדפוס יותר  גרוע  הצילו� שעני�

להכניס  שאי�  שאע"פ וסיי� הנ"ל. הרדב"ז

כתבי בזיו�  משו� הכסא לבית בגלוי התנ "� 

שנקרא התיק בתו� שמונח  כל  מ"מ הקודש,

דר�  נראה אחד שמצד  פי  על  א� מעדיליא�

להקל  אי� ומ"מ להקל. מקו� יש  הזכוכית 

ע"ש . הבגד . כיס בתו� מניחו  אא"כ למעשה

מונחי� הנ"ל  כס� ששטרי  דיד� לנדו� ומינה

כיסוי ללא בכיסו  מונחי�  אפילו או בארנק

הכסא , לבית בה� להכנס דמי שפיר אחר,

יוציא� שלא להזהר יש  ורק חשש . בזה ואי� 

עכ"ל. וז"ב. הכסא. בבית  בגלוי 

זה שמכשיר שכיו� דיד� לנדו�  ומינה

של  לחומר כיסויי� כשני בו  שיש  ודומיו
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להכנס  מותר יהיה  בו, שמוקלטי�  תורה דברי

שיש וא� לכתחילה, א� הכסא לבית עמו

דלכאורה יהיהלומר  שהכסוי  דצרי� נראה

אמרינ�  הכי לאו דאי כליי� שאינו מכלי

המ"א שבאר וכמו לכלי בטל (סימ�דהכיסוי

יג) ס"ק השו"עמג וכתב ס "ו), מ"ג וז "ל :(סימ�

הכסא לבית והוצר�  בתפילי�  לבוש  היה

שהות שאי� לחשיכה, סמו� או בלילה,

בה� יכנס לא  שיצא, אחר עוד להניח�

בבית מי� להשתי�  ואפילו בבגדו, גלולי�

ומניח�  חולצ� יעשה, כיצד אלא  קבוע. הכסא

כליי�  שאינו בכלי או טפח , בו  היה  א� בכלי 

בידו, הכלי  ואוחז טפח , בו שאי� פי  על  א�

ע"כ. ונכנס.

על  בזה  להקל  טעמי� כמה מצינו מ "מ 

הרשל "צ  מר�  ועט"ר מו"ר  שכתב מה  פי 

יוס� ילקוט הבהיר  תשס"ד בספרו מהדורת (ח "א

רעז) � ערב למהרש "�עמודי� תורה בדעת וז "ל :

רמ ) סימ� מר� (או"ח  מדברי שמשמע כתב,

ברכה  בשיורי קנד )החיד "א  בש�(סימ� שהביא 

הכרוכי� שספרי�  שדעתו  הרא"ש  ב�  ר"י

אי�  זה ולפי  כמכוסי�. נחשבי�  בכריכה

מונחי� כשה� שלנו לספרי� נוס� כיסוי צרי� 

בדעת אול� כיסויי�. כב' דהוי בגדו , בכיס

ודעתו  יוס�, הברכי דברי דחה  עצמו תורה 

אינ� הספר בצדדי  נראי�  הדפי� שא� 

נראה שכ� ש� וכתב כמכוסי�. נחשבי�

מגדי� הפרי סק "ג)דעת א"א שטו סימ� ,(או"ח 

חשוב  ואי�  לספר  בטלה שהכריכה  שכתב,

שלהחיד"א למדי� ונמצינו ע"כ . ככיסוי .

לא זה דכסוי נראה הרא"ש  ב� ר "י בש�

לשיטת וג� הכרוכי� , מספרי� גרע

מכוסה התורה דברי של  התוכ� א� המהרש"�

שרי . משרא צדדיו  מכל 

תשמיש לגבי דוקא בזה שהקלו ואת"ל

דהוא נימא  הכסא לבית להכניסו משא"כ

ברדב"ז מצינו כבר  יותר, שסמ� (לעיל )ביזיו� 

מכוסי� בספרי� להקל בעצמו מעשה ועשה

הכסא , לבית עמו להכניס�  לכתחילה א� 

ש� , שכתב כמו אשורי , שאינו בכתב ובפרט

כתב  מכל  קילא  אלקטרונית כתיבה  ובודאי 

שיש וכל  וכלל , כלל  נכר שאינו מפני אחר

מו"ר ועוד זאת  לקולא, ביה אזלינ� כיסוי

רעו)ציי� עמוד  המי� (ש� בארות (סימ�שבספר

חסיד ג') יצחק  ו')ובאהל  שאי� (סימ�  כתבו,

בשו"ת שכתבו כמו  ודלא  כלי, בתו�  כלי צרי� 

יוס� ב')אהל סימ� משאת(מולכו, ובשו"ת ,

צט )בנימי�  גדול (סימ� קול ובשו"ת נה), ,(סימ�

רעא)ובט"ז  סימ�  בתו� (יו"ד  כלי שמצריכי� ,

ד' חלק חיי� שלמת  בשו"ת ג�  (סימ�כלי.

הספר ,ה') לכסות דבר  לו אי� שא�  כתב,

הספר , את ש� להניח בחו�  מקו� לו  אי� וג� 

בגדו. בכיס המונח כזה ספר ע� להכנס מותר

יב"א בשו "ת זצ"ל  שמר� לצר� יש  כ� כמו

ד ) אות  כא' סימ� חיו"ד  פוסקי�(ח"ד  כמה הביא 

כמו  קדושה הנדפסי� בספרי�  שאי� שסוברי�

הרוקח  שכתב וכמו יד, בכתב שנכתבו בספרי�

רפ) גרע (סימ�  צילו� ע"י הנעשי� ובספרי� ,

הקודש  גנזי ובספר רגילה, מהדפסה (ד�יותר 

אפשרכג) א� זמנינו רבני מחלוקת  הביא

בכיסוי המטונפי� למקומות להכנס להקל

שדי אומרי� שיש  המצולמי�, בדברי� אחד

זצ"ל  אלישיב הגרי"ש  ודעת אחד , בכיסוי

שבדפוס  שא� שליט "א וואזנר  והגר"ש 

לומר יש וא "כ  כיסויי�, ב' צרי� שבזמנינו

להצרי�  המצולמי�  בספרי� למחמירי� שא�

נכרת שאינה אלקטרונית בכתיבה כיסויי� , ב'

מו "ר כתב  ועוד  אחד, בכיסוי די (ש�לכ "ע

רעז) בתו� עמוד  ככיס דחשיב די"ל  ובפרט

את יש  הכיס ומעל הבגד, בכיס שהספר כיס,

הספר . כריכת ובתוספת עצמו , המכנס

למכשיר קלטת  בי� לחלק מקו� יש  עוד

בקלטת רוב פי  שעל  אלקטרוני, הקלטה

תוכנה כל תורה , דברי גבה על  שהוקלטו

טו



לבזיו�  לחוש ויש לקודש היה  הקלטת  של

א�  כאמור, ממחיקת� יותר הקודש בכתבי

כיו�  הקלטת, גבי על הרישו� נכר שלא

ש� היה לקלטת כי לקודש , שהוכ� שניכר

שמוקלטי� תורה דברי משא "כ  קודש , של

הנייד  בטלפו�  או אלקטרוני הקלטה במכשיר

מהאפשרויות חלק  רק ה�  בדר"כ  מחשב, או

רק  מיועדי�  ואינ� מכשירי� באות� שיש 

מקו� הרבה שמכילות  כיו� הקלטות, לאות�

ש� מכשירי� אות�  על אי� ממילא אחסו� ,

א� בזיונ� ניכר לא וממילא  קודש , של

הלו� ראיתי  וכ�  הכסא , לבית  אות�  מכניסי�

תשובות רפט �ר"צ)בפסקי  עמודי� שכתב (ח "ב

אלקטרונית כתיבה בימינו שמצוי שבמה

וחריצי� אלקטרודות ע"י שנקלט מה דהיינו

אי�  וכיוב"ז דיסק או קלטת לתו�  חשמליי�

על  קדושה כלל  חלה ולא כתיבה  די�  בזה

בתוכ�  מוזני�  א�  וא� הדיסק, או הקלטת

בכלל  וא� נמחקי�, שאינ� הקודש שמות 

ליכנס  איסור ואי� אינ�, קדושה תשמישי 

אבל  באשפה, לזרק� או הכסא לבית עמ�

שבו  הדיסק או הקלטת  על כיתוב יש א�

נכו�  זה, דיסק או קלטת מכילה מה כתוב

הכסא לבית להכניסה בתו� שלא כשהיא (אלא

ביזיו�כיס) דר�  לזרקה נייר ולא בתו� (אלא

שקו�) בניבלתי בעיני כזלזול  שנראה  משו�

יאיר והשי"ת כתבתי והנלע"ד ע"כ. אד�.

תורתו. במאור עינינו

מז  סימ�

שד "מ) סימ� דעה  יורה (שו "ע

שאלה :

çñåð úøéîàá øåñéà íéé÷ íàä éúìàùð

á"é êåúáå ,ùãåç á"é øçàì íâ äáëùää

äúøéîàá úåáøäì øåñéà åðùé íàä ùãåç

?äìéôúå äìéôú ìëá ïåâë ,íåéá íéîòô øôñî

˘„ÂÁ ·"È ¯Á‡Ï ‰·Î˘‰‰ ˙¯ÈÓ‡ ÔÈÈ�Ú·

ÍÈ˘Ó‰Ï ¯˙ÂÓ Ì‡‰ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Â˜ÏÁ�

‰¯ÓÂ‡Ï ˘È ‡Ó˘ Â‡ ,‰Ï·‚‰ ‡ÏÏ ‰¯ÓÂ‡ÏÂ

È�ÙÏ˘ ˙·˘· ÔÎÂ ÌÈ·ÂË ÌÈÓÈ ,˙Â˙·˘· ˜¯

ÌÂ˘Ó ˙‡ÊÂ ,ÂÓˆÚ ‰„È˜Ù‰ ÌÂÈ·Â ‰„È˜Ù‰ ÌÂÈ

·"È ¯Á‡ ¯ËÙ�‰ ˙‡ ÌÈ¯ÈÎÊÓ ÔÈ‡„ ı¯‡ Í¯„

ÔÓ ÁÎ˙˘È˘ ‰Ê ÔÓÊÓ ÂÈÏÚ ‰¯Ê‚˘ ˘„ÂÁ

‰¯ÓÂ‡ÏÂ ÍÈ˘Ó‰Ï ‰ˆÂ¯‰ ,ÌÈ�Ù ÏÎ ÏÚ .·Ï‰

¯Ó‡È Ï·‡‰˘ ·ÂËÂ ,ÍÂÓÒÈ˘ ‰Ó ÏÚ ÂÏ ˘È

ÔÎÂ È˘ÈÓÁÂ È�˘ ÈÓÈ· ‰¯Â˙‰ ˙‡È¯˜ ˘È„˜

ÍÎ ¯Á‡ ¯Ó‡ÈÂ ,ÈÚÈ·˘ ˙ÈÈÏÚ ¯Á‡ ˙·˘·

,˘„ÂÁ ·"È ÍÂ˙ ‡ÙÂ‚ Ï·‡‰ ˙�˘·Â .‰·Î˘‰‰

‰Î¯· ‰�È‡„ ‰˙¯ÈÓ‡· ‰Ï·‚‰Â ¯ÂÒÈ‡ ÔÈ‡

‰˘˜· ‡Ï‡ ,˙ÂÎÏÓÂ Ì˘ ˙¯ÎÊ‡ ‰· ÔÈ‡Â

ÔÂÎ�Â ,¯ËÙ� �"ÚÏ ¯Â·Ú· ‡ÓÏÚ· ‰�ÈÁ˙Â

ÂÈ˙ÂÈ¯· ÏÚ ÌÁ¯Ó‰' ‰¯ˆ˜ ÔÂ˘Ï· ‰¯Ó‡Ï

È�ÂÏÙ Ô· È�ÂÏÙ ÏÚ ÌÁ¯ÈÂ ÏÂÓÁÈ ÒÂÁÈ ‡Â‰

.'Ô„Ú Ô‚· Â�ÁÈ�˙ '‰ ÁÂ¯

תיקו� ‡. לטובת  הנעשי�  הדברי� מכלל

הקדושי� ישראל נהגו  הנפטר, נפש  ועילוי 

י"ב  למש� יו� בכל האשכבה  נוסח  לומר

מצינו  וכ� מלאומרו, פוסקי� ובתומ� חודש 

גיאת המהרי"� רנג)דכתב עמוד  אבל  (הלכות 

גאו�  נטרונאי רב שו"ת דברי (יו"ד שהביא

רפג) "וכ� סי' � בתשובה  וכתב הנ"ל בעניי�

שונאי וכ� שנפטר נשיא ההספד: אמנהג

טז



נפטר א�  קטני�, בי� גדולי� בי� חכמי� ,

באב  או בתמוז או בסיו� או באייר  או בניס�

שבאלול  בישיבה  אותו  מספידי�  באלול , או

השני הספד  וש� אדר, של ולישיבה

לישיבה להזכירו  רשות אי� ושוב  אשכבתא.

משנה , יותר עליו שעבר אלול , של אחרת 

חכמי�  נח :)ואמרו  משתכח (ברכות המת  אי� 

נפ  וא� חדש . י"ב לאחר אלא הלב טרמ� 

מספידי�  ואדר, אדר הבאה בשנה  ויש בניס�

אלול, של  לישיבה אותו ומשכיבי� אותו 

שעברו  שני, לאדר להשכיבו  אפשר  שאי 

ומנהג  דר�  ואי� חדש , מי"ב יתר עליו

מדבריו  ומוכח  חדש " י"ב לאחר להזכירו

מלאומרה . להפסיק יש חודש  י "ב דאחר

תורת בספרו הרמב "�  דכתב מצינו וכ�

ההספד )אד� עני� � הסו� "ושוב (שער  � וז"ל

משנה , יותר עליו שעבר להספידו רשות אי� 

חכמי�  נח :)ואמרו  משתכח (ברכות המת  אי� 

ויש בניס� נפטר וא�  חודש . י"ב עד  הלב מ�

ומשכיבי� אותו מספידי�  אדרי� שני בשנה

להשכיבו  אפשר שאי  אלול, של בישיבה אותו

עליו  שעוברי�  מפני  שני אדר של בישיבה

אר�  דר� ואי� מנהג ואי� חודש  עשר  שני�

ע"כ. חודש" י"ב לאחר המת את  להזכיר

הרדב"ז  צד )ובשו"ת סי' לכל (ח"ד  הוסי�

לקצר יכולי�  "שהרי  � וכתב לעיל  האמור

זה מתו אשר המתי� על שמרחמי�  ברחמנות

התפלה זמ� חצי מפסידי� שבזה  דורות כמה 

וקרוב  לשכר ורחוק הכרחי בלתי עני� והוא

עכ"ל. זאת " לחקירה מקו�  כא� ואי� להפסד 

לע"נ  השכבות בריבוי כי  מדבריו, והעולה 

דאי�  א� על התפילה מזמ� מקצרי� הנפטרי� 

לנפטר תועלת בזה מוסי� אי� ולכ� הכרח , בזה

דברי� במה  מזכותו . וגורע היזק א� כי

רבות . שני� מזה שנלב"ע  במתי� אמורי� ,

הסמוכות בשני� שבנפטרי� נראה  אמנ�,

ההשכבה . לומר טע� יש  ממש  האבל לשנת 

שדמ )ובב"י  סי ' הכלבו (יו"ד דברי  הביא

קיד ) הלכות(סי' בעל רב בש� צט שאמר (ד�

שני�ע "ג) בתו�  אלא  ההספד  מעוררי� דאי� 

חודש , עשר  שני� לאחר מיהו  חודש , עשר

חכמת ובספר ע"כ. יורדת ואינה עולה הנשמה

סי"ז)אד�  קנה כלל השמחה "ואי� (שער  � כתב

י"ב  אחר  המת להזכיר אר� דר�  ולא מנהג 

עולה נשמתו  חודש י "ב שלאחר לפי חודש 

שמועה מגעת  שאי� וכל עוד, יורדת ואינה 

ואפילו  מהספד, פטורי� חודש  י"ב  לאחר אלא

אי�  חודש  י "ב שעברו  כיו�  השנה נתעברה 

סק "ה)מספידי� בקונטרס (ט"ז כתב וכ� ע"כ . "

ע "א)היחיאלי דס "ד  מט , עולמי� ובספר(בית 

וחיי� כד )רפואה  אותה  כל (פ"ז ועל  ע"ש .

טע� שנת� מהפוסקי�  מי מצינו לא פני� 

כדי�  י "א בחודש  מלאומרה לפסוק וכתב

הקדיש . מאמירת ההפסקה 

אלגאזי ליעקב אמת ע "אובספר  פב  (ד�

ד ) לאחראות הנוהגי� הדברי� בעניי� ד�

פעה"ק  "מצאתי � וכתב התורה קריאת

הכה�, דוד ר' הרה"ג  יד  כתיבת  ירושלי�

ששמע  מולכו, מהר"י מפי 'שמעתי וז"ל :

השכבה לומר מונע שהיה  גדול , מקובל מפי

שכאשר מפני  חודש , י"ב אחר למתי�

ושוב  למטה, היא  יורדת  המת, נפש  מזכירי�

למאור שמ�  שיפרעו עד  לעלות יכולה אינה 

דבריו  ובסיו� בעבור� '" שנודרי� הצדקה  או

נשמות מלהזכיר נמנעתי "ומאז  � חת�

עכ"ל. הקרובי� "

לומר אי� כי כה, עד  מהאמור והעולה

שחלפו  לאחר המתי�  ולהזכיר ההשכבה נוסח 

דאי�  משו�  בדבר, להזהר ונהגו חודש . י "ב

על  דגזרה ל�  קיימא שהרי אר� דר� בכ� 

חודש , י "ב אחר הלב מ�  שישתכח המת 

ויתירה זה, זמ� פרק אחר  להזכירו אי�  ולכ�

אי�  פורתא תועלת דג�  שסברו  יש  מכ�

הנפטר . לנפש היזק א� כי בזה,

יז



רב ·. בשו "ת להגרי "ח  מצינו מיהו ,

לה)פעלי�  סי' או"ח  על (ח"ד  לחלוק דיצא 

אלו  דברי�  כי "דע � וכתב לעיל  האמור

השכל  והשערת  סברא מכח  להיאמר נתנו לא

ממדרשי יוצאי� אא"כ עליה� לסמו�  ואי� 

ז"ל  האר"י רבינו מפי  או זוה "ק או רז"ל

הדבר וכ"ש  ז "ל. הנביא אליהו מפי שקבל 

חדא מאד . ותמוה סובלו הדעת שאי�  הזה 

שיחה מכח  לעוה "ז לרדת הנפש  צריכה למה 

ז"ל  האר"י  רבינו אפי ' והלא  החז� , של קלה

כוונות ע"י  אלא נשמות מוש� היה לא

תוכל  לא למה ועוד  וגו ', עמוקי� וסודות

דלפי "ז  צדקה, ע "י רק אלא לעלות לחזור

שבת ביו� השכבה  לה�  שעושי� אות� כל 

יכולי� ואי� לעוה"ז ירדו וכפור, ור "ה ויו"ט

למאור ושמ� הצדקה שיתנו  עד אלא לעלות

ימי� כמה להשאר וצריכי� בעד�, שנדרו

ועוד  וגו', מעול� נשמע לא  זה ודבר למטה,

הראשוני� מדורות ישראל של דמנהג�

ודורות ז"ל , האר"י רבינו זמ� שקוד� 

השכבות עושי� ה� עתה  עד  האחרוני� 

לעשות צדקה, נדבת בלא לנפטרי� החזני�

של  נפשות וכמה לכמה  השכבות החזני�

מי שאי�  אעפ"י הרבה מזמ�  נפטרי�  ישראל 

כוונת היא וזו  וגו ', בעבור� צדקה שיתנדב

ז"ל  צ "ד )הרדב"ז אמת(בסי' הרב שהביא

ההשכבות רבוי על  שכתב ז "ל ליעקב

דורות , כמה זה שמתו  המתי�  על שעושי�

עני�  והוא התפלה זמ� חצי  מפסידי� שבזה

להפסד  וקרוב לשכר ורחוק הכרח בלתי

התעוררות מצד  להפסד  קרוב והיינו עכ"ל ,

א� יודע מי כי  לשכר, ורחוק המקטרגי�,

ברחמנותא החז� זה  של  בקשתו  תועיל

דבריו  הגאו� וסת� וגו'" המת  לנפש שמבקש

אי�  אלו דברי� כ� כי  "הנה � לדינא  ומסיק

לעמוד  ושורש  יסוד לה�  ואי� שחר  לה�

כתב  בפתקא זה שמצא כתב ז"ל  והרב בו,

תלמיד  שמא  כי  נכתבה , אי�  יודע ומי יד 

דומה וכתיבתו  גדול, אד�  בש�  כתב�  טועה 

באופ�  כה�  דוד  הרב מורנו  של יד לכתב

ואי�  ועיקר, כלל חששא  להאי  לחוש  אי� כי

עכ"ל. בזה " יותר להארי�  צור�

פעלי� ברב לבאר ואשר(ש�)והוסי�

כי דע השכבה  אותה קורי� טע� מה כתבת

בש� הכתוב מכנה הנפש של המנוחה מקו� 

אבותי ע� ושכבתי אע"ה יעקב וכמ"ש  משכב

ופרז"ל  בקבורת� וקברתני ממצרי�  ונשאתני

הכתוב  וכ� הנשמות. מנוחת במקו� ושכבתי 

נ"ז)בישעיה  על (סי' ינוחו שלו� יבא  אמר

רחמי� בקשת ולכ� נכוחו, הול� משכבות�

כי השכבה בש� אותה קורי� הנפש  בעד

מנוחתה במקו� הנפש  תשכב זו בקשה ע"י 

עילוי תמיד לה  יש  ג"כ  צדיק נפש  ואפילו

מקו� נקרא הב' עילוי ומקו�  עילוי , אחר

וכעז"ה הקוד� , האחד עילוי לגבי מנוחתה

לבא כח עצרו  שלא נר"� שיש  וכ"ש  וכ "ש

התפלה שאי� עדיי�, מנוחת� מקו� אל 

ולכ�  מנוחת� , במקו� שישכבו  לה�  מועלת

נפש של  רחמי� לבקשת קורי� כלל דר�

ע"כ. השכבה. בש� הנפטר

עבדי  ישכיל בשו"ת  סי'וכ "כ חאו"ח  (ח "ז 

יא) שאלה דבר ,מד  עמא מאי חזי  דפוק ומסיק

להמשי�  נהגו העול�  בכל  כי הרואות דעיננו

לאחר א� להורי�  ההשכבה נוסח באמירת

שעולי� עת בכל הבני� כ� ועושי� חודש , י "ב

וא�  ביו"ט, וא�  בשבת  א� בתורה לקרות

ספרי בה� בימי� ובפרט רבות . שני�  לאחר

בה� יתבר�, לפניו  נפתחי� ומתי� חיי�

ר"ה כדוגמת למשפט  הנפטרי� ג� עומדי� 

לעילוי כס� סכו�  לנדור שנהגו ויש  ויוה"כ.

ומזכירי� טוב, מנהג  והוא ההורי�  נשמת 

יש הנפטר  על  ההספדי� ורק נשמותיה�

ע"ש . חודש , י"ב עד  לאומר�

זצוק"ל  יוס� עובדיה רבינו מר�  והביא

ו') הערה בסו� שנד עמ' ח "א  אבלות עובדיה  (חזו�
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היחיאלי הקונטרס ע "אדברי כה ד�  הש� (בית

הנ"ל,והלאה) הגרי"ח דברי  כל שהעתיק

ליעקב  האמת  מש"כ  קצת ליישב והארי�

הרב  חת� פני� כל  ועל  ע"ש . אלגאזי,

הקונטר דברי אריכות כל  דאחר ס בדבריו,

שדברי פנימו , יחזו ישר היטב "המעיי�

למבי�  נכוחי� כול� פעלי� ברב הגרי"ח 

עכ"ל. דעת " למוצאי  וישרי� 

עובדיה‚. בחזו�  פסק ס "ו)וכ� שנג  (ש�

וחמישי , שני ביו� התורה קריאת "אחר  �

יאמר להוריו  חודש  י"ב  תו�  שהאבל  טוב

לאחר וג� הוריו. נשמת לעילוי הקדיש  את 

בפע� פע� מדי לעשות טוב חודש , י "ב

יאמר לימודו, בשעת וכ� להורי� . השכבה

בשו"ת כתב שכ� נשמת�". לעילוי השכבה

מדברי אזוב ז')אגודת סי ' ובמטה(חאו"ח  ,

א)אפרי� אות  סו�  ג הדי� (שער שהוא  כתב

שביעי , עולה  לאחר הקדיש  אומר שאבל

מר�  ומו"ר  לתורה , לעולה דוק שיי�  שאינו

בילקו"י שליט"א יוס� יצחק הרב הראש "ל

ההשכבה) אמירת ומנהגי אזכרה  דיני � לב סי' (יו"ד 

ס "ח )כתב  בעת(ש� לומר נוהגי� "יש  �

הכיפורי� , יו� בליל תורה, הספרי הוצאת 

הספר לכבוד  ומתנדבי� לנפטרי�, השכבות 

המתי� שא� למתי� כפרה בזה ויש  תורה ,

א בסעי� וגו '" כפרה �(ש�)צריכי� כתב

אפילו  לנפטר, השכבה מעשיית להמנע "אי�

עכ"ד. פשוט" המנהג  וכ� לצדקה , נודר אינו 

רב ל�  עשה  בשו"ת כ� סז)כמו סי' (ח"ו

חיי� מקור שו"ע בקיצור מש "כ  בעניי�  נשאל

ס "ט ) קנד לאחר(פרק ההשכבה  תפלת לומר דאי�

הפקידה , יו� שלפני בשבת  אלא חודש  י "ב

שספרי ויוהכ"פ ר"ה עצמו , הפקידה ביו�

צריכי� המתי� וג� פתוחי�  לפניו  ומתי� חיי�

השואל  דבריו על  והשיג לעיל . וכאמור כפרה

ברמ"א  דנאמר ס "ז)מהא רפ"ד  סימ� דכתב (או"ח

נשמת התורה  קריאת אחר להזכיר "ונהגו �

מקו� כל  צבור בצרכי  העוסקי� ולבר�  המתי�

כ�  לעשות דאפשר ומשמע ע"כ . מנהגו" לפי

חודש . י "ב לאחר וא� זמ�  בכל 

היא כי  למימר  תמצי א�  דא� ש� ותיר�

דעת בי�  חילוק יש  בדבריו , הרמ"א כוונת

בכל  ההשכבות לומר דיש  הסובר הרמ "א

למנוע  שכתבו האמת חכמי לבי� שבת,

פני� כל ועל הנ"ל . הימי� מלבד  אמירת�

דאיירי הרמ"א דברי נכו� על  ליישב  נית� 

עוד  חודש . הי"ב בתו� ההשכבה  באמירת

עצ� על  אינה  הרמ "א דכוונת לומר  יש

להפסיק  דאי�  להורות  אלא הנפטרי�  הזכרת

דכ�  אשרי, אמירת אחרי  ההשכבה  באמירת

כנה"ג  בשיורי ה')כתב אות שנהגו (ש�  מה נגד 

אשרי אמירת  אחרי  התפילה קוד� לומר

שהקדיש משו� הנפטרי�, לע"נ השכבות

ואי�  אשרי על ג� קאי מוס� קוד� הנאמר

החיד"א למר� מצינו מיהו, בינתי� . להפסיק

יוס� טו)בברכי  אות �"ולי(ש� וכתב שחלק

אהר�  יד בספר כמ"ש  עיקר נראה ההדיוט

מאחר אשרי, אחר לאומר�  לחוש דאי�

לדוד  מזמור אומרי�  ס"ת בהחזרת שאח"כ

קדיש . אומרי� ועליה�  אחרי�, פסוקי� וכמה

כ�. ג� עזרא  ' � מהר"ש  מש�  כ�  וכתב

עכ"ל. ברורי� " והדברי� 

החיי�  ל"ח )ובכ� ס"ק  בדברי(ש�  דייק

הנפטרי� להזכיר  נהגו שלא הנ "ל הרמ "א

שלא כדי לגברא גברא  בי� הקריאה  באמצע

חסד  בסדור ושכ "כ בקריאה, להפסיק

שלא כדי  הוא  שהטע� ומכא� ע"כ. לאברה� 

כיו� והנה בדייקא. הקריאה  בשעת להפסיק

לע  נהגו רבות להעולי�קהילות  שבר�  מי  שות

להפסק. חוששי� ואי�  לגברא גברא בי� לס"ת

מהא קשיא  דלא  הרב ש� מסיק ועכ"פ

שכונת לומר מוכרח  אינו שהרי  דנשאל ,

ההשכבה , אמירת עצ�  על ללמדנו הרמ "א

דקאי אחר, באופ� דבריו  ליישב נית�  שכ� 

יט



וכאמור השנה פקידת ולפני הנ"ל הזמני�  על

לעיל.

החיי� הכ� ממש "כ  לדבר פורתא וראיה

עולה דכל  נוהגי� עתה כי היפ"ל, בש�  הנ"ל

השכבה לומר הש "� עליו  מפסיק קריאתו אחר

הבי�  כה"ח הרב דג� ומשמע וכו', שבר� ומי

דמנהג  כתב פני�  כל ועל הרמ"א. בדעת  כ� 

האמת חכמי בשיטת  ההולכי� הספרדי� 

הנ"ל. במועדי� אלא נשמות מזכירי� דאינ�

להגרב"צ  ציו� מבשרת בשו "ת כתב וכ�

שליט"א ס "ב)מוצפי קפח  ד�  אי� (ח"ד  כי

לע"נ  לעשות� הנוהגי�  בדברי�  להמשי� 

בבית תמיד נר הדלקת כדוגמת הנפטר

לאחר יו�  בכל  ההשכבה ואמירת  הכנסת,

חודש . י"ב 

רבותינו  שנחלקו כיוו� מקו� ומכל 

נוסח  ולומר להמשי� הרוצה בדברי�,

שיש ודאי חודש , י "ב לאחר ג�  האשכבה

שיסמו�. מה על לו

י"ב „. בתו� ההשכבה  אמירת ובעניי�

א�  לאומרה  מפורש איסור  דאי�  נראה חודש 

זה בנוסח  אי�  שכ� ביו� , פעמי� מספר

בו  אי�  כ�  ועל  ומלכות , שמי�  ש� הזכרת

שאינו  או לבטלה  שמי� ש�  הזכרת  איסור 

בברכות וכמ"ש  �(מ :)לצור� , רב  דאמר

אינה � הש� הזכרת בה  שאי� ברכה "כל

בה שאי� ברכה  כל  אמר: יוחנ� ורבי  ברכה.

כוותיה אביי: אמר ברכה. אינה � מלכות

ממצותי�  עברתי לא  דתניא: מסתברא, דרב

ולא מלברכ�, � עברתי  לא  שכחתי . ולא 

מלכות ואילו עליו, שמ� מלהזכיר  � שכחתי 

שכחתי ולא  תני  � יוחנ�  ורבי קתני . לא

ופסק  ע"כ . עליו" ומלכות� שמ�  מלהזכיר 

השו"ע ס "א)מר� ריד  שאי� (או"ח  ברכה "כל  �

ועל  ברכה", אינה  ומלכות, ש� הזכרת בה

בקשה א� כי  ההשכבה נוסח  באמירת  אי�  כ� 

הכי ומשו�  הנפטר  בעבור בעלמא ותחינה

ביו� . פעמי�  מספר א� לאומרה איסור  אי�

אליעזר  צי� בשו"ת  פני� כל (חט "זעל

לה) שמואלסי' באר שבשו"ת לח )הביא (סי'

לאריכות גור� ההשכבות שריבוי  דכיוו� כתב

בחצר יבוא כ� ע"י כי לחוש  יש  בתפילה ,

ויש ונשי�, אנשי� בי�  פריצות לידי ביהכ "נ

להארי�  רשאי דאינו ודאי אופ� דבכל  לומר

יבוא שלא להו וניחא לקצר, שאמרו במקו� 

הארכת ע"י ועוו� עבירה נדנוד  איזה ח"ו

יתפללו  ואי� ההשכבה, באמירת התפילה

כנפיו  בסתר יסתירו  הרחמי� בעל  עליה� 

שחבירו  כל  חז"ל אמרו והלא  לעולמי�,

במחיצתו  אותו מכניסי�  אי� ידו על  נענש

הוא . ברו� הקדוש  של 

באמירת הקיצור בחובת כתב  עוד

המהרש "ג  בשו"ת ע "ד )ההשכבה סי' וז"ל (ח "ג

לשנות שמותר פשוט לדבר  "והשבתי �

היה , בזה וטעמי אחת, בתפלה כול�  ולכלול

לא הזו התפלה  שבאמת כ�, עתה  ג� והוא

שראיתי כמו להנפטר, מורדת  ולא  מעלה 

חסידי�  משנת של בספר  הכתבי�  כל  אס�  (אשר 

ז "ל ) להנפטרהאר "י תועלת כלל  דאי�  וכתב 

ומי בעבורו, רחמי�  מלא  אל  תפלת  באמירת

יותר ממעל  בשמי� הנעשי� מדברי� בקי לנו

מתנהגי� אשר  אנשי�  טעמא ומהאי ממנו,

כלל  אומרי�  אי� ז"ל האר"י כתבי  עפ"י 

וג� מונקאטש , בק"ק ראיתי  כאשר זו תפלה

אחר זו תפלה פע�  בשו� אומר איני  אני 

עכ"ל. ע"ה" מורתי ואמי  זצ"ל  הגאו� אבי

המצות שער בספר המהרח "ו כתב כ� כמו

ויחי) פ' "עני� (סו�  � ז"ל האר"י רבנו  בש�

נ  על שאומרי� הנפטרי�ההשכבות פשות

מנוחה ספרד קהילות ציבור שלוחי כמנהג

עליה� מלעיג זלה "ה מורי  הי' כו' נכונה

נשמת מעלי�  היו שלא  אומר והיה מאד

כ



אי�  א� מורידי� היו לפעמי�  אבל המת,

עכ"ל. לכ�" ראוי  ההוא המת נפש 

דיש הנ"ל אליעזר צי� בשו"ת ותיר�

האר"י היה  דלא המהרח"ו דאמר מהא ללמוד 

משו� ההשכבה האומרי� על מלעיג  ז"ל

לנפטר , כלל תועלת באמירתה  שאי� דסבר

שליחי מפי  נאמרת שהיתה שראה מפני אלא

שהיו  ועוד ראויה, שאינה בכוונה הציבור 

הביאו  ובזה הנפטר, בשבחי ומרבי� מוספי�

לכ�  ראוי  שאינו במקו� עונותיו שיזכרו

לנפש גדול נזק בזה גורמי� היו וממילא

הנפטר .

היחיאלי  קונטרס בספר כתב הש�וכ� (בית

דעת� ) על  יעלה ואל  ד "ה  דרבינו סו� לבאר שנחל�

שליחי למנהג אלא לעג  לא  ז"ל האר"י 

ההשכבות בנוסח  המאריכי� בספרד  הציבור 

הש"צ  ליתר מיהו  הנפטר, שבחי ובריבוי

כי כתב כ�  כמו  כלל. לעג  לא האשכנזי�

ואתערותא גדול צור� ההשכבות לאמירת 

ועליוני� לעילא, אתערותא עביד דלתתא

ועל  התחתוני�, פי לאמרי לפעמי� מחכי� 

ובלא קצרה בדר�  לאומרה יש  פני� כל 

מהא לדבר ורמז  לנפטר, ותארי�  שבחי�

רות במגילת ד )דנאמר ל ��צרי�(ב, "ו�אמר �ְִֶַַֹ

ההשכבה יאמרו שא�  והיינו ע�כ�", ִֶָה '

וג� מאוד , לנפטר הדבר יועיל קצרה, בדר� 

וע"ש . יזיק שלא ודאי ח "ו  יועיל שלא  באופ�

הקצרה דדר�  עולה , לעיל  ומהאמור

יתר ולהרבות להארי�  שלא וישתדל עדיפא

וכשאומר הנ "ל , טעמי מהני  המידה על

שמות מספר  יחד  שיכלול עדי� ההשכבה

השדה פרי בשו"ת כתב וכ� (ח"אנפטרי� ,

עט ) בזוה"ק סי ' מהנאמר  לדבריו סמ�  והביא

בשלח ) יג)עה"פ(פ' ד , ב' ע �י(מלכי�  "�ת�� �ְִַ

לטיבותא , תרתי יבואו ובזה י�בת", ִֶָָֹֹאנכי

מתי שאר בתו�  הנפטר שכולל משו� חדא 

ובזה הציבור , מטריח דאינו  ועוד ישראל ,

העלה וכ�  לנפטר. גדולה תועלת תהא

בשו"ת מוצפי הגרב"צ באור�  הדברי�

ציו� מא)מבשרת סי' ע"ש .(ח "ד 

יוס�  בילקוט הראש"ל  מר�  מו"ר וכ"כ

תקלו) עמוד האומרי�(אבילות חזני� אות�

טוב  השכינה" כנפי  "תחת נכונה מנוחה

וציי�  זאת. לומר שאי� מדיבור� , שתיקות�

במסכת הברית  לוחות שני בספר כתב שכ� 

עג)שבועות  ד� נז  שבד� בספר(בהגה עוד ועיי�

זרה עבודה  על להגרש "ק, עבודה  עבודת 

וכו') אנטונינוס  כשמת ד "ה ע "ב י נשמותיה�(ד� כי  .

כתב  וכ�  ע"ש . וכו'. השכינה, כנפי  על ש "צ

קדמות ח )במדבר אות ג האר"י(מערכת בש� 

עיני� בפתח עוד ועיי� ד "הז"ל. לא. (שבת

הלל ) של  והוסי�ענותנותו ע"ש . תקלח ). עמוד (ש�

באמירת המתי�  בשבח להרבות  שלא  נכו�

המרח� בקצרה: ויאמרו וכו', נכונה  מנוחה

ע"כ. וכו'. בריותיו כל  על

מה להביא לנכו� מצאתי דברי ולסיו�

אפרי� שערי  בספר סל"ב)שכתב י דברי(שער 

ההשכבה אמירת בעניי� והתעוררות חיזוק

שמהראוי פי על  "א�  � להארי� וז"ל שלא

מ"מ  ויו"ט, בשבת נשמות הזכרת בעסק

חטופה , רחמי�  מלא אל לומר  לו אי�  הש "�

ומה בפיה� , וטוחני� חוטפי� גרגרני� והרבה 

על  ובקשה תחינה הגוררת טחינה יסכו� 

אינו  א�  לבו  אל ית� והחי המתי�, נפשות 

זאת המזכיר והש "� מזכיר, הוא למה שואל

לדרוש בחיי�  נפשו הש�  כי לבו אל ישיב

במנוחה לפקד� בעד� ולהעתיר המתי�, אל

זכויות את נשמת� כח יעורר בזה נכונה

ישני� שפתי דובב ויהיה וצדקות�, שלה�

ה ' בבית שבתו ביתו ובעד בעדו להעתיר

בשפה ויאמר בכונה, מעט וטוב ימי�, לאור� 

לאחד  קולו יגביה לא וג� ובנעימה, ברורה

בעול� יכשר איזה  יודע מי כי לאחד, וינמי� 

כי



ישפוט  עיניו למראה א�  א� כי  הנשמות ,

במעשה חז "ל  מ "ש  נודע הלא מזה, גדול שזה

למטה עליוני� ראיתי  הפו� עול� שהיה

בבקשת שאדרבה  וג�  וכו', למעלה ותחתוני�

הבינוני� , על להתפלל  מצוה יותר רחמי�

אל  לבוא מספיקי�  שלה� זכויות שאי� 

שתפלת בתפלה, לה�  לעזור וצרי� מנוחת� 

לה� , מועלת בעד� שעושי� והצדקות  החיי�

וכולל  רחמי�  מלא אל אומר הש"�  וא� 

משכבות� על וינוחו יסיי� יחד  נפטרי� איזה 

עכ"ד. בשלו�"

מאמר במהרה בנו שיתקיי� רצו�  ויהי

ח )הפסוק כה, לנצח (ישעיהו ה�ות "��ע �ִֶֶַַַָָ

וחר�ת �ני� �ל  מעל �מעה ה' אדני ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹ�מחה

ונזכה ��ר " ה' �י האר� �ל מעל יסיר ִִִֵֵֶַַָָָָע��

ביהמ "ק  ובבניי� צדקנו משיח בביאת לראות

אמ�. בימינו. במהרה

מח סימ� 

ס"י) תקמ"ח  סימ� חיי� ואורח  ס"א  ת ' סימ� דעה יורה  (שו"ע

שאלה :

âåäðì íäéìò êéà ,íéìáà éãé ìò éúìàùð
íéìåëé éúîéàå úáù áøòá úåìáà éîé êåúá
íäéìò íà ,íäìù úåìáàä úà ÷éñôäì
,ùîî úáùä úñéðë ãò úåìáàä úà êéùîäì
úìáâä äîå ,ä÷éñôäì íéã÷äì øùôà åà

.úåìáàä ú÷ñôäì ÷éåãîä ïîæä

‚Â‰�Ï ‚Â‰�Ï ˘È ÔÈ„‰ ¯˜ÈÚÓ ‰·Â˘˙

Â�ÈÈ‰Â ,˘ÓÓ ‰ÚÈ˜˘Ï ÍÂÓÒ ˙ÂÏ·‡ È‚‰�Ó

˙¯ÈÓ‡· ˙·˘‰ ÂÈÏÚ Ï·È˜ ¯Â·Èˆ‰˘ ‰Ú˘Ó

Ú˜¯˜‰ ÏÚ ‰·È˘È È�È„· ¯˜ÈÚ· ,‰ÏÎ È‡Â·

ÌÂ˜Ó ˘È˘ ‡Ï‡ ,Ò"˘‰Ó ÍÓÒ ‰ÊÏ ˘È˘

˙È·· ÏÏÙ˙Ó˘ ÔÂ‚Î ,Í¯Âˆ‰ ÌÂ˜Ó· Ï˜‰Ï

‚ÏÙ ÔÓÊÓ ÂÈ¯Â‚Ó ÌÂ˜ÓÓ ˜ÂÁ¯‰ ˙Ò�Î‰

Ë¯Ù·Â ,‰ÚÈ˜˘‰ È�ÙÏ ÚÈ·¯Â ‰Ú˘Î ‰Á�Ó‰

¯‰ÊÈÂ ,Ì„˜ÂÓ ˙·˘ ÂÈÏÚ Ï·È˜„ ‡ÎÈ‰

˙·˘ ˙ÒÈ�Î ¯Á‡ ÛÈÏÁÈ˘ ÂÈ„‚· ÛÈÏÁÓ˘

.‰ÚÈ¯˜· ·ÈÈÁ˙È ‡Ï˘

בזה ונמצא  הפוסקי�, דנו זו בשאלה  הנה

שונות שיטות :ארבע

או"ח אברה� המג� שיטת תקמ"ח א. (סימ�

יד ') לקיי�ס"ק יו"ט , בערב אפילו  להחמיר

והוא ממש , טוב יו� כניסת עד  אבלות

להתרח�  ש� , השו"ע של  ההיתר את  מסביר

שזה לחשיכה , סמו� המנחה  תפילת אחרי 

טוב  ביו� הזו  הרחיצה הנאת שיש  מפני רק

טוב  ביו� ניכרת שפעולתו  נמצא  בעצמו 

השלכה לה� שאי� דברי�  שאר אבל עצמו ,

בהנ�  "ודווקא וז"ל אסור . טוב , יו� על

עכשיו  דכשרח� הרגל , לכבוד שבאי�  דשרי,

אבילות , דיני שאר אבל  ברגל, ממנו נהנה

עד  נוהגי�  מנעל , וחליצת קרקע ישיבת  כגו�

כמ"ש  ס "ת)שתחש�  יו"ד  כתב (בטור  וכ�  ,

וכו' המיטה כפית  גבי בהדיא יוס� הנמוקי 

"עכ"ל.

חמד ·. שדה  בספר שיטה יש  זו  לעומת

ס "א) אות אבלות  מערכת דיני�  שמקילה(אסיפת 

אחרי מיד כבר  שבת בערב בהלכות ביותר

זכור בספר המגיה "ורב  וז"ל היו� חצות

ע "ד )לאברה� ס "ג ז' אהר� (מ "ג  שהרב  הביא 

עכ"ל. הנ"ל חצות דאחר למנהג  סמ� כתב

קמא בבא מגמ ' לזה סמ�  שכתב  למי וראיתי

חייב (לב:) ר� אומר יהודה ב�  איסי "דתניא 

שבת בערב איסי  ומודה משונה, שהוא מפני 

ר�  שהוא מפני פטור  שהוא השמשות בי�

כב



חנינא כדר ' איכא, ברשות  מאי  וכו ' ברשות

כלה לקראת ונצא  בואו  חנינא ר' דאמר

"שכל  וז"ל  הרא"ש  ופירש  ע"כ . מלכתא ,

שבת" צרכי ולהכי� לטרוח למהר ברשות

אשר "י ובהגהות . בש�(ש�)עכ"ל מביא

מתו�  פרש "י  "וכ�  לשונו וזה זרוע, האור

אלא שמשות  בי� דווקא לאו ללמוד יש  כ� 

לאפות שבת צרכי לתק� שמתחילי� בשעה

מחצי דהיינו ברשות , הוי  הרי  ולצלות ולבשל

ע"כ. להעריב ", היו� שמתחיל  ולמעלה יו� 

בערב  אבילות  בהלכות  שמיקלי�  כיו� ולכ�

איפא יש  שבת, לכבוד להתכונ� כדי שבת

והב�. היו� , מחצי מתחילות שההכנות סמ� 

שאול‚. גבעת ע "ב)בשו"ת  כתב (ס '

שבת בערב העול� שנוהגי� "דמה  בזה"ל

וספסל  כסא על לישב אבלות ימי  שבעת תו�

מפני היו� חצות אחר תיכ� מנעלי� וללבוש

בעלי לכל  וראוי  הוא, טעות השבת  כבוד

המקלי� אנשי� באות� ולגעור  למחות תורה 

והובא עיי"ש. מנהג�", ולבטל זה בדבר

יו "ד  תשובה סק "א)בפתחי ת' סי ' שלא( אלא ,

או  כהמג "א להחמיר א� בזה דעתו פירש 

קיבל  דא� דעתו ואולי  קצת. להקדי� להקל

כמו  ולמעלה שעות  משתי שרי שבת עליו

להל�. שיתבאר

הגאו� „. של שיטתו את  לפנינו  ויש 

ביד חיי�  בס' ע')החבי"� אות קכ"ה (סימ�

בזמ�  האבלות את  להפסיק שאפשר שסובר

לפני ומחצה שעות  שתי היינו  קטנה , מנחה 

חמד  בשדה דבריו הובאו החמה. שקיעת 

המנהג.(ש�) הוא שכ�  ומציי�

ציו� שיבת ס')ובשו"ת  בפתחי(סימ� הובא

משעה(ש�)תשובה "ולכ�  בזה"ל  כתב

אמירת דהיינו  שבת עליה�  קיבלו שהקהל 

דאז  אבלות , די�  פסק ערבית בתפילת ברכו

עומד  שהאבל  נוהגי� וכ�  שבת, הכנסת  הוא

וקוד� הכנסת , לבית חו� למנחה בע"ש 

שיכנס  לאבל קוראי� ברכו מתחיל  שהחז� 

במקו� דר האבל א� זה  וכל מנעליו , ונועל

אחר נגרר והיחיד בציבור, שמתפללי�

שאי�  במקו� דר האבל א� אבל הציבור 

ודאי בציבור, להתפלל  מני� ש� ואי� קהל,

שבת עליו לקבל  להקדי� רשאי  האבל  שאי� 

עצמו  את לפטור כדי גדול היו� בעוד 

שבתות בכל  נוהג  שהוא וא� האבלות, מדיני 

הקודש , על מחול  הרבה להוסי� השנה

אינו  האבלות  שבתו� בע"ש  הכי אפילו

קוד� אבלות דיני חיוב מעליו  להסיר רשאי 

ומחצה שעות ב ' שהוא קטנה, מנחה  זמ� 

קדושת עליו לקבל יכול ואינו  הלילה , קוד� 

דאחר ומשמע ע"כ . לכ�" קוד� השבת 

זמ�  שזה אע"פ להקדי� רשאי  קטנה מנחה

בפתחי דייק וכ�  השקיעה, לפני הרבה

ע"ש . תשובה,

החיי� גשר בספר שכתב מה נדחה ובזה

ז "ל  טיקוצינסקי סעי�להגרי"מ כ "א פרק  (ח "י 

מנחהג') מזמ�  להקל ציו�" ה"שיבת דדעת

על  לסמו� יכולי� הדחק בזמ�  וכ� קטנה,

שנתבאר מה ולפי קטנה . מנחה בזמ� המקלי�

שקיבל  רק היינו ציו� בשיבת שהקל מה כל 

למתבונ�  שיראה כפי  מקוד� השבת את עליו

חמד  בשדי כתב בזה וכיוצא (ש�)בדבריו.

וז"ל  ציו� שיבת הרב של  הציטוט אחרי 

שבת לקבל  מקדי� אינו שא� ודאי "ומשמע

כיוו�  הנ"ל הדברי�  לו  הותר לא יו� מבעוד

השיג  וכ� עכ"ל . אצלו" חול  עדיי�  שהוא

אליעזר  צי� בשו"ת  קונטרסעליו מ"ט  סימ� (ח "ז 

יא') פרק יעקב בשו "ע אב� שמבואר  וא� ע "ש.

המנחה פלג  קוד� שבת שקבלת  ס"ד  רס"ג  ס'

קבלה אינה השקיעה קוד� ורבע שעה  שהיא

במ"ב כמבואר  דיעבד לעני� ס"קאפילו (ש�

ובבה"לי "ח ) הלילה), קוד� ד "ה שהמ"א(ש� הביא

רס "א) לקבל (בסימ� שאפשר הב"ח בש�  כתב

שכוונתו  לענ"ד  נראה הלילה, קוד� שעתיי�

שבת , קבלת  מדי�  אינה כא� שהקבלה  בזה

כג



שכל  כעי�  לשבת , סמו� עצמו שמכי� אלא

כמבואר זו  בשעה ממלאכה  פורש  הע� 

ס "א)בשו"ע רנ"א  .(בסי'

נתבאר "וכבר  כתב השולח�  הערו� והרב

האבלות , סימני מבטלי� קטנה מנחה דמזמ� 

לשבת , סמו�  עד מנעלי� ילבש  לא  אבל

שעה שהוא ולמעלה המנחה  מפלג והיינו 

שמבטלי�  ויש  וכו ', הלילה  קוד�  ורביע

ויש היו�, חצות אחר בע"ש  תכ� האבלות

אלא גמור איסור  ועושי�  זה על  להזהיר�

בדבריו  והנה ." וכו' המנחה מפלג כמ "ש

נעילת לבי� אבלות  דיני שאר בי�  חילק

השבת , קוד�  ורביע שעה דהוי מנעלי� 

טע� . לזה וצרי� 

מדברי הנה הקרקע על  ישיבה ולגבי 

מזמ�  בזה  דמיקל נראה השולח� הערו�

שכתב  ממה ממנעלי� , יותר קטנה מנחה 

בביאור שכתב וכמו אבלות", סימני "מבטלי� 

אליעזר  צי� בשו"ת פני(ש�)דבריו ובשו"ת  ,

חיו"ד לא')אהר� ל ' כט ' והרחיב (סימני� הארי�

על  לישב המנהג  וחיזק וקיי� היריעה, את

שכותב  וכפי ולמעלה, המנחה מ�  כסא גבי

בפני שנהגו גדול ותיקי� מנהג הוא  הוא ש�

ע"ש . באבל המיקל  כדברי והלכה חכמי� 

אומר יביע בשו"ת לט 'אבל סימ� יו"ד  (ח "ט 

א') לישב אות  האבל שצרי�  להוכיח  הארי�

כי החמה לשקיעת  סמו�  עד הקרקע ע"ג

לו  יש  הקרקע ע"ג ישיבה של זה די�  יסוד

באריכות . ע"ש  מהש"ס , סמ� 

עובדיה בחזו� כתב בגדי� לבישת  ולגבי 

פ "ב) עמוד  ג ' שבת(אבלות בגדי ללבוש  שיזהר

בקריעה , יתחייב שלא  כדי שבת שקיבל אחר

בילקוט  ועיי� נרות. הדלקת  אחר האשה וכ�

לד ')יוס� סימ� ואבלות חולי� "ויש(ביקור  שכתב 

סמו�  או  היו� חצות אחר שישי  ביו� שקמי�

לבטל  ויש  ביד� , הוא  וטעות קטנה למנחה

יעשו  האבל בבית מתפללי� א�  אלא מנהג� 

הבגדי� ויחליפו שבת  קבלת  לפני הפסקה 

מזמור לפני שבת לקבלת סמו� העליוני�

יחליפו  הכנסת בבית מתפללי� וא� וכו'. לדוד

הכנסת . לבית להליכת� ממש  סמו�  הבגדי�

תו�  גופ� כל להתרח� לאבלי�  שאסור וברור

ונראה ע"כ . וכו'", שבת  בערב ג� שבעה

אפילו  הבגדי� להחלי� הצור� במקו� דהיקל

שבת . קבלת לפני 

כגו�  גדול  צור�  דבשעת נראה ומ"מ

מוגבל  שהוא או  מרוחק, במקו� שמתפלל

המקלי� על  לסמו� יש להתארג�  כשעה וצרי�

השקיעה , לפני  ורביע כשעה  המנחה פלג  מזמ�

הזה , מהזמ� השבת  עליו  קיבל  א� ובפרט

צי�  בשו"ת כתב וכ�  לעיל. שנתבאר וכמו

בכל (ש�)אליעזר האידנא המנהג הוא  "וכ�

לביהכנ "ס  בא ל"ע שהאבל  מקו� בכל מקו� 

יו� עוד עדיי� כשהוא שבת קבלת לפני 

באי�  ברגליו, ונעלי� שבת בבגדי מלובש 

ביהכנ "ס  בפרוזדור עומד  רק ונשאר פה , פוצה

וכ"כ  וכו'". שיר מזמור אמירת לפני עד

ח"ב הלכה משיב קכח ')בשו "ת שקיבל (ס' דכל 

לנעול  לו  מותר  קטנה מנחה אחר שבת עליו

כסא ע"ג  ולישב וכ� מנעליו ע"ש. ספסל  או

חיי� שלמת בשו"ת רכז')הוא  לי(ס' "ונראה

כמ "ש המנחה  פלג  אחר שבת שיקבל  שהנכו�

בש "ע ס "ד )מר�  רסג' הראוי(ס ' זמ� שזהו 

האבלות". יפסיק ואז שבת לקבלת 

כד



מפתחות 

מב סימ� 

éøåîæî íéëéùîî êë øçà ãéîå íéøéùä øéù äçðî øçà ù"øòá àåø÷ì íéâäåðä ïéðòá
ïåéë ,íéøéùä øéù øçàì ùéã÷á ÷éñôäì íäì ïéàù äàøðù 'à úåàá áúë ,äððøð åëì

äçåðî úéá øåãñî äàøð êëå ,íéùéã÷á ïéáøî ïéàå ãçà íðéðòù(ç"îøú úðùî åðøååéì ñåôã)

ùãåçä úìéôú øåãéñîå(â"ðøú úðùî åðøååéì ñåôã)øçà ùéã÷ øîåì âäðù éîù áúë 'á úåàáå ,
äåöî ìòå ,äîöò éðôá äåöîë áéùçù øîåì øùôàù êåîñéù éî ìò åì ùé íéøéùä øéù

äùéøôá øàåáîë ùéã÷ íéøîåà äîöò éðôá(äð ïîéñ).

מג  סימ� 

äùøãä éøçàå úáùä íåéì øéù øåîæî éðôì äùøã øîåì íéâäåðù úåîå÷îì íòè áúë
øîåàå ïæçä øæåçå ,ìàøùé ìò ùéã÷ íéøîåà äùøãä øçàå ,ìàøùé ìò ùéã÷ íéøîåà
íåùî äæá ïéàù ,àåä ïåëð âäðîù ùéã÷ éöçå êìî 'ä øåîæîå úáùä íåéì øéù øåîæî

â"äðëá ë"ùî(ä"ð ïîéñ è"äâä).äðåù íðééðòù ïåéë ,íéùéã÷á ïéáøî ïéàù

מד סימ� 

ò"åùá ë"ùî àéáä 'à úåàá êøãä úìéôú ïéðòá(æ"ñ è"éø 'ñá)ìò êøáì åâäð ãøôñáù
úåçôá åìéôà øúåéá äðëñá ÷æçåîáå ,äðëñ ú÷æçá íéëøãä ìëù äñøô øåòéùá êøã
êøã êøåà éôì ããîð äñøô øåòéù íàä íéðåøçàä å÷ìçðù àéáä 'âå 'á úåàáå ,äñøôî
øåòéùá äòéñð ìò íéëøáî ÷ôñîù ã úåàá äìòäå ,äñøô êåìä ìù ïîæ øåòéù éôì åà
àåäù äìòä å úåàáå ,ìîåâä úëøáì ïéãä àåäù áúë 'ä úåàáå ,äñøô êåìéä ìù ïîæ
êøãäù ô"òà êøãä úìéôú êøáî â"äëá ,úéðåøéò ïéá êøãá äòåðú ñîåòá òñåðù ïéãä
úå÷ã 72 î øúåé òñåðå êøãá àöîðù ïåéë î"î ,úå÷ã íéøùòî øúåé úëøåà àì äîöò
ìáà ,êøãä úìéôú êøáî äòåðú ñîåòáå ÷÷ôá àöîð àåäù úîçî êøãä áåëéòù óà
òñåðùë íâ î"îå ,úå÷ã 72ì óøèöî àì êøãá òñåð àìå ÷÷ôá ãîåò àåäù ïîæä

.úåëìîå íù àìá êøãä úìéôú úà øîåì ùé äñøô ìù êøåà øåòùá øéòì õåçî

מה סימ� 

ë"ëå åéðáì á÷òé úëøáî øáãì êîñ áúë 'à úåàá êøáúîä ùàø ìò ãé úîéù ïéðòá
(ç úåà íéðá ìåãéâ ÷øô) äîëç úéùàøá øôñáíééãéä úçðä úåòîùî ãåñä ô"òå ,

.íéàéáðä úôå÷úá óàå íã÷ éîéá åâäð ïëã äàøðå ,ä÷åîòå äáåùç êøáúîä ùàø ìò
éúùá êøáì ïúéð àîù åà à÷ååã ïéîéáå úçà ãéá êøáì ùé íàä íé÷ñåôä å÷ìçðå
êøáúîä ùàø ìò åéãé éúù úîéùá óà êøáì ìåëéå êëá ãéô÷äì êéøö ïéà àðéãìå ,íééãé
,íäéìò åúéìè çéðéù áàä ìöà àåáì íéâäåðù íòè áúë 'á úåàáå ,íéðåøçàä ë"ëå

áø êì äùò ú"åùá ë"ëå äðîî úòã çéñäì àìùå äëøáäì áì ïúéì éãë(è 'éñ â"ç)

כה



äøåú øåàá à"èéìù æåæî î"øâäå(ç"îùú éøùú)éðô íâå íéãìéä éðô íâù ãéô÷äì ùéå ,
äèåñá øàåáîë íéðäëä ìåî åéäé áàä(:èì)ò"åùáå(â"ëñ ç"ë÷ ïîéñ).

מו  סימ� 

áùçî åà ãééð ïåôìè åà [3ôî] éðåøè÷ìà äèì÷ä øéùëî àñëä úéáì ñéðëäì ïéðòá
éåñéë] íééåñéë éðùá íä íéñåëîù ïåéë ,øéúäì äìòä äøåú éøáã íðåøëæá íéèì÷åîù
ãåòá äñëî éåäã åñéëá ïðúåðùë ïëù ìëîå ,[øéùëîä ìù éðåöéç éåñéëå ,ïåøëæì éîéðô

ã"ç à"áéá øàåáîä ïéòëå íééåñéë éðù('ë ïîéñ óåñ ã"åé).úéðåøè÷ìà äøåöá íéèì÷åîù èøôá

מזסימ  �

å÷ìçð ùãåç á"é øçàìù àéáä à úåàá øèôð úîùð éåìéòì äáëùää úøéîà ïééðòá
,úåúáùá ÷ø äøîåàì ùé àîù åà ,äìáâä àìì äøîåàìå êéùîäì øúåî íàä íé÷ñåôä
õøà êøã íåùî úàæå ,åîöò äãé÷ôä íåéáå äãé÷ôä íåé éðôìù úáùá ïëå íéáåè íéîé
ïëå áìä ïî çëúùéù äæ ïîæî åéìò äøæâù ùãåç á"é øçà øèôðä úà íéøéëæî ïéàã

íéìòô áøá ç"éøâäù àéáä 'á úåàáå .íéðåàâä úòã äàøð(äì 'éñ ç"åà ã"ç)÷åìçì àöé
â úåàáå ,äáëùä øîåì éãë ä÷ãö úúì êéøö ïéàå ,äøòùäá éåìú øáãä ïéàù äæá
øçà úáùá ïëå éùéîçå éðù éîéá äøåúä úàéø÷ øçà ùéã÷ øîàé ìáàäù áåèù áúë
äøîåàìå êéùîäì äöåøäã äìòä ã úåàáå ,äáëùää êë øçà øîàéå ,éòéáù úééìò

éãáò ìéëùé ú"åù ã"ëå ,êåîñéù äî ìò åì ùé ùãåç áé øçàì íâãî 'éñ ç"åàç æ"ç)

(àé äìàùäëøá äðéàã äúøéîàá äìáâäå øåñéà ïéà ,ùãåç á"é êåú àôåâ ìáàä úðùáå .
ïåëðå ,øèôðä ð"òì øåáòá àîìòá äðéçúå äù÷á àìà ,úåëìîå íù úøëæà äá ïéàå
éðåìô ïá éðåìô ìò íçøéå ìåîçé ñåçé àåä åéúåéøá ìò íçøîä' äøö÷ ïåùìá äøîàì

.íéðåøçàä åáúë ïëùå 'ïãò ïâá åðçéðú 'ä çåø

מח סימ� 

à"âîä úòã ,äæ ïéãá íéðåøçàá úåèéù 'ã áúë úáù úàø÷ì íéìáàì äðëä ïéðòá
ç"åà('ãé ÷"ñ ç"î÷ú ïîéñ)ãîç äãùä úòã ,ùîî úáùä êåîñ ãòúåìáà úëøòî íéðéã úôéñà)

(à"ñ úåàìåàù úòáâ ú"åù úòã ,íåéä úåöç éøçà ãéîù(á"ò 'ñ)úåòù éúùîã äàøð
ãéá íééç 'ñá ó"éáçä úòãå úáùä íãå÷('ò úåà ä"ë÷ ïîéñ)äðè÷ äçðî ïîæîù øáåñù

éìçäì øùôàéâäðî âåäðì âåäðì ùé øùôàù àëéä ïéãä ø÷éòîù äìòäå ,íéãâá ó
éàåá úøéîàá úáùä åéìò ìáé÷ øåáéöäù äòùî åðééäå ,ùîî äòé÷ùì êåîñ úåìáà
ì÷äì íå÷î ùéù àìà ,ñ"ùäî êîñ äæì ùéù ò÷ø÷ä ìò äáéùé éðéãá ø÷éòá ,äìë
äçðîä âìô ïîæî åéøåâî íå÷îî ÷åçøä úñðëä úéáá ììôúîù ïåâë ,êøåöä íå÷îá
éìçîù øäæéå ,íã÷åî úáù åéìò ìáé÷ã àëéä èøôáå ,äòé÷ùä éðôì òéáøå äòùëó

éìçéù åéãâá.äòéø÷á áééçúé àìù úáù úñéðë øçà ó

כו
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