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להחזקת שיעורי התורה

הרב אברהם ב .לוי הי"ו
לזכר נשמת אביו
הרב נחום זצ"ל

נלב"ע כ' תשרי תשכ"ג

"לעובדה ולשמרה "
אד הראשו הוש בג עד "לעבדה ולשמרה" .וכי יעלה על הדעת שג עד באמת היתה
זקוקה לעבודה ולשמירה? בפני מי היה צור לשומרה – הרי אד הראשו היה האד
היחיד בעול?!
האור החיי הקדוש מסביר שודאי שאד הראשו לא היה אמור להיות עסוק בגינו.
העבודה והשמירה הייתה כנגד ג העד הרוחני שלו ,ודבר זה נוגע לא לאד הראשו בלבד
אלא לכל אחד ואחד .לכל אחד מאתנו יש את ה'ג' העתידי – ש נמשי להתקיי לנצח
נצחי .עלינו לעובדו ולשומרו כדי שבבוא הזמ נמצא אותו במצב הטוב ביותר.
ומהי העבודה והשמירה? ראשית כל ,הג זקוק לגש .האור החיי מבאר שהגש הוא
התורה כמו שנאמר יערו כמטר לקחי .עסק התורה הוא הגש היורד על הג ומחיה
אותו .א אחרי הגש הג זקוק ג 'לעבודה' כדי שהתועלת של הגש תנוצל באופ
המקסימלי .העבודה היא העמל וההתאמצות השכלית שהאד משקיע בתורתו.
ומהי השמירה? כא התשובה מובנת מאליה – השמירה היא מפני העבירות המאבדות
כל חלקה טובה בנחלתנו העתידית .למרות שאנחנו לא רואי זאת באופ מוחשי ,ה'ג'
שלנו נמצא ממש תחת ידינו – אנחנו פועלי בו כל הזמ ה לטוב וה למוטב .עלינו
לחיות ע מודעות לתוצאות העצומות והמיידיות של מעשינו למרות שאנחנו לא נראה
את כל מה שהפעלנו עד לאחר זמ.
משל למה הדבר דומה ,לעשיר שקנה נברשת מפוארת אשר לא נראתה כמוה בכל
תולדות העיירה .כדי להראות את כבוד עושרו ,הוא עשה מסיבה והזמי את ידידיו ומכריו
לבא לראות את הנברשת במלוא תפארתה .בדיוק באותו זמ ,עבר עני מדלת לדלת וקיב
נדבות .כאשר הגיע לבית העשיר ,העשיר ריח עליו ואמר לו לעלות למעלה לעליית הגג,
ש הוא שומר את הבגדי הישני" .קח מכל אשר תחפו" ,אמר העשיר "א היזהר לא
לשלוח יד בערימת החבלי שתראה ש באמצע החדר ".בשמחה עלה העני ואס ערימה
שלימה של בגדי .כשעמד לצאת ,הוא הסתכל סביבו למצוא משהו שיוכל לקשור בו את
הבגדי על מנת לשאת .מבטו נפל על החבלי באמצע החדר .הוא זכר שבעל הבית
הזהיר אותו לבל יגע בחבלי ,א הוא חשב לעצמו 'מה כבר אפסיד א אקח חתיכה קטנה
מהחבל?' בלי לחשוב הרבה ,הוא חת במהירות חתיכה קטנה .לאמיתו של דבר החבל
ההוא היה החבל שבו קשרו את הנברשת לתקרה .את המש הסיפור את יכולי לתאר
לבד...
הנמשל הוא שאי לנו מושג כמה המעשי שלנו מגיעי ,ואת השפעת העצומה לנצח
נצחי .בואו נחיה ע מודעות ערה לכ .בואו נראה בכל רגע של החיי הזדמנות פז
לזרוע זרעי שיצמיחו לנו אושר נצחי .וכל שכ שניזהר לא לגרו לעצמנו חרטה נצחית
על ידי מעשי לא ראויי .בואו ננצל היטב את ההזדמנות – זו אינה הזדמנות של פע
בחיי אלא הזדמנות של נצח נצחי.
א גוט שאבעס
הרב בנימי יעקובסו  מערכת 'היכלי תורה'
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בסוגייתינו מבואר שממה שנאמר )דברים טז טו( והיית אך שמח
ישללמודריבוילשמחהומיעוטמשמחה,וביארובגמראשיש
לרבותחיובהשמחהלליליוםיוםטובהאחרוןכיוןשישחיוב
שמחהלפניולהביאקרבןשלמישמחה,ולמעטחיובהשמחה
מהלילה הראשון כיון שאין חיוב שלמי שמחה לפניו .ודנו
הפוסקים אם גם בזמנינו אין חיוב שמחה בלילה הראשון.
שיתכןלומרשדווקאבזמןשהיהביתהמקדשקייםוהיהחיוב
שלמישמחה,והיומביאיםשלמישמחהרקמיומושליוםטוב
ראשוןולאבלילה,לכןלאהיהחיובשמחהבלילה.אבלבזמן
הזה שאין מקיימים חיוב שמחה אלא בכסות נקיה ויין ישן
יתכןשאיןלחלקבזהביןלילושליוםהראשוןליומו,וישחיוב
שמחהגםבלילהיוםהראשוןשלחג.ובשו"תאבנינזר)או"חסי'
תכג( נקט שדבר ברור הוא שלא נתמעט ליל יום טוב ראשון
אלא מחיוב שמחה של שלמי שמחה ולא משאר שמחות .וכן
כתב בחזון איש )או"ח סי' קכד לדף עא .(.אך בשאגת אריה )סי' סח(
נקט שאין חיוב שמחה בלילה הראשון מדאורייתא גם בזמן
הזה,ורקמדרבנןחייביםבובשמחה,וכןכתבובשו"תמהר"ם
שיק)סי'שמה(ובשו"תעמודיאור)סי'לג(.
ונפקא מינא בין הסוברים שחיוב השמחה הוא מדאורייתא
לסובריםשחיובהשמחהאינואלאמדרבנן,לעניןקידושלבנה
בליל יום טוב ראשון כשהוא סוף זמן קידוש לבנה ,שיש מן
הפוסקים שכתבו שאין לקדש בו את הלבנה כיון שחייבים בו
בשמחת יום טוב ואין מערבים שמחה בשמחה )שו"ת הרמ"ע
מפאנו סי' עח( .ובשו"ת הב"ח )סי' פ( כתב שמעשה היה בשנת
הש"צשלאנראיתהלבנהעדלילט"ו,ויששטענושאיןלקדש
הלבנהבליליוםטובכיוןשאיןמערביםשמחהבשמחה)וראה
עודלעניןקידושלבנהביוםטובמטעםאיןמערביםשמחהבשמחה,בעולתשבת
סי'תכו,שיוריכנה"גסי'תכוהגה"טסק"ג,פריחדשסי'תכו,מגןאברהםשםסק"ז

וט"ז שם סק"א( .והנה בשו"ת הרשב"א )ח"ג סי' רעו( כתב שמותר
לישאאשהבפוריםואיןלחושבזהמשוםאיןמערביםשמחה
בשמחה,וביארבשו"תכתבסופר)סי'קלח(שדעתהרשב"אהיא
שדווקא אם חיוב השמחה הוא מן התורה אומרים בזה שאין
מערבים שמחה בשמחה ,אבל בפורים כיון שחיוב השמחה
אינו אלא מדרבנן אין אומרים בו שאין מערבים שמחה
בשמחה .ואם כן לדעת הסוברים שחיוב שמחה בליל יום טוב
ראשוןהואמןהתורה,ישלאסורלקדשבואתהלבנהמשום
שאיןמערביםשמחהבשמחה.אךלדעתהסובריםשאיןחיוב
שמחה בליל יום טוב ראשון אלא מדבריהם ,נמצא שאין לדון
בזה דין אין מערבים שמחה בשמחה לדעת הרשב"א ,ואין
לאסורלקדשהלבנהבלילט"ומטעםזה.
והנההמגןאברהם)סי'תקמוסק"ג(כתבשעיקרמצוותסעודתיום
טובהיאבלילההראשונה,כיוןשבלילהזהישחיובשמחהמן
התורהבזמנינו,ולכןאיןלישאאשהבערביוםטובכשיצטרכו
לעשות הסעודה בליל יום טוב אף שבשאר ימות הרגל מותר
לעשות סעודה על נישואין שעשו לפני הרגל ,שדין הלילה
הראשון חמור יותר כיון שמצוות הסעודה בו היא מן התורה.
ונשאל בשו"ת אבני צדק )טייטלבוים ,או"ח סי' עד( שהרי לדעת
הרבה אחרונים אין מצות שמחה בלילה הראשון וכמו
שנתבאר .ודן בתשובתו בארוכה אם הלילה הראשון נתמעט
רק מחיוב שמחה של שלמי שמחה או גם משאר שמחות,
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בגמרא דרשו מה שנאמר )שיר השירים ז ב( חמוקי ירכיך ,שעל
התורה פסוקזהמדבר,ונמשלודבריתורהלירך לומר לך מה
ירךבסתראףדבריתורהבסתר.ופירשרש"י)ד"החמוקי( שכבוד
התורההואבצנעא,ולאלהיותיושבושונהבגובהשלעירולא
לשנות לתלמידיו בשוק .וכן פסק בשו"ע )יו"ד סי' רמו סכ"ב( שכל
היגע בתלמודו בצנעה מחכים ,שנאמר ואת צנועים חכמה
)משלייאב( .ובשו"תאבנינזר )אה"עסי'קפט( העירלרבהשואלר'
יצחק האבדק"ק וולאדווקי על ששלח לו מכתב בדברי תורה
בגלויה ולא במכתב סגור כיון שהיה דחוק במעותיו ,והעיר לו
באבני נזר שאין ראוי לעשות כן כיון שכבודה של תורה הוא
בצנעה וכמבואר בסוגייתינו ,ואם כן צריך להקפיד לשלוחאת
דברי התורה בצינעה ,וכשם שלענין כבוד יום טוב מבואר
בגמרא )ראש השנה כז (:שכבודו עדיף על מה שחסה תורה על
ממונם של ישראל ,כך גם כבוד התורה עדיף וצריך להוציא
מעות על משלוח דברי תורה במעטפה ולא בגלויה אף שהוא
דחוקבמעות.
ובשו"ת משנה הלכות )ח"ד סי' כח( נשאל לפי זה על מנהגו של
הגאון הרוגאטשובי בעל הצפנת פענח שדרכו היתה לשלוח
דבריתורהבגלויותולאבמעטפותסגורות,ושלאכפסקהאבני
נזר לאסור .והשיב במשנה הלכות שנראה שגם האבני נזר לא
אסר מצד ההלכה ,שפשוט הוא שמה שאמרו שדברי תורה
צריכים צניעות והסתרה היינו דוקא שלא ללמוד בפרהסיא
ומשוםיוהראוכמושביארהמהרש"א בסוגייתינואומשוםעין
הרע וכמו בלוחות הראשונות שנתנו ברעש ולכן נשברו ,אבל
במשלוח דברי תורה בגלויה אין שייך לא חשש יוהרא ולא
חשש עין הרע .ובפרט שבבית הדואר מונחים כל המכתבים
יחד ואף אחד אינו קורא אותם ואין זו פרהסיא .ובפרט שהרי
לישראל אסור לקרות אגרות של אחרים שהרי אסור לקרות
מכתבי חבירו בחרם דרבינו גרשם ,ונכרי בלאו הכי אינו מבין
אתדבריהתורההכתוביםבגלויה,ואםכןגםכששולחיםדברי
תורה בגלויה הרי הם נשלחים בסתר .ולכן פסיק שפשוט
שמותר לשלוח דברי תורה בגלויה וכמנהג הצפנת פענח ,וכן
ראינולעודהרבהגאוניםשלאהקפידובזה,ואםכןאיןלחוש
לדבריהאבנינזר.
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וכתב שמסתבר כדברי המגן אברהם שיש חיוב שמחה
בלילה הראשון והיינו כיון שלא התמעט הלילה הראשון
אלאמחיובהקרבתשלמישמחהמערביוםטוב,אבלשאר
חיובישמחהנוהגיםבו)וראהשםעוד(.
ובספר קדוש ישראל )עמ' קעט( מסופר שאירע פעם שהצמח
צדיקמויז'ניץלאציוהלשיראףזמרבשעתעריכתשולחנו
בליל יום טוב ראשון ,וכששאלוהו שהרי עכשיו הוא זמן
שמחתינו ולמה לא יזמרו ,השיב שהשלמי שמחה הקריבו
רקלמחרת.
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כתבהרמב"ם )תעניותפ"ההי"ד( ,גזרושלאלנגןבכלישירוכלמיני
זמר ,וכלמשמיעיקולשלשיראסורלשמוחבהןואסורלשמען
מפניהחורבן,ואפילושירהבפהעלהייןאסורהשנאמר)ישעיהו
כד ט( 'בשיר לא ישתו יין' .ומבואר בדברי הרמב"ם שיש חילוק
ביןכלישירלביןשירהבפה,שהשמעתכלישיראסורהלגמרי
גם לא על היין ,אך שירה בפה אינה אסורה אלא על היין .וכן
הוכיחהטור )או"חסי'תקס( ,אךכתבשהרמב"םכתבבתשובה )סי'
רכד(שגםשירהבפהאסורה.
ובשולחןערוך )שם ס"ג( העתיקכדבריהרמב"םשחילקביןשירה
בפה לשירה בכלי .ותמה במגן אברהם )שם סק"ט( על מה שסתם
השו"עולאכתבכדבריהרמב"םבתשובהשגםשירהבפהשלא
על היין אסורה ,והביא מדברי הב"ח )שם ס"ג( שהוכיח מהגמרא
בסוטה )מח (.שגם שירה בפה אסורה ,וכתב שלפי זה נמצא
שהנשים המשוררות בשעת מלאכתן שלא כדין הן עושות.
ובעיון יעקב )גיטין ז .וסוטה מח (.הקשה מנין לו לרמב"ם חילוק זה
ביןשירהבפהלשירהבכלי.
וכתבבשו"תאזנדברו )ח"חסי'נחאותג( שישלבארהטעםשאסרו
שירה בכלי יותר משירה בפה בשני אופנים .שהנה בסוגייתינו
מבואר שנחלקו רבי יוסי וחכמים אם עיקר השירה בבית
המקדשהיתההשירהבפהאועיקרשירהבכלי.ולדעתהסובר
שעיקר שירה בכלי ,יש לפרש שמטעם זה אסרו חכמים שירה
בכלי ,לזכרכליהשירשלביתהמקדששבטלו,ולכןאסרושירה
בכלי בכל האופנים וגם שלא על היין .אבל שירה בפה אינה
מטעםהשירשלביתהמקדששבטל ,אלאמשוםשאסרושמחה
יתירהאחרהחורבן,ולכןלאאסרואלאבשירהעלהיין.אמנם
כל זה הוא לדעת הסובר שעיקר שירה בכלי ,ולהלכה פסק
הרמב"ם )כלי המקדש פ"ג ה"ג( שאין אומרין שירה אלא בפה בלא
כלי ,שעיקר השירה עבודתה בפה .ואם כן צריך לבאר דברי
הרמב"םבאופןאחר,שכיוןשבכלייששמחהיתירהלכןגזרובו
מתחילהבכלהאופנים,ושובאחרזמןגזרוגםבשירהבפהאף
שאיןהשמחהבכךגדולהכלכך,וגזירהזולאגזרואלאבשירה
עלהיין)וראהשו"תאגרותמשהאו"חאסי'קסושכתבלבארעלדרךזוהשניה(.
והוסיף בשו"תאזנדברו שחילוקלדינאעולהביןשניהביאורים
הללו ,לענין שמיעת קול שיר ששרו בפה והוקלט בטייפ ,שיש
לדון אם דינו כדין שירה בפה כיון שאין שומעים ליווי של כלי
נגינה ,או שמא דינו שדין שירה בכלי כיון שהשירה בוקעת
ועולה מתוך כלי .וכתב שאם הטעם שאסור שירה בכלי הוא
משום כלי השיר של בית המקדש שבטלו ,אם כן אין לאסור
אלא כדוגמת כלי השיר שבבית המקדש ,אבל שירה בפה
שהוקלטה בטייפ אין לאסור .אך כיון שעיקר החילוק הוא
שבשירהבכלייששמחהיתירה,אםכןגםדיןהטייפהואכדין
שירה בכלי כיון שיש בשמיעתו שמחה יתירה )וראה גם שו"ת שבט
הלויח"בסי'נזוח"וסי'סטשמלבדשירהבפההכלנכנסבגדרכליזמר(.
אמנםבשו"תאגרותמשה)שם(כתבשהדברתלוי,שאםשומעים
בטייפ קול שירה בפה דינו כשיר בפה אף שהוא מכלי הטייפ,
ואםשומעיםמשםשירהשלכלינגינהדינוכשירהבכלי.אךיש
מאחרוני זמנינו שכתבו שגם שמיעת קלטת שהוקלטו בה כלי
שיר אין דינה ככלי שיר כיון שאין כלי שיר זה כדוגמת כלי
השירשהיובזמןשגזרוחז"ללאסורכלישיר)ראהשו"תחלקתיעקב
או"חסי'סדאותבשכתב טעםזהלסניף.וראהעודבכלפרטיהדיניםוהשיטותמה
שכתבבספרעלפיהתורהבראשיתפרקלב(.
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בגמרא,תנורבנןבראשונההיונשיםמבפניםואנשיםמבחוץוהיו
באיםלידיקלותראש,התקינושיהונשיםיושבותמבחוץואנשים
מבפנים ועדיין היו באין לידי קלות ראש ,התקינו שיהו נשים
יושבות מלמעלה ואנשים מלמטה .והקשו בגמרא היאך עשו כן
והרי נאמר )דברי הימים א ,כח יט( 'הכל בכתב מיד ה' עלי השכיל'.
ותירץ רב שעשו כן מכח מה שנאמר לענין ההספד לעתיד לבא
)זכריה יב יב( 'וספדה הארץ משפחות משפחות לבד ,משפחת בית
דויד לבד ונשיהם לבד משפחת בית נתן לבד ונשיהם לבד' ,ואם
בשעת הספד צריך שיהיו האנשים לבד והנשים לבד כל שכן
בשעתשמחה,ומכחכתובזהלמדושמןהתורהצריךשלאיהיו
האנשיםוהנשיםמעורבים ,ואיסורזהדוחהאתמהשנאמר'הכל
מיד ה' עלי השכיל' .ומכאן נלמד שגם בבית הכנסת חיוב
המחיצההואמןהתורהכדישלאיהיומעורביםאלובאלו,שהרי
פסוק זה שממנו למדו חיוב זה אינו מדבר בבית המקדש דווקא
אלא בכל מקם שהוא )וראה שו"ת מנחת יצחק ח"ב סי' כ ,ובשו"ת
אגרותמשהאו"חאסי'לט(.
אמנםלהלכהולמעשההרבהפוסקיםנקטושגובההמחיצהצריך
להיות בגובה המצוי של האנשים ,כדי שלא יבואו להסתכל
בנשים,כמפורשבדבריהרמב"ם)בפירושהמשניותלמשנתינו(והתוספות
יוםטובומלאכתשלמה )למשנתינו( .וכןכתבבשו"תחתםסופר )ח"ה
השמטות סי' קצ( ששם הוא מברר עניני ההפרשה בבית הכנסת
בארוכה ,וכתב שאנו מאמינים שכל תפלה או שבח והודאה
שמתערב במחשבה ההיא שום הרהור לא תעלה במעלות לפני
השי"ת ולא תקובל לפניו ,ומפני זה אנו מפרישים הנשים מן
האנשים בבית הכנסת בפני עצמן כדי שלא יבאו לידי הרהור
בשעתתפלהותהיההתפלהנדחיתר"ל,וכתבשםשזהוהביאור
בסוגייתינו גם כן ,שכל מקום שצריך להיות ליבו לשמים צריך
הבדלה כדי שלא לבא לידי הרהור .ובספר לב העברי )ח"ב מערכות
ישראלפסקביתדין(נדפספסקדיןשללמעלהמשבעיםרבניםשבדור
הקודםובראשםהמהר"מאשוהגר"שגאנצפרידזצ"ל ,ופסקושם
שאסור לעשות את המחיצה המבדלת בין העזרת נשים ואנשים
כיאםבאופןאשרלאיוכלולהסתכלאנשיםבנשים,ושאםנעשה
באופןאחרלאיכנסובביתכנסתזה)וראהעודשו"תמהר"משיקאו"חסי'
עז ,שו"תזכרוןיהודהח"אסי'סב,שו"תמשיבדבריםאו"חסי'מד,ובאריכותגדולה
בשו"תדברייואלאו"חסי'י,ליקוטיתשובותמנחתיצחקסי'יב(.
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ובספר אלה הם מועדי )ח"ד סי' קסד( דן במה שנהוג כיום
שמוציאים קלטות עם שירים בליווי תזמורת כלי שיר ,ולא
שמענושימחונגדזה.וכתבשצריךלומרשסמכו עלזהשכל
השיריםהםזמירותשירותותשבחותלהללולהודותלהשי"ת,
ולאנאסרובכללגזירתכלישיר.ועודכתבשישרביםמציבור
יראי ה' שסובלים מפחדים וחרדות נוראים בגלל צרות הכלל
והפרט ,ועל ידי ששומעים זמירות ושירות זה מרומם את
נפשם והוא אצלם בבחינת רפואת הנפש ממש ,ומטעם זה
כתבו להתיר בשו"ת מהרש"ג )ח"ב סי' קכה( ובשו"ת חלקת יואב
)ח"אסי'סב(ובשו"תמשנההלכות)ח"וסי'קו(ובשו"תלהורותנתן
)ח"ד סי' מו( ,ולימדו זכות על זה מחמת חולשת הדורות .אך
בשו"תאזנדברו )שםאותב( כתבשהיתרזהיכוללגרוםלשבור
תקנת חז"ל לגמרי ,כיון שלא ימנעו משמיעת כלי שיר בשום
אופן ,וצריכים לדעת טוב את המציאות ,ולכן יש להתיישב
בדבר עם מורה הוראה מקומי )וראה שם עוד מה שכתב לענין ביטול
תורהשעלידישמיעתכלישיר(.
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בשו"ע )אה"עסי'כבס"ה(נחלקוהמחברוהרמ"א בדיןיחודאשהאחת
עם כמה אנשים ,המחבר כתב שלא תתייחד אשה אחת אפילו עם
אנשים הרבה עד שתהיה אשתו של אחד מהם .אך הרמ"א כתב
שאשהאחתמתייחדתעםשניאנשיםכשריםאםהואבעירוביום,
ובשדהאובלילהצריךשלשהאפילואםהםכשרים,ואםאםהם
פרוציםאפילועםעשראנשיםאסוראפילוביוםובעיר.
ובשו"תשביעקב)אה"עסי'יט(הקשההרבהשואל,שמסוגייתינומוכח
שגם בדרך אין איסור יחוד גם באשה אחת עם ב' אנשים.
שבסוגייתינו סיפר אביי ששמע אדם אחד שאמר לאשה אחת
שיקדימו וילכו בדרך יחד ,ואמר אביי שילך ויפרישם מאיסור ,והלך
אחריהםבדרךג'פרסאותוראהשלאבאולידיאיסור,וכשפרשוזה
מזהאמרוהדרךרחוקהוחברתינונעימה.והקשההשואלאיךמותר
היהלאבייללכתאחריהםבדרך,שהריהםעברועלאיסוריחודבין
כך ובין כך ,שהרי הם רצו לילך לבדם בדרך ובזה ודאי יש איסור
יחוד ,מכל מקום אביי יכל שלא לילך ,ואם יש איסור הליכה בדרך
בב'אנשיםואשהאחת,לאהיהלאבייללכתאחריהם.ומכאןהוכיח
השואלשגםבדרךאיןאיסוריחודבב'אנשיםואשהאחת.
ובשביעקבכתבשאחרהעיוןישלדחותראיהזו.שישלומרשהטעם
שבדרך יש איסור יחוד גם בשני אנשים ורק בג' אנשים אין איסור
יחוד,אינומעיקרדיןיחוד,אלאשחוששיםשמאאחדמהאנשיםילך
לעשייתצרכיובדרךואזישאררקאישאחדעםהאשהויעברועל
איסוריחוד,ולכןהצריכושלשהבניאדם ,כדישגםאםילךהאחד
לצרכיוישארהשני.ואםכןהיהשייךלהתירשילכוב'אנשיםואשה
בדרך ,ואם ילך אחד לעשיית צרכיו ילך גם השני עמו ותישאר רק
האשה לבדה ,וכך לא יבואו לידי איסור יחוד גם אם ילכו רק שני
אנשיםעםהאשה.
ובאמתרבינוירוחם)ח"אנתיבכג(כתבבשםהרמ"השרקאםהאנשים
הולכים עם האשה כדי לשמרה אסור להם לילך עמה עד שיהיו
שלשה,אךאםאינםהולכיםעמהלשמרהמותרגםלשניםלילךעם
האשה ,כיון שאם ילך האחד לעשיית צרכיו ילך גם השני עמו
ותישאר האשה לבדה .אלא שלדינא חוששים גם כשאינם הולכים
לשמרה ,ואיןאומריםשאםילךהאחדלעשייתצרכיוילךגםהשני
עמו ותישאר האשה לבדה ,כיון שיש לחוש שכשתשאר האשה
לבדהיפגוש אותהאדםאחרויתייחדעמה.ואםכןישלומרשכיון
שהריבהכרחצריךלומרשמדוברבאופןשאביילאהיהיכוללמחות
בידם מלילך ,שהרי אם היה יכול למחות בידם לא היה צריך לילך
אחריהם אלא היה יכול להסתפק במחאה ,אם כן נמצא שאביי רק
הועילבהליכתועמם.שכיוןשכלהחששהוארקעבורהאשהשמא
יתייחד עמה אדם אחר כשילכו שני האנשים יחד וכאמור ,ואין
החששלאיסוריחודשלאבייעצמו,אםכןנמצאשבהליכתאביירק
הביא תועלת ,שהרי אם לא היה הולך עמם היתה האשה עוברת
באיסור יחוד בכל הדרך ,ועכשיו הוא רק ספק ספיקא שמא יצטרך
אחדמהםלצרכיווכשילכושניהםספקאםיפגשנהאדםאחר,ולכן
היהמותרלאבייללכתעמם.
ולפיזהנמצאלדינאשאםהולכיםיחדאישואשהשלאאיכפתלהם
מאיסור יחוד ,מותר להצטרף אליהם ,כיון שהם יעברו האיסור גם
בלעדיו,והואיוכלללכתעםהאישהאחרכשיצטרךללכתלצרכיו.
ולכן אם לדוגמא נגש מישהו לרכב לנסוע לדרך מחוץ לעיר או
בלילה ,ובפניםנמצאיםמוכניםלנסיעהרקהנהגואשהאחתבלבד,
והוא יודע שגם אם יגיד להם מאיסור היחוד של נסיעה לבדם לא
ישמעו לו ,מותר לו להצטרף לנסיעה זו ,ואין עליו איסור כלל מצד
איסוריחוד.
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בגמרא ,אמר רבי יהושע בן חנניה כשהיינו שמחים שמחת בית
השואבה לא ראינו שינה בעינינו בכל ימי חג הסוכות ,והקשו
בגמרא שאין זה יתכן ,שהרי אמרו שמי שנשבע שלא ישן שלושה
ימים ,כיוןשאינויכוללעמודבשבועהזוהריזושבועתשואולוקה
עליה,ואינוצריךלנסותלקיימהאלאישןלאלתר.
ובספר אור זרוע )ח"א סי' תשעא( נשאל בדבר אדם שהופקדו אצלו
מעות והיה שומר שכר עליהם ,ונסע דרך יער בעגלה וחרב בידו
לשמור עצמו מפני הליסטים ,ונער אחד היה יושב ומנהיג את
העגלה ,ועבר שם ליסטים שאינו מזוין והביט לתוך העגלה וראה
ששומרהמעותנרדםוישן,ולקחהליסטיםאתהחרבממנווחבלבו
כמה חבלות ולקח את כל כספו והלך .וטען בעל המעות שפשע
אותו שומר בשמירתו ,כיון שאם לא היה לו יושן היה מנצח את
הליסטים בחרבו ,והשומר טען שאנוס היה בדבר שחטפתו שינה.
וכתב באור זרוע )שם סי' תשעב( שאונס שינה זה אינו נחשב לאונס,
שהרילאאמרובסוגייתינואלאשאיןאדםיכוללהחזיקעצמושלא
לישן ג' ימים ,ומבואר שבפחות מזה יכול הוא להחזיק את עצמו
שלאלישן,ואםכןהיהלולישןלפניצאתולדרךכדישלאתחטפנו
שינהבדרך,וכיוןשלאעשהכןהואפושעבמעותוחייבלשלם.
ובשו"ת אבני צדק )טייטלבוים ,או"ח סי' עה( הביא בענין זה מחלוקת
הפוסקים,שנחלקובמישנאנסונרדםומחמתכןהרגאתהנפש,אם
נחשב הוא לאנוס במה שנרדם ,וכתב שהכרעת הפוסקים היא
שאונס שינה אינו נחשב לאונס ,כיון שיכול הוא לשמור על עצמו
שלאירדם.ומכלמקוםכתבשאםישןתינוקאצלאמו,ונרדמואביו
ואמו ,ומחמת כן נהרג על ידי אמו ,רק אמו צריכה כפרה ,כיון
שהתינוקישןאצלהוהיה להלהיזהרשלאלישן ,ואםנרדמהולא
נזהרהאינהאנוסהבדבר,אךהבעלשלאישןאצלהתינוקלאהיה
לולהיזהרשלאלהירדם,ואנוסהואבמהשנרדםואינוצריךכפרה
עלכך)וראהשםעוד(.
ולענין אונס שינה בשלשה ימים שהוא אונס וכמבואר בסוגייתינו,
כתבבשו"תחתםסופר)קובץתשובותסי'יח(לדוןבמעשהשהיהבאשה
שלקחה את בנה התינוק בן חודש למיטתה ,ובחצי הלילה מצאה
אותו מת .ובתחילה סבר לומר שהיא צריכה כפרה ,כיון שאדם
מועד לעולם בין ער בין ישן ,ולא היה לה לקחתו למיטתה ,וכמו
שכתב במגן אברהם )סי' תרג( ,ומקורו מהמשאת בנימין )סי' כו( בשם
מהר"ם מרוטנבורג וצמח צדק )סי' ו( בשם מהרי"ו ,שצריכה האם
כפרהעלכך.
אךשובדןלומרשיתכןובמקרהזהשהיההתינוקקטןמאודאינה
נחשבתלשוגגתאלא לאנוסה ,כיון שלילה לפנישמתהתינוק היה
התינוק שוכב לבדו בעריסה ,והאשה הלכה לשכב במטתה וסמכה
עלבעלהשכשיפסוקמלמודוויכבההנריטולאתהתינוקמעריסתו
להשכיבואצלאשתולשמרוממזיקיםומכשפות,ובעלההלךלישן
ולא נטל את התינוק מעריסתו ,והוא נשאר שם בעריסה עד אור
הבוקר ,והיתה האשה חוששת מפני מזיקין ומכשפות ,ורק במטתה
שהיא מסובבת בכתבים שונים ושמות קדושים אין להם שליטה
לחיצונים.ונמצאאםכןשהאשהלפידעתהוסברתהסבורהשהוא
בכללשפיכותדמיםאםלאשוכבהתינוקאצלה,וגםאםאיןידוע
אם יש ממש באותו חשש מזיקין וחיצונים ,מכל מקום האשה
סבורהלפידעתהשסוברתשישבהםממשונזהרתהיאעלכךהרי
היאאנוסה ,כיוןשהיתהמוכרחתלקחתועימהלמטתה.ואיןלומר
שלא היה לה לישן שמא תתהפך עליו ותמית אותו ,שלילה אחד
ושנים אפשר לעשות כן אבל שלשה ימים אי אפשר בלי שינה
וכמבואר בסוגייתינו ,ואם כן אנוסה היא ,והאנוס אינו צריך כפרה
)וראהשםשמסיקשנראהשגםהאנוסצריךכפרה(.

סוכה נ"ד

אמרותקודשמגדוליישראל
לפיסדרהדףהיומי

äøåúä úàéø÷ øçà ùéã÷ä íå÷î

בשו"ע)או"חסי'רפבס"ד(פסק,שנוהגיםבקריאתהתורהבשבתשקוראים
שבעהקרואיםוהםגומריםאתהפרשהואומריםקדיש,ואחרכךחוזר
המפטירוקוראממהשקראהשביעי.וטעםהדברשאומריםקדישלפני
המפטיר ,הואתקנת רבנןסבוראיכדילהפסיקביןקריאתהראשונים
לקריאתהמפטיר,להודיעשהמפטיראינומןהמנין.ולכןאיןעושיםכן
אלא בשבת ויום טוב ויום הכיפורים שהמפטיר אינו מן המנין ,אבל
בתשעה באב ושאר תעניות ציבור במנחה ויום הכיפורים במנחה
שהמפטיר הוא מהמנין ,אין אומרים קדיש קודם המפטיר שלא
להפסיק באמצע המנין ובאמצע הפרשה )ראה שו"ע הרב שם על פי הרי"ף
מגילהיג.(.וכתבהרמ"אשהואהדיןכשמוציאיםשניספריםכמובשבת
ראש חודש וכדומה ,שאומרים קדיש קודם המפטיר כמו בכל שבת.
וכתבהמגןאברהםבשםהריב"ש)בתשובהסי'שכא(שישמנהגיםאחרים
באמירתהקדישכשמוציאיםב'אוג'ספריתורה,ובכלמקוםישלנהוג
לפימנהגו.
אמנם בחול המועד פסח וחול המועד סוכות אומרים המפטיר אחר
קריאת אחרון הקרואים בספר השני ,כיון שאז נשלם מנין הקרואים,
ואין חילוק בחול המועד בין חיוב הקריאה של הראשונים לחיוב של
האחרון,ולכןאיןמחלקיםביניהםבקדיש)משנ"בשםס"קכו(.
ובשו"ת אגרות משה )או"ח ח"א סי' קא( נשאל אם אמרו בחול המועד
קדישאחרקריאתהשלישילפניקריאתהרביעי,האםצריכיםלחזור
ולומר קדיש פעם נוספת אחר קריאת הרביעי .ובתשובתו הקשה
בעיקר הדבר על הנוהגים כדברי הרמ"א לומר הקדיש לפני קריאת
המפטירגםכשמוציאיםב'אוג'ספריתורה,שהריכלמהשאומרים
קדיש לפני קריאת המפטיר הוא כיון שקריאתו אינה מחמת חובת
היוםאלאלכבודגרידא ,ולכןמפסיקיםביניהםבקדיש,וטעםזהאינו
שייך כשמוציאים ב' וג' ספרי תורה ,שאז קריאת המפטיר אף היא
מחובתהיום,ולמהאומריםהקדישלפניה.
וביאר באגרות משה ששני מיני חיוב קריאה יש בקריאת התורה,
בשבתות וימים טובים חיוב הקריאה הוא חיוב לימוד ,שתיקנו חז"ל
ללמודכלהתורהשבכתבבמשךהשנהוחילקוהלימודלפיפרשיות,
וכןתיקנוללמודבכלחגמענינושלהחג ,ולכןקוראיםבימיםטובים
מעניני היום .אך קריאת ארבע פרשיות וקריאת ראש חודש אינה
מחמת לימוד אלא כדי לפרסם ענינו של היום ,וכמבואר בסוגייתינו
שהיועושיםכמהדבריםבראשחודשכדילפרסם שהואראשחודש,
שהיה שיר של ראש חודש דוחה את של שבת ,ואיברי קרבן המוסף
שלראשחודשהיוניתניםבמקוםאחרממקוםנתינתשארהאיברים
על כבש המזבח לפני הקרבתם ,ומטעם זה תיקנו גם קריאת התורה
בראש חודש כדי לפרסמו )וראה עוד פניני הלכה שקלים כב .(.וכיון שכבר
תיקנוקריאהמחמתפרסוםהיום,תיקנושכבריצאובזהחיובלימוד.
ולפי זה חידש באגרות משה שכל מה שצריך לומר קדיש אחר
הקריאה הוא רק בקריאה שתקנוה מחמת לימוד ,שכיון שהוא דבר
מחודש ואינו מסדר התפילה לכן תיקנו לו קדיש מיוחד .ולכן בשבת
שמוציאים שני ספרי תורה ,כיון שכבר יוצאים ידי חובת לימוד
בקריאתפרשתהשבועבשבעהקרואים ,שובאיןצריךלקייםמצוות
לימודבקריאהבספרהשני,ואיןעניןהקריאהבספרהשניאלאמשום
פרסוםהיום,וכיוןשעניןהלימודנסתייםלפניהמפטיראומריםהקדיש
לפניקריאתהמפטיר.אךבכלמקוםשעניןהקריאההואלשםלימוד

המשך
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והצנע לכת ע אלהי זו הוצאת המת והכנסת כלה
לחופה

)סוכה ד מ"ט(:

עוד טוב לשמח חתן וכלה ,שנאמר )ירמיה ז לד( קול ששון וקול שמחה
קולחתןוקולכלה.ומאדייזהרשלאלשמחםבנבולפה,כיזאתהשמחה
היא אף וחימה וקצף .ולא שמחת אנשים ונשים יחדיו ,כי זאת השמחה
היאקלותראש.ואפילובשעתההספדוהאבלאמרו'אנשיםלבדונשים
לבד,כלשכןבשעתהשמחה.ודרשינן)מיכהוח(והצנעלכת,זוהוצאת
המתוהכנסתכלהלחופה)סוכהמט.(:

)(äçîùä øòù ,íé÷éãö úåçøåà

מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה
מימיו

)סוכה ד נ"א(:

מי שלא ראה שמחת בית השואבה וכו' .יש להקשות ,הלא היה עיקר
השמיעה כדאמרינן לקמן והיו אומרים לפניהם שירות ותשבחות ,ומה
התחיל התנא מי שלא ראה .אלא הכוונה שהיו רואים השמחה בפניהם,
כי החסידים ואנשי מעשה אם הם שמחים בשמחה של מצוה ,הכרת
פניהם ענתה בם ,כי מעומק מעשיהם בכוונה נצהלו פניהם ,כמו שכתב
באור החיים ,החסיד צהלתו בפניו ,על דרך הכמת אדם תאיר פניו ,ואין
דומהשמיעהלראיה.וזהשאמרומישלאראהוכו'.

)(úåëåñ ,áäæ øæ

כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו

)סוכה ד נ"ב(.

האדםצריךלהזהרביותרבעתעשייתואיזהמצוהאשרכלכלייצרעליו
לא יצלח ,לבל ילכד במצודתו שמטיל לו היצה"ר במחשבתו פניות
שונות .וכמו שאמרו בגמרא )סוכה נב (.כל הגדול מחבירו יצרו גדול
ממנו ,כמו כן בבחינת המצוה ,כל שהמצוה יותר גדולה יצרה גדולה
שמתאמץ היצר הרע להפסיד להאדם הטוב הנמשך ממנה ,ומשיאו
לעשותבמחשבתאדםכיהמההבל.

äàáä äìøâää
יצרוä
מחבירו "éà
כל הגדולêøòéú
גדול הימנו ,אמר המגיד רבי יחיאל מיכל
)(ãé ÷øô ,íéîëç úëéîñä ìòáì ïäëä äåöå

ìåìà 'ëá

מזלאטשוב,שר"לכלהגדולמחברובלבו,נמצאישלוגבהותבלב,לזה
יצרוגדולהימנו,ר"ליצרומתגדלמעצמובעוןהגבהותוהקנאה.

)(èë úåà ,úîà éøáã øùåé

êåúî "çøôå øåúôë" øåãîî øîåçä

àúáéúî

éîåéä óãä éãîåì ìù àøîâä

äëåñ 'ñîì àîâåã úøáåç úðîæäì

1800-22-55-66 åâééç

tora10@nana.co.il ì"àåãá åðô åà

íëéìà çìùú úøáåçäå

המשך

)סוכה דף נ"ד(

אין מועיל קדיש שנאמר באמצע הקריאה ,וצריך לחזור ולומר
קדישבגמרהקריאה ,כדישיעלההקדישעל כלמהשלמדו.ולכן
במועדים כשקוראים בב' ספרי תורה מענין המועד ,שהקריאה
בשניהספריםהיאקריאהשללימודענינושלהיום,נמצאשגם
אם אמרו קדיש באמצע הקריאה אחר קריאת השלישי לפני
קריאתהרביעי,צריכיםהםלחזורולומרקדישפעםנוספתאחר
קריאתהרביעי,כדישיעלההקדישעלכלקריאותהלימוד.
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˙·‰ ÍÂÈÁ
במס' נזיר )„ (‡"Ú Ë"Î Ûלרבי שמעו ב לקיש ,בנו  חייב לחנכו .בתו  אינו חייב לחנכה .ובמג
אברה סי' שמ"ג פסק כר"ל ועי' באורח מישור עמ"ס נזיר .וכ דנו בזה עוד הרבה.
במס' פסחי )„ (‡"Ú Á"Ù Ûתנו רבנ "איש שה לבית" ,מלמד שאד מביא ושוחט על ידי בנו ובתו
הקטני וכו' .וכ"ה בנדרי )„ .(‡"Ú Â"Ï Ûופי' רש"י ז"ל בשביל שבנו ובתו הקטני עליו לחנכ  .וכ
משמע מתוס' )„".(˙È·Ï ‰˘ ‰
)·.(˘"Ú 'È˘Â˜Ï ¯·„‰ ˙‡ ÍÙ‰ '‰ ‰ÂˆÓ ÍÂÈÁ ˙ÁÓ

בתוס' ישני במס' יומא )„ (‡"Ú ·"Ù Ûד"ה ב שמונה ס"ל כנ"ל ,ואומר שהאמור במס' נזיר אינו
אלא דווקא לעניי נזירות ,אבל וודאי לשאר מצוות חייב לחנכה.
בשיטה מקובצת עמ"ס נזיר הביא ,בש תוספי הרא"ש ,שבמצוות שהאשה חייבת כאיש  צרי
להרגילה ,כדי לעשות כשתגדיל.
במש חכמה פר' תצא בעניי תשלומי מוציא ש רע ,כתב ,שאביה תובע מה שנוגע לו ,שהוא
אוציא עליו ש רע ,שהוא חינכה בחינו פרוע כזה וכו' .לכ אמר" :והנה ש עלילת דברי לאמר
וכו' לא מצאתי וכו'" שיאמר על בתי ומה שגדלתי אותה שהיא קלקלה אחרי שמרי אותה בחינו
טוב ,הוא חרפה לי ,וכאלו ש עלי עלילת דברי .לכ ישל עבור הבזיו של אביה מאה כס
לאביה ,ולוקה על מה שרצה להורגה.
ואסיי בדברי שראיתי בספר אמרי שמאי ח"ג אות תכ"ה )‡ :(Ì‰ ÌÈ˜ÂÁ„ ‰¯Â‡ÎÏ˘ Ûבמד"ר )˜˙Ï‰
 (.Èעה"פ ופור גדר ישכנה נחש ,אומר המדרש שזו דינה .כשהיו אביה ואחיה יושבי בבית המדרש
יצאה לראות בבנות האר ,גרמה לעצמה שבא עליה שכ ב חמור החוי שנקרא נחש )˙¯‚˘Á ÌÂ
 (ÈÂÁונש ותה .ודייק מכא המחבר שזהו לימוד לחנ ג את הבנות ,ולא להסתפק בחינו הבני

בלבד.

ברצוני לפנות לכב’ הרבנים הגאונים שליט"א בשאלתי:
בגדר ברכת החודש-
האם ה"ברכת החודש" חובה עליה שתהיה דווקא בשבת בין קריאת התורה למוסף ,או שמי ששכח או נאנס יכול גם לברך
את החודש לאחר מוסף ,או אפילו אחה"צ לפני מנחה? ואולי גם באמצע השבוע )בשבוע שחל בו ראש חודש(??
וכן האם ברכת החודש צריכה להיאמר במניין?
בברכה
א.ח .ירושלים
הגאון רבי דב לנדאו שליט"א משיב:

בספר אישי ישראל )פרק ל"ט סעיף ו’( מביא בשם מקור חיים )סוף סי’ רפ"ד( שאם שכחו ברכת
החודש אפשר לומר גם אחרי שהכניסו את הס"ת לארון הקודש וקודם תפילת מוסף ,אך
מוטב יותר לומר בתפילת מנחה.

אשגר בזאת ברכה מרובה לרגל פתיחת מדור זה שיסייע לרבים בהבאת דבר ה’ זו הלכה
אצרף בזאת שאלה שהנני מתקשה בהכרעתה זה כמה שנים.
כיצד דינו של אדם ששכח לקדש על היין ביום השבת ונזכר מכך אחר ששתה מעט יין בסעודתו מה עליו לעשות .לקדש על
הכוס אינו יכול שהרי כבר אמר את ברכת הגפן ,ולהמשיך בסעודתו גם אינו יכול שהרי לא קידש עדיין] .ובליל שבת עצתו
שיאמר על הכוס את נוסח ברכת הקידוש ללא הגפן אבל ביום כל הקידוש הוא ברכת הגפן.
והיה מי שרצה לומר שיאמר על הכוס את הפסוקים על כן ברך וכו ' .ואין זה מסתבר שיועיל לקידוש שהרי פסוקים אלו אין
חובה לאומרם וצריך מקור שיועילו לקידוש .ואולי בלית ברירה ייפטר מחובת קידוש או שמא חובתו לברך ברכהמ"ז
ולקדש שוב על הכוס ,אך אולי זה ברכה שאינה צריכה.
כעת עולה בדעתי שיתכן וימלא כעת כוס יין וישתה וממילא יעלה לו הגפן הראשון לקידוש כאשר לבסוף שתה גם שיעור,
אך דבר זה צריך בירור הלכתי אם אכן מועיל שתיית הכוס זמן רב אחר הקידוש ,בפרט שלא כיוון כלל לקידוש בעת אמירת
ה"הגפן".
אשמח מאד לשמוע תשובה ברורה בעניין אבל לא כהלכה למשה מסיני אלא הכרעה הלכתית ברורה מילתא בטעמא עם
הוכחות ומקורות.
אברכם שתזכו להמשיך בהרבצת התורה הקדושה ברחבי העולם ,ובוודאי זכות הרבים תלויה בכם להתברך בכל מילי
דמיטב.
יהושע הורוויץ
אשדוד

אנו ממתיני לתשובותיכ והתייחסותכ

