
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ˙È· ¯ˆÚÓÏ Ò�ÎÂ‰Â ‡ÏÎ‰Ó ‡ˆÈ˘ ÈÓ  
‡ÏÎ‰Ó ‡ˆÂÈ˘Î ÏÓÂ‚‰ ˙Î¯· Í¯·È Ì‡‰?  

 Ô˙˘¯Ù·Ï''Î Ë' ¯‰ÂÒ‰ ˙È· Ï‡ Â‰�˙ÈÂ Â˙Â‡ ÛÒÂÈ È�Â„‡ Á˜ÈÂ 
Ì˘ ÌÈ¯ÂÒ‡ ÍÏÓ‰ È¯ÂÒ‡ ¯˘‡ ÌÂ˜Ó.  

  

ÓÈ˜'' Ïט''ח סימן רי''אורÏÓÂ‚‰ ˙Î¯· Í¯·Ó ÌÈ¯ÂÒ‡‰ ˙È·Ó ‡ˆÂÈ‰„ .  
  

 ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Â˜ÏÁ�סוהר שהוא כלוא  מברך הגומל האם בכל בית 
  .כשיוצא או דילמא רק כשהיה כלוא על עסקי נפשות

  

 Ì‰¯·‡ Ô‚Ó‰ ˙ËÈ˘דרק כשהיה כלוא על עסקי ט''ח סימן רי''אור 
אבל כשהיה כלוא על עסקי ממון  ,נפשות ויוצא אז מברך הגומל

ל ''לפי הנ, אינו מברך הגומל כשיוצא כיון דלא היה אז בסכנה
אינו מברך אף כשיוצא לגמרי מהכלא דרוב בודאי בזמנינו 

  .העצורים בזמנינו בכלא זה לא מחמת נפשות
  

ÂÈÏÚ ‰˘˜‰ Ì˘ ÛÒÂÈ ÈÎ¯·‰ Ï·‡:ג ''ברכות מ יונה נו רבי מהא דכתב

ואין סכנתו כל ,  דחבוש רוב הפעמים בשביל ממוןה ארבעה" ד'מ א''ע
 ק מסכנהו ובערוך כתב דחבוש אפילו אכרגא וטסקא ורח,כך

  .מברך
  

ÔÎÂ‡È·Ó ¯‰Ó Â�È·¯ ˙Â·Â˘˙ "˘‡‚ÈÓ È ל שאלת מי " וז'צ' י סי"כ
שנחבש על חוב או על מס הקצוב על כל איש ואיש אם יברך 

או לא יתחייב בברכה זו אלא מי שנחבש על דבר שיש בו , הגומל
ולא היה מושל ,  תשובה הואיל והיה חבוש בבית הסהר,סכנה

נתחייב , נפשוועתה יצא מאותו מצב להיותו מושל ב, בנפשו
בפרט אם היתה חבישתו על פריעת מה שעליו ממס , בברכה

כ "ואח, או חוב לסיבת היותו בלתי ידו משגת, קצוב על כל איש
, חזינן דבכל חבוש צריך לברך, וסבב לו מקום לפרוע' הזמין לו ה

ט "שוב ראיתי בספר אליה זוטא שכתב משם הרב תיד ומביא
הגם הלום נדפס , ל עסקי ממוןשהוכיח מלשון רבינו יונה דאף ע

וכן הוא המנהג . מחדש אליה רבה וסיים ודלא כמגן אברהם
כ לפי זה מי שיוצא ''א, פשוט דכל מין חבוש ביציאתו מברך

  .מבית האסורים לגמרי צריך לברך
  

‰ÎÏ‰ ÔÈ�ÚÏÂ: דספרדי יברך ט''ח סימן רי''אור הכריע הביאור הלכה 
שהיה חבוש על עסקי ואשכנזי לא יברך רק כ, על כל חבישה

  .נפשות
  

¯Â˜ÁÏ ˘È מי שיצא מהכלא והוכנס למעצר בית האם יברך 
הגומל כשיוצא מהכלא או דילמא כיון שאינו משוחרר לגמרי 

  .אינו מברך הגומל
  

Â˘· ‰�‰''‰˘Ó ˙�˙Ó ˙ כתב דמי שיצא מבית הסוהר ג''סימן נ 
דהרי כל הסיבה , וקיבל עונש מאסר בית דיכול לברך הגומל

כים הגומל אף כשהיה חבוש על עסקי ממון על עצם שמבר
ל הכא בבית הוא ''כ לפי הנ''א, היותו סגור ולא שולט בנפשו

  .שולט בנפשו לגמרי ומתהלך בביתו ולכך יכול לברך הגומל
  

„ÓÁ È˜Â˘Á· Ï·‡ ב''ד ע''א ברכות נ''להגאון רבי יצחק זלברשטיין שליט  ˜ÏÂÁ
‰Ê ÏÚ:נשתחרר ולכך לא יברך וסבירא ליה שלא נחשב לגמרי ל ,

 שכתב על הא 'ק א''ט ס''סימן ריוראיה לדבר מדברי המשנה ברורה 
ודוקא ל ''דכתב שם המחבר יורדי הים כשעלו ממנו צריך לברך וז

כשעלו ממנה לגמרי ואין בכלל זה מה שעומדים עם הספינה 
כשבאה לנמל והאנשים שבה יורדים ליבשה ליום או ליומים או 

ספינה לילך הלאה דבזה אין מברכין דאכתי לא עד שתגיע זמן ה
כ גם בענייננו לא ניצול לגמרי ולכן ''א, ניצול מן הסכנה לגמרי

  .ע''לא יברך עד שישתחרר לגמרי וצ
  

Â˘· ·˙Î ÔÎÂ''È˙‰˜‰ Ë·˘ ˙ א להגאון המפורסם רבי שמאי ''סימן מ' חלק ה

ו כ הקילו ל'' דמי שישב בבית האסורים משך זמן ואחא''גראס שליט
שלא יברך כל זמן שיש לו מאסר , דאפשר לו לקבל מאסר בית

  .בית
  

‰È‡¯ ‡È·ÓÂ: מי שיצא מבית ד ט''סימן רי מהא דכתב בערוך השלחן
עד שיצא נקי לגמרי ממשפטו ולא שיצא אינו מברך האסורים 

על ערבות ואין חילוק בין אם היה חבוש מחמת ממון ובין 
יצא לגמרי ממאסרו לא כ כל שכן כל זמן שלא ''א, מחמת נפשות

   .יברך
  

¯˘‡ È�„ÚÓ:יש להוסיף דמיירי שיש לו מנין בבית וספר תורה  ,
ע אם מותר להשהות מזמנה ''וצ, דאם אין לו בודאי שלא יברך

  .של הברכה אם אין לו שתי הדברים האלו
  

ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Â·˙Î ‰�‰Â: דאם נידון מלכתחילה רק למעצר בית אז 
כך כתב בחזון עובדיה הלכות ברכות , גומלכשיוצא משם אינו מברך ברכת ה

  .א''סימן מ' ת שבט הקהתי חלק ה''וכן בשו, ס''מ ש''ע
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ÌÈ�·‰ ¯‡˘Ó ¯˙ÂÈ ·Â˘Á Ô· ÂÏ ˘È˘ Ì„‡  

‰˘Â¯È‰ ÏÎ ˙‡ ÂÏ ˙˙Ï ¯˙ÂÓ Ì‡‰ ?  

 Ô˙˘¯Ù·ז ג''ל' ‡Â‰ ÌÈ�Â˜Ê Ô· ÈÎ ÂÈ�· ÏÎÓ ÛÒÂÈ ˙‡ ·‰‡ Ï‡¯˘ÈÂ 

ÌÈÒÙ ˙�Â˙Î ÂÏ ‰˘ÚÂ ÂÏ.  
  

Ó‚· ‡˙È‡ ‰�‰ 'ואמר רבא בר מחסיא אמר רב חמא 'מ ב'' ע'יבת ש 

שבשביל , בר גוריא אמר רב לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים

משקל שני סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו 

  .םונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרי, נתקנאו בו אחיו
  

¯Â˜ÁÏ ˘È אדם שיש לו בן חשוב יותר משאר הבנים ורוצה 

יש לו את כל הירושה האם מותר ורק משום שאל ישנה להור

אדם את בנו בין הבנים עצה טובה שלא יעשה כן או דילמא יש 

איסור לתת את כל הירושה לבן אחד וצריך לתת לכל אחד חלק 

  .מהירושה
  

‰ È¯·„Ó ‰�‰·Ó¯"Ì חכמים יוויצשכתב  ג'' הלכה י'הלכות נחלות פרק ו 

פילו בדבר מועט שלא יבואו שלא ישנה אדם בין הבנים בחייו א

משמע דעצם הדבר ליכא איסור ורק משום , לידי תחרות וקנאה

  .קנאה אסור
  

Â·˙Î ÔÎÂ˘ ÏÚ· "È·Î˘„ ‡¯˜È Â¯ÙÒ· „Â„ ˙È· ˙ ג"ג ע"דרוש יח דמ 

המעביר נכסיו מבניו ונותנן לאחרים דקתני  ב''ג ע''ב קל''ב תיןדמתני

 נכסיו לאחרים  מיירי דוקא כשנותן,אין רוח חכמים נוחה הימנו

, והוא עוקר הנחלה לגמרי מהראוי לירש, שאינם ראויים ליורשו

פ שמעביר הנחלה "אבל כשכותב נכסיו למי שראוי ליורשו אע

, אין לומר בזה אין רוח חכמים נוחה הימנו, מיורשים אחרים

ועל זה הוצרך , פ העביר נחלתו למי שראוי ליורשו"כיון שעכ

 לוהוי בעבורי אחסנתא אפישמואל לומר לרב יהודה לא תי

ג דלא אמרינן בהא אין רוח "דאע, מברא בישא לברא טבא

וכיון שאתה , מ מדת חסידות מיהא איכא"מ, חכמים נוחה הימנו

ל "דסחזינן מדבריו , ראוי לך שלא תעיד בדבר זה, אדם חשוב

,  אם מעביר הנחלה לגמרי מהבן האחד לטובת הבן השנילושאפי

 הדין כדי לומר עליו שאין רוח חכמים אין בזה שום איסור מן

כיון שגם השני הוא , שאין בזה אלא מדת חסידות, נוחה הימנו

  .ראוי ליורשו
  

Ô·Ï Ô·Ó ‰ÏÁ� ¯È·Ú‰Ï ¯ÂÒÈ‡ ˘È„ ‰ÈÏ ‡¯È·Ò„ ÌÈ˜ÒÂÙ ˘È Ï·‡: 

 בסוף פרשת חיי שרה' ש רבותינו בעלי התוס"מוכח בהדיא ממש כמו

ם תאמר והא וא, ל ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק"וז

, מברא בישא לברא טבא' לאעבורי אחסנתא אפי" אסור"אמרינן 

שקיים  'מ ב''עח ''יומא כל "וקי. דלא ידעינן הי זרעא נפיק מניה

ש מה ''עי ,אברהם אבינו כל התורה כולה ואפילו עירובי תבשילין

 אף שהוא שיש איסור ממש בהעברת נחלה מן היורש חזינן שתרצו

   .בר ירושה

  

È ‰�‰Â Ô�È‡ ÌÈ�·‰ ¯‡˘Â ÌÎÁ „ÈÓÏ˙ „Á‡ Ô·‰˘Î Ì‡‰ ¯Â˜ÁÏ ˘

‰ÏÁ�‰ ÏÎ ˙‡ Ì‰Ï ˙˙Ï ¯˙ÂÓ Ì‡‰ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙.  
  

 ‰�‰¯‰Ó ÔÂ‡‚‰"‰ÙÈ ˘ ˘¯„Ó‰ ÏÚ ¯‡˙ ‰ÙÈ ¯ÙÒ· פרשת לך לך פרשה 

בהורקנוס ,  על המעשה שהובא במדרש שםא"דף רמח ע, א' מב סי

 אלא כדי אני לא עליתי לכאן, בני, שאמר לו, אליעזר' אביו של ר

עכשיו שראיתיך בכך הרי כל נכסי נתונים לך , לנדותך מנכסי

ואיני אלא שוה בהם , הרי הם עלי חרם, אליעזר' ל ר"א, במתנה

ג "אע,  כל נכסי נתונים לך במתנהל זה היפה תואר וכתב ע,לאחי

, מברא בישא לזכאה' דאמרינן לא תיהוי בעבורי אחסנתא אפי

אי נמי דבמתנה דזכי בה . שמא שאני הכא דהוה תלמיד חכם

וכן הובא בספר שארית יעקב אלגאזי . כ"ע. מחיים לית לן בה

, וכבר כתב הרב היפה בפרשת לך לך: ל" וזד" ע'ויקרא דף בשת פר

מברא בישא לברא ' ד שאסור לאעבורי אחסנתא אפי"למ' שאפי

אינו אלא , היינו דוקא כשההפרש לבן בין שאר הבנים, טבא

אבל היכא , ינם נוהגים כשורה והוא נוהגשהם א, בהעדר הרע

ואינהו לא הוו , דהוי בעדיפותא דאיכא נמי תורה דהוי חכם

והניף ידו שנית כאמור שם . ע ליכא משום אעבורי אחסנתא"לכ, בחכמה

 ב"דרוש לשבת החודש דף כ סע(כ עוד בספרו נאות יעקב בחלק הדרושים " וכ,ד"בדף ד ע

ושאר הבנים לא חלק ,  טובאדהיכא דאיכא עדיפותא דהוי חכים

  .ע ליכא בהכי משום איסורא דאעבורי אחסנתא"לכ, להם בבינה

  

ÏÂ„‚‰ ‰‡¯Ó ¯ÙÒ· È˙È‡¯ ÔÎÂ י "להגאון מהר, "שרידי יהודה"בקונטרס , ב"ח

ש יפה בספר יפה "ש מהר" שהביא מג"לנישואין דף ד ע' בדרוש ב, אשכנזי

סורא ע ליכא אי"שאם הוא תלמיד חכם לכ, לך לך' תאר פר

והלכה זו לא נפלאת ולא רחוקה , וכתב, משום אעבורי אחסנתא

גבי נישואי הבת דלא קפדינן  ב''ב ע''נכתובות ' גמדהא אשכחן ב, היא

כדי שיקפצו , דהא נמי דאורייתא היא, משום אעבורי אחסנתא

ח ולהנותו מנכסיו שיעסוק "והכי נמי יש לחזק ידי ת', עליה וכו

' בגמכדאיתא , ת כדי ללמוד תורה"סשהרי מותר למכור , בתורה

 ו" קנג סמןח סי"אע " וכן נפסק בטושר''ע' ד סי"ע יו" ובטוש'מגילה כז א

. ת ושאר דברים שבקדושה להספקת תלמידים"שמוכרים ס

כל הנביאים לא נתנבאו אלא למהנה  'ד ב''ברכות ל' בגמואמרינן 

י וליכא בהכי משום אעבור, כ כי הדדי נינהו"א, ח מנכסיו"ת

  .אחסנתא

  

Ì‰È¯·„ ÏÚ ˙Â˘˜‰Ï ˘È:כתבא"נחלות הי' ו מהל"פם " שהרי הרמב  ,

ומדת חסידות שלא יעיד אדם חסיד בצוואה שמעבירים בה 

שהוא "אפילו מבן שאינו נוהג כשורה לאחיו , הירושה מן היורש

 לו הא קמן שאפיב'' רפמןסיע " וכן פסקו הטוש,ונוהג כשורה" חכם

ד הרב יפה "ב ע''רפ' מ סי" בני חיי חות''ך הקשה בשוכ, לחכם אין להעביר נחלה

ם "ד הרמב"עפ, ב דחה דברי הרב יפה תאר"ב דף קמד ע"וכן בספר פרי האדמה ח ,ל"תאר הנ

 וכתב שאף הרב יפה ,ג"דף קז ע' ה' א מע"אות היא לעולם ח'  וכן הקשה בס,ע"ומרן הש

ולהלכה לא ניתן להאמר , ומשמע דלא ברירא ליה מילתא, תאר לא אמרה אלא בלשון שמא

ב שדברי "א דף נט ע"כ בספר זכרנו לחיים ח" וכ,ע כתבו להיפך"ם והטוש"כיון שהרמב

   .א"ב ע"ושכן הקשה הרב שנות ימין דנ. ל"ש יפה היפך דברי הפוסקים הנ"מהר

  

¯˘‡ È�„ÚÓ : יש לחקור אף לשיטות הפוסקים דכשאחד תלמוד

 משום קנאה חכם ליכא איסור עברת נחלה האם יש לחשוש

  . שלא יקנאו בו אחיו

  

‰ ‰�‰¯ÙÂÒ Ì˙Á לעולם אל ' הגמ מדקדוק ל'' כתב וז' עמוד ב'שבת י

 משמע דוקא כששניהם שוים  "·�·‰ ÔÈ· Â�ÌÈ"ישנה אדם את 

 אבל כשיש לו יתרון עליהם בתורה ,ממש והיינו בן בין הבנים

 דיעקב ם והיינו טע,וחכמה וכולם חייבים בכבודו לא שייך קנאה

ה שעשה לו כתנת פסים כי בן זקונים הוא לו שמסר לו "אבינו ע

כל דרכי חכמה וכולם חייבים בכבודו ואין כאן קנאה אך הפסוק 

מדויק בן זקונים הוא לו דייקא לו ולא להם כי בעיניהם לא היה 

שחשבוהו ' חשוב לחכם וסופר אך והוא נער את בני בלהה וכו

  .לנער ולא לבן זקונים



˘‰ ÂÏÎ‡ ÍÈ‡ ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÌÈË·  

ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÏÚ ‰ÂˆÓ Á� Ô· Ì‚ È¯‰?  

 Ô˙˘¯Ù·ז ב''ל'Ì‰È·‡ Ï‡ ‰Ú¯ Ì˙·„ ˙‡ ÛÒÂÈ ‡·ÈÂ .  
  

˘¯·Â'' È כל רעה שהיה רואה באחיו בני לאה היה מגיד לאביו היו

  .'וכו˘‰ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÔÈÏÎÂ‡ ÂÈ מגיד 
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: איך עברו השבטים על איסור דאורייתא של איסור 

כך ,  הרי אף בן נח מצווה על איסור אבר מן החי,אבר מן החי

  . א בספרו פני דוד''וכן החיד, ה בפרשתן''וכן השל 'מקשה בפרשת דרכים דרוש א
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

,  הם אכלו מבהמה אחר שחיטה אלא שהיתה עדין מפרכסת.‡

,  דלישראל מותר לאכול מיד אחר השחיטהג''חולין לל ''דקימ

זה היה המחלוקת ו, ר עד שימות לגמרים אסו''כ לעכו''משא

ל דלא יצאו מדין בן נח "יוסף הוי ס, בין יוסף להשבטים

כ אמר על השבטים שאכלו אבר מן החי אבל "לקולא ע

 רבי אליהוכך תירץ , ל דיצאו לגמרי מדין בן נח"השבטים הוי ס

  .'בפרשת דרכים דרוש א וכן , ם בראשית פרק לז"מזרחי הרא

ו היה מבהמה בן פקועה שאין צריך שחיטה האבר החי שאכל .·

טעות יוסף היתה במה שראה ו, שניתרת בשחיטת אמה

ויוסף לא ידע את זה , שהאחים היו אוכלים בלי שחיטה

 בספר פרשת דרכים בדרך האתרים דרוש כך תירץ ,דבהמה זו היא בן פקועה

  .ב" ע'טף ד, ראשון

 ÌÈ„‚Ó È¯Ù‰ Ï·‡פקתי אבר מן  נסת כתב'תיבת גמא בראשית פרק א

החי מבן פקועה אי שרי לבן נח דכיון דרהיט ואזיל שה 

  .מעליא הוא

, אברהם אבינו עשה ספר יצירה ומסרו ליצחק, הענין היה .‚

, ויעקב מסרם לבניו אשר הם היותר מיוחסים, ויצחק ליעקב

כי אין מוסרין סתרי תורה כאלה אלא לצנועין ומיוחסי 

 על כן מסרו עא א לענין שם המפורשקדושין  ראהישראל בכל דור ודור 

 ה''סנהדרין ס ' והנה מצינו בגמ,לבני הגבירה ולא לבני השפחות

 דברא עגלא תלתא בכל ערב שבת על ידי עסק ספר יצירה ב''ע

ובודאי זה הנברא על פי השמות ולא מצד , בצירוף השמות

וכך עשו , וניתר לאוכלו בעודו חי, התולדה אין צריך שחיטה

, יוסף לא ידע והיה סבור שהוא הנולד מאב ואם ו,השבטים

ה ''כך תירץ השל ,הביא דבה זו אל אביו שהם אוכלים אבר מן החי

  .בפרשתן

והשבטים סברו דאף , י ביטול ברוב'' יש לומר שאכלו את זה ע.„

, לבן נח נאמר הדין של ביטול ברוב לכן לא היה איסור

ק ''ז ס''ב מ'' סימן סד'' יורכ יוסף סבר כמו שכתב הפרי מגדים''משא

מ בישראל דאחרי רבים להטות ''ה,  דהא דאזלינן בתר רוב'א

ת ''וכן כתב בשו, אבל בבן נח לא אזלינן בתר רוב, לישראל נאמרה

ד סימן ''ם שיק יור''ת מהר''כתב אחרת עיין בשו' ובסימן ע, ט''ד סימן י''יור חתם סופר

ת נודע ''וכן בשו, ו''ד סימן קל''א יור''ת מהרי''וכן העיר בשו, ו שהעיר בסתירה''כ

ת שואל ''וכן בשו' וכן במנחת חינוך מצוה ב, ב''ע סימן מ''ביהודה מהדורא תנינא אה

דבבן נח , דוקא בישראל אזלינן בתר רובדו  ''ס פ''א סו''ת ח''ומשיב מ

כך , לכן היה אבר מן החי ממש, לא נאמר הדין של ביטול ברוב

  .וכן בדברי יציב מובא בספר יציב פתגם בפרשתן, תירץ בפרדס יוסף בפרשתן

פ מה דאיתא בתרגום המיוחס ליהונתן בן עוזיאל דפירש '' ע.‰

, אוזן ומן הזנבדהויא תלשין מן אודניא ומן דנביא דהיינו מן ה

מאכלות ' פרק הם ''ם חביב במה שכתב הרמב''ופירש הרב מהר

 דאבר שאין בו עצם כיון דפירש כזית חייב משום אבר אסורות

, ן סבירא ליה דגם בזה צריך האבר שלם''והרמב, מן החי

והשבטים היו תולשין מן האדניא ומן דביא אברים שאין בהם 

מקצתו עד שיפרוש אבר עצם וסברי דלא שייך אבר מן החי ב

ם דחייב ''ן ויוסף הצדיק סבר כהרמב''כברייתו כדעת הרמב

  .א תרוץ בספרו פני דוד בפרשתן''כך הביא החיד, בכזית

ÂÈ ˙Â˘ÚÏ ÔÈ�Ú ˘È Ì‡‰''‰„ÈÏ‰ ÌÂÈ· Ë?  

 Ô˙˘¯Ù·כ' מ' ˘ÚÈÂ ‰Ú¯Ù ˙‡ ˙„Ï‰ ÌÂÈ È˘ÈÏ˘‰ ÌÂÈ· È‰ÈÂ 

ÂÈ„·Ú ÏÎÏ ‰˙˘Ó.  
  

 ¯Â˜ÁÏ ˘Èט ביום ההולדת או דילמא ''והאם יש ענין לעשות י

   .ט ביום הלידה''אין שום ענין לעשות יו
  

 ‰�‰ÈÁ ˘È‡ Ô·· יש נוהגים לעשות את יום כתב  ז'' ראה אות ישתפר

 ,וסימן יפה הוא וכן נוהגים בביתנו, ט בכל שנה ושנה"הלידה ליו

ושמעתי שיש נוהגים לעשות סעודה ביום שנכנס בו בבריתו של 

אך לא נהגנו , ה ושנה ומנהג יפה הוא מאדאברהם אבינו בכל שנ

  . בזה
  

¯ÙÂÒ Ì˙Á·Â כתב שאברהם היה עושה סעודה תורת משה פרשת וירא 

  .בכל שנה ביום המילה
  

‰¯‰Ï ‰¯Â˙ È¯·„· ‰�‰'' ˘Ë˜�ÂÓÓ ˜כתב דלא מצאנו ד''אות פ 

אצל רבותינו שיעשו סעודה ביום ההולדת ואפשר דהטעם 

 את יום ההולדת ליום דבענות קדשם סברו דאין ראוי לעשות

  .משום דנוח לו לאדם שלא נברא משנברא, טוב
  

· ÔÎÂÂ˘"·ÈˆÈ È¯·„ ˙ אצל ל'' כתב וזד''ליקוטים והשמטות סימן ס 

, ע לא ראינו שחגגו יום הלידה באיזה שמחה"ק זי"אבוה

  .ובפשטות הטעם דנוח לו לאדם שלא נברא משנברא
  

Â·˙Î˘ ˘ÈÂיום הולדת רק  שכיון שלא מצינו ענין זה של סעודת 

  .אצל פרעה כמו דמבואר בפרשתן לא עושים סעודה באותו יום
  

ÂÈ ˙Â˘ÚÏ Â‚‰�˘ ˙ÂÓÂ˜Ó ˘ÈÂ''Â˙Â‡ Ë ÌÂÈד וכן '' בפרט בחב

  .ברוזין
  

‰¯‰Â''‡¯Â‚È„‡ÒÓ ÌÂÏ˘ ÈÎ„¯Ó È·¯ ˜מובא בגליון מסילות בטאון ל '' זצ

כתב ונראה שאם התורה מספרת לנו ז ''חסידי סדיגורא כסליו תשמ

א זו ביום הולדת פרעה מוכח שכן ראוי לעשות גם למלכי עובד

ישראל ומאן מלכי רבנן ואין לומר שאין ללמוד ממעשיו של 

ל למדו הא דאין מערבין שמחה ''כי הלא חז, פרעה הרשע

בשמחה ממה שאמר לבן הרשע ליעקב אבינו מלא שבוע זאת 

 נמצינו למידים שכל 'הלכה ז' ומקורו בירושלמי מועד קטן פרק א ז''ט כ''בראשית כ

מה שכתוב בתורה הקדושה אפילו כשמדובר מאומות העולם  

  . מוכיחין מזה מנהגי ישראל
  

Â˘·Â''ÛÒÂÈ ÈÊ�‚ ˙ מביא שיש אנשי מעשה דמהדרים 'ק ב''ס' סימן ד 

  .בכל שנה ביום הולדת לברך על פרי חדש
  

‰ÈÁ ˘Ù� ¯ÙÒ· ‰�‰Â הביא בשם מדרש שיש מזל פ''ח סימן תק''אור 

   .ב''ג ע''מגילה י' וכן משמע מהגמ, לאדם ביום ההולדת שלוטוב 
  

ÌÈ˘˘‰ ÏÈ‚Ï ÚÈ‚ÓÎ ‰„ÂÚÒ ˙Â˘ÚÏ È·‚ÏÂדאיתא '  יש מקור בגמ

כי הוה בר שיתין עבד להו יומא ,  רב יוסף'מ א''ח ע''מועד קטן כ 'בגמ

  .אמר נפקי לי מכרת. טבא לרבנן
  

·Â¯˘ÂÈ Ë˜Ï ההולדת מביא שביום  ענין א'חלק ב יורה דעה עמוד מ 

השישים היה עושה התרומת הדשן סיום כדי לפטרו מסעודת 

  .שנת השישים
  

˙Ó‡ È¯Ó‡‰ ‚‰Â� ‰È‰ ÔÎÂ לקרוא לכל בניו וחתניו כשנעשה 

  . היה אומר שצריך לברך שהחיינוÈÁ ˘È‡ Ô··Â, שישים ועשה סעודה

  

ÌÈÚ·˘ ÏÈ‚ È·‚ÏÂלברך בשם 'סימן עת חות יאיר '' כתב בשו 

 חולק ה''ח סימן רכ''בהגהות אורהחתם סופר אבל , ומלכות שהחיינו

  .שמותר לעשות רק בלא שם ומלכות



  
  

óñë äáøä àì äæ éøä äàéöåäì ì÷ àäé àìù éãë äáåúëá æåæ íéúàî íéîëç åðé÷úù äî éðäî äî 
íúù÷äù äî  ì÷ àäú àìù éãë äáåúë åð÷úù íéîëç åìéòåä äî íéðåùàøä íùá

äàéöåäì åéðéòá , æåæ íéúàî éøäóñë äáøä àì ,äæ ìéáùá åúùà úà ùøâì òðîé éîå ,
íéðôåà äîëá íúöøúå.  

  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö 

õøúì äàøð , äáøä àåä åìéàë åìöà ùâøåî èòî åìéôà åìù àðåùì úåòî ïúéìã òåãéã
æåæ íéúàîä äì ïúéìî äùøâìî òðîé øéôùå äæ ìò ãéòî ùåçäå.  

  
äáèåîì åðøéæçú àîù òø øåçá íò ïúçúéù åúá úà úúì íãàì áåéç ùé íà 

 äéãìé øùò ãçà úàå çìùéå úùøôá áåúëã àä ìò íéðåùàøä íùá íúù÷äù äî
ùøáå''äúéä ïëéä äðéãå é ,åéðéò åùò äá ïúé àìù äéðôá ìòðå äáéúá äðúð , ùðòð êëìå

áèåîì åðøéæçú àîù åéçàî äòðîù á÷òé ,íëù ãéá äìôðå , ùðòð òåãî úåù÷äì ùéã
òùø íò ïúçúúù åúá úà úúì íãàì áåéç ùé éëå á÷òé ,îâá ïðéøîà éøä 'î íéçñô'' è

ò''á î ' éðôì äçéðîå äúôåë åìéàë õøàä íòì åúá àéùîä ìë øîåà øéàî éáø äéä àéðú
éøà , àîù åúá úà úúì êéøöù ïðéøîà àìå õøàä íòì åðá úà úúì øåñéà ùéù ïðéæç

 åðøéæçúáèåîì ,íéðôåà äîëá íúöøúå.  
  

äøä''èéìù ïøèù äãåäé øéàî éáø â'' àø ãåãùà''ìéáàðøàùè úáéùéá î  
õøúì äàøð , øåæçéù éãë á÷òé ìù åúá äðéã úà åéùò àùéù äéä àì íéøáãä úðååëã

äáåùúá ,äáéúá äðîåè á÷òé äéä àì íàù íéøáãä úðåë àìà , äúåà äàåø åéùò äéä
äúåà àùéì ù÷áî äéäå, äðéã íéëñúù éãë äîéìù äáåùúá áåùì íéëñî äéä óàå 

åì àùðéäì ,äîéìù äáåùúá áåùéù ãò åì úéàùð äúéä àìå.  
  

à áøä .ì .èéìù õéáåìãðî'' àíéìùåøé õéðæéåå èøòñ ììåë  
õøúì äàøð ,ò'' äúöø àìù äàì äùðòð àì äîìã íéîëç éúôùá äù÷äù äî ô

äùðòðù äðéã åîëå åéùòì àùðéäì , õøúîå òùø åéùò äéä ïîæ åúåàáù äàì éðàùã
 åáì ìëá å÷ùðå á÷òé ìò åéîçø åøîëðù äðéãá ïàë ìáà úåøåîç úåøéáò äùòå øåîâ

áèåîì åðøéæçú àîù øîéîì àëéà  
  

äåöî øáä ìù äìéìá äåöî øáä øåçá íéé÷î äðåùàø äåöî äæéà  
äåöî øáä ìù äìéìá äåöî øá øåçá íéé÷î äðåùàø äåöî äæéà íúðãù äî , íúáúëå

ã äîëíéðåøçàä íùá íéøá.  
  

èéìù øèñøô óñåé íäøáà áøä'' ààìæòá éãéñçã ïåéò ììåë ùîù úéá  
òâø ìë åðééä äìéìå íîåé åá úéâäå áéúëãë ãéî äøåú ãåîìú úåöî íéé÷ì êéøöã äàøð ,

úåéãîú úååöî ùù íéé÷ì êéøöã øîåì ùé ãåòå .äåöî øá äùòðùë ãéî ìéçúî äæå.  
  

äáä''ééèùðøá ïøäà ìàøùé çéð ï'' åáà ïá íéìùåøé''÷ùèéì ã   
áúëù äî éôìã äàøðåùá "øäî ú"òåøæ øåà çé ïîéñ "à , òâø ìëá íéîéé÷î äìéî äåöîã

ìåäî àåäù ,îâá àúéàã àäî äéàø àéáîå 'î úåçðî"ò â" á úéáá äéä êìîä ãåãù
åúòã äáùéúðå äìéîä ìò ìëúñð úååöîä ïî íåøò äéäù øòèöðå õçøîä , òåãîå

úòã áùééúðå , ïîæá íéé÷ù úååöî øàùë àéåäå äðîæá íéé÷úð øáë äìéî ìù äåöîä àä
íåøò àåä åéùëòå øáòä ,ù àìà" äåöîäù î àéä òâø ìë äååöî íéé÷îå ìåîéð àäéù

äìøò åì ïéàù ,ðä éôì'' äìåòô íåù àìá ìåäî àåäå äåöî øá äùòðù ãéîã àöåé ì
àúéøåàã äåöî íéé÷î.  

  

î úá úãåòñ ïéùåò ïéà òåãîé úá úéùòð úáäùë äåö''á  
é úá úéùòð úáäùë äåöî úá úãåòñ úåùòì âäðîä ïéà òåãî íúù÷äù äî''' á

íúöøúå.  
  

äøä''èéìù ìôà éåìä ïåéö ïá éáø â'' àçî ãåãùà''ïåéö çîùî ñ  
èéìù ïàîôéå÷ óñåé á÷òé áøä'' àíéìùåøé  
éúòîùù äî õåøú ïééöì äàøð , äîéðô êìî úá äãåáë ìëã íåùî íòèäã àåä äãåòñå

àéñäøô ìù ïéðò , íñøôì äåöî øá úãåòñ íéùåòù íòèä äæù íéøîåàù ùéù èøôáå
åãé ìò úåöî úáåç éãé úàöì øùôàùå åúåìãâ .  

  

äøä''èéìù øòãéå ñçðô éáø â'' àíéìùåøé  
óéñåäì äàøð ,ò'' øôñá àéáäù äî ôïøäà àáö ç''ààì äåöî øáì â''ë æ''áàâ ÷''öæ æðéì ã'' ì

î ïîéñ''ä  äøåú ìù äøîâì ïéùåòù äãåòñ ïéòî àéåä äåöî øá úãåòñã óñåé úéáá àáåä

øåà''ñøú ïîéñ ç'' è úëñî íåéñá ÷øå ãåîìì ïéìéçúîùë äãåòñ úåùòì åðéöî àìã
ùøãîä úéá éáùåé ïéá åðé÷ìç íùù øáòä ìò äàãåä íéðúåð , úåöî íéé÷îù íù øàáîå

 éãé ìòù ïåéë åúåðè÷á ãîåìù äîá äøåú ãåîìú åáåéç úòùá äøåúä úòéãé åì ùé ïë
àå ìåãâ äùòðùë'' äúòù äøåú ìù äøîâì äãåòñ úåùòì áàä ìò áåéç àéåä øéôù ë
åáåéç úà øîåâ ,ðä éôìå'' ìëã ïåéë äåöî úá úãåòñ ïéùåò ïéà òåãî øéôù éúà ì

äøåú ìù äøîâì àåä äãåòñä , àìå íëéðá úà íúãîìå àø÷ øîàã úá ìöà ìáà
àìéîéî íëéúåðáäãåòñä êééù àì  .  

  

èéìù õéáåðáø íéøôà ìàøùé áøä'' àáàâ ììåë''íéìùåøé ã  
äøåúá ÷åñòì ãåîéì ìù áåéç åì àáù ìéáùá äãåòñä ø÷éòã õøúì äàøð , ãåîìúå éë

íìåë ãâð äøåú ,à''äãåòñ úåùòì êéøö ïéà êééù àì äæù äùàá ë.  
  

äìãáäá áééç íàä úáù éàöåîá ìåãâ äùòðù ïè÷  
 íúàáäù äîåù íùá''é åì åàìîúðù ïè÷á éáö øä ú"ùöåîá íéðù â" áééç åðéàù ÷

äìãáäá ,úçá ÷ñôã éàîì àéîãã" ñåà"ò÷ ïîéñ ç'' áäåé éàöåîá ìåãâ äùòðá" øåèôã ë
ëäåé úåôñåú úåðòúäìî"ô ,ëäåé úôñåúäá åáééçì êééù ïéà ø÷éòäî øåèôã ïåéëã"ô ,

óéãò àìã äàøð äìãáä áåéçå ,à åðéà éîð äìãáäãúáùä úåöîì äôñåä àì ,à" ïåéë ë
äìãáäî éîð åøèåôì ùé úáùä ø÷éò ìò øåèôã.  

 

äøä''èéìù ãéååàã íçðî ñçðô éáø â'' àçî''íéìùåøé ñçðô éøáã ñ  
øéòäì ùé ,ñåúì äìãáä ïéá ÷ìçì íòô éúéàøã ' áåéçä ïéà äìãáä éáâìã íéøåôëä íåé

øúéäì åìù äëàìî øåñéàä ïéá ÷ìçì åðééä àøáâä éáâì éáâì äìãáää áåéçä àìà 
 àéåä àìå úáùä íåéá ïè÷ äéäù óà ïëìå ìåç íåéì ùãå÷ úáù íåé ïéá ÷ìçì íåéä

äéìò øäæåî ,î'' øäæåî àéåä àìã óà ùãå÷ úåàéöîá äéäù íåéä ïéá ÷ìçì êéøö î
äéìò ,àùî''ñåú éáâì ë ' ìò ìèåî øåôéëä íåéã øåñéàã àøáâäì êééù ïéãä äæã úáù

ôñåä éòá àøáâä øîåì êééù àì ø÷éòä ìò øäæåî äéä àì àøáâäã àëéä ïëìå ä
úôñåúá áééçúéù.  

  
äæá øåñéà ùé éøä åéñëð ùîåçî øúåé äøåú ãåîìú úååöî ìò àéöåäì ììäì øúåî äéä êéà 

îâá àúéàã àä ìò íééç õôçä íùá íúù÷äù äî 'ì àîåé''á ãåîò ä ' àá éðò ïðáø åðú
ïéãì ,ú÷ñò àì äî éðôî åì íéøîåà íéøîåà éúåðåæîá ãåøèå éúééä éðò øîåà íà äøåúá 

ììäî øúåé úééä éðò íåìë åì , äùåò äéä íåéå íåé ìëáù ï÷æä ììä ìò åéìò åøîà
÷éòôøèá øëúùîå ,ùøãîä úéá øîåùì ïúåð äéä åéöç , éùðà úñðøôìå åúñðøôì åéöçå

åúéá ,åéñëð ùîåçî øúåé äøåú ìò æáæáì øúåî äéä êéà úåù÷äì ùéã ,îé÷ éøä'' ì
ùîåçî øúåé æáæáé ìà æáæáîä ,íéðôåà äîëá íúöøúå.  

  

èéìù øòúôö øãðñ áøä'' à÷øàé åéð ïéì÷åøá 
õøúì äàøð ,ò''ãéñô óéñåî àìãå ïúð éáøã úåáàá àúéàã äî ô , óéñåî àì íà åðééäã

æáæáì øúåî äéä ïëì úååöî äáøä ãéñôîå úåðåùàøä ìë úà çëùé íåéä ãåîéìá.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é   

 áøäàãðì éáö øéàî èéìù''à   
íéìùåøé  

ì åðá éñåøéà úçîù ìâø  

äáä'' çõøô ìàôø éð''å  
áò''â úá   

äøä'' éáø â÷éìâ øùà èéìù'' à  
äéðúð æðàö úéø÷ íéøéòöì äáéùé éðçåø ìäðî  

 úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  

çð äåøé åéöìç éàöåé ìëî ú  

äðôé øùà ìëá çéìöéå  

  בערב בלבד ' תגובות אפשר לשלוח עד ליום ג
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  מי שמעוניין להצטרף לאלפי המנויים נא להתקשר למערכת

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 áøäéçéãá æòåá èéìù'' à  

äéðúð æðàö úéø÷  

åéîç úîùð éåìéòì  

 áøääîìù  áøä ïáá÷òé æ''ì  

áìð"òë  'ú åéìñë.ð.ö.á.ä.  

 

 äæ ïåéìâ áãåðò'' é  

åðéãéãé äøä'' â  

 éáøóà÷ ÷çöé èéìù'' à  

ú ìäðîå ãñééî''úîà úöò ú  

åéáà úîùð éåìéòì  

 áøä äîìù ãåã  

 áøä ïáá÷òé øùàæ ''ì  

ðáì"òé ''åéìñë è 

ú.ð.ö.á.ä.  

  

 áãåð äæ ïåéìâ  

ò''é äøä''â   

 éáø õøååù ïîìæ øåàéðùèéìù''à 

å÷ééìåã  

åîà úîùð éåìéòì  

 úéð÷ãöä äùàä  

 úøîäáìñ   

á úïîìæ øåàéðù æ''ì  

ë äøèôð 'îùú åéìñë'' à

ú.ð.ö.á.ä.  

  

øåà äøåúå äåöî øð  
 úçîùî äòãåä  

 ñøèðå÷ òéôåä øùà éðãòîíéãåîò íéùéùî äìòîì  
 äëåðç éðéðòá úåéúëìä úåøé÷ç  

äëåðç éðéðòá øùà éðãòî ìù úåðåéìâä ìë êåúî  
 ñøèðå÷ä úà âéùäì ïéðåòîù éî ìë  

 ïåôìèì øù÷úäì øùôà057-3166560èá ïëå  ì: 057-3154010  
  

  ס ל'אנג' לום שמו מלוסיהתודה והברכה לידידינו החפץ בע
  שנטל על עצמו זכות הדפסת קונטרס זה

  א "שליט מאיר שולביץמאיר שולביץמאיר שולביץמאיר שולביץ רבי ג"הרהלידידינו דה מיוחדת וכן תו
    ברוב פאר והדרשערך את הקונטרס


