
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ÌÂˆ‰ ˙‡ ˘È‚¯È ‡Ï˘ È„Î ¯ÂÙÈÎ ÌÂÈ ·¯Ú· ˙ÂÏÂÚÙ ˙Â˘ÚÏ ¯˙ÂÓ Ì‡‰?  

 Ô˙˘¯Ù·ט ז''כ' ÌÎÏ ‰È‰È ˘„Â˜ ‡¯˜Ó ‰Ê‰ ÈÚÈ·˘‰ ˘„ÁÏ ¯Â˘Ú·Â 

Â‚Â ÌÎÈ˙Â˘Ù� ˙‡ Ì˙È�ÚÂ'. 
  

¯Â˜ÁÏ ˘È האם מותר ליטול בערב יום כיפור כדורים כדי שלא 

  .ירגיש את הצום או דילמא אסור דמבטל מצות עינוי
  

„ÓÁ ‰„˘· ‰�‰ מביא מחכם אחד בסופו ' מערכת יום הכפורים סימן א

ל יש לחקור הא דנוהגין כמה אנשים לעשות בערב ''שנסתפק וז

יום כיפור סגולות שונות שלא ירגישו הצום ואחרים מתחכמים 

עוד לאמר שזה הסגולה היא יותר בדוקה ומנוסה שלא יבא שום 

�Ú‰ È�‡Â ÔÂÎ� Ì‡ ˘˘ÂÁ ˙Ú„· È, תאוה לא לאכילה ולא לשתיה

Â‚Â ‰�ÂÚ˙ ‡Ï ¯˘‡ ˘Ù�‰ ÏÎ„ ‡¯˜‰ ˙ÂË˘Ù„ ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ' ‡Â‰

ÈÂ�ÈÚ· Â· ˙ÂÈ‰Ï ·ÂÈÁ, ואיך נעשה דברים הגורמים להסיר העינוי 

  .ש שהאריך באריכות גדולה''עיביום הקדוש הזה 
  

 ‰ÓÏ˘ ˙ÂÎÈÏ‰· ÔÎÂז להגאון רבי שלמה ''ק ט''יום כיפור פרק שישי בדבר הלכה ס

נהי דמותר לו וגם יש מצוה , ל אדם בריא'' כתב וזל''רבעך זצזלמן אוי

י ''מ העושה טצדקי ע''מ, לאכול בתשעה לחודש יותר מכרגיל

, ויטמינים למנוע או להקל מעליו את העינוי לאו שפיר עביד

פ שאין בו סכנה שאני ומותר בויטמינים בערב ''מ חולה אע''מ

ÓÂ''Î· ÔÈ‡„ ‰‡¯� ‡È¯·Ï Ì‚ Ó ˜¯ ÔÈ„‰ „ˆÓ ¯ÂÒÈ‡ Í, יום כיפור

Â˙Â˘ÚÏ ÔÂÎ� ÔÈ‡„.  
  

· ÔÎÂÂ˘"·˜ÚÈ ˙˜ÏÁ ˙ ל''' נשאל בשאלה הנז''אורח חיים סימן רט 

˜ÈÒÓÂ:אף דאנו צריכין לדון על הנאת מעיו ,  פשיטא דמותר

מ הרי מעשה אכילה שלו נעשה "מ, ם כיפורשיש לו מזה ביו

מש ד זה דמי מ"כ לפע"א,  ולא ביום כיפור עצמורב יום כיפורבע

כ סמוך "ורוצה לאכול אח, רב יום כיפורלמי שאכל ושבע בע

וישהה ממילא ,  אכילה מרובההלחשכה עוד מאכל בכוונה שיהי

,  שהמאכל אינו מתעכל אינו רעבל זמןוכ, גם זמן העיכול יותר

,  כמה שיעור עיכול כל זמן שאינו רעבג"ברכות נ 'כמו שמבואר בגמ

ה בכלב שמזונותיו מועטין לפיכך " יודע הקב'ה ב"שבת קנ 'ין בגמועי

חזינן דהרעב בא יחד עם , שוהה אכילתו במעיו שלשה ימים

  . הכי יעלה על הדעת שאסור לעשות כן,עיכול מאכל שבמעיו
  

‡ÂÌ·Ú¯‰ ÏÂ·ÒÈ ‡Ï˘ È„Î· ‰�ÂÂÎ· ‰˘ÂÚ˘ ÌÂ˘Ó ,ם  וביו

ל " וז'א ב"ביומא פי " מה בכך אדרבה לשון רש, עינוי כתיבהכיפור

ה "ובר, מך בתשעה כדי שתוכל להתענות בעשרהכלומר התקן עצ

ברור כ ''א , טפי עדיףהל כל דמפיש באכילה ושתי"זכתב  'א' ט

  .רב יום כיפורדמותר כיון דנעשה הכל מע
  

¯ÂÙÈÎ ÌÂÈ· ÈÂ�ÈÚ ˙ÂˆÓ ÏÚ ÌÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ÚÂ„Ó?  
˙Â˘˜‰Ï ˘È:מדוע ,  כיון דמצות עינוי הויא מצוה ככל המצוות

צות לפני קיומה כמו שמברכים על אין מברכים על זה ברכת המ

  .172מ ''כך מקשה בשדה חמד מערכת יום כיפור ע, כל מצוה קודם לעשייתה
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  
 משום שלא תקנו ברכה אלא על דבר שהוא במעשה כגון .‡

אבל על מצוה , להתעטף בציצית או להניח תפילין וכיוצא
 על שהיא בלא מעשה לא תקנו ברכה כמו שלא תקנו ברכה

וזה פשוט ומוסכם דעל מניעה אין שייך לברך , קיום הלאוין

ואם כן איך יברך על מה שאינו אוכל ושותה דאם כן יהיה כל 

  .172מ ''כך תירץ בשדה חמד מערכת יום כיפור ע, היום כולו יושב ומברך

דעל ח ''סימן י' א חלק א''ת הרשב''עיין שו על פי מה שכתבו הקדמונים .·

ירה אין מברכין כגון השבת גזלה וריבית מצוה הבאה בעב

ואם כן כיון דמצוות עינוי ביום , ושריפת נותר וכיוצא

הכיפורים באה על חטא לכפר על עוונותינו כדכתיב בפרשת 

' כי ביום הזה יכפר עליכם וכו' אחרי תענו את נפשותיכם וכו

˘‰È„ÒÁÓ ‰È  משרשי המצוה ג"במצוה שיוכן כתב רבינו החינוך 
¯·˙È Ì˘‰ÌÈ‡ËÁ‰ ÏÚ ¯ÙÎÏ „Á‡ ÌÂÈ ÚÂ·˜Ï ÂÈ˙ÂÈ¯· ÏÚ Í 

וכיוון שהברכה באה לתקן ד "בריש סימן תרוכן כתב רבינו הטור 

כך כתב בספר יפה ללב חלק הששי הנספח , מה שחטא לכן אין מברכין

  . ג בהשמטות שבתחילת הספר"לספר לב חיים ח

 מצות עינוי היא מערב עד ערב ומתנאי המצוות כדי לברך .‚

ובמצוה זו , אחת היא שתהא נגמרת,  ברכה ראשונהעליהן
איכא למיחש שמא יאחזנו בולמוס ולא אתי עשה דהשלמה 

 לסברת היש 'ה סעיף ג"סימן תקסכדין ענינו , לגמור המצוה

כך , אומרים ובצירוף טעם הראשון גם השליח צבור לא יברך

בתחילת ג בהשמטות ש"תירץ בספר יפה ללב חלק הששי הנספח לספר לב חיים ח

  .הספר

ÂÈÏÚ ‰˘˜‰ „ÓÁ ‰„˘‰ Ï·‡ :לפי שיש , דטעם זה אינו נוח לי

א שנהגו בכל התעניות "דאף למה שכתב הרמ, לפקפק קצת

ואין כן , אפילו בתענית צבור שלא לומר ענינו אלא במנחה
מכל , מנהגינו אלא בתענית צבור אומרים אותו גם בשחרית

 להם לתקן היה, מקום אם נדמה ברכה על העינוי לענינו

דומיא דאמירת עננו ואף , ברכה על העינוי בעלות המנחה

שכל המצוות מברך עליהן עובר לעשייתן מכל מקום במצווה 

שאי אפשר לברך קודם לעשיה אם המצוה נמשכת מברך 

עליה אף אחר העשיה וכיון שברכה זו אי אפשר לברכה קודם 
עשיה היה לנו לברך בזמן המנחה שבזמן קצר כזה לא 

ישינן לשמא יאחזנו בולמוס כמו שאין חוששין לזה חי

ואף שיש לחלק בין אמירת עננו , ואומרים עננו במנחה

  .מכל מקום מידי פקפוק לא יצא, לברכה כמובן
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· ‡·¯ ‰�Ú˙‰ ÚÂ„Ó ' ÌÈÓÈ ¯ÂÙÈÎ ÌÂÈ·  

¯ÂÙÈÎ ÌÂÈ È˙Ó ˜‰·ÂÓ ÔÓÈÒ ÂÏ ‰È‰ ‡‰?    

Ó‚· ‡˙È‡' יום כיפור  דרבא נהג להתענות שני ימיםא''ראש השנה כ 

ט שנוהגים בחוץ לארץ שני ''משום ספיקא דיומא כמו בכל יו

  .ימים משום ספיקא דיומא
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:הרי היה לו , ימים'  מדוע היה צריך להתענות ב

 דלרבא ב''א ע''תענית כ' דאמרינן בגמ, סימן מובהק מתי יום כיפור

כ מתי ''א, אתא שלמא ממתיבתא דרקיעא כל ערב יום כיפור

, ימים' יע הבת קול ידע שהיום ערב יום כיפור ומדוע צם בשהג

, ימים אתי שפיר' ח דגורס שרבה התענה ב''ובשלמא לגירסת הר

א בספרו פתח ''כך הקשה החיד, אבל לשאר הגרסאות שגורים רבא קשה

וכן בשמחת , וכן בערוך לנר שם בראש השנה, וכן בשפת אמת שם, א''עינים ראש השנה כ

, ט וכן בכלי חמדה פרשת אמור''א סימן רנ''ת תשובה מאהבה ח''וכן בשו, א'' ע'ט ביצה ו''יו

  .'סימן ז' ת יד יצחק חלק ב''וכן בשו
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

כ ''א,  כיון דיום כיפור שקובעים בגולה מועיל אפילו בטעות.‡

כ לפי קביעות בני הגולה ''גם הסכמת שלום מרקיעא היה ג

ט להגאון ''כך תירץ בספר שמחת יו, ל זהכ אין זה סימן לסמוך ע''א

  .א''ע' מפלאצק  ביצה ו

' אלא לאחר שהתענה ב,  לא ביום כיפור הראשון קיבל שלמא.·

זכה שישלחו לו שלמא מן , ימים זה אחר זה והיה רגיל בכך

כך תירץ , שמיא במעלי דיומא דכפורי ומזה ידע מתי יום כיפור

וכן בספר בניהו , סימן ז' יד יצחק חלק בת ''וכן בשו, א''השפת אמת ראש השנה כ

וכן בערוך לנר , ת מקום שמואל בשער התרוצים שם בתענית''וכן בשו, .ב''א ע''תענית כ

  .א''ראש השנה כ

ה ''אפ,  אף שידע בברור מתי יום כיפור מן הסימן שהגיע לו.‚

ימים כמו שאר ימים טובים ' היה מחמיר על עצמו לעשותו ב

ת ויצבור יוסף סימן ''וכן בשו, א'' בספר מתת אלהים תענית ככך תירץ, של גליות

  . 'ק ב''ו ס''ט

 כיון דתורה לא בשמים אין לסמוך על זה לעשות יום כיפור .„

' ת יד יצחק חלק ב''כך הביא תרוץ זה בשו, מזה שקיבל שלום מן השמים

  .'סימן ז

‰Á„Ó Ï·‡: דדוקא היכא שיש מחלוקת באיזה ענין אין כח 

אבל הכא דאין שום מחלוקת אפשר ,  להכריעביד שמים

  .לסמוך על זה

 ‰„ÓÁ ÈÏÎ· ÔÎÂפרשת אמור�‰ ıÂ¯˙ ‰Á„Ó ''Ï דדוקא בספיקא 

אבל כאן כיון שבא רק לברר , דדינא אמרינן תורה לא בשמים

וכבר קדים יסוד זה , המציאות לא אמרינן תורה לא בשמים הוא

ד ''ת יד אליהו רוגלר יור''ן בשוועיי ',מהלכות אישות הלכה ו' פרק ט במשנה למלך

  .ג''סימן מ

 כשרבא אכל מתנות כהונה ב''ג ע''חולין קל' פ מה דאמרינן בגמ'' ע.‰

י שם שהיה נזוף מאותו סיפור וכשרצו מהשמים ''כתב ברש

להודיע לו פסוק רע לא הודיעו לו אלא לאמורא השני שלא 

, נזוףכ דחזינן שדברים רעים לא הודיעו משום דנהיה ''א, אכל

כ פסק כבר ומאז ''ש דדברים טובים דהיינו שלום בע''כ כ''א

  .א בספרו הערות למסכת ראש השנה''ש אלישיב שליט''כך תירץ הגרי, צם יומים

  
  

ÂÈ· ˙Ò�Î‰ ˙È·Ï ‡·Ï ÌÈ˘�‡‰ ÔÈ¯Á‡Ó ÚÂ„Ó'' Ë  

‰„ÂÚÒ‰ ˙‡ ÌÈ�ÈÎÓ ÌÈ¯·‚‰ ÈÎÂ?  

Â‚Â Â˘Ú˙ ‡Ï ‰„Â·Ú ˙Î‡ÏÓ ÏÎ Ô˙˘¯Ù· 'אבל אוכל נפש מותר 
ÈÚ 'Â‡ ÛÒÂÈ ˙È·"ÈÒ Á 'ˆ˙"„È‚Ó‰ ·¯‰ Ì˘· ‰.  
  

Ó‚· ‡˙È‡' ביום טוב מאחרין לבא לבית הכנסתד ג עמוד א''מגילה כ ,

כך מפורש במסכת סופרים בפרק , שצריך לטרוח בסעודת יום טובי ''וברש

  .'יח ד
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È :הרי להכין צרכי הסעודה זה לא מלאכת אנשים ,

  .ץ בהגהות שם''כך מקשה היעב, כ מדוע הם מאחרים''א

  

·ÚÈ‰ ı¯˙ÓÂ''ı:צריכין לשמור הבית והבנים בעוד  דהגברים 

גם הנשים צריכות סיוע , שנשותיהן עסוקות בצרכי הסעודה

  .אנשיהן

Ï ÌÈ¯ÂÙÎ ÌÂÈ· ¯˙ÂÓ ‰È‰ ÍÈ‡„Â˜¯˙ÂÏÂÁÓ· ?  

‰�˘Ó· ‡˙È‡ לא היו ימים טובים לישראל כיום ב''ו ע''תענית כ 

  .הכפורים שבהם בנות ישראל יוצאים בתופים ובמחילות
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:ט''ח סימן של''אור ו''ביצה לל '' הא קימ, לרקוד איך מותר 

ת שואל ומשיב ''כך הקשה בשו , שמא יתקן כלי שירט''דאסור לרקוד ביו

א ''ת התעררות תשובה ח''בשווכן , ה אחר זמן רב''ד ד''בא' סימן ג' מהדורא חמישי חלק א

    . המשניותוכן בהגהות בית שאול על, ב''ו ע''ט ביצה ל''וכן בשמחת יו, ד''סימן קע
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

כיון דהמנהג כבר היה בימי שלמה לא רצו לבטל את זה  .‡

  ל''כך תירץ בשואל ומשיב הנ, משום פרו ורבו

   .ל''כך תירץ הנ, מצוהב רבים לא גזרו ובפרט הכיון דהי .·

ל דאסור '' דאף דקימ'ק ח''ה ס''ח סימן ער''רואפ מה דמבואר ''ע .‚

מ נוהגים לקרות ''מ, נר גזירה שמא יטהלקרות בשבת לאור ה

בליל יום הכפורים לאור הנר מפני שאימת יום הכפורים 

, נ בענין דידן''כ ה''א, ולא חיישינן שמא יבא להטות, עליהם
  .מ בקרית צאנז נתניה''א ר''ג רבי שמשון בלומנטל שליט''כך תירץ לי ידידי הרה

  

˘Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÂÈ‰ ‡Ï Ï‚¯Ï ‰ÈÏÚ ˙ÂˆÓ ‰È‰˘Î Ì‡‰‰ÎÂÒ· ˙·?  

 Ô˙˘¯Ù·ב''ט י'''כ‰Ï Ì˙Â‚ÁÂ  'Â‚Â ÌÈÓÈ ˙Ú·˘'.  
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: כמו " בסוכות תשבו " דיני החג לא כתב כאן מדוע

יום  "'לעיל פסוק אובראש השנה ,  בפסחז''ח י''כ" מצות יאכל"שכתב 

  .כך מקשה המשך חכמה בפרשתן, "תרועה יהיה לכם

  

ı¯˙ÓÂ: בשילה ' ת לפני המשום דבחג היו צריכים כולם להיראו

, אז פטורים מדין הולכי דרכים, וכי יעלו כולם או בבית העולמים

  .לכן לא הזכיר זה, ופטורים מסוכה, ומשום מצטער
  

 ·‡ÂÈ ˙˜ÏÁ· Ï·‡א''בקבא דקושייתא סימן פÓ‚· ‡˙È‡„ ‡‰ ÏÚ ‰˘˜‰ ' 

בעת שהלכו להקביל רב חסדא ורבה בר רב הונא ד ' עמוד ב'סוכה י

וטעמם דואיל , רגל לנו בלילה בסוכה דפסולהפני הריש גלותא ב

, והם עסוקים במצות הקבלת פני רבו פטורים הם מן הסוכה

חזינן דכשהולך לקיים מצות הקבלת פני רבו פטור מסוכה אף 

הקשה איך היו כל ישראל מחוייבין בסוכה בלילה , שנח בלילה

, הראשונה הרי הלכו להקביל פני השכינה מטעם יראה כל זכורך
  . ל עיין בקבא דתרוצא''א כמה תרוצים ליישב קושיא הנאיכ

  

˘„ÂÁ ˘‡¯· ‰Î‡ÏÓ Â˘ÚÈ ‡Ï ÌÈÈÂÏ˘ ÔÈ�Ú ˘È Ì‡‰?  

· Ô˙˘¯ÙÎ''È Á''‡ Â‚Â ÌÎÈ˘„Á È˘‡¯·Â'.  
  

ÓÈ˜''Ï והנשים ,  מותר בעשיית מלאכהאש חודש רז''סימן תיח ''אור

  . שנוהגות שלא לעשות בו מלאכה הוא מנהג טוב
  

¯·„‰ ÌÚË·Â: לפי שלא רצו ד''פרק מ  דרבי אליעזריקאיתא בפר 

  .לעגל קיבלו מתנה את ראש חודשהנשים ליתן נזמיהן 
  

·ÂÂ˘"·˘˙ ˙"ı ר יהודה "ושמעתי מאחי הכתב  ד'' סימן רמ'חלק ג

 פסח כנגד ,תטעם לדבר לפי שהמועדים נתקנו כנגד האבו

 כנגד יצחק ת שבועו,ה ופסח היתאברהם שנאמר לושי ועשי עוגו

 , בשופר מאילו של יצחקה היה של מתן תורשתקיעת שופר

ב ראשי " וי,תסוכות כנגד יעקב שנאמר ולמקנהו עשה סוכו

 וכשחטאו םב שבטי" מועדים כנגד יםשגם הם נקראי' חדשי

וכן , בעגל נטלו מהם ונתנו לנשותיהם לזכר שלא היו באותו חטא

  .א''כתב במטה משה אות תקל
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:עשה העגל האם להם יש כ שבט לוי שלא היו במ'' א

כך מקשה בארחות חיים סימן נמי ענין שלא לעשות מלאכה בראש חודש 

ש מה ''עי' ק ז''ס' ת ויצבור יוסף סימן מ''וכן בשו, ז''וכן ביפה ללב סימן תי, ז''תי

  .שתירץ



 ‰Ê‰ ÌÏÂÚ· ¯Î˘ ÒÁ�Ù Ï·È˜ ÚÂ„Ó  

Ó‚· Ô�È¯Ó‡ È¯‰ '‡ÎÈÏ ‡ÓÏÚ È‡‰· ‰ÂˆÓ ¯Î˘„?  

Ô˙˘¯Ù· א''ה י''כÒÁ�Ù  Ô· ¯ÊÚÏ‡ ˙‡ ·È˘‰ Ô‰Î‰ Ô¯‰‡ Ô· È˙ÓÁ 

ÌÎÂ˙· È˙‡�˜ ˙‡ Â‡�˜· Ï‡¯˘È È�· ÏÚÓ.  
  

˘¯„Ó· ‡˙È‡ ה בדין הוא שיטול שכרו לכן אמור הנני "אמר הקב

  .נותן לו את בריתי שלום
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:דשכר מצוה בהאי ב''ט ע''קדושין ל'  הרי אמרינן בגמ 

כך מקשה , בעולם הזהכ מדוע פינחס כן קיבל שכר ''א, עלמא ליכא

וכן הפרי מגדים בספרו , וכן בדברי שאול בפרשתן, וכן בחנוכת התורה, החתם סופר בפרשתן

  .א''וכן החיד, תיבת גמא
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

 הוא משום,  טעם הדבר דשכר מצוה בהאי עלמא ליכא.‡

 ואיזהו סוף ,דקיימא לן דשכירות אינה משתלמת אלא לבסוף

 והנה פנחס זה אליהו ,אחר מיתהשל אדם הוי אומר ל

 ועליו אי אפשר לומר לשלם לו שכרו ,שלעולם הוא חי

 אם כן בדין הוא שיטול שכרו תיכף , כיון דאין לו סוף,לבסוף

  .א בספרו ראש דוד''וכן החיד, כך תירץ בחנוכת התורה בפרשתן, ומיד

ששכר מצוה  בספר עשרה מאמרות הטעם פ מה שכתב'' ע.·

מפני שהמצוה הוא נצחיי לכן צריך להיות , בהאי עלמא ליכא

 , לפיכך שכר מצוה בהאי עלמא ליכא,השכר גם כן נצחיי

דימינו כצל עובר ואם ינתן לו שכרו ואחר כך ימות אם כן לא 

מה שאין כן בהנתן לו לאחר מיתתו אם כן , יהיה השכר נצחיי

והנה איתא בזוהר הקדוש דפנחס כשהרג , יהיה השכר נצחיי

נתקבצו כל שבטו של שמעון ורצו להרגו פרחה את זמרי 

 וזה הוא כוונת ,נשמתו של פנחס ונכנס בו נשמת נדב ואביהו

 הוה ליה למימר בן ,הפסוק פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן

 מכל מקום הוא בן , אלא אף שהוא בן אלעזר,בנו של אהרן

 נמצא דלמידין מזה , וזה בן אלעזר בן אהרן,אהרן ממש

עם טעם מיתה ותו לית ליה מיתה אחרת שפנחס כבר ט

 אם כן יש לומר דזהו שאמר ,אחריה דפנחס הוא אליהו

המדרש בדין הוא שיטול שכרו דלגביה יהיה בחיים גם כן 

  .כך כתב בחנוכת התורה בפרשתן, נצחיי

פ מה שהקשו המפרשים בהא דשכר מצוה בהאי עלמא '' ע.‚

י עובר על בל כ הר''ה שומר את כל התורה א''הרי הקב, ליכא

פ ''ומתרצים ע, תלין במה שאינו משלם שכר מיד בעולם הזה

לכן אינו עובר , י שליח ליכא בל תלין''ל דשכרו ע''מה דקימ

י משה רבינו לכן אינו עובר ''ה נתן את את התורה ע''דהקב

‡·ÌÈ˘‚�‰ ÌÈ�‰Î‰ Ï , וזה דווקא בשאר ישראל, על בל תלין

‰ Ï‡ ' ‰ÓˆÚ È�Ù· ‰ˆÈÁÓ Ì‰Ï ‰È‰Â ÈÙÓ ÏÎ‰ ÂÚÓ˘ Ì‰

‡ÓÏÚ È‡‰· ‰ÂˆÓ ¯Î˘ Ì‰Ï ˘È ÔÎÏÂ ‰¯Â·‚‰,ד ''כ למ'' וא

שכבר נתכהן פנחס מאז היה גם הוא בכללם אלא שנתכהן 

וזהו , כ גם לו יותן שכרו בהאי עלמא''וא, עתה בכהונה גדולה

כ בדין הוא שיטול ''א, פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן דייקא

  . ורת משהכך תירץ בחתם סופר בספרו ת, שכרו

ה אין משלם שכר בעולם הזה כי פן יקלקל דרכיו וישמן '' הקב.„

ל המזכה את הרבים אין חטא בא על ''ישורון ויעבט אלא אחז

ידו ופנחס קידש שם שמים ברבים וזכה רבים ויוכל להינתן 

והיינו פנחס בן , לו שכרו מיד ובטוח בו שלא יקלקל דרכיו

ולכן , תי בתוכם דייקיאלעזר השיב את חמתי בקנאו את קנא

וכן בכתב , כך תירץ בחתם סופר בספרו תורת משה, בדין הוא שיטול שכרו

  .ש''ל עי''אבל בתיבת גמא דחה תרוץ הנ, סופר

פ מה שכתבו הפוסקים דבדבר שליכא חיוב מדינא לעשות '' ע.‰

, כ כאן שפנחס הרג''א, אמרינן שכר מצוה בהאי עלמא איכא

  .מעדני אשר, כ מגיע לו שכר''א, פוגעיןלא מדינא רק מדין קנאין 

¯ÁÂ‡Ó ¯˙ÂÈ ˙È¯Á˘ ÏÏÙ˙‰Ï ÌÈ‚‰Â�˘ ˘È ˙·˘· ÚÂ„Ó?  

ÈÎ„¯Ó‰ ‰�‰ נהגו העולם שכל ימי דועמ הקשה ו''שבת פרק ט 

 ובשבת ,השבוע מתעוררין בבקר בבית הכנסת לתפלה או ללמוד

  .ישנים יותר בשחרית
  

ı¯˙ÓÂ: של שחר טעמו של דבר שבכל ימי השבוע נאמר בתמיד ד

 ובתמיד של שחר בשבת לא נאמר כן אלא וביום ,בבקר בבקר

  .'גמ ולשון זה משמע אחור כדמשמע ב,השב
  

Ó¯‰Â''' ‡ועיין במשנה ברורה   מביא את המרדכי להלכהא''סימן רפח ''אור

  .שבלבד שלא יעבור זמן קריאת שמע
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:  ותמיד ,ן בקרבן מוסף היא בפרשתפסוקהך הרי 

של שחר של שבת כלול בכלל ימי השבוע דכתיב שנים ליום 

כ איך כתב המרדכי ''א, יד את הכבש אחד תעשה בבקרעולה תמ

וכן , ד'' סימן תרי'ז חלק ב"ת רדב"שו כך נשאל ב,דלכן מאחרין להתפלל שחרית

, א''ח סימן רפ''וכן בדעת תורה אור, וכן המגן אברהם שם, א''ח סימן רפ''ח אור''הקשה הב

   .א''ח ע''חל ברכות כ''וכן בצל

  

·„¯‰ ı¯˙ÓÂ''Ê:כיון דכתיב וביום השבתי המרדככוונת ד , 

 כל היום " ימולמיניוביום הש"משמע לשון איחור כדאמרינן 

תו וכל היום כשר ו והכא נמי כתיב ביום צו,כשר למילה

 זה הכלל דבר שמצותו ד ממעשה הקרבנות"פם "ל הרמב" וז,להקרבה

כ " ואעפ,ביום כשר כל היום דבר שמצותו בלילה כשר כל הלילה

 וכיון דכתיב בהאי קרא עולת שבת ,צותזריזין מקדימין למ

 ארישא דקרא קאי דכתיב וביום ,בשבתו על עולת התמיד ונסכה

השבת דמשמע איחור והוי כאלו כתוב עולת יום שבת בשבתו 

י  וכ, תדע דלא כתיב מלבד עולת הבקר,על עולת התמיד ונסכה

 לא כתיב אלא על עולת התמיד אש חודש גם בעולת רתימא

לת שבת שהיא סמוכה לעולת החול הוה ליה מ בעו" מ,יעשה

 אלא ודאי מדלא כתב ,למכתב על עולת הבקר דכתיב לעיל מינה

פי שהראתי פנים " ואע,הכי משמע דסיפיה דקרא ארישא סמיך

ש דברי רבינו האיי גאון "לטעם המנהג לקיים דברי הראשונים וכ

 לא תחשוב שאני סובר שמנהג יפה הוא ,שדבריו דברי קבלה

Ó ‡Ï‡ ¯‡˘· ÂÓÎ ˙·˘· ‰ÏÙ˙Ï ÌÈÎ˘È ‡Ï‡ ÔÂ‚‰ È˙Ï· ‚‰�

ÌÈÓÈ‰מ זריזין " ואפילו לפי הטעם דביום משמע איחור מ

  . מקדימין למצות
  

· ‰�‰ÂÔÁÏÂ˘‰ ÍÂ¯Ú א''אורח חיים הלכות שבת סימן רפ Ó¯‰ ÏÚ ‰Ó˙'''‡:  

Ó¯‰ ÏÚ ˙Â˘˜‰Ï ˘È''‡ :בשבת ג"מגילה כ' מהא דגרסינן בגמ 

ש ויפה למהר ביאתן " הכל מענ שכבר תקנו"ממהרין לבא לבהכ

ז יש להתפלא על רבינו "ולפה ובשבת "י ד"רשלקרות שמע כוותיקין 

  .' וזהו כנגד הגמ,נוהגים שבשבת מאחרים יותרוא שכתב "הרמ
  

ÔÁÏ˘‰ ÍÂ¯Ú‰ ı¯˙ÓÂ: דזה שאמרו ממהרים בירא להואולי סד 

ימי החול אלא ' לבא אינו על כנגד ימי החול דלא הזכיר בגמ

שאומר שם מאחרין לבא משום דצריך להכין לסעודת ט "כנגד יו

ט אבל "ט כנגד זה אמר דבשבת ממהרין לבא כלומר יותר מביו"יו

כנגד ימי החול מאחרין וזה שכתב הטעם מהא דכתיב וביום 

השבת הוא רמז בעלמא דהא במוספין כתיב אלא משום דכתיב 

 ועיקר הטעם משום ,ה לזהעל עולת התמיד דמשמע סמוכים ז

 יותר מבימות החול וכן הוא במקור הדין במרדכי ישניםבת דבש

  . משום דשינה בשבת תענוג,כל כתבי' פ



     

  
  

òîù úàéø÷ àøå÷ùë åãéøåäì êéøö íàä åéðô ìò íééô÷ùî åì ùéù éî  

îé÷ã àäá íúø÷çù äî'' ìñ ïîéñ íééç çøåà''ñ à''ä ÷' ð ìò íäéãé ïúéì ïéâäåíéðéòä 
ïåùàø ÷åñô úàéø÷á ìù úàéø÷ , àøå÷ùë åãéøåäì êéøö íééô÷ùî åì ùéù éî íàä

êéøö ïéà àîìéã åà òîù úàéø÷ ,ãéøåäì êéøö ïéàã áéöé éøáãäî íúàáäå , çéðîù éãå
íééô÷ùîä ìò ãéä úà.  

  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
êéøö ïéàã ïë íâ äàøð ,ò'' äðùîá àúéàã äî ô ÷øô íéòâðé''è äðùî â' åéìëá ùåáìù éîã 

åì ïéìôèå åôåâì ïéìèáúî íäá ùåáìã ïåéëã ãéî àîè àåä åéãéá åéúåòáèå , ùáìù ïåéëå
òîù úàéø÷ éáâì õöåç åðéà ïë ìò åôåâì íéìèá.  

  

èéìù ïééì÷ ãåã äîìù éáø ïåàâä'' àçî ïåãðåì''úåìàùì úåáåùú øöåà àìôðä ñ úåéåöîä  

èéìù ïåîéñ ïåòîù áøä'' àíéìùåøé  

á íúáúëù äî 'òîù úàéø÷ úòá íéðéòä ìò ãéä úà çéðäì êéøö òåãî íéîòè , äàøð
íòè ãåò øéòäì , åéðéò äàøé àìù åéðô ìò åéãé øéáòîù ïåàâ éàä áø íùá êåøòá àúéàã

äðâúîå ïááñî àåäùë ,ùá àáåîã åðééäå'' òñ ïîéñ''ñ à''å ÷ ' ùàøä úåèäì íéâäåð ùéã
äáùçîä éôë , åðéáøåäáùçîä éôë íéðéòä ááñîù ãîì éàä , íéðéòä íéñëî ïëìå

 øîåàùë ÷ø àìà åðéò ìò åéãé ïúéì êéøö ïéà äæ éôìå äðâúé àìù òîù úàéø÷ úòùá
íéðéòä úà ááåñî æà ÷øù ãçà , äìôú éðéðô øôñá äàøåò''ë î'' áéøâä ïøî âäåð ïëù'' ù

èéìù áéùéìà''ùáã óà ìòã íù ïééòå à''ä íéñëîã àúéà òïåùàø ÷åñô ìë íéðéò , øáë
àåä áåè äðååëä øøåòì íãàä  äùòéù äî ìëã äæá øåèä áúë.  

  

èéìù õéáå÷ùåî íäøáà ìàåé áøä'' àíéìùåøé øàîèàñ ììåë  

äøä íùá íéâäðîä éîòèá àúéàã äî íòè ãåò ïééöì äàøð''øäåî ÷'' ìãðòî íçðî ø
÷åöæ áåñà÷î''íé÷éãöä úúéî úðéçá àåäã ì , àåä àîåñ éëúî , íùôð íéøñåîå

äàìò àãåçé úùåã÷á.  
  

äðéùî ÷ø øáãî äëøáä ìë éøä äøåú ìò ù÷áì åð÷ú ìéôîä úëøáá òåãî  

ìöä íùá íúù÷äù äî''îâá àúéàã àä ìò íéðåøçà ãåòå ç 'ñ úåëøá 'ò''á  úëøááã
ïðéøîà úéáøò ìù òîù úàéø÷ øçàìù ìéôîäúøåúá é÷ìç ïúå íåìùì éðáéëùúù  ê

åëå ' úåù÷äì ùéãíòè äî åæ äù÷á  êúøåúá é÷ìç ïúå ìùäðéùì äëéìä úòùá , éøä
äðéùî éøééîù äëøáä ïéòî äðéà,íéðôåà äùìùá íúöøúå .  

  

äøä''èéìù áåè ïîéñ éç óñåé â'' àçî íéìùåøé''óñåé íøë ñ  

õøúì äàøð ,ò'' åðéúåáø åøîàù äî ôå ÷øô úåáàá 'å äðùî ' äðåîùå íéòáøàî ãçàù
äåú ìù íéðéð÷'''ä ÷äðéù èåòéîá àå ,áîøá ïééòå'' íâ ÷øô óåñ ' äøåú ãåîìú úåëìäî

 ïéð÷ì úìòåú äéäú åæ äðéùù ìéôîä úëøáá åðéúù÷á úðååë äæù øîåì ùé àìéîéîå
ç àìùå äøåúä''äøåúä åá íéé÷úé àì äðéùä éãé ìò å.  

  

èéìù ÷éù ìãðòî íçðî áøä'' ààæìòá úéø÷ ãåãùà  

õøúì äàøð ,ò''äôñá àúéàã äî ô''îâá àø÷à äåëîñå äðéùä éðôì ãåîìì ïéðò ùéã ÷ '
é úåëøá''ò ã'' à úåòø úåøåùá åúåà ïéøùáî ïéà ïìå äøåú éøáãî åîöò òéáùîä ìë

òø ã÷ôé ìá ïéìé òáùå øîàðù , åð÷ìç ïúå åð÷ú äæ ìò äøåú éøáã êåúî ïùéù ïåéë ïëìå
êúøåúá .  

  

éîì íøåâ ïéé éëå íééçì íéøîåà ïéé íééúåùùë òåãîíééçì àäéù äæ ìò êøáì êéøöù äú  
îâá àúéàã àä ìò íéðåùàøä íùá íúù÷äù äî' ñ úáù''á ãåîò æ'  àáé÷ò éáøá äùòî

ïðáø íåôì ééçå àøîç øîà àéáäù ñåëå ñåë ìë ìòå åðáì äúùî äùòù,  úåù÷äì ùéã
íééçì àäéù äæ ìò êøáì êéøöù äúéîì íøåâ ïéé éëå íééçì íéøîåà ïéé íéúåùùë òåãî ,

åíéðôåà äùîçá íúöøú.  
  

èéìù øðæåø ìàøùé áøä'' à÷øá éðá  
 íåìù úáäà øôñá äæá áúëù äî ïééöì äàøð àùð úùøô áåñà÷îæå'' íéîäù íùë ì

 åúåà ïé÷ãåá íéîä êë äúåà ïé÷ãåáë äèåñ'' æ åúåà ïéãéñôî íéîäå íéî äúåù àåäù àöîð
ì÷ì÷ íà ,ëîå''úåéðòøåô úãîî äáåøî äáåè äãî ù ,îð äæîå ãçàå äúåù ãçàù êù

äæî äòåùéå äàåôø ìá÷î , íéëøáîå íéúåù íéãéñçäù íéàåø åðàù äî ùøåùä åäæå
äàåôø åà äòåùé ãçàì.  

  
 ìéòåäì ìåëé éåâ ìù äëøá íàä  

îâá àúéàã àäî äéàø íúàáäå ìéòåäì ìåëé éåâ ìù äëøá íàä íúðãù äî' è äìéâî'' å

à ãåîò' íìåòì àðéðç éáø øîà øæòìà éáø øîàêéðéòá äì÷ èåéãä úëøá éäú ìà  , éøäù
ïäá äîéé÷úðå úåèåéãä éðù íåëøá øåãä éìåãâ éðù ,ìàéðãå ãåã ïä åìàå , äéëøáã ãåã

äðåøà , áéúëãá ìàåîù 'ë" ãåâå êìîä ìà äðåøà øîàéå 'ùåéøã äéëøáã ìàéðã , áéúëã
å ìàéðã 'êðéáæéùé àåä àøéãúá äì çìô úðà éã êäìà ,ëøáù àéãäì ïðéæç ìåëé éîð éåâ ú
ìéòåäì.  

  

èéìù ïééèù÷ò àáé÷ò á÷òé áøä'' àùîù úéá  
áòéä éøáã éôìã øéòäì äàøð''îâî äéàø ïéà íù õ 'ðä''ì ,æå íù áúëã''ò ì'' äî ô

úåøéô äúùò åðéúåìôú åøîàé àìù éãë úåø÷ò åéä åðéúåîàù ùøãîá àúéàã , äæ ìò
î÷''ùøãîá áåúëù åîë äìì÷ èåéãä úëøá äéäú ìàù ìùåùçì êéøö ïéàã  , äéàø àäå

íäì ÷éæä àì äæå äëøá åìáé÷ íäù ,îâî äéàø ïéà úîàá ìáà 'ðä'' úåëøáäù çì
÷éæî åðéàù ÷ø ïàëî äéàø ùé ÷ø ìéòåî íäìù.  

  
äàðäá øåñà úî éøä íéúùìôä úåìøòá ìåàù úá ìëéî úà ãåã ùãé÷ êéà  

îâá àúéàã àä ìò íé÷ñåô ìù äìéáç íùá íúù÷äù äî 'ïéøãäðñé ''ò è'' á ùãé÷ ãåãã
àáìëå éøðåùì éæçã íåùî úùãå÷îå íéúùìô ìù úåìøòá ìåàù úá ìëéî úà , äù÷å

åëò úîã úåèéùì''äàðäá øåñà éîð í ,à''äàðä éøåñéàá ùã÷îäå äàðä éøåñéà àéåä ë ,
îé÷'' ìð ïéùåã÷''ò å'' áúùãå÷î äðéàã ,à''ïéùåã÷ä ìç êéà ë ,íéðôåà äùìùá íúöøúå.  

  

ñåé áøäèéìù øòéàî ó'' àâøåáñîàéìéåå  
 õéùáéà ïúðåäé éáø ïåàâä éøáãì ïééöì äàøðî øîàî íéùåã÷ úùøô úùìåùî äëøá øôñá'' è

äìøòä øåò ÷ø àéåä àìã áúëù ,åé âðåò øôñá ïééòå äàðäá øåñà åðéà úî íãà øåòå'' è
ã ÷øô íéùåøã ìò 'ò'' áúòãë øáñ ìåàùã ãåãå ìåàù éâéìô äæá úîàáã áúëùáùøä '' à

åëò úîã''â í''à äàðäá øåñà ë''íåìëì éæç àì ë ,ñåúä úòãë äéì àøéáñ ãåã êà '
åëò úîã''äàðäá øåñà í ,à''éøðåùå éáìëì øéôù éæç ë.  

  

  בערב בלבד ' תגובות אפשר לשלוח עד ליום ג
  א"להרב אשר אנשיל שוורץ שליט

   com.gmail@leviber: ילאו למי  7961607-057:  המערכתלפקס
˙Î¯ÚÓ‰ È�ÈÈ�Ú ÏÎ· ÌÈ¯Â¯È·Ï ,ÏË· :057-3166560  

  מי שמעוניין להצטרף לאלפי המנויים נא להתקשר למערכת

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 áøä ãáëðä ãéâðäïéáàø á÷òé èéìù'' à  
÷øàô àøàá  

 äáåùçä äùàä åîà úîùð éåìéòì  

 úøîäøù äéç  áøä úá÷çöé äùîò '' ä  
è äøèôð 'ú æåîú.ð.ö.á.ä.  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 áøäåð á÷òéâééååöðéñ èéìù'' àéñðàî  

á ìçä ùåã÷ä íééçä øåàä ìù àìåìäã àîåé ìâøìè"åæåîú   
àìåìéää ìòá ìù äìåãâä åúåëæù àåòø àäé  

öåéå åúéá éðá ìòå åéìò ïâú''äçìöäå äëøá íééç òôùá êøáúäì ç  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  
çäå ùòîä éùðà éìåãâîñã  

 áøäøù ïåòîù èéìù'' à  
ëðî'' úåãñåî ì æðàö  

åðúçì úá åúãëð úãìåä úçîù ìâøìåðéãéãé   

 áøäïééèùãìåâ ìùéô íéøôà ìàøùé èéìù'''à  

úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  
åéöìç éàöåé ìëî úçð äåøé äðôé øùà ìëá çéìöéå 


