
  
  
  
  
  
  
  
  
  

˘¯„Ó‰ ˙È·· ÔÂ˘ÈÏ ¯˙ÂÓ Ì‡‰?  
 Ô˙˘¯Ù·ז''ח ט''כ‰ ˘È ÔÎ‡ ¯Ó‡ÈÂ Â˙�˘Ó ·˜ÚÈ ı˜ÈÂ  ' ‰Ê‰ ÌÂ˜Ó·

È˙Ú„È ‡Ï ÈÎ�‡Â.  
  

·Â˘¯"È ז''ח ט''כ "‰ÊÎ ˘Â„˜ ÌÂ˜Ó· È˙�˘È ‡Ï È˙Ú„È ÂÏÈ‡˘."  
  

 Ô�ÈÊÁשאסור לישון במקום קדוש.  
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:תלמידיו שאלו  א''ח ע''מגילה כ'  על הא דאמרינן בגמ
ÏÂ‡ "ובין הדברים שאמר להם את רבי זירא במה הארכת ימים 

È‡¯Ú ˙�È˘ ‡ÏÂ Ú·˜ ˙�È˘ ‡Ï ˘¯„Ó‰ ˙È·· È˙�˘È"  משמע
מדינא שרי אלא שהחמיר על עצמו שלא לישן בבית מדבריו ד

 רב  הריוקשה,  דאם לא כן מאי רבותא,המדרש ממידת חסידות
ש דהרי הוא זירא גופיה סבירא ליה דאסור לישון בבית המדר

 כל הישן בבית המדרש תורתו נעשית לו קרעים א" עסנהדריןאמר 
 אלמא לאו שפיר דמי לישן בבית ,שנאמר וקרעים תלביש נומה

וכן , א''ח ע''א מגילה כ''וכן המהרש, ו''ק ט''ו ס''ד סימן רמ''ך יור''כך מקשה הש, המדרש
, א''ח ע''ר החיים הקדוש מגילה כוכן בראשון לציון לבעל האו, ב''ע' בגבורת הארי תענית כ

  .א''א ע''וכן בעין אליהו סנהדרין ע
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  
מ הרבה אנשים ''מ, פ שיש איסור לישון בבית המדרש'' אע.‡

והרבותא של רבי זירא היה , נכשלים שמנמנים שם בשוגג
והא , שלא שגג בזה כל ימיו דלא אנסתו שינה ונתנמנם

כך תירץ בראשון לציון , וסייעתא דשמיאמילתא צריכה זירוז גדול 
   .א לבעל האור החיים הקדוש''ח ע''מגילה כ

משנה ברורה סימן וכן פסק ה, 'ח עמוד ב''מגילה כא "הרשבפ מה שכתב '' ע.·
ח בשם החתם סופר ''ד סימן שס''וכן הביא הפתחי תשובה יור, ז''ק ט'' סא''קנ

ה לחכמים " אפ,פ שחמורין מבתי כנסיות"בבתי מדרשות אעד
ותלמידיהם כיון שהן עומדין שם תדיר הרי הן להן כבית 

' גמ וכדאמרינן ב,דירה ואוכלין בהן וישנין בהן בכל מקום
 דהני גנו והני גרסי ולא הפרישו בין חברים 'אמ ''עה "ברכות כ

לבאים מחוץ לעיר ואין להם בית דירה בעיר לחברים שיש 
, מרי בכל מקוםלהם בית דירה בעיר דביתא דרבנן היא לג

, ל אתי שפיר דזה החידוש שאפילו הכי לא ישן שם''לפי הנ
  .מעדני אשר

 ית הכנסתלצורך ב ד'ק ד''סא ''אורח חיים סימן קנ ל''פ מה דקימ'' ע.‚
ומטעם זה ישינים בליל יום , מותר לאכול ולישן בתוכו

ואפילו הכי החמיר על עצמו של , ית הכנסתהכפורים בב
  .מעדני אשר ,לישון בבית הכנסת

  

  המדרש היינו שינת קבע בבית  לישן   דאסור דהא  לומר  יש  .„
 ורב 'ק ד''א ס''ח סימן קנ''כך מבואר אור אבל שינת עראי שפיר דמי    

זירא החמיר על עצמו שלא לישון בבית המדרש אף שינת 
כך , עראי וזה הרבותא ולכן קיבל על זה שכר של אריכות ימים

  .'ח עמוד א''א מגילה כ"מהרשוכן תירץ ה, ו''ק ט''ו ס''ד סימן רמ''רך יו''תירץ הש

·ÂÈ¯‡ ˙¯Â·‚ מ ב'' ע'תענית כ'  ÔÂ˘ÈÏ ¯˙ÂÓ˘ ‰‡ÏÙ� ‰È‡¯ ‡È·‰
˘¯„Ó‰ ˙È·· È‡¯Ú ˙�È˘:בעו ה"כברכות '  מהא דאמרינן בגמ 

האם מותר מיניה דרב ששת ריח רע שאין לה עיקר מהו 
י דבי רב דהני גנו אמר ליה תא חזי הני ציפללמוד ליד זה 

 אלא ודאי שינת , והשתא היכי גנו בבית המדרש,והני גרסי
  .עראי שרי ואינהו שינת עראי הוי גנו

È¯‡‰ ˙¯Â·‚‰ ‰˘˜ÓÂ:  מיהו הא גופיה קשיא אי הא דבני בי
רב הוה שינת עראי מאי ראיה מייתי רב ששת דריח רע שאין 

דררך לו עיקר מדהני גרסי אף על גב דהני גנו ואף על גב 
 ואי הא דהני גנו ,י התם" לפי מאי דפירש רש,הישן להפיח

 ו"סוכה כ' בגמאיירי בשינת עראי ליכא משום שמא יפיח דהא 
אמרינן ישן אדם בתפלין שינת עראי אבל לא שינת קבע 
משום דבשינת עראי לא חייש לשמא יפיח אבל בקבע 

י ותוספות שם אלא על כרחך היו "חיישינן לה כדפירש רש
  . איך היה מותר לישון והשתא תקשה ,נים שינת קבעישי

È¯‡‰ ˙¯Â·‚‰ ı¯˙ÓÂ:  שמא יש לומר דבשינת עראי הפחה
מילתא דלא שכיחא היא ולא חיישינן לה מיהו בהרבה בני 
אדם ישינים כמו בהני ציפי דבי רב דרבים הוי וגנו לא סגי 
לאחד מהן שלא יפיח ומדהני גרסי שמע מינה ריח רע שאין 

 מיהו בתפלין שינת עראי שפיר דמי ולא חייש , שרילה עיקר
  .לשמא יפיח באדם אחד כיון דלא שכיח

 ¯‚ÈÈ‡ ‡·È˜Ú È·¯ ˙Â‰‚‰·Âק ד''א ס''ח סימן קנ''אור'‰Ê ÏÚ ˜ÏÂÁ  
וסבירא ליה דסתם אדם אסור לישון אף שינת עראי בבית 

  .והא דישנו בבית המדרש דרב תלמיד חכם שאני, המדרש
·Â‰¯Â¯· ‰�˘Ó  ד עשוי " כיון שביהמ כתבז''ק ט"א ס''קנסימן

לשהות שם זמן הרבה ללמוד ולשמוע דברי תורה וקשה 
ת פרי יצחק ''ובשו, כ לא אסרו לשום אדם" ע,משינת עראי ליזהר
  .דן בדבריו' סימן ה' חלק ב

הא דאמר כל הישן בבית המדרש הכוונה שלומד תורה בלי . ‰
וזה היה , וחיות תורתו נעשית קרעים שזה לא ישאר אצל

הרבותא של רבי זירא שאף פעם לא למד בלי חיות לא שינת 
  .א''ועיין בעין אליהו סנהדרין ע, כך תירץ האמרי אמת ,עראי ולא קבע
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˘Â„˜ ÌÂ˜Ó· Ô˘È˘ ‰Ï˜˙ ·˜ÚÈÏ Ú¯È‡ ÍÈ‡  

·˜‰ ÔÈ‡ È¯‰ ''Ú ‰Ï˜˙ ‡È·Ó ‰''ÌÈ˜È„ˆ È?  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:דוש איך אירע תקלה ליעקב שנכשל וישן במקום ק ,

מ קיים ''הרי מ, פ שיעקב לא היה מצווה''ואע, פ שהיה אסור''אע

, והויא תקלה שנכשל ועבר על איסור מורא מקדש, כל המצוות
  .כך מקשה בחתם סופר בפרשתן

  

‡ .ı¯˙Ï ˘È„ ¯ÙÂÒ Ì˙Á‰ ·˙ÎÂ: בשם  'פ מה שכתבו התוס''ע

' חולין ה, א''ז ע''טא חגיגה ''ע' גיטין ז, ב''ו ע''פסחים ק, ב''ב ע''שבת י רבינו תם

, ה מביא תקלה על ידן''דרק באיסורי אכילה אין הקב ,ב''ע

ל אתי ''לפי הנ, ה מביא תקלה לצדיקים''אבל בשר מילי הקב

שפיר דשינה במקום מקדש לא הויא איסור אכילה לכן היה 

  .אפשרי שיגיע תקלה על ידו

ÔÎ ı¯˙Ï ¯˘Ù‡ È‡„ ‰ÁÂ„ ¯ÙÂÒ Ì˙Á· Ï·‡: משום דצדיק 

ה מביא תקלה כלל ''ו אברהם מסתמא אין הקבגדול כמ

  .בשום דבר אף במידי דלאו אכילה

¯˘‡ È�„ÚÓ:נדרים י מפורשת'  נראה להביא ראיה לדבריו מגמ '

דחסידים הראשונים היה רוצים להקריב כל  דאיתא התם א''ע

וקרבן חטאת לא היה יכולים להקריב לפי שאין , הקרבנות

נדרו עצמן בנזיר וסברו מה עשו , י''ה מביא תקלה ע''הקב

 כשיטת ואם נאמר, שנזיר חוטא והיה מביאין קרבן חטאת

כ '' אל ידםה מביא תקלה ע''דבמידי דלאו אכילה הקב' התוס

ג ''כך הקשה בהגהות אורח מישור נזיר כ, היה יכולים להביא קרבן חטאת

' ב מהדורא דת שואל ומשי''א וכן בשו''ע' א בספרו פתח עינים נדרים י''וכן החיד, א''ע

ועיין בשדה חמד , ט''סימן קי' ח חלק ד''ת אגרות משה אר''וכן בשו, א''סימן נ' חלק א

ה מביא '' אלא חזינן דבצדיקים הראשונים אין הקב68מ ''א ע''ח

א שם ''כך תירץ החיד, שום תקלה על ידם אף במידי דלאו אכילה

  .בפתח עינים

·˘¯‰ ˙ËÈ˘ ‰�‰ ¯˘‡ È�„ÚÓ'' Ìדאין ה קרא עליו'' דב''ג ע''ב קל''ב 

כ הדרא קושיא מדוע הגיע '' אה מביא תקלה בכל מילי''הקב

י צדיקים '''ה מביא תקלה ע''הרי אין הקב, תקלה ליעקב

  .ויתורץ בתרוץ דלקמן

‡ÏÙ� ¯·„ ¯‡·Ï È˙ÚÓ˘Â:מסכת רדכי  דהנה איתא בהגהות מ

ם לעשות אחרת כי שפל " רצה רשבפרק מבוי רמז תקכח עירובין

ה ורצה לעלות בקרון אשר סוס ופרד מושכין בו ולא עינים הי

ל אל תהי "ת שם א" נזדמן אחיו ר,הרגיש איתרחיש ליה ניסא

וצריך , צדיק הרבה שא מרום עיניך והנה סוס ופרד לקראתך

ם ''ל אתי שפיר דהרשב''להבין מה המחלוקת ולפי הנ

ה מביא ''לשיטתו דסבירא ליה דבכל מילי אמרינן אין הקב

, לכן סמך על זה והלך עם עינים סגורות, י צדיקים''תקלה ע

כ רבינו תם לשיטתו דסבירא ליה דרק במידי דאכילה ''משא

אבל בשאר מילי מביא לכן , ה מביא תקלה''אמרינן אין הקב

  .אמר לאחיו אל תסמוך על זה

האבות ש  דדברט''אות י' כלל א' חלק אבבית האוצר פ מה שכתב ''ע .·

ולא , רק ממדת חסידותהתורה זה קיימו עד שלא ניתנה 

ועיין , מעדני אשר, ל אתי שפיר''מקרי תקלה אם נכשל בזה לפי הנ

  .באילת השחר בפרשתן שדן בענין זה אם מקרי תקלה כיון שעדיין לא היה מצווה

 ¯ˆÂ‡‰ ˙È·‰ Ï·‡‰ÁÂ„:ר '' תא''נ ע''קשבת '  מהא דאיתא בגמ

לך עליה ונמ, מעשה בחסיד אחד שנפרצה לו פרץ בתוך שדהו

ונמנע אותו חסיד ולא גדרה אף , ונזכר ששבת הוא, לגודרה

א ''ובמהרש, הואיל ובאה לו תקלה על הגדירה בשבת, בחול

, וגם שגג בהרהור כדאמר, ג דהרהור מותר''ל ואע''שם כתב וז

ומוכח דגם שוגג דמדת חסידות נחשב , מדת חסידות הויא

, נאחטא ותקלה לחסיד שהרי ההרהור בשבת מותר מדי

, וזה החסיד היה רק שוגג בהרהור, ואסור רק ממדת חסידות

  .כ חשיב ליה חטא ותקלה ממדת חסידות''ואעפ

 ÂÈÓÁ ˙È·· ¯Â‚Ï ‡Ï˘ ÂÏÏ‰ ˙Â¯Â„· ÔÈ¯‰Ê� ÔÈ‡ ‰Ó ÏÚ  

¯ÂÒÈ‡ ‰Ê È¯‰ Â˙ÂÓÁ Â‡?  

 Ô˙˘¯Ù·Ï''Ó ‡''‡Í˙È·· ‰�˘ ÌÈ¯˘Ú ÈÏ ‰Ê .  
  

‰ÂÓ˙Ï ˘È :הא דאיתא ואיך עבר על , יעקב קיים כל התורה הרי

 דרב מנגיד על ב דאין הדרך לגור שם''ח ע''ב צ''וכן מבור ב, ב''ב ע''קדושין י' בגמ

  .כ איך גר שם''א, חתנא דדיר בי חמוה
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

 ו''ב סימן תרצ''ז ח''וכן כתב ברדב 'חולין הנים יפ מה שכתב בפתח ע'' ע.‡

ל ''פי הנל, דאבות לא היה נזהרים בדרבנן רק בערובי תבשילין

   .מעדני אשר, ש''א

דרק אברהם קיים כל ' סימן יא ''ת הרמ''פ מה שכתב בשו'' ע.·

לפי זה , התורה אבל שאר אבות לא קיימו ובפרט מצות דרבנן

  . מעדני אשר,אתי שפיר

 דבחוץ לארץ לא שמרו פרשת תולדותן ''פ מה שכתב הרמב'' ע.‚

, וץ לארץל אתיר שפיר דכן היה ח''האבות את התורה לפי הנ
  .א כולל צאנז בית שמש''ג יעקב וינגרטן שליט''כך תירץ לי ידידי הרה

 דהיכא דהיה פרשת תולדותפ מה שכתב האור החיים הקדוש '' ע.„

ג ''כך תירץ לי ידידי הרה, ל אתי שפיר''לפי הנ, לו איזה צורך לא שמר

  .א כולל צאנז בית שמש''יעקב וינגרטן שליט

˙Â˘˜‰Ï ˘È:זהרין בדורות הללו שלא לגור בבית  על מה אין נ

  .חמיו או חמותו הרי זה איסור
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

על זה סומכין החתנים בזמן הזה שדרים בבית חמותם  .‡

ואפילו למאן דחייש לעיל מה שדרין עכשיו בבית חמותם 

היינו בשביל טובת הנאה שדרים בלא שכירות בבית דיש 

א בשביל שאר טובות  אל,הוכחה שאינם דרים בשביל חמותם

ח סימן "ת ראנ"שווכן ב', ב עמוד ב''תוספות קידושין יכך תירץ ב ,שעושין להם

  .מעדני אשר,  לפי זה אתי שפיר נמי הקושיא מיעקבא''צ

 ‰˘˜‰ Ì˘ ÛÒÂÈ ˙ÂÓˆÚ·Âל ויש לתמוה איך נמלט ''וז

  .מהאיסור משום טובת הנאה

ı¯È˙Â : ביה דבשלמא מי שאינו מקבל טובת הנאה ממנו אית

אבל כשדר , משום חשד שיאמרו דהולך שם משום פריצות

שם בשביל טובת הנאה ודאי יאמרו דמטעם זה דר שם לא 

ואפשר עוד דכיון דאיתא ביה איבוד ממון , משום פריצות

אפילו מאן דחייש יאמר דכיון דהדבר אין בו איסור אלא 

  .חשש בעלמא יאמר דלא חשש למילתא דאיסורא

ורות הראשונים אבל בזמנים הללו שבנות לא נאמרה אלא בד .·

ב ''מאירי קידושין יכך כתב ה, ישראל גדורות ביותר אין חוששין לכך

   .'עמוד ב

א "בהשגותיו בפכל שכתב "ד ז" על סברת הראבםמכיוס העולם .‚

לדור בבית  אם יחד לו בית למשכב מותר מהלכות איסורי ביאה

 איסורי ביאה וכתב שאינו יודע לו א מהלכות''כן כתב המגיד משנה פרק כ, חמיו

ו והוא מוצא לו הכרע מהגמרא ''ת באר שבע סימן כ''וכן כתב בשו, הכרע מן הגמרא

  .מעדני אשר, לפי זה נמי מיושב הקושיא מיעקבש ''עי

·ÂÂ˘" Ë·˘ ˙ÈÂÏ‰ו'' סימן קס' חלק ד  ÔÈ„ÈÙ˜Ó ÔÈ‡ ÚÂ„Ó Ï‡˘� ÈÓ�

‰Ê ÏÚ Â��ÓÊ·: ד "הראבם ו"דסומכין על שיטת הרמב וכתב

 חתנא ל'' וזדפריצותא מטעם אחר, י הזקן"ר' לפי הבנת תוס

אית דמפרשי חתן שקדש ארוסתו ודר בבית חמיו משום 

 וכן על האיש ב"א מאיס"פכם " בשם הרמבתבושוב כ, פריצותא

 נראה שפירש חתנא אפילו ,שידור בבית חמיו שזו עזות פנים

הבת שמא יכשל בחמותו שסתם חמות או' י פי"רשו, נשאת

לנו לומר בי ' קשה אמאי אמר בי חמוה הי'  ולזה הפי,חתנה

 ובהאי פריצותא לדור ,אם אין חמות מותר' חמותו דלדידי

ד דאם ייחד לו בית למשכב "בבית חמיו סומכין על הראב

חושן משפט ,  אבן העזר' חלק ב˙ ¯·Â˘"¯ÓÈÈ‰Ò„ÏÈ‰ Ï‡È¯ÊÚ È·ועיין , מותר

  .ע האי הילכתא שאסור לדות אצל חמיו''פסק בששהעיר מדוע לא נומילואים סימן כה 



 ‰Á�Ó Ï˘ ‰˘Â„˜ ÚÓÂ˘Â ÌÂÈ „ÂÚ·Ó ˙È·¯Ú ÏÏÙ˙‰˘ ÈÓ  

˙Â�ÚÏ ¯ÂÒÈ‡ ÂÏ ˘È Ì‡‰?  

 Ô˙˘¯Ù·ח י''כ'Â‚Â Ú·˘ ¯‡·Ó ·˜ÚÈ ‡ˆÈÂ  'Â‚Â ÌÂ˜Ó· Ú‚ÙÈÂ' .  
  

Ó‚· ‡˙È‡' יעקב תקן תפלת ערבית שנאמר ויפגע ב''ו ע''ברכות כ 

  .'לא לשון תפלה וכובמקום וילן שם ואין פגיעה א
  

¯Â˜ÁÏ ˘È מי שהתפלל ערבית מבעוד יום או בזמן שיטת 

כ ממנין אחר שמתפלל עדיין מנחה האם ''הגאונים ושמע אח

  . מותר לו לענות קדושה או דילמא אסור לו לענות קדושה
  

Â˘· ‰�‰''‰„Â‰È ‰È¯‡ ¯Â‚ ˙ ו''ו מובא בדעת תורה סוף סימן רל''ח סימן ק''אור 

אסור , כ קדושה''ל ערבית מבעוד יום ושומע אחכתב דאם התפל

  .לו לענות דהויא תרתי דסתרי
  

 ‡È·‰Â‰ÊÏ ‰È‡¯:וכן פסק המגן ,ו''ס רל"סח ''אורז " הטה שכתב ממ 

ועדיין לא ,  אחר ברכוית הכנסתמי שבא לבד אברהם שם

, אין לו להתפלל מנחה עם תפלת הצבור בערבית, התפלל מנחה

שהם תופסים אותו זמן , הצבורכי לא יהיה לו שותפות עם 

שמתפלל , והוא תופס אותו זמן ליום, שמתפללים ערבית, לילה

  .ל כתרתי דסתרי"והו, מנחה
  

‰È‡¯ ‡È·Ó ÔÎÂ:שאם קיבל שבת ' דמןסי  מדברי התרומת הדשן 

  .ה הכא''כ ה''א, אסור להתפלל מנחה
  

· ·˙Î ÔÎÂÂ˘"‰ÓÏ˘ ÍÏ ÛÏ‡‰ ˙ אם עדיין אינו שד''אורח חיים סימן צ 

פ מי שהתפלל ערבית לא יענה אחריהם " אז עכאת הכוכביםצ

  . אבל אמן יכול לענות, כיון שהתפלל כבר ערבית,קדושה
  

Â˘·Â''˘‡ È„ÂÓÚ ˙ ט''ק י''ס' סימן ג  ‰È¯‡ ¯Â‚‰ Ï˘ ˙ÂÈ‡¯‰ ‰Á„

‰„Â‰È:דהם לא , ז והמגן אברהם אינו ראיה כלל''ל מדברי הט'' וז

ל מתפלל ערבית אם הקה, כתבו רק שאין זה תפלה בציבור

  .דאין זה שותפות כיון שכל אחד מתפלל דבר אחר, והיחיד מנחה
  

‰È‡¯ Â�È‡ Ô˘„‰ ˙ÓÂ¯˙‰Ó Ì‚Â : דדוקא לענין שבת אמרינן אחר

Ó ''ÏÂÁ‰ ˙ÂÓÈ· Î , ‰ÈÏ ‡¯È·ÒÂ˘‡,שעשאו קדש לא יעשהו חול

‰˘Â„˜ ˙Â�ÚÏ ¯˙ÂÓ˘.  
  

· ÔÎÂÌÈ¯Â·‚ Ô‚Ó א "ם והרשב" הרמבברי דייק מדא"ז סק'' רלמןסי

 לפי שתפלת , בערביתץ''ת הש שאין חזריינו טעמא דהתבושכ

 ליח ציבורומוכח דאלמלא הטעמים האלה היה הש, ערבית רשות

 ומכאן יש ללמוד שאם לאחר ,חוזר התפלה והיו אומרים קדושה

, אין בזה קפידא, שהתפלל ערבית שמע שאומרים קדושה בעזרה

נראה להוכיח מהא  וכן ,ויכול לענות עמהם כיון שעדיין יום הוא

, אף שהיא פוטרת של ערבית, צ התפלה בנעילה"שחוזר הש

ודלא כאותם שמפקפקים ,  וכן המנהגז''ש ביומא פ"כמ, לדעת רב

  .בזה
  

Â·˙Î ÔÎÌ‰¯·‡ Ï˘‡·  שמותר לומר ח" קמןל סי"להגאון מבוטשאטש ז 

ל קדושה בערבית זה "ומבאר דמה שלא תקנו חז, קדושה בלילה

אפשר ' מ רשות לומר בה קדושה כשלא הי"ומ, מצד שהיא רשות

פ הרוב נאמרת בלילה אחר צאת "ונעילה ע, לו לומר אז במנחה

   .הכוכבים ואומרים בה קדושה
  

· ˜ÒÙ ÔÎÂÂ˘"ÈÂÏ‰ Ë·˘ ˙יהם לענין לענות אחרד ח'' סימן מ' חלק ט

 ודאי לילה אלא דלדידהו האמן וקדושה אפילו אם לדידי

ם שיק שם דמותר "יוצא מתשובות מהר, ת עדין יום"הנוהגים כר

  .ג'''ת ישמח לב סימן י''ועיין בשו, לענות אחריהם

  

·ÂÂ˘" ˜ÁˆÈ ÁÈ˘ ˙ו''סימן קט  ˙Â�ÚÏ ˘˘Á ‡ÎÈÏ˘ ‰È‡¯ ‡È·‰

˙È·¯Ú ÏÏÙ˙‰˘ ¯Á‡Ï Û‡ ‰˘Â„˜ : א "כות כברהמאירי מהא דכתב

מי שמצא שליח ציבור שמתחיל תפלת המנחה בקול , ל" וזב"ע

יש , וקורא עמו מלה במלה, וזה מתחיל בתפלת ערבית, רם

ץ "שאין זה מפסיק לקדוש שלא התירו אלא בתפלה שש, אומר

, שאסור לענות קדושה בלילהואם נימא , ש"ע, אומר בה קדוש

ו קדושה למה לא אמר המאירי שלזאת אינו רשאי לענות עמ

וכיון , ע"באשר האיש הזה כבר התפלל תפלת מעריב עד השמ

  .אינו רשאי עוד לומר קדושה דמנחה, שעשאו להזמן לילה
  

˙ÂÁ„Ï ˘È„ ·˙ÂÎÂ:תפלות העיקר מהם היא תפילת '  דכיון דבג

ע לא נקרא עשאו "אפשר כיון שלא התפלל עדיין השמ, העמידה

שאינו רשאי לומר , ולזאת לא הזכיר המאירי מטעם הלזה, לילה

  . קדושה
  

¯ÓÂÏ ¯˘Ù‡ È‡ ‰Ê Ï·‡:ש " דהרי הברכות שלפני קריאת ק

דערבית ושלאחריה המה המבטאים בפתשגן התפלה שתפלת 

זמנים שלא ' שהי, ו" רלמןועיין בספר הלבוש בסי, הערב היא

ש "ש דערבית עם ק"התפלל בערב רק הברכות דלפני ודלאחר ק

, ובאשר תפלת ערבית רשות, נינולעולם ויראו עי' ופסוקי ברוך ה

ע "כ מפורש יוצא שגם בנוסח התפלה עד השמ"וא, היה די בזה

והיה לו לרבינו המאירי למנוע אמירת , כבר התפלל תפלת הערב

ץ "ע של ערבית ביחד עם הש"הקדושה להאיש שהתחיל שמ

אלא , מטעם שכבר התפלל דערבית, המחזיר בקול תפלת המנחה

   .דושה אף לאחר שהתפלל ערביתיכא חשש לומר קמ דל"ש

  
 ÌÈ�ÓÈÒ ˙˙Ï ÍÈ¯ˆ ‰È‰ ·˜ÚÈ ÚÂ„Ó  

ÏÂ˜‰ ÈÙ ÏÚ ÏÁ¯ ˙‡ ˙Â‰ÊÏ ÏÂÎÈ ‰È‰ È¯‰? 
˙Â˘˜‰Ï ˘È : מדוע יעקב היה צריך לתת סימנים לרחל כדי

דהרי , פ הקול''הרי היה יכול לזהות אותה ע, שיוכל לזהות אותה

והיאך , תר באשתוהיאך סומא מואמרינן  ו''חולין צ, 'ג א''גיטין כ 'בגמ

 , דקלאינאאלא בטביעות ע, בני אדם מותרין בנשותיהן בלילה

וכן , ג''ב קכ''א ב''כך מקשה המהרש, פ הקול''כ היה יכול לזהות אותה ע''א

  .בעיון יעקב שם
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

, לכן לא סמך על הטביעות עינא דקלא,  עדיין לא הכיר בקולה.‡
  .א''ג ע''ב קכ''כך תירץ בעיון יעקב ב

,  דהאחים דומים בקולםפרשת תולדותן ''פ מה שכתב הרמב'' ע.·

כ ידע נמי שהאחיות דומות בקולם ולא יוכל לזהות אותה ''א

  .כך תירץ בשבט סופר בפרשתן, לכן לא סמך על זה, פ הקול''ע

 דלכן לא חשש יעקב כשבא פרשת תולדותן ''פ מה שכתב הרמב'' ע.‚

פ הקול וכתב ''זהה אותו עלקבל הברכות מאביו שאביו י

כ חשש יעקב שגם לבן יצוה "א, דאדם יכול לשנות את קולו

ולכן לא סמך על קול לבדו , ללאה בתו לשנות את קולה

אבל נתן לה גם סימנים , דלשיטתיה קול לבדו אפשר לשנות

ל דלא תדע גם הסימנים ולכן לא סמך "ובשנים כבר ס

  .בפרשתןכך תירץ בשבט סופר , אטביעות עין דקלא

·˜ÚÈ ÔÂÈÚ· ·˙Î ÔÎÂ כיון שאמרה לו שאביה רמאיא''ג ע''ב קכ''ב  ,

כ בקולו לפי ''משא, כ אפשר לכוין הקול ברמאות זמן מה''וא

  .תומו סומכין

˘¯„Ó·„ ‡È·ÓÂ איתא התם דרחל אמרה ד'' פתיחתא כהאיכה רב 

כדי שיהא סבור , מסרתי לאחותי כל הסימנין שמסרתי לבעלי

וד אלא שנכנסתי תחת המטה שהיה שוכב ולא ע, שהיא רחל

ואני משיבתו על , עם אחותי והיה מדבר עמה והיא שותקת

  .כדי שלא יכיר לקול אחותי, כל דבר ודבר

‰È‡¯ ‡È·ÓÂ: מאברהם שהמתין לישא את יצחק עד גיל 

ה בחור שמציעים ''כ ה''א, ארבעים כדי שיהא יותר משובח

  . לו שידוך יותר טוב מותר להתעכב



.    

  
  

 ø÷ù øîåì ãîìé àìù éãë ÷ø åì àéáäì íéáééç ãìéì øáã íéçéèáîùë òåãî  
ø÷ù øîåàù àáàä ãöî øåñéà ïéà òåãî  

îâá àúéàã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äî 'î äëåñ''á å' à" ùéðéà àîéì àì àøéæ ø
äéì áéäé àìå éãéî êì àðáéäéã à÷åðéì,àø÷éù éøåîâàì éúàã íåùî  , øîàðù åäéîøéè' 

ã' ø÷ù øáã íðåùì åãîì ,úåù÷äì ùéãîâä äøñà òåãî  ' ïë úåùòì ÷ø ùùçä íåùî
ø÷ù åãîìîù ,úîà øáåã åðéà åîöò àåäù íåùî úàæ øåñàì ùé àìäå , øîàð éøäå

 ÷åñôá áåúë ïëå ÷çøç ø÷ù øáãîâ äéðôö , âé" åøáãé àìå äìåò åùòé àì ìàøùé úéøàù
áæë"íéðôåà äîëá íúöøúå .   

  

îä ïåàâäèéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåô'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
õøúì äàøð ,ùøî òîùîã'' éá''î î''ò è''ã à'' àìà ä åúòãá ïéàå ïúéì çéèáîùë éåä ø÷ùã

çàå ïúéì åúòãáùë ìáà ïúéì''ø÷ù àéåä àì ïúéì ìåëé åðéàù ñðåà äùòð ë , ïåéë
çéèáîù äî íéé÷ì åøåáéã úòáã ,ðä éôì''î÷ã øéôù éúà ì''îâá ì 'ðä'' çéèáä íàã ì

çà åìéôà åì ïúéì ÷åðéúì''à ïúéì ìåëé åðéàã ñðåà äùòð ë''ø÷ù åðéà ë ,î'' äùòé î
ø÷ùì ãìéä ãîìé àìù åì ïúéì é÷ãöè ìë , ìåëé åðéàù ñðåà äùòðù ïéáî åðéà àåäã

ïúéì.  
  

ìå÷ä éôì åøéëé åéáàù á÷òé ùùç àì òåãî  
îâá ïðéøîà éøä  'äæì íéìåëé íãà ìëãò úå''ìå÷ä ô 

ìå÷ä éô ìò åúåà øéëé åéáàù á÷òé ãçéô àì òåãî íéðåùàøä íùá íúù÷äù äî , éøä
íìå÷á íéøëð íãà éðá ìë ,îâá åøîàù åîë 'ë ïéèéâ''à â ,'ö ïéìåç'' å øúåî àîåñ êàéä

åúùàá ,äìéìá ïäéúåùðá ïéøúåî íãà éðá êàéäå ,àì÷ã àðéò úåòéáèá àìà ,
íéðôåà òáøàá íúöøúå.  

  

äèéìù àååãàô ìéùòä òùåäé éáø ïåàâ'' àøúñùèðàî  
áîøä íùá íéöåøúä ïî ãçàá íúàáäù äî''åéùòë åìå÷ úà úåðùì ìåëé äéäù ï ,

à äù÷ä äàøîì ãîçðáã íúàáäå''îâá ïðéøîà êéàä ë 'ò åúùàá øúåî àîåñã'' ô
áîøä éôì éøä àì÷ã ïéò úåòéáè''åìå÷ úà úåðùì ìåëé íãà ï ,à''ò ïéëîåñ êéà ë ì

äæ ,äæ ìò ïéëîåñ øéôù ïëì ìå÷ä úà úåðùì íéìåëé èåòéîã àèåòéî ÷øã õøúì äàøð.  
  

äøä''èéìù ìâñ ïåòîù éáø â'' àø íéìùåøé''íéìùåøé æðàö úáéùéá î   
áîøä íùá íéöåøúä ïî ãçàá íúàáäù äî''åéùòë åìå÷ úà úåðùì ìåëé äéäù ï ,

à äù÷ä äàøîì ãîçðáã íúàáäå''îâá ïðéøîà êéàä ë 'ò åúùàá øúåî àîåñã'' ô
áîøä éôì éøä àì÷ã ïéò úåòéáè''åìå÷ úà úåðùì ìåëé íãà ï ,à'' ìò ïéëîåñ êéà ë

äæ ,úåáé÷ðá àìå íéøëæá à÷ååã åðééä úåðúùäì ìåëé ìå÷äù ïðéøîàã àäã õøéúå ,
 ìå÷ì úåðúùäì äìåëé äùà ïéàù ïåéë ìå÷ã ïéò úåòéáèá åúùàá øúåîã åøîà ïëìå

úøçà äùà, øð äðùîá ïðéøîàã àäî åéìò øéòäì äàñ ïéèéâ''ò å''à î'  êìùåî äéäù éî
øåáì ,åúùàì èâ áåúëé åìå÷ úà òîåùä ìë øîàå,åðúéå åáúëé åìà éøä  ,îâá äù÷îå '

å ùåçéìãéàéä äøö àîì èâ ìá÷ú äúøöù éãë äìòáë ìå÷ äùòú äøöäù ùåøéô 
ëé ùéà ìå÷ë åìéôàã àéãäì ïðéæç äì÷ì÷úå øçàì àùðúåúåðùì äìå , éúàöî áåù

éøâäì úåøòä øôñá''èéìù áéùééìà ù''îâä úéùå÷ã øàéáã à ' äæù íåùî à÷ååã àåä
 áùåéî äæ éôìå èâ åðúéù øîåàù ìå÷ äùòúù íéùùåç øåøá ìå÷ä ïéà íùîù øåáá

áèéä.  
  

èéìù ïéåøáðäòù ìàåé äîìù áøä'' àíéìùåøé  
áîøä õøéúù äî ìò íúù÷äù äî''éîåã åéä íéçàäù ïíéìå÷á í , àäî äù÷ã

îâá ïðéøîàã 'ì ïéøãäðñ''ò ç''à î '  äðúùî íãà íéøáã äùìùá øîåà øéàî éáø äéä àéðú
ìå÷á åøéáçî ,äàøîá ,úòãáå ,à''íìå÷á íéåù åéäù áúë êéà ë , äîëá íúöøúå

ìå÷ åúåà ïë íäì ùé íéçà éìåàã íúáúë íéöåøúä ïî ãçàáå íéðôåà , øéòäì äàøð
íéîåàúã õøúì ùéãòà éøäã íéîåã íäù íéøáã ùéã éðàù ''îâá ïðéøîàã ô ' ïéàù

úååù ïäéôåöøô ,î''ïäéôåöøôá íéååù íäù íéîòô äáøä ïðéæç íéîåàúá î ,à''ä ë'' ä
ìå÷ä ïéðòì .  

  

èéìù õéáå÷ùåî íäøáà ìàåé áøä'' àøàîèàñ ììåë íéìùåøé  
õøúì äàøð ,ò''à êëì äøéúñ ïéàùë à÷åãã äîéîú äøåúá áúëù äî ô ìò ïðéëîñ æ

 äéä ùåùéî éô ìò úøúåñ äçëåä ïàë äéäù ïåéëã øéôù éúà äæ éôì ìå÷ ìù ïéò úòéáè
åéùò äæ ,à''ìå÷ä ìò íéëîåñ àì ë ,ïúùøôá ÷çöé úåãìåúá õøéú äæ ïéòëå.  

  

é ïá éøä íéòáøà ìéâá ÷ø äùà àùð àì ÷çöé òåãî''äôåçì ç  
÷çöé éäéå áåúëã àä ìò íéùøôîä íùá íúù÷äù äî úà åúç÷á äðù íéòáøà ïá 

ä÷áø ,äðù íéòáøà ïá åúåéä ãò äùà úç÷ìî ÷çöé áëòúð äîì úåù÷äì ùéã , éøä
é ïá äðùîá àúéà"äôåçì ç ,íéðôåà äîëá íúöøúå.  

  

äøä''èéìù øòáòåå ìàåé åäéìà éáø â'' àú éðçåø ìäðî ùîù úéá''íéìùåøé äîìù úîëç ú  

 íéðôåà äîëá õøúì äàøðãçàä{äéäù íåùî  äùà äùð àì ïëì äøåúá ä÷ùç åùôð 
åéùëò ãò .éðùä{æå ìåãâä ùøãîá àúéà '' ïàë ãò áëòúð äîìå ì íéòáøà ïá åòéñ àìù

á÷ä'' ìàòîùé úôøç åðîî äææù ãò àùðéäì äé ïá ìåîéð àåäù'' äçéî àìå âá÷ä øîà'' ä
åëå àð ç÷ íäøáàì øîàå ìéãâéù ãò åçéðî éðéøä 'çà åúôøç åðîî äææù  ïåéëå'' àùåð ë

äùà  .  
  

äøä''èéìù øòììéî ïåéö ïá â'' àíéìùåøé  
õøúì äàøð ,îâá àúéà äðäã 'ë àîåé'' çäáéùéá áùåéå ï÷æ åðéáà ÷çöé ,ãéçá øàåáîå'' à

ô úáù ïéòä úéàøî'' ç ãîìå áùé åðéáà ÷çöéù ãéñçä äãåäé éáø íùá15 íåé ìë äðù 15 
úåòù ,áîøä äðäå'' ÷ñô íè ÷øô úåùéà úåëìä''åâ äëìä  ' ïáë ãéîú äøåúá ä÷ùç åùôðù éîù

ïååò åãéá ïéà äùà àùð àìå éàæò ,äùà àùð àì ïëìå , äî óñåé á÷òé úåãìåúá ïééòå
øçà ïôåàá äæ ìò õøéúù .  

  

èéìù õéáø÷ óñåé áøä'' àúéìéò ïéòéãåî  

 íéöåøú äîë ãåò áúë æòåì íòî èå÷ìé øôñáã ïééöì äàøðãçàä{ åùôðù íåùî 
 äøåúá ä÷ùçéðùä{ úçôùîî ÷ø äöøå äøæ äãåáò úåãáåò åéä íéùðä ìëù éôì

à åéúåáà''äøéùë äùà åì äéäéå ä÷áø ãìúù ãò ïéúîäì êéøö äéä ë.  
  

øåëáä åéùò àåäù øîåìå ø÷ùì åðéáà á÷òéì äéä øúéä äæéà  
êéøåëá åéùò éëðà øîàå åéôî ø÷ù á÷òé àéöåä êéà íéùøôîä íùá íúù÷äù äî , éøä

à åîéé÷ úåáàääðúéð àìù ãò äøåúä ìë ú , ïúú åéìò ãéòî àéáðäù á÷òé èøôáå
á÷òéì úîà ,íéðôåà äùîçá íúöøúå.  

  

èéìù õøååù ìàøùé éáø ïåàâä''àáàå áø ''úëä éãéîìú ììåë ùàø ïåéö ìú ã''ñ ,øå''áåùèëåñ úáéùéá î  
ø÷éù àì á÷òéã õåøú íúàáäù äî ,á÷òé éëðà øîåì ïéåëúäã ,êéøåëá åéùòå , éîå

ùáá ùøôúîù øáã øîåà 'øåñéà ùùç äæá ïéàå ø÷ù äæ ïéà íéðôåà , øéòäì äàøð
îâá àúéàã àäî 'é ïéèéâ''ò ã''à î' àæåçîá éìáøñã àúøùà äéì äåä úùù áø ,à" áøì ì

ìæà éìäéð åäðéúééà úéúàã éãäá àîç øá óñåé ,äéì åäðéáäé .êðéî éð÷éð äéì éøîà ,
ïéà åäì øîà ,åäì èéîúùéà óåñì ,åáòéá'' øáã íåùî àëéìã øîåì ùéã áúë íù õ
÷çøú ø÷ù ,øçà ïôåàá íãéî ìéöäì ìåëé àìå åäá áééçî àìã ïåéë ,âäáå'' õøéú íù ä

à úåòîùî éðù åá ùé ïéà ïåùìã 'àì éðùä åéøáãì íéëñîù , ïéà ïåùìá åäì øîà àåäå
åàì ïåùìá áùç àåäå äæ ìò íçéèáä éë åøáñ íäå , àéãäá øàåáî äæ éôìå éøùã

áòéä õåøúìå''äéàø ïéà õ.  
  

äøä''èéìù øò÷åø÷ ãåã íééç éáø â'' àçî øåâ ììåë ÷øàô àøàá''íééç ç÷ì ñ  
ë ìù éòåùòù êúøåú øôñá áúëù äî õåøú ãåò ïééöì äàøð''åîãàä ÷'' íçðî éðô ø

öæ øåâî''åúèéçùî ìåëàì øåñàù øîåî ìàøùé ïéã åì äéä åéùò éøäù ì ,àå'' éøä ë
äùòîá á÷òéø÷ùì øúåî àøåñéàî éùåøôàìå ÷çöéî øåñéà òðî äæ  , éðôî òøâ àìã

úåðùì øúåîù íåìù éëøã.  
  

äáä''éð ïééèùøåîøî áééì ïîìæ ç'' åäéðúð æðàö úáéùé  
 úáù ìù åøåãéñáã ïééöì äàøðà ùøåù 'ã óðò 'è úåà 'ðä ãåñéä áúë éîð'' àëéäã ì

ø÷ù ùùç äæá àëéì éôðà éøúì òîúùîã , äæã áúåëåîâá ïðéøîàã äî äðååëä 'á'' î

ë''ò â'' á ïðáø éãéáò éìéî úìú éðäá"åäééìéî ïéðùîã " øîåì ÷øå ø÷ù øîåì íåìùå ñç éë
éôà éøúì ùîúùîù ïôåàá.  

  

ð äæá ïéàùë ø÷ùì øåñéà ùé íàä''ïéãì î  
÷ôð äæá ïéàùë ø÷ùì øåñéà ùé íàä íúðãù äî''àðéãì î.  

  

èéìù øâðéæìù äéáåè éáø ïåàâä'' ààúà úéø÷ ìù äáø  
ô÷ úåà éùéìùä øòù äðåé åðéáøì äáåùú éøòùáã ïééöì äàøð''ô÷ à'' äæá ïã ã

úåëéøàá.  

  
ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  íéöøîä ìåãâ

úåéìâøî âéôî äô åðøåãá íéòéôùîäå  

äøä'' éáø âõøååù øéàî èéìù'' àãåãùà  

åáéáç åðá ñðëéä úçîù ìâøì  

éëçå ÷éðéä øîë í ìàéøæòéð''å  

íéé÷úú äåöî øáä úçîù  
à íåéá ãåãùàá éáö úøèò éîìåàá 'çìùéå úùøô  

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

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 áøäïäëä äãåäé äùîñééåå  èéìù'' à
íéìùåøé  

æîá åúá éàåùð úçîù ìâøì''è  

áò''äáä â'' çïåàøá ÷çöé éð''å  
 úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  
 åéöìç éàöåé ìëî úçð äåøé  
äðôé øùà ìëá çéìöéå  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 éáø ïåàâäïîèåâ óñåé íåìù èéìù''à  

÷øá éðá æðàö ììåë ùàø  

åéáà úîùð éåìéòì  

 áøäíééç éìúôð  áøä ïáãåã éëãøî æ'' ì

ïîèåâ  

áìð"ç ò 'ñùú åéìñë''ú ã.ð.ö.á.ä.  
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