
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 Â˙Â‡ ‰ÂÏÈ˘ ÈÓ ‡ˆÂÓ Â�È‡˘ Ô˙Á  
˙Ò�Î‰ ˙È·· ÏÏÙ˙‰ÏÓ ¯ÂËÙ Ì‡‰?  

 Ô˙˘¯Ù·ג  ''ב י''כ‰˘‡ ˘È‡ Á˜È ÈÎ.  
  

¯ÊÚÈÏ‡ È·¯„ È˜¯Ù· ‡˙È‡ חתן דומה למלך מה מלך אינו  ז"טרק פ
חזינן דהטעם , יוצא לשוק לבדו אף חתן אינו יוצא לשוק לבדו

  .שאסור לצאת מביתו זה משום דדומה למלך
  

È„ÈÁÈ ˙‡ˆÏ Ô˙ÁÏ ¯ÂÒ‡˘ ÌÚË‰„ ÌÈ¯·ÂÒ˘ ˘ÈÂ: משום דאיתא 
, ו המזיק מתגרה בהמקנאי ד''וברש, דחתן צריך שמירהב ''ע ד''ברכות נ' בגמ

וכיון שצריך שימור  ,וברבינו יונה כתב משום שהשטן מקטרג בשעת שמחה
   .'ד סעיף ג''ערוך השולחן אבן העזר סימן סכך ב, יממילא שלא יצא יחיד

  

ÎÂÓ¯‰ ˜ÒÙ Ô''‡ דחתן אסור לצאת יחידי 'ק א''ד ס''ע סימן ס''אה 
  .מביתו

  

¯Â˜ÁÏ ˘È חתן שאין לו מי שילוה אותו לבית הכנסת האם פטור 
  .מתפלה בבית הכנסת או דילמא אינו פטור

  

· ‰�‰Ë"Ê ק י''סא ''אורח חיים סימן קל ,'‰¯Â¯· ‰�˘Ó· ÔÎÂא ''ח סימן קל'' אור

 ,ית הכנסתי משתה לא יבוא החתן לבימ'  דכל ז כתבוו''ק כ''ס
Ï‡˘ ÔÈ‡ ÂÈ¯·„ ÈÙÏ‰ ,  בגללםמטעם שלא ימנעו לומר תחנון

ÏÏÎ.  
  

‰ÎÏ‰ ÔÈ�ÚÏÂ :ז והמשנה ברורה אלא הולך חתן ''לא נוהגים כהט
ת ''וכן בשו, ו''סימן צ' ת להורות נתן חלק ח''כך כתב בשו, להתפלל בבית הכנסת

י בשם החזון ''מ ר''ע' כתב בארחות רבינו חלק גוכן , ב''סימן נ' תשובות והנהגות חלק ג

  .ÎÏÏ ·ÈÈÁ Ì‡‰ ¯ÓÂ˘ ÂÏ ÔÈ‡˘Î ¯Â˜ÁÏ ˘È ‰Ê ÈÙÏ˙, איש
  

‰�‰‰˘È¯Ù·  מובא בבית שמואל 'ק א''ד ס''ע סימן ס''אה  ·˙Îנשתרבב ש המ
 כי אין , כל שבעה ימיםית הכנסתהמנהג שאינו יוצא החתן לב

  . לביתו הכנסתית ומבית הכנסתבנמצא שילווהו אותו מביתו לב
  

 ‰ÓÏ˘ ˙ÂÎÈÏ‰·Âכתב חתן שאינו מוצא מי 'ק ז''ס' הלכות תפלה פרק ה 
הואיל , אין לו להימנע מללכת להתפלל בציבור, שילוונו בדרכו

  .אולם בדאפשר ודאי שיש להקפיד, ובזמננו שכיחי רבים ברחוב
  

˘È‡ ‰˘ÚÓ ¯ÙÒ·Â מביא בשם החזון איש דכשהולך ו''מ קל''ע' חלק ב 
משום דשומר מצוה , נסת יש להקל שיכול ללכת לבדולבית הכ

  .לא ידע דבר רע
  

‰¯ÈÓ˘ ÌÈÎÈ¯ˆ Ì‡‰ „ÁÈ ÌÈÎÏÂ‰˘ ÌÈ�˙Á È�˘?  
Â˘· ‰�‰'' È˙‰˜‰ Ë·˘ ˙ז''סימן שט' חלק ד  Ò‡¯‚ È‡Ó˘ È·¯ ÌÒ¯ÂÙÓ‰ ÔÂ‡‚‰Ï

ËÈÏ˘''‡ה ''הובא בגליון הנפלא עלים לתרופה גליון תכ, צ מחזיקי הדת מרבני המערכת'' דומ

 דלפי מה דאיתא בפרקי דרבי אליעזר : ÈÚ‰Ï ·˙Î¯ר עלי אורחבמדו
לפי זה , דהטעם שהחתן לא ילך לבד משום שחתן דומה למלך

אם יש שני חתנים לא נעשו שומר אחד על השני אלא צריכים 
  .שהרי שני מלכים גם אין הולכין בלי ליווי, ליווי

  

˜ÈÒÓÂ:לה וכמו שהחתן וכ,  דשני חתנים אינם צריכים שומרים
כ ''א, כשהולכים אינם צריכים שומרים דאחד שומר על השני

  .ה הכא''ה
  

Í„Â‡ È�‡ Ì‚ ‡ÏÙ�‰ ¯ÙÒ·Âלידידי הגאון רבי גמליאל הכהן , א''סימן ע'  חלק ב

‡ „˘˘ „ˆÏ�˙Á È�Ï ¯ÈÚ‰''ËÈÏ˘ Ò‡¯‚ ˜'' ÌÈ‰‚¯˘א ''רבנוביץ שליט
¯ÓÂ˘ ÌÈÎÈ¯ˆ: יש לעיין אם שני חתנים אלו צריכים שני 
דלכאורה צריך כל , שמספיק שומר אחד לשניהםשומרים או 

כל מלך בא , דהדרך שאם יש שני מלכים, חתן שומר בנפרד
  .בליווי משלו

  

�‰ ÂÏ ‰�ÚÂ''Ï:לכן די בשומר אחד,  דאינו דומה למלך ממש .  
  

Ô˙ÁÏ ¯ÓÂ˘ ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ ÔË˜ „ÏÈ Ì‡‰?  
¯Â˜ÁÏ ˘È האם קטן יכול להיות שומר על החתן או דילמא אינו 

  .יכול
  

¯˘‡ È�„ÚÓ: לכאורה לפי הטעם דחתן צריך מלוה משום דדומה 
דמלך אין , כ מיסתבר דקטן אינו יכול להיות שומר''א, למלך

  .ואפשר דאינו דומה ממש לענין זה, דרכו ללכת בקטנים
  

 ÂÈ˙ÂÎÏ‰Â ÔË˜‰ ¯ÙÒ·Âב'' שאלה ל19מ ''ע' חלק א ˙‡ Ï‡˘˘ ‡È·Ó 
¯‚‰''ËÈÏ˘ È˜Ò·È�˜ Á''‡ והאם , כשומר האם קטן יכול לשמש

  .ומסיק אין הבדל ושניהם כשירים, יש הבדל בין קטן לקטנה
  

‰ÊÏ ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ˘ÈÂ:בית 'משנה א' תמיד פרק א במשנה  מהא דאיתא 
ופירש המפרש , הרובים היו שומרים שם, אבטינס ובית הניצוץ

רובים היינו שלא הגיעו לבן שלש עשרה שנה דאין עובדין 
נתקיימה גם המקדש שמירת מבואר להדיא דמצות , עבודה

Ï ·˜ÚÈ Ï‡ÂÓ˘ ÔÂ‡‚‰ ÈÏ ¯ÈÚ‰ ÍÎ�„‡ , ה הכא''כ אפשר דה''א, בקטנים
ËÈÏ˘''ÓÂ„ ‡''Ó‰È· ˆ''˘Ó˘ ˙È· ‡ÊÏÚ· Ô‰Î „È „,ט '' ובספר מעדני אשר פרשת קורח תשס

  .אריכות האם קטן יכול להיות שומר
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 ˙ÂÎ¯· Ú·˘ ÌÈ¯ÓÂ‡˘Î ‰ÙÂÁ· „ÂÓÚÏ ÍÈ¯ˆ Ï‰˜‰ Ì‡‰  

 Ô˙Á‰˘Î ÔÎÂ‰¯Â˙Ï ‰ÏÂÚ˘Î Â‡ Í¯„· ÍÏÂ‰?  

 ‰�‰�Î‰‰ÏÂ„‚‰ ˙Ò מנהג קושטא תבכ ' אות בת הטורב הגה'' סמןע סי"אה 

' שהם ז, וארץ המערב לעמוד כל העם בשעת ברכת חתנים

והחתן דומה ,  והטעם לכבוד החתן והכלה שהם עומדים,ברכות

 ושמעתי שבעיר פ טז"סאליעזר ' פרקי רכמו דאיתא בלמלך 

 ובבואי למקומות ,ולא ידעתי למה, הגו לעמודשאלוניקי לא נ

וגם , ונהגתי בעצמי לקום, אלו מצאתי המנהג כמו בשאלוניקי

ח "זולת קצת ת, כל העם בראותם שקמתי על עמדם יעמודו

, ח כלל" כלה ולא שמשו תכת במסלושלא ידעו ולא יבינו אפי

 ה שכתוב עובר על מ, זה שאינו עומד,אבל במקום שנהגו לעמוד

 הפליאה כתוב פרושוב הוגד לי כי בס, שב בין העומדיםלא י

ומן הטעם , ברכות לכלה' שיש לעמוד בשעה שמברכין ז

  . שכתבתי
  

·Â˜È¯‰Ó"˘ ברוב המקומות , כתב א''ס' ע סי"בהגהותיו ערך לחם אה

ואם , ע למה נהגו כן"וצ, מברכים שבע ברכות בחופה מעומד

ל " ונ,ין מיושבלמה ברכת אירוסין מברכ, לכבוד החתן והכלה

היא מכלל , שכיון שברכת אשר ברא שאומרים אותה כל שבעה

אלהינו ישמע ' מהרה ה, ויש בה ברכה לכלל ישראל, שבע ברכות

', בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון וקול שמחה וכו

ל "וכמו שדרשו חז, ת שיהיה בעמידה"ולברך את ישראל צוה השי

, כתיב אלה יעמדו לברך את העםו,  כה תברכו בעמידהח''סוטה ל

 ודוקא ,דכולהו כחדא נינהו, לפיכך מברכים שבע ברכות בעמידה

  .שלא להטריח את המסובין,  אבל בסעודה לא,פעם אחת בחופה
  

·ÂÂ˘"‰ÓÏ˘ ÍÏ ÛÏ‡‰ ˙ הנה מצאתי ל ''כתב וז ו''אבן העזר סימן קט

 והכלה ן שכל העולם חייבין לעמוד עם החת'תקון יבתקוני זוהר 

 ואסור להם לישב בשעת ,שמברכין שבע ברכות תחת החופהכ

  . ובודאי ראוי לחוש לדבריו דברי אלקים חיים,הברכות
  

Â‰�Î È¯ÂÈ˘·"‚ להעיר על מה שלא נהגו תב כא''ב אות י''רפ' ח סי"ורא 

והרי החתן דומה , ת בשבת"לעמוד לחתן כשעולה לקרות בס

 מפני שהחתן ,ברכות' וכמו שאנו נוהגים לעמוד בשעת ז, למלך

 וכן המנהג פשוט ,הפליאה' כ בס" ושמעתי שכ,הוא כמלך

‡�ÓÂ , „ÓÂÚ È�ÙÏ ¯·ÂÚ Ô˙Á‰˘Î È‚‰�È‰È˘ ÈÓ ‰È‰È È‰ ,בקושטא

ÈÏ‚¯ ÏÚ ,ÍÏÓÎ ‡Â‰˘ È�ÙÓ .  
  

·ÂÂ˘" ‰„Â‰È ˙È· ˙א''יורה דעה סימן לÂÈÏÚ ‰Ó˙ :הגזים הרב ל'' וז 

  עם הארץ בעתלוג להצריך לעמוד מפני חתן אפי''בעל כנה

 שביום כיפור ב''ג ע''יומא עמדוע איתא במשנה כ "א, ת"עלותו לס

 ÂÈ¯·„ ÈÙÏ ‰‰ÈÏ ‡ÈÂ Ì‚ ¯È˙‰Ï ,דהמלך והכלה רוחצין פניהם

ÂÈ�Ù ıÂÁ¯Ï Ô˙ÁÏÍÏÓÎ ˘ÓÓ ‡ÈÂ‰„ ÔÂÈÎ ¯ÂÙÈÎ ÌÂÈ· , ואפשר 

 ,לומר להחמיר אמרו כגון עשיית מלאכה ולצאת יחידי וכיוצא

אני מלך דמסתפר בכל  ועוד דש,האבל לא להקל ולהתיר הרחיצ

  . עיניךה מלך ביופיו תחזינביום דכתי
  

Ò·Â¯ÙÌÈÈÁ ˙ÂÁ¯‡  אליעזר' בפרקי רנמי כתב איתא  ו''מ ס''ב ע"ח ,

מה , מה המלך הכל מקלסין לפניו כך החתן, החתן דומה למלך

מה המלך שמחה ומשתה , המלך אינו יוצא לשוק לבדו כך החתן

ה המלך לובש בגדי מ, לפניו כך החתן כל שבעת ימי המשתה

 ולכן נהגו בכל מקומותינו שהעם עומדים על ,כבוד כך החתן

וכשמברכים לו ברכת , רגליהם בשעה שהחתן מהלך בדרך

וכשעולה לקרות בתורה ועולים עמו , אירוסין וברכות נישואין

דכתב ' ת דרכי נועם סימן ד''ועיין בשו,  והכל לפי המנהג,אוהביו ומיודעיו

  .יך לעמוד בעת שמברכים השבע ברכותטעם אחר מדוע צר

ÍÏÓÏ ‰ÓÂ„„ ÔÂÈÎ ÏÂÁÓ Â„Â·Î ÔÈ‡ Â„Â·Î ÏÚ ÏÁÓ˘ Ô˙Á Ì‡‰?  

ÓÈ˜''Ï הנושא בתולה צריך לשמוח עמה ז 'ק א''ד ס''ע סימן ס''אה '

  .שלא יעשה מלאכה, ימים
  

Ó¯‰ ÛÈÒÂ‰Â''‡: וחתן אסור בעשיית מלאכה.  
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: א הרי המחבר כתב כן''מה חידש הרמ.  
  

· ı¯È˙Â ˜˜ÂÁÓ ˙˜ÏÁדמלשון המחבר משמע 'ק ב"ד ס''סימן ס 

 כן ואם היא רוצה למחול על תקנתה , תקנו האשהדמשום

 וכדאמרינן בעלמא ,ירוחם' ש בסמוך בשם ר" וכמ,הרשות בידה

 כתב דאף ל כן ע, שומעין לום חכמיתכל האומר אי אפשי בתקנ

 ,וח עמהדיכולה למחול על שמחתה דהיינו לאכול ולשתות ולשמ

מ הוא " מ,אבל במלאכה ולצאת יחידי לשוק אף שהיא מוחלת

ומלך שמחל על כבודו אין ,  ומטעם שהוא דומה למלך,אסור בזה

וכן , ועיין במקנה בקונטרס אחרון, אבל אין זה מוכרחומסיק , כבודו מחול

  .ש שהביא שיטה שמהני מחילה''ועי תירץ בבית שמואל

  

�ÙÏ „ÂÓÚÏ ÍÈ¯ˆ Â�È‡ Ô˙Á Ì‡‰ÌÎÁ „ÈÓÏ˙Â ‡È˘� È?  

· ‡˙È‡ ‰�‰·˘˙ ¯ÙÒ"ÔË˜ ı חתן נוטריקון ה''סימן תס Á ' חורין˙' 

 מלמד שנעשה חורין ממלאך המות ואינו , נשיא'�תלמיד חכם 

  . ולא מפני נשיא,צריך לעמוד מפני תלמיד חכם
  

ÌÈ�˙Á ˙È· ¯ÙÒ·Â ץ '' כתב שכשהראה דברי התשבא''ו הערה י''פרק ס

ל תמה עד מאוד ואמר ''יישיב זצוקש אל''ל למרן הגרי''הנ

, שהמנהג הוא שהחתן עומד מלא קומתו מפני תלמיד חכם וזקן

  .ץ מעולם לא אמר כן וטעות נפל בספר''וכנראה שהתשב
  

¯ÙÒ·Â ‰ÁÈ˘ Í¯„ ח קנייבסקי '' הביא שנשאל מרן הגרא''מ קמ''ע

א בהא דחתן דומה למלך האם פטור מלקום מפני אביו או ''שליט

והשיב דחתן רק דומה למלך ואינו מלך ובודאי , תלמיד חכם

 Ó ' È„È„ÈÏ�‰ ¯ÙÒ· ÔÈÈÚÂ''�˙Á ˙ÂÏ‰ˆÓ ‡ÏÙ�Ú ÌÈ, שחייב בכבוד תלמיד חכם

ËÈÏ˘ ÔÂÈˆ ·‰Â‡ ˜ÁˆÈ È·¯ ‡ÏÙ�‰ ÔÂ‡‚‰''¯‚‰ Ï˘ Â·È·Á Â„ÈÓÏ˙ ‡''ËÈÏ˘ È˜Ò·È�˜ Á'' ‡

‰Ê ÔÈ�Ú· ÌÈ‡ÏÙ� ÌÈ¯·„ ·˙Î˘.  

  

Ï˘Ï ‡ÏÂ ¯Â„�Ï ¯˙ÂÓ Ì‡‰ Ú˘¯ ‰˘‡ ÂÏ ˘È˘ ÈÓÂ˙˘‡ ˙ÂÓ˙˘ È„Î Ì?  

 Ô˙˘¯Ù·Î''Î ‚''„¯ÂÓ˘˙ ÍÈ˙Ù˘ ‡ˆÂÓ .  
  

Ó‚· ‡˙È‡ 'אמרי ליה , במערבא כי נסיב אינש אתתא א''ע' ברכות ח

מצא אשה מצא טוב " ח"משלי י מצא דכתיב ,הכי מצא או מוצא

‡ ‡ˆÂÓÂ�ÂÓÓ ¯Ó È˙ ‡˙ " 'קהלת זמוצא דכתיב ' ויפק רצון מה

שבת  '‡Ó‚· ‡˙Èו, צאדאשה רעה נקראת מו'  חזינן מהגמ"‰‡˘‰

שנאמר , תניא רבי נתן אומר בעון נדרים מתה אשה של אדם ב''ל

כ אם יש ''א,  אם אין לך לשלם למה יקח משכבך מתחתיךב''משלי כ

יש לו עצה להתפטר ממנה שיעשה נדר ולא , לאדם אשה רעה

  .יקיימו
  

˙ÂÁˆ Í¯„· È˙ÚÓ˘Â: דזה הזהירה התורה "‡ˆÂÓ" אפילו אם יש 

שאין לך , צא דהיינו אשה רעה גם שפתיך תשמורלך בבית מו

מ ''רא ''כך שמעתי מידידי הגאון רבי יהושע פינק שליט, היתר לעבור על נדרים

   .בישיבת בעלזא בני ברק
  

¯˘‡ È�„ÚÓ:בספרו פתח עינים א ''דהחיד,  מצאתי דבר נפלא בענין זה

מעתי מהרב ל ש''כתב וזב ''כ וכן בספרו חומת אינך משלי א''ע' ראש השנה ו

ל אמרו שבעוון נדרים ''ל שחז''ר גדליא חיון ז''עיר וקדיש כמהר

 ‰Ú¯ ‰˘‡ ÂÏ ˘È˘ ÈÓÂ�È‡Â ¯„Â�È„Î ÌÈÈ˜Ó Â , אשתו מתה

Â˙˘‡ ˙ÂÓ˙˘ ,˘ÙÈË ‡Â‰ולא ,  דמיתת אשתו הוא לעונש

 "‡ÌÏ˘Ï ÍÏ ÔÈ‡ Ì"וכלפי זה אמר הכתוב , לעשות לו נחת רוח

ÓÏ‰ "ה אני אומר ועל ז, פירוש שעשית זה כדי שתמות אשתך

Í·Î˘Ó Á˜È"אדרבה הוא צריך ליענש בעון ,  לעשות לך נחת רוח

  . ואשתו תהיה קיימת, ויענש בעונש אחר, נדרים

úçìöäì áãåð äæ ïåéìâ  

äëìî ïá éìúôð áøä  
 àäéåéðééðò ìëá çéìöé úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø  

  



 ‰ÈÈÏÚ· Â˙È·· Â˙Â‡ ÂÁÈ�È Â˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï˘ ¯ÊÚÏ‡ È·¯ ‰ÂÈˆ ÍÈ‡

‰¯Â·˜ ˙ÂˆÓ ÏË·Ó È¯‰? 
 Ô˙˘¯Ù·ג''ב כ''כÂ�¯·˜˙ ¯Â·˜ ÈÎ ıÚ‰ ÏÚ Â˙Ï·� ÔÈÏ˙ ‡Ï  , ÍÈ‡ ÔÈ�Ú·Â

Ó‚· Ô�È¯Ó‡ 'ÌÈÏ˘Â¯È· ˙Ó‰ ˙‡ ÔÈ�ÈÏÓ ÔÈ‡˘ Â�˜˙˘ ,‡˙ÈÈ¯Â‡„ ¯ÂÒÈ‡ ˘È ÌÂ˜Ó ÏÎ· È¯‰ ,

Ú˘˙ È˙Â˜Á· ¯˘‡ È�„ÚÓ· ÔÈÈÚ''‰‡ÏÙ� ˙ÂÎÈ¯‡ ·.  
  

Ô�ÈÙÏÈ Ô‡ÎÓ דיש חיוב לקבור מתב''ו ע''סנהדרין מ .  
  

Ó‚· ‡˙È‡' כי הוה קא ניחא נפשיה של רבי אלעזר 'מ ב''ד ע''מ פ''ב 

 לדביתהו ידענא בדרבנן דרתיחי עלי ולא אמר לה שמעון   ברבי

 .אוגנין בעיליתאי ולא תדחלין מינאי, מיעסקי בי שפיר
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:כ איך ''א,  הרי קבורה הויא מצות עשה דאורייתא

ב "פים "הרי הרמב, וכן איך שמעו בקולו, ביטל רבי אליעזר המצוה

ין  שומע כתב שאם צוה אדם שלא יקברוהו אין'מהלכות אבל הלכה א

א בבא "כך מקשה במהרש, לו שהקבורה מצוה שנאמר כי קבר תקברנו

  .ץ חיות שם''וכן במהרי', מ ב''ד ע''מציעא פ
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

משום דאיבעיא להו ,  לא היה חש רבי אליעזר על הקבורה.‡

והוא ,  קבורה משום בזיונא או משום כפרהב''ו ע''סנהדרין מ' בגמ

מה ותולעה ישלוט בו ולא יבא כבר בא לידי נסיון שאין ר

, וכפרה נמי לא הוה צריך, כ בזיון לא שייך אצלו''לידי בזיון א

לכן לא היה , דיסורים שהיה לו היו ממרקין ומכפרין עליו

ועיין בספר חסידים ', מ ב''ד ע''א בבא מציעא פ"כך תירץ במהרש, צריך כפרה

  .ג''סימן תתשמ

והוא משום , לין מתל דמשום כבוד המת שרי לה'' הרי קימ.·

א בבא מציעא "כך תירץ במהרש, כבודו עשה כדקאמר ולא מעסקי בי

 הארכתי בקושיא בשם המפרשים על ·''„ÚÓ·Â�Ú˘˙ ÈÁÈÂ ˙˘¯Ù ¯˘‡ È', מ ב''ד ע''פ

או משום כפרה , איבעיא להו קבורה משום בזיונא הואב ''ו ע''סנהדרין מ' הא דאמרינן בגמ

 אי אמרת משום , בעינא דליקברוה לההוא גברא דאמר לא, למאי נפקא מינה,הוא

, מאי,  ואי אמרת משום כפרה הוא הא אמר לא בעינא כפרה,בזיונא הוא לא כל כמיניה

' ש ג''דקשה איך יכול לבטל מצות עשה דאורייתא של קבורה עי, בספק' ונשאר הגמ

  .תרוצים

  

‰·È˜� Ï˘ Ì˘ Ô·Ï ˙˙Ï ¯ÂÒÈ‡ ˘È Ì‡‰?  

 Ô˙˘¯Ù·ב ה''כ'‚ ˘·ÏÈ ‡ÏÂ Â‚Â ‰˘‡ ˙ÏÓ˘ ¯·'.  
  

· ‰�‰Â˘"Ï‡ÈÎÏÓ È¯·„ ˙ במה שנהגו   אני תמה כתבה'' סימן ע'חלק ג

 ואין ראוי לעשות ,לקרוא לנקיבות בשמות שנקראים בהם זכרים

˙ÎÊÂ ¯·„Ï ˘È ¯ÂÒÈ‡Ó ‰˘‡„ ‡Ï  ˘·Ï¯ ,כן ויש בזה כמה חששות

¯·‚ ˙ÏÓ˘ .  
  

·ÂÂ˘"˜ÁˆÈ ÁÈ˘ ˙ שם ובאם מותר ליתן  כתב 'ק ט''סא ''סימן תמ

התיר בפדה את , אשה לאיש כמו שמחה דהוא לישנא דקרא

 אך חקר שם להחמיר מלקרות ט"י' סי' מערכת דינים אות שאברהם 

אלא " מזל" שלא תאמר ב"מ ע"שבת ק 'גמאהא ד, אשה בשם איש

  .יש להוכיח שלא לקרות אשה בשם איש" מני"
  

 „Â„ ¯ÎÊ ¯ÙÒ·Â‡ ¯Ó‡Ó 'Ú''Ó אור ספר ל הן עתה יצא ל''כתב וזב ''רמ

מה , ד ראיתי שאסור לקרוא שם אשה לאיש''המצרף ובסימן פ

וחזינן להו טובא שהיו , שלא חשו לזה רבנן דקשישי מינן

ומה , י''נושאים שם נקבות כמו רבינו שמחה תלמידו של רש

 הוא בשמו א''ז ע''שבת ס' שהביא ראיה שאסור מהא דאמרינן בגמ

מחילה מכבודו תורתו וב, והיא כשמה יש בו משום דרכי האמורי

י שפירש הוא ואשתו ''לא שם לבו ולא פנה שלמאלו לפירש רש

וכל זה לא נגע ולא פגע , מחליפין שמותם בלילה משום ניחוש

  .השמות לבנים
  

 ‡¯˜„ ‡ÓÚË ¯ÙÒ· ÔÎÂדן בזה האם יש א ''ח קניבסקי שליט''בפרשתן להגר

איסור לקרוא לאיש בשם של אשה והביא את דברי המצרף 

  .ת דברי מלכיאל וכותב דלהלכה אין לזה שום חשש''דברי שוו
  

˙ÂÈ‡¯ ‡È·ÓÂ: משישים וחמש מקומות שמצאנו אנשים בשמות 

  .ש באריכות''של נשים עי

  
  

  מדור משיב כהלכה
  ברוקליןא "י ידידינו הרב מרדכי זיסקינד הגר שליט"מדור זה נודב ונערך ע

כתיב ולא ג "ט י"י בויקרא . ביומו תתן שכרו' וגורילא תעשוק שכ] א
לא תלין לשון שם י "ופרשתלין פעולת שכיר אתך עד בקר 

. ב. י לומר בזה"ע מה כונת רש"צ. א, נקבה מוסב על הפעולה
תמוה מדוע לא כתיב לא תלין שכר שכיר שהרי לא את 

האם ראש כולל עובר שלא .  ג.הפעולה מלין אלא את שכרו
  .משלם לאברכים בזמן עובר בלאו זה

  האם יש מעלה לעשות מעקה נאה מדין.ועשית מעקה לגגך] ב
  .הידור מצוה

 יש להקשות .ותשובה ותפלה וצדקה מעבירין את רוע הגזרה] ג
 ,כ מעביר את רוע הגזרה"מדוע לא אמרו שתלמוד תורה ג

ת שהוא "שהרי אם אלו מעבירים את רוע הגזרה כל שכן ת
] ז "א וט"אות י' שער ד[כ בשערי תשובה "כנגד כולם וכמש

  .ת מכפר ומגין מכל הייסורים"שת

מ "מטבשם סימן תקפה (מגן אברהם  כתב ה.כולים לתקועכשלא י] ד

 לא היו יכולים לתקוע והפך השופר וקרא חתפעם א )ל"מהרי
מה העניין בזה להפוך . א. לתוכו ויהי נועם ושוב יכלו לתקוע

מדוע דווקא הסגולה היא לומר הפסוק של ויהי . ב. את השופר
יש מדוע לא מצאנו בשאר מצוות החפץ לקיים ו. ג. נועם

  .הפרעה בידו שיעשה כעין סגולה זו
--- ---- ---- ---- ---- ---- ----- - ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -----  

  כללי השתתפות
  . 1000₪ תזכה את השולח להיכנס להגרלה על סך אפילו לשאלה אחת, כל תשובה נכונה. 1
מי כך שכל , הינה זכות נוספת להשתתף בהגרלה, כל תשובה נכונה על כל שאלה. 2

  .שישלח יותר תשובות לכל השאלות מגדיל את סיכוייו בהגרלה
, הזוכה ייבדקו תשובותיו, בראש חודש תערך הגרלה בין כל השולחים, כל חודש. 3

  .יתקבלו אך ורק תשובות מפורטות
  .או עד ראש חודש, ניתן לשלוח כל שבוע את התשובות של אותו שבוע. 4
 0775558617רק לפקס מערכת משיב כהלכה קבלת התשובות הינה אך ו: שימו לב. 5

 ] 0573154010לברורים ופרטים נוספים בטלפון  [com.gmail@1000s.meirאו במייל 

כ נא לציין בתחילת "כמו. נא לציין שם וטלפון על התשובות
  .המכתב על כמה שאלות ענו

להקפיד על , לחים בכתב ידהשו, אנו חוזרים ומבקשים   
. כתב ברור וקריא שיהיה ברור לאחר משלוח הפקס

  .כתב לא ברור לא יכנס להגרלה

 ג"תשובות ניתן לשלוח עד צום גדליה תשע

  

טיב 
  הספר

  מדור לפרסום ספרים חדשים 
  של ידידי ותומכי המכון
  שנתקבלו למערכת

  
  "אוצרות דברי יציב"

  על מסכת ברכות 
  ע'' זיק מצאנז''ליקוט מספרי הגה

  

  י ידידינו''נמסר ע
  ירושליםא ''שליט אפרים שוורץג רבי ''הרה

  מעורכי הספר
  

  
  

  "שדה צופים"
  מהדורא חדשה על מסכת ברכות
  מאת ידידינו פה מפיק מרגליות

  ברוקליןא ''שליט שמואל דוד פרידמןהגאון רבי 
  

  
  

  "בוחרים להצליח"
  עניני בנין בית היהודי ועצות והדרכות לזה 

  ידידינו פה מפיק מרגליותמאת  
  גדול העסקנים בהשכנת שלום 

  ירושלים א'' שליטמשה יוסף אוברלנדרהרב 
  

  
  

  "גם אני אודך"
  על כל עניני ברכת כהנים

  מאת ידידינו
  א'' שליטגמליאל הכהן רבינוביץהגאון הנפלא רבי 

 



  

  
  

éøëð êìî ãáëì áåéç ùé íàä  

éøëð êìî ãáëì áåéç ïéàù íäøáà ïâîä íùá íúàáäù äî , áåúëã àäî åù÷ä íéðåøçàã íúàáäå

å úåîù 'é'' â"ä øáãéå 'íéøöî êìî äòøô ìàå ìàøùé éðá ìà íåöéå ïøäà ìàå äùî ìà "ùø áúëå''éæå " ì

öéíäéøáãá ãåáë åì ÷åìçì íå ,åà éëìîì óàã òîùîíìåòä úåîéëéøö íãåáë ÷åìçì  ,íúöøúå.  
  

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

õøúì äàøð , áåéç ïéà éàãåáãåãáëì , åúåæáìå êìîä äæáî ììëá àéåä ãåáëá àìù åéìéà øáãì ìáà

øåñà ,ïåéæá ììëá àéåäã íåùî øùôàå åãáëì áééç åéðôáã ì÷ùä úéöçîä äæã øùôàå.  
  

èéìù õøô äùî áøä''à  

 äòéö÷å øåîáã ïééöì ùéøåà''ëø ïîéñ ç'' ãîâä éøáãî øéòä '÷ íéçáæ'' áø éâéìôã''øå é''à òùø éøëð êìîá ì í

åãáëì íéáééåçî ,ëì òùø åðéà íàã òîùî''åãáëì ùé ò.  
  

èéìù úåéìâøî ìåàù áøä'' àúéìéò ïéòéãåî  

ùø ìò áúåë äøåúä ìò øôåñ íúç øôñáã õøúì äàøð''æå ùîåçá é'' êìîä åæáé àìù íåøéäæä ì

ïéãë úåëîä åì åàåáé àìå åéúåðåò åøôëúéå , êìî ãáëì áåéç ïéà íìåòìã øîåì ùé äæ éôìåéåâ , éðàùå

ä ïåöø ùéù àëä 'úåëî äøùò äòøôì àäéù.  
  

èéìù ìàðúð åäéìà áøä'' àäôéç   

á áúëù äî ïééöì ùé ééçá åðéáøë úéùàøá 'é'' ç êìîéáà úà íé÷åìà àôøéå ÷åñôä ìòä øöò øåöò éë  '

æå'' ìåúéá ìëå êìîä éìåç ùøôúð äæä áåúëáå , äîá åðòãé àìå äùøôä åúøéëæä àì äúò ãò éëä÷ì ,

 åîùá äàåôøä øéëæäù íùë êìîéáà íùá úå÷ìä øéëæä àìå"êìîéáà úà íéäìà àôøéå" , ìáà

úåëìîì ãåáë ÷åìçì éãë äæä ïéðòä.  

  

éøëð êìî úåàøì éãë øåñéà ãåáòì øúåî íàä  

åëò êìî úåàøì éãë ïðáøã øåñéà ìò øåáòì øúåî íàä íé÷ñåôä ú÷åìçî íúàáäù äî''í , äëìäìå

øúåîù ïðé÷ñô.  
  

äøä''èéìù ãéååàã íçðî ñçðô éáø â'' àçî''íéìùåøé ñçðô éøáã ñ  

åùá äæá øéòäù äî ïééöì äàøð'' äøåú ïéð÷ úà ÷ìç 'ì ïîéñ''ä úåà ä ' ïåâë äëìî úåàøì ìãúùäì äåöî íà

íéããö äîëá äæá ïãå ãðàìáðò úðéãîá åîë äùà ãéá äëåìîä øúëù úåðéãîá , àåä íéããöä ãçå

îâä úåèùôîã 'àåáîäøåú øåñéà àìå êìîä ãåáë éðôî äçãð ïðáøã øåñéà ÷øã ø , ïðéùøãã äî éôìå

îâá 'ò''ë æ 'ò'' àúéøëðá åìéôà äùàá ìëúñé àìù òø øáã ìëî úøîùðå ,à''äøåú øåñéà àéåä äæ ë ,

úåëìî ãåáë éðôî äøéáò øåäøä ìù äøåú øåñéà äçãðù åðéöî àìå.  

  

åîùá åì àåø÷ì øúåî íàä íåìù åîùù íãàõçøîä úéáá   

ãéçä íùá íúàáäù äî''åîùá õçøîä úéáá åì àåø÷ì øúåî íåìù åîùù íãàã à.  
  

äáä''éð ñàéáåè ìàåîù ç'' å÷øá éðá ùåäåá úáéùé  

åùáã ïééöì ùé'' øéëù äðùî úøåà''è ïîéñ ç'' åæå áúåë''äâä åðéáø úàååöá éúéàø ì''æ ùèà÷ðåîî ÷'' ì

ðàî ù÷éáù''áèé äå÷îá åìáèéù úòáù ùøúåé åà úçà äìéáè åúîùð úáåè ãòá íâ åì , éàåø úòîå

÷åöæ íåìù øîë àìôðä éåìéòä øåçáä éðá úîùð úáåèì íâ ïë úåùòì éìò éúìá÷ úàæ'' ÷ôñ äìòå ì

îâá àúéà àìä ïë úåùòì éàé íà éáéìá 'é úáù 'ò'' áéò õçøîä úéáá íåìù øîåì øåñàã''÷éñîù äî ù.  

  

î äùàì ìåùéá éìë íéðå÷ùë íàäáåè íåé úçîù ìù äåöîä íéé÷ 

îé÷ã äîá íúø÷çù äî'' éîð ìåùéá éìëá íàä íéèéùëúå íéãâáá âçá åúùà úà çîùì íãà áééç ì

äåöîä íéé÷ì øùôà.  
  

èéìù æéåäñééåå ìåàù íäøáà áøä'' àøàîèàñ ììåë íéìùåøé  

ùä éðåéìâá áúëù äî éôì øéòäì äàøð'' ñ÷ íéçñô'' èåé úçîù úåöîã'' äåöî àåä è äåöî äðéàå úéììë

äîåãëå ïéé åîë éèøô ,äçîù àäú ùôðäù äçîù ìë àìà ,à''àöåéù éàãåá äæ éôì ë.  

  

äøåúä ïî äåöî äæ éøä êìî úåðîì åù÷áùë ìàåîù éîéá åùðòð òåãî  
êìî úåðîì äøåúä ïî áåéç ùéù ïåéë íúù÷äù äî ,à''á øàåáî òåãî ë ìàåîùà'ç ÷øô  'ä ÷åñô 'å ' åéîéáù

 åùðòðáåéç äæ éøä êìî úåðîì åù÷áù ììâá ,íéðôåà äùîçá íúöøúå.  
  

èéìù áéìèåâ ïøäà øæòéìà áøä'' àãàåå÷ééì  

 äô ìòáù äøåú øôñá éúéàøà ìàåîù 'ç 'ç úåà àåìîë æîø åùåøéôá 'íùá àéáî íéùøôî  êìî åù÷á íäù
ò åðèôùéù''íéåâ éðéã ô ,î úåöî äéä æà ìàøùé èôùîì íéöåø åéä íìåë åìéàåêì , õøàä éîò ìáà

éò úéñåîéð úãá èôùîì åöøå åì÷ì÷''ùøîäî àéáîù ù''ìçð éáøò øôñî ïëå à.  
  

äøä''èéìù øîèù ìàôø éáø â'' àäéðúð æðàö úéø÷  
 õøéú íééçä øåàáã ïééöì ùéá êìîä éåðéîá ùéù 'íéðôåà ,àãç  úåîçìîä âéäðäì åá çèáîä äéäéù

øãñë áø÷ íåéá øåáâë úàöìå åúîëç íöåòáúåîåàä éëìî  ,ä éðéòá éåàðù øáã àåä äæå 'åéðùä 

êìî úåðîì äåöî àéåä äæ ïôåàáå íòéùåäì íäéìò ïâú åú÷ãö úåëæù , åøîàå åù÷éá ìàåîù éîéáå
à ìàåîù 'ç 'ä '"íéåâä ìëë åðèôùì êìî åðì äîéù äúò "ë ÷åñô íù åøîà ïëå ' úà íçìðå åðéðôì àöéå

åâä ìëë êìî åöøù ïåéëå åðéúåîçìîá÷ä ãéô÷ä ïëì åçåëá åçèáéù íé''ä , íäì íéìàåù åéä íà ìáà
 êìîä òéùåé åúåëæáù ' ìàøùé úàïéîéé÷î åéä åöîä.  

  

èéìù ïáñ äùî áøä'' à÷øá éðá äøåú úåçøà ììåë  
èéìù õéáå÷ùåî íäøáà ìàåé áøä'' àíéìùåøé øàîèàñ ììåë  

áã ïééöì ùé éøéàîé úåéøåä''ò à''á î 'õøéúîä äðúðù ãöîù äãåäé èáùì äëåì, åúåàá äéä àìù øùôà 
êåìîì éåàø äãåäé èáùá ÷øôä, øúåéá äìåòîå ïåâä íãàá ÷ø ïåùàøä êìîì úåðîì éåàø äéä àìå 

éäåä øúòäì äàåáðä äúéäå êåìîì éåàø äãåäéá ãåîò ãò äù÷áä äøçàúð àìù ìò àéáðì äù÷ 
å êëì éåàøù éî äãåäéá úåéä ãò éàøò úåëìî êìî êéìîäì íäìåúæçàì úåëìîä áù.  

  

äøä''èéìù õéáø÷ óñåé â'' àúéìéò ïéòéãåî  

äøä''èéìù íåìá êìîéìà â'' àäôéç  

ä ïåöø àäã ø÷é éìëä õøéúù äî ïééöì ùé ' øùéä ùéà äéäé àìå íìåë ìò åúîéà àäúù êìî äéäéù
äùòé åéðéòá , íéùú íåù øîàðù äæå"êéìò"êéìò åúîéà äæå êìî  ,àùî''îà ìàåîù éîéá ë äðú åø

åðéìò øîà àìå êìî åðì ,åðì  óéðçé àåäù àöåé äæ éãé ìòå åðéãéá øåñî äéäé àìà , ïéàù êìî äæ ïëìå
á÷ä''äöåø ä.  

  

èéìù é÷öéáåëì ïøäà äùî áøä'' à÷øá éðá  

á÷ä äåöéù ãò ïéúîäì íäì äéäù õøéú àúôñåúä ìò íéøåëá úçðîã ïééöì ùé''ä.  
  

èéìù ïîøáéì ïîìù äùî áøä'' àìåë÷øá éðá áìñøá ì  

äåöî êìî éåðéî íðîàã õøéú äåáâ ïçìùî íéðéðô øôñáã ïééöì ùé , ìù úåöîì äîåãá ìáà" áúëå
úåúéøë øôñ äì "äåöî íéé÷î àåä äì êøöð íãàäù úòáù ,ììë äì êøèöé àìù äéä áèåî ìáà ,

à''ä ë''àëä ä ,ìàåîù íçéëåä äæ ìòå .  
  

íãà ìëì íåìù íéã÷äì áåéç ùé íàä  
ù äîíãà ìëì íåìù íéã÷äì áåéç ùé íàä íúðã.  

  

äøä''èéìù é÷ñðùàî ìéååàô éáø â'' àâî''éñðàî éîåéä óã ù  
ùø áúëã àäî øéòäì ùé'' äðùîä ìò éé úåëøá''ò â'' àãåáëä éðôî ìàåùæå ''ì ãáëð íãà íåìùá ìàåù 
íåìù åì íéã÷äì éåàøù ,íåìù íéã÷äì áåéç ùé íãà ìëì àìã òîùî ,äî òîùî ïëåîâá àúéàã à '

é úåëøá''ò ã''à àðéáøã äéáâì òì÷éà àáù øá áø ,äåä ììää úà øîåâ ãéçéä ïéàù íéîéå ,äéì ÷éñô àìå, 
àðéáøã äéìò áéùç àìã àáù øá áø éðàù.  

  
éðòî ìåæâì øùôà øáã äæéà  

îâä ìò íúù÷äù äî 'å úåëøá 'ò'' áúéì ìéâø àåäù åøáçá òãåéù ìë àðåä áø øîà åáìç éáø øîà åì ï
íåìù,íåìù åì íéã÷é , ïìæâ àø÷ð øéæçä àìå åì ïúð íàå , øîàðùâ åäéòùé ' úìæâ íøëä íúøòá íúàå

íëéúáá éðòä ,áåùø"éâ åðîî ìåæâì íåìë åì ïéàù éðòä úìæ ,åîåìù ìò áéùäì àìù àìà , íúù÷äå
 ìã úà ìåæâú ìà ÷åñôä ìò ùøãîá àúéà éøäàìá øáåò åøîåà íùá øáã øîåà åðéàù ìëå,  ïðéæç

åîùá íéùåãçä úà íéøîåà ïéàù éðòäî ìåæâì øùôàù íéøáã ãåò ùéã.  
  

èéìù ïééã ïøäà áøä'' àúéìéò ïéòéãåî  

õøúì äàøð ,éðò è÷ð àëäã ,îâá åøîàù êøã ìò 'î íéøãð''ò à'' à éøáã åìéôàù æîøì äòãá àìà éðò ïéà
åðîî ìåæâì øùôà éà äøåú.  

  

èéìù øòðæééî ìàøùé á÷òé áøä''à ïåãðåì  

ãøäù øéòäì ùé''ùø ìò ÷ìåç äéòùéá ÷''íéìëå äìîù ïåâë éðò éáâ äìéæâ êééùù øáåñå é.  
  

  
  

  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 áøäõéáåôñåé íééç äùî èéìù''à äéðúð æðàö úéø÷  

éçú åúá éñåøéà úçîù ìâøì'  

áò''äáä â'' åðøåî çìâñ éåìä ïøäà äùîéð '' å  

äøä ïá'' âìâñ øæòéìàèéìù '' àçî''áéöé úåàå úéá ñ  

 áåè ìæî úëøáåíéáåùçä íéáñì  

äøä'' âõéáåôñåé äéòîùèéìù ''à  

 áøäïéåì ìàéøæòèéìù ''à  

 éáø ïåàâäøâøáðæéà íåìùèéìù ''à îåã''íéìùåøé æðàö ö  
úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  

äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî úçð äåøé  

  

áãåð äæ ïåéìâ  

ä úàåôøìäáåùçä äùà  

 úøîøúñà àáéåè äåç úá éçú'  

 úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  

äøåúä ãåîéìá  

 äøåúä úçèáä äá íéå÷é  

ּקוי ְלַעְצמֹוֶתיךִרְפא ' ח' משלי ג ֶרך ְוׁשִ ָות ְתִהי ְלׁשָ ָּ ּּ ּ  

ò áãåð äæ ïåéìâ'' åðéãéãé é  

ãáëðä áéãðä 

 áøääãåäé äùîñééå ïäëä  èéìù'' à

íéìùåøé  

äáåùçä äùàä åîà úîùð éåìéòì 

 úøîàèðòé ä÷áø úá ìéùðà øùàæ ''ì  
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ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 éáø ïåàâä ïééèùøåîøî éáö ïøäàèéìù'' à  

÷øá éðá õéðæéå èøòñ ììåë ùàø  

àåùð úçîù ìâøì ìù åúá é  

 áøäãåã á÷òé ïééèùøåîøîèéìù ''à  

åé''íéðåîà éðá ïåâøà ø  

áò''äáä â'' çíéåáìòôà ìãðî íçðîéð '' å  

æîá''èåèòùáå "î  

  

ò áãåð äæ ïåéìâ''éåðéãéãé   
 íåìù úðëùäá íéð÷ñòä ìåãâ  

 áøäøãðìøáåà óñåé äùî èéìù''à 
íéìùåøé  

åéáà úîùð éåìéòì  

 áøäíåìù  áøä ïáøæòéìàæ ''ì  
áìð"òé ''ú ìåìà ã.ð.ö.á.ä.  

 

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  
ãéñçä ïåàâä  

 éáøøúìà ìàéðã èéìù''à  
ìåë ùàøíéìùåøé äøåáçáù éøà ì  

åðá éàåùð úçîù ìâøì  
äáä'' çéëãøî íäøáàéð ''é  

áò''æîá â''è  
úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  úçð äåøé  

äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî  

 áåè ìæî úëøá  

åîàì'' íñøåôîä ïåàâä ø  

 éáøõøååù íçðî á÷òé íééç èéìù''à  

îåã''åãàéðì íéìåçä úéá áøå æðàö ö  

éçú åúá éñåøéà úçîù ìâøì '  

áò'' â  

äøä'' âåäéõøååù øùà äã èéìù''à  

ù ììåë éøéçáî''ñ  

 úçð úåàøì äëæéù àåòø àäé  

  åéöìç éàöåé ìëî 


