
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  מדוע רבי שמעון כשהיה במערה היה מתפלל
  ?הרי מי שתורתו אומנתו אסור להפסיק להתפלל

 דרבי שמעון בר יוחאי כשהתחבא 'מ ב''ג ע''שבת ל 'איתא בגמ
במערה מפני הרומאים היו מפשיט את בגדיו והיה גופו מכוסה 

יט כ הפש''הבגדים ואחצלויי לבש כשהגיע זמן , בעפר עד צווארו
  .את זה

  

 דמי שתורתו 'מ א''א ע''שבת י'  מהא דאמרינן בגמ:יש להקשות
אומנותו כמו רבי שמעון בר יוחאי אינו מפסיק באמצע לימודו 

כ מדוע הפסיק רבי שמעון באמצע הלימוד כדי ''א, כדי להתפלל
וכן בעין , ג''וכן בפתח עינים שבת ל', מ א''א ע''כך מקשה בתוספת שבת י, להתפלל

  .א''ו שבת יאליה
  

  :איכא כמה תרוצים
 ,כי הוה מטי עידן צלויי לביש ומכסי ומצלי'  הא דאמרינן בגמ.א

, דלקריאת שמע צריך להפסיק, ריאת שמעההוא מצלי היינו ק
  .'מ א''א ע''שבת י'  כך תרצו בתוס,אבל לתפלה באמת לא הפסיק

דרבי שמעון ' מ ב''ע' ק ט''מו 'מובא בתוס אבל בירושלמי מבואר
סבירא ליה דמי שלומד תורה אינו צריך להפסיק אף לקריאת 

דקריאת שמע נמי לימוד התורה ואין צריך להפסיק , שמע
  .לימוד מפני לימוד

מ אם ''מ,  אף מי שתורתו אומנותו דאינו מפסיק לתפלה.ב
לפי , מפסיק לקריאת שמע כבר מפסיק נמי לתפלה ומתפלל

 מתפלל דכיון זה אתי שפיר כפשוטו מדוע רבי שמעון היה
כך תירץ , דהפסיק לקריאת שמע היה יכול להפסיק לתפלה

  .'מ ב''ג ע''א בספרו פתח עינים שבת ל''החיד
 הא דאמרינן דמי שתורתו אומנותו אינו צריך להפסיק .ג

, הני מילי ביום רגיל דאז הויא תפלה רק דרבנן, לתפלה
ע דאורייתא אז אף מי ''כ בעת צרה דתפילה לכ''משא

ל אתי שפיר דהרי ''לפי הנ,  אמנותו צריך להפסיקשתורתו
כאן כאשר היה רבי שמעון בר יוחאי ובנו במערה בודאי עת 

א ''כך תירץ בעין אליהו שבת י, צרה היה ומחוייב להתפלל לכן הפסיק
  .'מ א''ע

הא דקתני מתניתין אין מפסיקין לתפלה למי שתורתו אומנתו  .ד
, צה להפסיק מפסיקפירושו שאין חייב להפסיק אבל אם ר

דשמא מחמיר על ל לא קשה על רבי שמעון משום ''ולפי הנ
ח שבת ''כך תירץ הצל, עצמו היה והיה מפסיק ולביש ומכסי ומצלי

  .ם''מ וכן המהר''א ע''י

הקשו על רבי שמעון איך '  דמדחזינן דתוס:אבל דחו תרוץ זה
   .התפלל חזינן שאסור להפסיק

  רתו אומנותו פטור מהתפלה הני מילי הא דאמרינן דמי שתו.ה
אבל בשבת ויום טוב שיש חיוב לקדש מן התורה ורבי , ביום רגיל

שמעון בר יוחאי במערה לא היה לו איך לקדש לכן היה אצלו 
כך תירץ בספר גבעת פנחס , התפלה מן התורה לכן היה חייב להפסיק

  .פרשת יתרו
  

 קידוש הנה מה שכתב דרבי שמעון לא היה לו איך לעשות
אין זה דבר ברור דיש שיטות שכן  :לכן קידש בתפלה, במערה

ס סגולות ''ל מח''ג רבי שבתי ליפשיץ זצ''להרה דבספר האשל :עשה קידוש

 כתב דאליהו זכור לטוב הביא לחם פת ויין בעת שהיו ,ישראל
וכן בשפתי  ,פעמים ביום' כיון דאליהו אתי לגביהו ב, צריכין
 כתב שרבי שמעון היה מתלמידי 'ג בעומר אות ה''לק מפיליץ ''להרה צדיק

 אפילו אכל שלק והוא 'משנה ח' משנה ברכות פרק זדסובר , רבי עקיבא
כ יש ''א, מזונו מברך עליו ברכת המזון כיון שזו היא סעודותו

וקידש , מקדשין על הפתלומר שרשאין לקדש על החרובין כמו ש
 כתב דכיון ה''סימן נ' לק אד ח''יור ת רב פעלים''ובשו, על החרובין

כ לא מקרי שביטל ''א, שלא היה יכול לקיים מחמת שהיה אונס
  .מצות קידוש

  
מדוע היה צריך רבי שמעון להתלבש עם בגדים בשעת תפילה 

  ?הרי היה מכוסה בעפר
כתב דהא דהיה צריך לכסות את  'מ ב''ג ע''שבת ל א"הרשהנה במ

 יהא לבו רואה את לאו משום שלא, עצמו בבגדים בעת התפילה
י אלא משום הכון לקראת " דהא מכסי בחול הוו כפרש,הערוה

  .ק"כדאמרינן בפ' אלהיך וגו
  

 דרבי שמעון מובא לעיל'  הרי לפי מה שכתבו התוס:יש להקשות
דרק , כ לא שייך הכון''א, לא התפלל רק קרא קריאת שמע
 א''סימן יוכמו שכתב הכלבו , בתפלה זה שייך ולא בקריאת שמע

, צריך לאזור אזור בשעת התפלה' ק ב'''א ס''ח סימן צ''אורל ''וכן קימ
 'עמוס דמשום הכון , אפילו יש לו אבנט שאין לבו רואה את הערוה

מאחר שיש לו , אבל שאר ברכות מותר לברך בלא חגורהב ''י
 'מ ב''ע' וכן כתב הפני יהושע שבת ט, 'ק ז''סובמשנה ברורה שם , מכנסים
 י אם דלא שייך הכון לקראת אלקיך כיאת שמעבקרה "הכתב ד

  .ל''א מקשה קושיא הנ''ושוב מצאתי בעין אליהו שבת י, מעדני אשר, כשעומד לפני המלך
  

א יסבור כהני שיטות דלעיל '' אפשר לתרץ דהמהרש:מעדני אשר
מ לשיטת "אבל מ, לכן היה שייך הכון, דרבי שמעון התפלל ממש

דמיירי בקריאת שמע קשה מדוע היה צריך להלביש עצמו ' התוס
  .בבגדים
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  ? לאשתו כשמתההאם מן התורה אסור לכהן הדיוט לטמאות 

, לנפש לא יטמא בעמיו כי אם לשארו הקרוב אליו' א כ''כבפרשתן 
איך מותר לכהן לשלוח קוויטל ובדעת תורה שם , ג''ח סימן רס''אורבענין קושיית הפרי מגדים 

עיין בגליון המיוחד בעניני קברי צדיקים , לקברו של רבי שמעון הרי שלוחו של אדם כמותו

  .ר מבעלזא לקברי צדיקים''תו של מרן האדמושיצא לאור לרגל נסיע
  

  .שארו זו אשתו 'מ ב''ט ע''ב ק''ב, 'מ ב''ב ע''יבמות כ 'איתא בגמ
  

כתב כמה טעמים לדבר מדוע אשרו ' מ ב''ט ע''ב ק''ב ם''וברשב

והיו לבשר ' בראשית בל שארו זו אשתו כדכתיב '' וז:נקראת שארו

  .ונתה לא יגרעשארה כסותה ועא ''שמות כ וכתוב נמי, אחד
  

 משמע דכהן הדיוט מטמא 'הנה לכאורה מפשטות לשון הגמ

  .לאשתו מן התורה
  

אשתו של ל '' וז:חידוש גדול תבכ ' הלכה ואבל' ב מה"פ ם''אבל הרמב

, כהן מתטמא לה על כרחו ואינו מטמא לה אלא מדברי סופרים

 לא תמצא מי ,כיון שאין לה יורש אלא הוא, עשאוה כמת מצוה

  . בהשיתעסק
  

 איך כתב דכהן מטמא :ם'' בפרשתן הקשה על הרמבמזרחיוב

ילפינן מפסוק דאין שארו אלא ' הרי בגמ, לאשתו זה רק מדרבנן

  .אשתו דכהן מטמא לאשתו
  

שזה שאמרו אין שארו אלא , לומרצריך על כרחך  :ומתרץ

כמו ערובי תבשילין , אינו אלא דרך אסמכתא על דבריהם, אשתו

זכור " ד 'מ ב'' עו''ח וביצה ט, שמות כוה אקרא שהן מדבריהם ואסמכ

  .וכיוצא בהן הרבה" את יום השבת
  

ם דכהן מטמא לאשתו ''האריך דשיטת הרמב :בלחם משנהוכן 

  .רק מדרבנן
  

דטומאת הכהן ם ''הרמב אף דכתב : שם כתבהכסף משנהאבל 

דהרי , אין כוונתו דהוא רק מדרבנן, לאשתו הוא מדברי סופרים

ם הוא "אלא הרמב,  דרשינן שארו זו אשתוב" ע'צב וכן ''כיבמות ' גמב

דמה שאינו מפורש בתורה ממש אף  'בספר המצות שורש בלשיטתו 

  .מ דין תורה הוא''אבל מ, שהוא דין תורה מיקרי מדברי סופרים
  

סימן ש ''ת מוהרח''כתב דבשו' ק ט''ס' אות א ובספר ארעא דרבנן

ושאר פוסקים שכתבו ק ''ם וסמ''ף והרמב''כתב דהריה ''נ

ם וסבירא ליה ''הברייתא כפשטה חולקים על הרמב

  .דמדאורייתא מטמא לה
  

 שכתב דהא דמטמא לאשתו :ם''ובאחרונים תמהו על הרמב

  מבואר 'מ ב''ט ע''יבמות פ' דהרי בגמ, משום דהויא כמת מצוה

ג ''אע, דדוקא לגבי אשתו הקטנה דכהן הדיוט מטמא לה

כ איך מותר לעבור בקום ''א, ק מדרבנןדקדושי קטנה לא הויא ר

דהויא כמת ' ומתרץ הגמ, ועשה על איסור דאורייתא של טומאה

מצוה כיון דאין אחרים יורשים אותה לא יבאו להתעסק 

אבל , בקבורתה לכן הויא ליה כמת מצוה שמותר לטמאות עליה

כ הטעם שמותר ''א, לגבי אשתו הגדולה דהויא שארו מן התורה

זה לא בגלל דהויא מת מצוה אלא דהויא בכלל לטמאות עצמו 

  .ד''וכן במנחת חינוך מצוה רס, ו''ט סקט'' שצ'ד סי''א יור''כך תמה בהגהות הגר, קרובים

  

 אינו מטמא הן הדיוטל דכ"מ דס"לשיטת הר :יש להקשות

ל עשאוה "ת דאינה בכלל קרובים דקרא רק דחז"לאשתו מה

 כיון דהוי מא לאשתו כ מדוע כהן גדול אינו מט''א, ת מצוהכמ

  .'מ ב''ע' ק כ''וכן בקרן אורה מו, ע''מקשה המנחת חינוך מצוה רכך , ת מצוהכמו מ

כהן שהחליט לגרש את אשתו ועדיין לא גירש ומתה אשתו 

  ?האם מותר לטמאות עליה

 בספרי בפרשתן לנפש לא יטמא בעמיו כי אם לשארו הנה איתא

גרושה אסור לו דלאשתו ,  ולא גרושה"אליו"הקרוב אליו 

  .לטמאות
  

 כהן שהתקוטט עם אשתו והחליטו להתגרש ולא יש לחקור

  . התגרשו עדיין ומת אשתו האם מותר לכהן לטמא לאשתו
  

מובא ', ק ד''ס' גיטין פרק ב ים של שלמהל בספרו ''הנה כתב המהרש

 מי ה נפלה"ד ב"ו ע"ב קמ"בם " כתב רשב' ק ח''ס' ע סימן צ''בפתחי תשובה אה

, אינו יורשה, והיה בדעתו לגרשה,  אשתו מתוך קטטהשמתה

 כיון שנתן עיניו לגרשה שוב אין לו א"ח ע"גיטין י 'גמכדאמרינן ב

, באחד שהיה בקטט עם אשתו, ומעשה בא לידי, עד כאן, פירות

והוריתי לו , ובתוך אותו הקטט מתה, והיה לו דעת ברור לגרשה

והבאתי ראיה , יהושלא להתאבל על, ימי אבילות' שלא לישב ז

שפסק כך אפילו לענין ירושת הבעל שהוא , ם"מדברי הרשב

אפילו הכי אמרינן כיון שנתן עיניו לגרשה חשבינן  דאורייתא

שהוא , ונילף מיניה קל וחומר לענין אבילות, כאלו כבר גירשה

ועוד איך יעלה על דעת , דפטור מאבילות, לכולי עלמא מדרבנן

ונהי , ואין יום מר לפניו,  אבלהאדם להאבילו מה שאין לבו

הכא יש ויש , דבאבל ממש לא חלקו רבותינו בין אוהב לשונא

אפילו הוא , התם אחר דאית ליה קורבא בגביה, ועוד, לחלק

ושייך ביה אבילות , שונאו מכל מקום בשרו הוא ונכמרו רחמיו

אבל כהאי גוונא כולי עלמא מודו דחשיב ליה , ומרירות הלב

והנה , ואין כאן אבילות ומרירות הלב, לה מיניהבלביה כאלו אז

וכתב לי זקן , ושלחתי דברי לזקני ירושלים, תמהו העם על ככה

אחד וחכם מופלא שחכמי ירושלים הסכימו לקל וחומר שדנתי 

  .ם"מדברי הרשב
  

ל שמעינן דמי ''ם הנ'' כתב דמרשב'מ ב''ו ע''ב קמ''ב ש''וכן ברש

גירשה ומתה אינו חייב פ שלא ''שעומד לגרש את אשתו אע

  .להתאבל עליה
  

וגם , דחה את דברי הים של שלמה  ' סימן צע"אה  בבית מאיראבל

את סברתו דאיך יעלה על הדעת להאבילו מה שאין לבו אבל 

 ש לומרהוא דוחה וכותב דאין מוכרח די, ואין יום מר לפניו

 ,כשמתה גם שנאתה אבדה ונפשו עליו תאבל על אשת נעוריו

ז לא מלאתי להרהר אחר שכבר הורה זקן זה "ועכ ותבומסיק וכ

ש שם שרבים תמהו בפסק "שקנה חכמה יתירה לולא שכתב היש

ו שדן "וכי מה שזקן אחד כתב לו שחכמי ירושלים הסכימו להק

  .משמע שאבל בגוף הפסק לא הסכימו
  

ש " ציין לדברי הישד"ד סק"ד סימן שע"יו בהגהות רבי עקיבא אייגרו

  . ולא הכריע מדידיה בזה, רי הבית מאירוכן לדב, בזה
  

 כהן שהחליט לגרש את אשתו ועדיין לא גירש ומת יש לחקור

אשתו האם מותר לטמאות עצמו כשמתה האם זה דומה לנידון 

  .דלעיל או אינו דומה
  

ל '' נסתפק בשאלה הנה''סימן כ' חלק ו ש ענגיל''ת מהר''הנה בשו

אשתו משום דהויא ם דהא דכהן מטמא ל''וכתב דלשיטת הרמב

כ ''א, מת מצוה דאף אחד לא יטמא לה כיון שהבעל יורשה

כ שוב אינו ''ם שאינו יורשה כשנותן עין לגרשה א''לשיטת הרשב

יורשה לא ימנעו הקרובים להתעסק עמה שוב לא חשיב מת 

ע סימן ''אהא ''אבל לפי מה שפסק הרמ, מצוה שוב אינו מטמא לה

כ ''א, ם''מ יורשה דלא כרשב''ה מ שאף אם דעתו לגרש'ק ה''ס' צ

  .שוב לא ירצו לקוברה שוב הויא מת מצוה ומטמא לה



 ?ט נמי אמרינן עשה יום טוב חול ואל תצטרך לבריות''האם ביו
אשר ' דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם מועדי ה' ג ב''כבפרשתן 

  .תקראו אותם מקראי קודש אלה הם מועדי
  

 אמר רבי עקיבא עשה שבתך חול 'ב א"פסחים קי. ח"שבת קי 'איתא בגמ

 .ואל תצטרך לבריות
  

אם יש לו מעט ,  מי שצריך לאחריםב''ח סימן רמ''אור ל''וכן קימ

ולא אמרו עשה שבתך , משלו צריך לזרז עצמו לכבד את השבת

  .אלא  למי שהשעה דחוקה לו ביותר, חול ואל תצטרך לבריות
  

ו דילמא לא  האם ביום טוב נמי נאמר הלכה זו איש לחקור

שלא נצטווינו בה על , נאמרה הלכה זו רק לענין שבת דוקא

ט שיש בו מצות שמחה לא יעשנו חול כי "כ יו"משא, השמחה

  .חייב לשמוח בו
  

 מביא ראיה מספר תורת ח"י' סי' ב דף ס"ח חמדת ישראל' הנה בס

ל שדן בזה וכתב דלא "ק בודאפעסט זצ"ץ דק"חיים להגדומ

לפי שכל המועדים הם בשביל , שנו חולט שיע"שייך לומר ביו

' כ כמו שמחוייב ליטול מן התמחוי ד"וא' הנסים שעשה לנו ה

כן נמי , ע משום פרסומי ניסא כמבואר בגמרא"כוסות אף לר

מחוייב ליטול מן הצדקה כדי לשמוח בכל המועדים וגם זה 

והגאון בעל חמדת ישראל אם כי דוחה , משום פרסומי ניסא הוא

מטעמא דדוקא שבת שאין , מסכים הוא לדינו, תוטעמו והוכח

ל דזה העונג היותר גדול שיסתפק במיעוט "בה רק עונג שפיר י

ט שהתורה אמרה ושמחת בחגך "כ יו"משא, ולא יצטרך לבריות

שפיר מחוייב הוא , ל אין שמחה אלא בבשר ויין"וכיון דקיי

  .ט"לעשות כל טצדקי לקיים מצות שמחת יו
  

משמע דאף ביום שייך שייך הלכה  'ו ב"ביצה ט 'אבל מדברי התוס

מאי ',  דקאמר שם בגמ:דעשה יום טוב חול ואל תצטרך לבריות

ה "ש אמר להם הקב"י משום ראבר"היא מעוזכם אר' כי חדות ה

, לישראל לוו עלי וקדשו קדושת היום והאמינו בי ואני פורע

 והא דאמר עשה שבתך חול ואל ה לוו"שם ד' וכתב עלה בתוס

כ וקשה הרי קרא "טרך לבריות היינו כשאין לו לפרוע עתצ

ח שעל "היא מעוזכם לא בשבת מיירי ובפירוש ר' דחדות ה

כלומר קיימו מצות ' לוו עלי ושמחו היום וכו' הגליון שם שכ

ואי נימא דהך דעשה , ה ושמחת בחגך"שאמר הקב' חדות ה

 כ"ט א"לענין שבת דוקא נאמרה ולא לענין יו' שבתך חול וכו

מאחר והך דלוו עלי בחגים , לא קשה ולא מידי' קושית התוס

כי גם לענין , ט"מיירי אלא ודאי שאין חילוק בזה בין שבת ליו

  . ט נאמר לעשותו חול ולא להצטרך לבריות"יו
  

ל דהכא " אפההי'  לולי דברי התוס כתבו''ביצה ט שפת אמתוכן ב

תר להלוות ומוט חמור מכבוד שבת "ט דכבוד יו"מיירי דוקא ביו

' אך התוס, אפילו כשאין לו ולא אמרינן ביה עשה שבת חול

  . דעשה שבתך חול כולל גם ימים טוביםרשופי
  

 ,הנה דבר זה אם בשבת יש חיוב שמחה יש אריכות גדולה בזה

וכן כתב ,  כתבו דבשבת ליכא חיוב שמחהב''ג ע''ק כ''במו' דהתוס

ם ''ש הרמב'' דמם''בה וכתב הרמ''א ד''ע' כתובות זהשיטה מקובצת 

, דאסור לישא אשה בשבת משום דאין מערבין שמחה בשמחה

אבל בשבת ליכא חיוב , לא נהירא דבמועד כתיב ושמחת בחגיך

ב ''ח סימן רמ''עיין דעת תורה אור ,ח''ג סימן רצ''בחץ ''שמחה וכן כתב התשב

 איך אמרינן ישמחו ק דחולין''סופ עיין תורת חיים ,שהאריך בזה

 א''ח סימן רפ''י אר''עלותך מובא בבהפרשת בך בשבת אבל בספרי במלכות

  .איתא ביום שמחתכם אלו שבתות

  צ "אם קיבל פני רבו בחג הסוכות האם חייב בשמע
 ?שוב לקבל פני רבו כיון דהויא רגל בפני עצמו

  .וביום השמיני שבתוןג ''כבפרשתן 
  

חייב אדם  'מ ב''ז ע''סוכה כ' מ ב''ז ע''ראש השנה טל '' בהא דקימיש לחקור
האם בשמיני עצרת צריך ללכת עוד הפעם  ,לקבל פני רבו ברגל

פ שכבר קיבל פני רבו בסוכות כיון דהויא רגל בפני ''אל רבו אע
  .עצמו או דילמא אין צריך ללכת עוד הפעם

  

 כתב על הא דאמרינן דשמיני 'מ ב''ע' ראש השנה ד ס''הנה בגליוני הש
ד יש לומר דאות ''ל ולענ''ב וז''ר קש''רגל בפני עצמו לענין פז

והכוונה לענין חיוב קבלת פני רבו ברגל , ש הוא נוטריקון רב''רי
דהויא שמיני עצרת רגל בפני עצמו לענין זה דאפילו הקביל פניו 

  .בסוכות חייב להקביל שנית בשמיני עצרת
  

נסתפק אם קיבל פני רבו בחג  ט''סימן שי ת שיח יצחק"וכן בשו
ב בשמיני עצרת שוב לקבל פני רבו כיון דהויא רגל בפני האם חיי

  . עצמו
  

ר "דשמיני רגל בפני עצמו לגבי פז'  דמהא דאמרינן בגמ:וכותב
, ולא אמרו גם כן שהוא רומז על רבו לקבל פני רבו, ב רגל"קש

, ויצא במה שקיבל פניו בימי הסוכות, נראה לכאורה דאין צריך
  . ש עוד מה שהאריך''עי

  

' ה ד"א ור"ע' יומא ג 'כתב דבגמ ח''אורח חיים סימן רכ בת דברי יצי"שווב

' י ותוס"נחלקו רשו, ב"ר קש" גבי פזני עצמושמיני רגל בפד ב"ע
ולולי דבריהם היה מקום , ני עצמוש רגל בפ"בהכוונה של הרי
שאינו , ע היינו לגבי הא דחייב לקבל פני רבו ברגל"לומר דרגל בפ

  .ש מה שדן באריכות''עי, ט ראשון"ויוצא בקבלת פניו בי
  
  

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

ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה וזרע אין לה ושבה  .ש בגירושין"שיטת ב] א
כ " שאין לגרש אשה אאגיטין צבש " בתהנה שיט, ויקרא כב יג,  בית אביהאל

ע "וצ, כשהקדיחה תבשילו' ה מותר לגרש אפי"ולב, מצא בה ערוות דבר
ל בת כהן גרושה שחוזרת " שמשכח,ש מקרא מלא כאן"ו בתרצאיך י

כ אינה " והרי אם נתגרשה משום שנמצא בה דבר ערוה א,לאכול בתרומה
שאם נבעלה לפסול אינה א "יבמות סח על "תרומה דהא קיחוזרת לאכול ב

בריש כ יש לתמוה למה הוצרכה התורה "וכמו. אוכלת מתרומה וקדשים

ש היא "כל גרושה לבאסורה מצד של ש"לאסור גרושה לכהן תפקהפרשה 
  . וזונה אסורה לכהן,זונה

  האם יש ענין להקדים קבורת כהן מת מצד וקדשתו .מצות וקדשתו במת] ב
  .ו שלא שייך וקדשתו אצל מתא

ע אם לכהן יהיה מותר לעבור ניתוח קיצור קיבה במקום " צ.טומאת כהנים] ג
לאבר שכורתים ) באוהל (דהרי מטמא עצמו בידים, נ אצלו"שאין זה פיקו

  .ממנו ואסור לכהן להיטמאות אפילו לאבר אדם מן החי
נתחבאו במערה  איך ניזונו רבי שמעון ורבי אלעזר בנו כש:ג בעומר"ל] ד

  . הרי לכאורה היה בו איסור ערלה, :)שבת לג(מאילן החרובים שנברא בנס 
, ג בעומר"  במנהג לעשות מדורות ולרקוד סביבן בליל ל.מנהג המדורות] ה

. והמרקד לשלהבת הרי זה מדרכי האמורי: ז א"פג מתוספתא שבת "צע
) ג"תצ(א "ע הרי פסק הרמ"גם צ, כ מה ההיתר בזה כאן"ו וא"קל' ז סי"וראה שבט הלוי ח

ג בעצמו ''ואין להסתפר עד ל" . ג בבוקר”שמנהגי אבלות הספירה נוהגים עד יום ל

חולות אין היתר לערוך שמחה עם ריקודים ומ, ואם כן)." ל''מהרי(ולא מבערב 
וכן מנהג , א ורוב הפוסקים שהולכים לשיטתו"ג בעומר לדעת הרמ”בליל ל

וכך הוא מנהג אשכנז . ברוב מקומות עד היום שאין מסתפרים בלילה
אבל ריקודים ומחולות של , וכל זה בתספורת ונישואין. ל"כ מהרי"כמש
כ "וא, מבואר בפוסקים שזה יותר חמור ויש אוסרים גם בלג בעומר, רשות

  .ה ההיתר לכךמ
ששאל השבוע את נינו שלפני בר מצוה הילד  :א"ח קניבסקי שליט"חידה ממרן הגר] ו

  )לא להלכה למעשה(. מי הוא שצריך להניח תפילין בשבת' ש שיחי"שמואל בן הרב אי

--------------------------------------------------------------  
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ìåëàì äåöî ùéù ïåéë äìéôúä éðôì ìåëàì øúåî øåôéë íåé áøòá íàä 

 äùòã äìôúä íãå÷ ìåëàì øúåî ìåëàì äåöî ùéù øåôéë íåé áøòá íàä íúðãù äî
øåñàã íú÷ñôå äùòú àì äçåã.  

  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''é÷éæçî öúãä  
øéòäì äàøð ,æç åøîàã ïåéë''éòéùúá äúåùå ìëåàä ìë ì , ïë íâ àåä äéúùäã òîùîã

äååöî ,ìåëéå ìù äåöîä íéé÷ì  äìôúä éðôì äéúù , øúåî íéî úééúùãøåà''ô ïîéñ ç''ñ è'' ÷

â  'äô÷ ïëå ,ò íéé÷ì ìåëéã ïåéëå''äåöîä úîçî äìôúä éðôì ìåëàì øúéä ïéà äéúù é ,
 íé÷ñåôäì ïëå äìéëà ÷ø øåñàå øúåî äìôú éðôì äîéòèã äéì àøéáñãåù ïééò'' áéùä ú

 äùîà''äåöîä íéé÷ì ìåëé ë ,äìéôúä éðôì äîéòèã .  
  

èéìù ïéöéñéì ãåã éáø ïåàâä'' àú ãåîìúä ìëéä ììåë ùàø''à  
 äøåøá äðùîáã øéòäì ùéøú ïîéñ''ñ  ã''á ÷ 'úçà íòô ìëåàùë éâñ ïéãä ïîã òîùî ,à'' ë

î åðéàäçåãù øáúñ.  
  

äáä''éð èéìáðøå÷ ÷çöé ïñéð ç'' åíéìùåøé øéî úáéùé  
îâáã øéòäì äàøð 'é úåëøáá ' úåàéâ ìù ïéðò àéåä äìôúä éðôì äìéëàã íù àúéà

øúåîå úåàéâ ìù ïéðò äæá ïéà äåöî íùì ìëåàùëã øùôàå.  
  

 ò÷ò÷ úáåúëá íãà ìù åãé ìò íéãò åîúçù èâ øùë êéà  
úåãòì íéìåñô íä éøäøåñéà åøáòã ïåéë   

îé÷ã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äî'' ìäà''ë÷ ïîéñ ò''ñ ã''å ÷ ,'îâá åøå÷îå 'ë ïéèéâ 'ò''á î '

 ìò íé÷å÷ç íéãòä äãé úçúî àöåé äéäå ò÷ò÷ úáéúëá ãáò ìù åãé ìò ÷å÷ç èâä äéä
åãé ,úùøåâî åæ éøä,  úåù÷äì ùéãëá íéãòä åîúçé êéàò÷ò÷ úáåú , éøäéòùø åùòð í

ò÷ò÷ úáåúë ìù øåñéà ìò åøáòù ,ìåñô èâäå ,íéðôåà òáøàá íúöøúå.  
  

äøä''èéìù øáä íäøáà â'' àíéìùåøé  
çøâäì áúëä ïâùúô ñøèðå÷áã ïééöì ùé''èéìù ÷''ñá à ' íéñåðàá éøééîã õøéú äãùä

úåùôð úîçî.  
  

äáä''ù ç .éð ïééèùãìåâ'' åçøôú äéùåú úáéùé  
 èåùô èâ øôñáã ïééöì ùéäà''ë÷ ïîéñ ò''ñ ã''ì ÷ 'ò õøéú'' àúôñåúä ôâ ÷øô 'è äëìä úåëî '

øåèô çøáé àìù åãáò ìò íùåøä , ò÷ò÷ úáåúë äùåòùë àìà äøåúä äáééç àìã
íäéúå÷çá íéåâä íéùåòù åîë äéôåâ äáéúëä íåùî , àìù ãáòá íúåç äùåòùë ìáà

 àìà øùáá äéäúù äáéúëä óåâì êéøö ïéàù àëä éîð éëäå øåèô çøáéåá ùøâì éãë.  
  

åäåãáëé àì åéðáù ùðåò ìá÷î íàä åéøåä úà ãáëî åðéàù éî  
åäåãáëé àì åéðáù ùðåò ìá÷î åéøåä úà ãáëî åðéàù éîã íé÷ñåôä íùá úåëéøà íúàáäù äî.  

  

äáä''éð ãìàâ ìãðòî íçðî ç'' åãåãùà àæìòá úáéùé  
é ïåëéøàé ïòîì êéáà úà ãáë áåúëã àäã ìàðáøáàä íùá íúàáäù äîêéî , åðéà
êúåà åãáëéå íéãìé àäé íâ êìù íåùî êéøåä úà ãáëú äðååëä àìà øëù , ïééöì ùé

ïë áúë éîð åøúé úùøôá øåù øåëáäã ,áîøá øëæð øáë ãåñéä íöòå'' íâ íéëåáð äøåî 'î '

æå''êéðá êåãáëé àì êéøåä ãáëú àì íà ì.  
  

äáä''éð ìéøá øåâéáà íééç ç'' åäéðúð æðàö úáéùé  
éöì ùéøâäì íééçä ùôð øôñáã ïé''âàìô ç''äæá êéøàä éîð é.  

  

åøåîùú éúåúáù ìù äåöîä íéé÷î åðéà íéìèá íéøáã úáùá øáãîä  
 ìù úåöîä íéé÷î åðéà íéìèá íéøáã úáùá øáãîù éîã íé÷ñåôä íùá íúáúëù äî

åøåîùú éúåúáù úàå ,á÷äù ïåéë''øåáéãî úáù ä.  
  

èéìù õøååù êåøá éáø ïåàâä'' à íéìùåøéçî''êåøá úåîéòð àìôðä ñ  
úáùá íéìèá íéøáã øáãì øåñéà øîåçá íúëøàäù äî , øáã äæ ìò êéîñäì äàøð

ùä éøáãî àøåð'' êøåé''ò÷ ïîéñ ã''ñ è''ç ÷,' ÷ñô øáçîá äðäã ò÷ ïîéñ äòã äøåé''å óéòñ è ' éî
úáùá åìéôàå åéìò ùåçìì øúåî áø÷ò åëùðù ,åî øáãä ïéàù éô ìò óàå íåìë ìéò

åøéúä àåä ïëåñîå ìéàåä ,åéìò åúòã óøèú àìù éãë ,ùáå'' øúåîã ùåãéçäã øàåáî ê
úáùá åìéôà ùåçìì ,î÷ úáùá íéìèá íéøáã øáãì øåñàã íåùî'' àìù éãëã ì

åøéúä åúòã óøèú ,äæá øåñéàä äîë íéàøåð íéøáãäå.  
  

äøä''èéìù õøòä äéîçð â'' àçî ÷øá éðá''íéùåã÷î øàô àìôðä ñ  
 íééç éáøì ìåéèä úøâà íùá íéùåã÷î øàô éøôñá éúàáäù äî àìôð øáã ïééöì äàøð

øäîä éçà'' ìà úåà ùåøãä ÷ìç 'îâá àúéà äðäã '÷ úáù''ò ð''à î 'úåáù éøëðì äøéîà , ùéå
úáù éøåñéà ìëá åøîàù êøãë øåñà éøëðì äøéîà ÷ø øîåì åì äéä àìã úåù÷äì ,

è÷ðã úåáù ïåùì àðù éàîå ,òîùåäæ ïåùì è÷ðã éú , íåù ïéàù íéøåáñ úåéøáäù éôì
éøëðì äøéîàá äëàìî øåñéà ùùç ,äùòî åîöòá äùåò åðéà ìàøùéäå ìéàåä , ïëìå
äùòî øéôù áåùç åæ äøéîàã øîà ,åâå íéäìà úåáùéå øîåà áåúëä éøäù ' êçøë ìòå

äøåîâ äëàìîî äðéà äúéáù äúåà ,àøáð øîàîá åìåë íìåòä ìë éøäù , àöîð
ùäëàìî àø÷ð äøéîà ,úåáùéå øîà äøéîà äúåàî úáù øùàë éòéáùä íåéáå ,à'' ë

äúéáù éîð éåä éøëðì äøéîàî íéòðåîä ,òðî àìù éî éîð êôéäìå , äùåòë àéåä
úåáù éøëðì äøéîà åøîà ïë ìò äøåîâ äëàìî .  

  
ìåùëî ïúú àì øååò éðôì íåùî øáåò íàä åùéøôî ïéàå øåñéà øáåò åøéáç äàåøù éî  

 íåùî øáåò åùéøôî ïéàå øåñéà øáåò åøéáç äàåøù íãàã íé÷ñåôä íùá íúàáäù äî
ò éðôìéìåùëî ïúú àì øå ,îâá àúéàã àäî äéàø íéàéáîå 'åî''ä ÷ 'ò'' à ïî ïåéöì æîø

ïéðî äøåúä ,ò éðôì íåùî íéãåîìä ïî ãçà éôìåéìåùëî ïúú àì øå , ìåëéùë ïðéæç
 òðåî åðéàå åøéáçî øåñéà òåðîììåùëî ïúú àì øååò éðôì øáåò ,íé÷ìåç íúàáäå.  

  

èéìù àååãàô ìéùòä òùåäé éáø ïåàâä'' àøúñùèðàî  
 ïåùìã øéòäì ùéùø" éò éðôì íùé øåøîåìë ,äé àìù äàîåèä ìò øáã åùòé íéìùëð å

úåøäèå äîåøú éàùåð äá ,ùø úèéùù äàøé''ò éðôì ìò øáåò åðéàù àåä ééøå ,ìàù'' ë
ùì àåä úåëéøà ìëøúåéî ïå.  

  

èéìù ãìôðøò àâøù ìà÷æçé áøä'' àíéìùåøé àæìòá úéø÷ àúáéúî ììåë  
èéìù ìàðúð åäéìà áøä'' àäôéç  

 ãîç äãùáã ïééöì ùéá ÷ìç 'àåä úëøòî''ë ììë å''ë úåà å'' äîâá àúéàã àäî íäéìò äù÷ä '
å äøæ äãåáò 'ò''á î 'ò éðôì øåñéà ïéà àøäðã àøáò ãçáãéøå ,ðùë óàã ïðéæç íéãéá åì ïúå

ò éðôì øåñéà ïéàéàøäðã àøáò éøúá åðéàù ìë øå , ììë åì ïúåð ïéàù àëéä ïëù ìëå
íéãéá , áéùç æàã ÷úåùå ìàøùéä úáåèì àåäù øáã íéùåòùë à÷åãã õøúîå

èéùåîë ,øåñéà äùåò åøéáçù äàåøùë àìå.  
  

èéìù øòðæééî ìàøùé á÷òé áøä'' àïåãðåì  
ò éðôì àéåä íéøáå÷ìã äàøðéíéãéá øåñéàä íù åçéðä íäù ïåéë ùîî øå.  

  

äáä''éð àéøåì óñåé ïøäà ç'' åíéìùåøé àæìòá úáéùé  
øåñéà àëéìù äéàø àéáäì äàøð ,áåúëì äøåúä äëøöåäã àäî , çëåä ìù äåöî

çéëåú ,ò éðôì øåñéà ùé íàåéáåúëì êéøö òåãî øå ,ù àìà''øåñéà àëéìã î.  
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áìð"òë  'ú øééà.ð.ö.á.ä.  
 íéìéäú é÷øô øîåì äåéöå î''ð æ''ö ç''à é÷''á  

äøäå''éæ àæìòáî ïøäà éáø ÷'' ò  
àéöéãéôî áøä úà úåàøì éúéëæ ãåò éðà àèáúä  

  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é 
 éáø ïåàâäìåä ãåã ïúðåäéèéìù '' àíéìùåøé  

îåã''íééç úåáéúð ïéã úéáá ö  

 øîë åðá ñðëéä úçîù ìâøìäãåäé äîìùéð '' å
úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  úçð äåøé  

äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  
äøä'' âé÷æç 'ïàîàìàùèéìù '' àíéìùåøé  

ðáì ä÷àìçä úçîù ìâøìå  
 øîëíåìù íééçéð ''å  

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

ò áãåð äæ ïåéìâ'' åðéãéãé é  
äøä'' éáø âøòëééø äîìù ÷çöé èéìù'' à  

íéìùåøé  
åéáà úîùð éåìéòì  

 áøäøæòéìà  áøä ïáøòëééø éáöæ ''ì  
áìð"ùò ò''ë ÷''ñùú øééà â''ú æ.ð.ö.á.ä.  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 áøäâéñåè ìà÷æçé èéìù'' àíéìùåøé  

éãôä úçîù ìâøì øîë åðáì ïáä ïåéáöéð ''å

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

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é 
äøä''ø â 'áåø ãåãéïééèùðèéìù '' à  

íéìùåøé - ãåãì äìäú ììåë ùàø 

éòì"ð éáø øéãàä ïåàâä åéáà åäéìà øúìàöæ ''ì
áàâ''çîå ïôøàååèðà ã''åäéìà úåðãâî ñ  

áìð"òì ìéì ''ñùú øîåòá â''ú ä.ð.ö.á.ä.  
  


