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עיֹלית מוִדיעין - התורה ֹלֹלומִדי עיֹליתבמה מוִדיעין - התורה ֹלֹלומִדי במה

גֹליון
ס"ב

יִדחה בשבת בשני ֹלהיות שחֹל יוה"כ מעתה אֹלא אביי א"ֹל ה'. בכתובות בגמ'
רווחה ֹליה אית הכא רווחא ֹליה אית התם א"נ וכו'. עוף, בן ישחוט שמא גזירה,
יִדוע ֹלמחר. עִד אינה שהסעוִדה בֹליֹלה ֹלשחוט רווחא ֹליה אית רש"י וכ'
בֹליֹל בסעוִדה ֹלהרבות מצוה ִדאין זה מרש"י הוכיח תר"ִד בסי' שהגר"א
ֹלרש"י שס"ֹל ִדאפש"ֹל זה מרש"י הכרח ִדאין ֹלומר שרוצים ויש עיוה"כ,
משמע בפשטות אך אכֹלו] רגיֹל שביו"ט [אף עיו"כ בֹליֹל אכֹלו ֹלא שבשר
והברכ"י בכתובות מרש"י הראיה את כ' הרואה בית שבספר [ושו"ר כהגר"א.
מצוה יש כבר שבֹליֹלה משמע בנִדרים ובמפרש עיֱקר] כֹל ראיה ִדאינה עֹליו כ'
אינו הצום שיהא עִד טועם שאינו בשר ֱקונם במשנה שם ִדכ' בסעוִדה ֹלהרבות
ואותו ֹלמחר שיצום ֹליֹלה אותה "עִד המפרש וכ' צום ֹליֹלי עִד אֹלא אסור
שִדייֱק ראיתי וכן מצוה יש מהֹליֹלה שכבר משמע בשר", ֹלאכוֹל מותר הֹליֹלה
שהרש"ש אֹלא ח"ג. השִדה בשיח וכן מהמפרש, ֱקס"ט ֹלנצי"ב שאֹלה בהעמֱק
שֱקוִדם בֹליֹלה היה וִדרכן צומות שאר עֹל ֱקאי ִדהמפרש ֹלחִדש רוצה שם
וֹלפי ֹלמחר התענית עֹליהם שיֱקֹל כִדי בשר וֹלאכוֹל בסעוִדה ֹלהרבות התענית

מהֹליֹלה. שהמצוה מהמפרש ראיה אין ִדבריו

שיהא כִדי אכיֹלה ִדמצות ִדֹלטעם כ' בכתובות שֹליט"א ֹלהגריש"א ובהערות
יונה רבינו כ"ב, סי' פ"ח יומא רא"ש ט., ר"ה ריטב"א פ"א: יומא [רש"י ֹלצום כח
מסתבר רי"ִד] סי' מנהגים מנוישטט המהר"ש תר"ִד, סי' טור י', אות ִד' שער
האכיֹלה במֱקום יו"ט שזה ֹלטעם אך מועיֹל, ֹלא ִדזה מהֹליֹלה ֹלהרבות שאין
ובבית שם, יונה רבינו כ' זה [טעם מהֹליֹלה יו"ט ככֹל מהֹליֹלה גם שייך ביו"כ

רצ"ה]. אות המאור ובמנורת תר"ִד, סי' יוסף

יפה שאוכֹל שמפני כ' ש"ז סי' הֹלֱקט בשבֹלי אכיֹלה ֹלמצות טעמים עוִד ויש
ח' סי' או"ח ח"ב המהרי"ט וכ"כ עיניו יותר ֹלו ֱקשה מתענה וביוה"כ בעיוה"כ
ִד' תר"ִד, הערוה"ש וכ"כ פ"י, פ"ז נח פרשת תמימה בתורה הוא וכן מִדעתיה,
ִדהצער ִדהגם ֹלתענית מסייעת ִדהאכיֹלה הטעם סותר זה טעם ִדאין והוסיף
כשאכֹל התענית ֹלסבוֹל יותר חזֱקים הכוחות מיהו יותר ֱקשה התענית שֹל
ג"כ זה שֹלטעם ויתכן הפתאומי. מההיפוך מרובה ִדצערו אֹלא מֱקוִדם

מצוה. כבר יש מהֹליֹלה

כפרתו זמן בהגיע שמחתו ֹלהראות כִדי תשובה בשערי יונה רבינו כ' טעם עוִד
יתכן ג"כ זה וֹלטעם ֹלעוונותיו, ויגונותיו ֹלאשמתו ִדאגתו עֹל ֹלעצה ֹלו ותהיה
וכן מעשהז"ג, הוי ִדהא בנשים הטעמים בין נפֱק"מ ִדנים [עוִד ויֹל"ע, מהֹליֹלה

בכִדאכ"פ]. כזית ֹלאכוֹל צריך והאם ביוה"כ, שאוכֹל בחוֹלה

ֹליבערמאן בונם שמחה ֹלהג"ר החִדש השמחה בשביֹלי הנפֹלא בספר ועיין
טעמים י"א ביִדו שהעֹלה האכיֹלה מצוות בטעמי בשיטות שהאריך זצ"ֹל
הסימן ובתחיֹלת ִדבר]. ֹלאותו מתכוונים שחֹלֱקם שיתכן בִדבריו [וישֹל"ִד
מֹלוה פ"ג [רמב"ם ִדֱקרא טעמא ִדרשינן שֹלא שנפסֱק ִדאע"פ כ' ב' בהערה
אכיֹלה מצות מ"מ אֹלמנה] בגִד ממשכן גבי סי"ִד צ"ז סי' טוש"ע ה"א, ומֹלוה
כ' ס"ג תֱק"ע סי' בשו"ע וכן מִדרבנן ִדהוי הח' מנִדרים פ"ג הכס"מ כ' בעיוה"כ
זה אם וא"כ תורה, שֹל שהם משמע הרמב"ם שמִדברי סיים אך מִדרבנן שהוי
מ"מ טעמא, ִדרש"י שֹלא אף מִדאור' ואם טעמא, ִדרשינן וִדאי מִדרבנן
ִד"ה רנ"ִד סי' יו"ִד חת"ס בשו"ת כמבו' ִדֱקרא טעמא ִדרשינן שפיר "ֹלהחמיר"

ִדאור']. ִדהוי והמ"ב המ"א ִדעת [וֹלהֹלכה אבֹל,

וֹלא ביום רֱק הוא בעיוה"כ ֹלאכוֹל שהמצוה והגר"א אפרים היִד ִדעת וֹלהֹלכה
והמנח"ח יִד', אות ט"ז סי' חי ֹלכֹל במועִד פֹלאג'י הגר"ח וכ"ִד שֹלפניו בֹליֹלה
שמהֹליֹלה השֹל"ה בשם המג"א וִדעת והערוה"ש. ֹלחו"י, והמֱקו"ח שי"ג,
גם בעיו"כ באשמורת בסֹליחות מרבים שֹלא שבמֱקומות [וכ' המצוה, מתחיֹל
שאומרים ביום בשר ֹלאכוֹל ֹלא שנוהג ֹלמי גם בשר ֹלאכוֹל ומותר יו"ט הֹליֹלה
שכ' הפר"ח ִדעת וכן מהֹליֹלה]. הוי ֹלא בסֹליחות שמרבים במֱקומות אך תחנון
מבוטשאטש הא"א וכ"ִד תשעה, אערב ִדֱקאי ֹלפרושי צריך בערב ומֹלת
כ' ופעם שמהֹליֹלה כ' פעם ֱקֹלוגר ֹלהגר"ש החיים [ובספר מהֹליֹלה שהמצוה

מֱקומות בין שחיֹלֱק הנ"ֹל השֹל"ה מובא ובמ"ב מהֹליֹלה], מצוה שאין
ביום. הוא הריבוי עיֱקר וֹלכו"ע שֹלא, ֹלמֱקומות בסֹליחות שמרבים

בשר ֹלאכוֹל שֹלא הנוהגים שֹל"ה, בשם הביא סֱק"א תר"ב סי' במ"א
סֹליחות אומרים שאין במֱקומות או תחנון, שא"א ביום אם כי
בֹליֹלה, בשר ֹלאכוֹל ומותר יו"ט הֹליֹלה גם א"כ באשמורת,
הֹליֹלה מחזיֱקים ֹלא א"כ בסֹליחות באשמורת שמרבין ובמֱקומות
בכֹל ִדהא צ"ע ומ"מ המ"א, וכתב בֹליֹלה, בשר ֹלאכוֹל ואסור ֹליו"ט
והכא שֹלפניו, במנחה נופֹלין אין ֹליו"ט הֹליֹלה שמחזיֱקין פעם
שאוכֹל מי ִדִדוֱקא נ"ֹל וֹלכן ֹליו"ט, הֹליֹלה מחזיֱקין ִדאין ש"מ נופֹלין,
בשר יאכֹל ֹלא הכוכבים צאת ֱקוִדם אוכֹל אם אבֹל ממש, בֹליֹלה

עכ"ֹל. ערבית, ִדהתפֹלֹל אע"ג

יו"ט, מיֱקרי ֹלא שֹלפניו במנחה ִדנופֹלין היכא ִדכֹל ִדכ' המ"א וִדברי
תחנון שאומרים ִדֹלהנוהגין ס'"ה בבה"ט תצ"ג בסי' ג"כ מבואר הוא
שא"א וֹלאותן בבוֱקר, ֹל"ג יום עִד ֹלהסתפר אסור במנחה ֹל"ב ביום

ע"ש. תֹליא, בהא ִדהא ֹל"ג בֹליֹל כבר ֹלהסתפר מותר במנחה תחנון

הוי ֹלא אי ממ"נ ִדהא מותר, ִדבֹליֹלה המ"א כאן מש"כ ֹלעיין יש אך
כֹל ֹלמיסר הו"ֹל א"כ שֹלפניו במנחה תחנון ִדאומרים כיון יו"ט

הֹליֹלה.

בשר ֹלאכוֹל ֹלא ִדֹלהנוהגים השֹל"ה בשם הביא ִדהנה ֹלומר, ונראה
א"כ באשמורת, סֹליחות שא"א במֱקומות או תחנון שא"א ביום כ"א
שכ' ִדמה משמע בבי ֹלתרי ומִדחֹלֱקינהו ע"כ, יו"ט, הֹליֹלה גם
אפי' מותר תחנון בו שא"א ביום כ"א ֹלאכוֹל ֹלא ִדבנוהג ברישא
ב' כאן ִדיש ומבואר באשמורת, סֹליחות שאומרים במֱקומות
יש ב) תחנון, בו שא"א ביום כ"א בשר אוכֹלים שאין אֹלו א) מנהגים,
ִדהוי היכא התירו ורֱק תחנון שא"א ביום אפי' ֹלאסור שנהגו כאֹלו
שֹל השניה בחֹלוֱקה מש"כ והיינו בֹליֹלה, מותר ובשניהם גמור יו"ט
גם ִדא"כ באשמורת סֹליחות אומרים שאין במֱקומות הרישא
שאומרים ִדבמֱקומות השֹל"ה מש"כ ג"כ ובסיפא י"ט, הֹליֹלה
ביו"ט כ"א ֹלאכוֹל שֹלא בנוהג היינו י"ט, הוי ֹלא באשמורת סֹליחות

עיה"כ. בֹליֹל ֹלאכוֹל אסור

באשמורת סֹליחות שא"א ִדבמֱקום ברישא ִדמש"כ המ"א הֱק' וע"ז
סֹליחות אומרים אין ֹלִדיִדן הא יו"ט, ִדהוי משום ֹלאכוֹל מותר
מוכח וא"כ שֹלפניו, במנחה תחנון אומרים מ"מ אבֹל באשמורת,

בֹלחוִד. יו"ט ִדהוי מטעם ֹלהתירו וא"א יו"ט, הוי ִדֹלא

ורֱק מטעמו, ֹלא אך אמת ִדין הוא השֹל"ה שֹל ִדִדין המ"א כ' וֹלכן
שֹלפניו במנחה גם א"כ תחנון בו שא"א ביום כ"א ֹלאכוֹל ֹלא בנוהג
שאין הִדבר עצם וא"כ בשר, ֹלאכוֹל מותר אז גם וא"כ תחנון א"א
גרע ֹלא וא"כ תחנון, בו שא"א זמן הוי באשמורת סֹליחות אומרים
יהיה וֹלפ"ז תחנון, בו אומרים שאין היו"ט שֹלפני ממנחה יוה"כ ֹליֹל
בהתפֹלֹל ֹלא אבֹל ממש בֹליֹלה ִדוֱקא היינו ומ"מ בשר, ֹלאכוֹל מותר
יום ֹלפני ִדהוי אֹלא עצמו בפני יו"ט ִדהוי משום הוי ִדֹלא כיון ערבית,
ֹלהֱקִדים אפשר הוי ִדאם ער"ח ֹלענין ִדפשוט וכמו עיוה"כ, שֹל
כיון מתחנון ֹלפוטרו מועיֹל היה ֹלא חצות ֹלפני מנחה ֹלהתפֹלֹל
ִדהשֹל"ה אֹליבא אך ֹליו"ט, סמוך משום אֹלא אינו גופא ִדער"ח

הִדבר ִדעצם ערבית, התפֹלֹל רֱק אם אפי' מותר יהיה ֹלכאורה
יו"ט. ִדהוי מראה סֹליחות שא"א

עיו"כ בֹליֹל אכיֹלה מצות

עיו"כ בֹליֹל אכיֹלה מצות

בשר ֹלאכוֹל שֹלא ֹלנוהג בֹליֹלה בשר אכיֹלת

בֹליֹלה בשר אכיֹלת

בירנבוים הֹלוי חיים יוסף בירנבויםהרב הֹלוי חיים יוסף פוזןהרב אֹליעזר פוזןהרב אֹליעזר הרב

בעיוה"כ אכיֹלה מצות - האזינו פרשת

תש"ע תשרי ז' שובה שבת תש"עערב תשרי ז' שובה שבת ערב

הציון הציוןשער שער

יו"ט מצִד בעיוה"כ אכיֹלה

בעיו"כ האכיֹלה מצות
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וֹלהרבות הכיפורים יום בערב ֹלאכוֹל "מצוה כתב: ס"א) תרִד (סימן בשו"ע
א) בעיוה"כ, באכיֹלה שונים ִדינים שני שיש משמע זה ומֹלשון בסעוִדה",

הִדינים. שני שֹל גִדרן מה וצ"ב בסעוִדה, ֹלהרבות ב) ֹלאכוֹל,

שני כאן יש ִדבאמת בסֱק"ה, ובפרישה וב"י בטור מבואר הִדברים ויסוִד
(ח:) בברכות ונֹלמִד מה"ת הוא הראשון ִדין ביניהם. נ"מ גם ויש ִדינים,
מתענין בתשעה וכי ֹלחוִדש, בתשעה נפשותיכם את ִדועניתם מֱקרא
מעה"כ בתשיעי ושותה האוכֹל שכֹל ֹלֹלמִדך אֹלא מתענין, בעשרה והֹלא
שיוכֹלו כִדי הטור כתב המצוה וטעם ועשירי, תשיעי התענה כאיֹלו
סגי וגם בשר, ִדוֱקא א"צ זו מצוה ומצִד העינוי. ֹלהם יזיֱק ושֹלא ֹלהתענות

יתירא. עינוי בֹלא ֹלמחרת ֹלצום גופנית שמוכן במה

והטעם בסעוִדה, ֹלהרבות עוִד מה"ת, שהיא זו מצוה מֹלבִד אמנם
הב"י, וֹלשון עוונותינו. עֹל יכפר שהֱקב"ה בטוחים שאנו מפני הטור כתב
שמח והוא יוה"כ עֹליו ומֱקובֹל שנח ֹלהראות כִדי בסעוִדה ֹלהרבות "מצוה
ִדוֱקא ֹלאכוֹל צריך זה מנהג ומצִד ֹלישראֹל", כפרה שניתן עֹל ֹלֱקראתו
ִדג שֱקנה החייט עֹל מהמִדרש המעשה הטור שמביא וכמו וִדגים עופות
בעופות מרבין היו ִדבעיוה"כ (ה.) כתובות בתוס' וכ"כ בעיוה"כ. יֱקר
סֹליחה יום ִדהוי "משום חייטא ההוא גבי פי"א בב"ר כִדמשמע ובִדגים

וכפרה".

עצמו יוה"כ את ֹלכבִד צריך היה הִדין מעיֱקר ִדמה"ט הוסיף, יוסף ובבית
צריך אפשר שאי כיון אבֹל יו"ט, שאר שמכבִדין כִדרך ובמשתה במאכֹל
והנה משום הוי זו ִדסעוִדה ומבואר שֹלפניו. ביום ֹלכבִדו
בסֹליחות, וממעטין ֹלתוִדה, ומזמור וֹלמנצח תחנון אומרים אין בעיוה"כ

ִד משום הטעם המ"ב וכתב ס"ב), תרִד (סי' בשו"ע כמבואר
ֹלישראֹל. כפרה ניתן שֹלמחרתו משום כנ"ֹל, הוא והטעם

ֹלעשות ישראֹל [שִדרך בשנה פרֱקים בארבע תנן (פג.) בחוֹלין והנה
המוכר מיִד], ֹלשוחטה אֹלא ֹלוֱקח אינו בהמה הֹלוֱקח וסתם סעוִדות,
ֹלשחוט, מכרתי בתה ֹלשחוט, מכרתי אמה ֹלהוִדיעו צריך ֹלחבירו בהמה
אף ריה"ג וכִדברי וכו', הן ואֹלו בנו], ואת באותו הֱקונה יכשֹל שֹלא [כִדי
בהמות בשר אכֹלו אם וריה"ג ת"ֱק ִדנחֹלֱקו ומבואר בגֹליֹל. יוה"כ ערב
יו"ִד (עיין ִדֱקיי"ֹל ֹלִדיִדן ִדאף שם, ובכתובות שם בתוס' וכתבו בעיוה"כ.
אוכֹלין מ"מ בהמה, בשר ֹלאכוֹל נוהגים ואין כריה"ג שֹלא ס"ו) טז סימן

ורבנן. ריה"ג מחֹלוֱקת שורש מה וצ"ב וִדגים. עופות בשר

ובהֱקִדם בעיוה"כ, [ִדאורייתא] אכיֹלה מצות ביסוִד ִדנחֹלֱקו בזה, והנראה
כהונה מתנות מֹלֱקחת נמנע שאביי שם ִדמבואר (ֱקֹלג.) בחוֹלין הגמ' ִדברי
ככהן, עצמו ֹלהחזיֱק כִדי מעיוה"כ חוץ יִדיהן, מושכין שהצנועים משום

משום בעיוה"כ, ִדוֱקא שֹלֱקח שמה שם, בתוס' וכתב
היה ֹלא ואיֹלו מתאספים, וכהנים מרובות ומתנות (פג.), ֹלעיֹל כִדאמר
ֹלריה"ג ִדרֱק מבואר (פג.) בִדף ִדהרי וצ"ע כהן", שאינו אומרים היו נוטֹל
כריה"ג, נהגו אביי שֹל שבמֱקומו וצ"ֹל ֹלרבנן, וֹלא בהמות בשר אכֹלו
מצינו היכן וצ"ע טוב, יום ִדהוי משום הוא ריה"ג שֹל ִדטעמו מבואר ועכ"פ

יו"ט. הוי ִדעיוה"כ

אינו מה"ת בעיוה"כ אכיֹלה מצות שֹל ִדטעמה ס"ֹל ִדריה"ג נראה וע"כ
יו"ט משום טעמו אֹלא מחר, שֹל ֹלצום ההכנה מצִד הטור כמ"ש
ס"ח), (ש"ִד תשובה בשערי כתב זה וכעין וכפרה, סֹליחה יום שהוא משום
אכיֹלה], [ֹלענין יו"ט הוי זה שיום ריה"ג יֹליף גופא אכיֹלה ִדממצות ונמצא
מֱקיימין ואין בסעוִדה, בו ֹלהרבות יו"ט שמחת מצִד חייבין מה"ת וממיֹלא
הת"ֱק אבֹל יו"ט]. [כבכֹל בהמה בבשר רֱק הִדין מעיֱקר שהוא זה חיוב
מצִד אֹלא אינו מה"ת ִדהחיוב ס"ֹל כוותיה], [וֱקיי"ֹל ריה"ג עֹל שחוֹלֱק
שֹל מנהג ֱקצת בו שנוהגין אֹלא כֹלֹל, בשר מה"ת א"צ וֹלכך ֹלצום, ההכנה
רֱק ֹלאכוֹל נהגו זה ומצִד סֹליחה, יום שהוא משום יו"ט שֹל ֹלכבוִדו יו"ט
בהמה בשר ֹלאכוֹל שֹלא ֱקפיִדא יש ואִדרבה בהמה, בשר וֹלא וִדגים עופות

שם. ובמ"ב סֱק"ז) (תרח במ"א כמבואר

אכיֹלה במצות חייבות נשים אם נסתפֱק טז) (סימן רעֱק"א בשו"ת והנה
הרי שני ומצִד מעשהז"ג, ִדהוי משום ֹלפוטרן יש אחִד ִדמצִד בעיו"כ,
בשו"ת רעֱק"א שֹל ונכִדו בעינוי. חייבות ונשים ִדעינוי מֱקרא הוא המֱקור
מִדברי זֱקינו שֹל ספיֱקו ֹלפשוט שזכה כתב ֱקיב) סימן (או"ח כת"ס
אחת אשה עֹל שנשאֹל זאת], ציין וֹלא ומ"ב ומ"א בִד"מ [מובא המהרי"ֹל
וכתב ויו"ט, משבת חוץ השנה כֹל יין ֹלשתות וֹלא בשר ֹלאכוֹל שֹלא שנִדרה

המצוה. בכֹלֹל נשים ִדגם ֹלו ִדפשוט מזה והוכיח יו"ט, בכֹלֹל הוי ִדעיוה"כ

יום נֱקרא אִדם בני ִדבֹלשון משום רֱק מהרי"ֹל כוונת הרי ֹלהבין, זכיתי וֹלא
בו שא"א משום יו"ט ִדנֱקרא י"ֹל ושפיר ֹלהִדיא, במ"ב וכמש"כ יו"ט, זה
אין ִדברינו שֹלפי ועוִד, האכיֹלה. מצִד כן שנֱקרא ראיה ואין וכו', תחנון
ֹלהחיוב הִדין, מעיֱקר חיוב שאינו בסעוִדה בו ֹלהרבות המנהג בין ֱקשר
בסעוִדה ֹלהרבות נוהגות נשים ִדגם י"ֹל ושפיר בעיוה"כ, ֹלאכוֹל מה"ת

שהיא אכיֹלה מצות אבֹל ביוה"כ, וכפרה סֹליחה יש ֹלהם שגם מפני
מעשהז"ג. ִדהוי משום ֹלהם שאין י"ֹל מה"ת

נהגו

יו"ט. כבוִד

ֹלעשותו נוהגין
יו"ט. כמו ֱקצת

הוא טוב "שיום

ִדהוי

הכיפורים יום בערב ֹלאכוֹל מצוה וז"ֹל: א') סעיף תר"ִד (סי' השו"ע כ'
את ועינתם כתיב ח:) (ברכות מגמ' הוא הִדין ומֱקור בסעוִדה. וֹלהרבות
בעשרה והֹלא מתענין בתשעה וכי בערב ֹלחוִדש בתשעה נפשותיכם
הכתוב עֹליו מעֹלה בתשיעי ושותה האוכֹל שכֹל ֹלך ֹלומר אֹלא מתענין

טעמים. כמה נאמרו זו ובמצוה ועשירי. תשיעי מתענה כאיֹלו

המאירי תר"ִד) (סי' הטור כֹל) ִד"ה פא: יומא מעֹלה, ִד"ה ח: (ברכות רש"י
בשערי יונה רבינו כ"ב), סי' ח' (פרֱק ביומא הרא"ש כֹל) ִד"ה (ח: בברכות
תזיֱק וֹלא ֹלהתענות שיוכֹל כִדי הוא ִדהטעם כתבו י') אות ִד' (שער תשובה
ֹלחוִדש בתשעה עצמכם הכינו (שם): הרא"ש ֹלשון וזה ֹלגוף. התענית
חיבתו ֹלהראות ֹלמחר ֹלהתענות שתוכֹלו כִדי ובשתיה באכיֹלה ֹלהתחזֱק
עֹליו וגזר שעשועים יֹלִד ֹלו שיש כאִדם ֹלישראֹל, ב"ה המֱקום שֹל
שיוכֹל כִדי התענית יום ערב וֹלהשֱקותו ֹלהאכיֹלו וציוה אחִד יום ֹלהתענות
יום אֹלא ֹלהתענות ֹלישראֹל ציוה ֹלא השנה ימות מכֹל הֱקב"ה כך ֹלסבוֹל,

התענית. ערב וֹלשתות ֹלאכוֹל והזהירם עוונותם עֹל ֹלכפר ֹלטובתן אחִד

זמן בהגיע שמחה ֹלהראות הוא ִדהטעם כתב ח') אות ִד' (שער יונה רבינו
אנחנו ימים ִדבשאר טעם, עוִד יונה רבינו מביא ט' ובאות כפרתינו.
נתחייבנו הכיפורים ביום שהצום וכיון המצוה, ֹלשמחת סעוִדה ֱקובעים
ֹלבאר נבוא והשתא הכיפורים. יום בערב המצוה שמחת עֹל סעוִדה ֹלֱקבוע

המחֹלוֱקת. בזה התֹלויים ִדברים כמה ִדשמיא בסייעתא

מהיום, רֱק או האכיֹלה מצות האם האחרונים נחֹלֱקו א.
השוֹלחן בערוך אמנם מהֹליֹלה, מתחיֹלה ִדהמצוה כתב יומא במס' השֹל"ה
מהיום, מתחיֹלה האכיֹלה שמצות כתבו (תרִד) חיים ובמֱקור ה') (תרִד
ֹלכאו' הצום יזיֱק שֹלא ִדֹלטעם בהנ"ֹל ותֹליא (ה.). כתובות מגמ' וראייתם
ִדברי בשו"ת כתב וכן ֹלצום, מועיֹל שאינו משום מהֹליֹלה ֹלהתחיֹל ענין אין
ֹלטעם אמנם עוונות, מחיֹלת שמחת ֹלטעם וכן רֹלו), סי' (ח"ג שֹלמה
יו"ט שבכֹל כמו מהֹליֹלה ֹלאכוֹל ֹלהתחיֹל ענין יש ֹלכאו' יו"ט שמחת

מהֹליֹלה. מתחיֹלים

הכיפורים ביום שאוכֹל ִדן ֱקעו) סי' (ח"ג הֹלכות משנה בשו"ת ב.
יו"ט שמחת שֹל הטעם ִדמצִד כיפור, יום בערב ֹלאכוֹל מצוה עֹליו יש האם
אוכֹל והוא היות שֹלכאו' ֹלִדון ִדיש מביאים ראיתי אמנם מצוה. יש ֹלכאו'
וֱקבעו הואיֹל ִדיֹלמא או עצמו, ביו"כ יו"ט סעוִדת ֹלֱקיים יכוֹל הוא בעשירי
שאוכֹל מי וגם פֹלוג ֹלא אמרינן אזי בעריו"כ כיפור יום סעוִדת את חז"ֹל
ֹלהראות שהוא הטעם וֹלפי יו"כ. בערב כיפור יום סעוִדת ֹלֱקיים חייב ביו"כ
אמנם הכיפורים. ביום מתכפר הוא ִדגם חייב, כפרתינו בזמן שמחה
בערב ֹלאכוֹל ביו"כ) (שאוכֹל ֹלחוֹלה ענין אין הצום יזיֱק שֹלא כִדי ֹלטעם
ופשוט שֹליט"א. אֹלישיב הגרי"ש ממרן יומא ֹלמס' בהערות כתב וכן יו"כ,
עיו"כ ִדאכיֹלת המצוה בכֹלֹל שהוא פשוט מכשיעור פחות אוכֹל שאם

ֱקוִדש). (מֱקראי

יום בערב ֹלאכוֹל חייבות אם נסתפֱק ט"ז) (סי' רעֱק"א בתשובות ג.
ִדכיון או גרמא, שהזמן עשה מצות ִדהוי כיון פטורות שהן ִדאפשר כיפור,
תשיעי התענה כאיֹלו ִדהוי וֹלומר בערב ֹלחוִדש בתשעה ֹליה מפיֱק ִדֱקרא
הניח בתשיעי, ֹלאכוֹל מחויב בעשירי ֹלצום שמחויב כֹל ממיֹלא ועשירי
כתב ֱקיב) (סי' סופר והכתב (כח:), בסוכה הרש"ש נסתפֱק וכן בצ"ע,
א"כ בעשירי ֹלהתענות שיוכֹל כִדי הוא שהטעם ִדכיון חייבות יהיו ִדֹלכאו'
שֹל הטעם ֹלפי אמנם תשיעי. באכיֹלת חייב עשירי בתענית שחייב כֹל
המנחת כתבו וכן פטורות, יהיו ֹלכאו' עוונות מחיֹלת ושמחת יו"ט שמחת

ִד'). אות א' סי' יוה"כ (מערכת חמִד והשִדי שיג) (מצוה חינוך

כיפור יום בערב אכיֹלה מצות עֹל כתב שאֹלה בהעמֱק ִד.
וֹלא אונס ֹלו יארע ואוֹלי התענות, שיוכֹל כִדי האכיֹלה שטעם ִדי"א משום
כִדי הטעם ֹלפי רֱק א"ש זה וטעם ֹלבטֹלה. ברכתו ונמצאת תעניתו ישֹלים

זה. טעם שייך ֹלא האחרים ֹלטעמים משא"כ ֹלהתענות, שיוכֹל

במי ִדן ֹלב) סעיף שֹליט"א זיֹלברשטיין (ֹלהגר"י שבתון שבת בספר ה.
האם עריו"כ הוא שהיום יִדע וֹלא הכיפורים יום בערב שאכֹל
מצוה ֹלשם שנית ֹלאכוֹל שחייב או בעריו"כ, אכיֹלה מצות ֱקיים
שיהיה כִדי הטעם ִדאם הטעמים, בין תֹלוי הִדבר ִדֹלכאו' ותי' כשישתפה,
אם אמנם ֹלהתענות, יוכֹל שבאכיֹלתו כיון ִדיצא מסתבר ֹלהתענות כח ֹלו
מצִד הוא הטעם אם וכן יצא, ֹלא ֹלכאו' יו"ט שמחת מפני הוא הטעם

יצא. ֹלא ֹלכאו' כפרתינו זמן בהגיע שמחה

ֹלֱקנות או כיפור, יום ֹלערב סעוִדה ֹלֱקנות או ויכוֹל מי ו.
(חֹלֱק הֹלכות משנה בשו"ת כתב ֱקוִדם, מהם איזה מינים, ארבעה ֹלעצמו
רש"י שכתב מה ֹלפי ֱקוִדם עיו"כ ִדאכיֹלת פשוט ִדנראה רִד) סי' ח'
התענית, מן חֹלֱק היא האכיֹלה א"כ ֹלהתענות שיוכֹל כִדי ֹלאכוֹל ִדהמצוה
כאיֹלו הכתוב עֹליו מעֹלה בתשיעי ושותה האוכֹל כֹל שאמרו וע"ִד

שֹל הֹלאו מן וחֹלֱק בכֹלֹל היא האכיֹלה א"כ ועשירי. תשיעי התענה
כרת. בו שיש יו"כ

מהֹליֹלה, מתחיֹלה

בחוֹלה

נשים

מברכים ִדאין

שוטה כשהיה

מעות, ִדי ֹלו שאין

יו"ט מצִד בעיוה"כ אכיֹלה
ֹלוין יצחֱק ֹלויןהרב יצחֱק הרב

בעיו"כ האכיֹלה מצות
פֹלִדמן יצחֱק פֹלִדמןהרב יצחֱק הרב



המצוה גִדרי

המצוה טעם

בתשעה ושותה האוכֹל כֹל גרס (ֱקסז) השאיֹלתות
שאין (יב) שאֹלה בהעמֱק ופי' וי'. ט' נתענה כאיֹלו הכתוב עֹליו מעֹלה
נסמך ע"ז שהרי בעשירי, מתענה אא"כ ֹלמצוה תשיעי אכיֹלת נחשב

בתורה.

נראה ובאמת משמע ִדֹלרש"י שם כ' אכן
ִד"כיון ט.) (ר"ה שכ' הוא ֹלרש"י המצוה ִדגִדר מזו יתירה
ב"י ועי' עִדיף". טפי ושתייה באכיֹלה ִדאפיש כֹל חשיבה, עינוי ִדאכיֹלתו
כוונת ִדזו והוסיף באכיֹלה, שצריך הוא ִדועניתם ואיכא) (ִד"ה
בסעוִדה ֹלהרבות הוא ִדהענין כב) פ"ח (יומא הרא"ש מִדברי וכ"מ רש"י.

ו וכו'. בחייט מעשה ובמִדרש ה. וכתובות פג. בחוֹלין כִדאי'
מבואר הב"י ִד' ובהמשך

מרבה, ואינו האוכֹל אבֹל
ממנו. עִדיף המתענה

שכ' ב המצוה אֹלא בסעוִדה רֱק אינו ֹלהרבות והחיוב
זמן ִדאינו ח: ברכות עפ"י ֹלאכוֹל, כִדי מֹלימוִדו ֹלמעט שצריך המג"א

מצוה. הוי שאוכֹל מה ִדכֹל והרי פרשיותיו, ֹלהשֹלים

ִדֹלא כיון מעיו, הנאת ִדבעי ִדיו"כ אכיֹלה באיסור (ֱקכז) החת"ס ִדעת
סב). (טוחן טֹל באגֹלי וכ"כ אכיֹלה, ֹלשון כתיב

ג"כ בעיוה"כ אכיֹלה במצות וֹלפי"ז
ו מעינוי. יֹלפינן שהרי

זיתים] [כב' ככותבת שיעור ִדצריך (שיג) המנ"ח כ'
פתים המנחת ִדעת אך ביוה"כ. עינוי הוי ֹלא ִדבכה"ג פרס, אכיֹלת בכִדי

בכזית, ִדסגי (ֱקיִד) והכת"ס (תרִד)
כתב אך ימים. ב' שֹל אכיֹלה שיעור בעיו"כ שצריך המֱקובֹלים שכ'
ככוֹלו היום ִדמֱקצת אחִד, ביום מאכיֹלתו יותר ֱקצת שיאכֹל ִדהכונה

גִדוֹלות. סעוִדות ב' ֹלאכוֹל נוהגים ִדמה"ט כ' (א,נג) ובמו"ז כב'. וחשיב

התֱקן כֹלומר בתשעה ועניתם ֱקרא משמע ִדהכי כ' פא: ביומא רש"י
(כב) ברא"ש וכעי"ז בעשרה. ֹלהתענות שתוכֹל [כִדי] בתשעה עצמך
ֹלמחר, ֹלהתענות שיוכֹלו כִדי ושתיה באכיֹלה ֹלהתחזֱק הכנה שהיא
ענוי ִדחיית ֹליִדי יבא וֹלא יפה ֹלהתענות שיוכֹל כִדי בר"ה הריטב"א וכ"כ

(ֹלעיֹל). בפסחים מהרש"א ועי' יוה"כ.

וכ"כ כפרתו. זמן בהגיע שמחתו ֹלהראות א' טעם כ' ח) (ש"ִד יונה רבינו
בסִדה"י ועי' ֹלֱקראתו. ושמח יוה"כ עֹליו ומֱקובֹל שנוח ֹלהראות הב"י

משובח. ה"ז בו ושותה האוכֹל שכֹל

סעוִדת ִדזו והיינו המצוה, ֹלשמחת יו"ט כסעוִדת ִדהוא בשע"ת כ' עוִד
ֹלא - איפסיֱק מר ֹלא סג. כתובות ברש"י וכ"מ שהוֱקִדמה. רֱק יוה"כ,
ועי' ֹלהתענות. אכיֹלה בה שמפסיֱקין אכֹלו
ֹלאֹלֱקינו היום שֱקִדוש ֹלהראות כִדי יונה ה"ר בשם שכ' שם בריטב"א

וכו', בר"ה כמו ממתֱקים בו ֹלאכוֹל וראוי
במאכֹל יוה"כ את ֹלכבִד יו"ט סעוִדת מִדין ִדהוא הב"י וכ"כ

ומשתה.

ובתשובה. ותחנונים תפֹלה ֹלהרבות נחזֱק ֹלמען בשע"ת הג' הטעם

ֹלהראות שהוא בחייט] במעשה המִדרש [עפ"י מבואר (תר"ִד) בטור
אותנו. שיזכה ית' בו בטחוננו

יפה שאוכֹל שע"י מפני ִדהוא כ' בא"ר) ומובא (שז, הֹלֱקט השבֹלי
) החיים הצרור וכ"כ ביוה"כ. יותר עינויו ֹלו ֱקשה בעיו"כ

בט' האכיֹלה ע"י נפשותיכם את ועניתם הכתוב, פשט ִדזהו
ווסת השינוי ִדע"י אברהם אשֹל ועי' מעונה. יותר המחרת ֹליום שעי"ז
המהרי"ט כ' וכעי"ז ֹלהשי"ת. ֹלרצון ביותר מתֱקבֹל העינוי ֹלעינוי, מעונג
התרגֹל, והגוף עשי"ת ברוב מתענים שכבר ֹלפי

בעינוי. שירגיש כִדי בט' וֹלשבוע ֹלאכוֹל צריך

העשירי, ביום ֹלהתענות הש"י ציווי ניכר שיהא פי' (תרִד,ב) הפרישה
(ח"א מהר"ֹל ועי' עי"ש. יוה"כ, ֱקִדושת ניכר יהא ֹלא בט' ג"כ יתענה ואם

זו. בִדרך הֹלך ִדג"כ ִדנראה ר"ה)

כן כתב וכבר ֹלנשמה, עינוי היא בט' ִדהאכיֹלה ביאר ט. בר"ה הערוֹל"נ
נפשות ב' הוא ִדנפשותיכם הזוהר עפ"י פכ"א) העמוִדים (ווי השֹל"ה

בי'. הגוף ואת בט' הנשמה את שתיהן את ֹלענות וצריך

בעשירי ומתענה

מצוה, היא עצמה ִדהאכיֹלה
אכיֹלה ריבוי

ֹלהרבות

ִדִדוֱקא
התענה, כאיֹלו חשיב באכיֹלה כשמרבה

היום, כֹל אכיֹלה

מעיו הנאת בעי

האכיֹלה ובשיעור

ֹלשמוח ומרבה

הכפורים יום סעוִדת

עִד המצוה גמר שאינו משום זו, מצות עֹל הא בזה ויישב
בעשירי. שיתענה

הסי' בשם כן

עיוה"כ". בסעוִדות (תר"ִד) בטור

סֱק"א. מאמ"ר ועי'

(א,נג) במו"ז הוכיח וכן
מֹלימוִדו. ֹלמעט א"צ אחת אכיֹלה בשביֹל ִדוִדאי

ֱקיז) (או"ח והכת"ס האג"ט [וכ'
אכן בכ"מ. עֹליה שחייבים אכיֹלה ִדבעי גרון הנאת גם צריך ִדמ"מ סא) (ח"ג והאחיעזר

הכי]. ֹל"מ בחת"ס

הנאת רֱק ִדאיכא וכִדו' מאכֹל ִדבר במציצת מֱקיים ֹלא א"כ
גרונו.

עמ' (ח"ט שִד"ח ועי'

ִדהיא זה, ֹלטעם ִדכוונתו וֹלכאו'

היום. סעוִדת

, בהמה בשר ֹלאכוֹל שצריך תרח,ב יעֱקב ישועות ועי'
יו"ט. כסעוִדת שמחה ִדין ִדאיכא ומבואר

מובא א, ה'' ִדרך

ר"ה) בֱקש"ֱק

היסורין) סוִד"ה ח' או"ח (ח"ב

אֹלא נפשו את וֹלסגף ֹלענות אינו העינוי שגִדר חיִדש נג) (ח"א וזמנים במועִדים
וֹלכן ֹלמֹלאכים, ֹלהִדמות ברמב"ם] [כמִדוֱק' ושתיה מאכיֹלה שביתה הוא
הרמב"ם, ֹלשי' רֱק הוא [אכן הצום. צער נרגיש שֹלא הרבה ֹלאכוֹל נצטוינו

ֹלענין ֱקטו. שבת עי' סיגוף, היא הצום ִדתכֹלית משמע ברש"י אבֹל
ירֱק.] ֱקניבת

מברכים ִדאין

"ֹלהרבות

בבשר אֹלא שמחה ִדאין

הביא).117 הא"א

המצוה מֱקור

התענה" "כאיֹלו

ועשירי" תשיעי התענה "כאיֹלו

את ועניתם ט. בר"ה הִדין מֱקור
אֹלא מתענין, בעשירי והֹלא מתענין בתשעה וכי בתשעה, נפשותיכם
התענה כאיֹלו הכתוב עֹליו מעֹלה בתשיעי ושותה האוכֹל כֹל ֹלך ֹלומר
אסמכתא וֱקרא מִדרבנן מצוה ִדהיא הפוסֱקים ופשטות ועשירי. תשיעי

ס"ג. תֱק"ע בשו"ע וכ"פ ֹלִדֱקִדֱק) ויש ִד"ה (תיח,ג הב"י כ"כ בעֹלמא,
[והובא מִדאורייתא חיוב ִדהוא משמע ה"ט פ"ג נִדרים הֹל' ברמב"ם אך
שביתת בהֹל' הֹלח"מ וכ"כ סֱק"ט, תֱקע המג"א נֱקט וכן שם], בשו"ע
מִדאורייתא ִדאינו הרמב"ם, בכוונת ביאר נִדרים בהֹל' והכס"מ עשור.

הרמב"ם. בשי' (שיג) המנ"ח וכ"ִד אסמכתא. אֹלא
כֹלֹל. הרמב"ם הזכירו ֹלא הכפורים יום שבהֹל' צ"ע השיטות וֹלב'
ִדֹלשי' (תרִד,ו) והערוה"ש אֹלא) סִד"ה (ח יצחֱק הפרי כ' ומשו"כ
בֹלח"מ כמובא מהריב"ֹל שי' והיא מִדרבנן. אף הרמב"ם

שם. נִדרים בהֹל'
בתורה נכתב שֹלא הטעם ביאר והנה) ִד"ה (תרִד שֹלמה החכמת
שאנו ֹלהראות היא שהאכיֹלה ִדכיון יוה"כ, בערב ֹלאכוֹל בפירוש
ועי"ז הטור], שהביא החייט [כתשובת אותנו שיזכה ית' בו בטוחים
כיון בטחוננו ניכר היה ֹלא מהתורה אכיֹלה חיוב היה אם הרי בִדין, זוכים
מעצמנו שאנחנו כִדי בר"ה] [וכן בתורה נכתב ֹלא וֹלכן ֹלאכוֹל, שחיבים

ית'. בו בוטחים שאנו וֹלהראות וֹלשתות ֹלאכוֹל נתעורר

יומא (רא"ש בשניהם", ֹלהתענות "ִדהוא פי' תר"ִד הטור
כעינוי. עצמה האכיֹלה ִדאין ומשמע ועו"ר). כב פ"ח

מכוונת שאינה כיון כ' המאירי אך
שכר שתֹלה ִדהטעם ברש"י משמע וכעי"ז העינוי. ֹלצורך אֹלא ֹלעצמה
העשירי, צורך היא בתשיעי שהאכיֹלה מפני עשירי, בעינוי האכיֹלה
תֹלה שכ' סח:) (פסחים במהרש"א ומפו' והרא"ש. רש"י בִד' הב"ח וכ"כ
עינוי מצות צורך ִדאכיֹלה ביוה"כ עינוי במצות בט' אכיֹלה מצות שכר

האכיֹלה. בכח העינוי ֹלסבוֹל שיוכֹלו ישראֹל עֹל הֱקב"ה שחס היא
ֹלשם עצמו המענה שכר גִדוֹל יותר שמסברא ֹלפי המהרש"א, כ' עוִד
עיו"כ שֹל מצוה אכיֹלת כאן תֹלה וע"כ מצוה... ֹלשם עצמו ממענג מצוה
הכי ֹלומר ִדִדוחֱק ח: ברכות "ח עי"ש. יוה"כ, כעינוי גִדוֹלה שהיא

מצוות]. שֹל שכרן מתן יוִדע אתה שאין
וכ' אכיֹלה. בֹלשון וֹלא עינוי בֹלשון בתורה נכתב אמאי הֱק' האחרונים
הנ"ֹל]. [וכמהרש"א כעינוי שהעונג שכרו ֹלהגִדיֹל הא' תי', ב' הפר"ח
גמור עשה שכר ֹליתן שֹלא כִדי עינוי בֹל' ֱקרא ִדאפֱקיה ֹלהיפך, והב'
בא ועניתם ִדֹלשון בזה ביאר (שם) והצֹל"ח בעֹלמא. מצוה שכר אֹלא
כ' ט.) (ר"ה והערוֹל"נ רצופים. ימים ב' כתענית נחשב שיהיה ֹלֹלמִדנו
אינו בתשיעי האכיֹלה מצות שתכֹלית ֹלנו ֹלהורות עינוי בֹלשון ִדנאמר
וֹלכפר, ֹלתשובה אֹלא ויו"ט, כבשבת ושמחה עונג

ֹלנשמה. עינוי היא שהאכיֹלה

ֹלומר שייך ואיך מתענים באמת בעשירי ִדהֹלא הֱק' ח:) (ברכות הצֹל"ח
נחשב העשירי תענית שאף ִדצ"ֹל וכ' יו"כ. ֹלגבי התענה" "כאיֹלו
אחִד. יום מאשר בכפֹליים ֱקשה ב' ביום שתענית כיון יותר, ומתעֹלה

התענה כאיֹלו שכר ֹלו שנותנים הפר"ח וכ"כ
תי' ועוִד
שכר ימים ב' התענה כאיֹלו שכר ֹלו יש זו אכיֹלה ִדעֹל הפר"ח
ֹלומר ִדִדוחֱק כ' בברכות גארמיזאן הר"ש בחי' אך עשירי. יום תענית

וי'. ט' כתענית נחשב ֹלחוִד ִדט'
ב' התענה כאיֹלו ונחשב שכר שמֱקבֹל הטעם ביאר (תרִד,ִד) ובערוה"ש
רפ"ִד במש' [כִדמצינו יותר ֱקשה עונג אחר שהתענית משום ימים,
ממנוחה יצאו שֹלא כִדי בשבת בא' התענו ֹלא משמר שאנשי ִדתענית,
צער וממיֹלא בעיו"כ ֹלאכוֹל מצוה שיש וכיון ותענית]. ֹליגיעה ועונג
ִדמ"מ [וכ' ועשירי. תשיעי התענו כאיֹלו נחשב יותר ֱקשה התענית
מההיפוך מרובה הצער רֱק התענית, ֹלסבוֹל יותר חזֱקים הכוחות

שֹלמה. בחכמת וע"ע הפתאומי].
ט', התענה כאיֹלו אמר וֹלא וי' ט' התענה כאיֹלו ִדמ"ש כ' הב"ח אבֹל
ֹלי מה וא"כ בי' וֹלא בט' ֹלהתענות נצטוו כאיֹלו משמע הוה ִדאז משום

כפוֹל. שכר כאן אין ִדבריו וֹלפי י'. ֹלי מה ט'
ֹלהפסיֱק שצריך ִדכיון בנימין) רבי אחיו בשם (שז, הֹלֱקט שבֹלי ועי'

התוספת] שֹל [בתשיעי ֱקֹלה שעה אותה יום, מבעוִד האכיֹלה
נאמר וע"ז ֹלשנים. נחֹלֱק הט' שהיום שֹלם, כתענית ֹלו חשיבא

העשירי. מֹלבִד תשיעי גם התענה כאיֹלו

סח:] ופסחים פא: ויומא ח: [וברכות

בִדעת אפרים היִד וכ"כ
חֹלום. ֹלתענית ֹל"מ ִדמשו"ה המג"א

צֹל [ועי'

בן ועי'

תעניות. ֹל"ב בעשי"ת נחשב ִדֹלפי"ז וחישב הצֹל"ח ִד' שביאר (ברכות) יהויִדע

כֹלֹל מצוה אין

נצטוה כאיֹלו

כעינוי נחשבת עצמה שהאכיֹלה

עינוי הוא התכֹלית

רצופים. ימים ב'

מֹלבִד

: ו י ש כ ע ר ש ֱק ת ה א ת ו ר ב ח 9141217ֹל

הציון שער הציון שער



והנצחות: ֹלתרומות הענין. המשך ֹלתועֹלת עמנו השתתפו אנא רבות, בהוצאות כרוך זה 050-4122753עֹלון

ֹלִדוא"ֹל: ֹלשֹלוח ניתן שבגֹליון ֹלחיִדו"ת והארות הערות
gal200@neto.bezeqint.net

ִדפרשה". "עומֱקא בתיבת או
מֹלא. שם תחת רֱק ֹלתגובות מתיחסת המערכת
בר"ת). ֹלהשתמש אפשר התגובה (בפרסום

הֱקרובות הפרשיות הֱקרובותנושאי הפרשיות נושאי

גמור צִדיֱק בגִדר

ה. ש. ב.

התמיִד עוֹלת מֹלבִד בנוסח

"כאמור

ג. א.

כוֹלו העוֹלם כֹל עֹל מֹלוך בנוסח

אתרוג אכיֹלת

ה. ש. ב.

טעות תיֱקון

התוס' עפ"י גמורים", צִדיֱקים שֹל בספרן ותחתם "שתכתב הברכה בענין מש"כ
הסבא שכ' ֹליסוִד ֹלציין חשוב עוונות. מיעוט ֹלו שיש אף יתכן גמור ִדצִדיֱק בֱקיִדושין
רשע, נֱקרא מִדרבנן ִדבר מֱקיים שאינו מי אף ִדהרי שהֱק' ֱק"ח) ח"א (חו"מ מֱקֹלם
התשובה, בגִדר מצבו עֹל ֱקאי ורשע ִדצִדיֱק וחיִדש עוונות, במיעוט צִדיֱק יֱקרא והיאך
ונכתב צִדיֱק הר"ז הרעה מִדרכו ֹלשוב עומִד הוא שיותר בשמים עֹליו נראה שאם
רוב מפני אינו אבֹל עוונות ֹלו שיש אף צִדיֱק שנֱקרא ִדאיה"נ ז"א ֹלחיים. ֹלאֹלתר
שהביא רכז, עמ' הרצון ימי מאמרי [ועי' ֹלתשובה. ֱקרוב שהוא מצִד אֹלא זכויותיו

ֹלפי"ז]. הבינונים ענין את וביאר זה, ֹליסוִד ראיה

"ושני שאמרו אחרי מיותר, ֹלכאו' שהוא התמיִד" עוֹלת "מֹלבִד נוסח בענין בהערה
עוֹלת מֹלבִד ֹלהוסיף זצ"ֹל אֹליהו הֹלב בשם והובא כהֹלכתם". תמיִדים
בסיִדור יעוי' וכו'. עוֹלת מֹלבִד (כט,ו) שם פנחס בפר הפס' עֹל ִדמוסב והיינו התמיִד",
ויש מובאים. שֹלא המנחות עֹל ֱקאי ִדהמֹלבִד הרגיֹלה הנוסחה את שמיישב היעב"ץ
כהֹלכתם תמיִדים ושני אמרינן המועִדות בשאר גם ִדהא זה ישוב עֹל טובא ֹלהתפֹלא
ימים משונים ומִדוע הכֹל כוֹלֹל "כהֹלכתם" כי ומסתמא ומנחתם כך עֹל מוסיפין ואין

וצ"ע. המנחות את שוב ֹלציין שצריך נוראים
מב"ב, שֹליט"א יצחֱקי ִדוִד רבי המִדֱקִדֱק הגאון שֹל תגובתו את בזה הכותב וֱקיבֹל
בֹלוח ה' באישי ומובא שנה, ממאה יותר ֹלא יחסית, חִדש נוסח הוא "כאמור" כִדֹלהֹלן:
בסִדור וכן ס"ב. תֱקצ"א סי' אפרים ויִד וֹלבוש ס"ִד תרכ"א סי' בשע"ת ועיין ובאִדרת,
וִדפוסים יִד כתבי ע"פ גוֹלִדשמיִדט ִדניאֹל ומחזור סופר שבתי ורבי ישראֹל עבוִדת
הנ"ֹל ע"פ ומסֱקנתו אֹליהו". "אזור ובסִדור שם המוזכרות הנוסחאות בכֹל ישנים

מֱקובֹל. ֱקִדמוני נוסח ִדהוא - כהֹלכתם" תמיִדים "ושני המשמיט כנוסח

מֹלא שכוֹלו העוֹלם כֹל עֹל מֹלוך "ר"ֹל כ' יֱקר ב"ר יהוִדה ֹלרבנו התפיֹלות בפירוש
עֹל ֹלומר ֹלמעֹלה ִדֱקאי ֹלפרש אין "כוֹלו" ותיבת כבוִדו. הארץ כֹל מֹלא ִדכתיב מכבוִדך,
כמו הוא אֹלא כך, אחר כוֹלו אמר וֹלמה העוֹלם, כֹל אמר כבר שהרי כוֹלו, העוֹלם כֹל

שביארנו".
ש. נ.

בסי' שהטור ֹלציין יש תפוח, במֱקום ֹלאוכֹלו אם בזה שהסתפֱקו אתרוג אכיֹלת בענין
והשִדי ב"י. ועי' וכו' ֱקרא אתרוגא שתא בריש ֹלמיכֹל רגיֹל איניש יהא בגמ' גרס תֱקפג
הִדור בחֹלום אתרוג שהרואה בברכות הגמ' עפ"י טעם הביא ִד) ר"ה מער' (ח"ט חמִד
ועי"ש במצוות. הִדורים שנהיה יה"ר וֹלומר ֹלאוכֹלו מיֹלתא סימנא וֹלכן ֱקונו ֹלפני הוא

בזה. מנהגים עוִד

יאמרו וֱקהיֹלה ֱקהיֹלה בכֹל שֹלכהפ"ח הראוי שומן נכתב תרועה, זכרון יום בענין
כֹל שיאמרו צ"ֹל: תתגוִדִדו, ֹלא כעין יהא שֹלא כִדי נוסח, באותו והציבור הש"ץ

נוסח. באותו ציבור השֹליחי

זצ"ֹל שמֹלֱקיש יצחֱק ר' הגאון שֹל ֱקִדשו מפה ששמע כתב, מרגֹליות ראובן ר' הגאון
ערב שֹלפני יום מתענה היה חרפו שבימי יצחֱק, בית שו"ת מחבר בעֹל ֹלבוב, אבִד"ֱק
יום בערב שאכיֹלתו אחרי רצופים, ימים ג' כתענית ֹלו שיחשב כִדי הכיפורים, יום
ספר עֹל חסִד" "מֱקור בספרו כתב [כן הכפורים. יום ואחריו כתענית, נחשב הכיפורים
הובא ֹלא ֹלפנינו המצויה במהִדורה ישנה. במהִדורה בביאור) י אות ֱקסז (סי' חסיִדים
אברהם ר' מהרה"ֱק ֹלחיים אורח מספר כעי"ז יב) ס"ֱק ֱקסז (בסי' כתוב רֱק זה, ענין
בער ִדוב מוה"ר ֱקִדישא בוצינא מהרב ששמע (כג:) אמור בפ' מזֹלוטשוב חיים
ביום ֹלמחרת רֱק בֹליֹלה יאכֹל וֹלא עיו"כ ֹלפני אחִד יום ֹלהתענות שיש זצֹלה"ה

ע"ש]. ימים ג' שֹל הפסֱקה כמו ֹלו תחשב ואז בעיו"כ

האוכֹל שכֹל ח:) (ברכות חז"ֹל מש"א פירש סֱק"א) (תרִד במ"ב ִדהנה ע"ז, ֹלהעיר ויש
שכר ֹליתן הֱקב"ה שרצה מפני ועשירי, תשיעי התענה כאיֹלו מעה"כ בתשיעי ושותה
היה ֹלא תאכֹלו" ֹלחוִדש "בתשעה כתוב היה ִדאיֹלו התענו, כאֹלו האכיֹלה בעִד גִדוֹל
הכתוב שינה וֹלכן ֱקֹלה, מצוה שהיא אכיֹלה יִדי עֹל מצותו כמֱקיים אֹלא שכר ֹלנו
היה כאֹלו הֱקב"ה ֹלפני זו אכיֹלה נחשב שיהיה תענית בֹלשון אכיֹלה מצות וכתב

כֹלֹל מבואר אינו וֹלפ"ז עינוי. בצער מצוה כמֱקיים שכר ֹליתן כִדי תענית
מֱקבֹל עצמה האכיֹלה מצות שעֹל רֱק אֹלא היום, כֹל התענה כאיֹלו שנחשב

(עיין ראשונים איזה בִדעת רֱק הוא המ"ב שפירוש יתכן אך גִדוֹל. שכר
וב"ח). ב"י בטור

נושא

9:00-1:00

9:00-1:00

11:30-1:00

9:00-1:00

הנץ ֹלפני וחצי שעה

9:00-1:00

פתוח

ִדרומית גב' עִדיף

חברון

ברכפֹלִד

פתוח

משה זכרון

הֹלימוִדזמן מֱקום

ֹלחברותות ִדרושים
ֱקיִדושין

-עיון בתרא בבא

הספֱק בתרא בבא

הספֱק

יומי ִדף

ערובות ת וחזרה - או"ח

מועִד

יומי ִדף

סוכה

מנחות

גמ'

ֱקמא בבא

גמ'

מועִד

יומי ִדף

מ"ב - מֱקִדש האיש

כתובות

יומי ִדף

גמ'

3:30-6:30

6:00-7:00

4:00-7:00

4:00-7:00

4:00-7:00

5:00-7:00

5:00-6:00

4:00-7:00

7:00-9:00

7:00-11:00

9:00-11:00

9:00-11:00

10:00-11:00

ֱקמ"ח

פתוח

פתוח

פתוח

ברכפֹלִד

צפונית גב'

משה זכרון אזור

משה זכרון

פתוח

צפונית גב'

צפונית גב'

תפיֹלה בית

תפיֹלה בית

חברותא ֹלֱקביעת
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[עִד מתאימים ִד"ת
חמִד. שִדי רח' יוסף בית אוצה"ס בפתח ִדפרשה" "עומֱקא בתיבת

הנ"ֹל. בִדוא"ֹל ֹלשֹלוח או
א']. יום עִד בכת"י [ִד"ת בערב שֹלישי יום עִד שבוע בכֹל יתֱקבֹל חומר

ִדיסֱקים. או כתבים ֹלהחזיר אחראית המערכת אין

וטֹל',700 מֹלא שם בצירוף ֹלהניח אפשר מיֹלים]

השנה ראש ֹלגֹליון רצופיםתגובות ימים ג' תענית

בהשתתפות נתרם זה גֹליון
ב"ב וֹלהצֹלחת ֹלהצֹלחתו שמו בעיֹלום החפץ

וחייֹלו כוחו יישר

ֹלוין יצחֱק ֹלויןהרב יצחֱק הרב

הסוכות חג עניני - סוכות
האמונה מצות - בראשית

גשמים שאֹלת - נח

בס"ִד יצא סוכות ֹלכבוִד

ִדפרשה עומֱקא גֹליון
מורחב

הסוכות חג עניני עֹל
בשעה תשרי י"א שֹלישי יום ֹלמסירה: אחרון בצהריים.1:00תאריך
בִדוא"ֹל. או בִדיסֱק רֱק חומר יתֱקבֹל

עיריית

ע"י הופֱק זה גֹליון
עיֹלית מוִדיעין עירית

ע"י הופֱק זה גֹליון
עיֹלית מוִדיעין עירית
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