פרנס החודש
להחזקת שיעורי התורה

הרב אברהם ב .לוי הי"ו
לזכר נשמת אביו
הרב נחום זצ"ל

נלב"ע כ' תשרי תשכ"ג

מעבדות  -לחירות

נושאי ה'ד ' בעלו :
úéáøò úìéôúá åððò úøéîà
)תענית י"א(

שאלה שנשאל הרב אפרי אשרי זצ"ל בתו גטו קובנא )שו"ת ממעמקי סי' ו( מלמדת
אותנו מהי עבדות מצרי עליה קוראי אנו בשבתות האחרונות ,וממנה נבי את
משמעות לימוד מסכתות סדר "מועד" בה אנו עוסקי:
"משא גיא ההריגה ועמק הבכא ,אסירי עוני וברזל בחוש וצלמוות ,בגיטו קובנא
שבליטא המעטירה ...ובעת תפילת הבוקר ,כשהש"" ר' אברה יוס #הי"ד ,התחיל לומר
את ברכות השחר באימה ויראה ברתת וזיע ,משהגיע לברכת 'שלא עשני עבד' קרא בקול
מר לאדו האדוני' :אי אוכל לומר ברכה זו בשעה שנמצאי אנחנו בעוצר ושבי ,וחינ
נמכרנו ולא בכס .#אי יוכל עבד לבר ברכת ב חורי בשעה שמוט עבדות נתו על צווארו
ומוסרי שביה נתוני על גופו? אי יכול עבד כזה לבר ליוצרו ולומר 'שלא עשני עבד',
הלא לצחוק ולעג יהיה ,כמשוגע שאי בו דעת ותבונה ,והרי כלל גדול בידינו הוא שיש
לכוו בתפילה וברכה ,ושפיו ולבו יהיו שווי ,ואי אוכל לומר ברכה זאת ולבי בל עמי?".
השיב הרב אשרי וכתב:
"שאלה זו נפתחת בגדולי ,הלא הוא אבודרה ,שכתב באות 'השבוי' ,א מבר שלא
עשני עבד; וכתב דלא תקנו הברכה מפני העבודה עצמה ,היינו שמבר מפני שאינו צרי
לעבוד עבודת עבד כעבדי ,אלא עיקר הברכה היא מפני שאי עבד כנעני ראוי לבוא בקהל
ופטור ממצוות ,ולכ שבוי יהודי שפיר חייב בברכה זו ,עי"ש .ולפי זה יוצא ,שעיקר הברכה
הזאת נתקנה לא על עבדות הגו ,#אלא על עבדות הנפש ,ולכ שפיר מבר הוא את הברכה
הזאת אפילו כשהוא נתו במצור ובשבי".
מדבריו למדנו שעבד הוא אשר עובד עבודה פיזית קשה ,א עבדות עמוקה יותר היא
עבודת רוחנית .כאשר זמנו של האד אינו בידו ,כשהוא מחויב לפעול בהתא לדרישותיו
של פרעה ,או של כל נוגש אחר ,הוא המוגדר כעבד .שוטרי בני ישראל הוכו כשלא הצליחו
"ללבו הלבני כתמול שלשו ג תמול ג היו" .זהו שעבוד של עבודת פר..
לא פלא א כ שהמצוה הראשונה שנצטוו ישראל היא מצות קידוש החדש.ישראל
זוכי ש"החדש הזה לכ" ,לכ הוא מסור ואי את מסורי בידו )מדרש תנחומא( .זו מצוה
שמאפשרת לישראל להיות בני חורי ברוח ,וממילא יכולי יהיו לקבל תורה.
סדר "מועד" משישה סדרי משנה מהווה ביטוי לכ שהזמני נמסרו לישראל על מנת
לקדש ,ולקבוע עיתי ומועדי בה יקיימו רצו בורא.
לומדי הד #היומי ,שמקדישי מזמנ ומקדשי אותו לעת קבועה יו יומית ,מוכיחי
כי יודעי ה להשתמש בזמ כהלכה ,והזמ מסור ביד להתעלות בו ברוחניות.
בברכת שבת שלו
הרב דוד לאו
רב העיר מודיעי
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תענית י"ב

תענית י"א
úéáøò úìéôúá åððò úøéîà
בגמרא ,אמר רבי זעירא בשם רב הונא שיחיד שקיבל עליו
תענית ,אפילו אם אכל ושתה כל הלילה למחר אומר
בתפילתו עננו .ופירש רש"י )שבת כד .ד"ה ערבית( בדעת רב
הונא ,שגם בלילה בתפילת ערבית צריך הוא לומר תפילת
עננואףשבכלהלילהאוכלהואושותה.
וכתב רבי עקיבאאיגר בהגהותיו בסוגייתינו שנראה שרש"י
לא גרס בסוגייתינו שלמחר אומר הוא עננו ,אלא גרס
שאומר עננו ,ופירש בזה שאף בלילה כבר אומר הוא
בתפילתועננוולארקלמחרבתפילתשחרית.
אמנםבדבריתרומתהדשן )סי'קמה( נראהשגרסכבסוגייתינו
אלא שפירשו באופן אחר ,שפירש כך :יחיד שקיבל עליו
תענית למחר – מתפלל תפילת תענית .והיינו שאם קיבל
עליולהתענותמחר,אומרעננובתפילתוכברהיוםבתפילת
ערבית .כל זה הוא מעיקר הדין ,אך הביא רש"י )תענית שם(
שהגאונים תקינו שלא יאמרו עננו לא בתפילת ערבית ואף
לא בתפילת שחרית אלא רק בתפילת מנחה של תעניות,
כיון שיש לחשוש שמא מחמת החולשה לא ישלים האדם
אתתעניתואלאיאכללפניסיוםהתענית,ונמצאבכךשקרן
בתפילתו ,ולכן רק בהגיע תפילת המנחה שהוא בסוף היום
וראהשיכוללהשליםאתתעניתורקאזיאמרתפילתעננו.
וכתבו הראשונים שאין כוונת הגאונים לומר שגם בזמן
הגמרא לא היו אומרים עננו אלא בתפילת המנחה ,שודאי
בזמןהגמראהיואומריםעננובכלהתפילות,אלאשבזמנם
שלהגאוניםראושהדורותהולכיםונחלשיםולכןקרובהיה
הדבר שיבואו לידי אונס ויצטרכו לאכול ולכן תקינו שלא
יאמרו עננו אלא בתפילת המנחה )שו"ת הרשב"א ח"א סי'
תקמב,ארחותחייםהלכותתעניתאותכב( .וכןכתב הר"ן )ד:סוףד"ה
ירושלמי( מחמת כן ,שאם בטוח הוא שיתענה כגון דורות
ראשוניםמזכירבתפילתו עננו ,וכןכתבהמהרש"א )שבתכד.(.
ומכל מקום אף לדעת הגאונים היינו דווקא ביחיד ,אבל
שליח צבור בתפילתו אומר עננו גם בשחרית כיון שיכול
הוא לסמוך על כך שודאי אחד מתוך הציבור ישלים את
תעניתו)תוס'בסוגייתינוד"הלןועוד(.
מלבד דעת הגאונים שכתבו שאין לומר עננו בערבית
ושחרית מחשש שמא לא ישלים את תעניתו ,דעת בעל
המאור )תענית ג (.היא שמטעם אחר אין לומר עננו בתפילת
ערבית ,כיון שלדעתו אין התענית מתחלת בשאר תעניות
אלא ביום התענית ולא בליל התענית שהרישליל התענית
מותרעודלאכול,ולכןאיןלומרעננובתפילתערביתשהיא
בליל התענית אלא רק משחרית .אך הרמב"ן במלחמות ה'
חלק עליו וכתב להצדיק דעת הרי"ף שיום התענית מתחיל
מבערבאףשאיןמתעניםאלאביום,ולכןיכוליםלומרעננו
גםבערבית.
ולמעשה פסק בשו"ע )או"ח סי' תקסה ס"ג( שבארבע צומות גם
היחיד אומר עננו בכל תפלותיו ,כיון שאפילו אם יאחזנו
בולמוסויאכלשייךלומרעננוביוםצוםהתעניתהזה,כיון
שתיקנו חכמים להתענות בו .אך הרמ"א כתב שנהגו בכל
הצומות שלא לאומרו כי אם במנחה ,מלבד שליח צבור
שאומר שחרית כשמתפלל בקול רם .ומנהג בני אשכנז
כרמ"אוכדעתהגאוניםהנ"לשחוששיםשמאיאכלותבבטל
התענית ,ומנהג בני ספרד כמחבר שאומרים עננו גם
בשחרית וכדעת התוספות בסוגייתינו ועוד הרבה ראשונים
שחלקו על הגאונים ,אך בערבית אף בני ספרד אינם 


המשך


åðéðîæá íåìç úéðòú
בגמרא ,אמר רבה בר מחסיא אמר רב חמא בר גוריא אמר
רביפהתעניתלחלוםכאשלנעורת.וכןנפסקלהלכהשאם
ראהאדםחלוםרעראוילולהתענותבוביוםכדילבטלאת
החלוםואפילובשבת,וכמושנתבארבאליבאדהילכתא.
ודנוהפוסקיםאםדיןזהשלתעניתחלוםנוהגגםבזמנינו.
שהטור )או"ח סי' תקסח( כתב בשם רב עמרם ור' קלונימוס
שבזמןהזהאיןלהתענותתעניתחלוםבשבת,כיוןשאיןאנו
בקיאים בפתרון החלומות לידע איזה חלום הוא חלום רע
ואיזהחלוםהואחלוםטוב,ולכןאיןמתעניןבספק.
וביאר בשו"ע הרב )סי' רפח ס"ז( שאף חלומות שנתבארו
פתרונותיהם בגמרא מכל מקום אין מתענים עליהם לפי
דעה זו כיון שנשתנו פתרוני החלומות מזמן חכמי הגמרא
לזמנינו כמו שנשתנו הרפואות שבזמניהם ואינם מועילים
עכשיו .ובכף החיים )שם ס"ק סג( כתב בשם אגדת אליהו )על
הירושלמימעשרשניפ"דה"א(שכתבשאםאדםמתייעץעמואם
להתענות בשבת על חלום רע שחלם ,הוא אומר לו שלא
יתענהאלאיתענגבשבתבאכילהושתיהובתנאישלאידבר
בכלהשבתעםשוםאדםכיוןשברובדבריםלאיחדלפשע,
וישב בשבת ויקרא כל ספר תהילים מתחילה ועד סוף,
ולמחר ביום חול יתענה תענית חלום אם ירצה וגם יתן
צדקהכפיהשגתידו.
והחיד"א)דבשלפימערכתהגימ"לאותיז(כתבשיודעהואעלאדם
גדול אחד שלא היה מקפיד בחלומות ,ואמר שראה תלמיד
חכם אחד שרוב שבתותיו עברו עליו בתעניות מחמת
חלומותרעיםשהיהחולם תדירבשבת,ואמרלואותוגדול
בשבת אחת שלא יתענה ומאז והלאה הפסיק לחלום
חלומות רעים בשבת .וכתב בעל בני יששכר בהגהותיו
לדבשלפי,שכןנראהגםלועלפיהשכל.
ויש שכתבו שגם בחול אין צריך להתענות בזמנינו תענית
חלום.ובערוךהשולחן )סי' רפחסי"ג(הביאבשםהריב"ששאם
הוא אדם שאינו מקפיד בחלום רע או שהתענית רע לו
ומצטער הרבה בו יותר ממה שמצטער מפחד החלום אסור
להתענות בשבת ואף בחול אין לו מצוה להתענות ,והוסיף
בערוך השלחןוכתבשפשוטשאם הרהרביוםמעניןהחלום
אושישןבכרסמליאהשדבריםאלוגורמיםלחלוםחלומות
רעים אם כן פשוט שאין שום ממשות בחלום זה ,וסיים
וכתב שעתה נוהגים ללכת אל החכם שבעיר לפתור לו
החלום והוא פותרן לטובה ולברכה ,ולא ירגיל אדם
בחלומות.
ובשדיחמד )פאתהשדהכלליםמערכתדאותכז( כתבבשםליקוטי
מהר"ן שפירא ,שמי שאינו מתנזר מתענוגים בימות החול
ואוכל בשר ושותה יין בימים שאומרים בהם תחנון ,אין
חלומותיו חשובים ואין להתחשב בהם )וראה עוד דינים
והנהגות לחזו"א או"ח ס"ה אות ד ,קובץ אגרות ח"ב קמט ,ושו"ת
דבריחכמיםמדבריפוסקיזמנינו(.


המשך

)תענית דף י"א(

אומרים עננו כיון שחוששים לדעת בעל המאור שאין
התענית מתחלת אלא ביום )שלחן גבוה סימן תקסה סק"ב ועוד,
ועיי' טהרת המים בשיורי טהרה מערכת הט' אות ל שדן במנהג בני ספרד
בליל תשעה באב( ,ובני תימן נוהגים לומר עננו גם בערבית,
וכדעתהרי"ףוהרמב"ןשהתעניתמתחלתמבערב)סידורעץ
חייםצאלחדףקצטע"א(.

תענית י"ד

תענית י"ג
íéîç íéî ìù äå÷îá äìéáè
כתבהמרדכי )שבועותהל'מקואותסי'תשנ( שהשיב רבינושמשוןלר"י
אחיו )או"ז הל' נדה סע' שסו( על דבר מה שאמרו לו על אחיו שכיון
שיתה המקוה בעירם צוננת והיה קשה לטבול בה ,שהיה רוצה
להתיר למלאת מקוה מים חמים ולחברו אחר כך אל הנהר על
ידיהשקהבנקבהרחבכשפופרתהנאד,ואמררבינושמשוןשאין
לעשות כן ומקוה כזו פסולה היא משום גזירה שגזרו חז"ל שמא
יבואו לרחוץ במרחצאות מתוך שלא יראו הבדל בין המקוה
למרחץכיוןששניהםחמיםהם.
וכתבששמעכןואינוזוכראם מרבינותם עצמואומרבו הקדוש,
שהיה מקוה אחד שהיו מחממות הנשים יורה מליאה מים
ומטילים אותה למקוה כדי לחממו בימות החורף ,ואסר להם
רבינותםלעשותכןולאשמעטעמושלדברשמחמתואסררבינו
תםלעשותכן,וצידדרבינושמשוןשמטעםזהאסרמשוםגזירת
מרחצאות .והביא ראיה לדבריו מסוגייתינו שדנו בדין חייבי
טבילות שטובלים כדרכם בתשעה באב וביום הכיפורים ,ודנו
בגמרא במה טובלים ,שאם בחמים הם טובלים הרי אי אפשר
לומרכןכיוןשאיןטבילהבחמיםשהרישאוביםהם.
ורש"י )ד"ה טבילה(פירשדברי הגמראעלמיםשאוביםשהתחממו
על ידי האש שבאמת יש בהם פסול מים שאובים ,אך רבינו
שמשוןפירשכוונתהגמראשגםאםבאמתהמיםאינםשאובים
מכל מקום אסור לטבול בהם כיון שכשאובים הם חשובים כיון
שיש לגזור בהם שמא יבואו לטבול במרחצאות שהם מים
שאובים.
והביתיוסף)יו"דסוףסי'ראד"הכתבהמרדכי(הביאדבריהמרדכי,ופסק
כן להלכה בשו"ע )שם סע"ה( שיש מי שאוסר להטיל יורה מלאה
מים חמים לתוך המקוה לחממו וכן למלאת מקוה מים חמים
ולחברו לנהר בשפופרת הנוד .והרמ"א כתב שיש מקילים
ומתירים להטיל חמים למקוה כדי לחממו ,והיא דעת הגהות
מרדכי )שם( ועוד ראשונים שחלקו על המרדכי וכתבו שלא גזרו
חז"לעלמקוהשלמיםחמיםמשוםגזירתמרחצאות,ומכלמקום
כתב הרמ"א שיש להחמיר ולא לטבול בחמים ,אם לא במקום
שנהגולהקלשאזאיןלמחותבידם.
אמנם בני ספרד היו מתחילה מחמירים שלא לחמם המקואות
וכפסק השו"ע ,ובספר ברכות מים )מיוחס ,דף עב ע"ג( כתב שמעולם
לא היתה טבילה חמה בירושלים ורק בני אשכנז שאינם פוסקים
כביתיוסףמקיליםבזה,וכתבשבשנתתקכ"גבנהאחדבירושלים
בית טבילה חמה ,ועמדו כנגדו כל רבני ומופלאי הדור וערערו
הרבהשלאלעשותמעשהנגדפסקהשו"ע.
בזמנינו נהגו הכל להקל במרחצאות שחיממו את מימיהן ,על פי
מהשכתבבשו"תנבחרמכסף )סי'יז( שאףהביתיוסףעצמו עשה
מעשה בסוף ימיו והורה להתיר לחמם המקוה נגד מה שפסק
בשו"ע להחמיר ,משום שרבו המתירים ,וכן גאוני צפת עוד
בהיותה מלאה בחכמים גדולים הורו הלכה למעשה לכתחלה
לחמם המקואות ,וכן עשו מעשה הגאונים רבי אברהם בן יקר
ורבימלכיאלאשכנזי,וכתבשםשבזמנו באהרופאהחכםהגדול
רביעובדיהויליסידוחששמאדלהיזקןשלבנותישראלבטבילתן
בצונן,ועשהמעשהעלפיגדוליהדורלחמםאתהמקואות,וכתב
שכן ראוי להורות .והוסיף שבהגיע תשובתו זו אל חכמי צפת
וחכמיירושלים הסכימועמולהקלכיוןשגםהיתהבידםתשובה
של הגאון מהריט"ץ שפסק גם כן להתיר .וכן כתב בשו"ת רב
פעלים )ח"ד יו"ד סי' טו( להקל לחמם המקואות וכתב שכן עשה
מעשה הגה"ח רבי אליהו מני בעיר חברון ,על פי התשובה
שבספרנבחרמכסףהנ"לשהביתיוסף עצמוהורהועשהמעשה
להקל.ובשו"תצמחצדק)יו"דס"סקעב(כתבשצריךלהיזהרולחמם
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בסוגייתינו הובאה דעתו של רבי אמי שסובר שאם גזרו הרבה
תעניות על הצבור לצורך איזה דבר ולא נענו ,אין להוסיף
ולהתענותעודועודתעניותעדשיענו,אלארקי"גתעניות.
וטעם הדבר הוא כיון שאין מטריחים על הצבור להצריכם
להתענותיותרמדי.ודיןזהשאיןמטריחיםעלהצבורלהתענות,
פסקוהרמב"ם )תעניותפ"אהט"ז(לעניןאחר,בדיןצבורשהתענועל
איזה דבר ונענו באמצע תעניתם ,כמו צבור שהתענו על ירידת
גשמים ובאמצע תעניתם התחילו הגשמים לירד ,שאף שיחיד
שהתענה על איזה דבר ונענה באמצע תעניתו צריך הוא
להשלים את התענית ,מכל מקום צבור אינם משלימים את
התענית,וכתבהר"ן )תעניתב:ד"ההרישהיה( שטעםהדברהואכיון
שאיןמטריחיםעלהצבורלהתענותיותרמדי.
והרא"ש )תעניתפ"אסי'ו( כתבטעםאחרלמהשאיןמשלימים,כיון
שצריכים להודות בסוף היום על שנענו בתפילתם מתוך נפש
שבעה וכרס מלאה ,ולכן טוב שיפסיקו בתעניתם ויאכלו ויוכלו
להודות בסוף היום כראוי .ונפקא מינה בין הטעמים כגון
שהתפללו לרפואתו של חולה וגזרו תענית צבור לזכות רפואתו
ובתוך יום התענית מת החולה ,שלפי טעמו של הר"ן שאין
מטריחים על הצבור הרי גם באופן זה אין מטריחים על הצבור
ואין צריך להשלים את התענית ,אבל לפי טעמו של הרא"ש
שמפסיקים להתענות כדי שיוכלו להודות בנפש שבעה אם כן
באופן זהשאינםצריכיםלהודותבנפששבעה צריכיםלהשלים
אתהתעניתכמוביחיד)וראהתורתחייםאו"חסי'תקסטסק"ב(.
ובשו"ת בצל החכמה )ח"ד סי' קלג( דן לפי זה בספינת נוסעים
שהגיעהמחוץלארץלארץישראלבעיצומושליוםטובשנישל
גלויות,שהנההדיןהואדכלעודשלאהגיעולארץישראלהרי
הםנוהגיםכמקוםשיצאומשםוצריכיםהםלנהוגב'פעמיםיום
טוב ,אך משהגיעו לארץ ישראל ודעתם להישאר שם הרי הם
נוהגיםכמנהגארץישראלואינםנוהגיםקדושהביוםטובשני.
והסתפק בדינם של אנשים שהגיעו לארץ ישראל באמצע יום
טובשני,אםאומריםשכיוןשכברהיוצריכיםלהתחילאתהיום
בקדושה עליהם גם לסיימו בקדושה ,או שמא יש לומר שכיון
שעכשיו בארץ ישראל הם ואינם חייבים ביום טוב שני הרי הם
יכוליםלהפסיקמלנהוגקדושהאףבאמצעיוםזה.
וכתב בבצל החכמה שלכאורה דינם תלוי במחלוקת הרא"ש
והר"ןהנ"לאםאומריםשכדישלאלהטריחאתהצבוריותרמדי
אינם צריכים להשלים את התענית כשבאמצע יום התענית
פקעה הסיבה שמחמתה התענו .שלדעת הר"ן שסובר שמחמת
טורח הצבור מקילים ואין צריכים להשלים אתהתענית ,אם כן
הוא הדין בנידון זה שבאמצע יום טוב שני פקעה הסיבה
שמחמתהצריכיםלנהוגקדושהביוםזה.אךאםרקיהודייחיד
הגיעבספינהואיןכאןטורח צבורצריךהואלנהוגבקדושהעד
סוףהיוםכמובתענית.ולדעתהרא"ששאינוסוברמסבראזושל
טורחהצבור,הרי שביןאםהגיעוצבורגדולוביןאםהגיעיחיד
תמיד צריך להשלים את היום בקדושה ,כיון שאין שייכת כאן
הסבראשכתבהרא"שלעניןתעניתשצריכיםלהודותבסוףהיום
עלשנענובתפילתםמתוךנפששבעהוכרסמלאה.
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)תענית דף י"ג(

המקוה ,כיון שמאד היה מקפיד בעל התניא ומזהיר שיעשו
מקוה חמה ,הן מצד בריאות הגוף בדורות החלושים כאלו
כידוע,והןמצדהדיןכיוןשמחמתעוצםהקורממהרים לטבול
ואי אפשר להקפיד כל כך להזהר שלא תהיה חציצה )וראה עוד 
מוריהפזעמ'עז-ט,וראהמועדיםוזמניםח"דסי'שיאהערהא(.

תענית ט"ז

תענית ט"ו
íéøòù éòé÷ôî ãâð íéîëçä úåð÷ú
החמירו חכמים הרבה בענשם של מפקיעי שערים ודימו אותם
למלויבריבית)ראהרמב"םמכירהפי"דה"ו(ואמרו)בבאבתראצ(:שאוצרי
פירותומלויברביתומקטיניאיפהומפקיעישעריםעליהןהכתוב
אומר )עמוס ח ה( לאמר מתי יעבור החדש ונשבירה שבר והשבת
ונפתחה בר להקטין איפה ולהגדיל שקל ולעות מאזני מרמה,
וכתיב)שםז( נשבעה'בגאוןיעקבאםאשכחלנצחכלמעשיהם.
ולא זו בלבד שגינו חכמים את מפקיעי השערים אלא שגם היו
מתקנים תקנות כדי למנוע הפקעת שערים ,ורבן שמעון בן
גמליאל ביקש לתקן שלא יצטרכו נשים הטמאות בזיבה להביא
את כל קרבנותיהן כדי שלא יצטרכו לקנות הרבה קינים
לקרבנותיהן ,כדי להילחם במפקיעי השערים שייקרו את מחיר
הקינים)כריתותח(.
וכןמצאנובסוגייתינושתיקנוחכמיםתקנהנגדמפקיעיהשערים
ואמרו שלא יתחילו לגזור תענית על הצבור ביום חמישי אלא
תמיד יקבעו את התענית הראשונה ביום שני ורק את התענית
השניה יקבעו בחמישי ,כדי שלא יבואו לידי הפקעת שערים.
ופירש רש"י שאם יתחילו לקבוע תענית ביום חמישי יראו
המוכרים שביום חמישי אנשים קונים הרבה סעודות ,סעודה
אחת למוצאי הצום ועוד כמה סעודות לשבת ,וכיון שיהיה זה
יום הצום הראשון לא ידעו המוכרים שמחמת התענית הוא
שקונים מזון הרבה ויהיו סבורים שרעב בא לעולם ומחמת כן
אנשים קונים הרבה מזון לאגרו לזמן הרעב ויבואו לייקר את
השער ,ומחמת חשש זה תיקנו חכמים שלא יקבעו תענית
בתחילהבשבת)וראהעודפי'המשניותלרמב"םפירושאחר(.
ודנוהפוסקיםלמעשהלפיזהבדבריכולתםשלחכמיםבכלדור
לתקן תקנות נגד מפקיעי השערים .ונודעה תשובתו של הצמח
צדק )הישןסי'כח( בדברמהשפעםאחתהיוהערליםמוכריהדגים
מייקריםאתשערהדגיםלפישראושהיהודיםקוניםדגיםלכבוד
שבת גם במחיר יקר ,ועשו הקהל הסכמה ששום אדם לא יקנה
דגיםשניחודשים,ונשאלהצמחצדקאםרשאיםלעשותכןכיון
שכבודהשבתהוא.והוכיחשיכוליםלעשותכןולתקןתקנותנגד
מפקיעי השערים ,וגם במקום שיש בדבר משום פגיעה בדיני
התורהוכבמעשהשלרבןשמעוןבןגמליאלשאףעלפיכןביקש
לתקן תקנה נגד מפקיעי השערים ,וכל שכן קניית דגים שאינה
אלא כבוד שבת שיכולים הקהל למנוע אותה כדי להילחם
במפקיעי השערים .ובן המחבר כתב שם בהגה"ה להוכיח כן גם
מסוגייתינושתיקנושלאלקבועתעניתבראשונהביוםחמישיגם
כשהתענית נצרכת כיון שהוא עת צרה ,כדי להינצל ממפקיעי
השערים.וכןהביאבמגןאברהםלהלכה)סי'רמבס"קא(.
וכיוצאבדבר דןרבהשלמצריםלפניג'מאותשנה בשו"תדרכי
נעם )חו"מ סי' לח( ,בדבר שאלה שבאה לפניו בסוחרי פשתן שהיו
קונים יריעות פשתן מסוחרים מצריים ושולחים אותם לספרד,
ובזמן מהזמנים התחילו המוכרים לייקראת השער ביותרמרבע
שויים,ומחמתכןהחליטוהסוחריםלעשותהסכמהשלאלקנות
יריעות פשתן ורק אדם אחד יקנה מכל המוכרים עבור כל
הסוחריםבמחירשווהועלידיכךלאיוכלועודהמוכריםלייקר
את השער .אלא שאדם אחד לא הסכים להסכמת הסוחרים
ורצה להמשיך ולקנות בעצמו ,ודן שם אם יכולים הסוחרים
בהסכמתם לכופו שלא לקנות לעצמו כדי שלא יביא להפקעת
שערים.ומסיקשיכוליםהסוחריםלכוףזהאתזהלעשותתקנה
שלא יבואו להפקעת שערים ,הן משום שיש כח ביד בני העיר
לתקן תקנות לטובת אנשי העיר ,והן משום שהגורם להפקעת
שערים יש לו דין מזיק ממונו של חבירו כיון שמקלקל הוא את
מקחכלבניהאומנותהזו,ויכוליםלכוףאותובשוטיםכדישלא 
יזיקאותם.
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בשו"תדבריחיים )יו"דח"א סי' נט( נשאלאשרקרהבקהילת בריגל
רחמנא ליצלן שבא השמש של בית המדרש בליל שבת קודש
לביתהמדרש ללוןשםכדילשמורעלספריהתורהכנהוג,וכיון
שלא מצא שם שום אדם ולא רצה לישן שם יחידי לכן נעל את
ביתהמדרש והלךלביתולישן ,ובבוקרביוםהשבת מצאוהספרי
תורה מונחים על האשפה בבזיון שבאו גנבים בלילה והוציאו
הספריתורהוהפשיטוםוהשליכוםארצהושאלואנשיהעירמה
לעשות .וכתב בדברי חיים שמה שנודע מנהג בני אשכנז
להתענות כשנופל ספר תורה או תפילין ,לכאורה אין לו שום
מקורוסמך.
ויש שכתבו הסמך ממה שמבואר בירושלמי )סוטה פ"ז ה"ד( ,ארור
אשר לא יקים את דברי התורה הזאת ,וכי יש תורה נופלת,
שמעוןבןיקיםאומרזההחזןשהואעומד.ופירש הרמב"ן )דברים
כז כו( שהכוונה לחזן שאינו מקים את ספרי התורה להעמידן
כתקנן שלא יפולו .ומכיון שחזן הכנסת אחראי לדבר זה ומחמת
כןהריהואבכללארור ,ראוילולהתענותכדישיצאמכללארור
ויהיהבכללברוך)דבריחייםשםבשםאמריאשאו"חסי'ו(
אך כתב בדברי חיים שממקור זה אין ללמוד חיוב תענית אלא
לגבאיוחזןהכנסתשהםאחראיםלדברזהוהתקלהיצאהמתחת
ידם ,אך אין בזה כדי לחייב בתענית את שאר הקהל הרואים,
ועדייןלאמצאנוסמךלחיובזה.
אך בדברי חיים כתב מקור אחר לחיוב התענית מסוגייתינו ,ועל
פי זה כתב לחייב את כל הקהל .שהנה בסוגייתינו מבואר
שהסיבה שמוציאים את התיבה של ארון הקודש לרחוב העיר
בתעניות,היאכדילהורותולומרשכליצנועהיהלנווהואארון
הקודש ,ונתבזה בעוונותינו .הרי מבואר בזה שהעוונות הם
הגורמים לבזיון התורה ,ומעתה אם ח"ו נקרה סיבה לבזיון
התורה ודאי מחמת חטא אנשי אותה העיר בא הדבר והיינו
אותם שהיה להם הכלי צנוע ונתבזה ,ולכן כל בני בית הכנסת
והחברות של אותה בית הכנסת ראוי להם להתענות ולחזור
בתשובה על עוונותיהם שגרמו לכלי הצנוע והקדוש להתבזות
מחמת עוונותיהם .ובשו"ת אבני צדק )סי' קיז( הביא דברי הדברי
חייםוקילסם,וכןהביאראיהזוהמהרש"ק )שנות חייםהל'תפילין סי'
נה(.

ולכן כתב בדברי חיים שראוי לגזור תענית על אנשי אותו בית
הכנסת שני וחמישי ושני ,ומי שאינו בריא בכחו יוכל לפדות
התעניתבממוןלפינדבתלבבוולפיערכוויעשומאותוממוןדבר
מצוה כגון להשיא יתום או להספקת לומדי תורה ,ובודאי
תשובתםיעלהלרצוןועוונותיהפכולזכיותוימתקוהדיניםויהיה
חיים ושלום לכולם .ועל דרך זה כתב בנהר שלום )סי' תקסו(
שמעשה היה בקהל אחד שנפל הספר תורה לארץ בשעת
הוצאתו ,וגזרו החכמים תענית בה"ב על כל האנשים שנמצאו
בביתהכנסתבשעתהנפילה.
אך החיד"א בשו"ת חיים שאל )סי' יב( כתב שאין חיוב התענית
בנפילת הספר תורה מעיקר הדין ,ואינו אלא מנהג שנהגו
להתענותמישנפלספרהתורהמידיו.


המשך

)תענית דף ט"ו(

ובשו"תהללאומר)סי'קנא(כתבשאיןצריךלתקןלאסוראכילת
דגים כיון שבלאו הכי פטורים מלאכול דגים בשבת כשהם
ביוקרגדולפימאהממחירם,ורקעדשלישצריךלבזבז,וכיון
שבלאו הכי פטורים האכילת דגים הרי כל הפטור מהדבר
ועושהו נקרא הדיוט .וסיים וכתב שבאמת בתקופה זו ניטל
טעםבשרודגיםונמסררקלהדיוטים)ראהסנהדריןעה.(.

תענית י"ז
åúôåç íåéá ïúç úøåôñú
úåëøá òáùä éîéáå
בשו"תשערירחמים)פראנקו,ח"איו"דסי'לא(נשאלבדברחתןשרוצה
לישא אשה בתוך שלושים של ימי אבלו ,ונסתפק אם מותר לו
להתגלח ביום החופה לכבוד נישואיו אם לאו .וצידד בתחילה
לאסורשכיוןשיוםהחופהיוםטובשלוהואוהריהואכיוםטוב
של תורה ,וכמו שכתב בבית דוד )הלכות מגילה סי' קעו( שמטעם זה
מותר לו להתגלח בתוך שלושים של ימי אבלו שכיון שחופה
דוחה אבילות הרי היא כיום טוב של תורה ,ואם הוא כיום טוב
של תורה הרי הוא אסור בעשיית מלאכה ואיך יוכל להתגלח.
וכמושכתבהרמ"א )אה"עסי'סדס"א( שחתןאסורבעשייתמלאכה,
ואם כן אסור לו גם לגלח .ולא רק כשהחתן הוא ספר ויכול
להתגלחבעצמושודאיאסורלולגלחאתעצמו,אלאאפילואם
מישהואחרמגלחוגםכןאסורכיוןשהחתןמטהעצמוומסייעו
והריהואמשתתףבמלאכתהגילוח)ראהפריחדשאו"חסי'תסחלענין
גילוח בערב פסח( .אך הביא ראיה להתיר ממה שמבואר בסוגייתינו
שמלך מסתפר בכל יום ,והרי מלך אסור בעשיית מלאכה
וכמבוארבפרקידרביאליעזר )פט"ז,לגירסהשבביתיוסףאה"עסי'סדד"ה
שלאיעשה(,ואיךמותרלולהסתפראםהואאסורבעשייתמלאכה.
ומוכח מסוגייתינו שמלאכה כזו שהיא לצורך יופי לא נאסרה,
ואםכןהואהדיןלחתןשנאסרבעשייתמלאכהכמלךשאףהוא
לאנאסרבמלאכהשהיאלצורךנוי.
ובאמת היתר התספורת לחתן מפורש בדברי הרמב"ן בתורת
האדם)שערהסוףעניןמישמתומוטללפניוד"הוהיכאדנוהג( ,והובאלהלכה
בטורושו"עיו"ד)סי'שמבס"א( ,שחתןשמתאביוביוםחופתוונכנס
לחופה שההלכה היא שנוהג ז' ימי בילות אחרי ז' ימי המשתה,
שאינומונהשלשיםאלאמשבעתימיאבלותואיןז'ימיהמשתה
מצטרפים למנין שלושים ,ואין דינו כדין מי שקבר מתו ברגל
שהרגל עולה למנין שלשים אף שאינו מונה שבעה אלא לאחר
הרגל,כיוןשמישמתלומתברגל נוהגיםבודיני שלושיםבתוך
הרגל,אבלבשבעתימיחופהמותרהואבגיהוץותספורתמשום
מלך ביופיו תחזינה עיניך ,ולכן אינם עולים לו כלל .ואם כן
מפורשבדבריושחתןמותרבתספורתבשבעתימיהמשתהשלו.
וכןכתבוהרא"ש )כתובותפ"אסי'ו( והמאירי )כתובותד .ד"האין( כדברי
הרמב"ןשלאחלהאבילותשלשיםבתוךחתונתושהרימותרלו
לספרולכבס.
אמנם בשו"תמהר"יבןלב )ח"גסי'עב( נשאלבביאורדעתהראב"ד
)אבלפי"אה"ז(שהקשהלמהלאיעלוימיהמשתהלשלשים,ונשאל
מהר"יבןלבשהריחלוקדיןימיהמשתהמדיןימיהמועדלענין
מנהג שלושים בהם וכמו שחילקו הרמב"ן ושאר הראשונים
שעמו .וכתב מהריב"ל שאפשר לתרץ שהראב"ד סובר שחתן
אסור בתספורת כדי שלא יכנס מנוול לחתונתו ,ולכן אסרו לו
להסתפרבתוךימיהמשתהכדישיוכרחלהסתפרלפניכן ,וכמו
שאמרו לענין רגל וכמו שאמרו בסוגייתינו לענין אנשי משמר
ואנשי מעמד שהם אסורים בתספורת כדי שלא יכנסו מנוולים
למשמרתםולמעמדם,וכןאסורגםלחתןלהסתפרבימיהמשתה
שלו ונמצא שעל כרחו הוא נוהג מנהג שלושים בימי המשתה
כיון שהוא אסור בתספורת ,ולכן סובר הראב"ד שימים אלו
צריכים לעלות לו למנין שלושים .ודברי המהריב"ל הובאו
בקיצורבפתחיתשובה )אה"עסי'סדסק"א(ובכרםשלמה )האסאה"עסי'
סד( שכתבו בשמו שחתן אסור להסתפר בז' ימי המשתה .אך
בספרזכורלאברהם)ח"באה"עמע'חתןדףרפע"א(הביאבשםספרגור
אריה )אה"ע סי' סד( שכתב אף הוא בשם מהריב"ל שאסור לחתן
להסתפרבז'ימיהחופה,וכותבשםשעיין במהריב"לוראהשלא 
המשך

אמרותקודשמגדוליישראל
לפיסדרהדףהיומי

יפה תענית לחלו כאש לנעורת

)תענית י"ב(:

דעוהבן,אע"פשאמרוחכמיםיפהתענית לחלוםכאשלנעורת,לאאמרו
אלאלעושהתשובהעםהתענית.הרייהודיאחדראהחלוםקשהבלילט'
בתשרי,והתענהבתשעהבתשריוביוה"כ,הרישניימיםולילהולאהועיל
לו .לפי שמראין לו חלום קשה שיפשפש במעשיו .כי התענית במקום
חטאת ,מה קרבן אינו מועיל בלא תשובה ,שנאמר )משלי כא כז( 'זבח
רשעיםתועבה',אףתעניתחלוםאינומועילבלאתשובה.

)(åëø ïîéñ ,íéãéñç øôñ

לא הכל לאורה ולא הכל לשמחה צדיקי לאורה
וישרי לשמחה צדיקי לאורה דכתיב אור זרע לצדיק
)תענית ט"ו(.
ולישרי שמחה דכתיב ולישרי לב שמחה
פירוש צדיק הוא המוגדר במעשיו אף שהלב אינו שלם וישר עדיין מכל
מקום מגביר שכלו על יצרו לבלי יגרר אחריו וזהיר במעשה בפועל כל
רמ"ח מצוות עשה ושס"ה מצוות לא תעשה .והמעשים מביאים קדושה
ללבדעלכןמברכיןאשרקדשנובמצוותיופירושקדושהבכלמקוםהוא
הבדלהלהבדילולהפרישהלבמחמדותעולםהזהועלידיזהזוכהלאור
הזרוע שהוא השגת חידושין דאורייתא מתורה שבעל פה המאירים ללב.
כי אורה זו תורה ותורה שבכתב היא האמת אשר מארץ תצמח שהיא
כזריעה בלבבות בני ישראל להצמיח מתוך לבבם הרבה מאוד תוספות

)(âð úåà ,äìéì éñéñø

מרובהעלהעיקר...

אד שיש בו עבירה ומתודה ואינו חוזר בה למה הוא
)תענית ט"ז(.
דומה  ...זרקו מידו מיד עלתה לו וכו'
אבלזההוארקבאםאינורוצהלשובמדרכוהרעשהשרץחוזרומטמאו,
אבל אם רצונו באמת לשוב אף שעדיין לבו אונסו ,היינו שהעבירה
מטמטמת את לבו ,שוב נאמר דהוא היצה"ר הוא המשטין הוא המלאך
המות,וכמושמעביריןאותומלמעלהמלקטרג,כןמעביריןאותומלמטה
עוד את לבו ויהי' ביכלתו להוציא מחשבת
äàáä
יטמטם
äìøâää
מלב האדם שלא
תשובתולפועל,ובאופןזההנהפיוקודםללבו.ובזהישלפרשמהשאנו
ä"éà êøòéú
אומרים בתפילת נעילה ותלמדנו להתודות לפניך למען נחדל מעושק
)(à"òøú íéáöð ,ìàåîùî íù
ידינו,וכנ"ל.

ìåìà 'ëá

êåúî "çøôå øåúôë" øåãîî øîåçä

àúáéúî

éîåéä óãä éãîåì ìù àøîâä

íðéç àîâåã úøáåç úðîæäìå íéèøôì

1800-22-55-66 åâééç
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)תענית דף י"ז(

כתב כן אלא בישוב דעת הראב"ד שאפשר שיסבור שהחתן
אסורלהסתפר,אךלהלכהפסקבשו"ע )יו"ד סי'שמב ס"א( כדעת
החולקים על הראב"ד וסוברים ששבעת ימי המשתה אינם
עולים למנין שלושים ,ולדעתם ודאי מותר לחתן להסתפר
בשבעת ימי המשתה .ובספר כנסת הגדולה )יו"ד סי' שמב( העיד
שהמנהג פשוט להסתפר בשבעת ימי חופתו ,וכתב שאף
מהריב"ל לא אמר שאין לחתן להסתפר אלא בדעת הראב"ד,
וגםבדעתולאכתבכןאלאכמסתפק.עכת"ד.וכןפסקבספר
יפה ללב )ח"ד סי' סד סק"ד( שמותר לחתן להסתפר בשבעת ימי
המשתהשלו.
ובשו"ת חתם סופר )יו"ד סי' שמח( דן אף הוא בדין חתן הנושא
אשה בתוך שלושים לאבלו אם מותר לו להסתפר ,ומסיק
שביום חתונתו מותר אפילו בתספורת ,ואם גלח באותו היום
ישלהתירלוגםבשאריהימיםשבתוךימיהמשתהלגלחאם
איןשניהםאבלים,אבלאםלאגלחביוםראשוןאסורלולגלח
גםבשאריימיםאפילואם היאאינהאבילה )עיי"שבטעמיהדברים
העוליםמהלכותאבלות(.

à"èéìù åàãðì áåã éáø ïåàâä
íéìùåøé úîà úôù úáéùéá î"ø
á"á øôåñ í"úç âåç õ"ãá øáçå

Ï‚¯Ï ‰ÈÏÚ
בתורה פר' ראה )„·¯ (.ÊË .ÊË ÌÈכתוב" :שלש פעמי בשנה יראה כל זכור את פני ה"א במקו אשר יבחר בחג
המצות ובחג השבועות ובחג הסכות ולא יראה את פני ה' ריק".
הראיה האמורה היא שיביא עמו עולת ראיה ,שהוא קרב עולה מהבהמה או א מהעו .בנוס לזה צרי
להביא חגיגה ,שהוא קרב שלמי הבא מהבהמה .מצוה נוספת ישנה זו מצוות שמחה שהוא להביא קרב
שלמי בנוס לקרב העולה.
נשי פטורות מראיה ,עולת ראיה וחגיגה .בשמחה האשה חייבת ,אלא שנחלקו הדעות א היא חייבת בקרב
או ששמחה היא בדברי אחרי .בעולת ראיה וחגיגה היא פטורה ,משו שזו מצות עשה שהזמ גרמא.
ובשמחה היא חייבת משו שכתוב ושמחת אתה ובית.
האחרוני דנו א קשור והדוק מצוות עצ הראיה להבאת הקרבנות .אול ברור שלדעת הרמב" ז"ל אחד
תלוי בשני ,וא בא בידי ריקניות בלא קרב לא קיי ג את העשה של הראיה .כמו שאומר הוא )·‡"Ù
" :(‰‚È‚Á ˙ÂÎÏ‰Óמי שבא לעזרה ביו ראשו ולא הביא עולה ! לא דיו שלא עשה מצות עשה ,אלא עובר על
לא תעשה ,שנאמר" :ולא יראו פני ריק".
לפי"ז ,בזה"ז שאי אפשר להביא קרבנות ,אי מצות עליה לרגל .וכ פסק הנודע ביהודה )·˘.(„"ˆ '˙ ˙"„‰Ó ˙"Â
מ"מ על א האמור ,נהגו מאז החורב לעלות לרגל .במס' נדרי )„ (:‚"Î Ûמסופר מעשה באד אחד שהדיר
את אשתו מלעלות לרגל ,ועברה על דעתו ועלתה לרגל .בא לפני רבי יוסי ,אמר לו :ואילו היית יודע שעוברת
על דעת ועולה לרגל ! כלו הדרתה? אמר לו :לא .והתירו רבי יוסי.
ודייק המהר"צ חיות וכתב :אע"ג ,שר"י ! לאחר חורב היה ,בכל זאת היו נוהגי לעלות לרגל להתפלל
בירושלי במקו המקדש.
בכפתור ופרח ) (È˘˘ ˜¯Ùהזכיר העליה לרגל בזה"ז ,וכתב בזה"ל" :ומה שאנו נוהגי וכו' לעלות לירושלי
בחגי ומועדי אינו אלא מפני עגמת נפש .ר"ל להרבות עגמת נפש וכו'".
במס' נדרי )„ (.‡Ï Ûשנינו :הנודר מעולי ירושלי ! אסור בישראל ומותר בכותיי .וש בגמ' שואלי :מדוע
מותר ליהנות מכותי ,הרי ג ה מצווי לעלות לרגל? אמר אביי שהמשנה מדוברת על המצווה ועושה;
כותיי ! מצווי ואינ עושי.
בשו"ע יו"ד ) (Ë"Ï ÛÈÚÒ Ê"È¯ 'ÈÒפסק" :נדר מעולי ירושלי ! אסור בישראל ומותר בכותיי" .וביד יוס בספר
ידות נדרי ) (‚"Ó ˜"Òתמה על זה שהביא בשו"ע פסק זה )שאינו נוהג בזה"ז( ,ותיר& שא שפטורי מ"מ נהגו
לעלות לירושלי .וכותי אינ עולי.

.‚‰ Ó ‡Â‰ ÌÈÏÂÚ˘ ‰ÓÂ .Ï‚¯Ï ˙ÂÏÚÏ ·ÂÈÁ ÔÈ‡ ‰Ê‰ ÔÓÊ·˘ Â È¯·„Ó ‰ÏÂÚ‰
ראיתי בספר משמרת אריאל שצטט עוד מראה מקומות לעלות לרגל בזה"ז :ר" תענית י .רלב"ח קונטרס הסמיכה ד
ס"ד .שאילת יעב"& ח"א סי' פ"ז .שו"ת מהרי"ט ח"א סי' קל"ד .אבקת רוכל סי' כ"ו ,ספר חסידי הוצאת מקיצי נרדמי
סי' תר"ל ,שו"ת חת סופר יו"ד סי' רל"ד .ועוד.

