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נו נמתחת ביקורת על הנשיאי� על שלא השתתפו בסיבוב הראשוני הנלהב בפרשת
אבני השה� ואבני המילואי�  לבסו� את תרמוי מבאר שכאשר "רש.  של תרומת המשכ�

מפני , ד"חסר יו" אווהנשאי� הב"התורה כותבת , ומרכיבי שמ� המשחה וקטורת הסמי�
ומה שמחסרי� אנו משלימי� , שמתנדבי�באמר� יתנדבו צבור מה , שנתעצלו מתחילה

  .אותו
שכל מה שיחסר ה� ,  מציד�יתתה זו הצהרה אציליוכי לא הי, אכ� יש להתבונ�

הגבאי� היו מאושרי� לשמוע , לאיזו מטרה שתהיה, הרי בכל מגבית צדקה?  ישלימו
לכאורה הטענה היא שאמנ� צדקות ו?  תה הטענהימה בכל זאת הי!  הצהרה מעי� זו

היו צריכי� לדאוג לחטו� , א� ע� זאת, א להבטיח שישלימו את כל מה שיחסרגדולה הי
ולא להשאיר את כל חלק� מוטל בספק עד , מיד על כל פני� חלק ככל שאר בני ישראל

  .  שכל השאר יגמרו לתרו�
שלא : " העוסק בביאור חלקי הזריזות' כותב בתחילת פרק ז'מסילת ישרי�'בעל , הנהו

אלא בהגיע זמנה או בהזדמנה לפניו או בעלותה במחשבתו , הויחמי� האד� את המצו
כי אי� , י�יולא יניח זמ� לזמ� שיתרבה בינת, ימהר יחיש מעשהו לאחוז בה ולעשות אותה

  "אשר כל רגע שמתחדש יוכל להתחדש איזה עיכוב למעשה הטוב, סכנה כסכנתו
 הזדמנות כי אמנ� אנו מביני� שחבל להפסיד, הדברי� תמוהי� במקצת, ולכאורה

לכאורה יש ויש סכנה !  ?"כי אי� סכנה כסכנתו"א� עד כדי כ� שנכו� לכתוב , הולמצו
א� , אמנ� הפסיד, הוהרי מי שהפסיד מצו!  והיא הסכנה של כשלו� בחטא, גדולה יותר

  !  אי� בזה עונש כמי שנכשל בעבירה
נת מציאותנו ל שהבנה זו נעוצה בטעות בהב"אר הגאו� רבי אביגדור מיללער זצוקיבו

עול� זה הוא המקו� שבו אנחנו זורעי� את הזרעי� שיצמיחו אושר נצחי .  בעול� הזה
והיה כדאי לבא לעול� , וני שני�יליכל מעשה מתבטא באושר של מ.  אשר אי� דוגמתו

כל ו. הזה רק כדי לזכות מעשה אחד שהיה מסדר אותנו לנצח נצחי� במצב מאושר
   . ההוא עד אי� שיעורמצבינו בעול�מעשה נוס� בעול� הזה מגדיל ומעצי� את 

, כאשר לפספס מעשה שנראה בעיניו קט� כא�, הטרגדיה הגדולה ביותר היא הפספוס
בראותו אי� שמצבו , וטע� ההחמצה יורגש לנצח נצחי�, מהווה מעוות לא יוכל לתקו�

, עבירה זקוקה לכפרה, אכ�.   ידי מעשה אחד נוס�הנצחי יכל להיות עוד יותר מאושר על
אשר א� הוא משמש בס� הכל ככפרה לאפשר לנענש לבא לג� , א� צער העונש שבגיהנ�

,  לצער הנצחי על האושר הנוס� שיכל להיותהישוולא ,  ממעשיו הטובי�תוליהנו, עד�
  . ולעול� לא יהיה
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�ראבגמ �משום�הכלאים�על�יוצאים�שהיו�מבואר �המועד �בחול
� ��איןשאז ��קיןועסהפועלים �םפועלי�לשכור�יםלויכובמלאכה
��.בזול

�ובתוס דלפועל�שאין�לו�מה�לאכול��לקמן�ד"למהקשו�דהניחא�'
�מותר�ליטול�שכר�מלאכה �לבא�,מובן�שיכולים�לשכור�פועלים,

��ד"למ �מה�לאכול �לו �שאין איך��,�ליטול�שכראסורשגם�לפועל
�פ �עליםוישכרו �דו, �שהשכירות�היא��לומר�יש�שמאתירץ שכיון
��.�לשכור�פועלים�בחול�המועדהתירו�מצותלצורך�

�ו �יוסףביבכתב �סי"או(�ת �ח �ד' �הרשב"תקמד �כתב �א"ה ד�שיש�יש�ללמו)
�התוספות�שמותר�לשכור�פועל�במועד�לצורך�מצוה� גם�מדברי

לשכור�שמותר�על�דרך�שכתבו�התוספות�,�שיש�לו�מה�לאכולכ
� �פועל �מצוה �שאיןלצורך �דאמר �מאן �לדעת �בפועל�גם �להתיר

��.��כשאינו�לצורך�מצוהשאין�לו�מה�לאכול
�הב)א"קס�תקמד�'סי�ח"או(�ז"טה�אך �דברי �על �י"�הקשה מדברי�,

�ש�שהבי"הריב �סי(�א"הרמא �מלאכה�ש�)א"�סתקמד' �לעשות אוסר
�מצוה �לצורך �המועד �ו�,בחול �אסר�ש��ליישבכתבמתחילה לא

ה�לעשות�האדם�על�מוטלת�שהיאצות�עשה�מבש�אלא�"הריב
�המועד�אחרגם��הלעשות�לויכו �י"ובכה, �ולא�בטל�שבג�אמרינן

�כההיא�בטל�יושב�להיות�האדם�על�איסור�שיש�מה�אבל�,יעשם
�לואפי�פועל�רולשכ�מותר�ודאי�,לוקה�כלאים�המקייםש�דכלאים

��.�יאכל�מה�לו�ישכש
�אך �זה �על �מ�הקשה �שכתב �סי(�ע"בשומה אסור��ש)א"ס�תקמה'

רי�וה�,ואפילו�להגיה�אות�אחת�בספר�אסורל�המועד�לכתוב�בחו
ואף��,עולה�באהלך�תשכן�אל�משוםכל�הזמן�ב�איסור�יש�בזה�גם

�זה�לעשות�מלא �מחמת�איסור �לא�התירו �כן �פי .�כה�במועדעל
�כתב�ו �התוס�מדברי�ללמוד�שאיןלכן �גםו�,למצוה�היתר�האלו'

והא�דיוצאים�אף�.�שמא�דרךב�אלא�םרוצתי�כתבו�לא�ספותהתו
��.רבים�צרכישום�מ�ואעל�הכלאים�כתב�שה

�א"שם�סק(�יוסף�רכיבבו �"�הטושיתכתב�ליישב�ק) ש�"מדברי�הריבז
�הרמ �לצורך�"שהביא �המועד �בחול �מלאכה �לעשות �שאוסר א

�המצו �שדייקש, �מדברימה �יוסף ��התוס�הבית �מצוה�ש' לצורך
�מותר �אומן, �מלאכת �ולא �הדיוט �מלאכת �דוקא �הוא �ש"והריב.

.�דוקא�אומן�מעשה�אלא�מצוה�בדבר�אסר�לאא�"הרמ�שהביא
שאינה�קושיה�הרואה�יראה�וכתב�שגם�הקושיה�מהגהת�ספרים�

���.כלאיםאיסור�השהיית�לאיסור�זה��ולא�דמי�כלל
�סי(�ר�הלכהבביאוולמעשה�פסק� שלצורך�)�ה�צרכי�רבים"א�ד"תקמד�ס'

אף�שבשאר�מלאכות�המותרות�לא�,�מצוה�מותר�גם�ליטול�שכר
�שכר �ליטול �התירו �רבים�, �צרכי �שאר �בכל �שגם �מזה ולמד

�כן� �גם �מותר �הכלאים �עקירת �עם �יחד �המשנה �אותם שכללה
��.ליטל�שכר

�סי(�בשבלי�הלקטוהנה� �לטוות�ציצית�בחולושכתב��)�רכו'סדר�פסח
�כדתנן�טווה�אדם�תכלת�לציצתו�,של�מועד�לצורך�טליתו�מותר

�מצוה�ויש�כלשהוומשמע�ש.�ואוקימנא�דבין�באבן�בין�בפלך�שרי
�אומן �מלאכת �אפילו �מותר �במועד �לקיימה �צורך �שם�. אמנם

�במועד �לטלית �שצריך ��מיירי �אבל �לו �יש �משמעאם �אחרות
��.�פיותר�יבי��לנאות�את�ציציותיו�ולהדרם�כשרוצהלואסור�אפיש

� �מדברי �משמע �סי(�האגורוכן �ציצית �מרבינו�)�כד'הלכות �שכתב
�ריב �מפי �"שמריה �הלוי �אסור�שא �ציצית �במועד �שנחסר מי

�במועד �לתקנו �ומותר �,ללבשו �שנחסש�הרי �באופן ��לווררק
�במועד �לתקנם �מותר �אחרות �לו �ואין �במועד ע�"�וע.הציציות

��.�שהאריך�בזה)א"תקמב�סק'�שם�וסי(�ברכי�יוסף
��
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�נתן"בשו �להורות �סי"או(�ת �ח �שמחת�)מט' �שעשה �מי �בדבר �נשאל
�י �לפני �בתמוז"נישואין �ז �וז, �בין�' �ימי �לתוך �נכנסים �המשתה ימי

אם�מותר�לעשות�ריקודים�ומחולות�לצורך�שמחת�חתן�,�המצרים
�אלו �בימים �וכלה ,� �מבואר �סק'סי(�א"במגבאשר �שאסור�)י"�תקנא

כיון�,�והשיב�להתיר.�ז�בתמוז�והלאה"לעשות�ריקודים�ומחולות�מי
�אינם� �אב �שנכנס �קודם �אלו �בימים �ומחולות �ריקודים שאיסור

אבל�שבעת�ימי�.�ולא�נזכרו�כלל�בגמרא,�מעיקר�הדין�אלא�ממנהג
�המשתה�חיובם�הוא�מעיקר�הדין �)א"א�ה"אבל�פ(�ם"ברמבוכמבואר�,

�ל �להם �תיקן �המשתהשמשה �ימי �שבעת �ישראל �עוד�, �כתב וכן
�הי"אישות�פ( �שתקנו�חכמים�שכל�הנושא�אשה�יהיה�שמח�עמה�)ב"י

��.שבעת�ימים
�העדה �פ(�ובקרבן �ה"כתובות �היא�)א"א �זו �משה �שתקנת �כתב

אך�,�)בראשית�כט�כז(מדאורייתא�וכמו�שנאמר�ביעקב�מלא�שבוע�זאת�
�בת �רמז �להם �שיש �אלא �התורה �מן �שאינם �כתב �משה .�ורהבפני

כתבו�בשם�הירושלמי�דדריש�מקרא�)�ה�לפי"ד(והתוספות�בסוגייתינו�
כתובות�(�ש"הראאך�.�לשבעת�ימי�המשתה�ומשמע�שהוא�דאורייתא

�סי"פ �א �ה' �כתב�שהם�מדרבנן) ה�כתב�שהיום�הראשון�"ובשם�הרמ,
��.�הוא�מן�התורה

ימי�'��כתב�להוכיח�מסוגייתינו�שדין�ז)כג'�ח�סי"או(�ת�באר�יצחק"ובשו
�התורההמשתה ��הוא�מן �נגע�, �שיש�לו שמבואר�בסוגייתינו�שחתן

�ז �אחר �עד �לו �ממתינים �רואה�את�הנגע�' �הכהן �ואין �המשתה ימי
ימי�המשתה�אינם�'�ואם�ז.�ולמדו�כן�מהפסוקים,�לטמאו�בימים�אלו

�הכהן� �אין �אלו �שבימים �מהפסוקים �ללמוד �יש �איך �מדרבנן אלא
לו�שאינו�אלא�ואיך�דוחה�חיוב�השמחה�בימים�א,�רואה�את�הנגע

��.�מצות�הנגעים�שהיא�מן�התורהתמדרבנן�א
� �שם(�ת�להורות�נתן"בשואמנם �סי"ח(�ת�דגל�ראובן"ובשו) �א �ועוד�)ז'

שכיון�שכל�זמן�שאין�הכהן�רואה�את�הנגע�,�אחרונים�כתבו�לדחות
ראות�את�אם�כן�יכולים�חכמים�לעכב�מל,�ומטמא�אותו�אינו�טמא

ואין�,�ימי�המשתה'�הנגע�לצורך�קיום�מצוה�מדבריהם�של�שמחת�ז
�התורה �מן �דבר �ועקירת �דחיית �כאן �שמצאנו�, �מה �על �כן וסמכו

�הנגע �את �בהם �רואה �הכהן �שאין �ימים �שיש �בתורה �משום�. ורק
ודין�זה�נדחה�,�זריזים�מקדימים�יש�להקדים�ולראות�את�הנגע�מיד

��.שפיר�על�ידי�מצוה�מדבריהם
��כל�פניםועל �אם�ז, �בין �התורה�ובין�' �המשתה�חיובם�הוא�מן ימי

�מדרבנן �אלא �חיובם �אין �אם �עד�, �הדין �מעיקר �הוא �חיובם הרי
ואם�כן�ודאי�.�הנגעים�מלקיימה�מידראיית�שהוא�דוחה�גם�מצות�

�שלא�לעשות�ריקודים�ומחולות�מי �זה�דוחה�את�המנהג ז�"שחיוב
�בתמוז .� �חיוב �יש �עצמו �לחתן �שרק �לומר �בזואין �שמחה ימי�'

�המשתה�וחיוב�זה�דוחה�גם�שאר�דינים �אדם�אין�, אבל�שאר�בני
�ולא�יותר�להם�לרקוד�מי �בתמוז"להם�חיוב�לשמחו �ז �כתב�. שהרי

�דר �טז"סו(�א"בפרקי �אותו)פ �מקלסים �שהכל �למלך �דומה ,��שהחתן
תרמ�'�סי(�א"במגוכן�מבואר�.�הרי�מבואר�שגם�לאחרים�יש�דין�לקלסו

�יג"ס �)ק �גדולה �ז�שמצוה �כל �וכלה �חתן �לשמח �היא �המשתה' ,�ימי
�ומצוה�זו�פוטרת�אותם�מחיוב�סוכה ואם�כן�פשוט�שגם�לאחרים�.

��.ז�בתמוז�ועד�שנכנס�אב"מותר�לרקוד�לשמחת�חתן�מי
� �הלכות"בשואך �משנה �סי"ח(�ת �ו �קט' �זמנינו�) �פוסקי �שנחלקו הביא
�בדבר �ר, �התיר �משה �אגרות �דעת�ישבעל �וכן �ומחולות קודים
�נוטה"המשנ �הגר,ה �ר"�אך �שטיין �שרק�"ח �נוקט �טעלז �ישיבת מ

�יש�להתיר�אבל�לא�מחולותקודים�יר ח�"ח�(ת�מועדים�וזמנים"ובשו.

�לח �סי"הוספות �ה �שלח' (� �לקיים �יש �מקום �שמכל �את�"כתב אעלה
�שמחתי �ראש �על �"ירושלים �המצוה�, �את �לקיים �שיש �אף ולכן

�ע�מכל�מקום�צריך�לזכור�את�ירושלים�בזה�שימנ,�בשמחה�וריקודים
��.ש�עוד"ועיי.�משמחה�יתירה�בכלי�שיר�������������������

'מועד קטן ז'קטן ומועד
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�מבואר �נושאיןש�בגמרא �טעמיםאין �מכמה �במועד �אם�,�נשים

ושמחת�שנאמר��משום�ואם�,אין�מערבין�שמחה�בשמחהשמשום�
�בחגך�ולא�באשתך נשואין�את�ה�ישהה�שמא�גזירה�מחמת�ואם,

�הרגל �עד �פנאי �יש �שברגל ��נישואיןלעשות�כיון �מפריה�, ויבטל
���.ורביה
�מפני"ד(�פותתוסה�ווכתב �מותר�ש�)ה �ודאי �מילה �ברית סעודת

�בהבמועד�כיולעשות� �שאין ��שמחהן �ח(כתובות�וכמבואר�ב, �.)דף
ועוד�,�שאין�אומרים�בה�שהשמחה�במעונו�כיון�שיש�צער�לתינוק

כתבו�שגם��ועוד�.שזמנה�קבוע�ואין�לדחותה�מפני�שמחת�יום�טוב
�שיכולים� �לומר �יש �לתינוק �צער �בה �שאין �הבן �פדיון בסעודת

��משוםשעיקר�הטעם�הואל�כרב�אשי�"דקייכיון�,�לעשותה�במועד
�ו �משום �ולא �באשתך �ולא �בחגך �שמחה�ששמחת �מערבין אין

�בשמחה �מילה, �ולא�בברית �אלא�בנישואין �שייך �זה�אינו ,�וטעם
לענין�שאין�מערבים�שמחה��חשוב�שמחה�שאיןיש�לומר�שועוד�

��.בשמחה�כי�אם�סעודת�נשואין�בלבד
�וכתב�,מותר�לישא�אשה�בפוריםשפסק�)�ח"תרצו�ס'�ח�סי"או(�ע"ובשו
�י"ס(�א"המג �הוא��)חק �שמקור�הדין �ח(�א"הרשבמדברי �סי"בתשובה '�ג

אינו�שייך�דושמחת�בחגך�ולא�באשתך�שכתב�שטעם�הגמרא��)רעו
�נאמר �עליו �,בפורים�שלא �במועד��וגם �נושאים �שאין �הטעם לפי

�הרגל �עד �הנישואין �את �ידחה �שמא �שחוששים �כיון �שאין�, הרי
�ידלחד�יומא�לא�משה,�הנשואין�עד�פוריםאת��שישהה�חוששים

מ�"היה�טרוד�ורק�לימי�חוה�שחושש�שגם�ביום�זה�י,אינש�נפשיה
���.חוששים�שישהה

� �כתב �סר(�הרוקחוכן �פורים �נישואין�)מ"הלכות �בפשיטות�שאם�אירע
�או� �בעשרה �והכלה �החתן �בבית �המגילה �את �יקראו בפורים

�לבדו �שיקרא �המג. �ש"והביא �א �שביאר�הלבוש �מה �שלפי כתב
�ש �אחר �פוריבמקום �סעודת �לעשות �אין �משום �בשבת אין�שם

ומבואר�בזה�שגם�שמחת�פורים�נחשבת��,מערבין�שמחה�בשמחה
הוא�הדין�אם�כן�,�שמחה�לענין�זה�שאין�מערבים�שמחה�בשמחה

�בפורים �נשואין �לעשות �המג.שאין �דעת �"�אך �לדמותשא �אין
�לנישואי �בשבת �פורים �בפוריםסעודת �עושים��,ן �שאין שהטעם

� �פורים �סעודת �בשבתבשבת �הסעודה �יעשו �שאם �כיון �לא�הוא
בנישואין��אבל�,יהיה�ניכר�שעושים�סעודת�פורים�לכבוד�הפורים

��.תהיה�סעודת�חתונה�ניכרתמה�בכך�שלא�
� �הקשה �א"המגאולם �דברי �על �אחר ��המתירא"הרשב�מטעם

�בפורים �נשואין �,לעשות �ה�שהרי �הראשון �שאין�בסוגטעם ייתינו
�מערבין�שמחה�בשמחה�עדיש�נושאים�במועד�משום �שייך�יאין ן

היא�כטעם�הלכה�וה�,ןשלא�לערב�שמחת�פורים�עם�שמחת�נשואי
�ש �וכמו �זה �"אה(�ע"שובפסק �סיע �ס' �שמחה��)ב"סב �מערבים שאין

א�כתב�שהוא�"ובדעת�הרשב.�נשים�יחד'�בשמחה�לענין�נישואי�ב
שמחה�בשמחה�ולהלכה�סובר�שלא�הוכרע�הטעם�שאין�מערבים�

�ספק�הוא ,� לישא�בפורים�הוא�תיר�שה�א�שמה"הרשבכתב�ולכן
� �בשמשום �ספק ��לקולאהולכיםדרבנן �המג. �מסיק �שלפי�"ולכן א

בין�שמחה�ראין�מעש��בגמראראשוןה�כטעםהלכה�מה�שבירר�שה
�אבל�אפשר�לעשות�.אין�לעשות�נשואין�בפוריםש�נמצא�,בשמחה

�ביום�שלשה�עשר�והסעודה�ל �דבלאו�הכי�,בדה�בפוריםהנשואין
���.יש�דעות�שסעודה�לבד�לא�מקרי�מערבין�שמחה�בשמחה

� �בסי(�א"הגרודעת �חוה' �לגבי �תקמו �בסימן �וכן �מ"תרצו �הטעמים�) דכל
�"בחגך�ולא�באשתך"בגמרא�לא�חולקים�כלל�לדינא�ואם�לטעם�ד

�בפורים �אסור �דאין �הטעמים,ודאי �לשאר �הדין �מקרי��,�הוא ולא
�שמחה�בשמפורים�מער �בתירוצי�ומחלוקתם�תלויה�.שלוחה�בין

�שהטעמיםסוברים�ה�רוציםא�כתי"דעת�המגש�,�מילהלענין'�תוסה
��.א�כתרוצים�שאינם�חולקים"�ודעת�הגר.�חולקים,ראבגמ
�
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�אין� �אחרים �ידי �על �להיעשות �שיכולה �שמצוה �בגמרא מבואר
�עבורה �תורה �מבטלים .� �ס'�סיע"אה(�ע"בשווהנה �מבואר�)א"�סה

כתובות�(�ש"הראוכתב�,�מבטלין�תלמוד�תורה�למצות�הכנסת�כלהש

�ס"פ �רשותשחיוב�)ה"ב ��הוא�ולא�רק ,� �ועוד �שתורתו�שכתב �מי אף
�לבטל �צריך �אומנותו ,� �פסק �מחוקקוכן �סק(�בחלקת �והטעם�).ב"שם

�שאכלשהוש �מצוה �חשיב �למצוה �אחרים�"�נצרך �לעשות א
��.ת�בשבילה"מבטלין�תש
�הלוי"בשוו �שבט �סי"ח(�ת �ז �ראש�)רג' �שתיקן �תקנה �בדבר �נשאל

חר�שהמנהג�בישיבה�היה�תמיד�שהולכים��אישיבה�אחד�בישיבתו
�לשמח�החתן �רב �המון �בשעה�מאוחרת�, �לעיר וגם�מגיעים�מחוץ

ולכן�,�ז�נתאחר�מאד�הקימה�בשחרית�ונתבלבלו�סדרי�הישיבה"ועי
�קרובים�או�החברים�הכי,�שמח�החתן�רק�כמניןתיקן�שלא�ילכו�ל

�ולשמחו �לילך �כחובה �נסתרת�.המרגישים �זו �תקנה �אם �ונשאל
��.ע"שומההלכה�ב

מבטלין�תלמוד�תורה�להוצאת�מבואר�ש.)�יז�(וכתב�דהנה�בכתובות
�כלה �ולהכנסת �ש�,המת �שם �נתבאר �מת �דברים�ולענין במה

�.אבל�יש�עמו�כל�צרכו�אין�מבטלין,�אמורים�כשאין�עמו�כל�צרכו
�גו �יש �אם �מבואר �אין �כל"בכלה �גדר �צרכה�כ �מקובצת, �ובשיטה
הוא�משום�כבוד�שכיון�ש�א"י�,�מביא�שתי�שיטות)בשם�לקוטי�הגאונים(

�בעלה �החיים�לחבבה�על �לה�כשמוליכי, �כבודהםדי .��אותה�לפי
�לה�שיעור�ולעולם�מבטליא"וי �ברוב�עם�הדרת�החתן�,ם�דאין �כי

�לדעה���ולהלכה.והכלה �נוטה �מקובצת �השיטה �שמשמעות אף
משוה�ש�)א"ד�ה"פ(�י�נתןבמאבות�דר�להוכיחמכל�מקום�יש�,�השניה

�ש�בהלכה�ב"עיי�(תהכנסת�כלה�להוצאת�המ �)'וג' וגם�בהכנסת�כלה�,
)�ב'�ח�סי"או�(ם�שיק"�מהרת"בשו�אמנם�.אין�מבטלים�אלא�כדי�צרכם

� �משמעות �דרדחה �"�הננ"אבות �שמוסיפים�מל �התפילה סדר
� �דברים �אלו �שיעורבמשנת �להם �שאין �דברים �והכנסת�'�וכואלו

וגם�לשון�,�ל�מכח�לשון�הסידור"�אך�אין�לדחות�המפורש�בחז,כלה
,�ולא�כתב�כדי�צרכה�בכלה�אינו�מוכח�שסתם�)סה'�ע�סי"אה(�א"רמה

ויש�לומר�שהטעם�שלא�נאמר�שיעור�בכלה�אלא�במת�הוא�כיון�
�עיני�ש �ראות �לפי �הכל �אלא �פסוקה �הלכה �אין �כלה בשמחת

כ�"א,�וכיון�דכבר�יש�כדי�משמחים,�נ"המשמח�כדמשמע�באבות�דר
י�"�לעשות�עבמצוה�שאפשרש�המבואר�בסוגייתינוכבר�נכנס�בגדר�

��.אין�מבטלים�תלמוד�תורהאחרים�
� �הלויוהוסיף �לחודש�בשבט �כלה �להכנסת �תורה �מבטלין ,�ענין

�הכנסת�כלה�אין�אםאפילו�ו,�והמצוה�לרקד�לפני�חתן�וכלה�לחוד
�כדמשמע�,ים�החתן�או�הכלה�לחופהכניסלה�שיעור�היינו�מה�שמ

�היטב�הלשון�בשיטמ(�ס�ופוסקים"בכמה�מקומות�בש �ובלשונות�,ק�שם"ועיין

� �שיעור,)�שםע"אההפוסקים �לו �דאין �מצינו �לא �ולרקד �לשמח ,��אבל
��.יותר�מרביםלשמח�ולפעמים�בודדים�יכולים�

� �מה�שועוד �על �ועוברים �המדה �על �הזה �בזמן �מפריזים לפעמים
�חז �"שאמרו �לא(ל �בעוהש�).ברכות �פיו �שחוק �למלאות �וכן�,ז"אסור

� �להלכה �סו"או(�ע"בשונפסק �תקס"ח �הט)ס �דאפילו�"�וכתב �שם ז
�אסור �נשואין �איכא�"�וא,בשמחת �זו �יתירה �בשמחה �שגם �מנין כ

�מצוה �למעט�.בכלל �תקנו �קדמונים �גאונים �דהרבה �ידוע �וגם
יטול�ומכל�שכן�שנוגע�לב�.בזה�בקרואים�ולמעט�בבדחנים�וכיוצא
�שמצוה�חשובה�יפל�עף��אועל�כן�.סדרי�הלימוד�והתפלה�והישיבה

�וכלה �היא�מאד�לשמח�חתן �וביראת�אבל�ב, �המדה�ובמנין נסוך�'
�יתברך �"�וע,�ויתעלהעל�פניהם�לכבודו �ויפה�תיקן אותו�כ�יפה�דן

�ישיבה �בזהראש �וגדר �תקנה �ח"וע(��לעשות �שם �סי"ע �ח �רפג' וקונטרס�,

��.)כב'��סימילי�דבי�הלולאיד�וקונטרס�'��סי�וישוע�הבןשבוע
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�במועד �פרקמטיא �לעשות �שאסור �מבואר �בגמרא �האבד�, ובדבר

והנה�אף�על�פי�שאין�היתר�לפתוח�.�וראה�אליבא�דהילכתא,�מותר
�מסוי �באופנים �אלא �במועד �,מיםיחנויות �העם �המון מימים��נהגו

�במועד �החנויות �לפתוח �ימימה ,� �שכתב �סופר"בשווכמו �חתם �ת
�סי"או( �ח �המועד)א' �בחול �החניות �פתיחת �הנתקלקלש�,�אודות

השורה�בעוונתינו�הרבים�ונתפשטה�המספחת�מימים�ימימה�ולא�
,�פרצהאבל�אם�יש�בידו�לעמוד�ב.�ישמעו�על�כן�מוטב�יהיו�שוגגין

�וא �ואשרי�חלקו �ם�ישמע�יברכו�דאשריו �.ויעל�על�במתי�הצלחה'
שמנהג�,�יוסף�שווארץ�בעל�התבואות�הארץ'�ובאמת�העיד�הגאון�ר

� �בזמנו �כק(ירושלים �שנה"לפני �החנויות�)נ �המועד �חול �שבימי �הוא
בשערי�(ואין�עושים�בהם�שום�עבודה�,�סגורות�כבימי�שבת�ויום�טוב

�עמ �ירושלים �).מב' �זכות �לימוד �יש �אם �הפוסקים �הנוהגים��ודנו על
��.לפתוח�החנויות�בחול�המועד

�"ובשו �יו"ח(�ג"מהרשת �סי"א �ד �מ�הביא�)כה' �דודספר בהלכות��(שבילי

ק�"מו(�העולם�בזה�על�פי�הירושלמי�מנהגשמיישב�)�ד"�סתקלט'�מ�סי"חוה

אמר�רב�אבא�בר�ממל�אילו�היה�מי�שימנה�עימי�התרתי��)ג"ב�ה"פ
�ול�המועדמלאכת�ח �עוסקים�ושונין�יכלום�נ, �שיהיו �אלא�כדי תנו

�בתורה �ויגעין �ופוחזין, �ושותין �אלא�אוכלין �כן �ואינו והנה�בודאי�.
מכל�מקום�יש�ו,�לא�התיר�רב�אבא�בר�ממל�ונשאר�הדבר�באיסורו

ויפה�,�לנו�ללמוד�דאנו�רואים�שהבטלה�מביאה�לידי�כמה�עבירות
�לכן�אם�,משכחת�עוןתלמוד�תורה�עם�דרך�ארץ�שיגיעת�שניהם�

�המועד �חול �מלאכת �הותר �בממונו �האבד �דבר �בשביל �שכן�, כל
והבטלה�בזמן�הזה�גורם�עבירות�ואבידת�,�אבידת�נפשו�דחמיר�טפי

��.נפשו�ואין�לך�דבר�האבד�גדול�מזה
�זכות�שלפעמים�אם�לא�יפתח�חנותו��לימד)�יזק"ס(�ובמחצית�השקל

�ויפסי �שם �ויתרגלו �אחרות �לחניות �הקונים �ילכו �אליו�קו לבא
גבי�)�ג"תקלט�סי'�בסי�(בר�האבד�כמו�שמצינווהוי�ד,�הלקוחות�הקבועים

�לנכרי �ריבית �הלואת �ב. �להיות �צריך �זה �לטעם �גם �צינעאאמנם
� �בסי(כמבואר �ס' �ב"תקלח �האבד) �דבר �בדין .� �הלכהועיין '�סי(�בביאור

��).ה�אינו"ג�ד"תקלט�סי
�שכל�בעלי�הנמדיהמנהג��תמה�גם�כן�על�)ו"�סטשם(�ערוך�השולחןוב

כבר�צווח�כתב�ש�ו,החנויות�יושבים�בחול�המועד�כמו�בכל�השנה
�,ככרוכיא�ולית�מאן�דמשגח�בו�ולא�נזהר�מזה�אלא�מעט�מהרבה

�בזה �יש �היתר �.ואיזה ��ולפיכך �ישראלכתב �כלל �על �זכות �,ללמד
�אם�ש �לגמרי �אסורות �מלאכות �בעלי �של �גמורות מלאכות

אסר�רק�מסחר�שאין�זה��אבל�משא�ומתן�נ,מדאורייתא�אם�מדרבנן
�וזה�ששנינו�.תמידיות�יום�יום�ואין�לו�היזק�אם�ימכרנה�ביום�אחר

�אלא� �בחנונים �אינו �בצינעא �מוכרין �וכלים �כסות �פירות מוכרי
�ואין�לו�,במוכר�פירותיו�שבשדותיו�וכסותו�וכלים�שעשה�או�שקנה

�כי�כשימכרם�לא�יהיו�לו�,הפסד�אם�ימכרם�היום�או�לאחר�המועד
�אבל�מי�.ג"�וכן�מוכרי�תבלין�או�ירקות�מיירי�בכה.כירהאחרים�למ

שפרנסתו�מחנותו�וממנה�מתפרנס�יום�יום�הלא�אין�לך�דבר�האבד�
�מזה �יו,יותר �שמחת �להוצאת �יקמץ �בודאי �חנותו �ינעל �,ט"�ואם

אם�ינעלו�שברור�ו�.ט�מותר�לישא�וליתן"בשביל�להרבות�בכבוד�יוו
�יו �בשמחת �יש�להזה.ט"החנויות�ימעטו �דלת��ורק ירם�לפתוח�רק

��.ר�גמור"אחת�אם�הם�ברה
�"וע �חמדע �ס"אס(�בשדי �המועד �חול �מערכת �עשו��)ז"ד �מקומות שבכמה

�אפילו�בדבר�האבד�למיגדר�פרקמטיא�שלא�לעסוק�בגדרים�וסייגים
נים�יאנשי�אמונה�המאמשכתב��שהברכי�יוסףבשם��והביא�,מילתא

�ה �בתורת �מועטים' �המה �רז, �בדברי �והאמינו �ידעו �"ולו ובטחו�ל
�בחול� �ומתן �במשא �שירויחו �ממה �יותר �כי �הקדושים בדבריהם
המועד�באיסור�ירויחו�לאחר�המועד�בהיתר�וטוב�להם�בעולם�הזה�

רבינא�היה�לו�סחורה�ש�:)י(�כמו�שמצינו�במועד�קטן�,ובעולם�הבא
�אלפים �בששת �המועד �בחול �למכור �המועד, �חול �לאחר �ומכרה

��.��בשנים�עשר�אלף�����������������������������

íéâã úìéëà éøçà óøù ïéé úééúù  
�ציידא �אדא �לי �אמר �רב �וחלבא,ואמר �תחלי �ולא�,�כוורא �מיא

�ולא �שיכרא �או��.�חמראשיכרא �דגים �אכילת �שאחרי ופירושו
ועדיף�לשתות�,�שחליים�או�חלב�עדיף�לשתות�מים�מלשתות�שיכר

�שהרוצה�לשתות�אחר�אכילת�דגים�ישתה�מים�.שיכר�מלשתות�יין
וכתבו��.ואם�אין�לו�מים�ישתה�שיכר�אבל�לא�ישתה�יין,�ולא�שיכר

ר�סכנה�לשתות�מים�אחתופסים�ל�שבזמן�הזה�)ה�כוורא"ד(�תוספותה
�דגים �אכילת �שרפואות�, �שמצינו �וכשם �הטבעים �נשתנו ושמא

�הזה"בש �בזמן �טובים �אינם �הר.ס �כתב �העת�"�וכן �שבאותה ח
ובאותו�המקום�היו�הרופאים�אומרים�להם�שכשתאכל�דגים�שתה�

ומשמע�מדבריו�שדברי�הגמרא�הם�רק�באותו�,�אחריו�מים�ולא�יין
�וזמן �אשר�.מקום �יס�א"פ(�י"ובהגהות �שדו)כח' �שגדל��כתב �מים קא

�על�א"ובחידושי�רעק�.בהם�וניצד�בהם�מעולים�אבל�שאר�מים�לא
�סי"יור(�ע"שו �ד �ס' �התוס)ה"קטז סכנה�ש�ותפ�הביא�להלכה�את�דברי

�)ו"שם�ס(�בערוך�השולחן�כ"כו.�לשתות�מים�אחרי�אכילת�דגיםהיא�
)�ח"ד�הי"דעות�פ(�בכסף�משנה�וכן�כתב�.)ק�עט"קע�ס'�ח�סי"או(�ובכף�החיים

�בבלשרפואת �מלכות ��והנהגת �משונה�, �הגמרא �חכמי �היו שבה
�הארצות �משאר �קטן�, �דמועד �קמא �פרק �סוף �שאמר כדאשכחן

�מים �עליו �לשתות �הדג �שרפואת �הרפואה�, �דרך �ארצות ובשאר
��.שלא�לשתות�עליו�מים

�בגמרא �המבואר �לענין �אכילת�ש�וגם �אחר �לשתות �אין �ודאי יין
�דגים �בתוסכתב�, �נהגו��ו,םלא�כל�המקומות�שוישש�"הרא' עכשיו

�יותר �טוב �שהיין �בהלכה. �מצויינים �סי(�ובשערים �ס' �ב"לב כתב�)
�ש �שאפשר �אכילת�כךמשום �אחר �שרף �יין �לשתות �העולם �מנהג

�סי�צ"שעה�ראה(�דגים ��,)ק�מו"קעד�ס' לדברי�הגמרא�אין�לשתות�שכיון
�וחמרא �שיכרא �לשתותלו, �אסור �מים �גם �בראשונים �המבואר �,פי

'�א�סי"חי(ת�משנה�הלכות�"בשווכן�כתב��.רףעל�כן�נהגו�לשתות�יין�ש

�ודן�אם�יאמרו�הרופאים�בזמנינו�שאין�סכנה�בשתיית�יין�יוכלו�,)ריא
אפשר�גם�ש�וכתב�,)ד�עמוד�שצט"שבת�ח(�שניבחוט�כ�"וכ.�לסמוך�עליהם

אבל�מים�בטעם�וצבע�,�גם�זה�אינו�בכלל�מיםשלשתות�מיץ�פירות�
�הם �מים �עדיין �וכדומה .]� �סק"�פנהיולדת�ורתתוראה �לענין�"א ז
�כ"יולדת�האוכלת�ביוה ש�אחר�הדגים�אלא�את�"שלא�תשתה�יי,

�הסעודה �בסוף �שנותנים �הלפתן �או �המיץ �אדמו]. �הזקן�"אך ר
��).קיח'�י�קה�עמ"ראה�קובץ�באו(מקארלין�נהג�בשתיית�יין�אחר�הדגים�

� �חיים�ושלוםובספר �(�דרכי �ליל�שבת �סיסדר לשתיית��הביא�טעם�)שצו'
ין�יג�דמצרפין�ראשי�תיבות�ש�,סודהעל�פי��דגים�ש�אחר�אכילת"יי
ב�"ח(�קול�מבשרע�"�וע.�עודש"עייו�,י"אותיות�שם�שדועולה�לרף�ש
�עמ �הרה)רלו' �בשם �אחר �"�טעם �מפשיסחא"הררק �שתיית�ב �בטעם
��.ש�אחר�אכילת�הדגים"יי
אמר רב אמר לי אדא ציידא כוורא סמו� למסרחיה��

)א"ימועד קט
 (  מעלי
,על�רב�שלא�שח�שיחה�בטילה,�ל�כתב�בריש�ספרו"ם�ז"ל�והלא�הרמב"י

�המפרשים�מנ �ז"ל�להרמב"והקשו �זה�על�רב"ם �ל�דבר �אפיק�לה, ותירצו
�קיא(�בחולין�ש"ממ �ט�אסור"ט�בר�נ"דרב�סבר�נ:) �בפירושא�אתמר. ולאו

,דהוה�עובדא�ועשו�לרב�בקערה�סמנים�בשביל�כאב�עינים,�אלא�מכללא
ואמר�יהיב,��וטעם�בו�טעם�סמנים,ובערב�הביאו�לו�תבשיל�באותה�קערה

�האי �טעמא�כולי �השומע�דס, �נ"ומזה�הבין �נ"ל �ט�אסור"ט�בר דאם�לאו,
��דינא�לא�היה�רב�מדבר�דבר�זהנפקא�מינה�לענין נמצא�רב�היה.�ד"עכ,

ד"ל�בס"ונ.�ואיך�כאן�דבר�במילי�דעלמא,�נזהר�שלא�לדבר�במילי�דעלמא
�דינא �לענין �רב �אמרה �דגם �דגים, �צד �מציידא�שהיה �דג �קנה �אחד ,דאם

�מעות �לו �ונתן �שניצוד�היום, �ואחר�שקבל�המעות�נתחלף�לצייד�דג בדג,
ונתן,�כי�קנה�זה�דג�שניצוד�היום,�וי�מקח�טעותל�ה"די,�שניצוד�יום�הקודם

שהדג�יפה�אחר�שניצוד�יותר�מעת,�ל�רב�בזה"וקמ,�לו�דג�שניצוד�אתמול
��.ואין�עליו�טענה�ותביעה,�ולא�גזל,�כ�לא�הוי�מקח�טעות"וא,�שניצוד

)ãàãâáî íééç óñåé åðéáøì òãéåäé ïá(
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קטנה��)בית�חרושת(פאבריק�ן�די�ב�נשאל)ד�צ'ב�סי"ח(�ג"שת�מהר"בשו
ויות�וזהו�פרנסתם�שלא�קים�של�נייר�הנצרכים�לחנה�ששעושין�ב

�וצריכים�לשלם�להם�,להם�פועליםיש��ו,ברווח�רק�בדוחק�קצת
� �בין �שכרם �אם �יעבדו�אםביןויעבדו �זה��,�לא �דבר �אם ונשאל

הבעלים�אם�לא�יעשו�מלאכה�יפסידו�יון�שדבר�האבד�ככ�נחשב
��.מכיסם�מה�שצריכים�לשלם�להפועלים

�סי(�שובהתרי�שעבהנה�ו �סק' �בשם��יוסףהברכי�בשם��כתב)א"תקלז
�נחשב�ל�,י"�כתם�פרובנצאל"מהרבת�תשו אלא�דבר�האבד�שאין

�ש �הענין�הואההפסדבאופן �אותו �את��בגוף �עושים �שבו
�,המלאכה �כמו �אחר �ממקום �הוא �ההפסד �אם באופן��אבל

�חשוב�אין�זה,��חינםשההפסד�הוא�מה�שיצטרך�לשלם�לפועלים
� �להתיר �האבד �מלאכהדבר �לעשות �דעת�אך�.מ"�בחוהמחמתו

�"שמהרה �שג �לאסור �זהאין �באופן �במלאכה�, �שאינו �הפסד וגם
�עבודה�במועד �ידו �על �להתיר �האבד �דבר �עצמה�נחשב והביא�.

�ש �גם �שהמדברי �סי"או(�י"ערך �ח ��)תקלז' �שחולק �נראה סברת�על
�פרובנצאל"מהר �ו�,ם �הוכיח �מדברי �גם �"בהריטכן �.בסוגייתינוא

�בהם�ו �שהותרה �שמצאנו �מקומות �מכמה �כן �להוכיח הוסיף
,�אכה�מחמת�דבר�האבד�גם�כשההפסד�אינו�בגוף�הדבר�עצמומל

�בשו �המבואר ��(ע"כגון �שמ�)ז"סטשם �שאר�ותר �אם �כרם לבצור
�בוצרים �ו�,השכנים �לעשות �ו�חביגםמותר �לצורך �ת �אףהיין

�החביש �עשיית �החביתין�ובמלאכת �ועשיית �האבד �דבר �אין ת
שם�(�ע"בשו�וכן�מבואר�עוד�.א�מלאכה�אחרת�מבצירת�הכרםיה

�שמפסידיש�)ג"סי �אתעכברים �ומותר�ם �לצודן �מותר �האילנות
�דבר�האבד�אין�אף�שבגוף�החפירה�בקרקע�,לחפור�בקרקע�לצודן

�אחר�רקאיהו �מהפסד �להציל ��הכנה �מותר�. �כאן �אף �כן ואם
�פועלים �להציל�מהפסד �כו. �ן �עוד �סי"יו�(ע"בשומבואר �'ד )�א"ס�קנט

� �מקבלתבענין �הגמרא�,נכרי�ריבית �אלן�אישמדין �כדי��מותר א
ב�הכל�ו�שיש�עול�מסים�וארנונות�חשומכל�מקום�בזמן�הזה,�חייו

�חייו ��וא,כדי �ןכם �להקל �הזה�מסתבר �לאנשים�"�בחוהבזמן מ
,�ך�ולהוביל�הסחורות�ממקום�למקוםיפ�להול"כעשאינם�עשירים�

�ש�כיון �איסור�בזהאין �משום �רק �אלא �מלאכה �עשיית �משום
כיון�דאי�להתיר��נראה�וו�ובזהית�מלאכהיסחורה�דקיל�טפי�מעש

�דודשבישב�ובפרט�.שאינם�עשירים �מ�סי"בהלכות�חוה�(לי )�ד"תקלט�ס'

הבטלה�ש�הקילו�בסחורה�כיון�שבזמן�הזהירושלמי�בשם�הביא�ה
�איסורים�יותר�חמורים ם�זה�מקילים�כתב�שמטעו�,מביאה�לידי

�.]כה'�ד�סי"א�יו"ג�ח"�מהרש�עודעייןו,�:ראה�לעיל�י[מ�"עתה�בסחורה�בחוה
�ח�סי"או(�הערוך�השולחןוכן�דעת� �ס' �שכשיש�הפסד�מכיסו�)ג"תקלג

ולכן�אם�משלם�,�מותר�לעשות�מלאכה�במועד�משום�דבר�האבד
��.מותר,�לפועלים�בעד�כל�יום�אף�אם�לא�יעבוד

�וכ ��תבכן �(�ג"שמהרהעוד �)ב"סקשם �בתים�לענין ��שאינםבעלי
� �עשירים�שיש�להם �חרושת(פאבריק �נ)בית מותר�ש�,ירותי�לעשות

�לעשו �שישנו"�בחוה�מלאכהתלהם �באופן �מבימים��מ קצת
,�צינעאאפשר�יעשו�בש�וכל�מה�,אחרים�כגון�שיעשו�רק�חצי�יום

� �המבואר �שם"יו(�ע"בשוומטעם �חשש�)ד �חייו�ועכשיו �כדי �הכל ב
�יש��אם�ובפרט.י"מחמת�עול�המסים�וארנונות�וגודל�דחקות�בנ

זיק�ח�צריכים�ממון�רב�להולכןבישיבות��להם�בנים�לומדי�תורה
�,םאות �לחייב �יכולים �אנו �אין �הדין ��ומעיקר ם�יהאבותאת
�מזה,�בישיבותזיקםחלה �גדול �האבד �דבר �לך �גרע�,�ואין �ולא

� �יאכל �מה �לו �שאין �שמפועל �שאינו��לתתמותר �אף �מלאכה לו
�כיון�שמן�הדין�אף�כאן�,)ב"�סתקמב'�סיח�"ע�או"שוכמבואר�ב(דבר�האבד�
� �מחויב �בנילהחאינו �הגדוליםוזיק ואם�עושה�מלאכה��,�ובנותיו

�ד �יאכל �מה �לו �שאין �עני �פועל �כמו �הוי �אלא��,מותרלצורכם
��.אפשר�לשנותשישנו�קצת�במה�ש�������������������

äàáä äìøâää  
éà êøòéú"ä  

ëá'ìåìà   

מ צורבא מרבנ
"ש' עד שיהא ש� זק
 או תלמיד וכו
  .)ו ק"ומ(  דאיכא במתא כל מילי דמתא עליה רמיא

�הוא�ת33@ �נן�תלמיד�שהוא�צורבא�מרבאוח�"לפי�שאמר�זקן מזה�מוכח.
ח�גדול�רק�במתא�לפי�ערך"ג�שאינו�ת"דצורבא�מרבנן�דאיכא�במתא�אע

��.עליה�רמיא�מילי�דמתא.�אנשי�העיר�הוא�צורבא�מרבנן
)íéãåîìá òåîùì ,å óã(.

  ):ח ק"ומ(  לפי שאי
 מערבי
 שמחה בשמחה
�יליף�מקרא�דשלמה�ובירושלמי אין�מערבין�שמחה�בשמחה�בגמרא�דידן

�תוס �כתבו �זאתד' �שבוע �מלא �מדכתיב �"�ונ,יליף �צריכא �דתרווייהו דאיל
�אחרת �אשה �של �נשואין �מחמת �לערב �אין �דהתם �אמינא �הוי מיעקב
�אשה�מתקנא�אלא �ואין �לזו �נעשה�צרות�זו �אחרת�שהרי בשמחת�נשואין

,כ�שאר�שמחת�מותר�לערב�להכי�מייתי�מקרא�דשלמה"בירך�חברתה�משא
קא�שני�מיני�שמחת�אין�לערב�יחדואי�מקרא�דשלמה�לבד�הייתי�אומר�דדו

��.ל"אבל�שמחת�נשואין�שהכל�מין�ושם�אחד�מותר�לערבם�יחד�קמ
)á÷òé ïåéò, ç óã(:

  ):ח ק"ומ(  לפי שאי
 מערבי
 שמחה בשמחה
ל�כנגד�קדושת�יצחק�אבינו"�שבת�קודש�חשבה�האריזדלילסעודה�ראשונה�

�"ע �ובתנחומא �פקודי"סו(ה �פ (� �מפורק �מונח �והיה �המשכן �על טבתדרש
�ושבט�ואדר�וכו למה�לא�עמד�מיד�מפני�שחשב�הקדוש�ברוך�הוא�לערב'

�יצחק�וכו �שמחת�המשכן�בשמחת�היום�שנולד�בו הריני�מערב�שמחתכם'
וצריך�להבין�מה�שאמר�הטעם�כדי�לערבב�שמחה�בשמחה.�שמחה�בשמחה

אדרבא�הא�אמרו�דאין�מערבין�שמחה�בשמחה�ומהאי�טעמא�אין�נושאין
ענין�שמחות�אלו�הם�מסוג�אחד�ושייכים�זה�לזה�והואאבל�.�נשים�במועד

��.רק�ריבוי�שמחה�ואינו�בגדר�מערבין�שמחה�בשמחה
)÷éãö éøô,è úåà çìù (

 מערבי
 שמחה בשמחה מנל
 דכתיב ויעש שלמהדאי
ו
  ):ח ק"ומ(  'וכו

ימים�קודם�החג�ולא�המתין�עד�החג'�ז'�ה�חנוכת�בית�ה"עלמה�מדעשה�ש
ומדקדקים�הא�עד�דאתא�שלמה�מאן.�מחהבשמחה�כ�שאין�מערבין�ש"אע

�וע �גופי"אמרה �שלמה �כ �כמ' �ואפשר �קרא �משום �תוס"יליף �ש בשם'
�מדכתיב�מלא�שבוע�זאת�ופסקה ט�לא"כ�מ"ם�באמת�וא"�הרמבירושלמי

�יליף�שלמה�מני"מייתי�הש �קרא�דהוי �ןס�האי מ�הוי"ודוחק�לומר�שהלמ,
�אקרא �ואסמכהו �שלמה �ואתא �מפקי"וי. �דשלמה �ל �דלדידי' �מקרא הוי'

�הש �לא�מייתי �דרשא�ולכן �לא�הוי �לא"דרשה�ולדידן �קרא�דלדידן ס�הך
�יהי �ימים�ואכלו'ימים�וז'�אמנם�השתא�שעשה�שלמה�החג�ז',�מוכח�מני'
�ב"ביה �והסכים �ראי"כ �לן �יש �שם �כמבואר �ידו �על �ק �דאין' �אמת דהדין

��.הג�דמדאורייתא�אין�לנו�ראי"מערבין�שמחה�בשמחה�אע
)úçíøôåñ  ,úåëåñ(

  ):ח ק"ומ(  איבעי ליה לשיורי באמה כליא עורב
�והוא �הקדושה �אל �יתקרבו �לבל �החיצונים �כל �שהמיתו �יומת �הקרב והזר

�ב�שהיהרמז�אמה�כליא�עור �במקדש�כדאיתא�בגמ' �לא�יהי' �למען מקום'
�ה �מקדש �על �הרשע �שבט �ולאחוז �לנוח �י"בבנ' �משמרת. �ענין �זהו והנה

.י"כ�למשמרת�בנ"ג'�הלוים�תמיד�במקדש�להיות�נעורים�כל�הלילה�זה�הי
הגבורה�והצמצום�לכן�הם�היו�מבחוץ�לכהנים'�ומה�גם�שהלוים�היו�מבחי
�כמ �החסדים �"שהשפיעו �נ(ש ��בתהלים �יופי') �מכלל �השפעות'מציון �כל

�יוצאים�משם �עזרה�שהי. �לשון �וזהו .י"במקדש�להיות�עזרה�וישועה�לבנ'
.י"ט�לבנ"והכהנים�מפתחות�העזרה�בידם�להשפיע�כ)�א"מא�"פתמיד�(ש�"וז

)äîìù úøàôú,øáãîá (
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