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  א"זיע) מזרחי( é÷øùî ãåãר "לאור משנת רבינו מאור הגולה כמוהר äëìä úåçøà] י מפעל "ל ע"יו
  

Q ע"ימי בין המצרים התש R  
  
  
  

  

 
 u  mipiiprd okez  u      

  rbx ... zeppeazda!  -             lr xie`d bfn  .                    

`qxib inwe`l -  ze`qxib ipeir ipipt ite zelitzamihe.  inr engp engp heita.   

` . zefepb   -     zk l`lkz jezn mirhw" i xdenk"x a wgvi"rif dpe mdxa` x"` .  

a. oniz ibdpn iyxy - ycegd zkxa e` zfxkd oipra , gxew qgpt iax oe`bd z`n
hily"` ,zk meliv `aed ekezae"pd oipra daeyz i"enl l"xdenk f"rif gxew miig x"`.     

b.  dkld xexia-  mixvnd oiaa epiigdy zkxa oiipra ,z`n dxd" mlren wgvi iax b
hily"`.   

c.  dkld xexia - milk ixaya dvwen oiipra,  z`ndxd"diwfg iax be hily yagc"`.   

d.   yxcnd zia - fg zecb`n hwl"`neic `piipra l.  

e.  zekld mibdpne -  `neic `piipra.  
  

äuuuä  
  

"äøåñîå äëìä"  
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  זו נתרמה חוברת 

  נ הצדקת "לע

  ל"ר עואד ז"מרת שרה ב

  ל"ר יוסף עמרני ז"אשת המנוח הר

  ע"ע יום רביעי יא תמוז התש"נלב

 ה  "תנצב
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�àñøéâ éî÷åàì�  
" אנא אב רחמן" בפיוט הערה חשובה להעיריש 

הנאמר במנחת תשעה באב בקהילות הבלדי ויסודו 
קרית "המתחיל [בבית השביעי , מרבינו סעדיה גאון

קיה רחו" רחק"הגירסא בתכלאל עץ חיים היא "] עדתך
ל שהדבר "רבי לוי קשת זצ צ"והעיר הגה, עם קרוביה

שהרי איך יתכן , מוכח בעליל שטעות סופר נפלה בכאן
ק הקרובים לציון ולירושלים בו בעת לומר שירח

ולא יתכן לומר , שהקרובים לירושלים הם עם ישראל
שהכונה לאלילי העמים הקרובים והרחוקים הנזכרים 

כי מה מקום להתפלל כעת על ריחוק ' ג ח"בדברים י
גם לפרש שמדובר על האויבים הקרובים , האלילים

ב "כמו שמצינו בספרי דברים פיסקא נ[והרחוקים 
והלא אם נפחדים הם יריאים הם , דכם ומוראכםפח

אינו ] אלא פחדכם של הקרובים ומוראכם על הרחוקים
כי משמעות , נראה כי לא יפול שם קרוביה על אויבים

קרוביה הוא שייכות אליה ואם היה כתוב רחוקים עם 
ו במשמע על אויבים קרובים ניחא אבל קרוביה אינ

ל "י צובירי זצ"גרר ה"וכשהציעו הדברים לפני מו, כלל
  . הסכים לזה שהדברים נראים שטעות סופר היא

ג שהוא המקור לפיוט זה נמצאה "בסידור רס ואכן
והכונה היא , רחוקיה עם קרוביה "רחם"הגירסא 

ברכות ' לצדיקים גמורים ובעלי תשובה כמובא בגמ
, ז שלום שלום לרחוק ולקרוב"פ בישעיה נ"עה' ד ב"ל

 .ש"ליה עיילכל חד כדאית 

ââââ
òâø... úåððåáúäá!  

                                                          øéåàä âæî  ìò...                                                
האם מזג האויר גם מושפע מחיי הלחץ שאנו האם מזג האויר גם מושפע מחיי הלחץ שאנו האם מזג האויר גם מושפע מחיי הלחץ שאנו האם מזג האויר גם מושפע מחיי הלחץ שאנו 

 ????יץ אותנויץ אותנויץ אותנויץ אותנוהוא מלחהוא מלחהוא מלחהוא מלח    ,,,,או שמא להיפךאו שמא להיפךאו שמא להיפךאו שמא להיפך    ,,,,שרויים בושרויים בושרויים בושרויים בו

êë åà êë , íéðùáù øéåàä âæîá ÷ø ïðåáúð íà

éðùøåã øîåà àåäù äàøð úåðåøçàä , éðôì ãò íà

 äðù íéøùòóàå  ìù úåôå÷úä äéä úåçô

åëå õé÷ óøåç ' åéäå ïðîæá úåøãåñî

 óøåçä òéâî øùàë íéòãåé

 éòöîå éãâá úà íéàéöåî

íãéåáäî óøåçä , úôå÷úì

àùî óøåçä ìë" ë

ò åðà åðéðîæá íéã

 íééðåöé÷ íééåðéùì

 øéåàä âæîá ãåàî

 íéèòî íéîé êåú

ãáìá , íåçå áøùî

 àåùðî ãáë

 úéôøåç úåøéø÷ì

 ãò íéððåòî íéîéå

 íùâ éôåèôè éãë

 ìù åîåöéòá

õé÷ä , ïéãä àåäå

 ìù åîåöéòá

 íåç éîé óøåçä

íéøéãð , íééåðéùäå

 íéëìåäå íéàá

íåàúôá , äéä éîå

 íîåöéòáù ïéîàî

àøð æåîú éîåé ìù ä

 úåáøì óøåç éîé

íéáåèø íéùéáë , êãéàîå

 íéîé åàá òåáù åúåàá

øåðúë íéøòåá .ïàë äøå÷ äî ,

 ïéçáäì åìëåé íéððåáúîäå

 äéäðå êìåä ÷ø áöîä äðùì äðùîù

øúåé äðåùî øúåéå ,àå"íéðéîàî åðà ë 

á÷äù"åðéãîìì åîìåòá úàæ äùåò ä...   

åà íéâã ìù íåéøåå÷à åúéáá åì ùéù íãàì  דדדד""""מלהמלהמלהמלהוווו

íúåà ìãâîù úéáá åì ùéù ãîçî úåéç øàù åá, 

ïéðòä éôë øå÷äå íåçä íäì äðùîä øéùëî åëøèöéù ,

áø íåçî åà áø øå÷î åúåîé àìù,  íåàúô íà äðäå

ðä øéùëîä ìò õåçìì ìéçúéå íãà äæéà àåáé" íòô ì

íåçì íòôå øå÷ì , åììåúùé íéðôáù íä éàãåá àìä

äçåðî øñåçá äðàå äðà , åøîàé íéùðàå

 øòö äæ íúåà äðòî äúà òåãî åì

òá"íâøåäì äöøú íàä ç , ïëà

 àôåøä àåä íãàä åúåà íà

éòù ïéáîù øðéøèéåä" æ

 äàåôø äæéà íäì àåáú

 åäåìàùé àì áåù íðééðòì

íåìë . àåä íà ïë åîëå

äòá" íáäåàù á

íúáåèá äöåøå ,

 äæ äùåò éàãåá

íäì êøåö äæéàì. 

 åðçðà äðäå

 åúåàá íéàöîð

áöî ,åòá ïàëä" æ

 íåéøåå÷àä êåúá

á÷ä ìù" ÷øå ä

á÷ä" äæ àåä ä

 úà åðéìò ìéòôîù

 øéåàä âæî ééåðéù

 ïàëì íééðåöé÷ä

ïàëìå,  àôåøä àåäå

äòáä àåä"á,  éàãåáù

  åðéúáåèì àåäàå" ë

ïéðòä äî  äúåà ìù

äáåèä?   

àéä äáåèä äúåàù  לללל""""יייי

 äæ éãé ìò àåáúù úåððåáúää

àôåâ , øîåìëåàëìù ' øéùéä øù÷ä

é åðàùá÷ä úà ùåçìå úåàøì íéìåë" ä

 åúòôùäî éòöîà íåù àìá éîåé íåé ïôåàá

á÷äù øéåàä âæî øù÷ åðéä"åéàåøáì äðúîá ïúåð ä ,

 íåé ìë íéøîåà åðàù åîëå"õøàì øéàîä... åáåèáå

úéùàøá äùòî ãéîú íåé ìëá ùãçî" , øù÷ä åúåàå
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 úîøá äàéøáá íéàåøáä úòôùäá ïáåîë éåìú íâ

íúåéðçåø , åðééäå áéúëã"åâå åëìú éú÷çá íà ' éúððå

íúòá íëéîùâ "àå" ïð÷úë åéä íéðùä øùàë ë

äãîåìî ïéòë òåá÷ äéä øù÷ä åúåà ïøãñë úåôå÷úäå, 

àùî"ðä øù÷ä øùàë äúò ë" ùåáéùá ìåëéáë åðéä ì

äãîåìîë åðéà øáë ìáà ,øù äàøð àìéîîå" ïëàù ì

íéìãúùî å øù÷ä àåäå úååöîä íéùåòå íéîéé÷î

î ìåëéáëäãáìá äãîåì ,á÷á úå÷éáãä ïëéä ìáà" ä

 úðéçáá éãéîúä øù÷ä ïëéä"åäòã êéëøã ìëá" , íàä

á÷äî ïîéñ êëá ïéà" äòðîù øåæ äîãøúî åðúåà?  

øùàë íéøöîä ïéá éîéá øîàéäì  ונאים הדבריםונאים הדבריםונאים הדבריםונאים הדברים

äåòá åðøñç"îäéá úà ø" òéôùîä äæ äéä àåäå ÷

äíåöò ä úãåáòá äæ ìåãâ éæëøî ÷ìç ìò åðéìò ' ìù

áãääá úå÷é ' åìéàë äðáð àìù øåã ìëå åúùåã÷áå

åá áøçð ,àå" àåä åìà íéîéá øúåé ìåãâä ÷åæéçä ë

ä úáø÷ä úà ù÷áì 'áåè éì ,åá ä÷áãìä úà , ìëáùå

 äéäé åìéôà øù÷ä åúåà úà ùéâøð äìéôúå äåöî

äæá åðîã÷úä úö÷ åðùâøä ìáà úå÷ãá , úà åðéùò

ùîëå äåöîä ïéðò úøèî"çîøä ë"ä êøãá ì 'éåò"ù.   

ùë"æ áòîä ãåã úðåë" øåîæîá åøîàá ä ונראהונראהונראהונראה

)íéìäú ã÷( éëøá éùôð úà ä' ä' úìãâ ãàî ãåä øãäå 

úùáì: )á (äèò øåà äîìùë äèåð íéîù äòéøéë: )â (

äø÷îä íéîá åéúåéìò íùä íéáò åáåëø êìäîä ìò 

éôðë çåø: )ã (äùò åéëàìî úåçåø åéúøùî ùà èäì: 

åëå ')ãë (äî åáø êéùòî å÷é÷ íìë äîëçá úéùò 

äàìî õøàä êðéð÷: )èë (øéúñú êéðô ïåìäáé åâå' )àì (

éäé ãåáë ä' íìåòì çîùé ä' åéùòîá: )áì (èéáîä 

õøàì ãòøúå òâé íéøäá åðùòéå: )âì (äøéùà ìä' ééçá 

äøîæà éäìàì éãåòá: )ãì (áøòé åéìò éçéù éëðà 

çîùà áä': )äì (åîúé íéàèç ïî õøàä íéòùøå ãåò 

íðéà áéëø éùôð úà ä' äéåììä:   

ðë åðééäã"òù ì" ìù éãéîúäå øéùéä àìôðä øù÷ä é

á÷ä" äééåðéù ìò äàéøáä éùåãéçá åéúåéøá íò ä

äéúåëåôäúå , íéàèç åîúéì íãàä òéâî]úåðååòä ,

íéàèåç àìå [ä úà éùôð éëøá ìù úå÷éáãì àìéîîå ,'

çàå" øúåé ëáøòé åéìò éçéù éëðà çîùà áä'.  

÷ äëæðùîäéá äðáéù" åãáòìå åðéîéá äøäîá  רררר""""ויהויהויהויה

 äöéôç ùôðáå íìù ááìá ááì áåèáå äçîùáéëà"ø   .  

  

âáâ  
  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  



5 

 

òåãéë äéäàãâî ãçåéî ãç íéðåîã÷ä ïîéú éîëç éìå]äðù úåàî òáøàë éðôì [ íéáø íéøåáéç øáéçå  י ונהי ונהי ונהי ונה""""מהרמהרמהרמהר

íéàìôðå ,ìåãâ ùåøéô éøäîå íéâäðîå úåëìäá ìåìá ìàìëúä ìò"åéøáãî àéáäì äáøî íééç õòá õ , åéøôñå

ïîéú ìëá ãåàî åèùôúð ,åðéðôì åãøùù úå÷úòää éåáéø íéàåøù åîëå , íéáø íéøåáéç ãåò øáéç ïëå äëìäá

åìá÷áä ,åñôãð åéøåáéçî èòî êà åðéøòöìå ,åäì áì éîëç äãòä êåúî åîå÷éù éåàøäîå" ììëá ïîéú úåøöåà ìë ì

éøäîìùå"èøôá å ,äéå"éëà åðéãòá ïâú åúåëæù ø"ø .    
  

 óéñåäì ïéâäåðù ãøôñ éùðà âäðî åðôñåäù äî íò ïîéú éùðà âäðîë úåìéôúäå úåëøáä
 ìèä ïå÷éúå íùâä ïå÷éú ïåâë úåìéôúá åðè÷ìù íéùåøéôå íéîòè úö÷î åðùãéçù íéùåãç íòå

 áéáñ ìéòîä éìåù ìò ïåîéøå áäæ ïåîòô åîù åðàø÷ øùà øåöé÷á úåëøáäå úåìéôúä ïéðò ìò
 ÷çöé éðà ïîà åðéìò ïéâú íúåëæ ìàøùé õøà éðá äá íéâäåð øùà àúëìî úáù éðå÷ú íòå

ðå äðåëîä íäøáà áøéá ïè÷ä"ä.  
  מאה ברכותמאה ברכותמאה ברכותמאה ברכות

        

 ìà ééé íùáíìåò .éôá åúìéäú ãéîú ééé úà äëøáà. ééé úà åëøáå ùã÷ íëéãé åàù . ìéçúà
ììåë øåãñ  úåìéôúäå úåëøáäúåëåøòä ]åãñø[ ìàøùé ìë éôá...   

  

ïîçø íùá  úåëøá äàî êøáì íãà áééç ïðáø åðú
 ìàøùé äúòå øîàðù äìéìá ïéá íåéá ïéá íåé ìëá

êîéòî ìàåù êéäìà ééé äî.  àìà äî éø÷ú ìà
äàî. àìù úåéúåà óåìéçá íâå"á ú" äìåò äî ù

é"éúëã íéàéáðä ïî äøåúä ïî éøä äàî åðééä ö '
ò í÷åä øáâä íàðå"ò ïéðî ì" íéáåúëä ïî ì

ë äðä áéúëã"ë é"ë ïéðî øáâ êøáé ï"ë é" äàî ï
 ãåãå]àåä [ åéä íåé ìëáù åìà úåëøá äàî ï÷éúù

÷ íéúî ' íäì ï÷éúå ãîò êë äàøù ïåéë ìàøùéî
àîúåîä òðîðå åìà úåëøá ä.  

        

  
 òãêðçé  êëì íåð÷éú åðéã úéáå àøæò úåìéôúäå úåëøáä ìëù äìòúé íùäàì é óéñåäì øúå

äù éôì íäî òåøâì àìå íäéìòí íéàéáðä øåáéç,  úåøåâù åéäéå íúåà åððùéù íéùðàä úáåçå

ãéîú íðåùìá,  àø÷ð òøåâ åà óéñåîä ìëå òåøâì ïéà åðîîå óéñåäì ïéà åéìò òáèîî äðùî

äòåè àìà åðéàå äìéôúá íéîëç åòáèù...       

åëå óéñåäì ïéà åéìò ùåøéô ' òáèî äðùî àø÷ð
æç åòáèù"äòåè àìà åðéàå ì. îî éúòîù ' äîìù

øéá ' åúåðùì øåñàù úåëøáä òáèîù ïäëä ãåã
 éøáã øåãéñ øàù ìáà ãáì úåëøáä íúåç àåä
ïäá òåøâìå óéñåäì åì ùé úåìôúäå úåëøáä 

æø ïéøéëæîù äîî äéàøäå" ì]ù[ àìà ïéøéëæî ïðéà
æ ÷øôá åøîàù åîë ïîúåç ' ïäëä ììôúîå àîåéî

åëå ïåòä úìéçî ìòå äééãåää ìòå äãåáòä ìò ' íâå
áîøä øîà úåéðòúá"æ í''ì  úåëøá ììôúîå

åëå äéøåîä øäá íäøáà úà äðòù éî äðåùàø '
 éî äá íúåçå úåøôåù äééðù ìàøùé ìàåâ êåøá

äðòù ìâìâá òåùåäé åëå 'åëå äòåøú òîåù êåøá '
 ìåëéù éðôî úåëøáä éøáã øåãéñ øàù åøéëæä àìå

 íúåç íâå åðåùì úåçö éôë ïäá òåøâìå óéñåäì
 äðùî åðéà ãçà ïéðòäå ïäá äðéù íà úåëøáä
 ìàøùé åîòì äøåú ãîìîä åîë íéîëç òáèî

 ïëå äøåúä ïúåð áåúë úåàçñåðáåááîø" àìù í
øáå éåâ éðùòøà÷ óñåé éá"öæ å" éãåäé éðàùòù ì

ò åìà íéøáãá àöåéëå"áîø áúë ïëå ë" úåëìäá í
÷" íåúçì àìù éàùø åðéà íåúçì åøîàù íå÷î ù

 íàå íåúçì éàùø åðéà íåúçì àìù åøîàù íå÷îå
 áééçù àìà òáèîë êøáîå øæåç òáèîä ïî äðéù
 íùá øáã øîåàäå åøîåà íùá øáã øîåì íãà

òì äìåàâ àéáî åøîåàðù íìå ' øúñà øîàúå
éëãøî íùá êìîì.  

  

ë zefepb ë   
  �י "א כת"זיע ונהונהונהונה ר אברהם"ב    יצחקיצחקיצחקיצחקר "מוהרלמתוך תכלאל �
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àåäå äëøáä úàæ êøáé äìéìá ïåùéì íãàä àåáé øùàë ìëä úìéçú äñëúî àá åúèéî ìò" é

îà" éðéìéöúù éäìà ééé êéðôìî ïåöø éäé ïéò úá ïåùéàì øéàîå éðéò ìò äðéù éìáç ìéôîä ä

å íéòø íéøåäøä àìå úåòø úåîåìç éðåìäáé ìàå òø òâôîå òø øöéî äîéìù éúèî äéäú

àá úåîä ïùéà ïô éðéò äøéàäå êéðôìî" úéø÷î äðåùàøä äùøôä àø÷éå íìåòä ìëì øéàîä é

êøòùáå ãò òîù.}äøä÷ ïàå} {...{ åéãçé íåìùá åîë äù÷á é÷åñô åà ïåùàøä ÷åñôä åìéôà

éðéáéùåú çèáì ããáì ééé äúà éë ïùéàå äáëùà .éðëîñé ééé éë éúåöé÷ä äðùéàå éúáëù éðà. 

úîà ìà ééé éúåà úéãô éçåø ãé÷ôà êãéá . éðééçäå éðîéìçúå éçåø ééç ïäá ìëìå åéçé íäéìò ééé

 åà}... {ú ääáùà àî'íàðé í .  

ìéôîä êøáîå  øçà êøáé àìå äìéìá ïåùéì àåáéùë
 õöåç íãå÷ åøéúä íàå íãå÷ àìà åøåâç øéúäù
 úà äàåø åáìå úåø÷ì øåñàù éôì åéðúî ìò øáãá

ìëå äåøòä íùä úà øéëæäì ïëù.éô ' éúèî äéäúå
 ïä äðéù éìáç úìåñô éðîî àöú àìù äîéìù
 éìáç äãìåé éìáç åîë àåä øòö ïåùìå äðéùä é÷ìç
 åðéàù ìë êøãù äì ìáç àåáé íøèá åîë çéùî

 áåøî øòèöî ïùé] ãçà äðéùäù åøîà ïëå äðéùä
äúéîá íéùùî .[ åúèéî ìò òîù úéø÷ àøå÷å

úù ïåøëæä øôñá áåúë êéøö åðéà íéîëç ãéîì
 ãé÷ôà êãéá ïåâë éîçøã à÷åñô ãç ãáì] éçåø

ëò"ì .[ ïë íäéðá åîìçé åîë éðàéøáúå éðîéìçúå
ùøô"øå é 'ðåéä.  

                        

        ברכות השחרברכות השחרברכות השחרברכות השחר
        

àá êøáé ø÷åáá ìåâðøåúä ìå÷ òîùéùëå''îà é''äìéì ïéáå íåé ïéá ïéçáäì äðéá éåëùì ïúåðä ä.   
  

úåðä êøáî ìåâðøúä ìå÷ òîåùùëåëå éåëùì ï' 
éô 'ò ïë ìåâðøúä àø÷ð'' ïî åúøåöá øéåöîù ù

ëæî àøâç äéãòñ åðéáø ùøéôù úéëùî ïáàå' àôø
ëæîìà ìòîùé ïåùìá àø÷ð ìåâðøúä íâ ïëì' óø

 êøã èéáîå äôåöù íù ìò ïë àø÷ð øçà ùåøéô
 ìåâðøúäù äîëç úéùàø øôñá øîà éë äìòî
 ìàéøáâ òîåùù ãò àìà äìéìá æéøëî åðéà äæä

 úçúî çåø àöåé æéøëäì íéìùîùëå æéøëî êàìîä
 ìòå íìåòáù íéìåâðøúä ìë úøøåòîå äàáå åéôðë

ò øáâ àø÷ð ïë''ìàéøáâ ù.  íãà ìë êéøö êëéôìå
 ÷ìçî àåä éë øåçù ìëä øçáîå ìåâðøú åì úåð÷ì

æì äìéìä ' ïéðòá êéøàä ãåòå íäá æéøëîå íé÷ìç
íù ïééåòé äæ .  

ããã  
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ושיזכו ושיזכו ושיזכו ושיזכו     ,,,,כל מי שיש בידו מגנוזות חכמי תימן ורוצה לזכות בהם את הציבורכל מי שיש בידו מגנוזות חכמי תימן ורוצה לזכות בהם את הציבורכל מי שיש בידו מגנוזות חכמי תימן ורוצה לזכות בהם את הציבורכל מי שיש בידו מגנוזות חכמי תימן ורוצה לזכות בהם את הציבור
נא יואיל לשלוח נא יואיל לשלוח נא יואיל לשלוח נא יואיל לשלוח , , , , שיהו שפתותם דובבות בקברשיהו שפתותם דובבות בקברשיהו שפתותם דובבות בקברשיהו שפתותם דובבות בקברא א א א """"הקדושים זיעהקדושים זיעהקדושים זיעהקדושים זיעהמחברים המחברים המחברים המחברים 

 ....ה יפורסם במדור זהה יפורסם במדור זהה יפורסם במדור זהה יפורסם במדור זה""""ובעזובעזובעזובעזלמערכת למערכת למערכת למערכת 
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  י"לק           

  ברכת החודש או הכרזת ראש חודש
  
להכריז  מודעת זאת בכל קהלות ישראל 

בשבת שלפני שבוע שחל בו יום ראש חודש  
והנה יש שקורין לזה , היום בו יחול ראש חודש

חודש ובדברי קדמונים נקרא הכרזת ברכת ה
ויש שבת שאין מכריזין בה על יום , החודש

ראש החודש והיא שבת שלפני ראש השנה 
כיון שהוא , שאין מכריזין על ראש חדש תשרי

ואמרתי לברר כאן מקור הדין הזה . ראש השנה
ופשר חילוק השמות ברכת החודש או הכרזת 

  .החודש
נזכר ענין  דבר מוסכם הוא על הכל שלאוהנה 

אלא בדברי . ע"ם ושו"ס ולא ברמב"זה לא בש
ד "ל הר"וז, ונביא מדבריהם, הראשונים
שבת קודם ראש חודש אחר קריאת : אבודרהם

ההפטרה קודם אשרי מכריז שליח ציבור ומודיע 
או אם יהיה , לקהל באיזה יום יחול ראש חודש

ואומר תחלה יהי רצון , יום אחד או שני ימים
, ש"עיי' לכונן את בית חיינו וכו מלפני השמים

. קנב' א עמ"ץ ח"ד בסידור עץ חיים למהרי"והו
ג כתב "ז סק"תי' שתילי זיתים סי' מ בס"ומהרד

ח מברכים "א בשבת שלפני ר"בשם המג
א מבואר שיש כאן ברכת "ובדברי המג. החודש

החודש כלומר שאין זו הכרזה גרידא אלא ברכה 
ק זה אזכיר ולפני שנבאר טעם לחילו. לחודש

עוד מקורות בדברי קדמונים דהנה בספר 
ומה : ל"ט כתב וז"רנ' א ממיץ סי"היראים לר

שנהגו העולם להגיד חודש בשבת אין זה קידוש 
והמצוה , כי ראש בית דין אינו בינינו) החודש(

אבל , הזאת אינה תלויה אלא בראש בית דין
תיקנוה הראשונים להגיד לעולם ראש חודש 

ועוד אפילו היה ראש , בתלוי בולהיזהר בו ו
ובספר אור זרוע . ד בינינו אין צריך לקדש"בי
ומה שאנו : ב כתב"תנ' ראש חודש סי' הל

מברכין ראש חודש בבית הכנסת מי שעשה 
ראש חודש פלוני ביום פלוני אין זה ' נסים וכו

קידוש אלא הכרזה בעלמא שתקנו רבותינו 
יהיה להכריז בציבור בלשון ברכה שידעו מתי 

ומבואר . ראש חודש ויזהרו בכל הלכות החודש
כי עיקר הזכרת ראש חודש בשבת שלפני ראש 

וראו , חודש הוא הכרזה להודעת הציבור
להוסיף ברכות לחודש הנכנס בנוסח מי שעשה 

ואולי הטעם כדי שעל ידי זה יתנו לבם , נסים
אבל מעיקרא היא הכרזה , לזכור יום ראש חודש

ע שכתב כעין  "ק' הלקט סי ע שבלי"ועיי. בלבד
  .זה שהיא הכרזה והודעה לעם

אוצר התפילות בביאור תיקון תפלה  ובסידור
והנה מנהג כל תפוצות ישראל : ל"כתב וז

כי , להכריז על ראש חודש בשבת שלפניו
בשבת מתקבצים כל ישראל לבתי הכנסיות 

' ואפילו אותם שאין רגילין לבקר בהיכל ה
הם מתי יחול ראש ומודיעים ל, בימות החול

אבל בסידור רב עמרם גאון . חודש בשבוע הבא
מסודרת הכרזת החודש ביום ראש החודש 

אחר קריאת התורה אומר (ומקדש : ל"וז, עצמו
' וגולל ספר תורה ואומר יהי רצון וגו) קדיש

מי ' שנשמע וגו' לקיים וגו' לרחם וגו' לכונן וגו
ש "ל ועיי"עכ' ח פלוני וגו"ר' שעשה נסים וגו

ב איזה הודעה יש כאן אחר "וצ. כ בזה"מש
שכבר אמרו יעלה ויבא בערבית ושחרית   

  .וקראו הלל
שיסוד הזכרת ראש חודש בשבת  ונראה לומר

אך , שלפני ראש חודש היא הכרזה והודעה לעם
מאחר שבהוספת מי שעשה נסים יש ברכה 

ה עלינו ועל עמו ישראל "ובקשה יחדשהו הקב
ובקהלות ', ולברכה וכובכל מקום שהם לטובה 

שתחדש עלינו את ' ר וכו"אשכנז מוסיפים יה

++++ bdpn iyxy oniz i++++  
  ב"ד שערי הלכה ב"א רב ביהמ"שליט פנחס קורחפנחס קורחפנחס קורחפנחס קורחמאת הגאון רבי 
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והיא תפלת רב ' החודש הזה לטובה ולברכה וכו
לכן הושם הדגש ) ז ב"ט(ברכות ' הנזכרת בגמ

על ברכת החודש אף שבמקורה היא הכרזת 
  .החודש

  

  שבתות שאין מכריזין
  שבת קודם ראש השנה

הכריז כבר הזכרנו לעיל שמנהג ישראל שלא ל
בשבת שלפני חודש תשרי  על יום ראש השנה 

ל "וז: ץ שם"וכתב מהרי, ח תשרי"שהוא ר
ח מברכין החודש חוץ "א בשבת שלפני ר"מג

. כ"ע. ח תשרי דכתיב בכסא ליום חגנו"מלפני ר
ובשער הציון שם , ז"תי' ב בסי"והביאו המשנ

ח תשרי הוא "ועיקר הטעם הוא דכיון דר: כתב
למותר להזכיר זאת  ,ט של ראש השנה"יו

וביאור דבריו דמאי דיליף . ל"עכ. מקודם ופשוט
א מהפסוק בכסא ליום חגנו שראש השנה "המג

כ "ולכן נרמז ג, הוא חג שראש חודש מכוסה בו
שאין מכריזין על ראש חודש תשרי כיון שהוא 

  צ שזו "שעה' ועל זה כ, צריך להיות מכוסה

אסמכתא בעלמא ועיקר הטעם שאין צריך 
דיע לעם על ראש חודש תשרי כיון שאין מי להו

שלא ֵידע זאת כיון שתוקעין בו ויום דין הוא 
וראיתי מי שכתב . ומילתא דעבידא לאגלויי היא

הטעם שלא מכריזין על ראש חודש תשרי הוא 
. כדי לערבב את השטן שלא ֵידע מתי יום הדין

א "תקפ' מ שהוא מספר דרכי משה בסי"ושו
  .ש"א עיי"ס

  
  ני ראש חודש אבשבת שלפ

, הנה בהכרזת  ראש חודש אב המנהג להכריז
הנאמר במי שעשה נסים " יחדשהו"ובמקום 
ר "ז כמוהר"מווכבר נשאל , "יהפכהו"אומרים 

 :ק"וזה צילום כתי, בזה ל"חיים קורח זצוק

  
): וזו העתקת התשובה בלי שנוי ותמורה(

שאלה על מי שנוהגין שלא להכריז ביום 
ומביאים ראיה , נחםק של חודש מ"ש

) ו, איוב ג(מפסוק במספר ירחים אל יבוא 
  .ל אם לאו"האם יש להם סמך בדברי רז

זה תלוי במנהג ) אמר המעתיק(ה "אמ
המקום דאם אינם מכריזים יש להם על מה 
לסמוך כמו שכתב השיירי כנסת הגדולה 

ץ בסידור עץ "ט והביאו מהרי"הביאו הבה

גינו כ בלשונו ומנה"וסיים אח, חיים
ואדרבה ראוי לברכו כיון שהוא , להכריזו

פ בעטרת זקנים "וכ, זמן מוכן לפורענות

כתב הודן ומאורן כן  וגם, )ח"תקמ' סי(
-דוד, הרב הגדול או הרב הגאון(ד "של ישראל הה

' סי(שתילי זיתים ' משרקי בס )העורך' הע
. וסיים בלשונו וכן המנהג להכריז, )ז"תי
ז אין ללגלג מ מי שנוהג שלא להכרי"ונ

  . ז"ל מו"עכ. עליו
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והנה מקור הדיעה שלא להכריז הוא בהגהות 
מועד קטן בהלכות תשעה באב ' מרדכי במס

דשבת שלפני ראש חודש ', ראיתי בתוס: ל"וז
אב אין מזכירין ראש חודש משום דכתיב 

ודחה דאדרבה יותר , במספר ירחים אל יבוא
טוב כדי לברך את ישראל שהזמן מוכן 

ועוד יש לומר דלאו על חודש אב . תלפורענו
כ הלל לא "ועוד דא. נאמר דאיוב לייט למזליה

ומכאן . ל"עכ. יאמרו דכתיב אל תבוא רננה בו
ל שאין שאין מכריזין על "מקור דעת מאן דס

והנה לפי מה שהתבאר לעיל . ראש חודש אב
דיסוד הכרזת ראש חודש הוא כדי להודיע לעם 

, כמה הלכותמ ל"מתי יחול ראש חודש דנפק
ומה שנקראת ברכת החודש משום הברכות 

, לחידוש ראש חודש הנאמרות במי שעשה נסים
הנה אף לטעם הגהות מרדכי אמנם אין לברך 

ע אמאי "אך צ ,כיון שהוא זמן מוכן לפורענות
לא יזכירו ראש חודש בלי ברכה אלא בהכרזה 
לציבור על יום ראש חודש כדי שידעו הציבור 

. שלא יבואו לידי מכשולותח כדי "אימתי ר
ושוב ראיתי בספר ארחות חיים לרבי אהרן 

: שכתב) שבת סדר תפלת שחרית' הל(מלוניל 
ח אב אין אומרים יהי רצון "ובשבת שלפני ר

אך אומרים , לדבר במספר ירחים אל יבוא' וסי
ח אב יום פלוני זה הבא שיהפוך "ר, בלשון זה
ר "הגהמוהמעיין בלשון . כ"ע. 'ה וכו"אותו הקב

שכתב הטעם משום דבמספר ירחים אל יבוא 
אלא , משמע דאינו מטעם הברכות הנאמרות

ח אב שונה הוא מיתר ראשי חדשים ואינו "ר
ומכל מקום המנהג הפשוט . ב"וצ. נמנה עמהם

הוא להכריז על ראש חודש אב ואומרים יהפכהו 
    .'וכו

áááá++++áááá  

  

  

  

XXXX eperna dgnydyXXXX        

        הההה""""קמיה דרבני העדה הקמיה דרבני העדה הקמיה דרבני העדה הקמיה דרבני העדה ה, , , , ברכת מזל טוב שלוחה מהמערכת וכל בית ישראלברכת מזל טוב שלוחה מהמערכת וכל בית ישראלברכת מזל טוב שלוחה מהמערכת וכל בית ישראלברכת מזל טוב שלוחה מהמערכת וכל בית ישראל
        ....ממממ""""ד תורה והוראה לרגל אירוסי בנו בשעטוד תורה והוראה לרגל אירוסי בנו בשעטוד תורה והוראה לרגל אירוסי בנו בשעטוד תורה והוראה לרגל אירוסי בנו בשעטו""""א רב דביהמא רב דביהמא רב דביהמא רב דביהמ""""ר אברהם אריה שליטר אברהם אריה שליטר אברהם אריה שליטר אברהם אריה שליט""""הגהגהגהג
        ממממ""""ו בשעטוו בשעטוו בשעטוו בשעטותתתתא ראש מוסדות שובי נפשי לרגל נישואי בא ראש מוסדות שובי נפשי לרגל נישואי בא ראש מוסדות שובי נפשי לרגל נישואי בא ראש מוסדות שובי נפשי לרגל נישואי ב""""ר עזריאל מנצור שליטר עזריאל מנצור שליטר עזריאל מנצור שליטר עזריאל מנצור שליט""""והגוהגוהגוהג

  ....רררר""""ח אכיח אכיח אכיח אכי""""ר שיזכו לרוות נחת מהם ומכל יוצאר שיזכו לרוות נחת מהם ומכל יוצאר שיזכו לרוות נחת מהם ומכל יוצאר שיזכו לרוות נחת מהם ומכל יוצא""""יהיהיהיה

  
  לפנות למערכת שמחות ניתןלעדכון . ב.נ

XXXXXXXXXXXX 
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W dkld xexiaX  
  

äøä"éáø â èéìù íìòåî ÷çöé" à  
 י"לק                                                          "קול רינה-רב פעלים"י מוסדות "שע" גן רווה"ראש כולל 

  צ בעיר ביתר עילית "דיין ומו
  .ביתר עילית" עץ חיים"ק "ורב בית הכנסת ק ,רב הקהילה התימנית

  

  בעניין ברכת שהחיינו בבין המצרים
  

Î '·‰"�˜˙ ÔÓÈÒ È"‡ בשם תשו '
שכתב ) 'לא' ל סי"מהרי(אשכנזיות 

לחלק בין מילתא דאפשר לדחויי כגון 
ב לבין פדיון הבן דאין "פירות וכיוצ
' ק מב"א ס"והמג. ש"להחמיץ עי

שאין לברך שהחיינו ' ועוד אחרונים כ
" לזמן הזה"משום שמטבע הברכה 
ואולם אין . והרי זה זמן של פורענות

בל טעם זה מצד האבלות שהרי א
ואין חילוק בין , מותר לברך שהחיינו

ברכת המצות לברכת הנהנין ולעולם 
האבל רשאי לברך שהחיינו גם על 

כ השתילי זתים "וכ, פירות חדשים
ע בזכרונות "וע' ק מז"א ס"דברי המג

  ).'מערכת הש(ד "אליהו מאני יו
Ú‡Â"Ë‰˘ Ù"Ê ק ח"ו ס"תרע' סי '

שאבל ' ם מינץ סימן מג"בשם מהר
, עשר חודש על אביו ואמותוך שנים 

או תוך שלושים על שאר קרובים לא 
ידליק נר ראשון דחנוכה בבית הכנסת 

' ח סי"כ כה"וכ, ולברך שהחיינו
, בשם האחרונים' ק עג"א ס"תרע

מ יש לחלק דשאני התם דמעמד "מ
כ "משא, הציבור מעורר שמחה

שהאבל נמצא לבד בביתו שם מברך 
 בתוך' שהחיינו ביום הראשון ואפי

תנינא (י "כ נוב"וכ, שבעה לאבלותו
שאין להקשות ) 'קמז' ח סי"או

ז שיש לחלק בין צנעה "מהט
ת גור אריה "וכן יעויין בשו. לפרהסיא

בשם הגאון ) ז"קט' ד סי"יו(יהודה 
א "סימן תקנ(ם בדעת תורה "מהרש

שיש לעשות פדיון הבן ) 'סעיף יז
בתשעה באב ודלא כמי שאוסר 

י בתשעה שהר, מטעם דהוי פרהסיא
באב הואיל וכולם אבלים יש להקל 

' וכמו שכ, טפי דלא חשיב פרהסיא
בשם ) ד"ט ס"ד שע"יו(הטור 

ע דאם כולם "וכן נפסק בשו, ן"הרמב
הגור ' וכ, אבלים לא מקרי פרהסיא

הטעם שזה ' א שכ"אריה שגם למג

מ יש לחלק אם מברך "זמן פורענות מ
  .בינו לבין עצמו לפרהסיא

‡¯‚‰ Ì�Ó"‡ ח "או(ע "ל שוחלק ע
חומרא הוא דאינן ' וכ) א"תקנ' סי

דאמרינן , חמורים מאבל יום מיתה
' בפרק הרואה אמרו לו מת אביו וכו

וכונתו אם אין לו שאר אחים  , ש"עי
, והניח לו אביו ירושה מברך שהחיינו

שזה זמן של ' א הרי אפי"והרי למג
אומנם יעויין ביד אפרים . פורענות

עת שמיעה שדחה ראיה זו שהתם בש
חל עליו חיוב הברכה ולכן לא 

כ חשיב מצוה "א. ש"יחמיצנה עי
א "ע והמג"ג גם השו"ובכה, עוברת

ח "או(ע בהר צבי "וע, מודים שמברך
א "על מה שכתב הגרע) ז"ס קט"ס

אם מת ) ג"סימן רכ(ע "על השו' בפי
שאין , בנו והשאיר ממון שאביו יורש

האב מברך שהחיינו כיון דהוי 
י גמור כשהאב רואה פורענות טפ

בהר צבי דווקא ' וכ, מיתת בנו
כשברכת שהחיינו מתחייבת כתוצאה 
, ישירה מהפורענות הוא דאין לברך

אבל כשהחיינו על מצוה שאינה 
ישירה מהפורענות יברך האב ברכת 

  .ש"שהחיינו עי
Ë‰ Ì‚"Ê א שיש "סובר כשיטת הגר

לברך שהחינו בכל ימי בין המצרים 
י כדבר האבד דהו, ומטעמא אחרינא

שמא ימות קודם שיקיים המצווה 
ס דחה טעם זה "אלא שהחת, ש"עי

משום שלא אמרו כלל זה בזמן קצר 
, )'קו' סי(וכמו שחילק החכם צבי 

ומטעם זה לא יברך בחול אלא יברך 
כ השתילי זתים "וכ, שהחיינו בשבת

בשם הלבוש שיברך ' ק מז"שם ס
וכן ', ק נא"א ס"כ המג"וכ, בשבת

) 'שם אות י(א ברכי יוסף "פסק החיד
ע מפאנו שיש לברך "בשם הרמ

ח "ואף שמהר. בשבתות שבינתיים
שאין לברך שהחיינו גם ' הכהן כ

והמברך טועה מדרך השכל , בשבתות
כ "וכ, י"ושכן כתבו גורי האר

סימן (א עצמו בחיים שאל "החיד
כ "אולם להלכה יש להקל כמוש, )'כד

כ האבני "וכ, א"ז והגר"א והט"המג
ק "ס(ב "והמשנ, )'תכז' ח סי"או(זר נ

ומסתימת . והשתילי זתים, )'צח
דבריהם משמע שאין חילוק בין פרי 

ודלא כמי שהעיר בדברי , למלבוש
הלבוש שרק על פרי יכול לברך 

אולם . ולא במלבוש, שהחיינו בשבת
לחלק בין פרי ' כ) 'ק יז"ס(ר "הא

, למלבוש שכל מה שהותר זה בפרי
משום , סוראולם במלבוש יש לא

אומנם יעויין , שיש לו שמחה יתירה
שהזכיר דברי ' ק צט"צ ס"בשעה

ולא , א"ר שהתיר כדברי המג"הא
, ר שעל מלבוש אסור"ש הא"הזכיר מ

) ה"שכ' סי(כ הרב בית דוד "וכ
להתיר בין בפרי ובין במלבוש 

  .בשבתות
) 'יז' הל(' ע שכ"ועוד שמלשון שו

טוב ליזהר מלומר שהחיינו בין 
הרי , לא כתב בלשון אסור המצרים

שלא אסר מן הדין לברך שהחיינו 
ת יוסף אומץ "א בשו"כ החיד"וכמוש

ע "שו' שכל מקום שכ) 'נו' סי(
הוא לשון " טוב ליזהר"בלשונו 

  .זהרורית וחסידות
‡Ì�Ó מ בימי השבוע יש להמנע "מ

לנקוט בשב ואל תעשה מלברך ברכת 
ע נראה שסותר "והגם ששו, שהחיינו

כלים חדשים בין ) 'ו' סעי(' עצמו שכ
, אסור ללבוש בשבת זו' לבנים וכו

ח "א הוסיף ואנו מחמירים מר"והרמ
משמע דווקא בשבוע שחל בו . ואילך

הא בשבועות שלפני כן , ב אסור"ת
הגם שצריך , מותר ללבוש בגד חדש

ומאידך פסק להיזהר , לברך שהחיינו
  .מלומר שהחיינו בין המצרים
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בד מה שיש אבל אין זה קושיה דמל
לומר שהרי לא אמר בלשון אסור 

היינו מצד חומרא " טוב ליזהר"אלא 
' א ותי"כבר הרגיש המג, וחסידות

ע "שו' שאיסור בגדים חדשים שכ
זה מצד עצם , לאסור בשבוע שחל בו

כלומר . התחדשות לבישת בגד חדש
או , היכא שאין מברכים שהחיינו

שכבר בירך עליו בשעת קניה קודם 
מ אסור ללבוש בגד זה "מ, בתמוז' יז

ב מצד התחדשת "בשבוע שחל בו ת
אבל במקרה שצריך לברך , הבגד

  .בתמוז' שהחיינו אסור מיז
‡¯·È‡Â  דאסיקנא עד השתא שלדעת

ע והפוסקים דעימיה דאין לברך "השו
' שהחיינו בבין המצרים בימי החול כ

) בברכי יוסף שם(א "מרן החיד
שהזריזות צריכה להיות שלא יברך 

רכת הפרי כדי שלא יתחייב בברכת ב
שהחיינו אבל אם שכח ובירך ברכת 
הפרי יש להמשיך לכתחילה ולברך 

אלא שיצא שם להקשות על , שהחיינו
י צמח כי "מה שסיפר המקובל מהר

זוכר שפעם אחת היו חכמי הדור 
אוכלים בשולחן אביו והפצירו בו 
לאכול פרי חדש ואכל אותו בלי 

ל מעשה זה וע, ל"ברכת שהחיינו עכ
הקשה שהרי בשער הכוונות משמע 
שרק לכתחילה לא ילבש אבל אם 

ע בספרו יוסף אומץ "וע, לבש יברך
' פ דברי הגמ"לתרץ ע) 'נו' סי(
אמר רבא כי האי :) עירובין מ(

ש ונחלקו "דהוינא בי רב הונא עי
י "רבנן קמאי והובא בב' בהבנת הגמ

האם יש חובה ) ה ועוד"ה ד"ס רכ"ס(
, יינו כשאוכל פרי חדשבברכת שהח
, סימן רמה(א בתשובה "שדעת הרשב

י "שאינו חובה וכן משמע מהב) ז"ור
ואילו , )ה ומסתברא"ב ד"תל' סי(

ג הבין לעולם אם יחליט לאכול "כנה
ובאמת לפי מרן , הוי שהחיינו חובה

א כל מקום "י והסברו של החיד"הב
שנאלץ האדם לאכול רשאי להמנע 

נהגותו של ולא לברך שהחיינו וכהת
ע על "שו' כ מדוע כ"א, ו"המהרח

פדיון הבן אומר שהחיינו ולא יחמיץ 

) 'ק מג"ס(א "וביאר המג, המצוה
  .ש"עי

ÂÈ¯·„ÏÂ  יוצא שיש לחלק בין
שהחיינו על ברכות הנהנין שאינו 

לבין ברכת המצות שחובה , חובה
ע "שו' קדושה עליו לברך ולכן כ
  .שעל פדיון הבן חייבים לברך

ר לא משמע כן שהרי אלא שמהטו
בדין בדיקת חמץ הביא ) ב"תל' סי(

' ועיין מה שהק, את בעל העיטור
  .י על דבריו שם"הב
מ לדברי הטור ברכת שהחיינו היא "מ

רשות לאו דווקא בברכת הנהנין אלא 
גם ביחס לברכת המצות כדוגמת 
ברכת חמץ שהיא כברכת המצוה 

וזה דלא כהמרדכי , שבאה מזמן לזמן
  .ש"ח עיי"ת הבשהובא בהגהו

ÎÚ"Ù א "למסקנא כבר נזכר שהחיד
שהרשות היא אם ירצה לאכול או ' כ

אבל אם החליט לאכול , שלא לאכול
כ "אזי מחוייב לברך שהחיינו וכ

  )'ק יב"א ס"תקנ' סי(י "הברכ

  

8‰ÎÏ‰Ï ‰ÏÂÚ‰:  
מ בשבתות שבינתיים יש להקל לברך ברכת "הגם שיש להחמיר בימי בין המצרים לא לברך שהחיינו מ

וכמו כן יש להקל , ואין חילוק בין פרי לבגד, השתילי זתיםרבינו שהחינו כדעת רבותינו האחרונים ו
סף באשה מעוברת שיש לחוש שמתאוה לפרי חדש ועלול לגרום לה נזק ולולדה כמו שמובא בברכי יו

  .לברך שהחיינו אף בימי החול) ח"שם סק(
  
  

((((++++((((  

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

 8daeyg drced 9  
 éðáå íéëøáàãî çåìùì äæá íéðîæåî úåáéùéä"áø úøåúá úåç é÷ñåô åðéúå"éúåáø íùàøáå ïîéú øåð 

éøäî åãéîìúå íéúéæ éìéúùä"îù õîéíéúåù åðà íä ,åî ïëå"ãá î 'ù"ô.  
æòá"ãáìá íéãì÷åî äëìäå äøåú éùåãéç íåñøôì úëøòîì åìá÷úé ä.  

d d d  
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äøä" â éáøäé÷æçå èéìù ùáçã" à  
  ראש העין  "שתילי זיתים"ק "רב ק
  .לקיםח' שתילי זיתים עם פירוש באר מרים ג) תכלאל(ס "ומח

  

  
בעניין מוקצה בשברי כלים

  

åù"ò åà"ç éñ 'çù óéòñ å
  

ÏÎ ‰ÌÈÏÎ Â¯·˘�˘ ,ÈÙ‡ '˙·˘· ,
¯˙ÂÓ ÏËÏËÏ Ì‰È¯·˘ „·Ï·Â ÂÈ‰È˘ 
ÌÈÂ‡¯ ÌÂ˘Ï ‰Î‡ÏÓ ÔÂ‚Î È¯·˘ 
‰·È¯Ú ˙ÂÒÎÏ ‰· ˙È·Á‰ È¯·˘Â 
˙ÈÎÂÎÊ ˙ÂÒÎÏ ‰· ÈÙ ÍÙ‰, Ï·‡ Ì‡ 
Ì�È‡ ÌÈÂ‡¯ ÌÂ˘Ï ‰Î‡ÏÓ ,‡Ï. 
 שיכולים במקום נשברו ואם: הגה

 על שנשברה זכוכית כגון, להזיק
 מותר, שהולכין במקום או השלחן

 שלא לפנותן כדי השברים טללטל
  .בהם יוזקו

  
·ÂÌÈ˙ÈÊ ÈÏÈ˙˘ כ כתב "סק
ק כג כתב על דברי "ובס". הניטלים"

וכדכתבינן לקמן גבי קוץ "א "הרמ
ועוד דהיינו , דבדבר זה לא גזרו

  .)לבוש(לצורך מקומן  טלטול
  

השתילי זיתים נתבארו ודברי רבינו 
שהביא , ו"ג סימן שח סק"יפה בפרמ

ו שכתב על דברי "דברי הפרישה סק
אבל אם אינם ראויים "' הטור שכ

נראה : ל"בזה, "לשום מלאכה לא
דהיינו דוקא לטלטלן לצורך גופן 
שלא יגנבו אבל לצורך גופו או 
מקומו מותר הואיל דאתי מתורת כלי 

  . כ"ע' וכו
' שכ, ו"עוד דכן הוא בלבוש ס' וכ

 אבל אם אינם ראויים לשום מלאכה
ר לטלטלם אין שם כלי עליהם ואסו

 שיכולים במקום נשברוואם 
 השברים לטלטל מותר 'וכו,להזיק

דהיינו   ועוד, דבדבר זה לא גזרו
  . ל"עכ טלטול לצורך מקומן

  
א "ג דמדברי הרמ"הפרמ' אלא דכ

משמע דלא כדברי הפרישה והלבוש 
 יוזקו שלא שהרי כתב ההיתר משום

ונראה מדבריו שלא התיר , בהם
   .כ"ו עטלטל לצורך מקומל

  

ÔÂ„Ï ˘È ÔÎ‡  בראיה זו דבאמת מצינו
ראשונים אם לטלטל דבר שלא ' מח

אם חשיב כטלטול לצורך , יוזקו בו
ן במלחמת ריש ביצה "דהרמב, מקומו

הוכיח שמוקצה מחמת מיאוס אסור 
ט לצורך גופו ומקומו "לטלטל ביו

דהא שפוד שצלו בו הוי מוקצה 
מחמת מיאוס ומבואר בגמרא דאסור 

ורבינא לא , בו לטלטלו אחר שצלו
שרי התם אלא מידי דהוה אקוץ 

הרי  ,ר ולא מפני צורך מקומו"ברה
ן שאם מטלטלו לצורך "דנקט הרמב

, צורך מקומושלא ינזקו בו הוי כ
 א"ז מוכח להדיא מדברי הרמ"ולפ

  .הפרישה והלבושדלא כ
  

·˘¯‰ Ï·‡"‡ ל "ס: בביצה כח
י "דמוקצה מחמת מיאוס מותר לר

לצורך גופו ] י"ל כר"ט דקימ"וכן ביו[
ה מבואר בגמרא דמותר "ואפ ומקומו

 ר"מידי דהוה אקוץ ברהרק משום 
שלא יוזקו ועל כרחך כמה שמטלטלו 

ז "ולפ, צורך מקומולא חשיב כ בו
הפרישה א נמי מודה ל"ל דהרמ"י

צורך דמותר לטלטל ל והלבוש
שלא ה הוצרך לטעם "ואפ, מקומו

משום דלא חשיב ליה בזה , יוזקו בו
ורבינו השתילי זיתים , מוצורך מקו

צורך חשיב  שלא יוזקו בול שגם "ס
א "אבל בעיקר הדין גם הרמ, מקומו

מסכים שגם שאינו ראוי למלאכה 
כלל כיון דאתי מתורת כלי יכול 

  .צורך מקומולטלטלו ל
  

„ÂÚ ¯˘Ù‡Â א הביא טעם "שהרמ
צורך המוסכם ולא הביא טעם של 

וכן רבינו , התלוי בפלוגתא מקומו
צורך זיתים העלה הטעם של השתילי 

  .ק"כהסבר שני נוסף ודו מקומו

: ג תמה דבשבת קכד"והנה הפרמ
מעשה דרבא דשמעיה מכפר למאניה 

והא לצורך , בחרס ורמו רבנן קלא
ר "גופו שרי ומאי ראיה לטעמיה ברה

  .כ"אימא מחמה לצל אסור ע
ל הוא לדידן "ל שכל הדין הנ"וי

י דכל "ל כר"ורבא ס, ש"דסוברים כר
לא חזי להיתר אלא מעט הוי מוקצה ד

  .לגבי חצוצרות' כ תוס"וכמש
ÌÈ˘˜Ó ˘È Ì‚ מהלכה יא שכ '

 לטלטלה מותר שלימה מחט"ע "השו
 או חודה ניטל; הקוץ את בה ליטול

 ניקבה שלא וחדשה. אסור, שלה חור
  ."מותר, עדיין

  
, ובפשטות חדשה שלא ניקבה מותר

ודינה כמחט שלימה שהוי כלי 
לצורך גופו ר דשרי שמלאכתו לאיסו

כ בהכרח ניטל חודה "וא, ומקומו
אסור גם לצורך גופו ומקומו ולדעת 

ורבינו השתילי הלבוש והפרישה 
  ,אמאי זיתים

  
‡ˆÓÂ˙È תהילה לדוד שכתב ' בס

שמחט חדשה שלא ניקבה יש לה דין 
כלי היתר ומותר נמי מחמה לצל יש 
לה את המעלה שעומדת להיות כלי 

אכתו לאיסור ומאידך אינה כלי שמל
כ אפשר לומר "והוי ככלי היתר וא

ניטל חודה מחט ש: בכונת הדין כך
אבל  מחמה לצל אסור, או חור שלה

  .ל"וי לצורך גופו ומקומומותר 
  

È „ÂÚ"Ï  דהיכא דזורקין לאשפה גרע
 לצורך גופו ומקומו טפי ואסור גם

ניטל ש כ נצטרך לומר שמחט"וא
לצורך גופו  אסור, חודה או חור שלה

כי זורקין לאשפה , כ"ג מקומוו
כ בכלי שנשבר אף שאין השבר "משא

זורקין  פ אין"ראוי למלאכה כלל עכ
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.וכעין לכפר ביה מניה, כלדהוויש בו איזה שימוש , לאשפהאותו 
  

ÌÈ¯·„‰ ˙�˜ÒÓ  
8ÌÈ˙ÈÊ ÈÏÈ˙˘‰ Â�È·¯ ˙Ú„Ï ¯ÂÓ‡‰ ÏÎÓ ‰ÏÂÚ‰:  

  , שגם שבר שאינו ראוי למלאכה כלל כל דאתי מתורת כלי היתר"
  ".מותר לטלטלו לצורך גופו ומקומו

  

+c+c+  

        
W                             yxcnd zia X  ihwilnfg zecb`" l`neic `piipra    

  ). שם שם( ‡ÔÈ‡ ‰Ï ÌÁ�Ó ÏÎÓ ‰È·‰Â] ב[ 
 בית והחריבו לעיר אויבים שנכנסו היום אותו אמרו

 חורש אחד יהודי לירושלים חוץ היה המקדש
 את הפילה בה חורש שהיה שהפרה וראה במחרשתו

 היתה תמיד אלא לחרוש רוצה היתה ולא לארץ עצמה
 מכה והיה מאד ונבהל האיש אותה ראה] גערה[ גרעה

 תמיד אלא רוצה היתה ולא שתחרוש כדי הפרה את
 עד תמיד אותה מכה והוא לארץ עצמה מפלת היתה

 שהיא אותה הנח לפרה לך מה אומר קול ששמע
. היום שנשרף מקדש ועל ביתה חורבן על צועקת
 וצעק שערו את ותלש בגדיו את קרע מיד האיש שמע
. לי נא אוי לי נא אוי ואמר ובכה ראשו על אפר ונתן

 ורקדה רגליה על הפרה עמדה שעות' ג או' ב לאחר
 וחרוש טעון אומר קול שמע מאד האיש תמה ושמחה

 וקם פניו רחץ האיש שמע משיח נולד זאת בשעה כי
 משי של ארוכות רצועות ולקח לביתו הלך ושמח

 לירושלים והלך לקחם בעריסם להעציבם לתינוקות
 ברחוב וקרא זרועותיו על ונתנם לקחם לעיר וכשבא

 אם שכינת שמעה לבתו או לבנו פרה יקנה מי העיר
 לה יולד ילד שהרי פלוני לבית לך לו ואמרה משיח
 אמרה רצועה לבנך קנה להם ואמר לבית ונכנס הלך

 המקדש בית שנחרב יום נולד הוא כי לו אקנה לא לו
 הילד אצל האיש בא מיד בו נולד שהוא היום ארור

 והלך עליו האם ובקש רצועה לו ונתן ראשו על ונשקו
 ושם. לראותו לירושלים בא ושנה שנה ובכל לביתו לו

 ונכנס לירושלים בא אחת שנה עמיאל בן מנחם הילד
 מנחם לה אין אמרהו קולה הילד אם הרימה מיד לבית
   :אוהביה מכל מנחם לה אין שכתוב והוא נגנז שהרי

]·È [ÂÓÁ� ÂÓÁ� ÈÓÚ.   
ÈÓ ÍÈ¯ˆ אשתו שמתה למי. ה"הקב או ישראל לנחם 

. ציון נמשלה כך. מנחמים לבעל לא מנחמים למי

). 'ו' ג איכה( עולם כמתי הושיבני במחשכים שנאמר
 מהל משל. נחמוני נחמוני לנחמני צריכים אתם לא

 לא מנחמים למי בחייו בניו שנשבו למי דומה הדבר
). 'כ' י ירמיה( ואינם יצאוני בני כך. מנחמים לאביהם

. הבית לבעל לא מנחמים למי ביתו שנשרף למי משל
 שנאמר ביתי את שרפו הוא ברוך הקדוש אמר כך

 בתי כל ואת המלך בית ואת' ה בית את וישרף
) ג"י ב"נ שם( באש שרף הגדול בית כל ואת ירושלם

 לבעל לא מנחמים למי ונקצץ כרמו שנשרף למי משל
 ישראל בית צבאות' ה כרם כי ה"הקב כך. הכרם

  ). 'ז' ה ישעיה(
 מהם ואכל וטרף צאנו בין ארי שנכנס לרועה משל
 הוא ברוך הקדוש כך. הצאן לבעל לא מנחמים למי

' נ ירמיה( התעום רועיהם עמי היו אובדות צאן דכתיב
. נחמוני נחמוני לנחם צריכים אתם לי אומר הוי). 'ו

 דעתו אין לו אשר כל ממנו שנוטלים שמי למה
. לנחם צריך לא וכי גולים שבניו מי כך. עליו מיושבת

). 'ג' ט א"מ( הימים כל שם ולבי עיני והיו כביכול כך
 הפקדתי ירושלם חומותיך על המקדש בית וכשחרב
 את ישים ועד יכונן עד לו דמי תתנו ואל' וגו שומרים
 אתם הרי). 'ז' ו ב"ס ישעיה( בארץ תהלה ירושלם
  :נחמוני נחמוני עמי נחמו נחמו ד"הה לנחמני צריכים

  
]‚È] [¯·„ ¯Á‡ ה"הקב להם אמר] עמי נחמו נחמו 

 אצלה שבאו כיון ירושלם את נחמו לכו לנביאים
 שהוכחתוני מתוכחות מלאות אזני לא וכי להם אמרה

 ועיני מים ראשי יתן מי נילנחמ באים אתם ועכשיו
] חללי את) [שבר על( ולילה יומם ואבכה דמעה מקור

 הקדש ברוח מקונן וירמיה). ג"כ' ח ירמיה( עמי בת
 ירמיה א"וי בכה ישראל בכה מי בלילה תבכה בכו
  :בכה
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‡·Ï „È˙ÚÏ  

 באב תשעה להפוך הוא ברוך הקדוש עתיד] כב[ 
 צום צבאות' ה אמר כה שנאמר ולשמחה לששון
 העשירי וצום השביעי וצום החמישי וצום הרביעי

 טובים ולמועדים ולשמחה לששון יהודה לבית יהיה
 ולקבץ בעצמו הוא ירושלים לבנות) ט"י' ח זכריה(

 נדחי' ה ירושלם בונה שנאמר לתוכה ישראל גליות
  ):'ב ז"קמ תהלים( יכנס ישראל

  
‡"¯ Ô�ÁÂÈ אינו ירושלים חורבן על מתאבל שאינו כל 

 ורואה זוכה עליה המתאבל וכל בשמחתה רואה
 כל בה וגילו ירושלם את שמחו שנאמר בשמחתה

 למען עליה המתאבלים כל משוש אתה שישו אוהביה
 תמוצו למען תנחומיה משוד ושבעתם תינקו

 מדרש(     ):א"י' י ו"ס ישעיה( כבודה מזיו והתענגתם
   .)איכה זוטא

  

+(+(+  
  

ë                                      mibdpne zekld ë       `neic `piipra    

            

        בין המצריםבין המצריםבין המצריםבין המצרים

ÔÈ‡Â˘È�  

éî íéùð àùéì àìù åâäð"áàá äòùú øçà ãò æåîúá æà.  
ÌÈ˘„Á ÌÈ„‚·  

éî íéùãç íéãâá íéùáåì ïéàù åðéâäðî"è øçà ãò æåîúá æ"á ,ìåçá ïéá úáùá ïéá , íðéàù íéãâá óàå

 åâäð åðééçäù íäéìò íéëøáî ïéàù íéáåùçíùáìì àìùב.  
Â�ÈÈÁ‰˘ ˙Î¯·  

åðééçäù úëøá ùãç éøô ìò êøáìî òðîäì åðéúåáà åâäð àìâ ,åùä ïøî íðîà" øäæäì áåèã áúë ò

äåöîä õéîçé àìå øîåà ïáä ïåéãô ìò ìáà ùåáìî ìò åà éøô ìò åðééçäù øîåìîã , øúåî úáùá ïëå

åëì åðééçäù êøáì"òä .  
˙¯ÂÙÒ˙  

                                                           
א

וכן , ב"ז בתמוז ואילך עד לאחר ט"ב שהמנהג שאין נושאין נשים מי"א ס"תקנ' א בסי"ם העלה הגהת הרמ"רבינו מהרד 

  .פשט המנהג בכל יהדות תימן
ב

ומסתימת דבריו , ז בתמוז"מן החדשים מי נמנעים' ג במקומות אלו וכו"א סק"ם בשתילי זיתים תקנ"כתב רבינו מהרד 

ח דאסור "א שהביא דברי הב"ק כ"ו ס"א ס"א תקנ"מג' משמע שאין הטעם משום שהחיינו כפי שסברו כמה מן האחרונים עי

. כ"ע. ומסיק דבשבת שמברכים שהחיינו יכול ללבוש הבגד, ז בתמוז מפני שאין מברכין שהחיינו"ללבוש בגדים חדשים מי

ז "צ לברך עליהם שהחיינו בודאי מותר לקנותו וללבשו מי"ה כתב מהאחרונים דבגדים שאינם חשובים שא"מ ק"ב ס"ובמשנ

, וכל זה הוא מפני דסבירא להו דטעם האיסור משום שהחיינו אולם מנהגינו שטעם האיסור משום שמחה הוא. כ"ע. בתמוז

ולכן המנהג שאין לובשים בגדים חדשים , ח"ק מ"צ ס"ט והובא בשעה"א בשם מעדני יו"תקנ' ר סי"וכמו שנזכר טעם זה בא

ר הגאון רבי יוסף "ואף בבגדים שאינם חשובים שאין מברכין עליהם שהחיינו נהגו לא לחדש כפי שהשיב מו, אף בשבת

כ רבינו "ולא דק דמש, ז דלא כמי שכתב בשם רבינו השתילי זיתים שכביכול התיר לבישת בגד חדש בשבת"וכ. [ל"צובירי זצ

  ].אבל מניעת בגד חדש למנהגינו אינו משום שהחיינו כמבואר, ז קאי על ברכת שהחיינו בלבד"ק מ"ז ס"שתב
ג

 ולאכלו שהחיינו עליו לברך מותר באב תשעה אחרי ימצא שלא דפרי א"רמכ ה"י מש"עפ' ה' א סי"ד פכ"ויצבור יוסף בר ח 

 לברך המצרים שבין יום בכל להתיר יש זה שמטעם ז"טה בשם ט"מ ק"ס תיםיז בשתילי ז כתב"פיוע ש"עיי המצרים בין

ז שהביא דין זה "מ' ג סי"בפעולת צדיק ח' אמנם עי. [כ"ע. זו מצוה שיקיים קודם האדם ימות דשמא חדש פרי על שהחיינו

 ].ע"וצ, ולא כתב שאין מנהגינו כן, בפשיטות
ד

 .ז ושתילי זיתים שם"א סי"תקנ ע"מרן בשו 
ה

 .ז"ק מ"שתילי זיתים ס 
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 ïî òðîéì åâäð ïîéú úåìéä÷ áåøáéî úøåôñúä"è øçàì ãò æåîúá æ"á ,éòë úåîå÷î ùé íìåà" àòðö ú

è åá ìçù òåáù ãò øôúñäì åâäðù"ïéãä ïî úøåôñúá øåñà àåäù áå . òåáùá óà øúåî íéðøôö úæéæâå

åá ìçùæ.  
¯˘· ˙ÏÈÎ‡ ÔÈÈ ˙ÈÈ˙˘Â  

øùá úìéëàî íéòðîð ïéàù ïîéú âäðî ïéé úééúùå, è åá ìçù òåáùá óà"á ,ôî äãåòñá ãáìî ú÷ñ

 øùá úìéëàá äøåñàùïéé úééúùå ïéãä ïîç.  
‰ˆÈÁ¯  

åùä ïøî áúë"øî õåçøì àìù ïéâäåð ùéù ò"ç, è åá ìçù òåáùá àìà íéòðîð ïéàù ùéå"á ,éôå ' åðéáø

øúåî ïðåöá ìáà ïéîçá àìà âäðîä ïéàù íéúéæ éìéúùäè .úåàöçøîä ïéìòåðù ïîéúá åðéúåáà âäðîåé.  
‡˙Â�Ú¯ÂÙ„ ˙Ï˙  

ôî åìà úåúáùáàúåðòøåôã úìú úåàø÷ðä úåøèôä ùìù ïéøéè ,íäå ; éîàùä âäðîìã éøáù åòîç ïåæ

ùã íðîéñå"ç ,çã íðîéñå äëéà ïåæç éøáã éãìáä âäðîìå"à.  
˙·˘ È„‚·  

úåîå÷îá åìà âäðîä ùåáìì éãâá úáù éôà 'úáùá ìçù åá è"á äçãðåàé, ïëå øúåî ñåøôì úëåøôä 

ëäáá"ð éôà 'àéä úãçåéî úáùì éôàå' ìç è"á áùáúáé.  
ÌÈ¯ˆÓ‰ ÔÈ· ˙Â˙·˘· ˙Â�È˜  

éèåéô úåðé÷  ãøôñ éøåæçîá åøëæðùíéøîåàù ïúåà ùìùá úåúáù íéøéèôîù ïäá úìú ãàúåðòøåô 

íìåòî àì åðòîù àìå åðéàø úåãäéá ïîéú éî øîàéù íåù äðé÷ åæéàá úáù ììë ììëåâé.  
  

        בבבב""""ערב טערב טערב טערב ט

‰¯Â˙ „ÂÓÈÏ ˙ÂˆÁ ¯Á‡   

ëìçù áøò è"á úáùá åà ìçù ùááú ðåäçã íéâäåð ãåîìì ïëøãë øàùá úåúáù, óàå ìåçá ãîåì 

åëøãë åúäëøá åéìò àáãé.  
‰Á�Ó ˙ÏÙ˙  

áøò äòùú áàá øçà íéøäöä íéîéã÷î ãåòá íåéä ìåãâ úëìì éúáì ðëñúåé ììôúäì äçðî éãë 

åàöéù ìñäãåò ú÷ñôîä å÷éôñéå øåîâì ìåëàì íãå÷ úòé÷ù äîçä åîë áøòá øåôë.  
˙˜ÒÙÓ ‰„ÂÚÒ  

åáà åâäð àìá ìåëàì åðéú 'ú÷ñôîä äãåòñ àéäå äðéãë úçà äãåòñ àìà úåãåòñåè.  

                                                           
ו

ב "ת פעולת צדיק ח"ץ בשו"וכן הביא מהרי, ב"א סי"תקנ' א בסי"רבינו השתילי זיתים שהשמיט הגהת הרמ' כן מוכח בד 

  . ח"א סי"כ בעריכת שלחן תקנ"וכן נהגו בעיר צנעא כמש, ו בסופה מספר חמדת ימים"ע' סי
ז

  .א"ג בשם המג"ק י"שתילי זיתים ס 
ח

  .'ג' ויצבור יוסף בר שם סי 
ט

י "וזה עפ, ]י"נ שהובא בב"ק' ד סי"ב כתב התה"וכיוצ[, חן גבוה שהמנהג בעיר שאלוניקי לרחוץ במי הים הגדולד השל"וכ 

ב "המשנ' ושלא כד. [דהיינו דוקא בחמין, א שכתבו שלא ליכנס לבית המרחץ"ן בתוה"ם והרמב"המבואר מלשון הרמב

  ].ח דאסור אף בצונן"וכה
י

  .ב"ב שם שבבית נהגו לרחוץ אף בחמין כדי להתפלל בנקיות ואפילו בערב טמ כת"ומ. 'ג' ויצבור יוסף בר שם סי 
יא

  .ג"א סק"שתילי זיתים תקנ 
יב

 .שתילי זיתים שם 
יג

  .'ב' א סי"ד פכ"ויצבור יוסף בר ח 
יד

 .ב"ג סק"שתילי זיתים תקנ 
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òà äðàáåëä"äãåòñ úåòéá÷á óà àéöåîä äéìò ïéëøáî ïéàù ïéðòì ìéùáúë äðåãì âäðîäù ô ,î" î

ú÷ñôî äãåòñá ïéìéùáú éðù øåñéà ïéðòì ìéùáúë äðéã ïéàæè.  

 àì íàåáäëéùçù ãò ïåæîä úëøá êøé ,î íçð øéëæ)íçø (äðåáá íéìùåøéæé.  

        

        תשעה באבתשעה באבתשעה באבתשעה באב

Ë ÏÈÏ"·  

ðëðñíé éúáì úåéñðë ìëùë úåøðä úåøåàäå íééåáë íìåëùëå íéáùåé ìò ò÷ø÷ä ìò úåòöî íéèåùô áøä 

ìéçúî øåîæî òì úåøäð ááì åëå 'íìåëå íéöøåô íéøîåàå åúåà ãçé úå÷òöá úåãéøçî ìå÷á äéëá äðé÷å 

ïëå íéøîåà åéøçà îøåîæ óñàì àìíéä åàá íéåâ åëå'çé.   

ù åðéúåáà âäðîïéà ïé÷éìãî úåøð äìéìá ðëäéáá"ñ éë íà øð àãç åøåàìù ììôúé çéìùä øåáö 

úéáøòèé , ãçà øð ïëåøîåì åøåàì äëéà úåðé÷å, äå"î ðëäáá"ñ äðè÷ êà ëäéáá"ð äìåãâ ìëá äðåëù 

äéäé øð ìòù ãö ÷çåãä ìëåé øîåì åøåàì äëéà úåðé÷åë .úá èòîì ùé åðéîéá óà äæ éô ìòå úøåà

÷çåãä ãö ìò úåðé÷å äëéà úàéø÷ì ÷éôñéù ïôåàá ìîùçä .  
 ÌÁ�)ÌÁ¯ (Â�È�ÚÂ  

åéúåìôú ìëá äìôú òîåùá åðéðòå ïåëùú úëøáá íçð øéëæäì åðéâäðî , úëøáá íçð øéëæäì çëù íàå

ãì ïåëùú 'ì òéâîùë äàãåäá øéëæé íéúéæ éìéúùä åðéáø'íìåë ìòå'àë ,ãìå 'éøäî"äöøá øéëæî õáë.  
˙È¯Á˘ Ë"·  

åéúåòáöà éøù÷ ãò íéãé ìèåð ø÷åááâë íéãé úìéèð ìò êøáîåãë.  úö÷ úåçì íä ïééãòå åéãé áâðù øçàìå

åéðéò éáâ ìò íøéáòî.  

å øçùä úåëøá ìë êøáî éîàùä úåìéä÷ âäðîìíììëá äðéù øéáòîäå éëøö ìë éì äùòùäë , úåìéä÷áå

äðéù øéáòîäå éëøö ìë éì äùòù íéëøáî ïéà éãìáäåë.  

íéâäåð ùàì çéðäì ïéìéôú úéøçùá ,è  ìéìá óèòúäì åâäð úéìèá ìáà"íéìáàë åîåéå áæë , íå÷î ìëîå

óèòúäì êøáî åðéà úéøçùáçë.  

                                                                                                                                                                     
טו

  .ו"ק ט"ב ס"שתילי זיתים תקנ 
טז

  .פ"ל לשואל בע"י צובירי זצ"ר הגאון מהר"תשובת מו 
יז

ב מזכיר נחם "ז דחולה האוכל בט"תקנ' א בסי"ואמנם זהו לשיטתו דאזיל בשיטת הרמ, ח"ק י"ב ס"זיתים תקנשתילי  

 . ה הכא שאינו מזכיר"ץ דלהלן שאין החולה מזכיר ה"ז אמנם לשיטת מהרי"בבהמ
יח

  .ג"ד פכ"ל בספר ויצבור יוסף בר ח"י צובירי זצ"ר הגר"לשון מו 
יט

  .ג"ד פכ"ויצבור יוסף בר ח 
כ

 .י"ט סק"לי זיתים תקנשתי 
כא
  .ב"ז סק"תקנ סימן 

כב
  .'א' ב ב"עץ חיים סדר ט 

כג
 .י"ד ס"ע תקנ"שו 
כד

 ].ח"ז מתפלה ה"ם פ"הרמב' שלא כד. [ג"ד פכ"ויצבור יוסף בר ח', א א"ב י"עץ חיים סדר ט  
כה

  .ג"ד פכ"ויצבור יוסף בר ח', ג' א באמת ויציב סי"סידור כנסת הגדולה ח 
כו

שהרי לא הזכיר , ץ שלא לברכה"ודע דלענין ברכת המעביר חבלי שינה לא פסיקא ליה למהרי', א א"ב י"עץ חיים סדר ט 

והטעם מבואר שם , ח בלשון אפשר ובהוראות שבפנים הסדור לא הזכיר לדלג אלא ברכת שעשה לי כל צרכי"זאת אלא בע

מרן דמעביר ידיו על עיניו ' לדידן דנהגינן כדו, ם שאין רוחץ עיניו כלל"ם לדידן כיון שדעת הרמב"כי אין ללמוד מדברי הרמב

 .ל דיברך"בעודן לחות קצת י
כז

 .ג"ד פכ"ויצבור יוסף בר ח 
כח

  .'א א"ב י"עץ חיים סדר ט 
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åðâäðî øîåì øåîæî äãåúìèë. íéøîåà ïéàå úøéù íéä íéâäåðå øîåì äîå÷îá úøéù åðéæàäì.  
ÌÈ�Ù ˙ÏÈÙ�  

 éîàùä âäðîìïéà íéøîåà ïåðçú èá"á ïéàå ïéìôåð ìò äéðôí ùîíå éø÷éàã ãòåî. ïéàå ïéøîåà ìà êøà 

íéôà ]úéøçùá[ çöðîìå àìå íåèô úøåè÷ä . ìëáë íåéä øãñ ìë ïéøîåàå íäéðô ìò ïéìôåð éãìáä âäðîì

úøåè÷ä íåèéô ãáìî íåé.   
‰¯ËÙ‰Â ‰¯Â˙‰ ˙‡È¯˜  

 úåðé÷ä øçàìéçúî øîåàå  ïæçäìò éìëéä äëáà åëå 'àåäùë ãîåò íò øåáöä ìåî ìëéää ãò ùâøîå ëì 

úåðé÷ä úåãçåéîä êëì áåúëë áíéøåãñ, çàå"ë àéöåî øôñ äøåú ìëéääî àåäùë äñåëî äôîá äøåçù, 

ìëùëå øåáöä íéååìî øôñ äøåú ãò äáéúä, øîåà íå÷îá éøùà íòä äëéà áäæ íòåé åëå 'ãò äìâú 

äàøúå åúåëìî åðéìò.   

øçà úàéø÷ äøåúä ãì 'íéúéæ éìéúùä åðéáøàì  éùéìùäøîåà ùéã÷  ïëåéîàùá åâäð ,ãì 'éøäî åðéáø" õ

éãìáá åâäð ïëå ùéã÷ øîåà åðéà, êøáîå úåëøá äøèôää ïéøéèôîå óåñàá ôéñàí ïåâéðá äëéàáì, 

êøáî â 'úåëøá åðéàù øîåà ìò äøåúä ÷ø íééñî ïâî ãåã.   

ñ ïéøéæçîùë"åéìò äøåçùä äôîä ïééãòå åîå÷îì äøåú øôñ ïéëéìåî ïéà ìëéäì ú, ì àìù éãë èòî

åãåáëáâì.  
Ë· ‰ÏÈÓ"·  

úåðé÷ä øçà åúåà ïéìî ìåîéì ÷åðéú ùé íà ,úåöç øçà ãò åìåîì ïéðéúîî ùéå , øùà úëøá íéëøáîå

íéîùá àìáå ñåë àìá ãéãé ùãé÷ãì.  
˜·Ë· Â‡ ÌÈÓ˘·· ÁÈ¯  

÷áèá åà íéîùáá çéøäì øåñà, úåìáàä ïî åúòã çéñé àìù éãëäì.  
‰Î‡ÏÓ ˙ÈÈ˘Ú   

åâäð åðéúåîå÷îá øåñéà àìîäë ìë íåéä, éúìåæ íéáö÷ä éøëåîå äãåòñ åâäðù øúéä úåöçîåì.   

 äëàìî úééùòò"é éåâ øúåî éôà 'åúéáá åúéá éëøö à÷åã åàìå ,ïéðáå  øåñàïëå âäðîäæì.   
‰·È˙Î  

äáéúë èá"á äøåñàçì ,ä ïôåàáåøúåî çáäå"î íòèî øáã àäèá íâ øúåî ãá"á, äå"ä íà  òîùøáã 

ùåãéç øúåîù åáúëì íòèî äæèì.  

                                                           
כט

  ."ומסדרין הזמירות כמו בשאר ימים"' שכ, ץ שם"מהרי' מ מד"וכ, ז"ק י"א ס"נ' שתילי זיתים סי 
ל

  .'ב' ב י"עץ חיים סדר ט, ו"ד סק"שתילי זיתים תקנ 
לא

 .ב"ק י"ט ס"תקנ' סי 
לב
 .מלבד שני פסוקים הראשונים ואחרונים כמצויין בסידורים 

לג
  .ג"ק י"ט ס"שתילי זיתים תקנ 
לד

ט כתב מרן שמברך על הכוס ומטעימו "ע תקנ"ט ומה שבשו"תקנ' ח סי"י או"וכן הכריע בב, ה"רס' ד סי"ע יו"כ מרן בשו"כ 

וכן העלה רבינו ברביד הזהב שהעיקר , ד"י וביו"מים ובלא כוס וכדבריו בבכ שצריך להגיה בלא בש"לתינוק כתב רבינו בסק

ה הובא בעריכת "ס חן טוב אות נ"י בדיחי בסו"ומהר, ב"ח סדר מילה במהדו"ץ בע"כ מהרי"וכ. ד"ע יו"י ובשו"כדברי מרן בב

  .שולחן
לה

  .'א' ב ב"עץ חיים סדר ט, ב"ק נ"א ס"ה בשתילי זיתים תקנ"וכ, ז"ט ס"רביד הזהב תקנ 
לו

וכן נראה . א דלא נהגו איסור מלאכה אלא עד חצות"ג והשמיט מנהג אשכנז שהביא רמ"ק ל"ד ס"שתילי זיתים תקנ 

וכבר נהגו כל העם במקומינו שלא לעשות מלאכה עד ' א' ח ב"ץ שכתב בע"ודע דגם מהרי. ם והתכאליל"מסתימת הרמב

פ שכל העם אין "אלא יל, שהמנהג שלא לעשות מלאכה כל היוםאין הכרח לומר דפליג במציאות עם מה שהעיד רבו . חצות

  .עושין עד חצות אבל מחצות ואילך יש מן העם שעושין והם הקצבים ומוכרי צרכי סעודה
לז

  .ב"ק ל"ד ס"שתילי זיתים תקנ 
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Ë· ‰¯Â˙ „ÂÓÈÏ"·  

øåñà àåø÷ì äøåúá íéàéáð íéáåúëå úåðùìå äðùîá ùøãîá îâáåàø úåëìäáå úåãâàáå, àðù 'éãå÷ô 

ä 'íéøùé éçîùî áì úå÷åðéúå ìù úéá ïáø ïéìèá åá, ìáà àøå÷ àåä áåéàá íéøáãáå íéòøä äéîøéáù, 

íàå ùé áíäéðé é÷åñô äîçð êéøö íâìãì, âäðîäå úåîå÷îá åìà ïéàù ðåîïéò úå÷åðéúä ãåîììî íò 

íéìåãâä íéøáãá íéøúåîäî.  
Ë· ‰ÏÂÁ"·  

èá äìéëàá øúåîù äìåç"ãì á ' íçð øéëæî íéúéæ éìéúùä åðéáø)íçø (îäáá"æàî ,ãì 'éøäî åðéáø" õ

øéëæî åðéàáî.  
˙Á�Ó Ë"·   

äçðîá ïéçéðî úéöéö ïéìéôúå ïéëøáîå íäéìò. åøîåà  ïæçäìà êøà íéôà ,ïéàéöåîå ñ"ú ïéøå÷å áå ìçéå 

øàùáë úåéðòú ïéøéèôîå äáåùâî.   
‰�·Ï ˙Î¯·  

åâäð ùã÷ì äðáìä éàöåîá è"á, êéøöå øäæéì àìù êøáì àìá ìòðîãî.  
·‡· È¯È˘Ú ÌÂÈ  

åùä ïøî áúë"ð÷ú ò"ç: éøéùò íåéå éøéùò ìéìá ïéé úåúùì àìùå øùá ìåëàì àìù øùë âäðî , ïðéè÷ðå

ãá 'å äöéçøá àìå ïééå øùáá àìà åøéîçä àìã ïøîúøåôñúäî . óàå éøéùò íåéá øùá ìåëàì ïîéú âäðîå

è éàöåîá"áåî .  

  

  

  

  

  

uäääu  
  

                                                                                                                                                                     
לח

ד "ל תקנ"כ המטה יהודה הובא בבה"וכ, הכתיבה אסורה בו' כן מפורש בלשון חכמי תימן הקדמונים בתכאליל שאפי 

  .ב"סכ
לט

 .ה ברביד הזהב חלק החידושים שם"וכ, ד"ק ל"ד ס"שתילי זיתים תקנ 
מ

  .ג"ד סק"שתילי זיתים תקנ 
מא

  ב "תקנ' שתילי זיתים סי 
מב

  .'א' ב ב"עץ חיים סדר ט 
מג
 .ב"ח סדר ט"ע, ק כו"שם ס. ק טו"ט ס"תקנ סימן שתילי זיתים ,א"ה ס"ע תקנ"שו 
מד

  .א"ק י"ו ס"תכ' שתילי זיתים סי 
מה

 ] ל שם"ז בביאוה"והובא כ[ ,ג שם"ח ובשכ"תקנ' ג סי"ד כנה"וכ, ד"א ס"תקנ' מרן סי' ר להוכיח מד"ו שהוכיח במאמכמ 

ואמנם יש להעיר [, ל"א בשם מהרש"רבינו השתילי זיתים שלא העלה דברי מג' נ ד"וכ, דברי מנחם' והסכים לזה גם בס

י ברונא ומבואר שם "מהר' ג בשם תשו"ב ומקור הדברים בשכ"ט ד דמותרת לטבול במוצאי"ק י"ד ס"תקנ' כ רבינו בסי"ממש

ג שהוא ניהו מרא "שכ' אך קושיא זו קשיא אף לד, ב ולא התיר אלא לטבילת מצוה"דאיכא איסור רחיצה אף במוצאי ט

 ].  ב"ל דהביא רק הדין ולדידיה מותר לגמרי ולא כטעמיה דמהרי"ולכן צ, ב"דשמעתא דרחיצה מותרת במוצאי ט
מו

' ועי, א בעריכת שלחן"ש קורח שליט"כ הגר"וכ, י"ט ס"ע תקנ"ה בשו"ג וכ"ק ל"ד ס"מדברי השתילי זיתים תקנמתבאר כ 

 .ו שמנהג בגדד לאכול בשר אף בליל עשירי באב"גם בבן איש חי דברים סט
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