
 
גדולים ישראל ממלאכי השרת

הגאון הגדול רבי משה קלזאן שליט"א

"לא תבשל גדי בחלב אמו...  כי על פי הדברים האלה כרתי ברית עם ישראל". 

המפרשים שואלים מהו הקשר בין סמיכות הפרשיות? במדרש )שמות רבה 
פרשה כ”ח( מסופר: באותה שעה שעלה משה למרום ביקשו מלאכי השרת 

לפגוע במשה. מה עשה הקב"ה, צר קלסתר פניו של משה רבנו כפניו 
של אברהם אבינו. ואמר להם: אתם לא מתביישים ממנו? ירדתם לביתו 
ואכלתם סעודה, אתם לא מתביישים לפגוע בו? אמר הקב”ה למשה: לא 

ניתנה לך תורה אלא בזכות אברהם אבינו. 

האדמו”ר רבי יששכר דוב מבעלז זצ"ל כותב, שתחילת קבלת התורה מתחיל 
במעמד המלאכים אצל אברהם אבינו. מה הקשר בין אכילה אצל אברהם 

אבינו למעמד הר סיני? למה שם מתחיל מעמד הר סיני? 

כתוב בדעת זקנים מבעלי התוספות: אברהם אבינו האכיל את המלאכים 
בשר עם חלב, שנאמר: ויקח חמאה וחלב ובן הבקר. וכשרצה הקב”ה לתת 
תורה לישראל והמלאכים אמרו: תנה הודך על השמיים, ענה להם: כתוב 
בתורה לא תבשל גדי בחלב אמו, ואתם אכלתם בשר בחלב, אז איך תקבלו 
וזהו פשר הסמיכות בין שתי הפפ  את התורה? מיד הודו המלאכים לקב”ה. 

רשיות "על פי הדברים האלה כרתי ברית עם ישראל. איזה דברים? הפסוק 
שלפני כן – "לא תבשל גדי בחלב אמו"...

ובעומק הענין יש לבאר את הויכוח בין משה למלאכים, שהוא פחד שמא 
ישרפוהו בהבל פיהם, כלומר בתורה הזכה שלהם, כמו תינוקות של בית רבן 
שעל הבל פיהם עומד העולם, וה' אמר לו אחוז בכסא כבודי והחזר להם 
לחזור  יכול  כי  על המלאכים  עדיף  כלומר אמור להם שהאדם  "תשובה", 

בתשובה. 

המשמעות של "כסא הכבוד" היא כח הטבע שניתן באדם, שע"י שהאדם 
מתגבר על כח הטבע מתגלה כבודו של הקב"ה בעולם, וזו הסיבה שכאשר 
אנו מברכים ברכת "אשר יצר את האדם בחכמה" אנו מזכירים "גלוי וידוע 
לפני כסא כבודך..." שזהו כח הטבע והחיים שנברא בהם האדם, והאדם 
מתמודד בין כח הגוף לבין כח הנשמה, וכאשר הוא מנצח את הגוף - הוא 
עדיף על המלאכים שאין להם מאבק זה, לכן עם ישראל השומרים על דיני 
אכילת בשר בחלב וכל יתר המצוות הם אלה שראויים למתן התורה, והודו 

לו מלאכי השרת.

המסקנה עבורנו היא שיש לכל אחד ואחת מאיתנו כוחות גדולים ונפלאים 
הרע  היצר  על  להתגבר  ויכולים  בנסיון  עומדים  אנחנו  כי  יותר ממלאכים, 
לך  "ונתתי  זכריה  בספר  שכתוב  כמו  ד',  רצון  את  לעשות  שאיפה  מתוך 
מהלכים בין העומדים האלה", בני אנוש נקראים "הולכים" כלומר יכולים 
פלהתקדם, בעוד מלאכי השרת נקראים "עומדים", מכיון שהם עומדים במ
קום ואינם מתקדמים. הבה נשמח במדרגתנו ונשתדל לעבוד את ד' בשמחה !

שבת שלום!

האדם קיבל לידיו "פקדון" בעולם הזה - ועליו להחזירו שלם
הרה"ג רבי דוד אטדגי שליט"א

העלון מוקדש: לע"נ ר' שלום שרל בן מסודי 
ז"ל. ולע"נ: ליזט ליציטה בת חנינה ז"ל.

 ולרפואת: משה בן שרה הי"ו. 
ולהצלחת ציון בן אסתר הי"ו.

להקדשת העלון :054-4215-970
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בענייני  לחברו,  אדם  בין  בענייני  דווקא  פותחת  שהתורה  תורה  מתן  אחר  אנו  רואים  בפרשתנו 
מבית  נגנב  והפקדון  לו,  לשמור  פקדון  לחברו  שנן  אדם  של  הדין  הוא  מהם  אחד  ועבדים.  נזיקין, 
ימצא  אם  האיש  מבית  וגנב  לשמר,  כלים  או  כסף  רעהו  אל  איש  יתן  "כי  התורה,  אומרת  כך  על  חברו. 
רעהו". במלאכת  ידו  שלח  לא  אם  האלהים  אל  הבית  בעל  ונקרב  הגנב  ימצא  לא  אם  שנים:  ישלם  הגנב 

ואחד.  אחד  כל  עבור  מחזקים  דברים  ראשון(,  אדר  )תרל"ה  בפרשתינו  אמת  השפת  בדברי  וראיתי 
לעבודת  הצריכים  דרכים  המשפטים,  מאלה  ללמוד  יכולים  "בודאי  הטהורה,  לשונו  וזה 
לאדם  נותן  הקב"ה  כי  וכו',  לשמור  כלים  או  כסף  כלים  או  כסף  יתן  "כי  שומרים  ודין  יתברך.  הבורא 
יתברך  לעבודתו  כלי  שהוא  עצמו  האדם  בריאת  וגם  והחשק  הרצון  הוא  וכסף  לשמור,  כלים 
ע"כ. כפל  משלם  הגנב  כי  יתרון  לו  יש  ממנו  ניצול  האדם  ואם  העיקר  גונב  הרע  והיצר  שמירה  וצריך 

נתן  שהקב"ה  והוא,  השם.  בעבודת  גדול  יסוד  הללו  בפסוקים  שרמוז  קודשו,  מדברי  ומבואר 
ללא  מופלאה  מכונה  בעצם  שהוא  גוף  הזה,  בעולם  איתם  להשתמש  כלים  ואחד  אחד  לכל 
הבורא  של  רצונו  את  יעשה  שהאדם  מטרתו  זה  וכל  אמצעים...  בית,  כסף,  טבעי,  הגיון  שום 
הכלים  על  "שומר"  למעשה  הוא  הזה  בעולם  שהאדם  אמת  השפת  מחדש  הזה.  בעולם  יתברך 
לשמור.  לידיו  קיבל  שאותם  הפקדונות  יפגעו  לא  שחלילה  ליזהר  צריך  ו"שומר"  הקב"ה.  לו  שנתן 

ולא כמו שאנו חושבים שהכלים הללו ניתנו לנו להנאתנו. אלא רק לעבוד בהם את הקב"ה. ויצר הרע, שכל 
מהותו בעולם היא לנסות לגנוב מהאדם את הכלים שיש לו ולהשתמש בהם נגד רצון הבורא. אם הוא 
ישאלו את האדם איפה הכלים שקיבלת?  "לגנוב" את הכלים הללו. אזי שנעלה לשמים  יצליח  חלילה 
מה עשית עם הכסף שהיה לך? לאן הלכת עם הרגלים שקיבלת? והפה שלך... מה דיברת איתו? ועל מי? 
והידיים שלך הם היו פעילות מידי... אנחנו רואים פעילות יתר... מה עשית איתם... והעיניים? שקיבלת אותם 
מבטן אימך טהורות וזכות? עיניים שהיה בכוחם אילו היית שומרם, לראות מתחילת העולם ועד קצהו... מה 
איתם? והאדם עומד למעלה ועיניו מושפלות למול טענות והוכחות בית הדין... אכן מעלתי בפקדון שנתתם 
לי... אני מודה ומתוודה! אזי אומרת התורה הקדושה, "אם ימצא הגנב ישלם שנים"... אדם ישלם על מעשיו 
פי שניים. משום שהוא גנב ומעל בכלים שאינם שלו. הוא השתמש בהם לא למטרות שלשמם נועדו הם.

איך  מוטיבציה,  והגברת  עידוד,  זריקת  נותן  אמת"  "השפת  כאן  אבל  מייאש!  לכאורה  זה  אכן 
בהם? שימעל  ללא  לו  שניתנו  הכלים  את  מקדש  שהאדם  הזאת  למעלה  להגיע  אפשר  אכן 

באונסין.  נתחייב  יד  שולח  אם  כי  התענוגים  הרחקת  הוא  לאדם  היעוצה  "והעצה  בזה"ל:  השפ"א  אומר 
כו'  ותשלמיני  ותרצה  לכשתגנב  הכפל  קונה  משלם,  הריני  שאמר  השומר  הובא,  לד.(  )בב"מ  ובגמרא 
חייב הוא עם  כי באמת  יתברך ברצון שלם אף  נותן לבו לשוב לה'  ע"ש. פירוש אף שחטא האדם אם 
והוא ענין מעלת בעל תשובה שזדונות נעשין לו  ידי החטא ומקנה לו הכפל  כל זה בא עוד למעלה על 
לא  ה'טופ'...  את  דבר  בכל  חייבים  לא  העולם,  מתענוגי  להתרחק  זה  ראשון,  דבר  ע"כ.  כנ"ל"  כזכויות 
יותר קל לשמור על הכלים  יהיה לך הרבה  יקרה שום דבר אם מידי פעם תוריד בהנאות העולם... כך 
שקיבלת. אבל יותר מכך, השפ"א מביא את דברי הגמרא ששומר מראש יכול להתנות עם בעל הפקדון 
שהוא משלם לו על החפץ הנגנב, ובמידה וימצא הגנב, השומר יקבל את תשלומי הכפל ולא בעל החפץ 
בעניינו, אדם שלמרות  גם  וכך  הנגנב.  על עצמו את תשלום החפץ  וזאת משום שהשומר לקח  המקורי. 
בה  שנהג  הטעות  את  ומבין  שלימה,  בתשובה  לשוב  גמורה,  בקבלה  עצמו  על  מקבל  בעבר,  שעשה  מה 
כל  דהיינו,  הכפל!  את  מקבל  הוא  ממנו...  שנגנב  מה  את  מצא  הוא  הגנב",  "נמצא  כן  אם  אי  כה,  עד 
לזכויות! הפכו  וגם  עוונותיו  נמחלו  גם  מבצעים...  כפל  מקבל  וכך  לזכויות,  לו  נהפכים  שעשה  העברות 

יוחנן בן זכאי נכנסו תלמידיו לנחמו, נכנס רבי  יד(, "כשמת בנו של רבן  )אבות דרבי נתן פרק  מספר המדרש 
לו אדם הרא אמור. אמר  לו  לפניך. אמר  דבר אחד  אומר  רצונך  רבי  ליה,  ואמר  לפניו  וישב  פאליעזר 

"וידע אדם עוד את אשתו"  ומנין שקבל עליו תנחומין? שנאמר  שון היה לו בן ומת, וקבל עליו תנחומין, 
)בראשית ד' כ"ה(. אף אתה קבל תנחומין. אמר לו לא די לי שאני מצטער בעצמי אלא הזכרת לי צערו 
של אדם הראשון? נכנס רבי יהושע ואמר לו רצונך אומר דבר אחד לפניך. אמר לו אמור. אמר לו איוב 
היו לו בנים ובנות ומתו כולם ביום אחד וקבל עליהם תנחומין, אף אתה קבל תנחומין. ומנין שקבל איוב 
רבי  שנכנס  עד  מתנחם.  לא  והוא  יוחנן.  רבי  את  לנחם  ניסה  אחד  וכל  ועוד  עוד  נכנסו  וכו'...  תנחומין? 
ואיני  גדול הוא  ולך אחרי לבית המרחץ, לפי שאדם  כיון שראהו אמר לשמשו טול כלי  בן ערך,  אלעזר 
יכול לעמוד בו. נכנס וישב לפניו ואמר לו אמשול לך משל למה הדבר דומה לאדם שהפקיד אצלו המלך 
ויום היה בוכה וצועק ואומר אוי לי אימתי אצא מן הפקדון הזה בשלום. אף אתה רבי  יום  פקדון. בכל 
היה לך בן קרא תורה, מקרא, נביאים, וכתובים, משנה, הלכות, ואגדות, ונפטר מן העולם בלא חטא, ויש 
לקבל עליך תנחומין כשהחזרת פקדונך שלם. אמר לו רבי אלעזר בני נחמתני כדרך שבני אדם מנחמין.

פקדון  לך  היה  יוחנן  רבי  לקבל!  יוחנן  רבי  שהסכים  היחידה  הנחמה  מה  מכאן  אנו  רואים 
היקר  הבן  שלך  היה  לא  זה  מזו!  גדולה  נחמה  לך  אין  שלם!  אותו  והחזרת  הקב"ה  מאת  שקיבלת 
אדם  שבני  כדרך  ניחמתני  יוחנן  רבי  לו  אמר  כך  ועל  זמנו.  הגיע  וכעת  פקדון  רק  היה  הוא  שלך. 
לא  עשרים  מאה  שאחר  כך  יתברך.  הבורא  לנו  שנתן  הפקדון  על  לשמור  אנו  נלמד  מנחמין. 
ומבורך! שלום  שבת  ויפים.  שלמים  לנו  שניתנו  הכלים  את  בגאון  נחזיר  אלא  מים.  פינו  ונמלא  נעמוד 



מדיני תפילה

 שאלה: הלומד תורה כל היום האם חייב לומר את סדר הקרבנות 
המובא בתפילת שחרית לפני פסוקי דזמרה. 

תשובה: כל אדם חייב לומר הקרבנות וכל התפלה בשלימותה ואם לא הספיק 
בתחילת התפילה יאמרם לאחר התפילה, ורק תלמיד חכם שתורתו אומנותו וכל 
היום עוסק בתורה ואינו מפסיק אלא רק לדברים הכרחיים מותר לו לדלג חלק 

מהקטעים.

ביאורים: כתב השו"ע בסי' א' סעי' ה' טוב לומר פרשת העקדה ופרשת המן 
ועשרת הדברות  ופרשת עולה ומנחה ושלמים וחטאת  ואשם ולא כתב 

בלשון חיוב ועיין בברכ"י בסי' א' ס"ק ט' שכתב ובכל דור ודור תקון רבנן 
סדר לימודים שונים וקביעות עתים במילי דחסידותא וכוונתם לזכות את 

הרבים המון ישראל דבלאו הכי הן בעון הם בטלים מת"ת ועל ידי סדר 
הלמודים הללו אינהו ואביזרייהו הם מתעוררים קורין ומקרין. ואולם לא 

נאמרו כל השיעורים הללו לתלמידי חכמים אשר להם יד ושם טוב חכמים 
וידועים לעסוק בגופי תורה ולעמוד על עיקר דיני התורה להבין ולהורות. 

וגם המ"ב בסי' א' ס"ק יב' כתב ומי שהוא בעל תורה ויש לו לב להבין 
וללמוד יכול למנוע מלומר הרבה תחינות ובקשות הנדפסות בסידורים וטוב 
יותר שילמוד במקומם. אלא שהגר"ז בסי' מח' סעי' א' כתב נהגו כל ישראל 

וקבעו חובה על עצמן לקרות פרשת התמיד בכל יום )וידבר ה' וכו' צו את 
בני ישראל ואמרת אליהם את קרבני לחמי לאישי וכו'( קודם התפלה שע"י 
קריאה זו מעלה הקדוש ברוך הוא עליהם כאלו הקריבו קרבן תמיד במועדו 

כמו שנתבאר בסי' א'.
ואכן הגרשז"א הובא בהלי"ש תפלה עמ' עח' שהיה מזרז התלמידים לומר 

הקרבנות ולפחות היה מורה להם בימי שני וחמישי למי שקשה לו וכן בת"ת 
הורה להרגיל הילדים לומר חלק מהקרבנות, ואף הגריש"א הובא בתפילה 

כהלכתה עמ' קפב' שפסק מי שלא הספיק יאמרם לאחר התפילה. ורק 
תלמיד חכם שלא מבטל רגע לחינם בכל היום חוץ מתורה אין הכי נמי יש 

לו להקל לדלג חלק מקטעים של הקרבנות.

שאלה: מדוע לא מדקדקים לומר מזמור לתודה שבתפילת שחרית במנגינה.
תשובה: כיון שיש אומרים שיש לומר מזמור זה בשמחה ולא בניגון ואולי על זה 

סמכו. 

ביאורים: בשו"ע בסי' נא' סעי' ט' כתב מזמור לתודה יש לאומרה בנגינה 
שכל השירות עתידות ליבטל חוץ ממזמור לתודה. ובספר הלי"ש תפילה עמ' 
פ' הביא שהגרשז"א תמה מדוע אין מדקדקים בזה. אבל ראיתי בקיצוש"ע 

פי"ד סעי' ד' שכתב לשון לאומרו בשמחה ולא נקט בניגון ואולי על זה 
העולם סמכו ונוהגים שלא לנגן פרק זה.

שאלה: ציבור שהגיע עשירי באמצע פסוקי דזמרה האם יכול אחד המתפללים 
שנמצא באמצע פסוקי דזמרה לומר קדיש. ואם הנמצא באמצע פסוקי דזמרה 

יכול לומר קדיש כשהציבור לפני עלינו לשבח.

תשובה: אין לציבור לעצור כדי לומר קדיש באמצע פסוקי דזמרה אבל יחיד 
הנמצא באמצע פסוקי דזמרה והציבור רוצים לומר קדיש שלפני עלינו לשבח 

רשאי לעצור באמצע פסוקי דזמרה ולומר עמהם קדיש.

ביאורים: עיין בקשר גודל בסי' ז' אות לה' לגבי ציבור שלא אמרו קדיש 
בתחילת התפלה שנקט שיאמרו קדיש באמצע פסוקי דזמרה. אלא 

שבשו"ת יבי"א ח"ז סי' י' לגבי קדיש במי שנמצא באמצע פסוקי דזמרה 
והציבור לפני עלינו לשבח סבר כדעת הבית עובד שרק יחיד הנמצא 

בפסוקי דזמרה ושמע קדיש לפני עלינו לשבח יפסיק ויאמר עמהם קדיש, 
אבל הציבור לא יאמרו קדיש באמצע פסוקי דזמרה, ובח"ב בסי' לב' אות 
ו' ובגליון כתב שסברת החיד"א בקשר גודל נדחה קראו לה ולכן בפירוש 

הכריע שאין לציבור לומר קדיש באמצע פסוקי דזמרה.

איסור הליכה לערכאות
ים ִלְפֵניֶהם: )שמות כא(. שִׂ ר תָּ ִטים ֲאשֶׁ פָּ שְׁ ה ַהמִּ ְוֵאלֶּ

מרים יד בתורת משה| אסור לדון בפני דייני עובדי כוכבים ובערכאות שלהם  אפילו אם הם דנים בדיני 
ישראל, ואפילו אם הסכימו שני הצדדים לדון בפניהם, אסור. וכל הבא לדון בפניהם, הרי זה רשע, 

וכאילו חרף וגדף והרים יד בתורת משה רבינו ע"ה )שולחן ערוך חו"מ סימן כו(.
|מי שהלך לערכאות והפסיד אם יכול לחזור ולתבוע בדין תורה  מי שהלך בערכאות של עובדי כוכבים ונפ

תחייב בדיניהם, ואחר כך חזר ותבע לפני דייני ישראל, יש אומרים שנזקקים לו )מרדכי בפ' הגוזל בתרא(. ויש 
אומרים שאין ב"ד נזקקים לו, וכיון שיצא חייב בערכאות, הפסיד זכותו להציל את עצמו על ידי דין 

תורה,  וכן עיקר )מהרי"ק שורש קפ"ז,וכן פסק הרמ"א סימן כו- א (;

חומרת האיסור | בהליכה לערכאות ישנם שתי עברות החמורות יותר מן הרציחה, והן: הגזל, וחלול השם, 
ושתיהן נכללות בעוון ערכאות של כותים. חלול השם שהרי זה בודאי מחלל את השם ונותן כבוד לאחר, 
ומוציא  ישראל  זרה להחשיב אותה, גזל שכל המניח דיני  והוא מייקר שם עבודה  ותהילתו לפסילים, 
בערכאות של כותים הרי זה גזל גמור, ובדעתו אינו חושבו לגזל, ועל כן אינו מחזיר, ולפיכך אין לו מחילה 
לעולם. )רבינו בחיי שמות פכ"א(. ובאופן שנגרם נזק לחבירו ע״י הפניה לערכאות כגון שנגרם לנתבע הוצאות 

מרובות, חייב לשלם לו מדינא דגרמי.)הג"ר יהודה סילמן הישר והטוב ח"ד עמוד מד(.

ערכאות במדינת ישראל | למרות שהסמכות החוקית כיום מטעם הממשלה לדון בדיני ממונות ונחלות היא 
לבתי המשפט החילוניים, והשופטים שם יהודים הם, עם כל זה ברור כי לפי דין תורתינו הקדושה התובע 
את חבירו בבתי המשפט שלהם גדול עונו מנשוא, והוא בכלל מה שפסקו הרמב"ם )בפרק כ"ו מהלכות סנהדרין 
הלכה ז'(, והטור והשלחן ערוך )חו"מ סימן כ"ו סעיף א'(: שכל הדן בערכאות שלהם הרי זה רשע וכאילו חירף 

וגידף והרים יד בתורת משה רבינו. כי מלבד שהשופטים אינם יודעים כלל בדיני התורה לשפוט בין 
איש לרעהו על פי החושן משפט והפוסקים, וכבר אמרו חז"ל )גיטין פ"ח ע"ב(: "לפניהם", ולא לפני עכו"ם, 
ולא לפני הדיוטות, ועוד שהדבר ידוע ומפורסם שהם דנים על פי חוקות העכו"ם, וגם מכשירים לעדות 
עד אחד וקרוב ואשה ופסול, ורבים מהם בעצמם פסולים לדון לפי ההלכה. ולא אכחד כי שמעתי דיבת 
רבים התועים מדרך השכל המתחכמים לומר שמכיון שכעת השופטים יהודים, והממשלה העניקה להם 
סמכות לדון ולשפוט בדיני ממונות וירושות, דינא דמלכותא דינא, וחושבים שהותרה הרצועה להתדיין 
בפניהם. אולם הבל יפצה פיהם. ולו חכמו ישכילו זאת, שאדרבה היא הנותנת לחומרת הדבר, שהואיל 
והשופטים יהודים הם ומושבעים מהר סיני לשפוט על פי התורה ואילו הם עזבו מקור מים חיים, התלמוד 
והפוסקים, לחצוב להם בורות נשברים אשר לא יכילו המים, ודנים על פי חוקות הגוים ושופטיהם וספרי 
החוקים שלהם, הרי המכשלה גדולה שבעתיים מאשר להתדיין בפני שופטים גוים אשר לא נצטוו מעולם 

לדון על פי התורה שלנו,  )שו"ת יחווה דעת חלק ד סימן סה ד"ה גם הלום(.

בעל דין המסרב לדון בערכאות| ראובן שיש לו תביעה על שמעון, ושמעון מסרב לבא עמו לבית דין, רשאי 
ראובן להביאו לערכאות של גוים כדי להוציא את שלו מתחת ידו. )רא"ש  סי' יז בשם רב פלטוי ז"ל(.  וכן פסק 
לבא, נוטל  רצה  לא  תחלה ואם  ישראל  לדיני  שיתבענו  הוסיף  סנהדרין( אולם  הלכות  ז"ל )בסוף  הרמב"ם 
רשות מבית דין ומציל מבעל דינו, עכ"ל. הרי שבראש ובראשונה עליו לפנות לבית הדין יפנה ולקבל 

מהם רשות ואח"כ יתבענו בערכאות.

שידוע  וכדו'  עירייה  או  ביטוח  כגון  חברת  ומצוות  תורה  שומר  שאינו  בגוף  עיריה |  או  ביטוח  חברת 
מראש שלא יקבלו מרות בית דין. לכאורה מסתבר דבזה אין צריך רשות מבית דין, וכן כתב הגה"ק             
מבוטשאטש שכאשר יש אומדנא גמורה דלא ציית דינא אין צריך רשות מבית דין, עיין בכסף הקדשים 
בסי' כ"ו. ויש בזה סברא, שבאופן  שידוע לכל שאין שום אפשרות לתבוע בבית דין, אין בזה שום ייקור 

ועילוי למשפטם משום שבלית ברירה פונה אליהם, ואטרוחי בי דינא לא מטרחינן.
אך הגאון רבי אשר וייס שליט"א כתב: שראוי תמיד לפנות לבי"ד לפני פנייה לערכאות, והניסיון מוכיח 
וגם סברת הכסף הקדשים לא  ואף מעדיפים להתדיין בבי"ד.  חילוניים מוכנים  גופים  גם  שלפעמים 
ברורה כ"כ, דמכל מקום פונה הוא לערכאות ללא רשות בית דין, ולכן לעולם יש לפנות לבי"ד ורק 

ברשותם יפנה לערכאות.

אמר הנתבע שאינו רוצה להתדיין בבית דין | הגר"נ קרליץ נשאל האם מספיק אמירתו של הנתבע לתובע 
"שאינו רוצה להתדיין בבית דין" כדי להתיר פניה לבית משפט?  והשיב כל זמן שלא הוזמן לבית דין, 
אמירתו אינה קובעת. כבר היו מקרים של אנשים שאמרו שאינם רוצים להתדיין בבית הדין, ולאחר 
שהוזמנו באו להתדיין וקיבלו את הדין שנפסק. ולפעמים התובע בא לקבל שיתירו לו ללכת לערכאות 
פמחמת שהצד השני לא יבוא לבית דין ושהוא לא ציית דינא, והיו מקרים שלאחר הבירור נתברר, שהד

ברים לא היו נכונים, וצריך להיזהר מאוד בזה, ולכן נקבע שרק על ידי בית דין יתירו הדבר.

...עוד זאת אשאל מכם אתם המסרבים בדיני תורה הקדושה  תוכחתו של בעל "ערבי נחל" על בני דורו שהולכים לערכאות| 
והולכים לערכאות, הנה מלבד כל מה שאמרנו שדבר זה עון גדול והוא מנודה לשמים ומחלל ומחרף ומייקר כו', הנה אפילו אם 
לא היה כל זאת אמרו נא אלי מה עוול וחסרון מצאתם בתורתינו הקדושה? הלא תורת ה' תמימה בלי שום מום וחסרון, והיא 
משיבת נפש לשורשה, והיא תורה שכליית אין כחכמתה בכל החכמות, והיא אלהיית ונצחית, וכל דרכיה דרכי נועם ויושר ולא 
תטה לימין ושמאל, ומחכימת פתי ופקודיה ישרים משמחי לב ומשפטיה אמת וצדקו יחדיו, והם נחמדים מפז ומתוקים מדבש. 
ואם תאמרו שאתם לא טעמתם צוף נועם מתקה, מה בכך, הלא מ"מ יודעים אתם שאמת הוא, ואיך תעזבו זאת מקור מים חיים 

לחצוב לכם בארות בארות נשברים ללכת לפני דינים הבלים אשר אין בהם שום משש ולבם צפון משכל.?

אמרו נא לי, הראיתם שני אנשים מאיזה אומה שיש ביניהם דין ודברים, ההלוך הלכו לפני דייני אומה אחרת לעשות להם 
משפט?!  באמת אין זאת, כי אין שום אומה מחליף דיינים שלהם לבחור להם דייני אומה אחרת, והרי באמת דייני העוכו"ם 
לאו דייני נינהו, כי המה הבל, ואיה איפוא חכמתכם להחליף דבר יקר כדיני תורתנו הקדושה בדבר הבל, הרי הראיתם לדעת 
שאפילו אם לא היה עון זה חמור כל כך או אפילו אם לא היה עון כלל מכל מקום אתם משוגעים גדולים בעשותכם הדבר הזה. 

וזהו מאמר הנביא עליו השלום בשמו של הקדוש ברוך הוא, "הן היתה כזאת ההמיר גוי אלהים", רצונו לומר כי דיינים נקראים אלהים 

כמו שאמר הכתוב )שמות כב, ח( "עד האלהים יבא דבר שניהם אשר ירשיעון אלהים" כו', ואמר ראו נא אם איזה אומה 

מחלפת דיינים שלה, שתעזוב דייניה ותלך לפני דייני אומה אחרת, הלא אינם עושין זאת, ובאמת והמה לא אלהים, 

רצונו לומר שבאמת אינם דיינין כלל כי כולם הבל, ואפילו הכי אינם מחליפים אותם, ואיך עמי המירו כבודי בלא 

יועיל, רצונו לומר על דרך שאמרו במשנה דאבות )פ"ו מ"ג( אין כבוד אלא תורה, וזהו "ועמי המיר כבודי", ר"ל ממירים 

דייני תורה הקדושה ושכלות כזו, בעד דבר אשר הוא לא יועיל, הלא זה דבר רע ושגעון מלבד העון החמור אשר בו. 

וזהו כוונת הפסוק השני, "המבלי אין אלהים בישראל הלכת לבקש לך אלהי עקרון". והוא גם כן רמז על זאת, 

ששואל השם יתברך לאלו הרעים וחטאים בנפשותם לילך מדיני ישראל לערכאות, האם אין דיינים בישראל אשר 



תוכחה אקדמית תוצרת סורבון

  הנער הנעים שלמה משה נ"י עלה ממרוקו לישראל, עם שאיפה יוקדת 
להפוך לתלמיד חכם וגדול בתורה. והימים, ימי מדינת הבוסר, שנות ה- 50 

למניינם, הצנע הסגפנות, מצב בטחוני מעורער, העליות הגדולות בצפון-אפריקה. 
שלמה משה הקטן ידע כי הסכנה מבית חמורה מן הסכנות מבחוץ. מסע העברה על 

דת שניהלה התנועה הציונית אכל כל חלקה טובה ואיים גם עליו. רבבות ואלפים 
נשאבו אל תוך הואקום הציוני, למושבים, לקיבוצים, לתנועות הנוער, ומשם קצרה 

היתה הדרך לאבד את הצלם היהודי, ולצעוד בעינים עיוורות אחרי ההבל.
בחסדי השם, ועם הרבה שאר-רוח ואמביציית נעורים חסרת פשרות, הצליח שלמה 
משה להיכנס לד' אמותיה של הישיבה המעולה והקדושה "תפארת ציון", שהוקמה 

בהנחיית "החזון איש" כדי לקלוט ולרומם גם בני נוער עולים, כדי להצילם מיד 
הכורת הציוני שהרחיב את מעגלי הצחיחות והשממה בקרב בני עדות המזרח 

התמימים, שרובם צעדו לעברו כצאן המובל לטבח הרוחני.
חינו של הנער כבש לבבות, ובמיוחד קרב אותו הגאון הגדול הרב שמריהו גרינימן 

זצ"ל, שהיה מגדולי תלמידי החכמים שבדור. פקחותו, שנינותו ותמימותו של הנער 
שבו את ליבו, והוא נהג לאמצו בחום אל ליבו, ולהשתעשע עמו בפלפולי הגמרא. 
הנער העולה ממרוקו, היה חריף ובקיא, וזכרונו חבק מכמנים עצומים בכל הש"ס, 

אשר על כן ניהלו השניים פולמוסים סוערים ובוערים על אמיתותן של סברות 
במצולות האינסופיים של הוויות אביי ורבא.

הרב שמריהו אמר לכל מי שהאזין לו "זה הקטן גדול יהיה".
באחד הימים הובהל הרב שמריהו גרינימן לבית החולים. לאחר איבחון ובדיקות 

מקיפות, הוחלט לאחר התייעצות עם ה"חזון איש", כי יש להטיסו לצרפת, לרופא 
בעל שם עולמי, המתמחה בבעיה הרפואית ממנה סבל.

הפרידה בין הנער למיטיבו היתה נרגשת. פיו של שלמה משה לא פסק מתפילה 
ומתהילים לרפואת רבו מיטיבו.
אחרי מספר שבועות חזר הרב 

גרינימן מצרפת, חזק ובריא 
יותר. לאחר מספר ימי מנוחה 
ביקש שלמה משה לבקר את 
הרב, ולשמחו עד כמה שניתן. 
פעיניו ברקו מהתרגשות כשנפת

חה הדלת, הוא צעד פנימה אל 
הקודש והתיישב סמוך למיטתו.

"אמור לי ידידי הצעיר" פנה אליו הרב גרינימן "האם למדת לאחרונה מסכת 
גיטין?".

כן. השיב.
"האם אתה מונח היטב על פרק פלוני?".

כן.
"האם אתה שולט כמו שצריך בדף פלוני אלמוני?".

דומני שחזרתי עליו כמה פעמים.
"האם זכורים לך דברי התוספות בדיבור המתחיל...?".

זכורים, כבוד הרב.
"אם כן, חזור על דברי התוספות במקום".

הנער שלמה משה חזר על דברי התוספות כמעט מילה במילה...
ואז הקשה הרב גרינימן קושיה על דברי התוספות וביקש מידידו הצעיר להשיב על 

הקושיה.
ובכן, השיב שלמה משה, קושייתך כבוד הרב, היא קושייתו של המהרש"ל על דברי 

התוספות והוא אף מתרץ את קושייתו וזה לשון התרוץ...
אורו עיניו של הרב, ופיו לא הפסיק מלחייך חיוך מאושר של חדוות התורה. 

שלמה משה שאל בביישנות על מה גדולה השמחה, הלוא סוף סוף סוגיה זו ידועה 
ומפורסמת ואין כל חידוש בדבר, הקושיה והתרוץ מוכרים.

"ובכן ידידי" סיפר הרב "במהלך הטיפול הרפואי שלי בצרפת נפגשתי עם גוי 
משכיל, פרופסור הנושא 13 תארים באוניברסיטת סורבון. לאחר שווידא שאני 

יהודי, שאל אם אני לומד תורה. סיפרתי לו שכל אחי ובני עוסקים בתורה ואז שאל 
אותי את הקושיה העצומה על דברי התוספות . אלא שמזכרוני נשמטה קושיית 
המהרש"ל. אבל לאחר הרהור קל, תרצתי לפרופסור הגוי בדיוק את תרוצו של 

המהרש"ל".
עיניו של שלמה משה נפערו בתמהון. אינני מבין, כבוד הרב מספר לי שגוי צרפתי 

היקשה עליך קושיה מדברי התוספות במסכת גיטין, הלוא היה עליו לדעת את 
דברי רש"י בסוגיה על בוריים, ולהיות מונח ישר והפוך בפשט הסוגיה על כל אופני 

השקלא והטריא... קשה להאמין, פשוט קשה להאמין.
"כן ידידי, אכן כך. הפרופסור הגוי היה בקיא בסוגיה כמו אחד מן הצורבים... אף 

אני תמהתי מן העובדה הזו ולשאלתי השיב הגוי: אני מדען מאד מפורסם בצרפת 
ובעולם כולו. לפני מספר שנים נפגשתי עם קבוצת מדענים יהודיים שעסקו בלימוד 

ובהתנצחות סביב ספר... שאלתי אותם על מה הויכוח, והם השיבו לי יש כאן ספר תלמוד, 
ובספר הזה טמונות כל החוכמות עלי אדמות. כל החוכמות? כן השיבו המדענים היהודים, 
הכל טמון כאן, ב"מדע התלמודי", שהוא בעצם נקודת החיבור עם השכל האלוקי, של מי 

שאמר והיה העולם. הסקרנות אכלה בי בכל פה, והחלטתי ללמוד את "המדע היהודי" 
שבספר המשונה שלהם. התחלתי ללמוד א' ב', ואחר כך כתב רש"י, ומשם התחלתי ללמוד 
חומש, פסוק אחר פסוק, ותנ"ך ומשניות, עד שהגעתי לגמרא. ואני כבוד הרב גיליתי שאכן 

כנים דבריהם, וכל החוכמות בתבל גנוזות כאן בתלמוד. אסטרונומיה, פיסיקה, כימיה, 
רפואה, גאולוגיה, גאוגרפיה, חיזוי העתיד, תעלומות העבר. ה-כ-ל. ומאז כבוד הרב, אני 

שוקד על התלמוד יומם ולילה. מתרוצץ כאחוז אמוק ממסכת למסכת גומע את דברי 
הראשונים ואת דברי האחרונים מתעכב על כל קוצו של יוד. ומאחר וגיליתי שכל 

החוכמות כאן בתלמוד, אינני פותח אף ספר מדע אחר. רק גמרא וגמרא, אין שום צורך 
בספר אחר...".

"ואז" מספר הרב גרינימן לתלמידו "שאג לפתע הגוי, שאגה גדולה ומבהילה. שמריהו!!! למה 
אתם אוכלים ושותים? מאיפה יש לכם את החוצפה להתבטל מלימוד הגמרא? אם הייתם 

יודעים איזה עומק יש בגמרא, איזה חוכמות מופלאות עד אין חקר, לא הייתם ישנים, הייתם 
שקועים בה מבוקר עד בוקר... אני שואל אותך קושיה קטנה בתוספות ואתה צריך לחשוב? 

ככה לומדים שמריהו? ככה לומדים?!".
בתוכחה דוקרת זו תקף הפרופסור הגוי את הגאון האדיר ר' שמריהו גרינימן... והדברים 

נוקבים ומבהילים. 
הסיפור המדהים הזה סופר לא מכבר על ידי הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר, 

בעצרת אלפים לסיום הש"ס בישיבת "תפארת למשה" בעיר נתניה.
הראשל"צ הוא הנער בסיפורנו, ולמותר לציין שאוזניו שמעו מפי קודשו של הרב גרינימן 

זצ"ל את התוכחה של הפרופסור מסורבון. יהודים! על מה ולמה ביטול תורה?". הגוי אומנם 
נשאר גוי, אך מה יהא עלינו.

וכל מילה מיותרת.

דברים של טעם
פלוני לומד תורה, אך מה לימדה תורה את פלוני?

)רבי מנחם מנדל מקוצ'ק(
)מאת ר' קובי לוי הי"ו(

מהי שנה מעוברת: שנה מעוברת פירושה, שנה שמתווסף 
בה חודש נוסף. "חודש אדר". וזה מקור השם 

"מעוברת", כמו עובר במעי אמו.
: לוח השנה העברי מתבסס על מחפ השנה מעוברת – טעמ

זור הלבנה )הירח מקיף את כדור הארץ במשך כ- 29.5 
יום, כאשר שנים עשר חודשים הינם כ-354 יום( תוך כדי 
שמירה על שנת החמה )365 יום(. ועל כן ישנם חודשים 
מלאים וחסרים, ומדי כמה שנים שנה מעוברת. זאת על 
מנת שלוח השנה העברי שהינו מורכב מאוד יהיה גם מדויק. 
ישראל  שחגי  משום  זה?  חודש  מוסיפין  מה  ומפני 
חג  וכמו  השנה,  בתקופות  התורה  אותם  תלתה 

שיהיה  האביב"  חדש  את  "שמור  א(  טז  )דברים  שנאמר  האביב,  לתקופת  שנתקן  פסח 
החמה  בימות  פעמים  בא  הפסח  הזה  החדש  הוספת  ולולא  האביב.  בזמן  זה  חדש 
שנה,  עשרה  תשע  של  קבוע  מחזור  קבעו  חכמינו  ותקנו  הגשמים.  בימות  ופעמים 
שמתוכן שבע שנים הן שנים בנות שלוש עשרה חודש, שנים אלו נקראות שנים מעוברות.

מדוע מעברים דווקא את חודש אדר: הטעם הוא משום שנאמר )אסתר ג ז( "לחודש שנים 
עשר הוא חודש אדר", ואם יעברו אחד משאר החודשים לא יהיה חודש אדר תמיד 

החודש השנים עשר. )תוס' סנהדרין דף יב ד"ה אין(.
הם  ישמעאל  נשיאי  כי  ביאר,  )בח"א(  המהרש"א  יוסף:  של  שבטו  כנגד  המעובר  החודש 
להם  יש  ישראל  נשיאי  אבל  לאומותם",  נשיאים  עשר  "שנים  טז(  כה  )בראשית  כמ"ש  י"ב 
י"ג נשיאים, שיוסף נחלק לשני שבטים. וזהו סוד העיבור, שישראל מחשבים י"ב חדשי 
שבטים,  לשני  שנחלק  יוסף  של  שבטו  נגד  עיבור  חודש  ועוד  שבטים  י"ב  נגד  הלבנה, 
הארץ". בקרב  לרוב  "וידגו  טז(  מח  )שם  יוסף  של  כברכתו  דגים,  שמזלם  אדרים  ב'  והם 

של  בניו  כנגד  המעובר  שהחודש  לכך  רמז  יוסף:  כנגד  העיבור  שחודש  יפה  רמז 
"בני  לו  אמר  לברכם  אביו  יעקב  לפני  ואפרים  מנשה  את  הביא  שכשיוסף  הוא,  יוסף 
בנים  כי  יוסף,  כאן  ורמז  י"ב,  בגימטריא  ז"ה  ותיבת  בזה"  אלהים  לי  נתן  אשר  הם 
השנה,  את  מעברים  שבו  עשר  השנים  החודש  בעבור  זה'  בעבור  אלקים  לו  נתן  אלו 
שבטי  מי"ב  כחלק  שנחשבים  ואפרים,  מנשה  כנגד  חודשים  שני  שהוא  ופעמים 
חנוכה(. בעניני  בקונט'  קרלנשטיין  )הגר"ח  כנגדם.  גם  מכוונים  החודשים  ומנין  י"ה 

חודש אדר ראשון, מהותו, מזלו, ודיניו.
הרה"ג רבי דוד אטדגי שליט"א



 "זמני התפילות והשיעורים ל"שבת קודש
 זמני התפילות

 16:54 -מנחה ערב שבת

  07:15 –של שבת  שחרית

 (07:45-)"ברוך שאמר"
 13:30  -מנחה מניין א'

  16:35  -מנחה מניין ב'

 17:47 -ערבית צאת שבת

 

 זמני השיעורים
שלמה רבי שיעור עם  - 14:15

 .עובדיה שליט"א

שיעור עם רבי יעקב  -15:00
 אלמליח שליט"א.

שיעור עם הרב שליט"א  -15:45
 ב"הלכות שבת".

שיעור בהלכות  -17:30
עם הרב  "טבילת כלים"

 .שליט"א

12:30שיעור תהילים לילדים: 

     :שיעורים בימי החול

 . ומפי ר' לירז הי"ו.הרב שליט"אמפי  -כל יום בין מנחה לערבית

 אחר תפילת ערבית. ,ב"הלכות ברכות" עם הרב שליט"א: יום שני

 : אחר ערבית עם הרב לירז הי"ו בספר התניא.יום שלישי

שיעור בהלכות "איסור והיתר" מפי הרב שליט"א בבית : יום רביעי

 .20:00בשעה ( 13)רח' אלעזר בן יאיר הכנסת "תפארת ישראל" 

 שיעור בהלכות שבת עם ר' שלמה כהן אחר שחרית.: יום שישי

 באולם בית הכנסת. 20:00: ביום שני בשעה שיעור לנשים

כי  לבאר,  יש  דרש  דרך  על  אדר:  חודש  לעיבור  נוסף  טעם 
יעשו  ישראל  ואם  העולם.  ולאומות  לעמלק  מפלה  יש  הזה  בחודש 
כי  זמנים.  משאר  יותר  מעשיהם  מסוגלים  יהיו  ודאי  הזה,  בחודש  תשובה 
שלטון  זמן  שיתארך  זה  חודש  מעברים  ולכן  גוברים  ישראל  הזה  החודש 
ויהיו  שלימה  תשובה  יעשו  יום,  הששים  בצירוף  ואולי  יותר  ישראל  וממשלת 
מסוגלים לגאולה. ואם לא עשו בראשון יעשו באחרון. ולכן מה מאוד צריך ליזהר 
ולהישמר יותר בחודש הזה מדברים אסורים, והגם שחייב לשמוח בפורים עם כל זה 
יהיו מעשיו לשם שמים וירבה בצדקות כפי יכולתו. )אדרת אליהו להרי"ח הטוב פר' משפטים(.

הלוי  מהר"ש  דעת  העיקרי,  החודש  מהו  הפוסקים  נחלקו  העיקרי:  החודש  מהו 
רוב  ודעת  תוספת.  הוא  השני  ואדר  העיקר  הוא  הראשון  שאדר  טז(  סימן  )חאו"ח 

הפוסקים שאדר השני הוא העיקרי והראשון תוספת. וכן פסק השו"ע )או"ח סי' נה ס"י(.

את  לציין  יש  וגיטין,  כתובות  שטרות,  בכתיבת  החודשים:  שמות 
כ"אדר"  ראשון  אדר  לכתוב  אם  הפוסקים  ונחלקו  החודש.  שם 
בסתם.  כאדר  נכתב  ב'  שאדר  הפוך  או  ב'.  כאדר  שני  ואדר  סתם. 
סק"ג(. תכז  סימן  משנ"ב  )עי'  השני".  ו"אדר  הראשון",  "אדר  לכתוב  המנהג  ולמעשה 

הכרזת ראש חודש: יש לציין בהכרזת ראש חודש בשבת, על חודש "אדר 
ראשון", וחודש "אדר השני". )משנ"ב שם(.

מזלו של חודש אדר א': כתב החזקוני )שמות פרק יז פ"ט( שאלה שנולדו באדר השני 
אין להם לירא ממכשפות שהרי אין בו מזל. ומבואר שלדבריו אין בחודש אדר 

ב' מזל כלל. ולכן הנולדים בחודש זה, אין שולט בהם כישוף. ובספר קדושת 
לוי )פרשת שקלים, תצוה( כתב: ששני חודשי האדר הם מזל דגים. וכן מבואר בדברי 
המהרש"א שהובא לעיל. ובספר יערות דבש )חלק שני - דרוש ח( ביאר ע"פ הקבלה 

מדוע באמת אלו שנולדו באדר השני אין להם מזל. עיי"ש.
אומנם דעת הלבוש )או"ח תרפ"ב(, שאדר א' בשנת העיבור אין מזלו דגים עד אדר 
השני, כיוון שאדר זה הוא רק תשלומין לג' שנים להשלים חודשי הלבנה לחמה, 
שמגיע החמה בניסן שהוא חודש האביב למזל טלה שאז החמה מתקרבת אלינו 
והפירות מתבשלין, וא"כ אדר א' עדיין מזל דלי הוא, וכתב שלכן בר מצוה חוגג 

רק באדר ב'.

ס"ו(,  לא  )סי'  חי  לכל  מועד  בספרו  פלאג'י  הגר"ח  כתב  זה:  בחודש  הנולד  זהירות 
הנולד בחדש אדר אין כשפים שולטים בו וכו', ואם כן הנולד בחודש הזה הוא 
ליה  דאית  יכולתו  כפי  בצדקה  וירבה  ובתורתו  ה'  בעבודת  שיתאמץ  הראוי  מן 
מעליותא מהחודש הזה, מה שלא יש לשאר בני אדם. ואיך יעבוד חס וחלילה 
על פי ה' בימים האלה, ובזמן הזה דהקדוש ברוך הוא עבד ליה ניסא, דנולד בזה 
גוזד על הטיפה שיהיה בר קיימא והכל מאתו יתברך.  הזמן דאעיקרא הקב"ה 

משנכנס אדר מרבים בשמחה – איזה אדר: מלשון המשנה )מגילה ז'( "אין בין אדר 
הראשון לאדר השני אלא מקרא מגילה וד' פרשיות בלבד", משמע שדין שמחה 
נוהג גם באדר הראשון. ובספר מועדים לשמחה כתב בשם השפת אמת ,שאדר 
א' מזלו ג"כ דגים ולכן צריך להרבות בשמחה גם באדר א'. אומנם השאילת יעבץ 
)ח"ב סי' פ"ח( סובר דרק באדר הסמוך לניסן נוהגת השמחה, ולא באדר הראשון.

דר"ח  א'  שזה  שבט  בל'  הנולד  שלו:  המצווה  בר  יום  יחול  מתי  שבט  בל'  הנולד 
אדר בשנה פשוטה. ושנת הבר מצווה שלו הייתה מעוברת. לדעת הבנין ציון )ח"א 
סי' קנ"א( אינו נעשה גדול אלא בא' דר"ח אדר השני שהוא ל' של אדר ראשון. 
ויש חולקים וסוברים, שנעשה גדול בל' שבט, שזה א' דראש חודש אדר ראשון. 
)כן דעת מהרי"ל דיסקין והג"ר שמואל סלנט, הובאו בספר הלכות והליכות בר מצוה פ"א סע' י"א(.

באדר  יחלק  אדר:  בחודש  צדקה  לחלק  עצמו  על  שקיבל  אדם 
המצוות.  על  מעבירין  ואין  למצוות,  מקדימין  זריזין  משום  הראשון 
קס"ג(. או"ח  חת"ס  בשו"ת  )כ"כ  ברכה.  עליו  תבוא  בשניהם  לעשות  והמחמיר 

קיבל על עצמו להתענות בחודש אדר: יתענה בשני האדרים )ע"פ המג"א סי' תקס"ח 
ס"ק כ' ומדברי החת"ס שו"ת או"ח קס"ג נראה שיתענה בשני(.

קיבל על עצמו לעשות הודיה על נס שאירע לו: יעשנו באדר השני שהוא קרוב 
לניסן חודש הגאולה )כן העלה החת"ס הנ"ל(. ונראה שראוי לנהוג בשניהם. )משום 

שבמ"ב ישנה סתירה שבסימן תרפ"ו סק"ח כתב לעשות באדר הראשון ובסימן 
תרצ"ז סק"ב כתב לעשות באדר השני. עיי"ש(.

~את הגליון ניתן למצוא באתר "לדעת" מידי שבוע~

שאלה: מהו הטעם שמוסיפים בשנה מעוברת בתפילת המוסף של ראש חודש 
את המילים "ולכפרת פשע", ועד מתי יש לאומרו? ומה הדין אם שכח לאומרו?

פשע,  ולכפרת  חודש  ראש  של  במוסף  מוסיפים  מעוברת  בשנה  תשובה: 
ולברכה לששון  "לטובה  לשונות של ברכה,  י"ב  הוא משום, שמזכירים שם בתפילה  והטעם 
חודש  כנגד  פשע",  "ולכפרת  לשון  עוד  מוסיפים  ולכן  חודש.  י"ב  כנגד  וכו',  ולשמחה'" 
חודש  ראש  עד  זו  תוספת  לומר  נוהגים  ויש  חוזר.  אינו  זאת  להוסיף  שכח  ואם  העיבור. 
וכן  אלה.  תיבות  מוסיפים  אינם  ואילך  ניסן  חודש  מראש  אבל  בכלל  ועד  ב'  אדר 
שנה. בכל  כן  שאומרים  ויש  המעוברת.  השנה  כל  במשך  כן  לומר  שנוהגים  ויש  המנהג. 

שנת  חודשי  בכל  כן  לומר  שיש  כתב,  סק"ו  תכג  סימן  רבה  באליה  מקורות:הנה 
ניסן,  חודש  עד  רק  המנהג  שראה  סק"כ,  מש"ז  מגדים  הפרי  דעת  אבל  העיבור. 
)סימן  החיים  בכף  פלאג"י  מהר"ח  והגאון  עיי"ש.  עוד.  אומרים  אין  ניסן  חודש  ומראש 
לד אות ד'(, וכן בספרו רוח חיים )אות ד'(, הביא שלוש שיטות, א' לומר כן בכל חדשי 
דיש  סק"ג(  תכג  )סימן  ברורה  במשנה  וכן  בלבד.  אדר  בחודש  וג'  ניסן.  עד  ב'  השנה. 
ויש שאינם אומרים רק בשנת העיבור ואפילו בשנת  נוהגים לומר תמיד ולכפרת פשע, 
ובכל  וכתב,  העיבור.  חודש  כלות  עד  אלא  אותו  אומרים  שאינם  יש  העיבור, 
הטוב  והרי"ח  עיי"ש.  המקום.  כמנהג  יעשה  אחד  וכל  ופשטיה  נהרא  נהרא  אלה 
בספרו בן איש חי )פרשת ויקרא אות יט( כתב דבשנת העיבור יאמר למחילת חטא ולסליחת עון 
העי שנת  בכל  כן  לומר  שיש  שדעתו  ומשמע  עכ"ל.   פשע  פולכפרת 
הראשל"צ אומנם  יח(.  אות  תכג  )סימן  החיים  כף  דעת  וכן  בור. 

שדי  זצ"ל,  הגר"ע  מרן  בשם  כתב  תיח(  עמ'  ה'  )שבת  ילקוט"י   בספרו   
לאומרו.  צריך  אין  והלאה  ניסן  ומר"ח  ניסן,  חודש  ראש  עד  לאומרו 

אמירת יצחק יצחק יצחק אחר ברכת הלבנה
שאלה: האם יש מקור למנהג שאחר ברכת הלבנה אומרים יצחק יצחק יצחק? ומהו הטעם?

"יצחק  הלבנה  ברכת  בסיום  לומר  וטוניס  ג'רבה  יוצאי  מנהג  הוא,  לכך  המקור  תשובה: 
שא מה  כנגד  טעם,  ועוד  טובות.  ובשורות  צחוק  של  חודש  שיהא  כדי  יצחק"  ־יצחק 

עת  בפיוט  שכתוב  וכמו  עינינו.  שמאירים  השמים  לצבא  נמשלו  שהאבות  חכמים  מרו 
מל אוריים,  אוריים  שליש  אל  יד  תשלחה  אל  שמים  אדון  לאברהם  "אמר  רצון,  ־שערי 

את  המשפיע  שהוא  לחמה  משול  אברהם  הורים,  שלושה  יש  וגם  עינינו.  אור שמאירים  שון 
עולם  יהיה  נא  אל  במילים  הפיוט,  ומסתיים  לכוכבים.  ויעקב  ללבנה,  יצחק  לבניו,  האור 
בסיום  ולכן  ירח.  בלי  העולם  היה  ומת  נשחט  היה  ע"ג המזבח  יצחק שנעקד  ואם  ירח.  בלי 
הלבנה. את  מקדשים  אנו  יצחק  בוכות  כי  יצחק  פעמים  שלוש  אומרים  הלבנה  ברכת 

ועיין לכה"ח פלאג'י )סי' ל"ה אות כ"ג(, שכתב דבברכת הלבנה טוב לראות פני יצחק. וכן 
וז"ל,  ו'  ט"ו הערה  בסי'  צורת הלבנה  וכתב בספר  ע"ש.  ע"ג  ב'  הובא במדרש תלפיות דף 
ולא ידעתי איזה יצחק אם אדם מהשוק בשם יצחק או הכוונה על יצחק אבינו ע"ה וכוונת 
דבריו לראות דהיינו בעיני שכלו יצייר איך שיצחק עקוד על גבי המזבח כדי לעורר רחמים 
בשעה זו. ועיין בספר ישמח משה בחלק המערכות מע' לבנה בשם הר' דמשק אליעזר שכתב 
אחר ברכת הלבנה טוב לראות צורת איש ששמו יצחק. וע"ע בספר ברכת איתן עמ' רלב.

מדוע מוסיפים בשנה מעוברת "ולכפרת פשע"


