
איך בונים את בית המקדש? 
הגאון הגדול רבי משה קלזאן שליט"א

"והטור הרביעי תרשיש ושהם וישפה". בחושן היו קבועות אבני השהם ועליהם כתובים שמות 
יוסף  היו של  חז"ל אומרים שהן  וישפה"?  היו האבנים "שהם  מי  ישראל. של  כל שבטי 
ובנימין, שהם – ליוסף, וישפה - לבנימין. מדוע שהם ליוסף? כתב רבינו בחיי שהוא משום 
שהן אותיות "השם", ויוסף כתוב בו "ויהי השם את יוסף". ובנימין – אבנו "ישפה", מלשון 

"יש פה" ושותק, כלומר הוא ידע ממכירת יוסף ובכל זאת לא גילה ליעקב.

בגמרא מסכת בבא בתרא ]דף עה עמוד א[ מובא : "ושמתי כדכד שמשותיך - א"ר שמואל בר 
נחמני: פליגי תרי מלאכי ברקיעא, גבריאל ומיכאל, ואמרי לה: תרי אמוראי במערבא, ומאן 
אינון? יהודה וחזקיה בני רבי חייא, חד אמר: שוהם, וחד אמר: ישפה, אמר להו הקדוש ברוך 
הוא: להוי כדין וכדין". כלומר לעתיד לבא תבנה ירושלים משני סוגים של אבנים טובות, האחת 
שהם והשניה ישפה. מדוע דוקא מאבנים אלה הרי היו עוד עשר אבנים טובות על החושן?

נראה לבאר בס"ד ע"פ מה שכתב המדרש ]בראשית רבה )וילנא( פרשת ויגש פרשה צג[ על הפסוק 
: "ויפול על צוארי בנימין אחיו ויבך, וכי שני צוארים היו לו לבנימין? אלא אמר רבי אלעזר 
בן פדת יוסף ראה ברוח הקודש ששני בית המקדשות עתידין ליבנות בחלקו של בנימין 
ובנימין בכה על צואריו, ראה שמשכן שילה עתיד להעשות בחלקו של  ועתידין ליחרב, 
להבנות  עתיד  שהיה  הבית  על  לבכות  אפשרות  היה  לשניהם  הרי  ליחרב".  ועתיד  יוסף 
בחלקו שלו ועתיד להיחרב, ובכל זאת כל אחד מהם בכה על צוארו של השני ועל הבית 

שעתיד להבנות ולהיחרב בחלקו של השני !

, עם מבט אל הזולת, להתעלם לרגע מהקשיים שלנו ולהתמקד בקק שכך נבנה בית המקד
שיים של הזולת ! ועוד דבר נפלא מלמדת אותנו שם הגמרא : "ושעריך לאבני אקדח - כי 
הא דיתיב רבי יוחנן וקא דריש: עתיד הקדוש ברוך הוא להביא אבנים טובות ומרגליות 
שהם שלשים על שלשים, וחוקק בהן עשר על עשרים ומעמידן בשערי ירושלים. לגלג עליו 

אותו תלמיד, השתא כביעתא דציצלא לא משכחינן, כולי האי משכחינן? 

לימים הפליגה ספינתו בים, חזא מלאכי השרת דיתבי וקא מינסרי אבנים טובות ומרגליות 
שהם ל' על ל' וחקוק בהן עשר ברום עשרים, אמר להו: הני למאן? אמרו ליה: שעתיד 
הקדוש ברוך הוא להעמידן בשערי ירושלים. אתא לקמיה דרבי יוחנן, אמר ליה: דרוש, 
רבי, לך נאה לדרוש, כאשר אמרת כן ראיתי. אמר לו: ריקא! אלמלא )לא( ראית לא 

האמנת, מלגלג על דברי חכמים אתה, נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמות".

הגמרא מספרת שאותו לתמיד ראה בעיניו את אותם אבני השהם והישפה שמלאכי השרת 
מכינים לבית המקדש !  רק לאחר שראה הוא האמין לדברי ר' יוחנן, ועל כך כעס ר' יוחנן 

והמית אותו המבט עיניו !
מדוע לא כעס עליו מיד כאשר לגלג על דבריו? והתשובה היא שיכול לקרות שלאק  וקשה ,

דם קשה להאמין, זה לא בסדר, אך על כך לא חייבים מיתה. אבל מי שמאמין רק למה 
שעיניו רואות ולא מאמין לדברי חכמים – עונשו מות !

נעמיק ונתבונן , מדוע לא האמין אותו תלמיד לר' יוחנן? נראה שהסיבה היא כמו שאמרנו, 
"שהם וישפה", כלומר למדרגתם של יוסף ובק  שהוא חשב שקשה מאד להגיע לדרגה של

נימין שיכלו לוותר על המבט על הצער האישי ולהתמקד בצער של הזולת, שזהו המפתח 
לבניית בית   המקדש, ור' יחונן היה משוכנע ובטוח שעם ישראל עוד יגיע למעלה זו לפני 

בנין המקדש בעתיד.

לאור הדברים , שומה עלינו להיות ראויים למדרגה שר' יוחנן היה בטוח שתהיה בנו לפני 
בנין בית המקדש בקרוב, להסתכל בעין חומלת ומתחשבת בזולתנו ו"לבכות על צוארו", 

וע"י כך יבנה בית המקדש במהרה בימינו. אמן. שבת שלום !

"יגעת ומצאת תאמין"
הרה"ג רבי דוד אטדגי שליט"א

העלון מוקדש: 
לרפואת: משה בן שרה הי"ו. ולהצלחת ציון בן  

אסתר הי"ו. ומשה בן צדיקה הי"ו.
 ולע"נ שלום אלקיים בן מסודי ז"ל.
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כתית  זך  זית  שמן  אליך  "ויקחו  ישראל,  עם  את  הקב"ה  ציווי  על  קוראים  אנו  בפרשה 
רענן  זית  "הה"ד  כך,  על  כתב  א(  לו,  רבה,  )בראשית  והמדרש  תמיד".  נר  להעלת  למאור 
ואח"כ  אותו,  מגרגרין  באילנו  שהוא  עד  הזה  הזית  מה  טז(,  יא  )ירמיהו  תואר  פרי  יפה 
ואח"כ  אבנים,  ומביאין  בחבלים,  אותו  מספין  ואח"כ  אותו,  וטוחנין  וכו'  ונחבט  אותו  מורידין 
עושים  ואח"כ  וכו'  וחובטין  העולם  אומות  באין  ישראל  כך  שמנן...  את  נותנים 
שעם  עולה,  המדרש  מדברי  תואר".  פרי  יפה  רענן  זית  "הוי  להם  עונה  והקב"ה  תשובה, 
כואבים  תהליכים  הזית  עובר  מתוכו,  השמן  את  להוציא  מנת  שעל  וכמו  לזית,  נמשל  ישראל 
ומתמשכים, כך עם ישראל, ע"י היסורים והקשיים שעוברים, מזדככים ומשתבחים כשמן הטוב.

ואחד  אחד  כל  שהרי  תורה,  של  עמלה  על  גם  ספק  ללא  אמורים  והדברים 
צורך  יש  לכך  לזכות  שבכדי  וברור  הקדושה.  בתורה  להתעלות  הוא  רוצה  מאיתנו 
ובלי  עמל  בלי  כי  עצמו,  את  משלה  לא  אחד  אף  שהרי  כבירים,  מאמצים  להשקיע 
למרות  כן  ועל  התורה.  בלימוד  להישגים  יגיע  עצמו  את  ימצא  ויגיעה  התמדה 
כך. עבור  נפש  למסור  עליו  תורה,  דברי  של  בקרוטוב  לזכות  לאדם  שיש  והנסיונות  הקשיים 

ציווי  על  חז"ל  של  מהסתכלותם  ללמוד  אנו  יכולים  ונכונים,  חשובים  הדברים  כמה  עד 
ואכן  תמיד".  נר  להעלות  למאור  כתית  זך  זית  "שמן  לקחת  המנורה  בפרשת  התורה 
וכתית.  זך,  והן  השמן.  ביצירת  הכרחי  תנאי  מהוות  אשר  נקודות,  בשתי  יבחין  המתבונן 
היה  הזיתים  שאת  הכוונה  וכתית  שמרים.  בלי  הכוונה  שזך  מבאר,  עה"פ  רש"י 
לריחיים  מכניסם  ראשונה,  טיפה  שהוציא  ואחר  בריחיים,   ולא  במכתשת  כותש 
למנחות.  כתית  ולא  למאור  כתית  שנאמר  למנחות  וכשר  למנורה  פסול  השני  והשמן  וטוחנן. 
רב  מה  ואעפ"כ  בטעמם,  שווים  בצבעם,  שווים  שמן  בקבוקי  שני  נראה  אנו  מהצד,  וכשנתבונן 
למנחה,  רק  יוכשר  והשני  הטהורה,  המנורה  בכוסות  וינתן  יעלה  האחד  ביניהם...  ההבדל 
הרוחני  עניינה  את  מבין  שאינו  שלמי  אמת  ואמנם  זך.  לא  וזה  זך  זה  כתית,  לא  וזה  כתית  זה 
ראוי? אינו  זה  ושמן  למנורה  וראוי  טוב  זה  שמן  מדוע  תמוה,  נראה  באמת  הדבר  המנורה,  של 

אך רבותינו הקדושים שביארו לנו מקצת מיסודותיה של תכלית המנורה, שופכים אור על חשכת 
התורה  הקדושה.  התורה  את  מסמל  המנורה'  ש'אור  והוא,  ושמחים,  מאירים  והינם  הדברים 
נועדה לקבל  ואת הבערות, המנורה עצמה  הידיעה,  אי  לאור המאיר את החשיכה את  נמשלה 
השמן  לתורה,  נמשל  אשר  נהדר  כוח  אותו  נפלא,  אור  אותו  מופק  דרכו  אשר  השמן,  את 
למעשה הריהו בבחינת שכל האדם, אשר מורהו לעסוק בתורה. נמצא אם כן איפוא, כי המנורה 
מסמלת את הכוחות הרוחניים ללא כל תערובת של תאווה והשקפה הפסולים. ולכן עלינו לדאוג 
ונוכרים. זרים  יכנסו בם  ולשמור מכל משמר לבל  וטהורים,  זכים  ישארו  והגיגינו  כי מחשבותינו 

ישנו  עוה"ז  בענייני  כי  אנו  יודעים  התורה,  קנין  דרכי  לנו  נרמזו  וכאן  כתית  היא  השניה  התכונה 
מצב של ירושה. ולפיכך אדם שרכש חפץ מסוים או אפילו שררה מסויימת, יכול הוא להורישה 
הוא  ההיפך  ירושה  של  מושג  כל  אין  כך,  אינו  וכלל  כלל  הדבר  הקדושה  בתורה  אך  לבנו. 
הנכון. על כל אחד ואחד לכתוש את עצמו הדק היטב היטב הדק, עד אשר יזכה ויגיע למעלה 
אחת ממעלות התורה כפי שאנו רואים במציאות היומיומית שלעיתים יש אדם גדול וצדיק, אך 
בניו אינם הולכים אחריו ומפנים עורף לדרך אשר חפץ שילכו בה, שכן העבודה העצמית היא 
זאת  לעומת  עצמו.  ממהאדם  להתחיל  צריך  הכל  אך  דשמיא.  סייעתא  עם  וביחד  הקובעת. 
המנחות, באות לבטא את העניין הגשמי של העוה"ז, שם אין צורך בזך, ולא בכתית, הכל יכול 
לעבור... בירושה לא תמיד חייבים לטרוח, שולחן שבנאו אדם אחד יכול לשמש דורות רבים, יגע 
נהנים... שלא כמו ברוחניות שם רק מאן דטרח במעלי  ואחרים  הוא בשביל אחרים! הוא טרח 
מגיעים  לא  ומזככים  כותתים  לא  אין מעלות אם  ועמל  טירחא  אין  ואם  ליכול בשבתא  שבתא 
לכלום. ובגמ' )מגילה ו:( מצאנו את דבריו של ר' יצחק שאמר "אם יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי 
אל תאמין, לא יגעתי ומצאתי אל תאמין, יגעתי ומצאתי תאמין. והני מילי בדברי תורה". שם צריך 
את היגיעה, ואם יגעים בצורה נכונה, אזי בוודאי מוצאים.ואם לא הרי זה סימן שלא יגעו נכון.

ז.(  מנחות  )מסכת  שהגמרא  וכפי  במעלותיה  ולהתקדמות  התורה  ללימוד  ההצלחה  סוד  זהו 
חסדא,  רב  אצל  ללומדה  והלך  מנחות,  מסכת  את  ששכח  אבימי  האמורא  אודות  מספרת 
שהוא  הגמ',  מתרצת  אליו?  שיבוא  חסדא  לרב  קרא  לא  מדוע  הגמ'  מקשה  תלמידו.  שהיה 
ומצאתי". יגעתי  "משום  רש"י,  ומוסיף  דשמיא.  סייעתא  יותר  לו  תהיה  זה  שבאופן  סבר 

גם  אלא  הדברים,  להשגת  מועילה  הלימוד,  בעצם  היגיעה  רק  שלא  למדים  אנו  זה  ממעשה 
חשובה  כך  כדי  ועד  ליגיעה.  כן  גם  נחשבת  ללימוד,  ההליכה  כגון  הלימוד,  אל  הנלווה  הטורח 
תלמידו,  שהיה  חסדא  לרב  לקרוא  אבימי  על  היה  הדין  שמשורת  פי  על  שאף  זו,  יגיעה  היא 
על  יבוא  שהלימוד  בכדי  ומדוע?  אליו,  אבימי  הלך  זאת  בכל  התורה,  כבוד  משום  אליו  לבוא 
בין  הקשר  מה  להבין  מתקשים  היינו  להבנה  טבעי  אמצעי  רק  היגיעה  הייתה  אילו  טורח.  ידי 
לעיל  אומנם אחרי שראינו  בו.  והיגיעה  הלימוד  טורח  לבין  היגיעה שבהליכת הרב אל תלמידו 
עמל  שכל  מובן  ה',  מאת  במתנה  הבאה  ההבנה  שהיא  המציאה,  להשגת  התנאי  היא  שהיגיעה 
המתלווה אל הלימוד יש בכוחו להועיל, כדי לזכות לכך שיתגלו ללומד עמקי תורה והשגותיה. זהו 
העידוד הגדול שיכולים אנו לתת לכל מי שחפץ לקבל על עצמו עול תורה ולעמול בה מתוך אמונה. 
אדם זה יש ביכולתו להגיע להישגים נכבדים, בין אם חננו ה' בכשרונות מבורכים, ובין אם לאו. 
אל לו להירתע מפני החשש שמא ייתקל בקשיים שהרי ראינו שכאשר אדם מתאמץ הוא זוכה 
למתנת שמים. ה' יזכנו שכל מעשינו ומחשבותינו, יהיו בבחינת שמן זית זך הכשר למנורה. אמן!



איסור שעטנז
 איסור שעטנז | נצטוונו בתורה לא ללבוש בגד שמורכב מצמר ופשתן שנאמר )ויקרא יט, יט( "ובגד כלאים 
שעטנז לא יעלה עליך". ועוד נאמר )דברים כ"ב, י"א(, "לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדיו".  ואין אסור 
משום כלאים, אלא צמר רחלים ואילים, עם פשתן. אבל צמר גמלים וצמר ארנבים, ושער של עזים 
וכל שאר מינים, מותרים בפשתן. וכן קנבוס, וצמר גפן, וכל שאר מינים, מותרים אפילו בצמר רחלים 

ואילים )שו"ע יו"ד סימן רצח(.

טעם האיסור | הרמב"ם ז"ל כתב בטעם האיסור, לפי שהיו כומרי עבודה זרה לובשין בזמן ההוא, ולכן 
אסרה תורה לבישת שעטנז, אך מצינו פירוש אחר והוא מתקשר לפרשתינו פרשת תצוה "לפי שבגדי 
כהונה היו של כלאים - שש הוא הפשתן, תכלת, הוא צמר,. ואין ראוי לזרים שילבשו מעין שלובשים 

משרתי הקב"ה" )רבי יוסף בכור שור שמות פרק ל פסוק לח, דעת זקנים מבעלי התוספות פכ"ב פסוק יא(.

ובתנחומא )בראשית סימן ט( הביא טעם נוסף וזה לשונו : "לפיכך נאסר צמר ופשתים שנא' )דברים כב( לא 
וגו' אמר הקדוש ברוך הוא אינו דין שיתערב מנחת החוטא )קין הביא מנחה לה' זרע  תלבש שעטנז 

פשתן(  עם מנחת זכאי )הבל הביא שמבכורות צאנו(  לפיכך נאסר.

כלאים  ולבש  זה  על  ועובר  ונקבות.  בזכרים  זמן,  ובכל  מקום  בכל  נוהג  זה  איסור   | מקום  בכל   נוהג 
דאורייתא, או התכסה בהן, חייב מלקות )חינוך תקנ"א(.

מדיני תפילה
 שאלה: סיים תפילת שמונה עשרה ואחריו עומד מתפלל שמאריך 

בתפלתו כמה זמן חייב להמתין לו שיסיים. ומה עושים עם אדם שעומד 
שמונה עשרה במקום מעבר הרבים ומפריע למעבר.

תשובה: מי שסיים תפילת שמונה עשרה ואחריו עומד אדם שמאריך בתפלתו 
מותר לפסוע ג' פסיעות לצדדיו אבל לא לפניו מולו , וכמו כן במקום הפסד 
פרנסה או צורך גדול אחר מותר לפסוע אף כנגד המתפלל. ואדם שעומד 

שמונה עשרה במעבר של הציבור ומפריע להילוך הרבים מותר להזיזו ממקומו 
כשהוא באמצע שמונה עשרה.

ביאורים: כתב השו"ע בסי' קב' סעי' ד' אסור לעבור כנגד המתפללים בתוך ארבע 
אמות ודווקא לפניהם אבל בצדיהם )לא צדיהם שלפניו( מותר לעבור ולעמוד. 

הטעם כתב בח"א כלל כו' סעי' ג' כדי שלא יבלבל את מחשבת המתפלל.  ועוד טעם 
כיון שהשכינה כנגד המתפלל אסור להפסיק בינו לבינה. אלא שלגבי לפסוע לצדדיו 
כתב הא"א מבוטשאטש בסי' קב' אף שאסור לעבור בתוך ארבע אמות של המתפלל 
גם לצדדיו אבל ג' פסיעות של עושה שלום וכן לחזור לאמירת קדושה יש להקל בזה 
וכ"כ בשו"ת אול"צ ח"ב עמ' רצג' כשיש צורך מיוחד מותר לעבור בצדדי המתפלל. 
וכן במקום הפסד פרנסה או צורך גדול אחר או כדי להתפלל בצבור מותר לעבור 
כנגד המתפלל. ולגבי אדם שעומד במקום שמפריע להילוך הרבים דעת הגרשז"א 
בהלי"ש תפילה עמ' קיד' שמותר להזיזו ממקומו כשהוא באמצע שמונה עשרה והביא 
מהרש"ם בדע"ת בסי' קב' שדינו כדין קבר המזיק את הרבים שמותר לפנותו ואף זה 
דינו כן, ולכן פסק הגרשז"א שם שמותר לעבור בפני המתפלל כשהוא מפריע לרבים 

והמחמיר גם בזה תבא עליו ברכה.

שאלה: האם אפשר להמשיך את סדר התפילה שלאחר העמידה כשסיים שמונה 
עשרה ועדיין לא עקר רגליו כגון שאחר עומד אחריו באמצע שמונה עשרה. 

תשובה: המיקל באמירת דברי תורה או להמשיך את סדר התפלה יש לו על מי 
לסמוך.

ביאורים: בשו"ת יחו"ד ח"ה סי' י' העלה מי שסיים גם יהיו לרצון השני שבסיום שמונה 
עשרה רשאי להפסיק לכל דבר ואפילו לומר ברוך הוא וברוך שמו. ואף שדבריו שם 
לגבי לענות לדבר שבקדושה אבל לא לגבי דברי תורה אבל כיון שלשונו "לכל דבר" 
משמע אף לדברי תורה וגם בשו"ת אז נדברו ח"ג סי' מו' התיר אף דברי תורה ועלינו 
שהתיר  לג'  בסי'  מולוזין  להגר"ח  ראש  כתר  בספר  הוא  וכן  ויכולו  ואמירת  לשבח 
אפילו ללמוד בזמן זה, ולכן למעשה המיקל יש לו על מי לסמוך. אף שדעת החזו"א 
בארחות רבינו ח"ג עמ' רט' שאסור בלימוד וכן הגרשז"א בהלי"ש תפלה עמ' קיב' 
אסר אפילו דברי תורה ותפלה ורק לומר עם הציבור מה שאומרים התיר ולא יועיל 
שיוזיז את רגליו מעט, כיון שצריך דוקא פסיעה לאחריו אבל למעשה המיקל יש לו 

על מי לסמוך. 

שאלה: המצטרף לשמונה עשרה כשהחזן בחזרה מתי נחשב לתפילה במנין.
תשובה: לכתחילה יש להתפלל תפילת לחש עם הציבור שאומרים את הלחש 
ואפילו שהתעכב מעט גם נחשב לתפילה בציבור , ומי שלא הספיק לכתחילה 

יתחיל את הלחש יחד עם השליח ציבור , ורשאי )לא חובה( להקדים לפני 
שהשליח ציבור התחיל החזרה כדי להספיק עם הציבור את אמירת הקדושה.

ומי שלא הספיק גם זה יתחיל כל עוד שהשליח ציבור נמצא אפילו בחלקה 
האחרון של החזרה ואפילו שנמצא בשים שלום ונחשב לתפילה בציבור בשעת 

הדחק כשאין לו מנין אחר. 
ביאורים: הטוב ביותר להתחיל בלחש עם הציבור ואפילו אם התעכב מעט גם כן 
נחשב לציבור כ"כ בהלי"ש תפילה עמ' צח' ומי שרואה שכדי להספיק את אמירת 
הקדושה עם הציבור הוא צריך להתחיל העמידה לפני שהש"צ התחיל החזרה עיין 
בשו"ת יבי"א ח"ב סי' ז' בתשובה לרבי יהושע שרבני זצ"ל חמיו של הגרב"צ אבא 
הפסיד  ואם  כן  לעשות  חובה  אין  אבל  כן  לעשות  לו שאפשר  שהורה  זצ"ל  שאול 

קדושה אין בכך כלום.
ולגבי להתחיל חזרה עם הציבור שיחשב לתפלה בציבור נפסק בשו"ע בסי' קט' סעי' 
ב' אם מתחיל להתפלל עם ש"צ, כשיגיע עם ש"צ לנקדישך יאמר עמו מלה במלה כל 
הקדושה כמו שהוא אומר וכן יאמר עמו מלה במלה ברכת האל הקדוש וברכת שומע 
תפלה וגם יכוין כשיגיע ש"צ למודים יגיע גם הוא למודים או להטוב שמך ולך נאה 
להודות, כדי שישחה עם הש"צ במודים, וכ"כ גם בשו"ת יחו"ד ח"ה סי' ז' שנחשב 
לתפלה בציבור. וכתב בהלי"ש עמ' קיז' שאף שלהתחיל עם חזרת הש"צ מועיל אבל 
הוא פחות מלהתחיל הלחש עם הש"צ ובספר מועדים וזמנים ח"א סי' ז' דייק שיש 

הבדל בין תפילה בציבור ולתפילת הציבור.
פרי  בשו"ת  כתב  הדחק  בשעת  החזרה,  באמצע  כשהחזן  עמידה  להתחיל  ולגבי 
תבואה ח"ב סי' סח' והביאו בפס"ת עמ' תשא' וכ"כ באורחות רבינו ח"א עמ' נב' בשם 
החזו"א אפילו שהחזן נמצא בשים שלום נחשב לתפלה בציבור כשאין דרך אחרת.

הריקאנטי )פרשת                 | כ'  האיסור  חומר 
קדושים( "שיש שטן אחד הממונה על הלובש 

ויכול להזיק, ונקרא שטן עז, והוא  שעטנז, 
ובספר  עליו".  ומקטרג  לאדם,  גדול  צורר 
קשלמי ציבור למהרי"ט אלגזי כ' בעניין המ

לבושים מצאתי כתוב "שאין דבר המעכב 
ואפילו  בגדי שעטנז  לבישת  כמו  התפילה 

הוא שוגג" ע"כ.

במה נוהג איסור זה | איסור זה נוהג בכל הבגדים, ואף במגבות שמתנגבים בהם, וכן במפות שפורסים 
על השולחן, וכן בווילנות נוהג איסור זה,   ואסור ללבוש כלאים אפילו דרך עראי, ואפילו על גבי עשרה 

בגדים שאינו מהנהו כלום; אסור. )עפ"י שו"ע יו"ד סימן שא(.

 השעטנז הלכה למעשה | שני לאווים מפורשים, אשר רבים עלולים להיכשל בהם, בגלל חוסר ידע והבנה. 
ד׳ אם נזכיר כ׳ על פ׳ דיווחי המעבדות לבדיקת שעטנז 90% מהחליפות, המיוצרות במזרח אירופה 
וכן ב60% מהחליפות המיוצרות במערב אירופה, כמחצית מהחליפות המיוצרות  קיים חשש לשעטנז, 

בארה״ב, וב20% מהחליפות המיוצרות בארץ!

האיסור הוא על לבישת בגד המכיל פשתן וצמר יחדיו. אך אם חשבתם שאי אפשר לעבור על איסור     
גם  אלא  עצמו,  בבד  רק  לא  להימצא  עלול  הפשתן  כי  שתזכרו  כדאי  "נטו״,  צמר  בחליפת  שעטנז 
בריפוד הפנימי, בכריות הכתפיים, באזורים בהם נדרשת יציבות מיוחדת ועוד. חוט הפשתן נחשב לחוט 
טבעי חזק ביותר, העמיד בפני שיפשוף, ולכן פעמים רבות משתמשים בו לתפירת כפתורים ולולאות 
לתפירת הביטנה והשרוולים וכיו"כ. מעבדות לבדיקת שעטנז כותבות כפרסומיהן כ׳ בז׳קט ישנם 25 

מקומות שונים בהם יש לבדוק חשש לשעטנז!

היצרן מסמן את שמות החומרים מהם הבגד  די בהצצה בתווית הבגד, בה  כי  חושבים בטעות,  רבים 
מורכב , בכדי לקבוע אם הבגד מכיל שעטנז ואם לאו. הדבר אינו נכון. החוק הישראלי לסימון מוצרים 
מחייב לסמן על גבי התווית רק את החומרים המרכיבים את הבד והביטנה, אך לא את חוטי התפירה, 
חומרי מילוי הכריות וכד׳. יתרה מזו, התקן הישראלי פותר את היצרן מן החובה לסמן מרכיב המהווה 
פחות מהרכב המוצר, זאת בזמן שדי בחוט אסור אחד, בכדי לפסול את כל הבגד! )קונטרס לא תלבש שעטנז(.

מעשה שהיה |  מעשה בחייט יהודי שלא היה זהיר באיסור שעטנז ותפר כלאיים בבגדי היהודים. לאחר 
שמת אותו חייט, לא עברו ימים מרובים ומצאוהו מוטל מחוץ לקברו. סברו האנשים שמא מקרה הוא, 
לקברו, תמהו    מחוץ  מצאוהו  שוב  למחרת  והנה  בכבוד.  וקברוהו  וחזרו  העמיקו הקבר באדמה,  שלא 
וסיפרו הדברים לרב העיר שהיה גדול בתורה. הלך הרב לבית  זה לחינם. הלכו  ואמרו אין  האנשים 
החיים וערך שם תפילה, כדי שהחייט ידבר ויספר על איזה עוון אין הארץ רוצה לקבלו. פתח הנפטר 
פיו ואמר: "עונש זה מגיע לי על שהכשלתי יהודים בבגדי שעטנז. ומאחר והארץ היא מלבושו של האדם 

אחרי מותו, אין היא רוצה לקבלני". )ילקוט מעם לועז, פרשת קדושים(.

היהודים  מתושביה  ורבים  הטקסטיל  תעשיית  פרחה  בה  כפולין,  בעיר-לודז׳  ופשתים |  צמר  דרשה 
הענף  ולקריסת  מפעלים  להתמוטטות  הביאו  אשר  מקרים  שורת  לפתע  ארעו  בגדים,  כייצור  עסקו 
כולו. הרב יהודה רוזנברג, רבה של לודז׳, נדרש לחקור את התופעה המדאיגה, וכתב בספרו "דרשה 
צמר           ופשתים״, כי הבדים בהם השתמשו לתפירת בגדי ישראל, היו מבלאי בגדי האיכרים 
הפולנים שהיו שעטנז: ״בעיתים הללו נתפשט מאד איסור שעטנז כעיר לודז׳, מן הסמרטוטים ובלאי 
סחבות מבגדים ישנים אשר רובן מן האיכרים יושבי הכפרים שאינם ישראלים, וכל מלבושיהן שעטנז 
גמור מדאורייתא ומזה נטווים חוטים ונארגין הרבה סחורות, ועפ״י דין איסור שעטנז אינו זז לעולם... 
כנסת  כלומר כאשר  כפיה".  ותעש בחפץ  ופשתים  דורש את הפסוק: ״דרשה צמר  אני  זה  עיין  ועל 
ישראל תחקור ותדרוש כעניין צמר ופשתים להיותר נזהר לבלת׳ יכשילו ח"ו את כלל ישראל באיסור 
שעטנז, אז הוא ״ותעש בחפץ כפיה״, כלומר שאז יהיה להם לעשות מלאכות תמיד, להרוויח פרנסה 

והמסחר יתנהל כראוי״.



המזוזות אשמות 

    איש העסקים גרשון שרעבי היה ידוע בקרב ידידיו, כביזנסמן נאמן, אמין, 
ישר דרך, שכל מילה שלו בסלע, שתיקה בתרי. מי ששיתף עמו פעולה ידע, 
שמעבר למיומנותו המקצועית בענייני יבוא, יצוא, יש לו גם ברכה מיוחדת בידיים. 

למה? ככה.
בקיצור , היה כדאי לשתף עם שרעבי פעולה, כמעט בכל תחום עסקי, כי השורה 

התחתונה, היתה רווח נקי. ומי בימים טרופים אלה, איננו רוצה להרוויח?
גם במישור המשפחתי רשם לעצמו שרעבי הישג לא מבוטל. היתה לצידו נוות-בית 

בעלת חסד, מאירת פנים, וארבע בנות צעירות מחונכות להפליא, שהישגיהן 
בלימודים היו לעילא ולעילא, והנהגותיהן מכובדות למדי ביחס לדור.

יתירה על כל זאת , מר גרשון שרעבי היה איש משפחה למופת, אשר ידע לשמור 
על המינון המדויק שבין העצבנות העסקית לרגישות המשפחתית. מי כמוהו מומחה 

שידע כיצד לא לחצות גבולות ולא לערבב בין המתח העסקי, לבית ולנפשות 
הפועלות בו.

היה לו זמן לכל.

בין פלאפון לטלפון, הוא ידע למצוא את 10 הדקות לשבת עם בנותיו על שיעורי 
בית, על סיפור מרתק, ואפילו על פיוט תימני עסיסי, כמו "דרור יקרא לבן עם בת" 

או "אם ננעלו דלתי נדיבים" וכו'. ובאמת בלי הרבה הקדמות מיותרות, שרעבי 
היה סיפור הצלחה, שפשוט תענוג לקנא לו. הקנאים, מבחינתו, יכלו לעבוד שעות 

נוספות.
אם כל כך טוב , תשאלו אותו, אז מה בעצם כל כך רע? מה הניע פתאום את מר 
שרעבי הסימפטי לרוץ לכוון כל חרדי מצוי, או אברך שיגרתי שיבוא לבדוק את 

מזוזות ביתו? מה הדחיפות, מה הבהלה, על מה ולמה אי-השקט?
הלוא ברוך השם, כולן בריאות, 

האישה, גם הבנות.
גם העסקים פנטסטיים פורחים 

מיום ליום.
וגם הוא מרגיש – ברוך השם 

– מצויין למרות 50 שנותיו 
הקדחתניות.

מה מריץ את גרשון לעבור 
מסופר סת"ם למשנהו, כדי 

לשמוע: "תשמע מיסטר, 
המזוזות שלך מהודרות, תקינות, הכל יוצא מן הכלל. הסופר שכתב לך אותם מגיע 

לו צל"ש...".
אלא מה , מר שרעבי היה בטוח, שמומחי הסת"ם מסתירים ממני את הקלקול, ואת 

האותיות והתגים הפסולים. היה ברור לו מעל לכל ספק שהמזוזות פסולות. "ריבונו 
של עולם, איך יתכן שפתאום כל הבית שלו מתחיל... לחזור... בתשובה. בטוח 

שהמזוזות אשמות!!!".
זה התחיל עם בתו הבכורה רויטל החיילת. לפני כחצי שנה נקלעה רויטל להרצאה 

בנושא יהדות. מכאן היתה קצרה לשמור שבת, ללבוש מלבושים צנועים, ולבקש 
מאמא להגיש לה בשבת אוכל קר רק בצלחות פלסטיק.

גרשון קיבל את המהפך של בכורתו, בחיוך ציני. "גם אמא שלי מתימן עליה השלום, 
הקפידה על כשרות... וחוץ מזה אין לי התנגדות לאכול בצלחות מפלסטיק...".

חודשיים אחר-כך ללא הודעה מוקדמת, הודיעה לו בתו השניה טליה, הלומדת 
בתיכון חילוני, כי גמלה בליבה החלטה לעבור לסמינר חרדי... שומו שמים, גרשון 

הרגיש זעזוע... בהחלט מובן.

בתו השניה , שהיתה ידידת נפש של אחותה הבכירה רויטל, הלכה בעצתה למספר 
הרצאות בסניף "לב לאחים" המקומי, ונתפשה. האמת בערה בלבה, היא חשה שאין 

היא מסוגלת להמשיך וללמוד במוסד חינוכי פרוץ, שמזלזל בקדושת התורה...
כאן גרשון התחיל לנהל מאבק עיקש וחסר פשרות.

"אני מוכן שתהיי דתיה, אבל את מבחני הבגרות תסיימי כאן בתיכון הנוכחי. לא 
עוברים לשום מקום..." צעק על טליה.

גרשון דיבר עם הקירות.
טליה , שכבר משבצות זהב לבושה, פשוט לא גילתה שום נכונות לעלות לאוטובוס 

המוביל לתיכון... גרשון רתח.

שבועיים אחר-כך הגיע המפץ הגדול. בתו השלישית אורלי הודיעה אף היא, שבבית 
הספר היסודי בו היא לומדת, לא לומדים תורה ומצוות, והיא החליטה להיות דתייה 

כמו אחיותיה הגדולות, ועכשיו ומיד, ללא ויכוח יש להעביר אותה למוסד חרדי...

גרשון שרעבי היה בטוח שהמבול של פרשת נח, הוא קטן לעומת מה שמתחולל אצלו 
בבית... בעודו חוכך בדעתו כיצד להילחם עם התופעה המחרידה הזו, התיישבה 

לצידו אשתו גאולה והודיעה לו בקול רך: "גרשון, הבנות הפכו לדתיות, הן יקרות לי 
מאוד, החלטתי לשמור שבת בשבילן...".

לאיש העסקים החביב שלנו זה היה כבר יותר מדי. הוא התרומם מן הכורסא, נטל סכין 
מטבח, והחל לשלוף אחת אחרי השניה את המזוזות המהודרות שנקבעו בוילה שלו, לפני 
פחות מעשור, ואחוז אמוק הוא רץ לרב השכונה, שהודיעו – חד משמעית – כי המזוזות 

מהודרות, ומשם הוא רץ לעוד סופר סת"ם, ומשם ללשכת רב העיר... המזוזות, לא יאומן, 
תקינות.

ולמה להאריך , גרשון שרעבי היה בטוח כי הבית שלו חזר בתשובה, כי המזוזות פסולות... לא 
מחלות, לא בעיות של שלום בית, לא קשיים עסקיים...

נכון להיום , גרשון שרעבי רגוע. הוא הבין טוב מאוד שהמזוזות המהודרות, דווקא משפיעות 
לטובה על המשפחה. בנותיו שהיו טובות ממילא, הפכו לטובות ומתחשבות עוד יותר. "כבוד 

אב" שהוא זוכה לו, הוא לא דמיין אפילו בחלומותיו הכי וורודים.
נו , מה לעשות כאשר כבר כל הבנות שומרות שבת, וגם האשה מתחזקת מרגע לרגע, החליט 
גרשון שרעבי, שכדי להשאיר אווירה נעימה בתא המשפחתי, גם הוא לא ממהר לאף מקום 

ביום השבת.
לימדו אותו לעשות קידוש, לא לבלוע מילים, הוא למד לנטול ידיים, לברך "המוציא", 

ותתפלאו הוא אפילו נהנה לברך "ברכת המזון", ובין נטילה לברכה, הוא מציץ לעברן של 
המזוזות הקבועות בתוך בתי זכוכית יפהפיים, וחושב בלבו "רבונו של עולם, איך סידרו אותי 

המזוזות האלה".

לכה דודי לקראת כלה , פני שבת נקבלה.
)מאת ר' קובי לוי הי"ו(

י"ד  ימי  נקראים  "קטן",  פורים  קטן:  פורים 
ימים  מעוברת,  בשנה  הראשון  באדר  וט"ו 
שהיה  משום  והטעם  כדלהלן,  שמחה  ימי  אלו 
שאין  אלא  הראשון,  באדר  יהיה  שפורים  ראוי 
שבו  לניסן  הסמוך  באדר  אלא  פורים  עושין 
לגאולה. גאולה  לסמוך  כדי  הפסח,  חג  חל 

מתי  שנחלקו  הגמ'  מדברי  הוא ,  הדברים  ומקור 
מעוברת  בשנה  הפורים  מצוות  את  לקיים  יש 
יש  אחת  דעה  לפי  אדר,  חודשי  שני  יש  בה 
מפני  הראשון  באדר  הפורים  ימי  את  לעשות 
אין  דהיינו  המצוות",  על  מעבירין  "אין  הכלל 

-פורים קטן- 
י"ד- ט"ו - אדר א'  

מהותו, ודיניו.
הרב דוד אטדגי שליט"א

שיש  השניה  הדעה  סוברת  מאידך  לאדם.  מזדמנות  שהן  בשעה  מצוות  מלקיים  מניחים 
לסמוך  כלומר  לגאולה,  גאולה  לסמוך  שעדיף  מפני  השני  באדר  דוקא  פורים  את  לקבוע 
אין  של  מהכלל  יותר  חשוב  זה  וענין  פסח  של  הגאולה  לחג  פורים  של  הגאולה  יום  את 
ולכן פורים חל באדר השני. אמנם כתבו הפוסקים  זו  והלכה כדעה  מעבירין על המצוות'. 
שיש לנהוג קצת שמחה גם באדר הראשון כמו שיתבאר להלן. )כן מבואר מדברי הגמ' מגילה דף ו:(.

בי"ד  ושמחה  במשתה  להרבות  שחייב  י"א  שם,  הרמ"א  כתב  קטן:  בפורים  ושמחה  משתה 
ידי  לצאת  כדי  בסעודה  קצת  ירבה  מ"מ  כן,  נוהגין  ואין  הרי"ף(  בשם  )טור  ראשון  שבאדר 
בספר  העיד  וכן  סמ"ק(.  בשם  מיימוני  )הגהות  ט"ו(  ט"ו,  )משלי  תמיד  משתה  לב  וטוב  המחמירים; 
רגיל  היה  וכן  הראשון.  באדר  בי"ד  גדולה  סעודה  לעשות  שנהגו  רבותיו  על  התשב"ץ 
פרץ  רבינו  )כ"כ  עמו.  אדם  בני  ולהזמין  ובסעודה  בשמחה  להרבות  מפארי"ש  יחיאל  רבינו 
ראוי  הימים  בשני  אלא  למוקפין  הפרזין  בני  בין  הבדל  אין  ובזה  התשב"ץ(.  לספר  בהגהותיו 

י"ד.  ביום  הפרזין  יעשו  הסעודה  עיקר  שאת  ברור  אך  קצת".  ומשתה  "סעודה  לעשות 
החזו"ע  מו"ר  בדברי  ועי'  תרצ"ה.  סי'  ריש  הרמ"א  בדברי  )עי'  ט"ו.  ביום  והמוקפין 
קטן(. בפורים  חתנים  תענית  בדין  מש"כ  להלן  וע"ע  למוקפים.  פרזים  בין  בזה  שחילק  ר"י(,  עמ'  )פורים 

דעת  הפוסקים,  בזה  נחלקו  בי"ד:  רק  או  ושמחה  במשתה  עניין  יש  אדר  בט"ו  גם  האם 
אף  בט"ו  ולא  בי"ד  רק  ושמחה  במשתה  עניין  שיש  ד'(,  המשנ"ב,ס"ק  וכ"פ  )שם,  הפמ"ג 
לתושבי המוקפין חומה. ודעת הרב הלבוש )סי' תרצ"ז( שיש לנהוג שמחה בי"ד ובט"ו. וכן ראוי 
ו: ד"ה ורבי אליעזר, שלדעה הסוברת שיש לנהוג שמחה אף יום  לנהוג. )וכן משמע מדברי התוס' מגילה דף 
ט"ו בכלל עיי"ש. וע"ע בדברי הב"י שהביא את דברי הסמ"ק שמנהג העולם לעשות משתה רק בי"ד. והב"י כתב 
שהמנהג שלא לעשות כלל לא בי"ד ולא בט"ו. עיי"ש. והרב מטה משה, והא"ר שם, העלו שיש לנהוג משתה גם 
בי"ד ובט"ו, ועיין מה שדקדק הא"ר בדעתו של הרמ"א שכ' להרבות בי"ד, ומשמע שרק בי"ד. אומנם מלשונו 
כן.  לדקדק  שרצו  אחרונים  לעוד  ראיתי  וכן  לשמוח.  יש  שבשניהם  לדקדק  יש  תמיד",  משתה  לב  "וטוב  שכ' 
כן(. לדייק  אין  לדבריו  וא"כ  בנחמה,  לסיים  שרצה  משום  תמיד  משתה  לב  טוב  כתב  שהרמ"א  כתב  והפמ"ג 

איגר  עקיבא  רבי  וחידושי  דרושי  בספר  ראיתי  קטן:  בפורים  שמחה  בעניין  נפלא  רמז 
יש  אם  המח'  את  שהביא  הרמ"א  לדברי  בהקשר  מאוד,  נפלא  רמז  שהביא  התורה,  על 
דהנה  הרעק"א,   וכ'  תמיד",  משתה  לב  "וטוב  וסיים  קטן,  בפורים  ושמחה  משתה  לנהוג 



 "זמני התפילות והשיעורים ל"שבת קודש
 זמני התפילות

 17:03 -מנחה ערב שבת

  07:15 –של שבת  שחרית

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

  16:45  -מנחה מניין ב'

 17:55 -ערבית צאת שבת

 

 זמני השיעורים
שלמה רבי שיעור עם  - 14:15

 .עובדיה שליט"א

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

שיעור עם הרב שליט"א  -15:50
 ב"הלכות שבת".

שיעור בהלכות  -17:35
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

 לירז הי"ו בספר התניא. : אחר ערבית עם ר'נייום ש

 אחר תפילת ערבית. ,ב"הלכות ברכות" עם הרב שליט"א: לישייום ש

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 יםשיעור לנש

ימי  כל  דכתיב  מאי  רב:  אמר  זירא  רבי  "אמר  ק:(  )דף  סנהדרין  חז"ל  אמרו 
משנה. בעלי  אלו   - תמיד  משתה  לב  וטוב  תלמוד,  בעלי  אלו   - רעים  עני 

אדר  בין  "אין  ו:(  )דף  מגילה  במסכת  המשנה  את  שהלומד  לרמוז,  ואפשר 
שיש  מבין  לאביונים".  ומתנות  המגילה,  קריאת  אלא  השני  לאדר  הראשון 
הרמ"א  שסיים  מה  וזה  השני.  באדר  כמו  הראשון  באדר  ושמחה  משתה  לקיים 
משנה",  "בעלי  אלו  הגמ'  אמרה  זה  פסוק  שעל  משום  תמיד",  משתה  לב  "וטוב 
שאין  עולה  שם  התוס'  מדברי  אומנם  משתה.  לעשות  שיש  משמע  ומהמשנה 
להחמיר לקיים משתה ושמחה באדר א'. וזה דברי הגמ' "אבל בעלי תלמוד" – כל 
ימי עני רעים, היינו, מי שמעיין בדברי התוס' רואה שאין לקיים משתה. ודפח"ח. 

נוהגים  הראשון  שבאדר  ובט"ו  בי"ד  קטן:  בפורים  והספד  תענית 
לחכם  אלא  מספידים  ואין  בהם,  מתענים  אין  שמחה.  עניני  כמה 
תרצ"ז(. סי'  בשו"ע  ונפסק  ה"ה(.  פ"א  )מגילה  ובירושלמי  ו:(  )דף  מגילה  בבבלי  )כ"ה  בפניו. 

אמירת תחנון ונפילת אפים: אין אומרים תחנון ונפילת אפים בימים אלה, וגם מנחה של 
י"ג אדר א' בכלל. )כ"כ כה"ח סק"ג, וככל הימים שאין אומרים בהם תחנון דמנחה שלפניהם בכלל(.

לקבר  לעלות  אין  ובשלושים:  בשבעה  לקבר  ועלייה  מציבה  הקמת 
צער  לידי  לבוא  שיכולים  משום  ובשלושים,  בשבעה  קטן,  פורים  ביום 
בזה(. דק  לא  שם,  תשובות  ובפסקי  מג.  סי'  חי"ח  אליעזר  ציץ  שו"ת  )עיי'  ובכי. 

דיני אבילות בפורים קטן: אין פורים קטן מפסיק את האבילות, ונוהגין בו כל דיני 
האבילות. )א"ר שם, משנ"ב סק"ג(.

הניסים  על  אומרים  שאין  האחרונים,  כתבו  קטן:  בפורים  הניסים  על  אמירת 
שאין  משום  היום,  לכבוד  שעושה  בסעודה  המזון  בברכת  לא  ואף  קטן,  בפורים 
לברך  או  להתפלל  חוזר  אינו  ואמרו  טעה  ואם  ב'.  באדר  אלא  המגילה  קריאת 
אמרו  דאם  כתב  משה  והחמד  הא"ר.  הפמ"ג,  המג"א,  תרצז',  סי'  השו"ע  ע"ד  הנו"כ  )כ"כ  שוב. 
שמ אלא  הפוסקים,  שכתבו  כמו  ראשון  באדר  לעשות  ראוי  היה  דמדינא  משום  חוזר,  קאינו 

א'(.  ס"ק  המשנ"ב  וכ"פ  המאורע.  מעין  הוי  מקום  מכל  כן  אם  עדיף,  לגאולה  גאולה  סמיך 

נדר להתענות בפורים קטן: אם נדר בפירוש להתענות בפורים קטן חל הנדר, 
וחייב להתענות אף שיש לשמוח ביום זה. משום שעיקרו ממנהג ולא מדין. ואם 

נדר להתענות שני וחמישי בסתם, אינו מתענה דמן הסתם דעתו הייתה חוץ מיום 
פורים. )הפמ"ג שם סק"א'. משנ"ב שם ס"ק ג'(.

בעשיית  אסורים  ראשון,  באדר  וט"ו  שי"ד  י"א  מלאכה:  עשיית 
עשיית  איסור  נוהגים  שאין  וי"א  פורים(.  בהל'  האובדרהם  )כ"כ  ב'  כאדר  מלאכה 
א'(. ס"ק  תשובה  בשערי  הובא  העט"ז  וכ"כ  הסמ"ק.  בשם  הב"י  )כ"כ  קטן.  בפורים  מלאכה 

קראו  פרשיות:  ד'  קראו  או  קטן  בפורים  המגילה  את  וקראו  טעו 
כך  ואחר  שקלים,  פרשת  כגון,  פרשיות  ד'  שקראו  או  ראשון,  באדר  מגילה 
באדר  והמגילה  הפרשיות  ולקרוא  לחזור  צריכים  מעוברת  שהיא  להם  נודע 
שם(. ובחזו"ע  א',  ס"ק  תרצ"ז  סי'  תשובה  בשערי  וכ"פ  שם.  והדרכ"מ  תרפ"ח  סימן  בב"י  )כ"כ  השני. 

אם י"ד וט"ו באדר ראשון צריך פנים חדשות בשבע ברכות: כתב הגאון ממונקאטש 
)בספרו נמוקי או"ח סי' תרצז(, " ונראה לי פשוט דבי"ד באדר ראשון אין להחשיבו פנים 
חדשות לומר ז' ברכות גם אם אין אורחים חדשים כנזכר, כיון דהוא ספק ברכות 
להקל משום חשש לא תשא. ושאני שושן פורים ממש באדר ב' מטעם שכתבנו" עיי"ש.

"ועוד  ממונקאטש,  הגאון  שם  כתב  עוד  קטן:  בפורים  חתנים  תענית 
אם  קטן  פורים  א'  אדר  י"ד  ביום  חופתו  ביום  חתן  לענין  נשאלתי 
כהך  להחמיר  שנכון  כ'  שהרמ"א  כיון  יתענה  שלא  להכריע  נ"ל  ובזה  יתענה, 
עכ"פ  להחמיר  יש  ע"כ  ראשון  באדר  גם  נוהג  ותענית  הספד  לאיסור  דיעה 
עכ"ל.  כנזכר"  א'  באדר  יד  ביום  החתן  יתענה  שלא  כפשוטו  תענית  באיסור 
ויש להסתפק בדבריו מה הדין בט"ו אם יתענה או שדינו כיום י"ד. ונראה שדבר 
נראה  כן  ועל  בי"ד.  רק  או  בט"ו  גם  שמחה  דין  נאמר  אם  הנ"ל  במח'  תלוי  זה 
שאף הנוהגים להתענות ביום חתונתם, ביום ט"ו ימנעו מכך, משום שכן פסקו כמה 
מגדולי האחרונים. )ושו"ר שכן העלה בשו"ת מנחת הקומץ צוקרמאן סי' לג. ובשו"ת באר 
ועיי"ש שהביא  סז(.  עמ'  פ"ו  )נישואין ח"א  גבריאל  נטעי  וכ"ה בספר  לז.  סי'  משה ח"א 
שבתולדות מהריי"ץ מליובאוויטש נ"ע כתב, שצם ביום חתונת בתו שחל ביום פורים קטן. 
וע"ע בשו"ת ערוגות הבושם גרינוולאד ח"ב סי' קפב, שהעלה שבני פרזים, יכולים להתענות 
ביום ט"ו. ולענ"ד לפי שיטתו שבני ט"ו יש להם לשמוח ביום ט"ו ראשון, אין לחלק בזה בין 
בני פרזים למוקפין, אלא כיוון שנוהגים שמחה בני ט"ו גם בני י"ד בכלל שמחה זו. והרי 
ואכמ"ל(. ודו"ק.  ס"ב  סי' תרצה  רמ"א  וע"ע  ראיות.  לכך כמה  ויש  זה.  לעניין  שווים  הם 

         תכנון מופרז

ה"בן איש חי" , בספרו "עוד יוסף חי", כותב עצה שהוא מעיד עליה, שהינה 

"עצה טובה ונפלאה", בין בעניינים גשמיים ובין בעניינים הרוחניים. הוא מוסיף ואומר, שרוב 
בני האדם – מאחר שאינם יודעים עצה זו – גורמים לעצמם נזק, מבלי שיהיו מודעים לכך. 

תמיד  מחשב  שהוא  ויש  ועושה,  טובה  מתאווה  להיות  האדם  טבע  "...כי  לשונו:  וזה 
סחורה  שיקנה  והוא  מעות,  וכך  כך  סך  לו  יהיה  שבהם  והמצאות,  אופנים  בלבו  ומצייר 
וכך  כך  בסך  ויקנה  ויחזור  למאה,  וכך  כך  בה  וירוויח  ופלוני,  פלוני  למקום  וישלחנה  פלונית 
המצאות  בדעתו  מצייר  והוא  וכך,  כך  וירוויח  ופלוני  פלוני  בעסק  יעסוק  וגם  וכך,  כך  וירוויח 
להיזהר  צריך  הפיקח  האדם  כן,  על  תמיד.  בדעתו  אלו  בציורים  ושב  הולך  והוא  רווחים,  של 
ומיד..."  תכף  מלבבו  אותם  שידחה  תוהו,  על  בנויים  אשר  כאלה,  מחשבות  אליו  כשיבואו 

גרוע  כך  כל  מה  ומיד"?  "תכף  אלו  מחשבות  לדחות  האדם  על  מדוע 
תלוי  הכול  כאילו   – מדי  מרובה  תכנון  של  אלו,  שמחשבות  אלא  בהן? 
בה'.  האדם  של  והביטחון  האמונה  להחלשת  גורמות   – האדם  של  ובמעשים  בתכנון 

תפילה"  "עיון  עניין  זהו  אמתית.  אמונה  היעדר  על  מעידים  גם  המופרזים  התכנונים 
של  חיובי,  תפילה"  "עיון  הוא  האחד  יש.  תפילה  עיון  של  סוגים  שני  השלילי.  במובנו 
והק הזה,  בעולם  פירותיהם  אוכל  שאדם  הדברים  מן  והוא  בתפילה,  ואריכות  קכוונה 

לו  ש'מגיע'  חושב  האדם  כאשר  הוא  שלילי  תפילה"  "עיון  הבא.  לעולם  לו  קיימת  רן 
בכוונה.  שהתפלל  מאחר  בקשותיו,  כל  שתתמלאנה  דורש,  כביכול  הוא  תפילתו.  שתתקבל 

הקב"ה  לפני  המתפלל  "...שהאדם  ואומר:  חי"  איש  ה"בן  מוסיף  שלילי  תפילה"  "עיון  על 
השגת  בעבור  אופנים  בדעתו  שעושה  כלומר  בדעתו,  בה  מעיין  הוא  והרווחה  טובה  על 
לידו  תבוא  אופן  באיזה  בדעתו  שמצייר  בתפילתו,  מהקב"ה  אותה  מבקש  שהוא  הטובה 
מעיין  שהוא  תפילה,  עיון  הנקרא  הוא  וזה  בעבורה,  ומתפלל  מבקש  הוא  אשר  הטובה 
בעיון  ולכן  עליה,  שמתפלל  הטובה  ישיג  הוא  ידם  על  אשר  וכך,  כך  לעשות  בדעתו  ומחשב 
לידו.  תבוא  ולא  ישיגנה  שלא  עליה,  מתפלל  הוא  אשר  הטובה  מפסיד  הוא  זה  תפילה 

שחושב  למעשיו,  אופנים  מצייר  שהוא  כיוון  כי  יען  ובמשפט,  בדין  לו  מגיע  זה  "והפסד 
סומך  שהוא  נמצא  בעבורה,  מתפלל  שהוא  והרווחה  טובה  לו  תגיע  וכך  כך  שיעשה  ידי  שעל 
הוא  ואם  וכך,  כך  שישיג  כדי  וכך  כך  לעשות  מתחכם  הוא  כי  מעשיו,  ע"י  הטובה  להשיג 
והשם  וההרווחה,  הטובה  השגת  על  הקב"ה  לפני  להתפלל  לו  די   – הקב"ה  על  סומך 
עליה."  בתפילתו  ביקש  אשר  וההרווחה  הטובה  לו  תגיע  אופן  באיזה  יודע  הוא  יתברך 

השגת  לצורך  חישובים  ובחישוב  בתכנון  לעסוק  מדי  מרבה  אדם  אם 
המטרה.  התגשמות  את  ולמנוע  להפריע  דווקא  עלולים  המרובים  החישובים   – המטרה 

יותר  שיתכנן  שככל  חושב  ידי",  ועוצם  "כוחי  בתחושת  הלקוי  האדם 
ובאופן  הנכון,  הוא  ההפך  במציאות  אבל  יותר.  גדולה  הצלחתו  תהיה  כך  יותר(,  )ויפעל 
את  להגדיל  מצליח  שאינו  רק  לא   – לקויה  שאמונתו  אדם  אותו  מוחלט! 
להפסיד. עלול  הוא  עליו  שנגזר  מה  שגם  אלא  עליו,  שנגזר  ממה  יותר  ולהשיג  הצלחתו, 


