
'מעלת הדבק ברבו'
  מאת הגאון הגדול רבי אברהם קריספין שליט"א

איתא במדרש )פסיקתא זוטרתא פינחס דף קלד עמוד בד"א( יפקוד ה' רוצה היה 
יורשים שררתו והתחיל לבקש מלפני הקדוש  משה רבינו שיהו בניו 
)משלי כז( נוצר תאנה  ברוך הוא יפקוד ה' וגו'. א"ל הקדוש ברוך הוא 
ומעריב  משכים  והיה  יהושע  שרתך  שהרבה  יודע  אתה  פריה  יאכל 

לבית הוועד והוא היה מסדר את הספסלים ופורש את המחצלות. 
ויש להבין משה רבינו העניו מכל אדם אך חיפש שררה לעצמו האם 
יש להרהר שחס ושלום הוא כפוליטיקאי לחפש משרה לבניו. ועוד הרי 
משה שמע שאלדד ומידד מתנבאים במחנה ומה הייתה נבאתם משה 

מוציא ויהושע מכניס.
אלא דאיתא באבות שרבי שמעון אומר שלשה כתרים הם כתר תורה 
וכתר כהונה וכתר מלכות. כתב כהונה ניתן לאהרון וירש לבניו אחריו 
ר:  ת־ַאֲהרֹן ְוֶאת־ֶאְלָעָזר ְּבנֹו ְוַהַעל אָֹתם הֹר ָההָֽ כמו שאמר הכתוב קח אֶֽ
ֵיָאֵסף  ְוַאֲהרֹן  ְּבנֹו  ֶאת־ֶאְלָעָזר  ְוִהְלַּבְׁשּתם  ֶאת־ְּבָגָדיו  ת־ַאֲהרֹן  אֶֽ ְוַהְפֵׁשט 
יהּוָדה  מִֽ ֵׁשֶבט  ֹֽלא־ָיסּור  שנאמר   כמו  ליהודה  מלכות  כתר  ם.  ׁשָֽ ּוֵמת 

ים. י־ָיבֹא ִׁשילֹו ְולֹו ִיְּקַהת ַעּמִֽ ּוְמחֵֹקק ִמֵּבין ַרְגָליו ַעד ּכִֽ
ב ַזְרעֹו ְלעֹוָלם  ם־ְלָדִוד ֲאַכּזֵֽ ובתהלים )פרק פט לו( ַאַחת ִנְׁשַּבְעִּתי ְבָקְדִׁשי אִֽ
י. ושני כתרים אלו הם יורשים אותם בין זכאים  ִיְהֶיה ְוִכְסאֹו ַכֶּׁשֶמׁש ֶנְגּדִֽ
ויהושע הוא  בי חייבים. אלא משה ידע שבניו לא ירשו את הנהגתו 
מצביא העם כמו שאמרו אלדד ומידד אבל יש מאידך גיסה גם מנהיג 
בתורה איש אשר רוח אלקים בו שהוא כתר תורה ואת זה רצה משה 
יורשים את כהונתו והיה  לבניו  אחריו  והיה רואה את אהרן שבניו 
קח  במדרש  שכתוב  וכמו  תורה  הכתר  את  ירשו  אחריו  שבניו  דואג 
את אהרן קחהו בדברים והיה אומר לו אשריך אהרן שבניך משוחים 

אחריך. 
ואמר לו הקב"ה דע משה שתורה מונחת בקרן זוית וכל הרוצה ליטול 
יבוא ויטול ואין היא ניתנת בירושה ככהונה ומלכות אלא על ידי עמל 
ובניך לא עמלו בה. אלא יהושע תלמידך הוא שהלך אחריך שעלית 
להר ארבעים יום וארבעים לילה והמתין לך תחת ההר כל אותם הימים 

להביא את הלוחות הוא יזכה גם בכתר תורה. 
ומה נאה המדרש ילקוט תלמוד תורה  פרשת פינחס א"ל הקב"ה למשה 
נוצר תאנה יאכל פריה, בניך ישבו להם ולא עסקו בתורה ויהושע עסק 
ויהי אחרי  )יהושע א(  בה. ולפי ששמש אדוניו זכה לרוח הקודש שנא' 
וגו' שאין תלמוד לומר משרת משה למה נאמר לומר לך  מות משה 
לפי שהיה משרת משה זכה לנבואה הוי יכובד, ועל זה נאמר )משלי כז( 

ושומר אדוניו יכובד. ע"כ 
תחליף  אין  ודאי  שזה  גשמית  הנהגה  על  בשררה  המדובר  שלא  הרי 
ליהושע אלא אל הנהגה רוחנית שרצה משה שבניו יזכו לתורת אלוקים 

ויתמלאו רוח אלוקים.            שבת שלום !

'הקב"ה קשר שמו עם ישראל'
מאת הרה"ג רבי דוד אטדגי שליט"א
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ע"פ 20 דק' קודם השקיעה

נמצאים אנו ערב ימי בין המצרים, ימים בהם עם ישראל כולו מתאבל על חורבן בית 
מקדשנו, שיבנהו הקב"ה במהרה בימנו.  בפרשתנו פרשת פנחס אנחנו מוצאים קשר 
ומסר חשוב מאוד לימים הללו. אחר החטא שחטא עם ישראל עם בנות מדין ובעל 

פעור, הייתה מגיפה בעם ישראל שפגעה בעשרים וארבעה אלף מתוך העם.
לאחר המגיפה מבקש הקב"ה ממשה רבינו לערוך ספירה לעם. וכך התורה מפרטת 
ְּבֵני  ִיְׂשָרֵאל:  את שמות השבטים ואת המשפחות השייכות לכל שבט, "ְראּוֵבן ְּבכֹור 
ַהֶחְצרֹוִני,  ִמְׁשַּפַחת  ְלֶחְצרֹן  ַהַּפֻּלִאי,  ִמְׁשַּפַחת  ְלַפּלּוא  ַהֲחנִֹכי,  ִמְׁשַּפַחת  ֲחנֹוְך   - ְראּוֵבן 

ְלַכְרִמי ִמְׁשַּפַחת ַהַּכְרִמי", וכן על זה הדרך.
ורבותינו במדרש תמהו מדוע הוסיפה התורה הק' בכל משפחה ומשפחה, את האות 
ה"א בהתחלה, ואת האות יו"ד בסוף. ומבאר המדרש )פסיקתא דרב כהנא יא, ו. והובא ברש"י 
במדבר כו, ה(: "לפי שהיו האומות מבזין אותם ואומרים, מה אלו מתייחסים על שבטיהם? 
וחומר  קל  מושלים  היו  בגופם  אם  באמותיהם?  המצריים  שלטו  שלא  הם  סבורים 
בנשותיהם! לפיכך הטיל הקדוש ברוך הוא שמו עליהם – ה"א מצד זה ויו"ד מצד 
זה – לומר, מעיד אני עליהם שהם בני אבותיהם. וזה שמפורש )שנאמר( על ידי דוד 
"שבטי י-ה עדות לישראל" )תהלים קכב(, השם הזה מעיד עליהם לשבטיהם". כלומר, 
השם "י-ה" הנמצא בשמות השבטים, מהווה עדות לישראל שכולם בני אבותיהם, 

והמצרים לא הצליחו לשלוט באמותינו.  
)ביאורי תפילה עמ' קפ(, עמד על הנוסח  והמשגיח הגר"ח פרידלנדר בספרו שפתי חיים 
יותר מתאים  "וקרבתנו מלכנו לשמך הגדול"... שלכאורה  שאנו אומרים בתפילה 
היה לומר 'וקרבתנו אליך', ומהו הפירוש וקרבתנו "לשמך"? וביאר ששמו של הקב"ה 
פירושו הנהגתו ופעולותיו בבריאה, וכמו ששמו של אדם מעיד על טיבו ומעשיו כך 
שמו של הקב"ה הכוונה על הנהגתו בבריאה, וזו הכוונה וקרבתנו לשמך, שעל ידי 

עם ישראל מתגלה ומתפרסם שמו של הקב"ה בעולם.
הלכה  ב  פרק  תענית  )ירושלמי  בירושלמי  שהובא  ינאי  רבי  דברי  את  לכך  בהקשר  והביא 
ו( שהם קשורים כל כך לימים הללו ימי בין המצרים, שהטעם שקשר הקב"ה שמו 
יחד עם ישראל הוא על פי משל למלך שהיה לו מפתח לחדר האוצרות, והוא חשש 
מאוד שהמפתח ילך לאיבוד. מה עשה המלך? קשר את המפתח עם שרשרת לגופו, 
וכך לכל מקום שהוא הלך, המפתח היה עמו. כך קשר הקדוש ברוך הוא את ישראל 
לשמו, כדי שלא ילכו חלילה לאיבוד בין אומות העולם. נמצינו למדין, שצירופן של 
אותיות שמו של הקב"ה על שמות בני ישראל, הוא משום שהקב"ה כביכול "קשר" 
את עצמו יחד עם בניו, כדי שהם לא ילכו לאיבוד בגלות הארוכה בין אומות העולם.
והדברים כל כך מחזקים ומעודדים, ומהווים נחמה גדולה עבורנו בגלות הארוכה, 
משום שכעת בטוחים אנו שהקדוש ברוך הוא לעולם לא יעזבנו, שהרי הבורא "קשר" 
את עצמו בעמו, וכל עוד שעמו נתון בגלות כך הקב"ה בגלות, על כן מובטחין אנו 

שבמהרה נגאל ויבנה ביתנו כבראשונה.
ענין זה מצאנו גם בפרשת מטות כאשר הקב"ה מצווה את משה רבינו לנקום במדין,  
"ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ֶאל ָהָעם ֵלאמֹר: ֵהָחְלצּו ֵמִאְּתֶכם ֲאָנִׁשים ַלָּצָבא, ְוִיְהיּו ַעל ִמְדָין ָלֵתת ִנְקַמת 
ה' ְּבִמְדָין" )במדבר לא, ג(. והראשונים הביאו דברי המדרש תנחומא )ג( שהיה צריך לומר 
נקמת ישראל במדין, ומהו נקמת ה'? אלא הביאור הוא כמו שהביא רש"י, ש"העומד 
כנגד ישראל, כאילו עומד כנגד הקדוש ברוך הוא"! הקב"ה ועם ישראל הם אחד, ומי 

שעומד כנגדם, הרי הוא עומד כנגד הקב"ה, וסיכויו אפסו...
ונחמה נוספת שאנו רואים, היא שאף שעם ישראל היה המצרים למרמס, מכל מקום 
בנשותיהם לא נגעו המצריים, כי רצון ה' היה שהשעבוד לא יהיה בנשותיהם, ואנו 
עלינו  שנגזר  מה  שרק  עלינו,  הקב"ה  של  הפקוחה  עינו  בגלות  שגם  מכך  למדים 
בגלות יהיה ולא יותר מכך. וזהו שהעיד דוד המלך באומרו " שֶׁשָּׁם ָעלּו שְָׁבִטים שְִׁבֵטי 
ָי-ּה ֵעדּות ְלִיְשָׂרֵאל" )תהילים קכב(, שהאותיות י-ה הרי הם עדות לישראל לאומות העולם, 
שהקב"ה לא עזב אותנו חלילה, אלא אנו קשורים בשמו יחד, וכן שעם ישראל לא 

נטמא אלא נשאר זרעו כשר במצרים.
הדברים הללו מחזקים מצד אחד אך גם מחייבים מצד שני, שהרי על כל אחד ואחד 
הקב"ה  וכמו שפותח  הגאולה,  את  להחיש  ובידינו  הקב"ה  נקשר שמו של  מאיתנו 
בציווי למשה רבינו "שאו את ראש כל עדת בני ישראל", כל אחד ואחד נכלל בספירה 
זו, וביחוד שמו של הקב"ה. ועל כן גם בשעת קושי ומכאוב אישי, יש לזכור ששמו 
של הקב"ה קשור עימנו, וכמו שאנו בצער כך גם הוא בצער, וגם אם קראנו והתפללנו 

ולא נענינו "עמו אנכי בצרה". יהי רצון שנזכה לגאולה השלימה והפרטית לכל אחד בקרוב ממש אמן!



במשנת רבינו ה"אור החיים" הק' - ליומא דהילולא ט"ו בתמוז 
ְּבַיֲעקֹב ְוֹלא ָרָאה  | "ֹלא ִהִּביט ָאֶון  הצדיקים שמחים במצוות ואינם חשים טורח וקושי בעשייתן 
ָעָמל ְּבִיְׂשָרֵאל ה' ֱאֹלָהיו ִעּמֹו ּוְתרּוַעת ֶמֶלְך ּבֹו: )במדבר פרק כג - כא( פירש רבינו האור החיים הק' 
"לא ראה עמל בישראל". נתכוון לומר שהצדיקים הגם שעושים מצוות וכל עסקם בתורה, אינם 
מרגישים שיש להם עמל)קושי), על דרך אומרו )תהלים עג( "עמל הוא בעיני" אלא אדרבא הרי הם 
)חשים( כאדם המרוויח )ממון הרבה(, וכאדם המשתעשע בשעשועים לרוב חשקם בתורה )אור החיים 
במדבר פרק כג(. ובמקום אחר כתב: "ואין ממידת הצדיקים להקל מעליהם המצות, הגם כי ייעף וכי יגע, 

כי אדם לעמל יולד )איוב ה'( בעמלה של מצוה, )אור החיים שמות פרק יח(.
שום  בלא  כגרים,  אלא  אינם  הזה  בעולם  צדיקים  | ...כי  גרים  אלא  אינן  הזה  בעולם  הצדיקים 
ישוב )שמות ב, כב(. וכך העיד רבינו זיע"א על עצמו בהקדמתו לספרו "חפץ ה'" – "כי מהיותי בעולם 
אשר פתחתי עיני, סבבוני כתרוני צרות צרורות, מכל אשר חשבתי לטובה לי, נהפך הודי למשחית, 
והאחרון הכביד, זה לי שבע שנים אשר שללו ממני את כל אשר חנני השם וכו'. ומורי זקיני רבי 
חיים  אשר מימיו שתיתי, באר מים חיים, לא עבר עליו חצי לילה בשינה אפילו בלילי תמוז מלקום 
ולספוד כאשה אלמנה על חורבן בית אלוקינו בבכי גדול, וכו', ואף גם הוא רבים קמים עליו, וכמה 
צרות עברו עליו, והוצרך לנדוד ממקומו מעיר לעיר מהרודפים, ואף גם זאת, כל מקום שהלך, 

שכינה עמו.
צדיק שמסתלק בחצי ימיו לא מפסיד משכרו לעולם הבא | ...להודיע משפט החסד אשר ישפוט 
הקדוש ברוך הוא לידידיו, כי כל צדיק שלא השלים ימיו לסיבה ידועה לא יגרע ה' מצדיק מה שהיה 
מרוויח אילו חי שניו שלמים, וישלים לו שכרו על השנים שלא פעל בהם דבר )תנחומא תשא ג(, כי יאמר 

אליו אילו הייתי חי, תאוותי היתה לסגל דבר טוב )אוה"ח בראשית כג א(.
תפילת הצדיקים |  ביהושע בן נון לא היתה רוח אחרת עמו להטעותו מדרך השכל, כי משה מנעו 
מלטעות אחר המרגלים, על ידי תפילתו, ויש כח בתפלת הצדיקים גם לבחינה זו, בסוד )שמואל ב 

כג( "צדיק מושל יראת אלהים" והבן. )אוה"ח במדבר, יד, כד(.

תפילתו של רבינו חיים בן עטר זיע"א הייתה עושה פירות תדיר, והיה כבן המתחטא לפני אביו 
ועושה לו רצונו, וכפי שמסופר בספר ''פדה את אברהם'' לרבי אברהם פאלאג'י, )דף ס''ו טור ד(  על 
רבנו ה"אור החיים" הקדוש, ששלח את הגאון החיד''א זצ"ל שישים פתק בכותל. בפתק, שנמצא 
לאחר זמן, היה כתוב: ''אחותי רעייתי אבקש ברחמים להשפיע על פלוני בן פלוני...'' וחתם את 

שמו  חיים בן עטר. הגאון החיד''א מעיד שהבקשה התקבלה.
בהקדמה לפירושו על התורה תיאר רבינו האור החיים הק' את חייו שהיו רצופים תלאות וייסורים, 
נרדף  במצרי"ם,  מצרים  בשכשך  מצרים  ארץ  את  וחמ"ץ  שבעיסתי  שאור  לשונו:  "הקיפני  וזה 
דלקוני בפיסה, במסירה, ועלילה, ונגידה ביד שר צר אכזרי, וכשזה נופל זה קם, באין מבטח לרגע 
מחיי להרגיע, ואני בתוך עמקי ים הצרות, תפיסות על עסקי ממון, ועל עסקי נפשות, את נפשי 

הצלתי, וכיושב בעולם חדש ישבתי, ולמות מתוך תורה חשבתי, ואל אור החיים נתתי לבי".
הצדיק מתנהג בנדיבות ומטיב לזולתו | רבותינו אמרו על "מלכי צדק מלך שלם"  )נדרים לב ב( כי 
הוא שם בן נח. ובא הכתוב  להודיע שבח הצדיקים מה בינם לבין הרשעים, כי מלך סדום יצא 
לקראת אברהם לראות פניו "ריקם" הגם שאליו יחויב להקביל פני אברהם במנחה כיד המלך, והוא 
הרשע יצא בידיים ריקניות. ושם בן נח הצדיק, מבלי חיוב, נדיבות יעץ, והקביל פני אברהם בלחם 

ויין: )אור החיים בראשית פרק יד(.
נדיבותו של רבינו האור החיים הק' הייתה ידועה, וכפי שהעיד על עצמו בהקדמה לספרו, "אור 
החיים", שלא דיי בכל שהיה נותן מממונו לאחרים, אלא היה גם מתרים אחרים לצדקה ומחלק את 
הממון לעניים, וזאת לבד מהעומס הגדול שהיה על כתפיו בכך שהיה מוסר פעמים רבות ג' דרשות 
בכל יום וזה לשונו:  "על שכמי שמתי מימי חורפי )מצעירותי(, ללמוד תורה לחפץ ללמוד, גם לחזר 
אחרי היכול להבין, נוסף על צרכי צבור ומשא הנצרכים לא לחלק בלבד, אלא לגבות לספות ולחלק, 
נוסף על מעמסת  וטובים,  לזון נפש אביונים צדיקים  ולהצר במצומצמות צריכים ראיה שכלית, 
פיזור תורה בכל יום ב' דרשות ערב ובקר לכל בני העיר וכי יאריכו הימים דרשות ג' בכל יום וכו'.
הצדיקים ריחם טוב כקטורת | בחינת הצדיקים השלמים מובחרי ישראל שלמים שבהם, המעלים 
כי כל העובר עבירות  ותדע  בני כריח שדה"  ריח  כז( "ראה  כז  ריח בשמים, על דרך אומרו )תולדות 
ריחו נודף לרעה, והמעשה שהובא בדבריהם )קב הישר פ"ז( שהיה עובר אליהו וראה אדם רשע ומנע 
עצמו מהריח ריחו הרע יותר ממה שהרגיש בעוברו על סרחון נבילה, ובהפך יהיה לאיש צדיק שלם 
שיעלה ממנו בושם כריח הגן, לזה זכר זכרון עריבתם בלשון הקטרה, והמכוון כי ישפוט בפרטות 

את אשר הריעו לאנשי בושם.
הצדיקים נתבעים על שאינם מזרזים את הגאולה |  כי ימוך אחיך וגו'. פרשה זו תרמוז ענין גדול 
והערה ליושבי תבל, כי ימוך על דרך אומרו )קהלת י' י"ח( "בעצלתים ימך המקרה", ואמרו ז"ל )תענית 
ז' ב( עשיתם לאותו שנאמר בו )תהלים ק"ד( "המקרה במים עליותיו" מך, כי כשהתחתונים מטין מדרך 

הטוב, מסתלקים ההשפעות ומתמסכן עמוד הקדושה, כי העיקר תלוי בהתחתונים, ואמר "ומכר 
ית' שבו השרה שכינתו,  ירצה לומר על המשכן - משכן העדות אשר הוא אחוזתו   - מאחוזתו" 
ובעונותינו נמכר הבית ביד האומות, והודיע הכתוב כי גאולתו היא ביד הצדיק אשר יהיה קרוב 
לה' על דרך אומרו )לעיל י' ג'( "בקרובי אקדש" הוא יגאל ממכר אחיו, כי האדון ב"ה יקרא לצדיקים 
אח כביכול, דכתיב )תהלים קכ"ב( "למען אחי ורעי", והגאולה תהיה בהעיר לבות בני אדם ויאמר 
להם הטוב לכם כי תשבו חוץ גולים מעל שלחן אביכם ומה יערב לכם החיים בעולם זולת החברה 
העליונה אשר הייתם סמוכים סביב לשלחן אביכם הוא אלהי עולם ב"ה לעד, וימאיס בעיניו תאוות 
הנדמים ויעירם בחשק הרוחני גם נרגש לבעל נפש כל חי עד אשר יטיבו מעשיהם, ובזה יגאל ה' 
ממכרו, ועל זה עתידין ליתן את הדין כל אדוני הארץ גדולי ישראל ומהם יבקש ה' עלבון הבית 

העלוב )אור החיים ויקרא פרק כה(.

ובאמצע  בביתו  עשרה  שמונה  באמצע  שמתפלל  אדם  שאלה: 
העמידה מקישים בדלת או שהטלפון מצלצל ואינו יכול להתרכז 
בתפילה מה עליו לעשות. וכן אם בנו מפריע בתפלה לרמוז לו 

באמצע שמונה עשרה.
הדלת  לפתוח  וללכת  העמידה  באמצע  להפסיק  מותר  תשובה: 
או להרים את שפופרת הטלפון בלי לדבר ולחזור להתפלל וכל 
כן  כמו  בכוונה.  להתפלל  יכול  ואין  מתמשכת  כשההפרעה  זה 
לכוונת  ומפריע  להרגיעו  דרך  ואין  נרגע  ולא  שבוכה  תינוק 
וללכת להרגיעו בלי לדבר  המתפלל מותר לעצור את העמידה 
ולחזור להמשיך בתפילה. כמו כן ילד שמשחק באמצע העמידה 
העמידה  באמצע  לו  לרמוז  רשאי  להתפלל  לאביו  מפריע  וזה 

שיתפלל כהוגן בלי לדבר.
ביאורים: נפסק בשו"ע בסי' קד' סעי' א' לא יפסיק בתפלתו ואפילו 
מלך ישראל שואל בשלומו לא ישיבנו אבל מלך עובד כוכבים אם 
אפשר לו לקצר דהיינו שיאמר תחלת הברכה וסופה קודם שיגיע 
אליו יקצר או אם אפשר לו שיטה מן הדרך יטה ולא יפסיק בדיבור 
רמז'  עמ'  כהלכתה  תפילה  בספר  ועיין  יפסיק.  לו  אפשר  אי  ואם 
שהביא את דעת הגריש"א שבמקרה שמקישים בדלת או שהטלפון 
ויסיר  העמידה  באמצע  ילך  לתפלה  ומפריע  מפסיק  ולא  מצלצל 
השפופרת או יפתח הדלת בלי לדבר. כמו כן אם יש תינוק שבוכה 
ולא נרגע ומפריע לו להתפלל לתפילה ואין מי שירגיעו הביא שם 
בלי  התינוק  את  ולהרגיע  ולהשתיק  לגשת  שמותר  הגרשז"א  את 
לדבר ולהמשיך בתפילה לאחר מכן. כמו כן אם ילד קטן של אדם 
באמצע העמידה משחק ואינו מתפלל וזה מטריד את כוונת האבא 
הביא שם בשם ספר חנוך לנער שרשאי האבא לרמוז לבן בלי לדבר 

שיתפלל ויחזור לתפילתו בכוונה.

שאלה: האם מותר להתפלל עמידה מול חלון או שיש מבריק או 
מול מראה או מול ציור ותמונה. 

להתפלל  אסור  חי  בעל  או  אדם  תמונת  או  ציור  מול  תשובה: 
יעצום עיניו אבל סתם ציור מועיל כשעוצם עיניו.  אפילו אם 
שרואה  חלון  ומול  עיניו  יעצום  אם  אפילו  אסור  מראה  ומול 
זה  חלון  על  הוילון  להסיט  והמחמיר  עיניו  שיעצום  די  עצמו 

תבא עליו ברכה. ומול שיש מבריק דינו שוה לחלון.

ביאורים: בשו"ע בסי' צ' סעי' כג' כתב הבגדים המצויירים אף על 
פי שאינם בולטים אין נכון להתפלל כנגדם ואם יקרה לו להתפלל 
מפני  הטעם  הב"י  וביאר  עיניו.  יעלים  מצויר  כותל  או  בגד  כנגד 
שמבטל כוונתו. ולגבי תפלה מול מראה כתב בשו"ת הרדב"ז בסי' 
קו' שאסור מפני שנראה שמשתחוה לבבואה שלו, ואפילו שיעצום 
עיניו אסור. ולגבי חלון שנראה בבואה שלו כתב בשו"ת אול"צ ח"ב 
עמ' סד' שיעצום עיניו ששם אין נראה שמשתחוה לבבואה שלו אלא 
רק משום הכוונה ולכן די שיעצום עיניו. וכתב שם שכנגד תמונת 
אדם או בעל חי גם לעצום עיניו לא מועיל אלא רק בשאר ציורים 
כנגד  גם  שנהג  בילקו"י  הביאו  הגרע"י  ומרן  עיניו.  לעצום  מועיל 
ולא  כחלון  דינו  מאוד  מבריק  שיש  ולענ"ד  הוילון.  להסיט  החלון 

כמראה ופוק חזי כמה שזה כמעט דומה.

מעלת הצדיקים          ענייני תפילה



         “רבי, הרי לפניך 400 רובלים”, הניחה אחת מנשות ורשה האמידות צרור כסף 
לפני רבה של ורשה, בערך לפני כמאה שנה, “הנני נשואה שנים רבות ולא זכיתי 

לזרע של קיימא. ברצוני שהרב ישלח את הכסף לאחד מחכמי ירושלים עיר הקודש, 
שיעתיר בעדי בתפילה בכותל המערבי שאוושע בזרע קודש”. בנוסף מסרה האשה 

פתקה ובה שמה ושם בעלה ושם אמותיהם, והלכה לה.

רבה של ורשה עשה כאשר נתבקש, את הכסף שלח בדואר אל הגה”ק רבי יוסף חיים 
זוננפלד, רבה של ירושלים. לצד הכסף כתב הרב מכתב קצר ובו פירט את בקשתה 

של האשה, הוסיף את השמות לתפילה, ובכך נסתיימה שליחותו.

הכסף הגיע לירושלים עיר הקודש, ותלמידיו של הגרי”ח זוננפלד, שהדחקות הייתה 
אורח של קבע במעונו הדל, שמחו שהנה הרחיב ה’ את גבולו בדרך של כבוד.

רבי יוסף חיים זוננפלד חבש את כובעו ויצא לכיוון הכותל המערבי להתפלל. מששב 
מן הכותל, הורה לאחד מתלמידיו שייקח את הכסף, וייגש בבקשה לסניף הדואר 

המקומי וישלח אותו בחזרה לתורמת. לבקשתו צירף רבי יוסף חיים סכום כסף 
כעלות המשלוח בדואר.

התלמידים התבוננו זה בזה במבט תוהה ומשתומם, אך לא העיזו לשאול. ראה רבי 
יוסף חיים את תמיהתם וביאר להם: “מספרת התורה שכאשר נמסרה לבני ישראל 

הבקשה לנדבות עבור הקמת המשכן, הגיעו הנשים יחד עם בעליהן, ובלשון הפסוק 
“ויבואו האנשים על הנשים”.

הסברים רבים יש בכך, אולם ה”ספורנו” מפרש במקום ביאור השופך אור על צורת 
תרומה זו: “עם הנשים המתנדבות באו האנשים שלהן להסכים בנדבה, כדי שיקבלו 

הגבאין מהן ]מהנשים[, ]שהרי הלכה מפורשת היא[ שאין מקבלים מן הנשים 
]לצדקה[ אלא דבר מועט”.

“אשה זו” – המשיך רבי יוסף חיים להסביר לתלמידיו – “שלחה את הכסף עם רבה 
של ורשה, אבל לגבי בעלה לא מופיעה שום מילה של הסכמה או של ידיעה. וכיון 

שייתכן שהיא שלחה את הכסף ללא ידיעתו, הרי שאסור לי לקבל ממנה ממון השייך 
גם לו בלי רשותו. מילאתי את בקשתם להתפלל בכותל, ואמשיך להתפלל לישועתם, 

אך את הכסף – לא אקח”.

הכסף שוגר לוורשה והתלמידים שכחו מהענין עד שהגיע מוורשה המכתב הבא...

לביתו של רבה של ורשה הגיע לאחר תקופה בעלה של אשה זו. “אשתי הייתה 
לאחרונה אצל הרב?” הרב הנהן לאישור. “היא הביאה סכום כסף לשלוח לארץ 

ישראל?” הרב אישר. “מדוע ניטל ממנה הכסף ללא רשותי? סכום כסף כה רב?” 
הבעל דרש את ממונו בחזרה.

רבה של ורשה נבוך, הוא בסך הכל רצה לעזור. ביקש הרב מן האיש שייתן לו שהות 
להרהר בדבר וישוב כעבור יומיים. באותו ערב הגיע מכתב מירושלים לרבה של 

ורשה: “הרב זוננפלד התפלל בעבור הזוג, אך אסור לקבל תרומה מאשה ללא ידיעת 
בעלה. מצ”ב סכום הכסף...”

הרב שנדהם מרוח הקודש מיהר לקרוא לבעל. וזה הגיע בוכה...

מאז שהאשה הביאה את הכסף אל הרב חלפו למעלה משלושה חודשים, וב”ה כעת 
נודע להם שהם בדרך לבשורות טובות... הוא הכפיל את 400 הרובלים ל-800 וצירף 

מכתב בכתב ידו לרבי יוסף חיים זוננפלד לאות תודה והוקרה.

התרומה שהוחזרה פעמיים

בן   ,)1924( תרפ”ד  בתמוז  בכ”ט  בירושלים  נולד  שאול  אבא  ציון  בן  חכם 
ולרב  בניה  לרבנית  בנים,  וחמישה  בנות  עשר   - ילדים  עשר  מחמישה  בכור 
הנביא  שמואל  בשכונת  גדל  בילדותו,  מפרס.  שעלה  שאול  אבא  אליהו 
‘פורת  בישיבת  ללמוד  עבר   11 בגיל  ציון’.  ‘בני  התורה  בתלמוד  והתחנך 
וראש  חוצין  צדקה  עדס,חכם  יעקב  חכם  הגדולים  הרבנים  מפי  ולמד  יוסף’, 
יוסף. עובדיה  חכם  היה  בלימודיו  שלו  החברותא  עטיה.  עזרא  חכם  הישיבה 

יוסף  חכם  של  בתו  שרהבני,  מסעודה  להדסה  נישא  לפרקו,  כשהגיע 
והתגורר  ושלום’  ‘אמת  המקובלים  ישיבת  ראש  שהיה  שהרבני, 
בילדותה,  שנפטרה  בת,  נולד  לזוג  שבירושלים.  ישראל  בית  בשכונת 
לציון’. ‘אור  ישיבת  כראש  כיום  שמכהן  שאול,  אבא  אליהו  בשם  ובן 

חכמים,  לתלמידי  רבים,  במקומות  שיעורים  מסר  שאול,  אבא  ציון  בן  חכם 
לאברכים, לבחורי ישיבה, ולפשוטי העם- כל ציבור כפי כוחו. בשבתות, היה 
מוסר לפני תפילת מנחה שיעורים בהלכה שנים רבות בבית הכנסת ‘אהל רחל’ 
לראש  צדקה,  יהודה  הרב  עם  יחד  התמנה,  לימים  חוליו.  לימי  עד  בירושלים, 
בדורנו  חכמים  תלמידי  ומהם  הרבה,  תלמידים  והעמיד  יוסף’  ‘פורת  ישיבת 
ומעיינים גדולים בעיון התלמוד. כמוהל, זכה להכניס אלפי ילדים בבריתו של 
האחרונות.  שנותיו  עשרה  בחמש  לקה  שבו  בידו  לשיתוק  עד  אבינו,  אברהם 

והם  לציון’,  ‘אור  זהה:  בשם  שונים  ספרים  סדרת  כוללים  חיבוריו 
כתובות  יבמות,  מסכתות  על  חידושים  חלקים,  ג’  ופסקים-  שו”ת  כוללים: 
רבינו  שקרא  הדסה’,  ‘זיכרון  והשקפה,  מוסר  דברי  ספר  וכן  ושביעית, 
עולם.  לזיכרון  ע”ה  שאול  אבא  הדסה  מסעודה  מרת  אשתו,  שם  על 

אחד  זצוק”ל,  הרב  של  המבעית  עיונו  גודל  על  יש  רבות  ועדויות  סיפורים 
לרב  אמרתי  הפעמים  “באחד  מאוד,  אליו  מקורב  שהיה  שמשו  סיפר  מהם 
שעות  חמש  במשך  לתלמידים  שיעור  מוסר  היה  הוא  שבצעירותו  לי  שסיפרו 
הייתי  ‘אני  לי  אמר  הרב  לזה,  נפשי  כח  לו  היה  איך  הרב  את  שאלתי  רצוף, 
היית  מהבית  יוצא  שהייתי  ולפני  ארוכות,  שעות  למשך  יום  בכל  שיעור  מוסר 
מתחיל  שהייתי  השיעור  ובמהלך  תפוחים,  של  חתיכות  שלי  בכיסים  שם 
מהתפוח  חתיכה  אוכל  הייתי  השיעור  את  להפסיק  לא  בכדי   - להתעייף 
להפסיקו”. מבלי  השיעור  את  במרץ  ממשיך  וככה  בכיתה,  סיבוב  ועושה 

שהיה  הימים  שבאחד  שליט”א  שמואלי  בניהו  הרב  המקובל  סיפר 
את  להבין  ‘בכדי  להם,  אמר  הרב  בשיעור,  ציון  בן  חכם  אצל 
הקדוש”. מהזוהר  דפים  חמש  יום  מידי  לגרוס  צריך  שלי  העיון 

יכל  ולא  וכמעט  בעיניו  גם  מאוד  סבל  הרב  הרב,  של  האחרונות  בשנותיו 
היה  והרב  ספרים  לרב  גורסים  היו  מקורביו  כך,  הייתה  הלימוד  צורת  לראות, 
רציתי  הרב,  את  ששימשתי  צעיר  “כנער  מקורבו,  סיפר  וכך  ולומד.  מקשיב 
להשתעשע, והייתי גורס ופתאום בכוונה מדלג לרב שורה מרש”י או מהגמרא 
‘דילגת, תחזור אחורה חסרה שורה”. ואומר  והרב היה מייד מרים את הראש 

“ככה היה גם כשהייתי גורס לרב את ספרי הקבלה, למרות שלא הבנתי כלום” 
הייתי מדלג שורה וחצי ככה, ואז הרב היה מחזיר אותי שוב כדי שאקרא שוב, 

הרב ידע את כל ספרי הקבלה בעל פה”.

בשנת תשמ”ג )1983( חלה רבינו ומאז סבל ייסורים קשים, ואף איבד מאור עיניו. 
בי”ט תמוז תשנ”ח )1998(, נלקח לבית עולמו בסערה השמימה, והותיר אחריו 
חלל עצום עד היום הזה. מנוחתו כבוד בבית החיים סנהדריה בירושלים. זיע”א.

מורינו הגאון הגדול חכם בן ציון 
אבא שאול זצוק"ל ~י"ט תמוז~

מדברי הרב בעניין ‘לימוד התורה 
ישנם  לב,  ולדאבון  ארץ’-  דרך  עם 
ארץ  בדרך  אולם  כראוי,  תורה  שלומדים 
ארץ  הדרך  חסרון  ומלבד  נזהרים.  אינם 
שם  חילול  מכך  נגרם  לפעמים  גופא, 
אף  לעתים  זאת  לראות  אפשר  שמים. 
לצעוד  אדם  יכול  איך  קטנים,  בדברים 
במקום שזה עתה עמלים בניקיונו וכיוצא 
יתפוס חלילה  ביתו. אם  ואף בתוך  בזה? 
בתוך  ה’  לחילול  יגרום  הזה,  כמנהג 
כזה  אדם  לדעתי  אשר  מלבד  וזאת  ביתו. 
העניין  תכלית  ממונות.  על  הוא  חשוד 
הוא מאמרם ז”ל באבות: ‘יפה תורה עם 
דרך ארץ’, וצריך להיזהר בזה. )אור לציון- 
ב’-  מאמר  לחברו,  אדם  בין  שער  ומוסר,  חכמה 
ק”ע(.  עמוד  לתורה,  קדמה  ארץ  דרך  הזולת,  כבוד 



מהות ימי בין המצרים

א. נאמר בזכריה )פרק ח' פסוק יט(, "כה 
אמר ה צבאות, צום הרביעי וצום החמישי 
לבית  יהיה  העשירי,  וצום  השביעי  וצום 
יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים, 
חז"ל  ופירשו  אהבו".  והשלום  והאמת 
)במסכת ראש השנה דף יח: (, צום הרביעי 
זה צום שבעה עשר בתמוז, כי חודש תמוז 
וצום  ניסן.  מחודש  הרביעי  החודש  הוא 
אב  חודש  כי  באב,  תשעה  זה  החמישי 
זה  השביעי  וצום  החמישי.  החודש  הוא 
צום גדליה, שהוא בשלשה בתשרי שהוא 
וצום העשירי זה עשרה  החודש השביעי. 

בטבת, שהוא החודש העשירי.
שאירעו  הרעים  הדברים  חמשת  אלו  ב. 

לעם ישראל ביום שבעה עשר בתמוז:

א.נשתברו לוחות הברית, מפני חטא העגל 
שגם היה באותו יום.   ב. הופסקה הקרבת 
ג.  המקדש.  בבית  יום  בכל  התמיד  קרבן 
הועמד צלם בהיכל בית המקדש.  ד. שרף 
אפוסטמוס הרשע את התורה.  ה. הבקיעו 
בתקופת  ירושלים  חומת  את  האויבים 
בית המקדש השני. והבקעת העיר הייתה 

הסיבה העיקרית לקביעת הצום.  

מנהגי ימי בין המצרים

בתמוז,  עשר  צום שבעה  שבין  הימים  א. 
בין  ימי  נקראים  באב,  תשעה  צום  לבין 
המצרים, על שם הפסוק )איכה פרק א פסוק ג(, 
"כל רודפיה השיגוה בין המצרים", ואמרו 
רבותינו במדרש שם, שבימים אלו, שבין 
שבעה עשר בתמוז לתשעה באב,  נכנסו 
האויבים לירושלים עיר קדשנו ותפארתנו, 
תשעה  יום  עד  בישראל  פרעות  ופרעו 
באב, שבו החריבו את בית המקדש. ולכן 
נוהגים כמה מנהגי אבל וצער מיום שבעה 
עשר בתמוז, עד אחר תשעה באב. ועל כן 
השבתות  בשלוש  לקרוא  רבותינו  תיקנו 
העוסקות  הפטרות  המצרים,  בין  של 

בפורענויות.

לומר  נוהגים  מעשה  ואנשי  חסידים  ב. 
בין  בימי  היום,  חצות  אחר  חצות  תיקון 
המצרים, מפני האבל והחורבן בימים אלו. 
ואומרים תיקון רחל, שבו פסוקים של בכי 
וזהו מנהג  בית המקדש,  חורבן  וצער על 
בכל  תיקון חצות  לומר  נוהגים  ויש  טוב. 
ימות השנה בחצות הלילה ותבוא עליהם 

ברכה.

מנהגי האבילות כבר ממוצאי שבת

המצרים  בין  ימי  של  האבלות  מנהגי  ג. 
מליל  כבר  מתחילים  להלן(,  )המובאים 

'המועדים כהלכתם'
הלכות ומנהגי ימי בין המצרים

מאת הרב דוד אטדגי שליט"א

)ח"א  שאל  חיים  בשו"ת  כתב  )כן  בתמוז  עשר  שבעה 
סימן כד(, ובשו"ת ציץ אליעזר )סימן כו(, ובשו"ת דברי משה 
)ח"א סימן לג(, ובספר אורחות רבינו )ח"ב עמ' קכז(, וכן כתב 
מוכח  זה  שדבר  שם  והוסיף  רלו(,  עמ'  )ח"ג  לציון  אור  בספר 
להתענות  צריכים  היו  הדין  שמעיקר  שכתב  הרמב"ן  משיטת 
אלא  מתחילה  האבילות  שאין  שכתבו  ויש  עיי"ש.  בלילה,  גם 
ביום, עיין בספר מטה אפרים בסופו, ובשו"ת אגר"מ )ח"א סימן 
קסח( עיי"ש(, מפני שזהו זמן תחילת הפורענות. 
וכן  שהחיינו,  ברכת  מברכים  אין  ולכן 
נמנעים מריקודים ומחולות. וכן יש להימנע 
כלי  ללא  אף  הטיפ,  דרך  מוזיקה  משמיעת 
שיר. ובפרט השנה שיום שבעה עשר בתמוז 
חל בשבת, שכבר במוצאי השבת חלים דיני 
האבלות )עיין בשו"ת מעין אומר )חלק ג עמוד צ( שהחמיר 
בשמיעת מוזיקה במוצאי שבת בימי העומר. ואין זה סותר את 
וז"פ. וע"ע  הארת השבת שקיימת עד חצות כמובא בפוסקים. 

ילקוט"י )ספיה"ע עמ' תמח( .

אכילה מרובה בליל הצום

מהרגלו  יותר  אדם  יאכל  שלא  שכתבו  יש 
בליל הצום, משום שעל ידי כך יוקל מעליו 
הצום, ולא הועיל בתעניתו. ולהלכה מעיקר 
בזה אלא ממידת  ואין  יש להקל בכך,  הדין 
חסידות בלבד )עיין מה שכתב הא"ר )סי' תקסג סק"א(, 
יועיל  לא  שאל"כ  מהרגלו,  יותר  יאכל  לא  התענית  שבליל 
)סי'  והכה"ח  השל"ה.  בשם  שלום  נווה  בספר  וכ"כ  התענית. 
תקמט(, העלה דבאדם כחוש יש להקל לאכול יותר מכפי הרגלו 
חזו"ע ארבע תעניות  בספר  וע"ע  לו התענית.  תזיק  כדי שלא 

)עמ' יב( בהערות שם שכתב שאין זה אלא חסידות בעלמא.(.

שמיעת כלי שיר וריקודים בימי בין 
המצרים

בימים  ומחולות  ריקודים  לעשות  ד.אסור 
באב,  לתשעה  בתמוז  עשר  שבעה  שבין 
ואפילו בלא כלי נגינה)כ"כ המגן אברהם סימן תקנא 
ס"ק י. והא"ר סק"ו, והפמ"ג א"א סק"י. וההגר"ח פלאג'י במועד 
לכל חי סימן ט. והבא"ח פרשת דברים אות ה. והמשנ"ב ס"ק 
ואף  בתמוז.  מי"ז  הוא  זה  ודין  ועוד.   לט.  ס"ק  והכה"ח  טז. 
שמרן השו"ע היקל בנישואין עד ר"ח אב, זה מפני חומר מצות 
בתמוז  מיז'  כבר  ומחולות  ריקודים  לענין  אבל  ורביה,  פריה 
תשובת  שהביא  קכא,  עמ'  המועדים  תורת  בספר  ועיין  אסור. 
לריקודים  מרן  שהיקל  נישואין  בין  שחילק  זצ"ל  הגר"ע  מרן 
ומחולות. וכ"ש מברכת שהחיינו שכתב מרן השו"ע סי' תקנא 
סעיף יח, וכ"כ רבינו האר"י בשעה"כ. שאין לברך בימים אלו. 
בתמוז  עשר  שבעה  מיום  מתענים  שיש  טז,  בסעיף  כתב  ועוד 

עד תשעה באב(. 

בכל  מותר  הדין  שמעיקר  פי  על  אף  ה. 
ימות השנה לשמוע שירי קודש בליווי כלי 
בימי  מקום  מכל  וכד',  הרדיו  דרך  נגינה 
שירות  מלשמוע  להימנע  יש  המצרים  בין 
דרך  אפילו  נגינה  בכלי  מלווים  ותשבחות 
הרדיו.  ויש להחמיר בזה גם לקטנים שהגיעו 
לחינוך)בענין שמיעת שירים דרך הרדיו והטייפ, בשאר ימות 
השנה עיין באורך מש"כ בשו"ת כפי אהרן אפשטיין סימן נב. 
ובשו"ת יחווה דעת חלק א סימן מה. ובחזו"ע עמ' קנא.  שכתב 
ללמד זכות ולהתיר, משום שאין זה גזירת חז"ל אלא בכלי שיר 
יתברך  לה'  והודאה  קודש  שירי  זה  שאם  לומר  יש  וכן  ממש. 
בזה לא גזרו עיי"ש. ומכל מקום בימי בין המצרים יש להימנע 
וכתב  ומחולות.  ריקודים  לידי  שמביאים  משום  מלשומעם, 
ומחולות  ריקודים  לעשות  שאסור  סק"י(,  תקנא  )סימן  המג"א 
בימים אלו של חורבן בית המקדש. ועיין בהליכות שלמה פרק 
יד סעיף ג, שכתב ששמיעת שירים בטיפ שווה ממש לכלי שיר(. 

בין  ימי  של  האבילות  מנהגי  ו. 
המצרים מתחילים כבר מליל שבעה 
ג'(,  סעיף  לעיל  שהובא  )כמו  בתמוז  עשר 
זמן תחילת הפורענות.  מפני שזהו 
וכן  שהחיינו,  מברכין  אין  ולכן 
נמנעים מריקודים ומחולות. ועדיף 
דרך  מוזיקה  אף משמיעת  להימנע 

הטיפ, אף ללא כלי שיר.
יתברך,  לה'  והודאה  בפה  שירה  ז. 
בין  בימי  מותרת  נגינה  כלי  בלא 
במצרים, וכל שכן בשעת התפילה 
עבדו  נאמר  זה  ועל  תורה,  ולימוד 
את ה' בשמחה בואו לפניו ברננה. 
וכל שכן בשבת. ואין להחמיר בזה 
לכל  מועד  חיים פלאג'י בספרו  רבי  כלל)הגאון 
בשירה  גם  להחמיר  כתב   ,) יט  אות  י'  )סימן  חי 
מערכת  השדה,  )פאת  חמד  השדי  אומנם  בפה. 
בזה.  להקל  כתב  י(,  אות  א'  סימן  המצרים  בין 
קנא(,  עמ'  תעניות  )ארבע  בחזו"ע  מרן  פסק  וכן 
מגילה  במסכת  שאמרו  וכמו  בפשיטות,  להתיר 
לב ע"א, כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה 
עליו הכתוב אומר, וגם אני נתתי להם חוקים לא 

טובים וכו'(. 

ח. שירי רגש והתרוממות, וכן קטעי 
מחול  לידי  מביאים  שאינם  חזנות, 
וריקודים, מותר לשומעם אף שיש 
בהם כלי שיר)כן מוכח בשו"ת מהר"ם שיק 
שלמה  בהליכות  ועיין  שסח(.  סימן  דעה  )יורה 
ראוי  ומ"מ  מותר  הדין  שמעיקר  שכתב  הנ"ל, 
)שלזינגר  ודורשין  ועיין בשו"ת שואלין  להימנע. 
לשמוע  להתיר  שכתב  לח(,  לז-  סימן  ד  חלק 
 . ומחולות  ריקודים  לידי  מביאה  שאינה  מוזיקה 
שבט  מהגאון  תשובה  לט,  בסימן  שהביא  ועיי"ש 
עיי"ש.  בזה.  ראש  להקל  שאין  שכתב  נ"ע,  הלוי 
לאסור  שהתפשט  המנהג  בעצם  מקום  ומכל 
יש שפקפקו  בזה  גם  ורדיו  מוזיקה מטיפ  שמיעת 
שאין זה מגזירת חז"ל, והמקור הראשון לזה הוא 
מהמג"א, ושם מוזכר ענין ריקודים ומחולות, וא"כ 
היכא שאינו מביא לידי שמחה זו אין לאסור. וכן 
העלתי בעניי בתשובה באורך, ושם הבאתי ראיות 

לכך, וכן את דברי המקלים(. 

של  בקולות  שמלווים  שירים  ט. 
קולות  ע"י  הנעשים  שיר  כלי 
הם  אם  אך  לשומעם.  מותר  אדם, 
שיר  כלי  כמו  ומשמחים  נשמעים 
ממש, ראוי לכל בעל נפש להימנע 
בתשובה  זה  בנושא  מלשומעם)הארכתי 
השירים  דאם  מהדברים  והעולה  בארה,  ומשם 
וריקודים ראוי להימנע  הללו מביאים לידי מחול 
הילקוט"י  העלה  שכן  עתה  ושו"ר  מלשומעם. 

)ספיה"ע עמ' תמה( עיי"ש(.

י. הסובל מעצבות או חוסר מנוחה, 
מתרפאת  מוזיקה  שמיעת  וע"י 
אף  לשמוע  לו  להתיר  יש  נפשו, 
ורק  מוזיקה שמחה מטיפ או רדיו, 
לידי  יבוא  שלא  ליבו  אל  שייתן 
ריקוד )עיין בהערות על ההליכות שלמה שם. 

ובשו"ת שואלין ודורשין הנ"ל(. 

עייפות  ומרגיש  ברכבו,  הנוהג  יא. 
לבוא  שיכול  וחושש  ריכוז,  וחוסר 
לו  להקל  יש  סכנה,  לידי  כך  ע"י 
לשמוע שירים המלווים בכלי שיר 

בנסיעה )כן העלתי בעניי בתשובה(. 

ברכת שהחיינו בימי בין המצרים

שהחיינו  מלברך  להימנע  טוב  יב. 
מליל שבעה עשר בתמוז עד ליל י"א 
באב, על פרי חדש או בגד חדש, מפני 
שימים אלו הם ימי צער ואבל של כלל 
בעצם  לשמוח  שייך  ולא  ישראל,  עם 

זמן זה. 

ומי שקנה בגד חדש או שיש בידו פרי 
המצרים,  בין  ימי  לאחר  יניחנו  חדש, 
או לשבת הקרובה )שו"ע סי' תקנא סי"ז. וע"ע 
חזו"ע עמ' קכט(, ועדיף שלא יאכלנו בלא 
ברכת שהחיינו.)נח' בזה הפוסקים, ועי' מאמ"ר 
אות יד, ד"ה וגם שכתב לדחות דברי הרב כתונת יוסף.

והעלה שאין לאכול פרי חדש בימים אלה,
ואין לאוכלו ללא ברכת שהחיינו. 

וכ"כ בספר זכור לאברהם אות ט'(.

יג. יש מחמירים אף בשבת שלא לברך 
שהחיינו, ומכל מקום כתבו הפוסקים, 
שבשבת אין מנהגי אבלות ויכול לברך 
ויש   . חדש  בגד  על  אפילו  שהחיינו 
אף  בזה  להחמיר  שנוהגים  חסידים 
בשבתות)עיין באורך מש"כ החזו"ע ארבע תעניות 

עמ' קכט(.

יד. אף לשיטת המחמירים שלא לברך 
בשבת, מכל מקום בשבת שחלה ביום 
ראשון,  ליום  נדחה  והצום  בתמוז,  יז' 
שאתחולי   שהחיינו,  לברך  מותר 
מתחלינן)חזו"ע  לא  בשבת  פורענותא 

ארבע תעניות עמ' קלד בהערות(. 

טו. דין זה שאין לברך שהחיינו בימי 
שיכול  במקום  רק  הוא  המצרים,  בין 
לדחות את הברכה לאחר זמן זה. אבל 
ברית  וכגון:  לדחות,  יכול  אינו  אם 
יהיה  שלא  פרי  הבן,  פדיון  מילה, 
בנמצא אחר זמן זה, ואינו יכול לברך 
עליו בשבת. מותר לברך שהחיינו)שו"ע 

סי' תקנ"א סי"ז(.

טז. מי שטעה וברך על פרי חדש ברכת 
נזכר שהוא פרי  ולפני שטעם  הנהנין, 
שמתאווה  מעוברת  אשה  וכן  חדש,  
שהחיינו  לברך  להם  יש  חדש,  לפרי 
ורק אח"כ יטעמו מן הפרי)בספר אור לציון 
ח"ג עמ' רלז, העלה שאם בירך על הפרי או אם מתאווה 
מאוד לאוכלו, יאכל ללא ברכת שהחיינו. וה"ה לחתן 
ברכת  ללא  החדשים  בגדיו  את  שילבש  מצווה  בר 
שם  בחזו"ע  זצ"ל  הגר"ע  מרן  דעת  אומנם  שהחיינו. 
עמ' קלח שיש לברך. ושכן דעת הכנה"ג )סי' לד(, וג"ע 

החיד"א )ברכ"י סי' תקנא ס"ק יב(. עיי"ש(.
שלובש  מצווה  בר  לחתן  בזה  וה"ה 
על  לברך  לו  שיש  חדשים,  בגדים 

בגדיו החדשים בשעה שלובשם.


