
השבוע אנו קוראים מספר שמואל ב' פרק ו' בהפטרת בהפטרת בהפטרת בהפטרת  

פסוק י"א, ושם כתוב: וישב ארון ה' בית עובד אדום 

הגתי שלשה חדשים ויברך ה' את עובד אדום ואת כל 

ביתו, דוד המלך הביא את ארון הקודש אל ביתו של 

עובד אדום כי חשש להביא את הארון למקום אחר 

לאחר שראה שעוזה מת, ואחרי שהארון היה בבית עובד אדום הגתי שלשה חודשים כתוב שהיתה לו 

 ברכה שילדו כל הנשים בביתו זכרים, ושמעתי בשם המהרש"ם סיפור שהיה בזמנו וכך היה:

מטעם המלך על היהודים שלא היו היהודים יכולים לעמוד בה, באו החסידים אל המתנגדים נגזרה גזרה  נגזרה גזרה  נגזרה גזרה  נגזרה גזרה  

וביקשו שכל העיר יחד תשתתפו בפדיון נפש לתת לאדמו"ר ואפשר שעל ידי זה תהיה ישועה, המתנגדים 

לא הסכימו בשום אופן! מה? פדיון נפש לאדמו"ר?! תתנו אתם כרצונכם אבל אנו אין רוצים להיות שותפים 

בזה. אמרו להם החסידים מה איכפת לכם לנסות 

ולבדוק הרי הגיעו מים עד נפש, עד שלבסוף 

 הסכימו ונתנו את הכסף.

לאחר כמה ימים הגיע מכתב חתום מידי המלך ואכן ואכן ואכן ואכן 

שהגזירה התבטלה! באו המתנגדים וביקשו לראות 

ו  א ר ו ם  ד י ב ב  ת כ מ ה ת  א ו  ח ק ל  , ב ת כ מ ה ת  א

שהחותמת של הדואר וגם התאריך על המכתב 

עצמו הוא תאריך קודם הזמן שנתנו את הפדיון נפש 

ורק המכתב השתהה בדרך! אמרו המתנגדים 

אנו רוצים את כספנו חזרה, הרי הפדיון   -לחסידים  

 לא הועיל כלום! הגזירה התבטלה קודם הנתינה!

את השאלה אל פוסק גדול שבזמנם אל המהרש"ם ושאלה בידם, האם להחזיר את הכסף למתנגדים שלחו שלחו שלחו שלחו 

 או לא?

המהרש"ם שהחסידים צודקים! כי יש ראיה שברכה יכולה להועיל גם על זמן שקודם נתינת ואמירת אמר אמר אמר אמר 

הברכה! מאיפה הראיה? מההפטרה שלנו! שכתוב: וישב ארון ה' בית עובד אדום הגתי שלשה חדשים ויברך 

ה' את עובד אדום ואת כל ביתו, אמר להם המהרש"ם שמכאן יש הוכחה שאין מוקדם ומאוחר כדי לקבל 

סייעתא דשמיא, כי רואים שאף שהיה ארון ה' בביתו של עובד אדום הגתי רק שלש חדשים בכל זאת ילדו 

 הרב דוד שרעבי הרב משה קליין

 
 

 מזל טוב!
 ו“הייהודה הנדלר ורעיתו ‘ הר

 למצוותנתנאל בהגיע בנם 

 תזכו ותראו נחת באורך ימים ושנים!
 קידושא רבה בבית הכנסת הספרדי
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 2המשך בעמוד 

בפסוק הבא אחר פרשת "כתנת בד קדש ילבש"  "כתנת בד קדש ילבש"  "כתנת בד קדש ילבש"  "כתנת בד קדש ילבש"  

מצורע שעניינו נגעים הבאים עקב לשון הרע, רואים 

 את ה"סור מרע".

התורה הק' רומזת לנו במלים אלו, שגם הדיבורים של 

האדם צריכים להיות מחושבים וכל מילה היוצאת 

 מפיו צריכה להיות מלובשת בגדי קדש.

כתנת בד כ"ב אותיות הא' ב' צריכים להיות לבושים 

בגדי קדש. קידומם של אותיות קדש יוצרת את 

הקול הנוצר   -המילה התר "קול התר נשמע בארצנו" 

מדבור צריך להיות קדש. וע"כ הדיבורים צריכים 

להיות בחזקת "כתנת בד קדש ילבש". גם סופי 

האותיות של "קדש ילבש"= שש  "שש וארגמן 

 לבושה" (אשת חיל ).

 דבורו של האדם כמו לבושו מצביעים על מהותו.                                                                             

 (המשב"א)                                                                

"ויקחו את אשר צוה משה... ויקרבו כל העדה ויעמדו "ויקחו את אשר צוה משה... ויקרבו כל העדה ויעמדו "ויקחו את אשר צוה משה... ויקרבו כל העדה ויעמדו "ויקחו את אשר צוה משה... ויקרבו כל העדה ויעמדו 

    לפני ה' " לפני ה' " לפני ה' " לפני ה' " 

האר"י ז"ל אומר: חייב כל אדם לקבל עליו מצות עשה 

ל "ואהבת לרעך כמוך" כהכנה לתפילה וחז"ל אמרו 

"אין עמידה אלא תפילה" שנאמר: "ויעמוד פנחס 

ויפלל" וזה הפירוש כאן "ויקרבו כל העדה", שהתקרבו 

 ויעמדו לפני ה' להתפלל. -זה לזה קרבה נפשית

 (חסד לאברהם )                                                       

ויקרב את המנחה... ויקטר על המזבח מלבד עולת ויקרב את המנחה... ויקטר על המזבח מלבד עולת ויקרב את המנחה... ויקטר על המזבח מלבד עולת ויקרב את המנחה... ויקטר על המזבח מלבד עולת " 

 הבוקר..." הבוקר..." הבוקר..." הבוקר..." 

"מלבד עולת הבוקר"  מלבד ר"ת מלוה לעני בשעת 

 כאילו הקריב עולת הבוקר.      ( אמרי צדיקים ) -דחקו

    "וידם אהרן""וידם אהרן""וידם אהרן""וידם אהרן"

"קבל שכר על שתיקתו" (רש"י )  חז"ל אומרים: "כל 

 המלבין פני חברו כאילו שפך דמים"

מכאן בא ללמדנו על מעלת השתיקה ויהרהר לפני 

שמוציא דיבור מפיו העלול לפגוע ולגרום להלבנת 

 פנים ( שפיכות דמים )

וי (צער ) שעלול לגרום ע"י דם   -דם יהרהר ב   -ולכן וי 

 דם ) ( שפיכות דמים ). -( וי

שאינו מבטל אפילו באחד   60וידם בגימטריא=  

 מששים איסור הלבנת פנים.                    ( המשב"א )

 
 מזל טוב!

 א“שליט דוד שרעבי ורעיתוג “להרה

 ו“הי לאהעל אירוסי הבת 
 תזכו ותראו נחת באורך ימים ושנים!

 

 
 

 
 ברוכים הבאים בשם השם

 תושבי הר שמואל מקדמים בברכה ובשמחה רבה
 את הראשון לציון רבה של ירושלים הגאון הגדול

 א“שליט שלמה משה עמארהרב 
 אשר בא למקומינו השבת פרשת שמיני לרגל שמחת הבר מצוה של

 ו“היאליהו מלכה ורעיתו ‘ ו בנם של הר“היאברהם ח “הבחה

 “אהל לוי”תפילות ושיעורים בבית הכנסת הספרדי הגדול 
 ס החסידי“עונג שבת אחרי הסעודה בביהכנ

 מזל טוב וברכה רבה!

 6:29כניסת השבת: 
 7:37צאת השבת: 

 8:12רבנו תם: 
 6:59שקיעה: 

 
 

 
 מזל טוב!

 ו“היאפרים גילקרוב ורעיתו הרב 

 על הולדת הנכדה
 תזכו ותראו נחת באורך ימים ושנים!

 



 

אדם פרטי שיש לו חמץ גמור בביתו 
האם יכול לכתחילה להשתמש במכירת 

 חמץ הכללית 
של מכירת חמץ כתבו כל גדולי האחרונים בנושא  בנושא  בנושא  בנושא  

באריכות גדולה איך מועיל ומתי, ונכתוב את עיקרי 

 הדברים בעז"ה,

בפסחים דף כח. אומרת חמץ של נכרי המשנה  המשנה  המשנה  המשנה  

מותר בהנאה, ושל ישראל   -שעבר עליו הפסח  

  . ר א ש ך  ל ה  א ר י א  ל ר  מ א נ ש ה  א נ ה ב ר  ו ס א

ז) (כתבה הרא"ש   -ובתוספתא (פסחים פ"ב ה"ו  

בפרק כל שעה שם), כתוב ישראל וגוי שהיו 

בספינה וחמץ ביד ישראל הרי הוא מוכר 

לגוי או נותנו לו במתנה וחוזר ולוקח ממנו 

לו במתנה  אחר הפסח ובלבד שיתנהו 

גמורה ורשאי ישראל שיאמר לגוי עד 

שאתה לוקח במנה קח במאתים שמא אצטרך 

ואקח ממך אחר הפסח וכן כתב הרמב"ם בפרק 

ז) וסיים בה אבל לא ימכור ולא יתן לו על   -ד' (ה"ו  

תנאי ואם עשה כן הרי זה עובר על בל יראה ובל 

 ימצא,  

בית יוסף  סימן תמ"ח, וז"ל  רבינו ירוחם  כתב וכתב וכתב וכתב וכתב 

על תוספתא זו בשם בה"ג  ובלבד שלא יערים ואיני 

מבין דבריו דהא שרי ליתנו לגוי במתנה ולחזור 

וללקחו אחר הפסח ואין לך הערמה גדולה מזו 

ואפילו הכי שריא מאחר שמוציאו מרשותו לגמרי 

ואפשר דשלא יערים דקאמר היינו לומר שלא ימכור 

לו ולא יתן לו על תנאי  , וכתוב בתרומת הדשן 

(ח"א) סימן ק"כ מי שיש בידו עניני חמץ ורוצה 

לתתם לגוי חוץ לבית במתנה גמורה ואותו גוי 

הישראל מכירו ויודע בו שלא יגע (בו) [בהם] הגוי 

כלל אלא ישמרם לו עד לאחר הפסח ויחזור ויתנם 

לו יראה דשרי רק שיתנם לו במתנה גמורה בלי שום 

תנאי או שימכרם לו מכירה גמורה בדבר מועט אבל 

מתנה על מנת להחזיר לא מהני משום חומרא 

דחמץ כדאיתא בהגהות מיימון בהלכות שבת (פ"ו 

אות ב) ונראה מדברי בעל תרומת הדשן בתשובה זו 

ובתשובה שקודם לה  דלא מהני נתינת חמץ לגוי 

 אלא אם כן הוא גוי שמחוץ לבית:

ערוך  סימן תמח סעיף ג' כתב, חמץ של ובשולחן  ובשולחן  ובשולחן  ובשולחן  

ישראל שעבר עליו הפסח,  אסור בהנאה  אפילו  

הניחו  שוגג  או אנוס.  ואם מכרו או נתנו  לאינו 

ודי   ח, יה ס הפ ודם  ק ית  לב וץ  ח י   שמ פ על  אף 

שהישראל מכרו לאינו יהודי ויודע בו שלא יגע בו 

כלל אלא ישמרנו לו עד לאחר הפסח  ויחזור  ויתננו 

לו, מותר  ובלבד שיתננו לו  מתנה גמורה בלי שום 

תנאי,  או שימכרנו לו  מכירה גמורה  בדבר מועט 

 אבל  מתנה  על מנת להחזיר לא מהני.

המכירת חמץ הכללית הנהוגה כיום התחילה והנה  והנה  והנה  והנה  

יהודים   400לפני   ו הרבה  שנה באירופה, שהי

מתעסקים ביין שרף (יי"ש) והיה קשה להוציא 

מהבית או מבית החרושת את החביות הגדולות 

ועשו רבני הקהילות מכירת חמץ לכל מי שיש לו 

חמץ , ודנו האחרונים איזה קניין מועיל לגוי ונוהגים 

לעשות את כל הקניינים, אולם בארצות ספרד לא 

היתה מכירת חמץ כללית נוהגת , אלא מי שרצה 

ת  א ר  כ ו מ ה  י ה ה נותן במתנ ו  החמץ א

גמורה לנוכרי והגוי לוקח את החמץ לביתו כמו 

שכתוב בשו"ע ,עיין בשדי חמד חלק ח' , אולם פה 

בארץ גם בני ספרד החלו לנהוג להשתמש במכירה 

הכללית,  ונכתוב את סוגי הקניינים ואת הספקות 

 שיש בהם,

יש מחלוקת רש"י ותוס' במסכת בבא קניין כסף:  קניין כסף:  קניין כסף:  קניין כסף:  

מציעא האם עכו"ם קונה בכסף ולדעת רש"י דקנינו 

של עכו"ם הוא  בכסף דוקא, עושים קניין כסף, 

אולם אין הגוי נותן את כל הכסף מפני שזה סכום 

יום   30גדול אלא נותן מקדמה וכותבים בשטר שתוך 

הוא צריך להשלים את הכסף ,  ויש מי שאומר 

שבמכירה זו שהגוי יודע שאין החמץ ברשותו לא 

 סמכת דעתו על מכירה זו, 

לדעת התוספות ועוד ראשונים שהגוי קניין משיכה : קניין משיכה : קניין משיכה : קניין משיכה : 

קונה במשיכה או בהגבהה במכירה זו אין אפשרות 

לעשות קניין זה שהגוי לא יכול למשוך כמות 

 גדולה במקומות רבים,

הוא מוזכר במשנה בקידושין פרק קניין אגב : קניין אגב : קניין אגב : קניין אגב : 

א' נכסים שיש להם אחריות נקנין בכסף 

ובשטר ובחזקה ושאין להם אחריות אין 

נקנין אלא במשיכה נכסים שאין להם אחריות נקנין 

עם נכסים שיש להם אחריות בכסף ובשטר ובחזקה. 

ואומרת הגמרא בקידושין דף כו. נכסים שאין להם 

אחריות. מנהני מילי? אמר חזקיה, דאמר קרא: ויתן 

להם אביהם מתנות וגו' עם ערי מצורות ביהודה. 

איבעיא להו: בעינן צבורים או לא? אמר רב יוסף: 

תא שמע, ר' עקיבא אומר: קרקע כל שהוא חייבת 

בפאה ובבכורים, והלכתא לא בעינן צבורים, ולכן 

מקנים לגוי את קרקע כל שהיא ואגב קרקע זו 

מקנים לו את כל החמץ שהרי לא בענין צבורים על 

גבי קרקע, אולם יש מהפוסקים שאומרים שקניין 

אגב נתקן רק בישראל ולא בגוי מפני שלא סומכת 

דעתו לקנות בצורה כזו, ועוד מקשים האחרונים 

שקניין אגב הוא רק דרבנן כמו שכתבו הראשונים 

ק  ר וא  ה הם  י ב הם א ן ל ית ו ק  ו ס פ ה מ ה  י רא ה ו

אסמכתא א"כ זה תלוי במחלוקת האם קניין דרבנן 

מהני לדאורייתא  שהרי כאן העניין להנצל מאיסור 

 בל יראה ובל ימצא שהוא דאורייתא,  

חצרו של אדם קונה לו, יש לכאורה קניין חצר :  קניין חצר :  קניין חצר :  קניין חצר :  

אפשרות להקנות את הקרקע שהחמץ עליה לגוי 

והוא יקנה את החמץ שנמצא על הקרקע, אולם 

שואלים האחרונים הרי נפסק להלכה כשלא נמצא 

ן  ואי בתוך חצרו קונה לו חצרו מדין שליחות 

שליחות לגוי שהרי נאמר לגבי תרומה אתם לרבות 

שלוחכם וגם מה אתם בני ברית אף שלוחכם בני 

ן  גם אי , א"כ  י  ו ברית מכאן שאין שליחות לג

אפשרות לקניין חצר, ועוד שהרי בקניין חצר צריך 

 מסירת מפתח וזה אי אפשר לעשות היום,

הקצות החושן אומר שקניין אודיתא קניין אודיתא: קניין אודיתא: קניין אודיתא: קניין אודיתא: 

הוא הכי טוב לגוי שכותב  על שטר שהוא מודה 

 שהוא שמכר את החמץ לגוי או נתן במתנה,

הוא קניין מנהג הסוחרים או ע"י קניין סיטומתא :  קניין סיטומתא :  קניין סיטומתא :  קניין סיטומתא :  

תקיעת כף או צורה אחרת של קניין מנהג הסוחרים 

 שהוא מועיל לכו"ע,

לבעלי מפעלים וחנויות ודאי שמועיל לסיכום:  לסיכום:  לסיכום:  לסיכום:  

מכירת חמץ כמו שתקנו האחרונים , הפרי חדש, 

נודע ביהודה, מג"א , אליהו רבה, וכ"כ המ"ב ועוד, 

וכן אדם פרטי שיש לו חמץ גמור בביתו המנהג 

להקל והמיקל יש לו על מי לסמוך, אולם המחמיר 

בזה לא להשאיר חמץ גמור בביתו תבוא עליו ברכה 

 מחמת כל החששות הנ"ל,

 הרב חיים דדש

כל הנשים זכרים, ורואים שחל הברכה של הריון 

שזמן הריון הוא תשע חודשים, עוד שש חודשים 

קודם שהגיע ארון ה' לביתו! ורואים שאף על 

 מעשה העתיד זוכה האדם לברכה מעכשיו.

דבר זה גם בבראשית (פרק י"ב פסוק ג') רואים  רואים  רואים  רואים  

שכתוב: ואברכה מברכיך ומקללך אאר ונברכו 

בך כל משפחת האדמה, וצריך להבין למה 

בברכה הקדים את עצם הברכה ואמר שאברך 

מברכיך, ואילו בארור איחר ואמר ומקללך אאר, 

והיה צריך לומר ואברכה מברכיך ואאר מקללך, 

 או מברכיך אברך ומקללך אאר.

לבאר זאת ותחילה אקדים עוד פסוק, הנה ונראה ונראה ונראה ונראה 

בשמות פרק ג' פסוק י"א כתוב, ויאמר משה אל 

האלהים מי אנכי כי אלך אל פרעה וכי אוציא את 

וכי אוציא   -בני ישראל ממצרים, ופירש רש"י  

את בני ישראל ואף אם חשוב אני מה זכו ישראל 

ושתעשה להם נס ואוציאם ממצרים, ולכאורה 

צריך להבין וכי בא משה ללמד קטגוריא על 

ישראל ולהגיד כל מיני טענות למה אי אפשר 

להוציא אותם? למה משה רבינו שואל באיזה 

זכות הם יוצאים הרי אם הקב"ה אומר שהוא 

מוציא עדיף לא לשאול שאלות! ולכן נראה לומר 

שסבר משה רבנו שלעשיית נס וזכות לישראל 

זה ברור שחייב שיהיו זכויות, וביקש משה רבינו 

מהקב"ה שיתן להם זכויות  על ידי נתינת מצוה 

מן המצוות או בדרך אחר, ולכן השיב לו הקב"ה 

ופירש רש"י   -כי אהיה עמך וזה לך האות    -

וששאלת מה זכות יש לישראל שיצאו ממצרים 

דבר גדול יש לי על הוצאה זו שהרי עתידים 

לקבל התורה על ההר הזה לסוף ג' חודשים 

שיצאו ממצרים, ורואים משם שלבקשת זכות 

לא צריך דוקא זכות קיימת ביד אלא אף זכות 

העתידה להיות ברשותו גם כן נחשב לנתינת 

 סייעתא דשמיא!

פי זה אפשר להבין את הפסוק בבראשית, ועל  ועל  ועל  ועל  

שבברכה כתוב ואברכה מברכיך, היינו לפעמים 

הקב"ה מקדים את הברכה לראויים על ידי מה 

שיעשו אחר כך הוא כבר מקדים להם את השכר, 

אבל בפורענות הקב"ה לא מקדים את הפורענות, 

ולכן כתוב ומקללך אאר, שיהיו ארורין רק אחרי 

 פעולתם לרעה.

כל זה ראינו בהפטרה שלנו, שהקב"ה ואת  ואת  ואת  ואת  

מקדים את הברכה עוד קודם שבכלל נעשה 

המעשה זכות, אשרינו מה טוב חלקנו שיש לעם 

 ישראל השגחה פרטית ומיוחדת!
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 1המשך מעמוד 



האם מותר לגבר להתחפש לאשה או האם מותר לגבר להתחפש לאשה או האם מותר לגבר להתחפש לאשה או האם מותר לגבר להתחפש לאשה או 
 ההיפך וגדר איסור לא ילבשההיפך וגדר איסור לא ילבשההיפך וגדר איסור לא ילבשההיפך וגדר איסור לא ילבש

נזיר (דף נ"ט.) תניא לא יהיה כלי גבר על אשה בגמ' בגמ' בגמ' בגמ' 

מה ת"ל אם שלא ילבש איש שמלת אשה ואשה 

שמלת איש הרי נאמר כי תועבה היא ואין כאן 

תועבה אלא שלא ילבש איש שמלת אשה וישב בין 

הנשים ואשה שמלת איש ותשב בין האנשים. ר' 

אליעזר בן יעקב אומר מנין שלא תצא אשה בכלי זין 

למלחמה ת"ל לא יהיה כלי גבר על אשה. נמצא 

שלת"ק האיסור רק אם יבוא לישב בין נשים או 

היפך אסור ולראב"י אסור ללבוש בכל אופן גם אם 

אינו יושב בין הנשים. והרמב"ם פסק כדעת ראב"י 

(פי"ב מהלכות ע"ז הלכה י') שכתב לא תעדה אשה 

עדי האיש, כגון שתשים בראשה מצנפת או כובע או 

שתלבש שריון וכיו"ב, או שתגלח שער ראשה 

כאיש, ולא יעדה איש עדי אשה, כגון שילבש בגדי 

צבעונין וחלי זהב במקום שאין לובשים אותם 

הכלים ואין משימין אותו חלי 

אלא נשים, הכל כמנהג המדינה. 

ואיש שעדה עדי אשה ואשה 

וכן   . ן שעדתה עדי איש לוקי

פסק השו"ע (חיו"ד סי' קפ"ב 

ה  שנ סף מ בכ רן  כ' מ ו  . ס"ה)

ו  נ י ב ר ק  ס פ ש ף  ס ו י ת  י ב ב ו

הרמב"ם כראב"י משום דקי"ל 

משנת ראב"י קב ונקי, ולכן לא 

הצריך שהאיש ישב בין הנשים 

והאשה תשב בין האנשים. אלא 

מ  " כ ש ו  . ן י ק ו ל ה  ז א  ל ב ם  ג

בתרגום אונקלוס. (ובענין זה 

דמשנת ראב"י קב ונקי אם כן גם 

בברייתא או רק במשנה עיין 

 בשד"ח (דברי חכמים סימן נ"ד) ואכמל"ב.

זה נבאר איך בפורים נהגו ע"פ דברי הרמ"א ולפי  ולפי  ולפי  ולפי  

(בדרכי משה או"ח סימן תרצ"ו) ללבוש פרצופים 

ולהחליף מבגדי אישה לאיש והרי זה איסור תורה 

כמו שביארנו. והנה דברי הרמ"א מקורם מהמהר"י 

מינץ בתשובה (בסוף הספר) שכתב בדבר המנהג 

ללבוש פרצופים בפורים ולהחליף הבגדים מבגדי 

איש לבגדי אשה וכן להיפך והרי יש בזה משום לא 

ילבש גבר שמלת אשה, וכמה גדולים וחסידי עולם 

ראו ולא מיחו בדבר. ונראה דה"ט כמ"ש הפוסקים 

שבמקום שנהגו האנשים כנשים להעביר שער בית 

השחי ובית הערוה ולהסתכל במראה אין בזה איסור 

משום לא ילבש גבר שמלת אשה. (כמבואר בב"י 

יו"ד סי' קנ"ו) ולפ"ז בשמחת פורים שנוהגים כן 

אנשים ונשים מותר. ועוד י"ל לפמ"ש הריב"א שמה 

שחוטפים הבחורים זה מזה דברי מאכל משום 

שמחת פורים אין בו משום גזל, וה"נ בנ"ד לא שנא, 

כיון שאינו מתכוין לניאוף אלא לשמחת פורים. 

עכת"ד. ונראה דטעמו בפשיטות כיון דהוי לצורך 

מצות ושמחת פורים ואינו מתכוין לדבר עבירה 

 מותר. 

ן אחר דברי ויש  ויש  ויש  ויש   י ו בענ לצרף עוד מה שהבאנ

התוס' (סוכה דף מ"ה. ד"ה מיד) גבי אותן בחורים 

שרוכבים בסוסים לקראת חתן ונלחמים זה בזה 

וקורעין בגדי חבריהם או מקלקל סוסו של חבירו 

פטורים, שכך נהגו משום שמחת חתן. ע"ש. והיינו 

שאין בזה משום גזל וכדו' כיון דמשום שמחה של 

מצוה אין חוששין לאיסור וכן מבואר בדרכי משה 

שהבאנו לעייל, שכתב אחר שהביא דברי המהר"י 

מינץ כתב שמזה נתפשט המנהג ללבוש כלאים 

דרבנן בפורים לשמחה, שהרי אפילו איסורא 

דאורייתא נדחה כי לא מתכוין כ"ש כלאים דרבנן. 

ואף שכתב בשם המהר"י ברין שקרא תגר על מנהג 

לבישת הכלאים מ"מ סיים דבריו שמכיון שנתפשט 

המנהג ואין מוחה נ"ל ליישב המנהג. ע"כ תורף 

דבריו והביא כן להלכה בהגהה שפשט המנהג 

כסברא ראשונה להתיר לבישת פרצופין בפורים 

וגבר לובש שמלת אשה וכו', מאחר שאינן מכוונים 

 אלא לשמחה בעלמא.

חייבים אנו להזכיר דעת האוסרים לעשות כן אומנם אומנם אומנם אומנם 

אף לצורך מצוה כמ"ש בספר יראים (ס"ס צ"ו) 

שאפילו עראי דרך שחוק אסור לאיש ללבוש 

מלבושי אשה. וכן להיפך, שהרי לא חלק הכתוב בין 

קבע לעראי, והוצרכתי לזה לפי שראיתי בנ"א 

שלובשים עראי מלבושי אשה במשתאות של חתן 

וכלה. ע"כ. וכן הרמב"ם בתשובה (בספר מעשה 

רוקח דף א'.) כתב בדבר מה שיש 

נוהגים שהכלה תצנוף מצנפת או 

כובע ולוקחת בידה סיף ויוצאת 

במחול לפני האנשים והנשים, 

י  נ פ מ ש ת  ע ד ה ל  ע ה  ל ע י א  ל

ר  יסו ה א ר ל הות ה כלה  היות

תורה בתועבה זו, אא"כ יתנצלו 

לומר שהם סומכים על המנהג 

שכך נהגו כמו שיתנצלו בזולתו 

וכבר היה נעשה כן במצרים והיו 

נכשלים בו גדולים עד שבטלנו 

אותו ומחינו זכרו וכן היה נהוג 

שהחתן יוצא לאשה המקשטת 

י  עד ל  כל מ ה  ז ו ו  ת ו א ט  ש ק ת

י  האשה ואסור לעשותו וראו

להזהר מזה ולא יסמכו על הנשים שאין להן דעת 

ולא תבונה. ע"כ דברי הרמב"ם. ומבואר דאפילו 

 לצורך שמחת חתן וכלה אסור לעשות כן. 

בחידושי הב"ח (יו"ד ס"ס קפ"ב) אחר שהביא וע"ע  וע"ע  וע"ע  וע"ע  

דברי מהר"י מינץ הנ"ל כתב שאין ספק שנעלם ממנו 

מ"ש בס' יראים להחמיר בשמחת חתן וה"ה בפורים 

ומה שחשב לדמות ד"ז להיתר חטיפת מאכל 

בפורים תמוה שבדבר שבממון אמרינן הפקר ב"ד 

הפקר אבל בדבר איסור אין כח ביד שום ב"ד להתיר 

משום שמחת פורים אפילו באיסור של דבריהם, 

ולכן כל יר"ש יזהיר לאנשי ביתו ולשומעי לקחו 

שלא יעברו על איסור לאו של לא ילבש גבר שמלת 

אשה לא בפורים ולא בשמחת חתן וכלה. ע"ש. וכן 

פסק מרן החיד"א בשיורי ברכה (שם סק"ג). וכ"כ 

 הכנה"ג א"ח (ס"ס תרצ"ה). 

זה כיון דמי שמקפיד בדבר בודאי אינו והזכרנו  והזכרנו  והזכרנו  והזכרנו  

מתחפש למינו השני אם מצד עצמותו או מצד 

שמדקדק כדעת האוסרים בדבר. אבל מי שאינו 

מקפיד בזה מוטב יהי שוגג ואל יהי מזיד וע"מ שלא 

יהיו שגגותיו נעשין לו זדונות, הבאנו הצד המתיר, 

ומדברי אגדה למדנו פורים כפורים והוא רחום יכפר 

עון. וכאן עמדה מקלדת במקומה מפני הבהילות 

 למשתה היין.

 הרב עמנואל איפרגן
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 פורים בהר שמואל
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 שואלין ודורשין
 האם יש חיוב ללמוד הלכות פסח לפני פסח?שאלה: שאלה: שאלה: שאלה: 

גמ' בפסחים דף ו. "תניא שואלין ודורשין בהלכות הפסח קודם הפסח שלשים יום". וגמ' בסוף הקדמה:  הקדמה:  הקדמה:  הקדמה:  

מסכת מגילה לב: "ת"ר משה תיקן להם לישראל שיהו שואלין ודורשין בענינו של יום, הלכות פסח בפסח 

הלכות עצרת בעצרת הלכות חג בחג". ובפשטות, אלו שני גמרות סותרין הדדי. בפסחים מצינו שיש חיוב 

אין שום חיוב ללמוד   —ללמוד שלושים יום קודם פסח, ובמגילה מצינו שמשה רבינו תיקן רק לדרוש בפסח עצמו. ויש כמה מהלכין איך ליישב הגמ' אלו. א) ר"ן 

הלכות לפני יו"ט. והא שאמרינן בגמ' ששואלין ל' יום קודם, היינו לענין ב' תלמידים שבאו לשאול שאלה, ואחד מהם שאל 

בענין הלכות פסח, שיש להשיב לו קודם, כיון שהוא שאל שאלה הנוגע עכשיו. וזמנם הוא בתוך ל' יום. וע' לקמ' שדעת הר"ן 

דווקא בפסח צריך ללמוד ההלכות ל' יום קודם. ששאני פסח שיש הרבה הלכות שצריכים לידע לפני  —הוא דעת יחידאי. ב) ב"י

יום טוב, כגון טחינת קמח ואפיית מצה בדיקת חמץ והגעלת כלים כו'. ועוד י"ל ששאני פסח שיש חיוב קרבן פסח 
(א) 

. אבל אין 

צריך ללמוד הל' סוכות ושבועות אלא יום או יומיים לפני יו"ט
(ב)

. והא שאיתא במסכת מגילה שתיקן משה רבינו ללמוד הלכות 

פסח בפסח, היינו ללמוד בפסח עצמו הלכות יו"ט ששייכים לכל יו"ט (מלאכת בישול בורר טוחן כו') 
(ג) 

לא רק בפסח,   —. ג) ב"ח 

אלא בכל יו"ט יש חיוב ללמוד הלכותיו לפני יו"ט. והגמ' במגילה "הלכות פסח בפסח הלכות עצרת בעצרת" לאו דווקא הוא, 

אלא רצונו לומר סמוך לפסח וסמוך לשבועות וסמוך לסוכות. וכן הובאה במ"ב שכן פשטות דעת רוב פוסקים 
(ד) 

 —. ד) חק יעקב 

אין חיוב ליחיד ללמוד הלכות לפני פסח. והא דאיתא בפסחים "דורשין בהלכות פסח קודם הפסח שלשים יום", היינו דווקא 

 ב"בית ועד" (דהייינו ברבים כגון בבית מדרש), אבל כל יחיד ויחיד בביתו אין חיוב אלא ביום טוב עצמו.

כתבנו שיש שיטת הר"ן שסבר שאין חיוב ללמוד הלכות, רק שהדין "שואלין" הוא לענין חיוב ללמוד הלכות פסח ל' יום קודם: חיוב ללמוד הלכות פסח ל' יום קודם: חיוב ללמוד הלכות פסח ל' יום קודם: חיוב ללמוד הלכות פסח ל' יום קודם: 

קדימה בב' תלמידים השואלין שאלה. וכן דעת הרשב"א 
(ה) 

. אבל פשטות הגמ' בסנהדרין דף יב: מוכרח שיש חיוב להתחיל 

ללמוד הלכות פסח ל' יום קודם פסח, "מפוריא לפיסחא תלתין יומין ומפוריא דרשינן בהלכות הפסח" 
(ו) 

. וע' בבה"ל ר"ס תכט 

שכתב שדעת הר"ן ורשב"א יחדאין הם, וכמעט כל ראשונים ואחרונים חולקין עליהם וסוברים ש"שואלין ודורשין" היינו לחייב 

אין חיוב ר ש כל אחד ואחד ללמוד הלכות פסח. וכן סתם בטוש"ע ס' תכט ס"א שיש חיוב להתחיל ללמוד הלכות פסח ל' יום קודם פסח. [ואף שיש דעת הח"י שסב 

על כל יחיד בביתו, אלא רק לדרוש בבית ועד (בבית מדרש), מ"מ לא משמע שהבה"ל סמך עליו למעשה, שהוא מחודש והוא נגד רוב אחרונים 
(ז) 

. וכן סתם במ"ב 

 סק"ב "מצוה לכל אחד לעסוק בהלכות פסח ל' יום קודם".]

ך צרי "שואלין ודורשין" היינו דווקא ב"הלכות". אבל סתם פלפול ודרוש בענייני החג אינו יצא ידי חובתו. ולכן בדרשה בשבת הגדול ובשבת שובה,  הלכות דווקא: הלכות דווקא: הלכות דווקא: הלכות דווקא: 

לדרוש גם בהלכות פסח וסוכות. ע' במ"ב סק"ב "העיקר להורות לעם דרכי ה' ללמד המעשה אשר יעשון 
(ח) 

כו' אבל אם יהיה הדרשה רק בפלפול או דרוש בעלמא   

אין יוצאין בזה ידי חובתן"
(ט)

. וגם החיוב שתיקן משה רבינו ביום טוב עצמו שהוא לכו"ע בכל יו"ט, הוא ג"כ ב"הלכות" דווקא, ולא רק ענייני דיומא. ולכן אין לסמוך 

על ידי שמיעת קריאת התורה בלבד
(י)

. 

שלושים יום קודם יו"ט הוא זמן של היו"ט. ולא בלבד שיש חיוב להתחיל ללמוד ההלכות ל' יום קודם, אלא גם נוגע לענין מתי בתוך ל' יום מתחיל חיוב ביעור חמץ: בתוך ל' יום מתחיל חיוב ביעור חמץ: בתוך ל' יום מתחיל חיוב ביעור חמץ: בתוך ל' יום מתחיל חיוב ביעור חמץ: 

התחיל החיוב לביעור חמץ. ונפק"מ לענין מי שרוצה לעזוב ביתו בתוך ל' יום שכבר חל חיוב בדיקה על דירתו
(יא)

. 

הגמ' בפסחים מזכיר "פסח". ויש מח' אם ה"ה בכל יו"ט יש חיוב להתחיל ללמוד הלכותיהן ל' יום קודם. וע' במ"ב סק"א שסתם כהדיעות שה"ה  סוכות ושבועות:סוכות ושבועות:סוכות ושבועות:סוכות ושבועות:

דווקא פסח , ש בסוכות ושבועות יש חיוב ל' יום קודם. ואח"כ הביא דעת הגר"א שבשבועות מספיק להתחיל מר"ח סיון. ואח"כ הביא דעת הב"י בשם "יש אומרים" 

יש חיוב מם  יש חיוב בל' יום קודם מפני שיש הרבה הלכות שצריך לידע לפני יו"ט, משא"כ סוכות ושבועות. והמ"ב מסיים שעכ"פ לכו"ע בסוכות ושבועות עצ 

ללמוד הלכותיהן
(יב)

. 

עכ"פ יש חיוב על כל אחד ואחד להתחיל ללמוד הלכות פסח ל' יום קודם החג, ולהתחיל בפורים עצמה (דהיינו פורים י"ד סיכום:  סיכום:  סיכום:  סיכום:  
(יג) 

). ולענין סוכות ושבועות 

  פשטות דעת המ"ב שה"ה בסוכות להתחיל ל' יום קודם אבל לענין שבועות די להתחיל בר"ח סיון וכדעת הגר"א.
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 תמו כרטיסי ההדפסה, אנא השתתפו בזיכוי הרבים ותבורכו ברכות לעד!

 הרב יוסף שטילרמן

 
 ואלה יעמדו על הברכה בזכות המצווה הרמה של זיכוי הרבים בהחזקת העלון

 להצלחת מזל מוריה בת שרה ורבי
 דוד בן מזל,    שאול בן מרים,    מתן בן קטי‘ אליעזר בן שרה,    ארז בן יפה,    יאיר בן שרה,    יגאל בן דינה,    רברכה והצלחה: 

 אנגלה בת שרה,    רחל בת שרה,    רחל בת מרים,    מזל מוריה בת שרה,    יעל בת גיאזיווג והצלחה:    

 אלחנן יאיר בן חסיבה,    ניסים בן מלוק,    חגי שם טוב בן רבקה,    רבי בן חסיבהלרפואת:    

 סימה שמחה בת יפה,    אפרת דליה בת שרה,    הרב יורם מיכאל בן רינה,    בסנדה מרים בת שרהלעילוי נשמת:    


