
שמעוני בראשית (פרק י"ב אות בילקוט  בילקוט  בילקוט  בילקוט  

ס"ו) כתוב: ויקח אברם את שרי אשתו וגו' 

אם מתכנסין כל אומות העולם לברוא אפילו יתוש אחד ולהטיל בו נשמה אינן 

יכולין ואת אמרת ואת הנפש אשר עשו בחרן? (איך שייך לעשות אנשים 

להחיות ולתת להם נשמה, הרי אפילו יתוש אין יכולים לברוא). אלא אלו הגרים 

שעשו), ואם כן שגיירו למה אמר שעשו, אלא ללמדך   -שגיירו (וזה הפירוש  

שכל מי שמקרב את העכו"ם מעלה עליו הכתוב כאילו עשאו, ולימא אשר עשה 

למה אמר אשר עשו, אמר רב הונא אברהם היה מגייר את האנשים ושרה 

מגיירת את הנשים (עיין גמ' סנהדרין צ"ט ע"ב), רואים שאברהם אבינו היה 

מגייר את האנשים, ושרה היתה מגיירת את הנשים, מי שמבקש את האמת בא 

ויושב אצל אברהם אבינו כדי לעבוד את עבודת הבורא, אמנם עדיין כל העולם 

 -, ורק אדם שרוצה  כפה עליהם הר כגיגית כפה עליהם הר כגיגית כפה עליהם הר כגיגית כפה עליהם הר כגיגית   -אין עליהם דבר שמכריח אותם, אין  

ממשיך  את חייו בשטף ההרגל, האמת של   -בא ומתגייר, ומי שאינו רוצה  

התורה היא בשמים והרוצה ללומדה עולה אחריה ללמדה דהיינו שהוא 

מתקדש ועולה על ידי הקדושה והטהרה להורידה לארץ, וכמו שכתב רש"י 

, פירש"י לא לא בשמים היא לאמר מי יעלה לנו השמימה לא בשמים היא לאמר מי יעלה לנו השמימה לא בשמים היא לאמר מי יעלה לנו השמימה לא בשמים היא לאמר מי יעלה לנו השמימה בפרשת ניצבים (ל' י"ב) 

בשמים היא שאילו היתה בשמים היית צריך לעלות אחריה וללמדה, שאינה 

מזומנת לכל בארץ, כדבר המכריח, כפי שהיה במעמד הר סיני שכפה עליהם הר 

 כגיגית.

התורה הקב"ה פתח את השמים והוריד את האמת לארץ, הוא השתיק בקבלת  בקבלת  בקבלת  בקבלת  

את כל העולם שישמעו תורת אמת הניתנת על הר סיני, ומאז הרי שכפה עליהם 

הר כגיגית, כי לאמת אין חילוף ותמורה! גם מי שאינו מבקש את התורה הרי 

היא כאן בארץ ותובעת את עלבונה, וזה האמור במדרש רבה (שמות פרשה 

מ"א אות ז') א"ר יהושע בן לוי בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ואומרת 

היה לבריות שנים רבות לעלות השמימה, היה לבריות שנים רבות לעלות השמימה, היה לבריות שנים רבות לעלות השמימה, היה לבריות שנים רבות לעלות השמימה, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה,  

ואחרי שלא עלו אלא מעט הרי שהתורה ניתנה לארץ ובהכרח נעשית ככפייה ואחרי שלא עלו אלא מעט הרי שהתורה ניתנה לארץ ובהכרח נעשית ככפייה ואחרי שלא עלו אלא מעט הרי שהתורה ניתנה לארץ ובהכרח נעשית ככפייה ואחרי שלא עלו אלא מעט הרי שהתורה ניתנה לארץ ובהכרח נעשית ככפייה 

 .המוכרחתהמוכרחתהמוכרחתהמוכרחת

כפה עליהם הר כגיגית הוא רק לעם ישראל, בכל זאת כל אומות העולם גם נמצאים בעולם -ש אפילו  אפילו  אפילו  אפילו  

שאליו ירדה התורה, וכיון שלא הכינו את לבם במשך כל הדורות, לכן לא זכו לקבל את התורה, ואילו עם 

ישראל כיון שהאבות הקדושים, והשבטים, וישראל, עלו השמימה גם קודם מתן תורה, שהם התקדשו 

בעצמם לבקש את קירבת הבורא יתברך ואת עבודתו, והיבדלות משטף הרגל החיים כמו חיי בהמה, לכן 

הם קבלוה, הם קיבלו את התורה, אבל אומות העולם לא קיבלוה כי לא הכינו את עצמם לזה, וגם להם 

(לאומות העולם) יש כפייה, כי התורה היא כאן בארץ, והיא תוכחת מגולה בכל עת ובכל רגע שהתורה 

צועקת על שהגויים הם בעלי תאווה ועובדי עבודה זרה, ומבלי עולם, והכפייה שלהם (של הגויים) היא 

לרעה, שאינם יכולים לקבל את התורה כי הם לא הכינו את עצמם, ונעשים לשונאים את עם ישראל על 

כך שכל התאוות הם היו עושים ברווח ורק מי שרוצה להתקדש הולך לביתו של אברהם, דמוקרטיה! 

ועכשיו כיון שישראל הכינו את עצמם לקבלת התורה וניתנה תורה לארץ, נמצא שעם ישראל קלקל להם 

את כל מיני התאווה, כי האמת היא בארץ וצועקת שדינם של הגויים לגיהנם, או שהם רחוקים מהטובה, 

 ושהטובה ניתנת רק לאחרים העובדים את הבורא, ומזה שנאתם.

בליל שבועות אנו עולים השמימה, אנו מתקדשים בעמל התורה, ובכך אנו עצמנו מורידים עוד תורה בליל שבועות אנו עולים השמימה, אנו מתקדשים בעמל התורה, ובכך אנו עצמנו מורידים עוד תורה בליל שבועות אנו עולים השמימה, אנו מתקדשים בעמל התורה, ובכך אנו עצמנו מורידים עוד תורה בליל שבועות אנו עולים השמימה, אנו מתקדשים בעמל התורה, ובכך אנו עצמנו מורידים עוד תורה 

 כפה עליהם הר כגיגית השפעה לעולם כולו!כפה עליהם הר כגיגית השפעה לעולם כולו!כפה עליהם הר כגיגית השפעה לעולם כולו!כפה עליהם הר כגיגית השפעה לעולם כולו!    ----לארץ, עוד שפע של לארץ, עוד שפע של לארץ, עוד שפע של לארץ, עוד שפע של 
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 הר שמואל
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 ט“האם מותר לומר לגוי להדליק גפרורים או חשמל  או גז ביו
השולחן ערוך סימן תקב סעיף א כתב  אין מוציאין אש  לא מן העצים מרן מרן מרן מרן 

ולא מן האבנים  ולא  מן העפר  ולא  מן המים,  ואין עושין פחמים,  ואין 

נופחין במפוח אלא בשפופרת ונהגו היתר  במפוח של בעלי בתים ע"י 

שינוי להפכן מלמעלה למטה. הגה: ומותר  לכסות האש בכלי או  בעפר 

מוכן,  אם אינו מכבהו, ודוקא  לצורך יום טוב ראשון אבל  לצורך יום טוב 

 שני, אסור. (מהרי"ל).

עיין במ"ב לענין דיעבד דמותר   -ביאור הלכה אין מוציאין וכו'  וכתב  וכתב  וכתב  וכתב  

וכ"כ  כן משמע מהרה"מ  להשתמש בהן 

הרדב"ז בשם הרשב"א וכן הסכימו האחרונים 

הב"ח ומ"א וא"ר וש"א דלא כט"ז שמחמיר 

בזה וכ"ש שאין לאסור התבשיל שנתבשל בזה 

האש. ולענין עיקר האיסור אם הוא דאורייתא 

או דרבנן דעת הט"ז שהוא דאורייתא ומדברי 

הרע"ב משמע שהוא דרבנן שכתב דדמי 

למלאכה ועיין תשובת כתב סופר סימן ס"ז 

 שמאריך בזה:

הט"ז  מפרש בגמ' הטעם משום דקא וז"ל   וז"ל   וז"ל   וז"ל   

מוליד בי"ט וברמב"ם פ"ד כתוב שלא הותר 

בי"ט אלא להבעיר מאש המצוי אבל להמציא 

אש אסור שהרי אפשר להמציא אותו מערב 

עכ"ל וכו' וכו', ע"כ נלע"ד דלא מבעי' לכתחל' אסור לבשל באותו אש 

אלא אפי' אם עבר ובישל דהתבשיל אסור כל שהישראל הוציא אש 

באיסור ודינו כמבשל בשבת הרי דעת הט"ז שהדלקת אש ביום טוב היא 

 מדאוריתא,

שולחן ערוך הרב  כתב אין מוציאין האש לא מן העצים ולא מן אולם  אולם  אולם  אולם  

האבנים ולא מן העפר כגון צפיעי הבקר ולא מן המים שמקרבין נעורת של 

פשתן אצל זכוכית לבנה מלאה מים שמניחין אותה כנגד עין השמש 

שיחזור נגהה להנעורת ותדלק כל זה וכיוצא בו אסור לעשות ביום טוב 

ודומה קצת למלאכה וכיון שהיה אפשר מפני שהוא מוליד דבר חדש  

לעשות מערב יום טוב אסור לעשות ביום טוב ואם עבר ועשה מותר 

להשתמש בהאש ביום טוב שלא קנסו חכמים להעושה מלאכה ביום טוב 

הרי להדיה פוסק שהוא   כמו שקנסו להעושה מלאכה בשבת החמורה  

 מדרבנן, 

כתב ר' עובדיה מברטנורא מסכת ביצה פרק ד משנה ז אין מוציאין וכך  וכך  וכך  וכך   

שבורא האש הזה ביום טוב: וכן   ודמי למלאכה, משום דמוליד    -את האור  

 כתב בכתב סופר ובערך השולחן ועוד, 

השו"ע סימן שז סעיף ה' כתב דבר שאינו מלאכה, ואינו אסור והנה  והנה  והנה  והנה  

לעשות בשבת  אלא משום שבות, מותר לישראל לומר לא"י לעשותו 

בשבת והוא שיהיה שם  מקצת חולי,  או יהיה צריך לדבר  צורך הרבה, או 

מפני מצוה; כיצד: אומר ישראל לא"י בשבת לעלות באילן להביא שופר 

לתקוע תקיעת מצוה או  להביא מים דרך חצר שלא עירבו, לרחוץ בו 

המצטער ויש אוסרין ע"כ , ואפילו שמרן הביא יש חולקים כבר כתבו 

האחרונים שהלכה כדעה הראשונה, ועוד שיש כלל בשו"ע סתם וי"א 

הלכה כסתם , א"כ יוצא שלהדליק חשמל או 

אש הוי איסור דרבנן ובאיסור דרבנן קימ"ל 

שלצורך מצוה או צורך גדול או הפסד מרובה 

או מקצת חולי אפשר לומר לגוי לעשותו 

 לכתחילה,

לציון כתב לצרף ספק ספקא שמא ובאור  ובאור  ובאור  ובאור  

הלכה כהאומרים שהדלקה ביום טוב הוא 

מדרבן , ואפילו אם נאמר שהוא מדאוריתא 

שמא הלכה כבעל העיטור וההולכים בשיטתו 

שגם באיסור דאוריתא אפשר לומר לגוי 

 לעשותו, ולכן מותר,

להסוברים כמו החזון איש שבהדלקת אומנם  אומנם  אומנם  אומנם  

חשמל יש איסור בונה יהיה אסור לומר לגוי 

להדליק חשמל או תנור חשמלי, מפני שאיסור בונה ביום טוב הוא איסור 

 דאוריתא, אבל להדליק גפרורים או גז יהיה מותר גם לשיטתם, 

עוד צירוף להתיר כיון שיש סוברים שהדלקת חשמן או גפרורים הוי ויש  ויש  ויש  ויש  

אש מצויה כמו שדו בזה בשו"ת רב פעלים ח"ב סי' נ"ח , ואף שלהלכה אין 

 נראה לפסוק כמותם אולם למר לגוי אפשר לצרף סברתם,

פסק בחזון עובדיה גבי לומר לגוי להביא ארבעת המינים מחוץ וכן  וכן  וכן  וכן  

 לתחום , ולכאורה ה"ה לכאן,

מותר לומר לגוי ביום טוב להדליק חשמל או להדליק גפרורים או לסיכום:  לסיכום:  לסיכום:  לסיכום:  

גז, או תנור חשמלי לצורך מצוה כגון לסעודת יום טוב, או ללמוד תורה 

ולהתפלל , וכן להדליק מזגן כשיש חום גדול, או בזמן שקפץ כפתור 

החשמל, אבל בדברים שאיסורם דאוריתא צריך שאלת חכם, ולדעת 

הסוברים כמו החז"א שאיסור הדלקת חשמל או תנור חשמלי הוא איסור 

 בונה אין להתיר רק באש ממש כגון גפרורים או גז.

 למדני חוקיך
 הרב חיים דדש

מזל טוב 
ושמחה רבה 

בחתונת 
חברינו היקר 

חגי חיות ‘ ר
 ו!“ורעיתו הי



 חזו בני חביבי...
 מהנעשה בשכונה

דין כופין על מידת סדום ודין זה 
 נהנה וזה לא חסר.

(בבא בתרא דף י"ב:) בדין אחים שחלקו מבואר דכופין על מידת בגמ'  בגמ'  בגמ'  בגמ'  

סדום. והיינו כאשר אדם אינו מסכים לעשות לחברו דבר שאינו כרוך 

בשום טרחה, הפסד או צער, בית הדין כופה את האדם לעשות לשני את 

 הדבר. 

הראשונים בדין זה דעת הרמב"ם (הלכות שכנים פרק י"ב הלכה ונחלקו  ונחלקו  ונחלקו  ונחלקו  

א'. וכ"ד רש"י בסוגיא שם) אם בעל הבית אין לו הפסד כופין על מידת 

סדום. ודעת רבנו תם והרא"ש (פסקים פרק ראשון אות מ"ו) שאין כופין 

על מידת סדום. ודין זה דמי לדין זה נהנה וזה לא חסר כדאיתא בבבא 

בתרא (דף נ"ט.) גבי השכן שרוצה לפתוח חלון כנגד חלון חבירו, שמא 

יעלה על שרפרף ויציץ. ואע"פ דהוי חסרון רחוק יכול 

לעכב עליו. וכן גבי זיז היוצא מהקיר שהעליון יעלה על 

הזיז ויבוא להציץ. וע"ע בקצות החושן (סימן קנ"ד 

סק"א) שכתב שאפילו שאין היזק אלא חסר קצת 

מיעוטא דמיעוטא, אין בזה מידת סדום. וכן איתא 

בהדיא בשו"ת מהרשד"ם (חלק ב' חו"מ סימן ת"ט) 

שאפילו אם יש לו איזושהי עילה ואפילו צד ספק 

בעלמא, שוב אין כופין על מידת סדום. וע"ע במגן 

אברהם (או"ח סימן קל"ב אות ב')שמניעת נתינת השימוש לחבירו אינה 

 מחמת אכזריות כבסדום, אלא לטובת עצמו הוא מתכוון. 

ברבנו יונה (ב"ב שם) מבואר שאם נותן לחבירו ודורש תשלום אין בו אבל  אבל  אבל  אבל  

משום כופין על מידת סדום והיינו שיכול לדרוש כסף על מה שמוותר 

לחבירו ואף אם אין בו נזק. וזה לכאורה דעת התוס' והרא"ש דאין דין 

כופין על מידת סדום ויכול אדם לעכב מלתת לחבירו דבר אף אם אינו 

 חסר.  

איתא התם גבי דין סולם המצרי דאין לו חזקה. (וברשב"ם כתב סולם וכן  וכן  וכן  וכן  

קטן שאם נתנו בחצר חבירו לעלות לגגו ולשובכו אינה חזקה, כיוון שאין 

בזה קביעות לא חש השכן למחות) וכן ביאר הרמב"ם (הלכות שכנים פרק 

ח' הלכה ד') וכן פסק השולחן ערוך (סימן קנ"ג סעיף י"ג) לפיכך כשיבוא 

בעל הגג להעמיד סולם גדול בעל החצר יכול למחות בידו, כדי שלא 

יחזיק עליו. אבל אם העמיד סולם קטן אינו יכול למונעו, שהרי אומרים לו 

אין לך הפסד בזה, כל זמן שתרצה תיטלנו. וכ"כ המגיד משנה (שם) 

דאע"פ שלא נזכר בגמ' שמותר להעמיד סולם קטן, אבל משום זה נהנה 

 וזה אינו חסר כופין על מידת סדום.

איתא בגמ' בבא קמא (דף כ':) גבי דין דר בחצר חבירו שלא מדעתו, וכן  וכן  וכן  וכן  

דזה נהנה וזה אינו חסר ואין צריך להעלות לו שכר. ומבואר בתוספות (דף 

כ': ד"ה הא איתהנית. וכן איתא בבא בתרא דף י"ב: ד"ה כגון וכן בסוגיא 

דלעייל) שהוא מדין כופין על מידת סדום. ובשו"ע (חו"מ סימן שס"ג 

סעיף ו') מבואר דלכתחילה לא ידור בחצר חבירו ובפרט אם אמר לו שלא 

לדור ורק אם דר בה אינו צריך להעלות לו שכר, והיינו היכא שאינה 

עומדת להשכיר כמבואר שם. (ופשוט שאם השתמש במים, חשמל, ואם 

 ליכלך את הדירה, צריך לשלם)

ומכל הני שמעתתא למדת דנחלקו אם אמרינן כופין על מידת סדום אם 

לאו. ודעת השו"ע כדעת הרמב"ם דלכתחילה כופין על מידת סדום. ואם 

זה נהנה וזה לא חסר אינו יכול לעכב את חבירו מלקחת לעצמו. אבל 

לדעת הרמ"א אין כופין על מידת סדום וכ"ש אם מבקש על הדבר כסף 

 מחבירו על אותה הנאה מותר.

נראה היכא שאם יוותר לחבירו עכשיו על הדבר אבל  אבל  אבל  אבל  

יכול ליצור לעצמו בעיות בעתיד, אין בזה כופין על 

מידת סדום. כגון אם יש לו שטח בגינה שהוא משותף 

לכל השכנים והשכן בקומה א' רוצה לבנות עליו לא 

אמרינן כופין כיון שהוא לוקח לו זכויות בקרקע שהיא 

משותפת לכולם. וכן בוויתור על זכויות בניה בבנין 

בתים משותפים אף שעכשיו אינו רוצה לבנות לעצמו. 

ואין צריך פנים לזה. ונצטט להלן מה שכתב הרב ואזנר בשו"ת שבט הלוי 

(חלק ח' סימן רצ"ט) וזת"ד פשיטא לי שלא שייך כופין אותו על מידת 

סדום שיוותר אדם על מה ששייך לו. ואינו דומה לסוגיות ב"ב וב"ק, וכי 

אדם עשיר ענקי, שגם הרבה דינרי כסף לא נחשבים אצלו כלל, ושכינו 

האביון שחסר לו פרוטה, וכי אנחנו נכוף ליתן לו מכספו בלא שורת הדין, 

אלא רק מטעם כופין אותו על מידת סדום, אי לאו משום דין כפייה על 

הצדקה. ויש לדברים אלו השלכה לשאלות רבות בדיני שכנים בימינו, 

לגבי שכן שרוצה להפקיע מחבירו מקום שרק הוא יכול להשתמש בו, ולא 

בעל המקום. לפי האמור עתה פשוט שאינו יכול להפקיע בשם מידת 

סדום דבר השייך לחבירו. עכת"ד. וע"ע בשו"ת לחם רב (סימן קל"ט) 

דאינו יכול להוציא מרפסת על אוויר חצר השותפים. וכן מקובל בשם הרב 

 אליישיב זצ"ל.

שמה שהבאתי כאן רק עיקרן של דברים. ובכל דבר וענין תמיד ותדע  ותדע  ותדע  ותדע  

אפשר דליזיל בתר איפכא ולטעון כי מפריע לאדם מה שהשני משתמש. 

ולכך המידת סדום היא יכולה שתהיה בכל דבר ומאידך הכפיה  של כופין 

יכולה גם להיות בכל ענין לפיכך צריך שידע שלא בסתם ימנע הטוב 

 מחבירו וגם שלא ימנע הטוב מעצמו. 

 נועם דברות
 הרב עמנואל איפרגן

 השבת יתקיים

 קידוש של החתן היקר

 ו“חגי חיות הי‘ ר

 בבית הכנסת הספרדי 



 שמחת יום טוב
בחג שבועות יש מנהג לאכול מאכלי חלב. וע' בשבוע שעבר בענין זה. ויש שנהגו לאכול סעודה של חלבי לחוד, בלי שום שאלה: שאלה: שאלה: שאלה: 

     בשר בסוף הסעודה. ויש להקשות על מנהג זה, שהא "אין שמחה אלא בבשר ויין". ואם כן למה לא חששו למצוה של אכילת בשר ביום טוב?

: בכל שבת יש מצוה של "כבוד" ושל "עונג". וכן ביו"ט צריך לכבדו ולענגו כדרך שמענג ומכבד השבת שמחה שמחה שמחה שמחה 
(א) 

. אבל ביו"ט יש דבר נוסף שלא מצינו בשבת, שיש 

ל אחד כראוי לו. ו כ מצוות עשה של "שמחה". ואיך לצאת בו מצוותו? ע' ברמב"ם שכתב וז"ל חייב אדם להיות שמח וטוב לב במועד הוא ואשתו ובניו וכל הנלוים אלי 

כיצד, הקטנים נותן להם קליות ואגוזים ומגדנות, והנשים קונה להן בגדים ותכשיטין כפי ממונו, והאנשים אוכלין בשר ושותין יין 

עכ"ל 
(ב) 

. עכ"פ, כתב הרמב"ם שמצוה על אנשים בבשר ויין ביו"ט. ואף שגם בהל' שבת מצינו בש"ע ס' רנ ס"ב וז"ל ירבה בבשר ויין 

ומגדנות כפי יכלתו עכ"ל. מ"מ ע' במ"ב (ס' רמב סק"ב) שמסביר שהא שכתב הש"ע "בשר ויין" לגבי שבת, היינו רק דוגמא 

בעלמא, כיון שמן הסתם רוב בני אדם עיקר עניגתן בבשר, והוא מדין "עונג". ובאמת מדין עונג יכול לענגו בכל מידי שרוצה ולאו 

 דווקא בבשר. משא"כ כאן ביו"ט שיש מצווה של "שמחה", דרשינן חז"ל מפסוקים שאין שמחה אלא בבשר ויין דווקא וכדלקמ'.

ע' בגמ' פסחים קט. תניא רבי יהודה בן בתירא אומר בזמן שבית המקדש קיים אין שמחה אלא בבשר שנאמר בשר בזמן הזה:  בשר בזמן הזה:  בשר בזמן הזה:  בשר בזמן הזה:  

"וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת", ועכשיו שאין בית המקדש קיים אין שמחה אלא ביין שנאמר ויין ישמח לבב אנוש. ונחלקו 

למד הגמ' כפשוטו, שבזמנינו אין שמחה בבשר אלא ביין   —הש"ע והמהרש"ל והב"ח בפירש של הגמ'. א. ש"ע 
(ג) 

 —. ב. מהרש"ל 

בזמנינו צריך בשר ויין ביחד כדי להיות בשמחה, משא"כ בזמן הביה"מ שהיה מספיק בשמחה של בשר השלמים בלחוד 
4 (

. ג. ב"ח 

בזמנינו עדיין יש ענין שמחה בבשר רגיל (אף שאינו של קרבן), רק שעיקר שמחה היא ביין   —ודרישה 
(ה) 

. וע' בבה"ל שכתב שאף 

שאין חיוב באכילת בשר בזמנינו, מ"מ מצוה עדיין איכא כיון שנאמר בו שמחה. ועל כרחך כוונתו, שאכילת בשר ביו"ט הוא מצוה 

יותר מבשבת, מהא שכתב שהמצוה היא משום "שמחה"
(ו)

. 

 עכ"פ ראינו שגם בזמנינו יש לכל הפחות מצוה לאכול בשר ביו"ט. א"כ יש לשאול להנוהגין בחג שבועות לאכול סעודה חלבית בלי שום בשר בסוףסעודה חלבית:  סעודה חלבית:  סעודה חלבית:  סעודה חלבית:  

שמעדיף   פשר הסעודה, האם מנהג זה נגד המצוה של אכילת בשר ביו"ט? ואפשר לומר שכיון שאין אכילת בשר חיוב אלא מצוה (וכמה שפסק בבה"ל דנ"ל), לכן א 

חייב ם ש לאנשים לעשות משהו מיוחד לכבוד שבועות להיות להם סעודה חלבית, ולא חוששין לחומרא זה לאכול בשר דווקא. ועוד אפשר לומר שאף להמחמירי 

לאכול בשר, שמא יכול לצאת חיובו בסועדה אחת, ולא צריך להיות בשר בכל סעודה 
(ז) 

. מ"מ הרבה נהגו רק לאכול מאכלי חלב ב"קידוש" בבוקר כשבאו מבית כנסת 

אחר שלמדו כל הלילה, ואח"כ לאכול סעודת בשר אחרי צהריים. ומנהג ישראל תורה היא
(ח)

 . 

כבתנו למעלה בשם הרמב"ם שהמצוה של "שמחה" כל אחד כראוי לו. הקטנים במגדנות, הנשים בתכשיטין, והאנשים בבשר ויין. לענין הנשים, עוד עניין של שמחה:  עוד עניין של שמחה:  עוד עניין של שמחה:  עוד עניין של שמחה:  

ע' בבה"ל שכתב שלכל הפחות לקנות להם מנעלים חדשים לכבוד יו"ט 
(ט) 

. ומפי רשז"א זצ"ל אמרו שגם יכול לקנות כל דבר לאשה שמשמח מחמתה, אפילו אם אינה 

משתמשת בה ביו"ט עצמו. כגון לקנות לה כלי מטבח חשמלי וכדומה 
(י) 

. וכן גם באנשים, אף שמעיד חז"ל ודרשו מפסוקים שאין שמחה אלא בבשר ויין (כל אחד 

ר טובים משל שבת יות כשיטתו), מ"מ מצינו שיש להרבות השמחה גם בשאר דברים, כגון בבגדים יותר טובים וברבוי מאכלים. כ"כ בש"ע שם ס"א וז"ל בגדי יו"ט יהיו  

 עכ"ל. וע"ש במג"א סק"ד שכתב וז"ל בגדי יו"ט כו' משום דחייב בשמחה, ומטעם זה נהגו להרבות במיני מאכלים יותר משבת עכ"ל.

בשבועות כולי עלמא מודה שחצי לכם בעינן, מ"מ גם צריך להיות חצי לה', ויש ללמוד חצי היום שמחה הראויה: שמחה הראויה: שמחה הראויה: שמחה הראויה: 
(יא) 

. ומי שאוכל בשר ויין וכל מיני מגדנים ואינו מאכיל 

ומשקה לעניים ולמרי נפש, אין זו שמחת מצוה אלא שמחת כריסו 
(יב) 

. וגם ח"ו שע"י השמחה של בשר ויין יבוא לידי קלות ראש, שקלות ראש הוא רק הוללות 

וסכלות, ואינו דומה כלל ל"שמחה" 
(יג) 

. אלא תהיה שמחה של מצוה, שמחה שיש בה עבודת היוצר. ותהיה מן החסידים, שבעת שמחתם אז יותר ויותר מברכין 

ומשבחין להקב"ה
(יד)

.  
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 הלכה פסוקה
 הרב יוסף שטילרמן

בר המצוה 
של הבחור 

החשוב דוד! 
מזל טוב  

מוטי ‘ לר
אוחנה 
 ורעיתו!

סיום של לומדי 
עם  -הדף היומי 

הרב יצחק 
א, “אלקיים שליט

בעלי הבתים 
החשובים, ולומדי 

 הכולל ערב

 חזו בני חביבי...
 מהנעשה בשכונה


