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עיתים להאירה I אלומת אור לדברים בעיתם - חג השבועות

הגאון רבי יוסף יצחק קופטייל שליט"א
דומ"ץ דחסידי טשערנאביל בעירנו

ורב שכונת נועם אלימלך

אותנו  המכינים  הימים  של  בעיצומם  כעת  נמצאים  אנו 
כיבסו  ישראל  שכלל  בימים  והקדוש,  הגדול  היום  לקדושת 

מצרים,  טומאות  של  שיריים  שיירי  מכל  נפשם  את  וטיהרו 

המעמד  לקראת  הלבבות,  בהכנת  ובפרט  בהגבלה,  בפרישות, 

שבו נבחרנו לעם ד' - ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, 

והייתם לי סגולה מכל העמים, ולתכליתה ומטרתה של הבריאה 

על כל אשר בה, משמי השמים וכל צבאם ועד הקטן שביצירה, 

שהרי הכל נברא רק כדי שיהי' עם ד' שיקבלו התורה ויקבלו 

על  העולם  עמד  בראשית  ימי  ומששת  מלכותו,  עול  עליהם 

תילו וציפה אליה, שתנאי התנה הקב"ה עם מעשה בראשית: 

אם יקבלו ישראל מוטב ואם ח"ו לאו אין סיבה להמשיך. וכתב 

נברא  שבו  השנה  ראש  כמו  הוי  דלכן  עיניים"  "מאור  בספר 

העולם מחדש. 

מכל הספה"ק, שבכל זמן שהיה מאורע הנזכר בתורה,  ידוע 
כשמגיעים שוב לאותו הזמן מתעוררות כל ההארות והשפעות 

שהתעוררו אז, וחוזרות ונמשכות עלינו, ובפרט בשבועות מצינו 

על  חוזרות  התורה  קבלת  שהארות  רבים  במדרשים  מפורש 

עצמן בכל שנה, ואיתא במס' שבת קכט שבערב שבועות לא 

ומסתובבת  יוצאת  ח"ו(  משחית  )מלאך  שזיקא  כיון  דם  יקוז 

בעולם שמא לא יקבלו ישראל התורה. 

ועלינו להתבונן באיזה אופן זוכים להמשיך עלינו את הארות 
החג הקדוש הזה, שהרי בשאר היו"ט - מצוות החג הן הן הכלי 

וכמ"ש  ההארות  מתקבצות  ובו  ההשפעות  ממשיכים  שע"י 

בספה"ק, אמנם בשבועות אין שום מצוה מיוחדת.

קבוע  יום  אין  לשבועות  למה  הקדמונים  האריכו  כבר  והנה 
עצרת  בגמ'  וכמ"ש  הספירה,  לאחר  נקבע  זמנו  אלא  בחודש 

פעמים ה' וכו', ובמג"א מקשה שהרי ע"פ הסוגיא במס' שבת 

משמע שמתן תורה היה ביום נ"א לספירה וביום ז' סיון עיי"ש. 

בשם  היו"ט  שנקרא  שהטעם  לוי  קדושת  בספר  מ"ש  ונקדים 

מ"ט  שקיימנו  ספירה  של  המצוה  סיום  דהוי  כיון  "עצרת", 

ואנו שמחים בסיום המצוה. ולכאו' הדברים צ"ב, שהרי  ימים, 

בשביל  היו"ט  ולא  שבועות  בשביל  היא  הספירה  עבודת  כל 

הספירה. 

הק',  רבותינו  שהקדימו  מה  ע"פ  כוונתו,  בעומק  ונלע"ד 
שבאמת עצם נתינת התורה מהקב"ה לא פסקה לעולם, וכמ"ש 

חז"ל בכ"מ בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב וכו', והיא 

נמצאת כל השנה ובכל רגע. ובפרט ע"פ הידוע מדברי הבעש"ט 

פוסק  אינו  ד'  שדבר  בשמים,  ניצב  דברך  ד'  לעולם  עה"פ 

קדושת  ואורות  ההארות  נמשכות  אלו  בימים  ובפרט  לעולם. 

התורה לעולם ביתר שאת, אלא דזה אינו מתוך עבודתנו אלא 

רק  הינה  בענין קבלת התורה  עבודתנו  וכל  קיים מאליו.  הוא 

אותם,  לקלוט  מסוגלים  להיות  שלנו  הלבבות  וטהרת  ההכנה 

וע"כ אומרים "זמן מתן תורתנו" ולא מתן תורה, שכל אחד זוכה 

לחלקו ע"פ הכנתו, והזמן המסוגל לכך ביותר הינו כעת לאחר 

גמר ספירת העומר שבה מתקנים את נפשותינו ורוחותינו מכל 

סיג ופגם, ובגמר קיום המצוה מתאספים כל התיקונים שנעשו. 

ובזה יבוארו כל השאלות הנ"ל, שעיקר היו"ט קבעה התורה 
הק' בעת שבו מגיע ההכנות של האדם לקבלת התורה לשיאן, 

לקבלת  ההכנה  עיקר  שהיא  הספירה  בגמר  תלוי  היו"ט  לכן 

מצוות  סיום  ע"ש  נקרא  החג  ולכן  מסוים,  ביום  ולא  התורה 

הלבבות  עבודת  אלא  מעשיות  מצוות  בו  אין  וע"כ  ספירה, 

התורה  נתינת  והשפעות  הארות  שבעצם  כיון  החג,  ושמחת 

וזה עומד ומשפיע מאליו בכל עת, ואנו  אין אנו פועלים כלל 

ובטהרת  בספירה  תלוי  וזה  ובלבבנו,  בעצמנו  לפעול  צריכים 

לבבו ובקבלתו על עצמו עול תורה בפנימיותו.

אמנם, בוודאי מלבד עבודת המידות של האדם, עצם סגולת 
קיום מצוות הספירה, אפי' באופן פשוט, וקדושת היו"ט, מסייע 

ומכשיר אותנו לידי כך, וע"כ כתבו הספה"ק שכל אחד אומר 

זמן מתן תורתנו, כיון שכל אחד זוכה לחלקו בתורה ע"י עצם 

קיום המצוה.

בטהרת  שהיא  הספירה,  מעבודת  חזינן  העבודה  ועיקר 
המידות ונטיית ליבו שלא ימשכו אחר תכונת נפשו המעכרים 

את החומר שבגופו, וכמו שאומרים כל יום בתפילת יהי רצון 

לאחר הספירה, וכן שיהי' לו "לב טוב" - העולה מ"ט. ועד כמה 

התורה.  קדושת  להארות  זוכה   - וליבו  מידותיו  לטהר  שזוכה 

ראוי  להיות  עצמו  להכין  יתכן  אחד  ברגע  גם  באמת  וע"כ 

להארתה ע"י שמבטל עצמו לרצונו ית' ומטהר את ליבו מנטיית 

המידות עד מקום שידו מגעת. וכתבו הספה"ק שכתוב "תספרו 

חמישים יום", שגם ביום חמישים ממש  יכול להכין עצמו.

כל  את  ולקבל  בתורתו,  לחלקנו  שנזכה  יעזור  הקב"ה 
צדיקים שבמעמד  וכמו שאמרו  אליו,  הנלוות  החג  השפעות 

הר סיני נתרפאו כל החולים והושפעו בשפע עצום בגשמיות 

השפעות  לכל  לזכות  אפשר  שנה  בכל  כן  וכמו  וברוחניות, 

הללו. 

1-800-22-36-36
מגבית מתן תורה - ועד הרבנים

להצלת עשרות משפחות תושבי העיר
100% מהתרומות מחולקות בעירנו אלעד ע"י רבני העיר שליט"א

ועד הרבנים
לעניני צדקה בארה"ק

ההכנה הראויה לקבלת התורה



והאר עינינו - בתורתך

בפי ישרים I בירורי הלכה
הרב משה וינברג שליט"א

ביהמ"ד סלונים

הדלקת נרות יו"ט במי שאינו בביתו 

א.  בגמ' שבת כג. איתא: א''ר זירא, מריש כי הוינא בי רב, משתתפנא בפריטי בהדי אושפיזא. בתר דנסיבי 
איתתא, אמינא השתא וודאי לא צריכנא דקא מדליקי עלי בגו ביתאי. וכ"פ בשו"ע רסג ס"ז. ומצוי מאוד 

כהאי גוונא שנוסעים לאדמו"ר והב"ב נשארים בבית, שא"צ להדליק נר יו"ט במקום שנמצא. 

הדלקה  חובת  יש   - חדר  באותו  בהדלקה  מחויב  בעה"ב  שאין   - מיוחד  בחדר  אם מתאכסן  אמנם  ב.  
למתאכסן שם. ופשטות הפוסקים דגם אם בשעת האכילה נפטר ע"י בעה"ב צריך לברך במקום השינה, 

וכ"מ בשועה"ר ס"ט וסט"ו )ובשבה"ל ח"ג כד נראה דא"צ לברך(.

והנה מסתימת הפוסקים נראה שיש גם ביו"ט תקנת הדלקה שלא ייכשל, שזה הבסיס לדין נמצא במקום 

מיוחד. )ומאריך בזה בשפ"א שבת כד. אבל עי' חוט שני - יו"ט, דסובר דכל חובת הדלקה ביו"ט היא רק 

בדירה(.  אחד  במקום  להדליק  מספיק  דביו"ט  מהגרשז"א  מביא  א'  הערה  פמ"ד  ובשש"כ  עונג.  במקום 

ועי' בקצות השולחן להגרא"ח נאה סי' עד )בה"ש סקכ"ב(, דאם לא חשוך ממש בחדר המיוחד אין תקנה 

רק  מיוחד  שהחדר  היא  המציאות  תמיד  לא  וגם  וסקכ"א(.  סקט"ו  במג"א  )וכ"מ  ייכשל  שלא  להדליק 

לאכסנאי ולא לבעה"ב. ולפ"ז יוצא שכיון שכיום בד"כ מצוי אור )אפי' מבחוץ(, אינו חייב בהדלקת נר, אם 

מדליקים עליו בביתו.

והטעם, דהבנת הדבר שאשתו  פוטרת את בעלה,  יש שטענו שאין   - וכיו"ב  להוריהם  נסעו  ב"ב  אם  ג. 
פוטרתו היא שחז"ל תיקנו את ההדלקה כנר איש וביתו, נר א' לכל בית, וי"ל דכשאין אף א' בבית בטל 

החיוב "המשותף". ומאידך י"ל דהתקנה נתקנה שיהיו הוא והיא כחד גופא לענין ההדלקה. ונמצא שיש 

חשש שדין האברך הנ"ל כבחור אכסנאי.

ועוד יש את שי' שועה"ר שכתב חידוש בסי' רסג סעיף ט בסוגריים, שאין נפטר האורח ע"י הדלקת אשתו 

עליו אלא אם מדלקת מממונו, )ומפרשים העולם דס"ל כדעת הרמב"ן והר"ן וסיעתם בסוגיא בפסחים דף 

ז' דאכסנאי משתתף בפרוטה, כי צ"ל ההדלקה מממונו(. 

ד.  כמה חילוקים בדין אכסנאי שאין אשתו מוציאתו, )להלכה ולא למעשה!(. א. אם מוזמן להתארח, י"א 
שכל שאינו אוכל משלו נפטר מחובת ההדלקה לגמרי דהוא כבני ביתו של בעה"ב הסמוכים על שולחנו, 

ב. אם אוכל בהכנסת אורחים,  וי"א שצריך להשתתף בפרוטה או באיזה מאכל או סלט וכדו' לשם כך. 

ישיבה וכיו"ב, י"א שגם בזה הוא כבני בית ויוצא בנר שלהם )קצוה"ש(. והאחרונים טוענים שלכו"ע חייבים 

האורחים להשתתף כיון שבעה"ב לא נמצא שם. )ועי' כה"ח תרעז סק"ג, ולפ"ז יש לומר שנחשב שהשתתף 

בפרוטה כיון שבעה"ב מזכה לאורחים הנרות(. ג. אם אוכלים ביחד כקבוצה ושילמו מראש על כל  צרכי 

הסעודה, לכו"ע מועיל הנר המשותף לכולם. ואפשר דאפי' במדליקין בבתיהם, כאן מקום האכילה הוא 

חדר מיוחד וחייבים בברכה. אבל על תוספת אורה לא יוכלו לברך. עי' מ"ב רסג סק"ל. ד. אם שנים אוכלים 

בדירה וכ"א הביא חלק, עי' ש"ע רסג ס"ח ומ"ב סק"ל. וצ"ע למעשה מהו הגדר כאן, אם עדיף שכ"א יברך 

לבד או שיתוף בפרוטה. וכמובן דעל הצד שנשותיהם מוציאות אותם י"ח, לא ידליקו כ"א לבדו. 

והנה המ"ב בסי' רסג סק"ל כתב, שבעה"ב הנמצאים יחד בירידים ישתתפו ביחד בנר וידליק אחד ויכוונו 

כולם לברכתו. ויש בזה אריכות בפוסקי דורנו, די"א דאין בזה חיוב לשמוע הברכה, או שעכ"פ אינו חיוב 

גמור, וי"א שהכלל הוא שכל שאין בעה"ב עיקרי וכולם שווים, כ"א חייב לשמוע הברכה )ע' שבה"ל ח"א 

נב(.

ה.  בשולי הדברים, הפוסקים דנו מה ההיתר להדליק נר ביו"ט במקום שהחשמל דולק, הרי שרגא בטיהרא 
הוא, והאריכו ליישב מנהג הנשים. ויש לברר מה המנהג באיש המדליק.

כי ביום השלישי ירד ה' לעיני כל העם על הר סיני
)שמות יט, יא(

מלמד שלא היה בהם סומא, שנתרפאו כולם )רש"י(

מרומי הר המנוחות אשר בשעריך ירושלים. הרגלים פוסעות בתוככי חלקת 

הרבנים, אין עין ובוודאי לא לב שיוכלו לדלג על ציונו הרם של קדוש ה' 

את  חולפים  ההר,  פוסעים במעלה  זי"ע.  הרה"ק מהר"א מבעלזא  מכובד 

מראשותיו של צדיק, והנה, בשורה השניה מן הגדר כמו ניטעות הרגלים 

בקרקע בלא יכולת להזיזן. מעל גבה של המצבה הסמוכה מרצדות להן 

מילים של הוד בלתי אופייניות בעליל. 

פ"נ הרה"ג החסיד
ר' אליעזר יוסף בהר"ר יצחק זצ"ל לדרברג

הרביץ תורה ברבים
למד וחזר בע"פ יותר מארבעת אלפים פעם

מסכתות ביצה ור"ה
נלב"ע ביום ה' כ"ג סיון תשי"ד. ת' נ' צ' ב' ה'

ובצואתו כתב שאולי כדאי לחרות זאת על המצבה
כדי שאולי גם הקורא יקבל עליו לעשות ככה

אכן, מילים פלאיות הן. אך מהו הסוד הטמון מאחוריהן? ובכן, מתברר כי 

סיפור של ממש מסתתר לו שם בהצנע, ממתין בדממה להפציע ולפלס 

דרכים אל ליבותינו.
        

זו של לפני למעלה משני  משב רוח קריר חולף על ירושלים של מעלה, 

יובלות. שער יפו עומד לתפארה וקולט אל תוכו את כל דיירי השכונות 

החדשות שנבנו מחוץ לחומה, ממנו יפנו מי לעיסוקו ומי לתורתו. בין היתר 

הכתיבה  מכשירי  חנות  לו,  הסמוכה  החנות  אל  כמבוא  אף  הוא  משמש 

של אברך המשי רבי אליעזר יוסף לדרברג, או כפי אשר מכונה בפי כל: 

'ר' לייזר'. 

יושב  אותו  זוכרים  ירושלים  זקני  לייזר.  ר'  הוא  אוריין  ובר  חכם  תלמיד 

ועמל בתורה עוד מאז היותו ילד צעיר, עת עלה מפולין לחונן את עפר ארץ 

ר' לייזר מכלה את זמנו לריק, הוא מוסר שיעורים  הקודש. גם כיום אין 

בכל מקצועות התורה, החל ממשניות, עובר בשו"ע, ועד שיעורים קבועים 

נאמרים על  ייסד. שיעורים אלו  בגמרא במסגרת חברת המשניות אשר 

בתי   - מגוריו  הכנסת החסידי השוכן בשכונת  בבית  כסדרן  ידו תמידין 

הוא  מלמד  בה  השביעית  הפעם  לו  זו  כי  לנכדו  יספר  לימים,  ווארשא. 

את הש"ס!

תמים הוא ר' אליעזר עם אלוקיו. לעמול בתורה? - זאת יעשה עד בלי גבול, 

אך בשום פנים ואופן לא ייאות לעשות את תורתו קרדום לחפור בה. זוהי 

אכן סיבת היותו בעל חנות הנהנה מיגיע כפיו. אך בל לנו לתאר בעיני 

רוחנו את ר' לייזר דנן יושב לצד דלפק חנותו ושקוע בעסקי חנותו. דבר 

אחד בלבד עומד אל מול עיניו - תורה - - -

עד מהרה הופכת חנותו למעין מקום מפגש לגדולי ירושלים וחכמיה. אלו 

- אשר נוהגים להיכנס בשערי העיר העתיקה בעודם מועידים פעמיהם אל 

הישיבות הגדולות אשר בה, או אל עבר שריד בית מקדשנו ע"מ לשפוך 

שם שיח חינונים במקום ממנו לא זזה שכינה - מוצאים להם את חנותו 

של ר' לייזר כמקום המתאים ביותר לנוח בו ולהנפש מטורח הדרך, ואף 

גם לשוח עמו בדברי תורה.

"נו, ר' לייזר, וואס האט איהר מחדש געווען היינט? - מה חידשת היום?". 

שאלה שכזו הינה דבר יום ביומו ומהווה כעין סימן כי עוד יהודי של צורה 

הניח רגליו על מפתן החנות. וכאן, מגיעים פניני תורה נפלאים. פעם זהו 

חידוש רעיוני היוצא בטוב טעם מפיו בהיר ההבעה, פעמים דווקא דיוק 

נפלא בדברי רש"י הוא זה המביא בעקבותיו פלפול ממולח. 

בלתי  תעוקה  שלשום.  כתמול  שלא  לייזר  ר'  חש  הימים,  באחד  והנה, 

ברורה מקיפה את ארובות עיניו. אט אט שם הוא אל ליבו כי כעין דוק 

זהו  לייזר  ר'  והולכת. עבור  וראייתו פוחתת  עיניו  של טשטוש פושט על 

אסון קשה ביותר. את פנימיותו אופפת תוגה נוראה. אם לא יזכה לראות 

את ידידיו ויקיריו - יהא זה אסון. אך גזירה חמורה שבעתיים תהיה עליו 

אי היכולת להעביר את מבטו העמקני על האותיות המחכימות של ספרי 

הקודש.

כאן פותח הוא במסכת התרוצצויות בין רופאים ומומחים למיניהם, עד 

שמתברר לו כי ייאלץ לנדוד למדינת הים אל העיר ברלין שבגרמניה, שם 

יתקבל במעונו של רופא עיניים מומחה והוא אשר ימליץ לו על הטיפול 

היבשת  עבר  אל  ומפליג  ממטלטליו  מעט  צורר  יוסף  אליעזר  ר'  הראוי. 

עיניו  תחזינה  כי  שיזכה  מתפילה  פומיה  פוסק  אינו  כאשר  האירופאית 

בשובו לציון, אל תוככי השערים המצוינים בהלכה, בגירסא ובשמעתתא. 

אל  עבריו, ממשש, מטפטף תמיסות  הרופא מכל  בודקו  לברלין  בהגיעו 

עיניו ומעיין היטב באישוניו, ולאחר סדרת בדיקות חורץ הוא את דברו: 

"מחלת עיניים לא פשוטה היא זו!". "ומה ניתן לעשות?", מבקש ר' לייזר 

ומייד  הרופא  פוסק  ראייתך",  להצלת  מניתוח  להימנע  נוכל  "לא  לדעת. 

מוסיף: "באם לא ננתח את עיניך, ראייתך תלך ותחלש עד לכדי עיוורון 

מלא! אין לך אפילו אחוז אחד של סיכויים להמשיך לראות ללא הניתוח!".

והרופא  הניתוח,  להצלחת  הסיכויים  את  בעדינות  לברר  מנסה  לייזר  ר' 

משיבו הרופא בזהירות: "ראה, נסיון העבר הוכיח כי בניתוח שכזה קיימים 

מאחר  מרגיעים,  אינם  אלו  שנתונים  יודעים  אנו  הצלחה.  אחוזי  שישים 

ומאחורי כל שישים אחוזי הצלחה מסתתרים באימה ארבעים אחוזי סיכון, 

ובמקרה דנן הסיכון הוא לעיוורון מיידי, אך עדיין יש כאן אחוזי הצלחה 

ניכרים - לעומת מאת אחוזי עיוורון באם לא ננתח".

הברירה אין. ר' לייזר מביע בפני הרופא את הסכמתו לביצוע הניתוח, אך 

הניתוח  ביצוע  את  במעט  לעכב  הרופא  נא  "יואיל  משלו:  בקשה  מוסיף 

ניתן לסרב להם. כנראה שגם  לעוד מספר חודשים". ישנם דברים שלא 

בקשה מסוג זה נכללת ביניהם.

אם נתבונן מעט במשאלה זו, וודאי נבין כי מנסה הוא 'לסחוט' עוד ימים 

זו, לעומת הסכנה הצפה  של ראיה, גם אם קלושה, אך עדיין ראיה היא 

עליו  נגזר  מבין שבאם  לייזר  ר'  בהרבה.  ורמה  גבוהה  האמת  אך  למולו. 

ליפול בארבעים אחוזי העיוורון, אז אימתו הגדולה תתגלגל לפתחו: הוא 

לא יוכל עוד להגות בתורת ה' מתוך הכתב. משכך, הוגה הוא רעיון ומבקש 

זמן המתנה שבו יהיה סיפק בידו לשנן בע"פ מסכת או שתיים, ובהן יוכל 

ללמוד הלאה גם אם תינטל הראיה מעיניו. ואכן מספר חודשים שוקד הוא 

אז  ורק  וראש השנה,  ביצה  ורוכש שליטה מלאה במסכתות  על תלמודו 

ניגש בדחילו ורחימו לעבור את הניתוח.

כסא  על  יושב  ומלך  לרקיעיא,  דרכן  את  מוצאות  ִמיַלָיא  ִאיֵלין  ובאמת, 

עשרות  לעוד  ראייתו  את  בחזרה  לו  ומעניק  הרופא  לימין  עומד  רחמים 

בשנים, וכאשר נוכח ר' לייזר בהצלחת הניתוח - אין מאושר ממנו. עתה, 

בין שירות ההודיה לה', מקבל הוא על עצמו החלטה איתנו: 'מהיום והלאה 

וראש  ביצה  בלא שאסיים את מסכתות  יצועי  ערש  עם  אעלה  לא  בל"נ 

השנה, יום יום תמידין כסדרן".

השם",  "אהבת  ספרו  את  מחבר  הקודש,  לעיר  יוסף  אליעזר  ר'  שב  כך 

ומדי יום ביומו צועד מביתו אשר בבתי ווארשא ועד לחנותו שבשער יפו, 

צועד ולומד, צועד ומשנן. בהליכתו - מסכת אחת, ובחזרתו - את המסכת 

השניה. צועד ומספיג את אבני העיר הקדושה בלימוד של אהבה להשי"ת.

בצוואתו  הוא  מזוקן, מציע  והפעם  כהות,  עיניו שוב  ימיו, כאשר  ובערוב 

לכל  לאות  זה  יהא  למען  זה,  לימודו  את  קברו  על  יציינו  כי  האחרונה 

העוברים שם, אולי והלוואי יתעוררו מכך וידבקו באורחותיו. 

)תשוח"ח להרה"ג רבי אביגדור טאבאק שליט"א מירושלים על שהמציא 

לידינו מעשה מופלא זה. כן נשגר את תודותינו לניני בעל המעשה ה"ה 

הגאון רבי זאב ברלין שליט"א ראש ישיבת "גאון יעקב" וחתן מרן הגראי"ל 

שטיינמן שליט"א, ולאחיו הרה"ג רבי מאיר ברלין שליט"א מירושלים, על 

אשר נהגו בנו עין טובה והקדישו מזמנם להשלמת היריעה( 



"חביב עליך כשלך" )אבות פ"ב משנה טו( 
מאמר שני

הנוקש  שהתלמיד  המדרש  בית  פתח  לשומר  שהתברר  מכיון 
בדלתי ביהמ"ד - לא זו בלבד שרחוק כרחוק מזרח ממערב מהלבנת 

פני חבירו, ולא זו בלבד שניקה את עצמו מאונאת דברים, בין בדרך 

קבע בין בדרך עראי, אלא אף זו שנוהג כבוד לחבירו - אם כן ראוי 

חוצב  ה'  קול  בהדר,  ה'  קול  בכח,  ה'  קול  את  לשמוע  להיכנס  הוא 

להבות אש, היוצא מפי התנא הקדוש רבי אליעזר הגדול: "יהי כבוד 

חברך חביב עליך כשלך".

•   •   •
ידוע  המדרש,  לבית  שנכנס  זה  חדש  תלמיד 
בכבוד  זהירות  של  הקדושה  המידה  בהפלגת  היה 

הרמב"ן  שכתב  למה  חיה  דוגמא  היה  הוא  חבירו, 

הק' באיגרתו: "וכל אדם יהיה גדול ממך בעיניך, אם 

ואתה  הוא  רש  ואם  לכבדו,  עליך  חכם  ואם  עשיר 

עשיר ממנו או שאתה חכם ממנו, חשוב בליבך כי אתה חייב ממנו 

נוהג הוא  והוא זכאי ממך, שאם הוא חוטא הוא שוגג ואתה מזיד". 

כבוד גם באותם אנשים 'עמך' שאין להם שום מעמד בין חבריהם, לא 

מבחינת תפקיד, לא מחמת עשירות, לא מחמת חכמה, ולא מחמת 

מידות טובות, אנשים 'אפורים' )בלע"ז( שאין שום גוון שיבליט אותם. 

אעפי"כ תלמיד זה נזהר בכבודם בין בבחינת "סור מרע" - שלא יגרם 

להם שום צער מחמתו, ובין בבחינת "עשה טוב" - להסביר להם פנים 

ולהעניק להם הרגשה טובה, הרגשה שמכובדים וחשובים הם. וא"כ 

מה נתחדש לו עתה בדרשת התנא הקדוש?

•   •   •
העולם הזה הינו תרכובת של הנאות ועינוגים מצד אחד, עם צער 
בלי  המה  הזה  בעולם  הקיימות  ההנאות  מגוון  אחר.  וייסורים מצד 

מספר, כמו שבצד האחר מגוון הצער והייסורים המה רחמנא ליצלן 

מבלי מספר.

ובכן גילה רבי אליעזר הנאה חדשה בעולם, הנאה אשר ממנה יפיק 
האדם שמחה וטוב לבב וקורת רוח מרובה. ומהי הנאה זו? - "כבוד 

חבירו". בכבוד חבירו יהיה לו חביבות, הרגשה של הנאה ותענוג.

אמנם לכשנעמיק בדבר, טבע האדם - כשהוא 'נותן', מתענג הוא 
לחבירו  כבוד  יחלוק  וכאשר  הוא.  נפש  בעל  אם  לזולת,  נתינתו  על 

ויהנה מכך, הרי זו מדריגה למעלה מסתם הנהגת כבוד מחבירו, שהרי 

יש לו חביבות והנאה ועונג בדבר. אמנם אין זה מחמת ש"כבוד חבירו 

חביב עליו", אלא שהנאה היא לו להיות 'נותן', הנאה היא לו שחבירו 

הוא 'מקבל' ממנו.

אך רבי אליעזר הגדול התכווין שיגיע למדריגה שעצם היות חבירו 

מכובד, ממלאה אותו בחביבות ובהנאה. גם כשרואה שראובן מכבד 

בין  עצמו  הוא  אין  אפילו  שמעון,  את  מכבד  שהציבור  שמעון,  את 

המעניקים את הכבוד, עם כל זאת אופפת אותו הנאה ותענוג. עצם 

ובכן,  ועונג.  הנאה  חביבות,  לו  שגורם  זה  הוא  מכובד,  היות שמעון 

הרי שצריך להתרומם יותר מטפח מעל גבי הקרקע, ולהתרומם מעין 

רעה, מקנאה, ולהתעטף במידות הקדושות של עין טובה, כדי שתהיה 

לו נגיעה במידה הקדושה הזאת לחבב את הכבוד שיש לשמעון בבי 

מדרשא, לחבב את היות חבירו מכובד.

•   •   •
וכי מילתא זוטרא היא להגיע לכך? והרי צריך עבודה רבה לשרש 

את המידות הרעות של קנאה, של עין רעה, לעמול בקניית אהבת 

ישראל, בקניית עין טובה, אשר על ידי כך יוכל להתעלות מהנהגת 

נפשו  חביבות  בנפשו:  נחמדה  מעלה  עוד  ולהוסיף  לחבריו,  כבוד 

מידתו,  כדי  ומצא  יגע  והנה אחרי שהתלמיד  וחבריו.  חבירו  לכבוד 

וחביב בעיניו כבוד כל אחד ואחד מבית המדרש, נופלת עליו הרגשה 

מתלמידיו,  הגדול  אליעזר  רבי  שתובע  התביעה  גודל  את  לשמוע 

ואלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו. והיינו: "כשלך"!

•   •   •
חן  ונעימת  נהירין  ואנפאה  בבי מדרשא  ראובן  רבי  מתהלך  הנה 
משתפכת מעל פניו, ומקרין אור על סביבותיו. מאי כולי האי? - זכה 

לכבוד נפלא! הרבי שיבח אותו בפני קהל ועדה על מעשהו הכביר 

איש   - ראובן  ורבי  החסידים,  החרו-החזיקו  ואחריו  לעשות,  שזכה 

ע"י  בקלקלתו'  'נתפס   - מצוה  לשם  במעשיו  שנתכוין  ומעלי  צנוע 

והאציל  דעתו,  ורוחב  נפשו  מאצילות  התפעל  אשר  שליט"א  הרבי 

היפלא  ומעתה,  אחריו.  והקהל הקדוש  פיו,  ומברכות  מנדבות  עליו 

זה? מנין לרבי ראובן האור  פנים מיוחד  לו לרבי ראובן מאור  מנין 

גס  כבוד  זה  ואין  היא?  זוטרתי  מילתא  כבוד  וכי  פניו?  על  הזורח 

שהדיוטות מחבבים אותו, אלא כבוד עדין, מעולם האצילות, הממלא 

זכינו  ובכן  קדושים.  שמחה  ברגשי  זה  מכבוד  המעודנת  הנפש  את 

להבין מעט את ההרגשות העדינות של רבי ראובן המתענג בכבוד 

הענוג והעדין שזיכהו הקב"ה בו.

•   •   •
נתבונן בדבריו הק' של רבי אליעזר  ומעתה 
עליך  חביב  חברך  כבוד  "יהי  הגדול: 

ומתענג  כבוד  נחל  ראובן  שר'  זה  כשלך!". 
אך  ניחא!   - הלב  טוהר  ובהרגש  בעדינות  בכך 

בית  באי  כל  וגם  יהודה  וגם  לוי  וגם  שמעון  גם 

המדרש מתבקשים על ידי התנא הקדוש להתענג, לקרון אושר ואור 

ולהיות במעונם רגשי גיל וחדווה. מתוך מה? - מתוככי הכבוד שנוחל 

ראובן. צריך שכל באי בית המדרש יתענגו וישמחו מתוככי הכבוד 

של  ההרגשים  כשלך!".  עליך  חביב  חברך  כבוד  "יהי  חברינו.  של 

חברינו הנוחל כבוד, הרי הם נפלאים ומשמחים את הלב, ובכן קורא 

רבי אליעזר הגדול לתלמידיו: גם אתם תתמלאו רגשי כבוד עונג וגיל 

מהכבוד שזוכה לו חבריכם! כאשר גם פניכם יאירו ויזרחו, עד אשר 

יפלא לכל רואיכם: 'מזה זאת?', ותהיה הסיבה האמיתית: היות חברינו 

ר' ראובן מכובד, זאת היא השמחה והנחת הנסוכה על פנינו.

•   •   •
י והשכלי מתנוצץ ניצוץ כל שהוא  ובכן אולי בקצוות האופק ָהִרְגשִׁ
ממדריגה עליונה זו של "כבוד חברך חביב עליך כשלך", אבל הדרך 

להגיע לנקודת אור זו, ארוכה כמספר ימיו ושנותיו של האדם, אשר 

להגיע  אגודל  בצד  עקב  לצעוד  יצטרך  גם   - יחיה  שנים  אלף  אם 

למחוז חפצו. אמנם הבא להיטהר מסייעין אותו, ויזכה ע"י סייעתא 

דשמיא לעלות בשליבות מעלות הסולם הניצב ארצה וראשו מגיע 

להתענג  חבירו,  בכבוד  לשמוח  חבירו,  כבוד  את  לחבב  השמימה, 

בכבוד חבירו, ואף אנו שעדיין לא פתח לנו שומר בית המדרש את 

הפתח להיכנס, רק נציץ מחלונות בית המדרש, מהעולם האפל שאנו 

מצויים בו אל עולם הטוהר של הזוכים למיהוי חסידא, לקיים מילי 

ד"אבות" ולהתאוות לזכות באפס ָקֶצהָּ של המידה הקדושה הזו, ואז 

בסייעתא דשמיא, כשנזכה לחבב את כבוד חברינו, נתדמה למלאכי 

השרת מלאכי עליון  הנותנים באהבה רשות זה לזה, ובזאת פתחנו 

פתח כחודו של מחט לקראת חג השבועות - זמן מתן תורתנו הק', 

אכי"ר.

גילה רבי אליעזר הנאה חדשה בעולם, הנאה אשר ממנה יפיק האדם 

שמחה וטוב לבב וקורת רוח מרובה. ומהי הנאה זו? - "כבוד חבירו". 

תפילת "ריבונו של עולם"
שאחר הספירה

המשך בענין "ספירת העומר"

זו  עניינה של תפילה  כל  הנה   - עולם"  "ריבונו של  אמירת 
הוא ע"פ סוד )וכפי שיבואר עוד להלן(, ואינה נזכרת בפוסקים, זולת 

בשו"ע הרב )תפט יא( מזכיר אך בסוגריים דיש נוהגין לומר תפילה 

הנאמרת  תפילה  נגד  שכותב  יא(  ס"ק  )שם  יעקב  בחק  וראה  זו. 

ויתכן  הספירות,  כוונת  בה  ומוזכר  סוד  ע"פ  הספירה, שעניינה  עם 

שכוונתו על תפילה זו. 

"כבוד אלוקים הסתר דבר" - ואלו דבריו: "וחדשים מקרוב 
וכו',  הספירות  וכוונת  הסוד  ע"פ  הספירה  נוסח  והדפיסו  באו, 

ונתפשט דבר זה בעיני המון כאילו כל הרוצה ליטול את השם יבוא 

ויטול, ובאמת לא נאה לכסיל כבוד, כי כבוד אלוקים הסתר דבר". 

ומביא דברים חריפים מאת המהרש"ל בתשובותיו )סי' צח( בענין 

הזה, ועעו"ש.

בערוך השולחן  עוד  וראה   - רגילים לאמרו"  כבר  "עכשיו 
)שם ס"ו( שכ': "ויש מוסיפים עוד תחינה ארוכה, ומרבים בעניינים 

דברים  שהם  מפני  זה  על  התרעמו  וגדולים  ורבים  המוסתריים, 

העומדים ברומו של עולם, ואין הפירסום ראוי לזה". אך מסיים את 

דבריו, בזה"ל: "אבל עכשיו כבר רגילים לאמרו בהמון ובהתפעלות 

הנפש". ומדבריו משמע, שמדבר על הרבה יותר, מאמירת "רבש"ע" 

בכלל  אך  המוסתריים",  בעניינים  "ומרבים  וכדכ':  אומרים,  שאנו 

מאתים מנה, וגם תפילה זו בכלל.                            

נא ביסוד  והבט   - זו בכוונה עצומה"  "שיתפלל תפילה 
"לפי  וז"ל:  זו,  תפילה  על  מש"כ  פ"ח(  ט  )שער  העבודה  ושורש 

נפשו  את  לטהר  ונפלא  גדול  תיקון  הוא  העומר  ספירת  שמצות 

שנפגמה בעונות ר"ל, לכן תיקנו לומר אחר הספירה תפילה, רבש"ע 

לב  ובשברון  עצומה  בכוונה  זו  תפילה  שיתפלל  לאדם  וראוי  וכו', 

מאוד, ואם יכול להוריד דמעות, מה טוב, כי הוא זה כל האדם, לתקן 

נפשו בעודו בחיים".   

דברי בעל "שבט הלוי" - וכשהיתה הזדמנות לפני )לפני כמה 
שבועות(, שאלתי את כק"ז בעל שבט הלוי שליט"א האם אומר הוא 

תפילה זו, ואמר לי שרק לפעמים אומר הוא זאת, כדי לא להיות גונב 

דעת הבריות, אך בדרך כלל דרכו לומר רק "ובכן יה"ר וכו' יתוקן מה 

שפגמתי וכו' בקדושה של מעלה", ולא את כל תפילה זו לפי שהיא 

ע"פ קבלה ואינה להמון העם. 

אך הוסיף ואמר, שבזמננו אנו טוב שאומרים אותו המון העם, לפי 

שעי"ז מתעורר ומתחמם הלב לגדולת וקדושת המצווה, והחיצוניות 

משפיעה על הפנימיות, ואיזה פנים היה לספירת העומר אם היינו 

אומרים רק את הברכה והספירה ותו לא מידי, הלא לא היה נחשב 

חשוב  יסוד  אלו  )ודברים  עכ"ד.  ושלום,  חס  בעלמא  כברכה  אלא 

בזמננו  שעושים  וענינים  מנהגים  הרבה  לשאר  נלמד  וממנו  הוא, 

אנו, שטוב הוא הדבר ואין למונעם, אף שלא היה המנהג כן בדורות 

קדומים, לפי שהם מעוררים ומחממים את הלב לעבודתו יתברך(.  

בתפילה   - ומטומאותינו"  מקליפותינו  לטהרנו  "כדי 
לטהרנו  "כדי  שהוא  העומר,  ספירת  מצות  של  טעמה  מבואר  זו 

מקליפותינו ומטומאותינו", והנה כמה טעמים נאמרו במצווה זו ע"פ 

נגלה ופשט, אך טעם זה איננו אלא פנימיות המצווה וסודה. ומקור 

טעם זה, הוא בזוה"ק )פר' אמור צז.(, וכך איתא שם )בתרגום ללשון 

הקודש(: בוא וראה, ישראל כשהיו במצרים, היו ברשות אחר, והיו 

הטומאה  נפסקה  הקדוש,  בחלק  שבאו  כיון  וכו',  בטומאה  אחוזים 

מהם, ואמר קב"ה מכאן והלאה חשבון לטהרה, וספרתם לכם, לכם 

ולמה,  כאן לכם לעצמכם.  וכו', אף  לה  וספרה  דווקא, כמו שכתוב 

כדי להיטהר במים עליונים קדושים, ואחר כך יבואו ויתחברו במלך 

ויקבלו תורתו, ע"כ.     

"כמו שכתבת בתורתך וספרתם לכם וגו'" - יש לתמוה 
כמו שכתבת  וכו'  לטהרנו  כדי  וכו'  ציוויתנו  "אתה  מה שאומרים:  על 

וכו'", דהיכן כתוב בתורה דהספירה היא כדי לטהרנו, ובפשטות צריך 

לומר ד"כמו שכתבת" לא קאי על "כדי לטהרנו" אלא על עצם הספירה.

אך נראה לפי מה שנתבאר, שתפילה זו בנויה היא על דברי הזוהר 

לטהרנו,  כדי  היא  הספירה  שמטרת  שם  שאיתא  הנ"ל,  הקדוש 

לכם",  "וספרתם  הפסוק  כוונת  דזהו  למדנו  הנ"ל  הקדוש  ובזוהר 

עוד  וראה  אתכם.  לטהר  לכם  היא  דהספירה  היינו  לעצמכם,  לכם 

באור החיים הקדוש )פרשת אמור על הפסוק וספרתם לכם( שכתב: 

"אומרו לכם וכו', פירוש סיבת ספירה זו היא לסיבתכם לטהרתכם", 

והדברים הלא המה כבר נתפרשו בזוהר הקדוש כנ"ל. אם כן, לפי זה 

מובן שפיר מה שאומרים "כמו שכתבת בתורתך וספרתם לכם וגו'", 

דאכן בתורה עצמה כתוב שהספירה היא לכם לטהר אתכם.   

ושוב ראיתי, בליקוטי מהרי"ח שכתב: "אתה ציוויתנו וכו', לכאורה 

ועיין  מקליפותינו,  לטהרנו  כדי  בהציווי שהוא  רמז  שום  מצינו  לא 

בספר תורת חיים מהרה"ק רבי חיים מקאסוב )פרשת אמור(, דכתיב 

וספרתם לכם, הוא ר"ת כדי לטהרנו מקליפותינו". אך פירוש זה איננו 

אלא על דרך רמז, ולמה שכתבנו מובן הענין על דרך הפשט.     

הכנה למתן תורה
עקב חג השבועות הבעל"ט יתקיים השיעור הקבוע בספה"ק 

"ליקוטי מוהר"ן"
מאת הרה"ח ר' אברהם יצחק כרמל שליט"א

ביום ראשון הקרוב פר' בהעלותך
בביהמ"ד קהל חסידים רח' רבי פנחס בן יאיר 27

בשעה 9:30 בערב בדיוק
ולאחר חג השבועות ימשיך כרגיל מדי שבוע

ביום שלישי בשעה 9:30 בערב
בברכה, המארגנים



פלאות עדותיך
          שאלה מן הפרשה

 ובמקהלות
       שמחות בקהילות הקודש

ובמקהלות 
       שמחות בקהילות הקודש

ברכת מזל טוב שלוחה בזאת לבעלי השמחות הי"ו
לרגל השמחה השרויה במעונם

בהולדת הבנים שיחי'
הרב אברהם יעקב לודמיר שליט"א

שמחת ה"שלום זכר" תיערך בקלויז דחסידי באיאן

הרב יהודה מאיר פולק שליט"א
        

בהולדת הבנות תחי'
 הרב ישראל אהרן איצקוביץ שליט"א

הרב יוסף אנדרה שליט"א
שמחת ה"קידושא רבא" תיערך בביהמ"ד מאקאווא

הרב שלמה יהודה מושקוביץ שליט"א
הרב משה רוזנפלד שליט"א

יזכו לרוב נחת דקדושה מתוך שפע הצלחה אמן

בית המדרש בערגסאז
רח' רבי יוסף קארו 13 אלעד

בס"ד                                                                                       ער"ח סיון תשע"א
הננו לבשר כי בעזהשי"ת

בחג השבועות הבעל"ט
ישהה אי"ה בעירנו

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
זמן תפילת שחרית ביו"ט: בשעה 9:00

לאחר מוסף תיערך קידושא רבא ומאכלי חלב כנהוג

תפילת מנחה: בשעה 7:00

ולאחריה סעודת "נעילת החג"

"ובאו כולם בברית יחד, נעשה ונשמע אמרו כאחד"
נ.ב. גם בשבת שלאחר שבועות, פ' בהעלותך, ישבות האדמו"ר שליט"א בעירנו.

התפילות והשולחנות כרגיל

קהל "אהל משה" מאקאווא
רח' רבי אבן גבירול 20 אלעד

"ישמח לב מבקשי ה' "

כינוס "קבלת התורה"
בשמחה הננו לבשר לצמאי ה' וקדושת המועדים, שלעת התקרב חג מתן תורה הבעל"ט,

יתקיים כינוס והכנה למעמד "קבלת התורה"

מאת המשפיעים הנודעים והמושכים ליבות ישראל לאביהם שבשמים

הרה"ג רבי זושא הורביץ שליט"א
רב קהילות החסידים - אלעד

הרה"ג רבי שמואל שושן שליט"א
מג"ש ומשפיע ישיבת בעלזא מכנובקא ב"ב

ביום שני ערב חג השבועות בשעה 21:15 בדיוק. )מעריב קבוע בשעה 21:00(
הגבאים

ביהמ"ד "תפארת משולם" טעמשוואר
רח' המאירי 13 אלעד * בנשיאות מורינו הרה"צ רבי חיים לייפער שליט"א

זמני התפילות
לחג השבועות הבעל"ט:

מנחה עריו"ט .......  25 דק' לאחר זמן הדה"נ
בליל שבועות תתקיים אמירת תיקון ליל שבועות ברוב עם

כיבוד קל במקום
שחרית ביו"ט ............................................... 9:30

קידושא רבא לאחר התפילה
מנחה ביו"ט ................ 20 דק' לפני השקיעה

אחרי מנחה תתקיים נעילת החג
מעריב .......................................................... בזמן

בברכת א פריילעכן יו"ט, הגבאים

מערכת ליבי ער מודה מקרב לב
לידידנו היקר, איש חי ורב פעלים לתורה, כלי מחזיק ברכה, גדוש בתורה ומלא יראת ה', ה"ה

הרב ערן גוטסמן שליט"א
על נדבת ליבו הרחב לזיכוי הרבים במתן חסות להוצאת הגליון

לרגל השמחה אשר השרה ה' במעונו בהולדת בתו תחי' למזל טוב
ויהי רצון שיזכה לרוות ממנה ומכל יוצ"ח רוב נחת דקדושה בבריאות איתנה ורוב הצלחה בכל ענייניו, אכי"ר

מעומקא דליבא
נשגר בזאת צרור ברכות ואיחולים לבביים לידידינו החשובים  

הרב מנחם ישראל איצקוביץ שליט"א

הרב רפאל ולצר שליט"א
הרב אהרן נחמן טויסיג שליט"א

על נדבת ליבם הרחב להוצאת הגליון
לרגל השמחה השרויה במעונם למז"ט

יהי רצון שיזכו לרוב שמחה ונחת דקדושה מכל יוצ"ח

המערכת

בברכת ובהמלצת גדולי הדור שליט"א

בערב חג השבועות
תורמים צ"א פרוטות לעניי העיר עבור סעודות החג 

ונושעים!
ניתן להעביר אל הרבנים המקבלים:

הגאון רבי שרגא פייביל וינברגר שליט"א
הרב אפרים רוזנשטיין .................................................................... רח' הלל 32

הרב מנחם וייס ...................................................................... רח' המאירי 26/8

הרב אשר אטינגר ......................................................... רח' חוני המעגל 38/9

הרב פנחס טננהויז .............................................. רח' רבי יהודה הנשיא 106

הרב יוסף כהן .......................................................... רח' רבי יהודה הנשיא 67

הרב בן ציון דייטש ................................................ רח' רבי יהודה הנשיא 86

הרב פנחס גרוס ........................................................... רח' יונתן בן עוזיאל 1

הרב מיכאל גרוסברגר .................................................. רח' רב ניסים גאון 6

הרב דוד משה ויינשטוק ..................................... רח' רבי פנחס בן יאיר 25

הרב אשר מושקוביץ ................................................................ רח' רש"י 26/5

עזר בנימין .................................................................................... רבי עקיבא 13

ובטלפון 03-9090555

מדרשת
תורת ישראל

הודעה משמחת לציבור שוחרי התורה
הנני להודיע בי אי"ה יתקיימו

שיעורי תורה בליל חג השבועות
בהיכל שער התורה רח' רבי יהודה הנשיא 30 אלעד

מהרבנים הגאונים שליט"א

בשעה 23:30 ......... הרה"ג רבי משה סרצ'וק שליט"א

בשעה 24:30 ............ הרה"ג רבי יגאל בראון שליט"א

בשעה 1:00 ................... הרה"ג רבי דב רוז'ין שליט"א

בשעה 1:45 ...... הרה"ג רבי משה וייסנשטרן שליט"א

בשעה 2:45 .............. הרה"ג רבי שמואל כהן שליט"א

כיבוד קל ושתיה קרה וחמה יוגשו ללומדים
בברכת חג שמח

צוות תורת ישראל אלעד

ועד החינוך
של בית חינוך לבנות הכלל חסידי באידיש - אלעד

הודעה
הערב החינוכי שייערך אי"ה ביום ראשון ג' סיון

יתחיל בשעה: 8:30 
 וינעל בשעה: 10:30

נא לדייק!
בברכה מרובה  

שערים המצוינים בהלכה I בירורי הלכה בדיני ההמתנה בין בשר לחלב

הרה"ג ר' יונתן בנימין וייס שליט"א
מו"צ בבית ההוראה המרכזי

שע"י ביהמ"ד באבוב קרית תפארת שלמה

טעמי המנהג לאכילת מאכלי חלב
בחג השבועות

לאכול  מקומות  בכמה  "ונוהגין  כתב:  ב(  סעיף  תצד  )סי'  ברמ"א 

הרבה  בזה  ונאמרו  ע"כ.  שבועות"  של  ראשון  ביום  חלב  מאכלי 

טעמים. ובבאר היטב שם כתב הטעם, כדי לרמז כי אנו מוזהרים 

על אכילת בשר בחלב, דלא כמו שעשו המלאכים אצל אברהם 

שאכלו בשר בחלב, שבעבור זה ניתנה התורה לישראל כדאי' בגמ' 

שבת. וכיון שכן, יש לפרט את יסודות ההלכה בענין ההרחקה בין 

בשר לחלב וכן להיפך, שבזכות מצוה זו ניתנה תורה לישראל.

ההמתנה אחר אכילת בשר
פסק בשו"ע ביו"ד )סי' פט סע' א(, דאחר אכילת בשר )וכן תבשיל 

שמעורב בו בשר. רמ"א שם ס"ד( אסור לאכול גבינה עד שיעברו ו' 

שעות. וכתב רמ"א דכן נכון לעשות, וכך נתפשט המנהג.

משום  שהוא  ע"א(  קה  )חולין  רש"י  כתב   - ההמתנה  טעם 
שהבשר מושך טעם עד ו' שעות שמתעכל. והרמב"ם )הל' מאכ"א 

פ"ט הכ"ח( פירש שהוא משום דחיישינן שנשאר ממשות של בשר 

בין השינים, אבל אחר ו' שעות נחשב הבשר כמעוכל. ויש נפק"מ 

אם  ולכן  לחומרא,  כשניהם  נקטינן  ולמעשה  הטעמים.  בין  לדינא 

מצא בשר בין שיניו אפי' אחר שעברו ו' שעות, יש להוציאו ולעשות 

קינוח והדחה. )רמ"א שם(.

פרטי דינים במנין השעות - א. מנין השעות הוא מסוף 
עיין  הפוסקים,  הכרעת  היא  )כן  ולא מסוף הסעודה.  אכילת הבשר 

דגו"מ(. ב. אם מסתפק אם עברו ו' שעות, נחלקו בזה הפוסקים )עיין 

דרכי תשובה שם סק"ה(. ונראה דעכ"פ אם עברו בוודאי יותר מחמש 

וחצי שעות, יש להקל. )כי יש שהקילו לכתחילה בחמש וחצי שעות 

עפ"י משמעות הרמב"ם והארחות חיים(. ג. אם בלע בשר שהיה בין 

הוא קצת  אם  ד.  ו' שעות.  עוד  העולם שאין ממתינין  מנהג  שיניו, 

חולה כגון שיש לו מיחוש קצת, יש להקל אחר שעה, ובלבד שיעשה 

קינוח והדחה. )שו"ת חת"ס סי' עג, והובא בפת"ש שם סק"ג(.

קטנים - הנה הפוסקים דימו את דינם בענין זה להלכות שבת 
בסי' שכח סי"ז, ולכן עד ג' שנים יש להקל שאין צריך דיני המתנה 

גם  שש  גיל  עד  שנים  ג'  ואחר  ממש.  חולה  דין  להם  יש  כי  כלל, 

חשיב כחולה קצת, )וי"א דעד גיל תשע חשיב כחולה קצת(, וסגי 

בהמתנת שעה. )והיינו דווקא במאכל הצריך להם ולא סתם במיני 

מתיקה(. ומגיל שש )וי"א מגיל תשע( ואילך יחנכו אותם בהדרגה. 

)עיין בדי השולחן סקל"ז, ואמרי יעקב הלכות מלמדים עמ' צב(.

ההמתנה אחר אכילת חלב
אחר שאכל גבינה ובירך עליה ברכה אחרונה, מותר לאכול מיד 

בשר, ובלבד שיעיין בידיו שלא יהא שום דבר מהגבינה נדבק בהן או 

ירחצם במים, וגם צריך לקנח פיו ולהדיחו. והקינוח הוא ע"י שילעוס 

מאכל גושי כמו פת ויקנח בו פיו יפה. )ולא יקנח בתמרים וירקות 

ועצם  משקה.  באיזה  פיו  ידיח  וגם  בחניכים(.  נדבקים  שהם  לפי 

השתיה נחשב כהדחה )טוש"ע שם סעיף ב'(.

אבל מ"מ כין דבזוהר איתא שאין לאכול בשר וחלב "בשעתא חדא", 

לכן המנהג להפסיק חצי שעה גם אחר אכילת הגבינה או תבשיל 

שמעורב בו גבינה. )דחצי שעה גם בכלל "שעתא חדא". ויש שנהגו 

להמתין שעה(. וגם אחר ששהה שיעור הנ"ל, צריך קינוח והדחה. 

שיעור ההמתנה קודם הסעודה - אלו הנוהגים לאכול 
מאכלי חלב קודם הסעודה, די שיברכו ברכה אחרונה, ויכולים מיד 

יתעכבו  הבשר  שיאכלו  עד  עד  אם  יו"ט,  לסעודת  ידיהם  ליטול 

מהגרי"מ  )תשובה  שעה.  מחצי  למעלה  ובזמירות  דגים  באכילת 

שטרן שליט"א שהובאה בסוף ספר "נועם הלכה" על סי' פט, עיי"ש. 

וכן משמע מתשובות מהרש"ג ח"א יו"ד סי' יג דמותר לברך ברכה 

אחרונה אחר חלב על מנת לאכול בשר. וכ"ז דלא כעולת ראיה סי' 

והו"ד בפס"ת  עד התחלת הסעודה,  נט שכתב להמתין חצי שעה 

סי' תצד אות יב(.

צריך  קשה  גבינה  אחר  אבל  רכה,  גבינה  אכילת  אחר  זה  וכל 

"גבינה  בענין  הפוסקים  ודנו  בשר.  אכילת  כמו  שעות  ו'  להמתין 

שנהגו  ויש  להקל  שנהגו  יש  קשה,  כגבינה  נחשבת  אם  צהובה" 

להחמיר. ראה הדעות בזה בספר מאור השבת ח"ג סי' תכג, ובספר 

אהל יעקב על סי' פט. 

פרטי דינים נוספים
א. מאכל פרווה שנתבשל בסיר בשרי או חלבי אפי' בן יומו, אין 
שם(.  ובפת"ש  ברעק"א  וע"ע  ג'  סעיף  )ש"ך  המתנה.  דיני  כלל  בו 

ב. יש להזהר לכתחילה שלא לאכול בצל שנחתך בסכין חלב, תוך 
שש שעות מאכילת בשר. )פמ"ג ססי' תצד, ובצורך קצת יש להקל 

בזה  להקל  העולם  ויש שכתבו שמנהג  יהודה(.  )יד  יומו  בן  באינו 

בכל אופן. )כ"כ ב"מבית לוי" ]עמ' לח[. ובספר דבר חריף ]פ"א ס"ט[ 

של  בסכין  בצל  חתך  ג.  תע"ב(.  והמחמיר  להקל,  הגריש"א  בשם 

בשר ואכלו, אין צריך להמתין שש שעות. )רעק"א סי פט שם. וכתבו 

כמה אחרונים שגם הפמ"ג הנ"ל יודה בזה, אבל בדע"ת למהרש"ם 

משמע דפמ"ג הנ"ל מחמיר גם בדין זה האחרון(. 


