
 ד"שכ'ג ב"תשע'ה וישבק "מוצש

1   



 השיעור השבועי –שערי יצחק 

2 

  י"לק
  
  

  :נושאי השיעור
  , בברכת הזימון לחתן ולכלה" שהשמחה במעונו"מאימתי מתחילים לומר 

  .א בזה"ק תימן יע"וכיצד מנהג ק
האם נכון שאליהו , בעניין סנדק רשע) ג"תשע'ק תולדות ה"ממוצש(תשובה לשאלה 

האם הדבר כן , הנביא בא בשעת המילה ומוחל על כל עוונותיהם של המשתתפים
  .והאם זה דוקא בתנאי שחוזרים בתשובה, גבי סעודת חתןגם ל

ק מקץ "השלמה לנאמר בעניין זה במוצש(המקור לכך שימי חנוכה הם סיום ימי הדין 
  ).ע"תש'ה

  

  

  

�� 
  כל הזכיות שמורות

  ץ בני ברק"י מוסדות יד מהרי"ל ע"יוצ
  050-4140741: נייד. 03-5358404: טלפקס

   yad@maharitz.co.il: ל"דוא
  

  :האזנה לשיעור דרך הטלפוןל
  03-6171031 –קול הלשון 

  313 -מספר השיעור 

��  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  

  מוקדש לרפואת  השיעור

  , ו"הי ענקיבן יחיא  ציוןרבי 
  , המקום ברוך הוא ישלח לו רפואה שלימה

  .ר"אכי ,בתוך שאר כל חולי עמו בית ישראל
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לרפואת רבי ציון בן יחיא ענקי מוקדש  השיעור
, ברוך הוא ישלח לו רפואה שלימה המקום, ו"הי

  .ר"אכי, כל חולי עמו בית ישראלבתוך שאר 
  

בברכת הזימון " ושהשמחה במעונ"מתי מתחילים לומר ימא
  .א בזה"ק תימן יע"וכיצד מנהג ק, לחתן ולכלה

, מברכים למי שהשמחה במעונומודים ו אנו
לקראת  ה"בעז ,נוכנו שהשמחה כעת במעונשזי

ביום , ו"ח שאול הי"שמחת נישואי בננו הבה
   .ט"שלישי הבעל

, אומרת ]א"ע' דף ח[במסכת כתובות  ראהגמ
שבעה מ ,מברך שהשמחה במעונו ואשר ברא

ובין  ,בין אמר להו מחמת הלולא .ועד שלשים
מברך שהשמחה  ,לא אמר להו מחמת הלולא

אי אמר להו מחמת  ,מכאן ואילך .במעונו
 .ואי לא לא ,מברך שהשמחה במעונו ,הלולא
אמר רב  ?עד אימת ,ל מחמת הלולא"וכי א

 .עד תריסר ירחי שתא ,פפי משמיה דרבא
רמו מכי  ,אמר רב פפא ?ומעיקרא מאימת
מתחילים לומר  ,דהיינו. שערי באסינתא
מאז שהטילו את השעורים , שהשמחה במעונו

מכי רמי  ,י"אומר רש .אסינתאנקרא בכלי ה
יש שורין שעורים בעריבת  :שערי באסינתא

, דהיינו .מים להטיל שכר לצורך חופה
, כנראה .מאימתי שמתחילים להתכונן לחופה

להכין  זמןהכי הרבה לוקח שכר זהו הדבר שה
הדבר הראשון ולכן הוא , קודם החתונה

ינים את מכ .בחתונהכדי לשמוח  ,שעושים
. לוקח זמן דברהו, םצריך להשרות, השעורים

לשם  ,א"וי ,פירוש אחרי "רשכ מביא "אח
לומר פרו  ,החתן והכלה זורעין שעורין בעציץ

לא  ,דהיינו .ורבו וצמחו כשעורים הללו
י שיהיה להם כד ,אלא זורעים שעורים שמשרים

   .של פריה ורביה כשעוריםברכה 
מהלכות ' בפרק ה[ כך להלכהפוסק גם  ם"הרמב

משיתחילו  ,הסועד בבית חתנים ,]'ברכות הלכה ה
עד  ,להתעסק בצרכי סעודת נישואין ולהכינה

מברך נברך  ,שלשים יום אחר הנישואין
והם עונים  ,שהשמחה במעונו שאכלנו משלו

 .'לנו משלו וכוברוך שהשמחה במעונו שאכ
ואם  .שמחה במעונובזימון שהמוסיפים , דהיינו

מברך נברך לאלהינו שהשמחה  ,היו עשרה
והם עונין ברוך אלהינו  ,במעונו שאכלנו משלו

וכן סעודה שעושין אותה אחר  .'שהשמחה וכו
 ,הנישואין מחמת הנישואין עד שנים עשר חדש

  .מברך שהשמחה במעונו
בבית  ,]א"ע ע"ף קד[בעץ חיים כותב  ץ"מהרי

כתב רבינו  .חתנים אומר שהשמחה במעונו
 ,למעלה מערבותיש כי ) פרשת תרומה(בחיי 

 .ושם נהרי שמחה ,ששמו מעון ,רקיע שמיני
הוא  .ולכך אנו אומרים שהשמחה במעונו

השמחה ש פירושהמה , ןימפרש את העני
 לרקיע ששמו מעון הכוונה, ה"במעונו של הקב

, ל"נוסח שקבעו חזה ושלפירלא ניכנס . 'וכו
 .ח אחרי כן"שמובא בעין ההלכה יענל אלא
סעודת מעת שהתחילו להתעסק בצרכי  וזמנה

' ם הל"הרמב( ,שים יוםעד של, נישואין
 .ם שקראנו"הוא מביא את הרמב ).ברכות

והאידנא ערבה , א"סימן סה "אע "וכתב בשו
במעונו ואין מברכים שהשמחה , כל שמחה

ערבה כל , 'בזמנינו .האלא בשבעת ימי המשת
והשמחה של היום , ו ירדו הדורותדהיינ ',שמחה

, תה בדורות הראשוניםהשמחה שהיינה כא
כלשון הפסוק , בֶר מלשון עֶ  'ערבה'. נהיה חושך

, 'ערבה כל שמחה'כ "א .'ויהי ערב ויהי בוקר'
אומרים שהשמחה במעונו רק בשבעת ימי  ואין

   .המשתה
נהגו לברך  ,זה נויובמקומ ,ץ ואומר"מהרי בא

מקודם נישואין כל עת שיתחילו להזדמן 
 בתימן, דהיינו .לסעודה מחמת החתנות

למרות  .לברך גם לפני הנישואין, נוהגים
רק לברך שהשמחה במעונו ע כתוב "שבשו

לומר נו נוהגים אבל א, בשבעת ימי המשתה
, מאז שמזדמנים אורחים ,עוד מלפני כןזאת 

, דהיינו .ונהכשכבר מרגישים את שמחת החת
מדינא דגמרא זה כי ', לא ממש כדינא בגמזה 

, זה הרבה קודם לכן ,'רמו שערי באסינתא מכי'
מתחילים אבל אנו נוהגים לברך מאז ש

כמו שאנחנו . אורחים לכבוד החתונהלהתקבץ 
כלומר ' עּדְ בִּ 'שבת הנקראת , זאתעשינו בשבת 

כבר באים אורחים לכבוד ש, שבת ההתחלה
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ו אמורים שבזמן אחר לא היים אנש, החתונה
 ולכן כבר, הם באו לכבוד החתונה, לבוא

ממשיך  .שהשמחה במעונובזימון התחלנו לומר 
 .וכן כל שבעת ימי החופה, ץ ואומר"מהרי

 שא אלמנהבבחור שנ ,כ הוא מפרט"אח
שנשא ן ואלמאו  ,]ש בתולה"הכוונה וכ[

 .ותו לא ,אשר בראמברכין השמחה ו ,בתולה
 ,ם"פסק הרמבש וכפי מדינא דגמרא הרי, דהיינו

ום שים יאומרים שהשמחה במעונו במשך של
ג אפילו ברכת אשר "ולדעת רס( ,אחרי החתונה

אם אמרו למוזמנים שסעודה זו מפני , ברא
לא מזכיר זאת ם "הרמבאמנם  ).שמחת החתונה

דהיינו מן הסתם כל , סתמאבאפילו , כלל
שלאחר שים יום סעודה שעושים במשך השל

י "אעפ ,זה לכבוד החתונה מסתמא, תונההח
שלא אמרו בפירוש למוזמנים כי זה מפני 

אומרים שהשמחה  כ"וא, שמחת החתונה
רק . הדבר תלוי ,שים יוםאבל אחרי של .במעונו

לכבוד  סעודה היאהאם אומרים למוזמנים ש
אבל דבר  .מברכים שהשמחה במעונו, החתונה

ימי רק בשבעת  כי אנו מברכים, זה לא נהגנו
לא יותר  .ותו לא, ץ"וזהו שסיים מהרי. המשתה

חכמי תימן האחרונים , דהיינו. ימי המשתה' מז
אבל  ,הדבר מעין דינא דתלמודא, עשו פשרה

  .משהו ממוצע
' סוף סי' חלק ג[ ץ"מהרילפעולת צדיק  ת"בשו

 יןלעני, וכותב כך, יין זהרחיב יותר בענה ,]ב"רנ
 ברכת שהשמחה במעונו שאומרין בתוך

ע אבן העזר "ן בש"ה מדברי מרנרא ,הזימון
שאין אומרין אותו אלא אחר  ,ב"ימן מססוף 

ג "מסש ה"והיינו לפי מ .'הנישואין עד תשלום ז
 טומנהגינו פשו .החדהידאנא ערבה כל שמ

מימות קדמונים לומר שהשמחה משבת 
מעת שמתקבצים  ,ראשונה שקודם החופה
לא פ שהנישואין "אע ,אצל החתן לשמוח עמו

 כ"בד .יהיה אלא ביום ששי שבוע שאחריו
את שמחת החתונה לקראת  היו עושים בתימן
וביום , קידושיןה היויום חמישי בלילה ב ,שבת

 .היה בסוף השבועזה  .הנישואין שי בבוקרש
 שלפני כן היוכבר בשבת  ,אבל למרות זאת

מאז אומרים ו, מתקבצים לכבוד החתונה
לא  ,וממוצע נאה והוא מנהג. שהשמחה במעונו
י אומרים דקאמר מאימת ,יזחיחנו התלמוד

הוא פה  .יתאסמכי רמו שערי בא ?שהשמחה
  .ן"בלא נו, גורס באסיתא

ין של ימה פירוש הענ ,מחלוקת בראשונים נהיש
שבעצמו י "רשחוץ מ, באסינתא שערי רמוכי 

של זמן נראה שיש הבדל ו ,הביא שני פירושים
מה יעשו , םת הגאוניכבר שאלו אאבל . ביניהם

לפי מה  ?נתאסיאב במקומות שלא רמו שערי
כתב במפורש כפי , ובספר ארחות חיים? ישערו

שאפילו  ,יש מפרשים שאומרים, המנהג שלנו
אומרים שהשמחה  ,בשבת שלפני השמחה

הם ו "אולי חש, אחר נידון הוא דן מצד .במעונו
לחתונה  שסמוך לעתים קורה, יתפרדו

, בין הצדדיםמתעוררים בעיות ומריבות 
הוא אבל  .ומחליטים שלא עושים את החתונה

כי כיון שכבר , לא מסתבר דברהש ,אומר
הם מסתמא  ,החתונהלפני ששבת ב נמצאים

וממילא זה לא , זה לא שכיח, הםלא יחזרו ב
יין ענ, כידועכי  .יהיה בגדר חשש ברכה לבטלה

כל ל .כ פשוט"אינו כ, שהשמחה במעונו בזימון
לא בקלות , יש דין של ברכה ןן של זימויהעני

. בלי שיהיה איזה יסוד חזקמ זאתאפשר לומר 
לא רצו חכמי תימן  ל זהואולי גם בגל, כנראה

בגלל , להתחיל שהשמחה במעונו לפני כן
יין רמו שערי כמה וכמה פירושים בענ נםישש

שיותר ה מה ז, מה שהכי בטוח, לכן. באסינתא
ועל זה  .שלפני כןשבת דהיינו ה, לחתונה סמוך
לא , שזה מנהג נאה וממוצע ,ץ ואומר"מהרי

 דברהכי מדינא דגמרא  .התלמוד יחנויזח
   .ואולי אפילו הרבה לפני כן, ודאי נכוןב

, הערה וכותב על כך, בעל שושנת המלך בא
 ,שלא לומר שהשמחה ,עכשיו כבר נהגו הרבה

 שאין מתחיללפי , רק מיום רביעי ואילך
 .ביעי ואילךרק מיום ר ,השמחה העיקרית

בעל , כידוע .ומנהג זה הוא יותר נאה וממוצע
, ץ"של מהרי יותשובותקיצר את  שושנת המלך

ק "במוצש[כבר הבאנו ו .ופה ושם כתב הערות

שבעל הענף חיים כתב השגות  ,]ב"תשע'נצבים ה
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 םלאו, רבים מקומותודחה אותו ב, על הערותיו
, הנושא הזה שהוא בחלק אבן העזראין לנו את 

אבל מסתמא גם על , רק עד הלכות סוכה יש
כבר כתבנו אנו  ,בכל אופן .יין זה הוא העירענ

, א"ה חלק נישואין דף ע"בשע ,יןעל העני
שוב חזרו לנהוג לומר ) בתימן(שבזמן האחרון 

 ,כי למעשה .ץ"משבת ראשונה וכדברי מהרי
כבר נהגו ששושנת המלך אומר אמנם בעל 

ינו את המנהג נו ישנם ששדהיי ,לומרהרבה לא 
משבת ראשונה אלא מיום אומרים  ינםאו

ם החתונה ביואם  ?מה יש מיום רביעי. רביעי
עושים  ?מה עושים לפני כן, חמישי בלילה

מאז התחלת  כ"א, "נאחִ "בלילה שלפני כן 
ורק מעכשיו תגיד שהשמחה , שמחהעיקר ה
ואכן  ".נאחִ "מהסעודה שעושים בליל ה, במעונו

כתבתי  אבל. נאה וממוצע שזה יותר ,אומרהוא 
א "ז דף ע"ו הערה קט"ר' קידושין ונישואין סי' הל[ה "בשע

מי  ?למה זה יותר נאה. שהדבר תלוי ,]ה אמנם"ד
מעדיף , ם"דינא דגמרא והרמבשהולך אחרי 

אבל מי שהולך  .להתחיל לומר זאת משבת
 נחשב יותר נאה דברהכ אצלו "א ,ע"שוהאחרי 

זה נאה , דהיינו. ]בעל שושנת המלך היה שאמי[
אבל  .אלה ששינו את מנהגי הקדמוניםכלפי 

גם אלה שבזמנו נהגו , דברבסופו של למעשה 
אולם למעשה בזמן האחרון חזרו כולם  ,כמוהו

ואומרים זאת משבת שלפני , ץ"רימהלנהוג כ
 שהוא אומרשכפי  ,גם השאמי, דהיינו. החתונה

סופו אבל ב, דבר הזהמנהג באת האז שינו ש
המנהג  .ץ"כהוראת מהרי ר חזר המנהגשל דב

 ,כבר אינו היה קיים בזמן האחרון, שהוא כותב
התקבלה  , והכרעתו בזה ץ"שיטת מהרי כי

בעירם  כולם י"בסופו של דבר הלכה למעשה ע
  .צנעא

נקודה אחת רק על כעת לעמוד  ברצוניאולם 
זה הוא יותר למה הוא אומר שמנהג , בדבריו

כך , אני מבין 'נאה יותר'בשלמא  ?וממוצע נאה
איך זה  '?יותר ממוצע'אבל למה זה , לפי שיטתו

אתה ו, ביום ששי אם החתונה היא ?ממוצע
? זה נקרא ממוצע, להתחיל יומיים לפני כןאומר 
מתחילים לומר מכי רמו מדינא דגמרא הרי 

כ "א ,זה אולי חודש מלפני כן, שערי באסינתא
 לא האמצע זהלכאורה ? ממוצעזה נקרא איך 

   .רחוק מאד מן האמצע, בכלל
על דבר  ]ג"ויצא התשעק "מוצש[עור יבש דיברנו

 ,הרי אמרנו. ברכת הלבנה לגבי, מעין זה
ממתי אפשר לברך על  חילוקי דעות נםשיש

כבר  א"וי, אחרי שבעה ימים דוקא א"י. הלבנה
דעת נעשה כ, מרץ וא"בא מהרי. מהיום הראשון

, ה ימיםשמלאחר של ,אומרה תלמיד רבינו יונה
כי  .שזה האמצעמובן  פה. כי זו סברא ממוצעת

כ שלשה "א, זה שלוש וחצי, אמצע של שבע
 ,באו כאלה ואמרו .ימים זהו כמעט האמצע

שכבר כ, וקצת גם אחרי יומייםאפשר לברך ש
האור של  כי, נכנסה שעה אחת מהיום השלישי

להמתין ולא צריך  ,מאיר בעולם הלבנה כבר
, מקצת שלשה. יםשה ימים שלמשיהיו של

וכי זה , שאלה כךעל אז  ושאלנו .כשלושה
הרי לפי דבריהם כבר התרחקנו  ?נקרא ממוצע

, לכן היגענו למסקנא .הרבה מהאמצע
ץ רוצה להגיד שאפשר לברך "שמסתבר שמהרי

לאחר לא ו, דוקא שלמיםימים שה לאחר של
תי ימים שלא לאחר , שהשנכנס מקצת של

ימים שלמים אלא בעינן שלושה , ושעה אחת
   .כי זהו ממוצע. לפחות
כלל שביאור הדבר הוא כפי ה, יתכןאמנם 

הרבה עוד ו ]א"בתשובותיו תי[ ש"שכותב הריב
הוא לא ' אמצע'שהמושג  ,אומריםמפרשים ה

הרבה פעמים מצאנו אלא  .כמו שאנו מבינים
והכוונה לכל דבר שאינו ממש , שאומרים אמצע

גם  ואה, שני' אפי, בקצהלא  ואהאם . בקצה
ם "לשון הרמבמתבאר מכך ו .נחשב אמצע

שעושים הריוח בעניין  ,]ב"הל' פרק ח[ת "ס הלכות
, ממשלא חייב להיות אמצע ש, באמצע השורה

זה  ,בקצוות ינואאם . פירושו בתוך' אמצע'כי 
ד בקונטריס "וכמו שביארתי בס[. אמצעגם נחשב 

ף ד, ץ כרך שני"הנדפס בסוף פסקי מהרי, צרופה' אמרת ה
ובבארות יצחק על פסקי , ה וראיתי"א ד"י' ג סי"תקמ
ה "כ סוף ד"א דף ק"דברים הנוהגים בסעודה סק' ץ הל"מהרי

ה "ד' ח אות ד"י' ב סי"ת עולת יצחק ח"ובשו, רבינו המחבר
  ].ן"יב. ולשון
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כי . אולי הדיוק שאמרנו אינו מוכרח, זה לפי
שזהו כשאתה אומר פה גם ש ,יכול להיות

אלא , ימיםהמספר ר אינו ביחס להדב, 'ממוצע'
היא שזהו האמצע ביחס לדעות הכוונה 
הרי יש דעות בפוסקים , דהיינו. הפוסקים

י גיקאטילא "הר, ימים שבעה שמברכים לאחר
שיטת כך , א מיום ראשון"יו. ע"ומרן בשו

דעה שהיא בין  נהויש ,ג"י והסמ"רשום "הרמב
זה יהיה ממוצע ש מחייבלא , כ"א. זה לזה
אלא מבחינת חילוקי , הימים מספרת מבחינ
היא לא לפה ולא  ,זאתשדעה , כלומר. הדעות

נוטה קצת זה  ולא חשוב אם במציאות, לפה
  .לצד השנילפה או 

בדברי , ד"אפשר ליישב כך גם בנ, כן אם
רוצים , שמבחינת הדעות, דהיינו. שושנת המלך
לא לתפוס את  ,דהיינו .ממוצעתהללכת בדעה 

. אלא ללכת בדרך פשרה ,השיטה הקיצונית
דבר נחשב ה, זהאפשר להבין שגם באופן 

  .ולדרך ממוצעת לפשרה
  

דוקא למה  ,לפי שושנת המלך :אלה מהקהלש
   ?לפני החתונה יומיים, מיום רביעי

 מתחילהשאז  ,הוא אומר :א"תשובת מרן שליט
לפי שאין מתחילה , כך לשונו. עיקר השמחה

זאת . לךרק מיום רביעי ואי ,השמחה העיקרית
וכנראה הוא מתכוון , שהם הכירו המציאות

 זאתהוא לא אמר . כמו שאמרנו, נאלחִ 
בלילה נא את החִ עשו אבל כיון ש, במפורש

היום . לכן התחילו לומר זאת מאז, שלפני כן
נמצא , לפני כןשבוע נא את החִ עושים כ "בד

, כ אז"משא .שמתחילים בשמחה ומפסיקים
מאז ו ,עיה ביום רבימתחילהיתה  שמחהה

זה . גברתומת השמחה היתה מוסיפה והולכת
כך הם ראו והרגישו את , ין של מציאותיענ
  .זהיין הענה
  
  

בעניין סנדק ) ג"תשע'ק תולדות ה"ממוצש(תשובה לשאלה 
האם נכון שאליהו הנביא בא בשעת המילה ומוחל , רשע

לגבי גם ן האם הדבר כ, עוונותיהם של המשתתפיםכל על 
  .אם זה דוקא בתנאי שחוזרים בתשובהוה, סעודת חתן

ק תולדות "מוצש[ השיעורים הקודמים באחד

נחשב  הומי, סנדקיין העניברנו על ד ]ג"תשע'ה
האם זה ששמים את התינוק על , קריהסנדק העי

, בשיעור שאלו. או זה שמחזיק את רגליו, ברכיו
כיון , ו"ח רשע שלכאורה אין בעיא אם הסנדק

מוחל על כל ו באשכתוב שאליהו הנביא 
. הבריתהמשתתפים בסעודת כל  שלעוונותיהם 

הרי הסנדק כבר ? בעיאמה ה כ"א, שאלולכן 
   .אינו רשע
שאליהו , זהיין הענכל ה, דבר־של לאמיתו

בשעת המילה ומוחלים על  הנביא בא
דבר  וזה ,כל המשתתפיםעוונותיהם של 

שמעתי טענות בנושא . ורה אין לו מקורשלכא
ים שהדבר בדוי ואין לכך האומר נםיש, זה

  . מקור
מובאת תשובה של  ,]'דף ס[ דרך שיחה בספר

שאלו אותו , א"קנייבסקי שליט חיים הגאון הרב
ה אמר "ל שהקב"היכן נמצא חז, שאלה זאת

הוא ו ?לאליהו שימחול לכל משתתפי הברית
כתוב רק  .זו המצאה .ל"אין כזה חז, כך עונה

דינה של שניצל מ, א"ד ע"יפסחים דף ק' בתוס
 ,מה שמובא בתוספות בשם מדרש זה .םגיהנ

כל לא שמענו שמוחלים על עוונותיהם של אבל 
  . המשתתפים בברית מילה

ביא בשם ה ,]ט"דף מ, ה"ס' סוף סי[ ישמח לב בספר
בסעודת  שהמשתתף, ספר דגל מחנה אפרים

כל  מוחלים לו על, חתונהדהיינו ב, חתן
כי , ספר דגל מחנה אפריםפתחתי את . עוונותיו

אבל ראיתי מה  ,יכן זה בדיוקהא לא ציין הו
זאת כתוב  ,רי הדבר ידועה. כתוב שם וכדלקמן

עצמו מוחלים על כל חתן לש, בירושלמי
, עשיוכך למדנו מגבי , עוונותיו ביום חופתו

ח ֶאת , אצלוכתוב  ּקַ ָמֵעאל ַויִּ ו ֶאל ִיׁשְ ַויֵֶּלְך ֵעׂשָ
מָ חֳ מָ  ת ִיׁשְ ן ַאְבָרָהם ֲאחֹות ְנָביֹות ַלת ּבַ ֵעאל ּבֶ

ה ָ יו לֹו ְלִאׁשּ וכי מחלת  ].'ט, ח"בראשית כ[ ַעל ָנׁשָ
אלא מלמד שנמחלו ? הלא בשמת שמהו ,שמה

ברגע , ורשע גדול כעש' אפי .לו כל עוונותיו
ו זה .לו כל עוונותיו מוחלים ,שא אשהשנו

דגל אבל בספר  ].ג דביכורים"פ[ירושלמי מפורש 
 .ם עמולחתן ולכל הנלווי ,כותב יםמחנה אפר
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ינני יודע א ].בפרשת בא[זהו מה שמצאתי שם 
יכול להיות , 'ים עמווהנלו' םהבבירור מי 

כל מי שנמצא או ל, לשושביניםשהכוונה 
  . יש בזה משהו ,בכל אופן .תןבסביבת הח

מה שאומרים כי  ,כאלה הסוברים ישנם
המשתתף בסעודת ברית מילה מוחלים לו ש

אין , על עוונותיו שמוחלים לו חתןאו , תיועוונו
אין פירושו  .זהשישנה ביום סגולה י הושז הכוונה

כבר מוחלים לו על כל  ,שהאשא נבגלל שש
רק אם הוא חזר , כל זה מדובר. עוונותיו

 דברה, חוזר בתשובה ינואאבל אם . בתשובה
  . לא יעזור

וכי , ווא מעשההרי המקור , לכאורה קשה אבל
' הגמהרי  ?חזר בתשובה עשוש סלקא דעתך

ו הוא עש', אומרת ]א"א ע"דף י[ מגילהבמסכת 
. שעו מתחילתו ועד סופוהוא בר ',אבי אדום

   .שמע מינה כי הוא לא חזר בתשובה
כי זה כתוב  ,נכון דברה אולי, דברשל  לאמיתו

ו וילך עש'על הפסוק , במפורש בבראשית רבה
ו דעתו מלמד שנתן עש ',אל ישמעאל

במפורש שעשו נתן דעתו כתוב  .ירלהתגי
שהדבר הוא  בהחלט מסתבר ממילא, להתגייר

וזאת בעיקבות  .רק בצירוף שחוזר בתשובה
 אולי. ישמעאל שכבר חזר בתשובה כנודע

דהיינו יש לו , כ להתאמץ"ינו צריך כאהחתן 
 אבל לא כשאינו חושב על כך, זה מצטרףזכות ו

  . ן בזהימעוני ינואבכלל או ש
מה הבעיא אם , זאת בשיעוראלה ש כששאלו

 ענינו? ותיומוחלים לו כל עוונוהרי , סנדק רשעה
אבל . הלחזור בתשוב דוקא אם הוא רוצהזה ש

ינו רוצה או לא על אחד שרצונו רק להיות סנדק
אם לא יתנו לו  ,ויש שאדרבה[ .לחזור בתשובה

ובכלל לא יגיע לברית , הוא יכעס, נדקלהיות ס
ולכן , כסנדק ו אותושיכבד הוא רוצה רק]. מילה

   .הדבר אינו מועיל
, א"ל' ב עמ"ח[ ו בספר עץ הדעת טוב"מהרח כותב

כי עשו שב  ,למדנוהעניין מזה  ,]מאמר לחתן
 ונקראת ,נמחלו לו עונותיו ןכל וע ,בתשובה

הוא  ,פ תולדות"וסר "ל בב"ש רז"וכמ .מחלת
 ,וילך עשו אל ישמעאל ,מביא את המדרש הזה

מלמד , חלתמ .להתגיירו מלמד שנתן דעת
, מהפסוק זאתהוא מדייק ו .ונותיושנמחלו לו ע

ות כנען בעיני וירא עשיו כי רעות בנ, מרוֹ וזה אָ 
זאת הוא  .יצחק אביו וילך עשו אל ישמעאל

רעות בנות כי הוא התבונן בעצמו , דהיינו .ראה
עובדות ה נכריותעד עכשיו יש לו נשים , כנען

ולך הו ,שיות מעהוא רוצה לתקן א כעת, ז"ע
הרי ישמעאל ו ,אל ישמעאל בן אברהם אבינו

כתוב מלכתחילה ש למרות. חזר בתשובה
ל "חז, ראתה את ישמעאל מצחק ששרה אמנו

ישמעאל  אבל כעת, ז"דהיינו עובד עאומרים 
עכשיו הוא , ה ממה שהיה בעברחזר בתשוב

הוא  לכן, עשיו ראה שישמעאל בסדר. צדיק
הנה עשו רצה  כי ,רכלומ .רוצה לקחת את בתו
ה בתחיל חטאמאשר  בהעתה לשוב בתשו

 תא ,אשר נשא נשים רשעות מבנות חת
והוא  ,ז"יהודית ואת אהליבמה עובדות ע

ותכהין עיני יצחק מעשנן של  .ז"עמהן עובד ע
 ןייה ותה"ו ל"כ בבראשית רבהש "כמ ,אלו

ועתה שב  .מורת רוח ליצחק ולרבקה
ם עובדות וראה כי נשא תחילה נשי ,בתשובה

וכיון שראה  ,ז ומורות רוח יצחק ורבקה"ע
ויקח את , חזר בתשובה ,ת בעיניוושהיו רע

שהיתה ממשפחת אביו , מחלת בת ישמעאל
אמנם הוא לא הוסיף את  .ל"עכ .אברהם ויצחק

אבל כנראה , בהשישמעאל חזר בתשו ,זהפרט 
  .נקודה הזאתחייבים להוסיף 

דבר ה מה מקור, ופן נחזור לשאלתנוא בכל
זוכים ונמחלים  ,משתתפים בברית מילהשכל ה

 הבאנו שישנם הטוענים שזו? להם עונותיהם
ל "בספרי חז, אכןו .והדבר בדוי, המצאה
 יש לכך מקור, אבל. דבר אינו נמצאה, שלפנינו

בעל ספר  ,בשורה אחת זאתכותב  .נעלם
כנראה הוא . הכפוריםן יום יבעני ,חמדת ימים

וגם  ,שנמצא בידינומה  פ"עכ, המקור הראשון
אבל עוד מעט . א לא ציין את מקור הדברוה

כתוב לפני כמה כבר  דברהנמצא ש. תראו
 זאת לגבי יום הכפוריםהוא כותב  .מאות שנים

אברהם אבינו נימול ביום , בסוף פרק שביעי
ל "חז וזה .ל"זכמו שאר, הכפורים בשחרית
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' תוסו ,בפרקי דרבי אליעזרכתוב כך , מפורש
 ].ה אלא"א ד"א ע"דף י[ ה"רמסכת ב אתזמביאים 

 .מצוה לרוץ היום למצוה זו ,לכן הוא אומרו
 ,ביום כיפורברית מילה אם יזדמן לך , דהיינו

 כי זהו מעניינא, ותגיע לשם תעשה השתדלות
 .ה נימול ביום זה"שהרי אברהם אבינו ע, דיומא

כי אליהו  ,מה שאמרופי ובפרט ל ,והוא מוסיף
כי  ,ם שם אצל כסאושואל כפרת הנמצאי

הוא כותב  .אותה אנו מבקשים כהיום הזה
שאליהו שואל כפרת הנמצאים ', אמרו'בלשון 
 .כנראה הוא בעצמו לא ידע מה המקור ',שם וכו

דבר שהיה מקובל  ושזה ,אבל בכל אופן רואים
  . בזמנםכך 
 ,]ב"ק י"ס ד"סימן רס ד"חלק יו[ לחן גבוהבעל ש בא

הרי  .ואומר כך ,ניקימולכו משאלורבינו יוסף ל
שמצוה  ,אור זרועמובא בפוסקים בשם בעל 

, רי סנדק ומוהל צדיקים ויראי שמיםר אחזֵּ לחַ 
ואם , כיון שאליהו צריך לשבת על יד הסנדק

לא רק  כ"א', מן חק ירחם השם'הסנדק יהיה 
אלא שהוא , ירצה לשבת על ידולא אליהו ש

רוצים אם  ...אמות' יברח ממנו לפחות דעוד 
צריך שהמוהל  ,זכות שאליהו הנביא ישב שםל

, כך כותב האור זרוע .והסנדק יהיו צדיקים
אבל טוען בעל  ].שם[ ע"א בשו"הרמ זאתומביא 

שהרי  כיון, אולי לא חייבים כן, גבוהלחן ש
בהתחלה . נמחלים עוונותיהם של המשתתפים

כיון שנהגו לעשות כסא , כך הוא מסביר
אם כן צריך , סנדקשל לאליהו סמוך לכסא 
כדי שישב אליהו זכור  ,שהסנדק יהיה צדיק

לפי המדרש ו, אבל הוא אומר .לטוב אצלו
שאין אליהו בא לברית מילה אלא שאמרו 

ה את כל עוונות הנמצאים "מכפר הקב כ"א
ב "הרב חמדת ימים בקיצור בח והביאו, שם

יכול להיות , הוא טוען כ"א .סוף פרק שביעי
הוא ו, צדיקוהגון ם יהיה אדלא  קהסנדגם אם ש

לא היו ש, ובעיר אומר שכך היו נוהגים בזמנו
שלפי מדרש זה אומר הוא ו ,מקפידים על זה

  . בהחלט מובן דברה
שדברי בעל אל תחשוב , הוא אומר כך כ"א

נכון שזהו . חמדת ימים הם רק לגבי יום הכפורים

לומר  ונתוכואבל , מדבר הנושא שעליו הוא
כ "א, זהכפר ביום שכיון שאנשים רוצים להת

אלא בכל יום ויום  .ילה מוסיפה זכותברית מה
ה גוזר על אליהו שילך "שהקב, השיש מיל

קנאתי כי עזבו  קנא'משום שאמר , מצא שםויִ 
חייך שבכל  ,ה"ל הקב"א .'בריתך בני ישראל

אתה , מקום שבני ישראל מקיימין מצוה זו
במו  ולראות ,אתה צריך להיות שם. תהיה שם

והפה . מקיימים ברית מילההם כן אעיניך ש
בא  כ"א .יאמר שקיימו, שאמר עזבו בריתך

 ,שמעתי שיש במדרש ז"וע ,שולחן גבוה ואומר
אומר  ,שאם יש איזה רשע באותו המילה

הולך לשם משום פלוני איני  ,ה"אליהו להקב
 ,ה מוחל כל עוונותיו"והקב .הרשע שיש שם

ן כ אין אנו צריכי"א .כדי שילך אליהו לשם
לבקש איש תם וישר , לדבר הזה של אור זרוע

דכל העומדים שם הם , להיות סנדק או מוהל
   .צדיקים כל העומדים שםעכשיו  .י־עוןמכופֵר 
והוא בעצמו  ,הכל כך פשוט אינה ,זאת מסקנא

סיבה  נהשיש ,הוא אומר .דבריו חוזר בו בסוף
כיון , יםצדיק יהיווהסנדק  לכך שהמוהלאחרת 

הדבר וממילא  ,וונות טובותהם מכוונים כש
ר ין קשא, דהיינו .יה כמותםגורם שהתינוק יה
שיכוונו כוונות אלא , צדיקיםלכך שהם עצמם 

שפיע טובה על דבר זה יו ,םהטובות במעשי
נ בעניינים "ת עוד נרחיב בל"בעהי. התינוק

  .דלעיל באחד השיעורים בעתיד
  
  

השלמה (הם סיום ימי הדין  ימי חנוכההמקור לכך ש
  . )ע"תש'ק מקץ ה"לנאמר בעניין זה במוצש

הקשור לימי , דומה לזהלהגיד דבר  ברצוני
 כךברנו על יד, בספרי צדיקים כתוב .החנוכה

גמר החיתום של ש ,]ע"תש'ק מקץ ה"ממוצש[ בעבר
כך בהרבה מובא . וא בחג החנוכהה, כ"ה ויוה"ר

 מקור לא נמצאש יברנו בזמנו על כךדו, ספרים
אלעזר  ר"להר, מנחת אלעזרבעל כותב . לדבר
 ,]ו"בשער יששכר מאמר ימי אורה אות ל[ שטממונק

לא  ,אין לו מקור, ל"שדבר זה אינו נמצא בחז
לא , לא במדרשים, ירושלמיבתלמוד בבלי או 



 ד"שכ'ג ב"תשע'ה וישבק "מוצש

9  

מקובל דבר האבל , י"ק ולא בכתבי האר"בזוה
 חלק מהצדיקים שהביאו, מאידך. איש מפי איש

אכן ו. י"רמובא בכתבי הא דברהש, זאת כתבו
כזה יהיה רק במסורת דבר ש ד לא מסתבר"לענ
   .מבלי שייכתב בשום ספר, פ"בע

זה  שבועב, שנההה "הקב זיכנו, 'ברוך ה אבל
 ,תשימו לב. המקור זכינו למצוא היכן, ממש

ענייני חודש [הוא מאותו ספר חמדת ימים המקור 
   ].אלול פרק ראשון

ת מסיבוש נם כאלהיש ,ספר חמדת ימים, כידוע
, לא עיינו בושאו , ואינם רוצים להביאידועות 

 שבעניין זה, האמת היא. שםנמצא הדבר אבל 
אלא הדבר מובא כבר בספר טור , היחיד אינו

חיבר . שהוא מוסכם ומקובל על הכל, ברקת
ח "שהיה תלמידו של מהר, ח הכהן"אותו מהר

בעל טור ברקת ש, ואה יןיענאולם המ .ויטאל
 .'כמראה הבזק'ממש  ,זאת ותבוחמדת ימים כ

את י "בפרט בחמרואים  הרבה מעיינים, דהיינו
רק במקום כי  ,שמים לב ינםאאבל , הפרק הזה

ין יענוכותב ש ,חנוכההוא מזכיר שם את  אחד
ואמרו  ,כך הוא כותב .עד החנוכההכפרה מגיע 

הוא מביא  .מאלול ועד חנוכה, ם דרךהנותן בי
אים ברו הנביידבר גדול ד, ל"מאמר חזשם 

כי בימים האלה נמצא  ,בחכמה שם רמז
   .רה משאר הימים למעלהת האתוספ

 ,]ו"ב הל"פ[ ירושלמי במסכת שבתזהו  למעשה
מן העצרת ועד  ',ם דרךהנותן בי'ורבנן אמרין 

 .מן החג ועד חנוכה ',ומים עזים נתיבה' .החג
נותן 'ה "הקב ,בים אדם שרוצה לפרושׁ , דהיינו

בני אדם נוסעים ', הבחסדי , כלומר. 'ם דרךבי
מן 'דוקא בזמן של  ואבל זה .בים בלי סכנה
כי . דהיינו משבועות עד סוכות, 'עצרת ועד החג

, אבל .ממילא אין סכנה לפרוש בים, זה קיץ
בזמן זה , מן החג ועד חנוכה, 'ומים עזים נתיבה'

מסביר ש או כפי .זאת רק לנתיבלצמצם  יש
כיון , םולא בימי ללכת רק בנהרות, קרבן העדה
 ,חורףהזמן של הכבר  ועד חנוכה זהשמסוכות ו

ע וסממילא יש סכנה לי, רוחותגשמים ו הם ימי
או לפי פירוש בעל . יסע בנהרתולכן  ,באניה

. לאדם שמוכרח ליסוערק שהכוונה  ,פני משה

כיון , מכך נמנעיםשהרבה בני אדם  נםישאבל 
כמה מעשים הירושלמי מביא . נהיש בזה סכש

ביקש רבי כהן מרבי , למשל. ין זהשהיו בעני
אני רוצה ליסוע בים מן  ,אמר לו ,חייא בר אבא
ו "ביקש ממנו שיתפלל עליו שח ,החג לחנוכה

, בסדר, אמר לו. נסיעהעת ההיה בסכנה בלא י
אבל מצד שני הציבור , אני אתפלל עליך

, צה שירדו גשמיםהציבור רו ,מתפללים לגשם
ודאי  ?שלהםשלי או ? תפילה תתקבל כ איזו"א

 כעת, ממילא .שתפילתם תבטל את תפילתי
אמנם אני  .ולא כדאי שתיסע, זה זמן גשמים

שתפילתי  אל תהיה בטוחאבל  ,תפללא
 כי מסתבר יותר שתפילת הציבור, תעזור

 .בו רוחותזמן שאמור להיות כיון שזהו , תתקבל
, דהיינו .קטור רגלך ,הא דאת קטר לולבך

זה מזמן  ,מתי שאתה קושר את הלולבמ
מסוכן  אלהכי בימים , יםיתקשור את הרגל

   .ליסוע
הביא את  ,]'א סעיף א"סימן תקפ[ טור ברקת בספר

 ]בחודש אלול[בימים אלו , כךמאמר זה וכותב 
רבות סליחות ותחנונים עם הציבור טוב לה

 או ילמוד, עד אור הבוקר כ ללמוד"ואח
 ,ל"כך אמרו חז .כפי מנהג המקום מתחילה
ולא על . מאלול ועד חנוכה ,ם דרךהנותן בי

 בזה להודות נראהג כי ה"ואע, ירשו כךנם פח
, במים רבים דםאודיע דרך לבני הש, ה"להקב

דרך ארץ  דםאילמדנו מזה בני הוגם מה כי 
, שלא לפרוש בים הגדול מזמן חנוכה ואילך

ר יקט ל עד דאת קטיר לולבך"זכמו שאמרו ח
י טור דברחמדת ימים העתיק את בעל  .רגלך

ט מלוקהספר  וחמדת ימים זה, כידוע .ברקת
, זאתהוא לא העתיק שורה , מהרבה ספרים

אבל מפה  ',דהיינו עד דאת קטיר לולבך וכו
באותו מובא  דברכי ה ,םו מקורזה אכןראיה ש

שזה לא האמת היא . הדברים בהמשךירושלמי 
' פרשה ו[אלא גם בבראשית רבה  ,ירושלמירק ב

 ,אבל הוא מסביר. הזה מובא המאמר ]'אות ה
כי בימים אלו נמצא , 'הם ידעו דרך ה מ"מ

וזה , רה משאר ימות השנה למעלהתוספת הא
ה למחול "היה מזמן שעבר שנתרצה הקב
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בחסדו ה "הקבואילך ומאז , לישראל כאמור
 על ידי אורות עליונים ,פותח בים העליון דרך

 מקורמפה , כ"א .אלושמתגלים בימים 
 לפי הגירסא שלהם כך יוצא .הדברים

מן החג 'שלפנינו כתוב בירושלמי  כי, בירושלמי
 ',מאלול ועד חנוכה'אבל הם גרסו , 'ועד חנוכה

ל מדברים "חז, נודהיי .ומפרשים שיש פה רמז
 ,םאבל לפי דבריה, על סכנות הים שלנו, פשט

כדי וזאת  ,האורות העליונים תח מקורותנפ
א ממיל. למצוא דרך לאנשים לחזור בתשובה

האורות . עד חנוכה שימי הדין נמשכים, יוצא
האורות כנגד  םה ,שלנו חנוכה הגשמייםשל 

   .הדבר מצטרףביחד ו ,הרוחניים
, אומריםכפי דעת ה, וכך גם מסתבר, מובן מפה

כאלה  נםכי יש .שהכוונה עד סוף ימי חנוכה
אבל אם , שהכוונה עד ערב חנוכה ,שאמרו

מסתברא , אומרים שזה תלוי באורות העליונים
שקוראים בו , שזה עד היום האחרון של חנוכה

  .זאת חנוכת המזבח בספר תורה
  

נה יש, אדם יתעוררעכשיו י שאכד ,לכן
עד שאנו מגיעים , המעשים אפשרות לתיקון

ימים של אור וריבוי , לימים אלה של חנוכה
של עם ישראל ניצח התורה  ימים שאור, תורה

 .לכך מוכשרהו הזמן זה כ"א, את החושך של יון
שעדיין יש קשר עם הימים  ,אבל צריכים לדעת

תיקון נה אפשרות לעדיין יש, הנוראים שעברו
   .מים אלהיאפילו עד , המעשים

סים ה שיעשה לנו נ"בעז, ברוך הוא יזכנו 'ה
לאבותינו בימים ההם כשם שעשה  ,ונפלאות
   .ר"אכי, בזמן הזה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  !הודעה חשובה
  , בעיקרי שמיעה "שיעור זה הוקלד עפ

  . העורךלפי הבנת  הּ גָּ נערך והֻ 
  ,קודם הוצאתו א"היה לנגד עיני מרן שליטהשיעור 

  ,שיפר ותיקן דברים רבים, והוסיף מקורות
  , אולם מפאת העומס הרב המונח על כתפיו 

להאיר ולהעיר , בור הגהה מדוקדקתענבצר ממנו ל
 .ה כבשיעורים שעברובהרחב

  
בכל ספק או שאלה המתעוררת , האמור לאור

  את הדבר יש לו לברר היטב , למעיין בשיעור זה
  .א"להלכה ולמעשה אצל מרן שליט
  . הערות ותיקונים יתקבלו ברצון

  

  דרושים
  פעילים ברחבי הארץ

  "מנויים לחיים"להחתמת 
מילגה חודשית נאה 
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  'פרטים בטל
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