
 
ועש״ק לס׳ התהלך לפני והי׳ , יום כניסת נח ומשפחתו לתיבה ויום פטירת מתושלח, עשירי לבול, ה"ב

 .שנת הקהל את העם, ה׳תשע״ו, תמים
 מכתב ברכה

, שלמא רבא קאמינא, ולדלא קחזינא מברכינא, למאן דלא מכירנא כתיבנא, דלא חמיתי׳ ודלא ידענא
, מפי כתבם ולא מפיהם יקום דבר, אכנהו ולא ידעתיואדמהו , אספרה כבודו ולא ראיתיו, חסדא וחינא

גדול מרבן , ה״ה כשמן תורק שמו, בכל לב ולבוכבודו מחול , צורב העוסק בחוקי חורב, מכותלי מכתבו ניכר
 .אב״י בעי״ת רמת בית שמש וחובר חיבורים מחוכמים, אנקיןשליט״א  ארי נח, ארי במסתרים, שמו

, מעשה ידיו להתפאר, לעלות בהסכמה לעומת מחברתו, שואל ארי נעשה, נדרשתי לאשר שאלוני
אשר , ארי בין הרחובות, ארי עלה מבבל, איש חי רב פעלים, די שדר לן מר, מגילה עפה כתובה פנים ואחור

ועשה , קיבץ וריבץ והקהיל, ומיגו דזכי לנפשי׳ זכי לחברי׳, ל כל קוץ תילי תלים של הלכותע שנה ופיר״ש
, מפי ספרים וסופרים, מוקף כעכנאי, מקרא מועט והלכות מרובות, הלכות גדולות שנו כאן, ים לתורהפעל

מיישבי עולם , הליכות עולם לו, בלשון עם ועם, והכל בשפה ברורה ונעימה, מקום שמחתכין בו הלכות
 .ייחא לעליונים ולתחתוניםח וננ, במשנתם

, פש בחפש מחופש הדק היטבבאשר אין הזמן גרמא לח, ואם כי נבצר ממני למלאות משאלות נפשו
ואנא טרידנא במילי דמתא לא , שמעתתא בעי צילותאו, הבת יד כהתהיד הכוו ,וממשמשות בידים עסקניות

תמכתי יתדותי  – עד שיהא הדברים מחוורים כשמלה, ובהלכה למעשה אין עד נעשה דיין, יתנוני השב רוחי
עדיו , ליואיש איש שתו עדיו ע, בשבח המגיע לכתבים, הם מסכימים לדברי תורה, בסהדותא דרבנן

להא דתנו ואף אנן תנינא , בקודשראו הליכותיך , כולם מתנבאים בסגנון אחד, בחותמות שבמקדש זכין לו
 . אינהו בדידהו ואנן בדידן, רבנן

שיזכה לישב , וישראל עושה חיל, כה יתן ה׳ וכה יוסיף לאמץ לבו בגבורים, אלא לברכהולא נצרכה 
, ולהגדיל תורה ולהאדירה, להשיג ארחות חיים, ארבע אמות קונות לו, לה של תורה ויראת ה׳ טהורהבאה

ארבע אמות של , ועל ראשו יהיו תמים, כי חיים הם למוצאיהם, באר מים חיים, ויפוצו מעיינותיו חוצה
ת צופה הליכו, ונחת דקדושה, מתוך מנוחת שלום השקט ובטח, נר מצוה ואור תורה, תורה ושל תפילה

עתיד אליהו לדורשה ולהשוות , עדי ביאת ינון, והי׳ כעץ שתול אשר פריו יתן בעתו ועלהו לא יבול, ביתה
   .ותיכף ומיד ממש, לב אבות על בניםוהשיב , המחלוקת

  ז באנו על החתום"וע
 

 
 ןברוי' הרב יוסף ישעי   י הרב אהרן יעקב שווי

 צ"חבר הבד    צ"חבר הבד

שלא תהא ביאה ובכדי , בהיותי בזהו
ציבה ציונים אשר מרתי אא, ריקנית

אחת הנה , בעברי בין בתרי ספרו, עמדי
וטל , ויהא המועט כמרובה, ואחת הנה

  .ילין בקצירי

שאין קפידא לאפות בעצמו ויכול לקנות מן  נוטהמביא דעת  ,ק"בנוגע לאפיית חלה בעש, ריש ספרוב .א
 מלקטים , תר ליקוטיליקוטי ב, שותווהלכו בו נמ ,ארץ לי להוסיף בדבר שחקרוה שרים נכבדיומה  –. השוק



- ב-
וגם  ."ואין לשנות" ברור מללו (רמב' סוסיח "או)א "הרמ' שהרי ד, תמה תמה אקרא, אבל. דדרא בתראה

ולא ניחא להו למרייהו . ר השביתו המנהג"שבעוהכך מתרעם על ( ה והוא"ד)אתר ל על "ב בבה"במשנ
 . בסתמאכ "משא, ףביתו עדישלום  – ובכגון דא, אז"וטעמים אחרים עד חולשה והניחא במקום. מימר הכיל

ח המנהג "עדיין לא יצאנו יד, מ"מ – בלית לן בה, בקונה חלות המיוחדות לשבתשואף שיש שחילקו 
. ג(אתרעל  עודש ו"ראה מחהו .ד"קוססא "כבמג) לתקן חלתו של עולם( א"הרמ' לכ)בכדי ללוש שיעור חלה 

כבוד שבת בעצם אין כ "וא, (כדלקמן, ט בזה"וכהשקו) פחות משיעור חלהה "בלאאופה ג ש"ל כן בכה"יואו
 . בבית' האפיוגוף 

ראה נ, דמשום כבוד שבת ללושהעתיקו הטעם ש ,הפוסקים אשר מפיהם אנו חייםשבלשון , אלא
כ "משא) להטעם שיהא חם כיום הלקחו ה גם"כ' ולכאו. הא מכבוד שבתוה' והאפיהלישה שגוף מדבריהם 

 . (רלקנות פת פלט אם העיקר שלא

ולהמובא בפוסקים . ואו כשיעור חלה, אם עדיף לאפות מדי שבועב, אצל חכמי זמנינוט "להשקו, מינהו
ו באופה כמה "כ וק"כש, נראה במוחשוכ, (י במקומו"סדה) לפני יום ששי נצטנן ונפגם טעמובאופה ש

 . ות מראששבוע

לחם שנילוש ונאפה היום כלחם טעם אין ס "סו – ר"א בפריזעוניתן להקפי ,ינו אכשור דראף שבימוא
תירו ו הט גם בזמנינ"מהוהרי , שיש בזה הפסד וחסרון טעם, ט"יו' וכמפורש בהל, שנילוש ונאפה אתמול

פעם  לקיים מצות הפרשת חלהטפי עדיף מקום לומר ד, לפניושוה הכל מי שבש, ומודינא. זט"לאפות ביו
 . חש"ב בעוולחמם ש, בכמה שבועות

סוף תפלת מוסף , טשובנהורא ברדיכתר ' להוסיף ולציין לסייש  –בענין אמירת אנעים זמירות . ב
 . ינו מביןבחומר הענין כשא, ה"ש בשם השל"עיי, לשבת

                                                 
 . ג כאן' להלן בהעאבל ראה   א
 . יוחדות לשבת אצל האופההיו חלות מ ב"בזמן המשנאם ב, במציאותע ובירור "וצ  ב
אותן הנשים ' ואפי: ג"ח ס"ד סשכ"יו( ע"ג בשו"עהנדפס )י "בהכ ה"מש, עד היכן הדברים מגיעים, לך נא ראה  ג

יולדות שאוכלו על שולחן אביהם אופין מכיסם שיעור חלה כדי שיהא חייבה בחלה וחושבים זאת למצוה רבה ליטול 
 . י כאן"ח להחו"ז הוא במקו"ועד. ש"חלה דוקא בע

 שבזמנם היו)יולדות ' אפיה' שנזהרו אפי, צא ולמד כמה נזהרו במצוה זוו. מדוע חרדו כל החרדה הזאת, ריהםבלדו
 . הוציאו מעות מכיסם לצורך זהלא עוד אלא ו, (ק"ירדו ממטתם להדליק נרות בעש ועד שלא, הבריאות ביותרחלושי 

אבל להעיר . ]ואולי השתמשו בזה במשך השבוע. שכן עשו אף כשלא נזקקו לשיעור חלה בשבת, ות דורשיןומשמע
 [. א"ז ס"ד סצ"א יו"מרמ

 שכל אחת תטול חלה ונחשביםז "בערב שבת שמנהג הנשים להקפיד ע(: ב"ח סק"ד סשכ"יו)ז "הט' ולהעיר מל
 חלה [הפרשת]שבת בשביל בעיניהן לחיוב לעשות לחמים לכבוד 

 
' בהעשז "הט' י מדאל תשיבנו .ט דלקמן"בהשקוגם  מ"ונפק. זהו עיקר הטעםשצאת דבריהם נראה ומסנון הר  

, "לחיוב"נחשב ז "ה" בעיניהן"ש, ע"מצמיירי שם מצד מנהג הנשים  (2. ע נוסף על עיקר הענין"הו (1 :כי – הקודמת
   .א"ברמז "עורר עגוף המנהג שז "איו

חו וד מצוה בו יותר מבשל"וע] ."כל אחד בביתו": והוסיף. ב"ט ס"ב ובסתקכ"ע שם סי"ז בשו"אדה' וכן מדוייק בל  ה
 . [(נ"ז סר"ע אדה"א לשו"ראה קו)

 .ד פת ישראל דוקא"ע( ג"בסי)ע "הוסיף כענין בספמה שכן בו. בזה מ בדיוק לשונו הזהב "יכו בכרהאכבר ו
 ו
, כח תורת חלהתשמלכחילה הוא רק כדי שלא תש, ל"כ בחלת חו"וכש, ז הוא דרבנן"מצות חלה בזה, ובכלל 
 . כ כבוד שבת שהוא מדברי קבלה"אמש

ובזמנינו מסתבר שאין בזה הפסד וחסרון , ש"לכתחילה בעשיכולים להקפיא הבצק ולאפות מ, ל"ועצה טובה קמ  ז
ההכרעה המקובלת בפי׳ ״ע״מ לחלק״ שאלא . מ לחלקה"עושה עיסה עחיוב חלה בט ב"חתינן להשקונאלא ד. טעם

בר״י קורקוס בכורים וכבר נז׳ כן  .עיי״ש שהוכיח בכמה ראיות, ה"ד סרל"יובשו״ת הצ״צ  ה"וכ. שהוא לחלק לאחרים
גמר בע אם "ויל] .ש הבא"סיים בעול, אפות מידלהתחיל לצה בדוקא יכול והרו. אהואין לנו לחוש לדעה יחיד .פ״ז ה״ח

 [.ש לכבוד שבת"בעבכלל ללוש ולאפות בעצמו  שיהא בכלל , סגי' האפי
 –ה לחם "תוד)אל ירבינו יחד, אדרבהו)לא נז׳ כן בראשונים חקרוה בטעם שמה ש, עיקר העניןב, א כתבנו"מקוב]

, שלא נז׳ לרוב פשיטותו, בענין זה מעולם הי׳ פשוט אצלנוש – ( כ בכלל"שמא לחלק לעצמו ג' מספקא לי( ב, לזברכות 
ומזה , בנוגע לנחתום( חלה פ״א מ״ז)שמקור הענין דע״מ לחלק נז׳ במשנה  , עוד והוא העיקרו. כיון שזהו פשטות הפי׳

וממילא לא נזקקו . בנחתום פשוט דמיירי במחלק לאחריםוהרי . מסתעף השקו״ט בירו׳ בנוגע בעה״ב שבדעתו לחלק
 .[וראה כעי״ז בביהגר״א יו״ד סשכ״ו סק״ז. לפרש שכ״ה הפי׳ בכלל

 . אין הכרח שתהא כל שבוע, ש דייקא"הלישה בעו  ח



- ג-
, אומר מהישן ומן החדש, להביא מכל הבא לידו, לא כדרכוש, שלא הביא בספרו כאן, ותמיהני קצת

 . מ"אכו. טשיר היחודנוגע לב, יתר על כןו, כ"כו זהשפקפקו במה 

סגור ששת ימי המעשה וביום ' יהיכ "פ לה"ג ע"סקלח "אוש ולבלהעיר מ –במנהג פתיחת הארון ו
 . יהארון פתחויח "ט ור"שרק בשויו, השבת יפתח

 . סגר עלינו הדרךשכמעט ו. במקום שאמרו להאריך קיצר בדבר –בנוגע לשתיית שיורי כוס חבירו . ג
 השותהבמכיר ב, יבבאינו איסטניס, בנוטל מעצמו: יאחילוקים בדברכ "וכשהמעיין בדברי הפוסקים ימצא ו

 .(יגכמשמעות דבריו, ד"לא רק בשעהו, שפיר דמיד)ת הפה מקנח מקום נשיקב, שאין בו חולי

( ב, תמיד כז)' סתימת הגמה בין סתירה ליישב דרכים  מהכ ,הפוסקיםכ "הא מילתא תליא במשו
כה זדמ( ב"ז וסכ"ע סט"ח סק"או)ע "השו' קצת בדוכן מה שנראה , (ארחות חיים' הנק) ולא הגד"לצוואת ר

ז "במג "בפמכן להעיר ש[. ח"סקז "טכ ה"למש( ב"סכ)ע "השו' מדהקושיא  –ובסגנון אחר ] שטרא לבי תרי
ז שבמדינות "העיר משולחן הטהור סטול. ידשביש הרבה משקה בכוס אין כאן בית מיחושא "באו' כח "סק

וכן  (.טעמו' ולא בי .פ יזהר"וסיים עלה דבענ, מקום ליזהר' שרק בשעת מגיפה וכו)כלל  לו אין נזהריםא
 . טו'ונהרא נהרא ופשטי. הרים מאדזנ אחרותבמדינות "ש, ז"הט' מורים ד

 (פ"מהתוועדות ליל שש, ומעיםמרשימת הש) 233' עז "ש תרצ"בסההנה , ראיקמילתא אלבישייהו יו
' היכי מעשה [ ע"צ נ"מוהריי]ר "ק אדמו"מר כוא. 'ינקהמסובים ואמרו לו שהיא ' נתנו כוס לא: מובא

המאמר ואז  ,טזעל זה[ ע"ב נ"מוהרש]ר "והקפיד אאמו .ושטפו והלה נטלו ,שנתנו לאחד כוסו של חבירו
[. ש באורך"עיי, מדון ומריבה ושנאת חנם' ין מלשרובו ועיקרו בענין קליפת מד]ט "ת תרנ"החלצו דשמח

צ "מוהריי, בנו]ר "ק אדמו"ח אך אצל כ"ל דא"צ' היוהסיבה היתה כי באותה שבת לא  ,נח' בפושוב אמרו 
נקיטנא ו. כ"ע .יזל שנית"המאמר הנע "נ[ ב"מוהרש]ר "ואמר אז אדמו (פארבריינגען)קידוש אז ' הי[ ע"נ

 .קולמוסי שביתתפה ו. שעה שאין הלבלר יוצא בקולמוסו, ניא דמעלי שבתאבפ, נפשאי בקצירת האומר

                                                 
ידוע ו. ל"דו. כ בכתב תמים"משגם ובזמנינו כבר נדפס  .ב"ב סק"א סקל"הובא במג, ו"א סקכ"ת הרמ"בשוראה   ט
  .בעניננו שבתי סופר' ר' יסכ  ב"משגם 
 .וימצא נחת. שהקיף הענין מכל צד ופינה, ו"ח פ"לריהריאות טגימ' במבוא לסיעיין  –הרוצה שיחכים בכללות הענין ו
 .לפתיחת הארון בדמים יקרים נהוג שמכרו הזכות' הלבוש שם נראה שבזמנו הי 'ומד  י

 יא
 .'וכו משום מים הרעים, חשש חולי, חשש צמאון, מיאוס ובושה –השונים תלוי בטעמים  ז"ה, ובכללות 
, (ט על הלבוש"ה ובספרו מלבושי יו"ח סקצ"חולין פ) מודותח לחם, לבושוראה גם ב. ל אתרעע "כ השו"נוראה ב  יב
 . ועוד

כ "משא, מ נשיקת הפה"מחלק בין רואה שתיית חבירו דלד, ש"עייו. על אתר האריך בכל העניןא "סקיר "ובמאמ
 . באינו רואה

שגם , ח"סקם ז ש"הט ד "שהקשו הפוסקים עאלא . מ קינוח מקום נשיקת הפה"ום מקום להדיא דלולא מצינו בש  יג
הרי ו. קינוח סגיבד( ב"להלן סכ)ע "כ בשו"הפכו ממשדמשמע  – שמא יש לו חולי, מו אין לשתותבמניח לפניו ונוטל מעצ

ש לבו –מ קינוח "באיסטניס ל דרק)או באינו איסטניס , ב חולי"שאיבמכיר דרק  –וכבפנים , וצים לא ננעלושערי תיר
  . מ"ואכ. (דועו

  . טמאןכוראה בארוכה בני ציון לי. א שטיפה או שפיכהל דוק"ביין צ ,דידן' הגמ' יאבל לג
 יד
  . ג"הפמ' ר מתיישב יותר על הלב מד"הא' שתי ז"כ עד"מש, בספרו נסמן ,ז"ב סכ"ח ת זבחי צדק"אבל ראה שו 

ה להדיא "וכ. ש בפנים"עיי, להיפך ממש' שם כהנה  – (וס של מצוהכבשיורי ) בשמובספרו ' כמה שהעתיק ש, להעירו
להעיר ו. אירוסיןלענין  –א "מערכת ברכות סל פאת השדהח "דשוראה ב. קידושלענין  –ד "א סי"בתורת שבת סרע

י "ע ס"ה אה"חא "יבי ת"וראה בהמובא בשו. לתינוק כ איסטניס נותנים"ש שאם החו"א בשם הר"ב סכ"ח ח"ארמ
ובביאורים לבעל התכלת מאיזביצא על צוואת ר״א הגדול . חוץ משיורי הבדלה: י ה״ח"ק ממס׳ כלה רבתי פ"וצע. ז"סק

 .ודוחק. השיא הדברים לכוונה אחרת( ב ,נו – ו"תש. י.נ, ג"לובלין תרס, ארחות חיים)
מפי חבירו : ו"ז סק"קטסת "בפרגם וראה . אין לזה יסוד' לכאוו, ולהעיר שהעולם נוהגים היתר בבני המשפחה   טו

שכל ז "עפאוי״ל , ומדאתינן להכא. ״ט יו״ד סקצ״ה סק״ח בנוגע לאשתואבל ילה״ע מסד .אחיו או קרובו' כשיהיגם 
   .אי״ב חשש בעניננו -החילוקים שנאמרו בהל׳ נדה להיתר 

 טז
  .ל בזה"ועוי. סגימקום הנחת הפה קינוח בשל "ר ואולי 

ראה ) "כמוך ממש"באופן ד עצמית  אהבה , אהבת ישראלה זו של שהגיע למד שמי ,(ד הדרוש"ע ז רק"ואי) בפשטותו
ו שותה אינשהרי ה, [ב חשש סכנה"במקום שאי] בדבר ש שיהא איסטניס ומקפיד"ל, (לשם' ב ובבי"פלקדישא תניא 
 . הקודמת' ט שבהע"הסד' ד ד"וע .ש"עיי, ד "ט ה"פנדרים ' המשל שבירווכ, "זולת"בגדר 

 יז
 . ט"המאמרים תרנ' וראה הנלקט בהוספות לס. 11' ה ע"ש תש"פרטים נוספים בסהוראה  


