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עורך הרב הלל מן
רבי שלמה הכה החשק שלמה
]תקצ"א – תרס"ו[ מכתב ידו

מקור המנהג לת"ח להתענות
בבין המצרים
כתב הטור באורח חיי ]סימ תקנ"א[ וז"ל 'ויש פרושי
שמתעני מי"ז בתמוז ואיל ויש מתעני מבשר ויי
וגרסינ בירושלמי מה יש ביניה בי י"ז בתמוז לט"ב
כ"א יו משהובקעה העיר עד שחרב הבית ,וי"א כנגד
שלשה שבועי שהתענה דניאל ומנהג אשכנז היחידי
נמנעי מבשר ויי מי"ז בתמוז ואיל ומראש חודש
ואיל נמנעי כול מבשר ויי זולת שבת שאוכלי
ושותי כדר כל השנה כולה.
כ כתב הרמב" 'י"מ שנוהגי שלא לאכול בשר מר"ח
עד התענית ונהגו הכל שלא ליכנס לבית המרח בשבת,
זו ואסור לשנות מנהג אבותינו' ,ובבית יוס ש הביא
בש הרא"ש שטע הנמנעי מבשר ויי בג' השבועות
שבי י"ז בתמוז לט' באב הוא משו שבו בטלו
הקרבנות.
ויש להביא רמז ברור לשיטות אלו ,דהנה פרשת פנחס
מסתיימת בפרשת הקרבנות מלבד עולת התמיד ומנחתו
וכו' ,והפרשה הסמוכה לה פרשת מטות פותחת במקרא
 "ראשי המטות" ,לרמז שלאחר החורב כאשר בטלו
הקרבנות מישראל ,מ הראוי שראשי המטות ,שה
התלמידי חכמי  היחידי ,ידרו נדרי ויקבלו על
עצמ בימי אלו התענות בבשר ויי ,וזהו שאמר
הכתוב בפרשה זו בדבר הנדרי אודות התנזרות מיי
ועלה אמרינ דלא יחל דברו.
ויש להוסי בזה ,דלא בכדי לעול תחול פרשת מטות
בימי בי המצרי ,לאחר י"ז בתמוז בעת התהוות ימי
בי המצרי  כדי לרמז לתלמידי חכמי ראשי המטות
שעני הוא להתענות מבשר ויי בימי אלו.

עורך הרב הלל מן

הרה"ג ירחמיאל קראם

'מזכר לחורבן לציפייה לגאולה'
הגמ' בסו מסכת מכות מביאה' :שוב פע אחת היו עולי ' רב גמליאל ,רבי אליעזר ב
עזריה ,רבי יהושע ורבי עקיבא 'לירושלי כיו שהגיעו להר הצופי קרעו בגדיה כיו שעלו
להר הבית ראו שועל שיצא מבית קדש הקדשי התחילו ה בוכי ורבי עקיבא מצחק .אמרו
לו" :מפני מה אתה מצחק" .אמר לה" :מפני מה את בוכי?" אמרו לו" :מקו שכתוב
בו :והזר הקרב יומת ,ועכשיו שועלי הלכו בו ולא נבכה?!'
כשהגיעו להר הצופי וראו את הר הבית שומ ,כול קרעו בגדיה .כול הרגישו וביטאו
את תחושת החורב הקשה בקריעה .כפי הדי המחייב את מי שרואה מה שראו בקריעה.
כשעלו להר הבית וראו את החורב מקרוב פרצו בבכי .זה כבר לא היה משורת ההלכה .זה
היה ביטוי נוס לצער הנורא ,שהתווס לקריעת בגדיה.
כול בכו חו מרבי עקיבא שהיה מצחק .כשתמהו מדוע הוא משחק' ,אמר לה:לכ אני
מצחק ,דכתיב :ואעידה לי עדי נאמני ,אוריה דכה  ...זכריה ב יברכהו ,וכי מה עניי
אוריה אצל זכריה ,הרי אוריה במקדש ראשו וזכריה במקדש שני? אלא תלה הכתוב נבואתו
של זכריה בנבואתו של אוריה .באוריה כתיב :לכ בגללכ ציו בשדה תחרש וגו' .בזכריה
כתיב :עוד ישבו זקני וזקנות ברחובות ירושלי .עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה הייתי
מתיירא שלא תתקיי נבואתו של זכריה .עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה ,בידוע
שנבואתו של זכריה מתקיימת .בלשו הזה אמרו לו" :עקיבא ,נחמתנו .עקיבא ,נחמתנו".
וצרי הבי  ,מדוע רק עכשיו הבי רבי עקיבא שנבואתו של זכריה תתקיי?
הבה נתבונ על הדר בה אנו מבטאי את אבלותנו ,מידי שנה ,על חורב הבית .אנו
מתחילי בצו שבעה עשר בתמוז ,מייד אחריו שלשת השבועות ע דיני האבלות המיוחדי
לה .הנהגות האבלות הולכות ומתעצמות .בשלושת השבועות אי נושאי נשי .בתשעת
הימי לבני אשכנז אנו עולי ברמת האבלות כבר נמנעי מאכילת בשר ומשתית יי  .בשבוע
שחל בו תשעה באב מחמירי עוד יותר ,וכ ממשיכי ומתעצמי הנהגות האבלות עד
לסעודה המפסקת ,לליל תשעה באב בו יושבי לאר ,קוראי איכה ונוהגי חמשה עינויי.
למחרת ,בעיצומו של יו תשעה באב .חל מפנה לגמרי לא צפוי .הגיע שעת חצות היו ואנו
קמי מהקרקע וא מניחי תפילי  .בכמה קהילות ישנ בשעה זו מנהגי שוני המבטאי
אמונה בגאולה ובנחמה.
וכא אנו שואלי :הא זהו הרגע המתאי לכ? דווקא עכשיו ,כאשר האבלות מגיעה
לשיאה .בשעה בה הוצתה האש בבית המקדש ,דווקא עכשיו בשעת אחר הצהרי של תשעה
באב ,בנקודת החורב הקשה ביותר ,אנו מניחי לאבלותנו ומורידי רמת האבלות .הכיצד?
משל למה הדבר דומה? לצייר העומד על פסגת הר ומצייר את הנו המרהיב הנשק ממרו
ההר .הצייר התפעל מעבודתו ,אשר אכ הייתה מקסימה הוא צעד מידי פע לאחוריו ,תו
שהוא סוקר שוב ושוב את הדמיו שבי הנו לבי היצירה ההולכת ונרקמת .כשכולו
משולהב אחוז בחדות היצירה החל צועד לאחוריו כשהוא ממשי להתבונ  .לא רחוק ממנו
הייתה שפת הצוק .רק תלולית עפר דקה הובילה ממנו אל שיפולי ההר .הוא לא ש לב כיצד
הוא מתקרב אל שפת הצוק .ג כשניסה אחד הצופי להעיר לו ,הוא לא ש לב לאזהרה.
כל חושיו נתוני ליצירתו .הצופה החל לזעוק ,א ג הצעקה לא נכנסה באוזנו של הצייר
אשר היה עתה כבר קרוב מאוד לשפת הצוק המסוכ  .עוד צעד ושניי והוא מתרסק .הצופה,
שראה כי אי כל דר להעביר לידידו את מסר האזהרה ,החליט לנקוט בצעד חרי  .הוא תפס
אב וזרק אותה בכל כוחו לעבר יריעת הבד ,אליה היו מרותקות עיני הצייר.

אי קיום מנהגי החורבן
תביא הכפרה

"מי עשה זאת ? הרי הצייר את קולו בזעקה ,תו שהוא מסובב לאחוריו .מראה התהו
הפעורה אמרה לו הכל .הוא הבי כי חייו נתנו לו במתנה .הייתה זו יוזמה חכמה וכואבת.
שהרי הבד הושחת והציור ניזוק .א הצייר נשאר חי .הוא יוכל לצייר מחדש את הציור
שהושחת הוא יוכל ג לצייר ציורי רבי אחרי .אילולי אותו מעשה לא היה יותר צייר
אשר יצייר .ציור אחד הל לטמיו  ,א הצייר נשאר חי ,נוש ובריא.
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לפעמי המצב מחייב שבירה .מחייב צעד דרסטי שיצור זעזוע שיעצור את החורב  .כ ג
כשירד משה מההר וראה את הע ברעו .אילו לא היה משה רבנו שובר את הלוחות ,לא היה
הע מבי את חומרת המעשה שעשה .כל הטפת מוסר ,וארגו עצרת התעוררות ,לא היה
משיג את האפקט המזעזע והמחריד כמו שבירת הלוחות.
משה רבנו ידע את המצב החמור עוד בהיותו בהר סיני .כאשר הקב"ה אמר לו':ל רד כי
שיחת עמ' .א הוא לא שבר את הלוחות עד שקרב אל המחנה .מפני שמשה רבנו רצה
לשבור את הלוחות לעיני כל ישראל להחריד ולזעזע אות .על הפסוק' :ולכל היד
החזקה...לעיני כל ישראל' דורשי חז"ל' :שנשאו ליבו לשבור הלוחות לעיניה ,והסכימה
דעת הקב"ה לדעתו שנאמר :אשר שברת יישר כח ששברת".
שבירת הלוחות הוא השבח האחרו בו משבחת התורה את משה רבנו .מפני שמעשה שבירת
הלוחות גר לשבר ולזעזוע עמוקי .ג אלו שירדו לדיוטא התחתונה ביותר חשו בכ לפתע.
הציור הושחת ,א הצייר ניצל .שהרי א אי ע ,למי נועדו הלוחות? ובאשר ללוחות משה
רבנו יעלה להר סיני ויוריד לוחות חדשות .א עתה ,טובתו של ע ישראל דורשת שבירה.
חורב בית המקדש היה ג הוא מעשה שבא לזעזע .קריאות הנביאי לחזרה בתשובה לא
נשאו פרי .הייתה אדישות .היה צור בפעולה שתזעזע את הלבבות ותוציא את האנשי
משלות .זעזוע שכזה יכול היה להיגר רק כתוצאה מאירוע מחריד של יציאה לגלות
וחורב בית המקדש.
אולי זה הוא ההסבר למנהג ישראל להנמי מעט את רמת האבלות בתשעה באב לאחר חצות
היו ,לבטא את ההרגשה שדווקא החורב הציל את ע ישראל מהידרדרות מוחלטת.
המקדש נחרב ונשר  ,א ע ישראל אשר למענו נבנה בית המקדש ,נשאר חי וקיי .אילו לא
היה נשר בית המקדש היה ע ישראל חלילה ממשי בהידרדרותו הרוחנית עד שלא היה
ניכר בו כל סממ יהודי רח"ל.
חורב בית המקדש היה ,היווה מפנה בהידרדרותו הרוחנית של הע .מכא החל תהלי של
"אבל אשמי אנחנו" ,של עצירה וחזרה אל המקורות .רבי עקיבא ידע מנבואתו של זכריה
'עוד ישבו זקני וזקנות ברחובות ירושלי' א לא הבי ולא ידע מתי תתקיי הנבואה
ובאיזה דר תתגש.
רק עתה ,כאשר ראה לאיזה שפל הביא החורב  ,כאשר חש את עצמת החורב בהיות קודש
הקדשי מעו לתני ולשועלי .הבי כי מראה מזעזע כזה יכול להיות זרז לתשובה
להתעלות הע .כעת כאשר היה בטוח שנבואת זכריה תתגש יכול היה לשחק.
כאשר אנו מגיעי ,ביו צו תשעה באב ,לשעה בה הוצתה האש בהיכל .אנחנו מרגישי את
הזעזוע ואנחנו יודעי שמעתה יבוא המפנה .שע ישראל ישוב לצור מחצבתו .עכשיו הגיע
השעה לגאולה .במהרה בימינו אמ .
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íãàì òéâéù ìáàå øòö ìë ,òáèä êøãî äðäã :øåøá ìùîðäå
.åáìî øòöä àöé ïîæä êùîá ,åì áåäàä øáã åðîî øãòä ìò
éìåàå ïô ú"éùä íëçúä ,ïéò ìëî øúñð úåìâä õ÷ øùàì äðäå
úåáø úåøö åøáòéå ,íéåâá ìàøùé åáøòúéùë å"ç úåìâä êùîá
íáìî çëúùéå ,åéä ïàëå åàöîð ïàëù åáùçé ,øåã øçà øåã
å"çå ,åðôâ úçú ùéà íúîãà ìò íúåéäá íéáåèä íéîéä
.ì"ðä ìùîëå íìëù äáòúéå íùâúé
âéùäì áåù åìëåé àì íéðåùàøä íéîé íé÷øôì íøëæá óàù ãò
áåùì åôñëéå åãîçé åøåáòáù ,æà íäì äéäù úåîéìùä ìãåâ
åìëåé àì ,ïåùàøä íðúéàì áåùì íúìåàâ íåé òéâäá óàå .'äì
íìëù úåîùâúä úîçî – úåîéìùä ãåáëä åéæî âðòúäì
.íúðéáå
úò ìëá ãéîú åøëæì ,äçîù øáã ìëá "ïáøåçì øëæ" íéùåò ïëì
óåñëðå ,åðúàî øãòð øùà úåîéìùä ãéîú øåëæð äæáå ,äòùå
úåîéòð âéùð ,åðéúåáù úà 'ä áåùá æàå ,åðéìà ãéîú åáåùì
.íéàìôð åéøáãá äëåøàá ù"åòé .úåîéìùä úå÷éúîå
äåöîá íéòåãéä êåðéçä éøáãá øîåàä úøéö÷á øàáúð äæ ãåñéå
äøåúá ìéòåäì êãîìà òîùå êðæåà äèä éðá äúòå" :ì"æå ,æ"è
åéúåáùçî ìëå åáìå åéúåìåòô éôë ìòôð íãàä éë !òã ,úååöîáå
.ù"åòé "òø íàå áåè íà íäá ÷ñåò àåäù åéùòî øçà ãéîú
à"èéìù é÷ñðéìâ é"øâä íùá éúòîù ,äæ ïåéòøì øù÷äáå
íééåáù íéñåøä åæëéø ,äéðùä íìåòä úîçìî éîéáù :øôéñù
- é"øâä øôñî – éðà íâå ,êøô úãåáòá íåãéáòäå ,øéáéñá íéáø
.íùì éúòì÷ð
äéä ïúéðù ,óå÷æå äåáâ ,éåâ øéñà èìá íéøéñàä ìä÷ êåúá
– äãåáò øñåçî øúååé ìáì íéâàåã äðçîä éã÷ôî éë ïéçáäì
àìîî ïúøáâ åúåà äéä áøò ãò ø÷åáî .ãçà òâøì åìå
äãåáòä íåé øîâáå ,åéìò åìèåäù úåîéùîä úà ä÷éúùá
äðè÷ ãá úé÷ù ,úåçåë úñéôàá óéøöä úôöéø ìò òøúùî
àì íìåòîå ,åðéò úáá ìòë äéìò øîùù øéñà åúåàì åì äéä
.äðëåú úà úåàøì ùéàì ïúð
úà éúçðä – åøåôéñ úà é÷ñðéìâ é"øâä êéùîî – ãçà äìéì
ùçø éúòîù òúôì äðäå .éðîî äããð äðéùäå ,éùâøã ìò éùàø
÷äàåø éðà éúîäãúìå ,éðéò úà éúöîà ,øãçä úðéôî äìåò ì
,äéìò øîùù ãáä úé÷ù úà úéùéøç àéöåî ,í÷ éåâä åúåà úà
– àéìôäì íéöäåâîå íéøåîù íééàáö íéãî åðîî àéöåîå
.íùáìå
æàå ,úåîòôúäá úå÷øåá åéðéòùë íéãîä úà åéãéá ÷éìçä àåä
úåãçå úåøéäî úåòåðú øôñî äùòå óéøöä òöîàá ãîòð
èåùôì øäéî ,øãñîì åéðôì ãîåòä ÷ðò ãåãâ ìò ã÷åô åìéàë
.åúèéîì áùå ,íéãîä úà
éúìàù äëéìä éãë êåúå ,äãåáòì åéìà éúååìúä ,ø÷åá íò
àáöä éãî úà äìéìä úåöçá ùáåì êðä òåãî ,éì øåîà :åúåà
äîåàî éôî àöé àìù úåøöôä øçàìå ,øéååçä ùéàä ?éðîøâä
éúåà åáùù íéñåøäå éðîøâä àáöá äåáâ ïéö÷ äéäù éì øôéñ
ïëìå .'åãëå êøô úãåáòá íà ,êøã ìëá éçåø úà øåáùì íéñðî
âäåð äìéì ìëá - êøò øñç éððäù áåùçìå íäì òðëäì àì éãë
.íøä éãîòî çåëùì àì éãë ,íéãîä ùåáìì éðà
åãîòîì ïéö÷ åúåà øæç íéîéì – é÷ñðéìâ áøä íééñ – ïëàå
.íøä
íøä åãîòî úà øåëæì éãåäé ìë êéøö áöî ìëáù íéãîì äæîå
.à"áá äìåàâì ãåáòéùî àöð ãò .úåìâä úåðùá óàå ,êìî ïáë

פוטו
סטודיו
לעילוי נשמת

רבי יצחק בן ר' אליהו ואסתר זר

מנהגי זכר לחורבן
עניינא דיומא

‡"ËÈÏ˘ ÔÓ „Â„ È·¯ ÔÂ‡‚‰
¯‡˘ ÌÈ„ÈÒÁ ¯ÙÎ - Â‰È˜ÊÁ ˙ÒÎ ˙·È˘È

בגדרי איסור עטרות חתן וכלה
במשנה בסוטה מ"ט,א איתא בפולמוס של אספסיינוס גזרו על עטרות חתני ועל
האירוס ,ובגמ' בגיטי ז,א ילפינ לה ממש"כ כה אמר ה' אלוקי הסר המצנפת והר
העטרה וכו' ,וכי מה עני מצנפת אצל עטרה ,אלא לומר ל בזמ שמצנפת בראש
כה"ג עטרה בראש כל אד  ,נסתלקה מצנפת בראש כה"ג נסתלקה עטרה מראש כל
אד  .ובגמ' בגיטי ש מבואר דכל האיסור הוא רק על חתני ולא על כלות ,דומיא
דכה"ג בגברי אבל בנשי לא .ולכאו' צ"ע דהנה במתני' בסוטה ש מבואר דגזרו ג
על עטרות כלות והיינו עיר של זהב ,ועי' ברמב" בתוה"א )הובא בב"י סי' תק"ס(
שביאר דחת אסור בכל עטרה שהיא וכלה מותרת בכל עטרות חו מעיר של זהב.
ועיי"ש ברמב" שכתב בתו"ד דשרי בנשי דא"א לנוול לגמרי ,וצ"ב דהא בגמ'
אמרינ דנשי מותרות כיו שאינ דומיא דכה"ג והרמב" ש גופיה הביא דברי
הגמ' ,וצ"ע.
ונראה בזה ,דהנה בתוס' בגיטי ש פירשו דעטרות חתני אי"ז עטרה ממש אלא
עושי כעי כיפה מעל ראאש החת ,ובראש כל אד אי הכוונה בראש ממש אלא
למעלה מ הראש .ובס' יד דוד ש הק' דכיו שאינו בראש ממש הרי אי"ז דומיא
דכה"ג ,ובגמ' מבואר דבעינ דומיא דכה"ג )ומה"ט ליכא בנשי ( .ונראה ליישב
דהנה לכאו' צ"ב במש"כ בקרא הסר המצנפת והר העטרה ,וצ"ב אמאי לא כתיב
והסר העטרה כדכתב גבי מצנפת .אכ הביאור בזה ,דהאבל על חורב ביהמ"ק אינו
על ביטול המצנפת מהכה"ג ,שבזה יהיה גדר האיסור בחת על השימוש בכלי דעטרה
הדומה למצנפת ,שיתבטל ממנו כביטול המצנפת מהכה"ג .וכדוגמת המבואר בשבת
ס"ב,ב שאסר ריב"ב שמ אפרסמו שודאי הוא די על סוג דבר זה שנאסר השימוש
בו ,וכ"ה בהא דנדה ס"א,ב דביקשו לגזור על בגדי צבעוני עיי"ש ,שודאי ג הוא
בגדר זה של איסור על כלי מסוימי להשתמש בה.
אכ נראה דגדר איסור עטרה בחתני אינו כ ,דהא משו דליכא כה"ג הוא
דליכא מצנפת ,אלא האבלות הוא על ביטול הכה"ג מהמצנפת ,וממילא בגדר זה
נאמר ג"כ האיסור על חת ,ואי"ז גזירה על העטרה שלא להשתמש בה אלא היא
גזירה על החת שלא יהיה מעוטר ,כש שבזה"ז אי כה"ג המעוטר במצנפת ,והוא
כדוגמת הדיני שנזכרו בסוגי' בב"ב ס,ב בחיוב שיור דבר מועט בסיד שבבית ואיסור
כיור ופיוח בבית ,וכ בחיוב לשייר דבר אחד בסעודה ,וחיוב השיור בתכשיטי אשה
ואפר מקלה שבראש החת עיי"ש ,שבכול הוא די בבית ובסעודה ובאשה
המתקשטת ובחת ,שיהיו באופ של חסרו ופג  ,וה"ה כא האיסור הוא שיהיה
החת לא מעוטר .וזהו מש"כ והר העטרה ,דכביכול היינו הסרת החת מתחת
העטרה ולא הסרת העטרה מהחת ,דהא ממילא העטרה מורמת באויר ואינה בראשו
של חת.
ולפי"ז יבוארו דברי התוס' דשפיר חשיב דומיא דכה"ג בהיותו בלא מצנפת ,דא
שהכיפה אינה בראש החת ,מ"מ הרי חת בלא כיפה מעל לראשו הו"ל חת שאינו
מעוטר) ,א שהכה"ג היתה המצנפת בראשו ממש( .ובזה יתבאר מש"כ הב"ח בסי'
תק"ס שג לדעת התוס' שאסור כיפה מעל ראשו ק"ו שאסורה עטרה ממש על ראשו.
ולכאו' א האיסור הוא על הכלי ששמו כלילא שהוא כיפה ,א"כ מהיכ"ת לאסור
עטרה בראשו שהוא כלי אחר .ולמש"נ הא יסוד האיסור אינו על כלי מסוי אלא על
מה שנעשה החת למעוטר ע"י שיש כיפה מעל ראשו ,וממילא כ"ש שאסור עטרה
בראשו ממש ,דבזה הא הוי יותר חת מעוטר.
ונראה ליישב לפי"ז עוד ,דהנה בגמ' בסוטה ש פליגי אמוראי איזה עטרה
נאסרה ,דלרב אסורה רק של מלח וגפרית ,ולשמואל ג של הדס וורד ,וללוי אסור ג
עטרה של קני וחלת .והרמב" בפ"ה מתענית הט"ו סת דהכל אסור כדעת לוי.
ובטור סי' תק"ס הק' דהא קיי"ל הלכתא כרב באיסורי ומ"ט לא פסק הרמב" כרב.
ולמש"נ נראה דכל פלוג' האמוראי שייכא רק א האיסור הוא על כלי מסוי ובזה
יל"ד איזה כלי נאסר .אמנ לפמש"נ מהסוגיא בגיטי דגדר האיסור הוא שלא יהיה
החת מעוטר ,וכדילפינ לה מקרא דהר העטרה והיינו שלא יהיה החת מעוטר
וכנ"ל ,א"כ אי חילוק כלל בי סוגי העטרות דבכולהו הו"ל חת מעוטר ,וזהו דעת
לוי שאסר הכל .והרמב" פסק בזה כלוי כיו שכ הוא סתמא דהש"ס בגיטי.
ונראה דמבואר כ בדברי הירושלמי בסוטה ,שהביא מתחילה דילפי' לה מקרא
דנפלה עטרת ראשנו ,ולבסו הביא הקרא דהסר המצנפת וגו' .ונראה הביאור בזה,
דהנה סדר הירושלמי הוא דלאחר הקרא דנפלה עטרת ראשנו הביא פלוג' האמוראי
איזה עטרה נאסרה .ונראה דלמש"נ הוא מבואר היטב דא המקור היה מהר
המצנפת לא היה שיי כלל פלוג' איזה עטרה נאסרה ,ולהכי כהקדמה לפלוג'
האמוראי הביא הירושלמי את הקרא דנפלה עטרת ראשנו ,דלפי"ז גדר האיסור הוא
על הכלי ששמו עטרה ,אבל למסק' הביא הירושלמי את הקרא דהר המצנפת שגדרו
הוא איסור על החת שלא יהיה מעוטר ,ולפי"ז כל העטרות אסורות.
והנה ברמב" בהל' תענית ש כתב ,ואח"כ גזרו על עטרות חתני שלא להניח
כלל ,ושלא יניח החת בראשו שו כליל שנא' הסר המצנפת והר העטרה .ולכאו'
צ"ב הכפל בדברי הרמב"  ,שאחרי שכתב בריש דבריו איסור על עטרות שלא
להניח כלל מהו מה שהוסי שלא יניח החת בראשו שו כליל .ועי' בשיי"ק
בסוטה ש שפירש דברי הרמב" שמתחילה כתב שעטרות חתני נאסרו לכל אד ,
ואח"כ מיירי על חת .וצ"ב דמאחר שכל אד אסור א"כ מהו התוספת בחת ,ופלא
שלא ביארו השיי"ק ש  .ולמש"נ נראה דבאמת ב' איסורי ישנ  ,ובאמת רק בחת
שהוא דומה למל ויש לו חשיבות דומיא דכה"ג בזה הוא ששיי האיסור להיותו
מעוטר אבל באד בעלמא לא .אכ ג באד בעלמא יש איסור על הכלי של עטרות
חתני ) ,ונפ"מ לכיפה שאינה בראשו שאי"ז כלי עטרה אלא רק הוי מעוטר מחמ"ז(,
וזהו הכפלות בדברי הרמב" .
ולפיז"נ בהא דשרי עטרות של כלות ואסורה בעיר של זהב ,דודאי אילו האיסור
בכלות היה שלא תהיה מעוטרת היתה אסורה בכל כלי ,אבל כלפי איסור זה אמרי'
דבעינ דומיא דכה"ג ורק בגברי איכא להאי איסור ,אלא דמ"מ נאמר ג איסור
שימוש בכלי של עטרות כלות ,ובאיסור זה אסרו רק עיר של זהב כדי שלא לנוולה
לגמרי ,וזהו צירו הטעמי בדברי הרמב" בתוה"א.
)ע"פ תהלה לדוד או"ח סי' כ' עיי"ש בהרחבה(

הרה"ג מרדכי קרליבך

בפלוגתת הר"מ והרמב"ן
סעודה המפסקת
כתב הר"מ פ"ה תענית ה"ט חסידי הראשוני כ היתה
מדת ,ערב תשעה באב היו מביאי לו לאד לבדו פת חרבה
במלח ושורה במי  ,ויושב בי תנור וכירי  ,ואוכלה ושותה
עליה קיתו של מי  ,בדאגה ובשממו ובכיה כמי שמתו מוטל
לפניו ,וכזה ראוי לחכמי לעשות או קרוב מזה.
הרי מבואר דדעת הר"מ שיש קיו די של סעודה מפסקת
לאכלו דוגמת האונ אשר מתו מוטל לפניו ,ואשר לכ יש בה
קיו די לאכלה בדאגה ובשממו ובבכיה ,ומקורו בסוגיא
דתענית ]ד ל [:שכ היה מנהגו של רבי יהודה ברבי אילעאי,
ערב תשעה באב מביאי לו פת חרבה במלח ,ויושב בי תנור
לכיריי  ,ואוכל ,ושותה עליה קיתו של מי  ,ודומה כמי שמתו
מוטל לפניו ,וה ה דברי הר"מ.
ואמנ מבואר בתענית ]ד ל [.דעיקר סעודה המפסקת אינה
חובה ,וכ"ה בר"מ ]ש ה"ח[ דאי חיוב לאכול סעודה אחר
חצות ,וא שא אכל סעודה אחר חצות נאמרו בה דיני מה
אסור לאכול בה ,מ"מ כל שאוכל סעודה אחר חצות נאמרו
דיני בעצ הסעודה להיות חפצא של סעודת אנינות ,ואשר
לכ צרי לאכלה בדאגה ושממו ובבכיה כמי שמתו מוטל
לפניו ,והיינו דסעודה המפסיק בה חייל ביה ש מסוי .
ובתרומת הדש ]סי' קנ"א[ נחלק על החכ שהורה שצרי
לחלו מנעלי בסעודה מפסקת ,דעיקר די ישיבה ע"ג קרקע
בשעת הסעודה ,לא מטע אבילות הוא ,אלא דבעי סעודה
ענייה ושפלה ,ומש"ה אסרינ שני תבשילי ובשר ויי ,והנה
ההסיבה בשעת הסעודה מורה על חשיבות הסעודה ,ולדיד
דליא נהגינ בהסיבה ,אי שפלות הסעודה ניכרת אלא בישיבה
ע"ג קרקע ,א חליצת מנעלי לא שייכא לחשיבות הסעודה.
וביאור דברי התרומת הדש ,דאיסורי אבילות על הגברא תליי
בהזמ עצמו ,וכל זמ דלא עייל תשעה באב אי חיובי אבילות,
וכל הדיני שנאמרו בסעודה מפסקת נאמרו כלפי גו הסעודה
עצמה ,ואשר בזה הוא שכתב דישיבה ע"ג קרקע משווייה ליה
להסעודה להיות חפצא של סעודה שפילה ,בר חליצת
מנעלי הוא חובת גברא מניהוגי האבלות ,וא"כ אי שו מקו
להצרי חליצת מנעלי לפני תשעה באב.
עוד כתב בתרוה"ד דהאי סעודה דמיא לסעודת אנינות
דמקמיה אבילות היא ,וכ"ה בתענית ש דרבי יהודה בר
אילעאי היה יושב בי תנור לכירי ודומה לו כאלו מתו מוטל
לפניו ,והיינו אנינות ,וגבי אנינות תנינא אינו מיסב ואוכל ואינו
אוכל בשר ואינו שותה יי ,והיינו ממש כמו סעודה המפסקת
לדיד ,ובלאו הכי לא רגילינ בהסיבה כדלעיל .אבל חליצת
מנעל אינה צריכה באונ ,תוס' כתובות ]ד ד .ד"ה בועל[.
אמנ דעת הרמב" דכל עיקר דינא דסעודה המפסקת אי בה
שו קיו די ,ויסוד מה שאסור לאכול ב' תבשילי בסעודה
המפסקת יסודו משו שהנאתו נמשכת על תשעה באב ,ואשר
לכ אסור ברחיצה מתחילת סעודה המפסקת לפי שהיא הנאה
הנמשכת ,ונמצא שלדברי הרמב" אי קיו די בגו האכילה
אלא שבעת האכילה האחרונה שלפני התענית אסור לעשות בה
הנאות הנמשכות אל תו יו התענית.
והנה בטור ]סי' תקנ"ב[ כתב בש הרמב" וז"ל ,סעודה
המפסיק בה היינו שאי דעתו עוד לאכול אחריה סעודת קבע,
אע"פ שדעתו לאכול אחריה עראי ,לא כאלו שבטנ בט
רשעי אוכלי בשר ושותי יי ומשתכרי ואח"כ אוכלי עראי
כדי להפסיק באכילה שאי בה בשר ויי ,עכ"ד .ובט"ז ]ש
סק"ב[ כתב בש המהרש"ל ]סי' ל'[ דאלו הנוהגי כ גדול
עוונ מנשא ,יעוי"ש ברמ"א ובדברי הט"ז.
ויש להעיר לפי"ז מה דאיתא בש"ס דתשעה באב שחל ביו
ראשו מעלה על שולחנו בשבת אפילו כסעודת שלמה המל
בשעתו ,וצ"ע ,הרי כל האיסור בסעודה המפסקת הוא משו
ההנאה הנמשכת לתשעה באב.
וצרי לומר ,דה דינא דאסור לגרו הנאה נמשכת בתשעה
באב ,אי זה איסור על הגברא להיות גור להיות מעונג
בתשעה באב ,אלא הוא משו שמחצות ואיל אשר הוא העונה
שלפני תשעה באב ,כבר נחשב כזמנו של תשעה באב ,וערב
תשעה באב איקרי ,ונמצא שהוא כמכי עצמו להיות מעונג
בתשעה באב ,משא"כ בשבת דאי לו שו זיקה להזמ של
תשעה באב ,וממילא גברא בסעודת שבת עסיק ,וממילא מעונג.

יו ט"ו אב יהיה אכ יומא טבא לרבנ ,בראות
אור עול כר ג' של המשנה ברורה מהדורת
'דרשו' .יהיה זה יומא טבא עבור אלפי ורבבות
אות שכר לומדי בכרכי א' וב' שבמהדורת
דרשו וטעמו וראו כי טוב הוא הדבר ,עד שאינו
מש בלימוד ההלכה מתחת יד .ויהיה זה יוצא
טבא לשבת קודש ,בליבו ובירור ההלכות
החמורות שבכר ג' ביצירה המופלאה שהביאה
את לימוד חיבורו של המשנה ברורה לשלימות
יוצאת דופ.
חלק מהלומדי יסבירו שהמוספי המובאי
במהדורה המיוחדת ,ה אלו שעושי את
ההבדל ,בהיות התמונה ברורה במובאות
הקשורות להלכות הנלמדות ממקומות אחרי
בספריו של הכה הגדול .יש 'מעייני' שהשלמה
מקורות ההלכה ,היא זו אשר מבהירה לה את
תמונת הפסיקה .ורבי אחרי ,יתנו דגש על
הוספת פסקי גדולי זמנינו ,שעל פי דבריו
הקדושי פסקו בהלכות שעניינ נתחדש
בדורות האחרוני.
מכנה משות אחד לה לכול ,שהכל גומרי
את ההלל ומשבחי את יצירת הפאר המושלמת
– המשנה ברורה מהדורת 'דרשו'.
המשנה ברורה בודאי נכתב ברוח ממרומי,
כקביעתו המפליאה של מר החזו איש,
המעמידו בשורה אחת יחד ע חכמי המשנה:
"סו דבר ההוראה המקובלת מפי רבותינו אשר
מפיה אנו חיי וכו' והמשנה ברורה ,היא
הוראה מקויימת כמו מפי סנהדרי בלשכת
הגזית".
אלפי הכרעותיו ההלכתיות של רבינו מסתעפי
לרבבות ענפי ,וה ארוגי ובנויי לתלפיות
לשיטתו הברורה והחדה באופ מדוייק
ומדוקדק ,ולפעמי ענ אחד שופ אור ומשלי
הלכות שונות השייכות למספר עניני .עשרות
שהגת בתורת רבינו היא לח
תלמידי חכמי ַ
חוק זה רבות בשני ,ישבו אל המלאכה
להעשיר את הלומד בהכרעותיו של רבינו,
בביאוריו ונימוקיו ,לקבצ מכל המקומות,
ולשבצ כמשלימי לדבריו ושיטתו בכל מקו
ומקו; להאיר את עיני הלומד בחידושיו של
רבינו ,כל דבר על אופנו ואל מקומו
ספר ה"משנה ברורה" הפ למור ורב של
מליוני יהודי בכל רחבי תבל .כל קו ותג שבו
נדרשי בשבעי פני .כל גדולי ישראל מאז ועד
עתה ,דני על כל פסקא שיצאה מתחת ידו של
רבינו החפ חיי ,ולמדי ממנה את המעשה
אשר יעשו בכל השאלות ההלכתיות
שמתחדשות בימינו ע השתכללות הטכנולוגיה.
בעקבות דברי אלו ,נוספו  כאמור  אל
מעלותיו של ה"משנה ברורה דרשו" ג אסיפת
דיני והלכות מחודשות של גדולי הפוסקי
במאה שני האחרונות על פי דברי רבינו המשנה
ברורה ,ופירושי וביאורי מאירי עיני
בהכרעות ההלכתיות היוצאות מפי כה גדול
רבינו החפ חיי זצ"ל .ג נוספו בו הערות
מאירות עיני שנכתבו במש עשרות שני על
ידי רבני מגדולי התלמידי חכמי שבדור ,אשר
נלקטו מתו ספרי המשנה ברורה שבו למדו ועל
צידי גיליונותיו כתבו את הערותיה ואת
תוספותיה.
בהלכות החמורות שבחלק ג' ,בעצת מרנ ורבנ
ובהדרכת גדולי מורי ההוראה שליט"א ,נוספו
אל חבר העורכי הנכבדי מחברי ספרי על
ההלכות החמורות שבשת אשר רכשו לה כל
אחד בתחומו את הידע הנרחב ,בעמקי הסוגיות
ומקורות ההלכה עד ליבונ דק אל דק וכ יצא
ממכבש כלי הפאר המפואר.
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