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‚ם ‡˙‰ יכול ל‰יו˙ "פרנס ‰עלון" ול‰˜„י˘ ‡˙ ‰עלון כולו לעילוי נ˘מ˙ ‡ו לרפו‡˙ ו‰ˆלח˙ י˜ירך,
וזכו˙ לימו„ ‰˙ור‰ ב‡לפי עו˙˜ים יז˜ף לזכו˙ו, ‰˙˜˘ר עכ˘יו ו˘ריין לך ˘בוע: 0527-150-637

˘‡ל‰: עבר˙י ני˙וח ˜יˆור ˜יב‰ 
חייב  ‡ני  ולכן  ˘רוול  ˘נ˜ר‡ 
כל  ול‡כול  ‰זמן  כל  מים  ל˘˙ו˙ 
חייב  ‡ני  ‰‡ם  בערך  ˘עו˙  ˘ל˘ 

לˆום בי"ז ב˙מוז וב˙˘ע‰ ב‡ב?. 
חייב  ‡ינך  ב˙מוז  בי"ז  ˙˘וב‰: 
לך  ‡ין  ‡ם  ב‡ב  ב˙˘ע‰  לˆום. 
ו‰רופ‡  ‰ˆום  על  ל‰˜ל  כ„ורים 

‡ומר ˘ל‡ לˆום ‡ל ˙ˆום.
בר  ˘נע˘‰  נער  ‰‡ם  ˘‡ל‰: 
מˆו‰ בי"ז ב˙מוז ‡ו ב˙˘ע‰ ב‡ב 
ˆריך ל‰˙ענו˙ ‡ו ˘יום טוב ˘לו 

‰ו‡ ול‡ י˙ענ‰ כלל?.
˙˘וב‰: כל ‰ענין ˘נו‰‚ים ˘מח‰ 
ב„ורו˙  נ˙ח„˘  מˆו‰  בר  ביום 
בי„  ‰‰מון  ר‡ו  כי  ‰‡חרונים 
בעו‰"ר,  ˘מˆו˙  ˙פלין  נ˙רופפ‰ 
מע˙‰  ח„˘ו˙  לח„˘  ‡ין  ולכן 
ולפוטרו מ˙עני˙ ו‚ם ‡˙ ‰˘מח‰ 
‡ו  במו˜„ם  יע˘נ‰  ו‰מסב‰ 
מעולם  ע˘ו  ל‡  ובחו"ל  במ‡וחר 
ח‚י‚˙ בר מˆו‰ בימי ‰ספיר‰ ובין 

‰מˆרים ‡ל‡ ‰˜„ימו ‡ו ‡יחרו. 
מו˙ר  ב‡ב  ב˙˘ע‰  ‰‡ם  ˘‡ל‰: 
‰˜„י˘  לפני  ‰˘יעור  ‡חר  לומר 
וכו',  ע˜˘י‡  בן  חנני‡  רבי  פס˜˙ 
כמו  ‰יום  כס„ר  נח˘ב  ˘לכ‡ור‰ 

‰˜„י˘?
ר'  פס˜˙  ‡מרנו  ˙מי„  ˙˘וב‰: 

מ˜בı ˘‡לו˙ ו˙˘ובו˙ ˜ˆרו˙
ממרן ‰‚‡ון ר' מ‡יר מ‡זוז ˘ליט"‡ 

ר‡˘ י˘יב˙ כס‡ רחמים
(˘ו"˙ מ˜ור נ‡מן)   

בט'  ‡יוב  ‡חרי  ע˜˘י‡  בן  חנני‡ 
ב‡ב ו‡ח"כ ˜„י˘ על י˘ר‡ל, וי˘ 
למו˙  ‡„ם  סוף  ‰˜טע  ‡ומרים 

וכו', מ‰‚מ' ברכו˙ („ף י"ז ע"‡). 
פר˜  ל˜רו‡  מו˙ר  ‰‡ם  ˘‡ל‰: 

˘יר‰ ב˙˘ע‰ ב‡ב?.
˙˘וב‰: ר˜ במוˆ‡י ט' ב‡ב. 

˘‡ל‰: ‰‡ם מו˙ר ללמו„ עם בנו 
ב‡ב  ˙˘ע‰  בערב  בי"˙  ‡ל"ף 
‡ו  ב‡ב  ב˙˘ע‰  ‡ו  חˆו˙  ‡חרי 

˘‡סור. 
‡חר  ב‡ב  ˙˘ע‰  בערב  ˙˘וב‰: 
‰ו‡  ‰‡יסור  טעם  כי  מו˙ר  חˆו˙ 
ב‡ב  ˙˘ע‰  ביום  י‰ר‰ר  ˘מ‡ 
˙˘ע‰  בערב  ˘למ„  ˙ור‰  ב„ברי 
‡ל"ף  בלימו„  ˘ייך  ל‡  וז‰  ב‡ב 
עˆמו  בט"ב  ‡בל  ל˙ינו˜,  בי"˙ 
˙ור‰  ˙למו„  כל  כמו  ‡סור 

„עלמ‡. 
‰נו‰‚ים  לוב  מיוˆ‡י  י˘  ˘‡ל‰: 
 ˙‡ ל‡וורר  חˆו˙  ‡חר  ב‡ב  בט' 
וכ„ומ‰  ס„ינים  ל‰חליף  ‰בי˙ 
כיˆ„ י˘ לנ‰ו‚ ע"פ ‰‰לכ‰ מנ‰‚ 
ז‰ ‰וב‡ במ‡ירי סוף מס' ˙עני˙. 

ס„ינים  ול‰חליף  ל‡וורר  ˙˘וב‰: 
ל˜בל  ˘נזכ‰  ‰ו‡  יפ‰  מנ‰‚  וכו', 
וט"ב  ב˜רוב ‡˙ פני מ˘יח ˆ„˜נו 
ב‚ימטרי‡  (ט"ב  ‰ח‚ים  לח‚  י‰פך 

ח‚) בב"‡.

נ˜ו„ו˙ ‰לכ˙יו˙ ומע˘יו˙ ˘י˘ ל‰יז‰ר ב‰ם
ב˙˘ע‰ ב‡ב ˘חל במוˆ‡י ˘ב˙

מו˙ר ומˆו‰ ל‡כול ב˘ר ול˘˙ו˙ יין ב˘ב˙ זו כב˘‡ר ˘ב˙ו˙ ‰˘נ‰   .‡
(˘"ע סי' ˙˜נב ס"י).

מו˙ר ל˜ח˙ ב˘ב˙ "˜לי- ˆום", "פל‡- ˆום" וכ„ומ‰, כיון ˘ז‰ ב‡  ב. 
בז‰  ו‡ין  סכ"‚).  סי' ˘כח  (˘"ע  ול‡ לרפ‡  למנוע חול˘‰ ומחל‰ בˆום 
‡י ‡פ˘ר לע˘ו˙ו ‡חר  ח˘˘ ‚ם מ˘ום ‡יסור "מכין מ˘ב˙ לחול", כיון̆ 

‰˘ב˙ (˘ם).

(וי˘  זו  מעי˜ר ‰„ין ל‰˙רחı במים ˜רים ב˘ב˙  (לבני ספר„)  מו˙ר   .‚
ל‰ז‰ר בכל פרטי סחיט‰ וכיו"ב כבכל ˘ב˙).

‰˘˜יע‰  (זמן  ‰˘˜יע‰  לפני  ˘לי˘י˙  סעו„‰   ˙‡ ל‰פסי˜  ˆריך   .„
19:50 לפי ‡ופ˜ ירו˘לים וכן בכל ‰זמנים ‰מˆוינים ל‰לן), כיון ˘‡סור 

ל‡כול בזמן בי˙ ‰˘מ˘ו˙ ˘ל ט' ב‡ב (˘"ע סי' ˙˜נ‚ ס"ב).

זמירו˙ ˘ב˙ ‡ל‡ ע„ ‰˘˜יע‰, ‡בל ‡חר  ולזמר  כן ‡ין ל˘יר  כמו   .‰
‰˘˜יע‰ ‡ין ל˘יר ולזמר (‡ול"ˆ ח"‚ פכ"ח סי' „).

בזמן סעו„‰ ˘לי˘י˙ ‡ין לומר "˙‡כלו כ„י ˘י‰י‰ לכם כח לˆום"  ו. 
(מ"ב סי' רˆ ס˜"„. ו‰ליכו˙ מוע„ עמ' ˜ז).

(‡פילו ˘‰‚יע זמן בין ‰˘מ˘ו˙),  בברכ˙ ‰מזון עו˘ים זימון כר‚יל  ז. 
וכן י˘ לומר "רˆ‰ ו‰חליˆנו" (˘ם ˜‚).

"ברוך  ‡ומרים   (20:07 (ב˘ע‰  מ‰˘˜יע‰  „˜ו˙  כע˘רים  ‡חר  ח. 
ו„˘ לחול", וחולˆים ‡˙ ‰נעלים ומחליפים ‡˙ ב‚„י ‰˘ב˙  ‰מב„יל בין̃ 
בב‚„י חול (ל‡ מכובסים ˘‰כינו מר‡˘), ו‡ין ל‰חליף ‰ב‚„ים ו‰נעלים 
לפני ‰זמן ‰נ"ל (20:07), כיון ˘ע„יין ˘ב˙ ו‡ין לנ‰ו‚ ‡בילו˙ בפר‰סי‡ 

ב˘ב˙.

ע„  ר‚יל‰,  ˘ב˙  כל  כמו  ‡סורו˙  ב˘ב˙  ‰‡סורו˙  ‰מל‡כו˙  ˘‡ר  ט. 
ˆ‡˙ ‰˘ב˙ ב˘ע‰ 20:21. זמן יˆי‡˙ ‰˘ב˙ ל˘יט˙ ר"˙ 21:16.

‚ם ‰נו‰‚ים ל‰וˆי‡ ‡˙ ‰˘ב˙ כר"˙, בכל ז‡˙ ˆריכים לחלוı נעלי  י. 
‰עור בזמן ˆ‡˙ ‰˘ב˙ כ˘יט˙ ‰‚‡ונים (20:21).

‰יוˆ‡ מבי˙ ‰כס‡ בזמן בין ‰˘מ˘ו˙ (20:07-19:50), יטול ‡˙ י„יו  י‡. 
ע„ סוף ˜˘רי ‰‡ˆבעו˙ כ„ין ט' ב‡ב (‰ליכו"מ עמ' ˜„).

‡ם ‰חולˆ‰ ˘לבו˘ ב‰ ‡ינ‰ מיוח„˙ ל˘ב˙ ‡ין ˆריך ל‰חליפ‰, ‡ך  יב. 
‡ם מיוח„˙ ‰י‡ ˆריך ל‰חליפ‰ לחולˆ‰ ‡חר˙ ˘‡ינ‰ מכובס˙ (˘‰כין 

מר‡˘).

ללבו˘  ‰„ין  מעי˜ר  מו˙ר  ‚ופי‰]  לבנים,  [‚רביים,  ‰זיע‰  ב‚„י   ˙‡ י‚. 
ו‰נכון  ב‡ב,  בט'  בז‰  ל‰חמיר  נכון  ‡בל  עˆמו,  ב‡ב  בט'  ‡ף  מכובסים 
‰נ"ל  ‰זיע‰  ב‚„י  כל  יחליף  ‰ˆ‰רים  מ˘נ˙  ˘˜ם  ˘ב˘ב˙  ‰ו‡  ביו˙ר 

וי˘‡ר עמם לט' ב‡ב (˘ם ˜ו).

‰˘ב˙  בˆ‡˙  ענבים   ıמי על  יב„ילו  ‰ˆום,  מן  ‰פטורים  וכל  חול‰  י„. 
וי˘˙ו "מלו‡ לו‚מיו" (48 מ"ל). ו‡ם ‰ם ˆמים ר˜ בליל‰ ו‡וכלים ביום, 

יב„ילו כר‚יל בליל‰ וי˙נו ל˜טן ל˘˙ו˙ ‡˙ ‰יין.

טו. סיום ‰ˆום בעי‰"˜ ירו˘לים: 20:06.

מ‰  „בר  לטעום  וטוב  ב‡ב,  ט'  במוˆ‡י  ‰לבנ‰   ˙‡ ל˜„˘  ‰מנ‰‚  טז. 
ול‰חליף ‰נעלים לנעלי עור בכ„י ל˜בל פני ˘כינ‰ כי‡ו˙. 

‡ם ב˙˘ע‰ ב‡ב ˆריך ללבו˘
כובע וחליפ‰ ב˙פל‰ ‡ו ל‡

לרב  לי‰  חזינ‡  ‡˘י  רב  ‡מר  ע"‡):  (י  ˘ב˙  במסכ˙  ‰‚מר‡  מ„ברי 
‡מר  ומˆלי  י„י‰  ופכר  ‚לימי‰  ˘„י  בעלמ‡  ˆער‡  ‡יכ‡  "כי  כ‰נ‡ 
ומˆלי  ומ˙עטף  ומ˙כסי  לבי˘  ˘למ‡  ‡יכ‡  כי  מרי‰",  ˜מי  כעב„‡ 
ער בעולם, ‰י‰ פו˘ט ‡˙  ‡מר ‰כון ל˜ר‡˙ ‡ל‰יך י˘ר‡ל. [כ‡˘ר ‰י‰̂ 
י„יו ומ˙פלל כעב„ לפני רבו, כ‡˘ר ‰י‰ ˘לום  ‰‚לימ‰ ‰עליונ‰ ומ˘לב 
‡ל˜יך  ל˜ר‡˙  ‰כון  מ˘ום  ומ˙פלל,  עליון  בב‚„  ומ˙עטף  מ˙כס‰  ‰י‰ 
בזמנים  „ו˜‡  ‰ו‡  ו‰עיטוף  עניין ‰לבו˘ ‰מ‰ו„ר  כי  נר‡‰  י˘ר‡ל]. 
‰ר‚ילים ˘י˘ ˘לום בעולם [ועי' במ‰ ˘‰ערנו בז‰ ב˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰ 
מזמן  ול‡פו˜י  ‰ר‚יל,  ‰זמן  ‰ו‡  "˘לום"  ˘זמן   ,'‡ ‡ו˙  בסוף  ו  סי'  ח"ב 
מלחמ‰, ול‡ ˘י˘ זמן ‡מˆעי ˘‡ינו ˘לום ול‡ מלחמ‰, ע"˘]. ‡בל בזמן 
ˆער כמו יום ˙˘ע‰ ב‡ב וכ„ומ‰, נר‡‰ לכ‡ור‰ מ„ברי ‰‚מר‡ ˘י˘ 
לפ˘וט ‡˙ ‰ב‚„ים ‰עליונים ˘מ˙עטפים ב‰ם ב„רך כלל, ול‰י˘‡ר 
בחולˆ‰ בלב„. ו‰בי‡ ‚מר‡ זו ‰טור (רי˘ סי' ˆ‡). וכן נר‡‰ מסוף „ברי 
‰רמ"‡ (˘ם ס"ו), ע"˘. וכ"כ ‰רי‡"ז בפס˜יו: "ובזמן ˘י˘ ˆער בעולם 
רבו  לפני  ‰עומ„  כעב„  ועומ„  י„יו  ו‡ו‚„  מ˜טורונו,  ל‰סיר  לו  ר‡וי 
ומ˙פלל". וכ"כ ‰רב ערוך ‰˘לחן (˘ם ס"ב) ˘י˘ ˘מ„˜„˜ים ע˙‰ 
כ˘י˘ ˆער בעולם "לבלי ל‰˙פלל מנח‰ ומעריב בחול בב‚„ עליון", 
ער ב˘ב˙ ויו"ט, וכן  ‡ין ל‰זכיר̂  וב˘ב˙ ויו"ט מ˙פללין בב‚„ עליון̆ 

‰מנ‰‚, עכ"ל. 

ˆער,  בע˙  ‰‚לימ‡  ז‰ ˘ל פ˘יט˙  „ין  ‰בי‡  ל‡  ומ‰ ˘מרן ‰˘"ע 
(וכמ"˘  ˆער  בזמני  ול‡  ו‰מˆוי,  ‰ר‚יל  ב‡ופן  ˘„יבר  מ˘ום  נר‡‰ 
בס‰"˜ ˘ם סוף ‡ו˙ ‡'). ועיין בבי˙ יוסף (סי' ˆ‰ „"‰ כ˙ב ‰רמב"ם מניח 
י„יו) ‚בי „ין ז‰ ˘כ˙ב ‰רמב"ם (פ"‰ מ‰ל' ˙פל‰ ‰"„): ומניח י„יו על 
ב‡ימ‰  רבו  לפני  כעב„  ועומ„  ‰˘מ‡לי˙  על  ‰ימני˙  כפו˙ין  לבו 
‰‚מר‡  מ„ברי  ומ˜ורו  ע"כ.  חלˆיו,  על  י„יו  יניח  ול‡  ופח„  ביר‡‰ 

ב˘ב˙ ‰נ"ל, ומ‰ ˘ל‡ חיל˜ בין זמן ˆער ל˘לום וכ˙ב ˘עו˘‰ כן 
בס˙ם, נר‡‰ ˘‰ו‡ מ˘ום ˘‰ו‡ סובר ˘מ‰ ˘כ˙וב ב‚מר‡ "כי ‡יכ‡ 
ˆער‡ בעלמ‡"- ˘„י ‚לימ‡ ופכר י„י‰, ‰יינו ˘˙מי„ "פכר י„י‰", ול‡ 
‰י‰ מ˘נ‰ מזמן ˆער ל˘לום ‡ל‡ בענין ‰מלבו˘ים בלב„, עכ"„ ˘ם. 
ומ„בריו מ˘מע ˘כן ‰לכ‰, ˘בענין ‰מלבו˘ים י˘ ל˘נו˙ ול‰ורי„ 
‰ו˜˘‰  מי„. [ומ‰̆  ער, ‡בל בכפי˙˙ ‰י„ים י˘ לנ‰ו‚̇  ‰‚לימ‡ בזמן̂ 
פיר˘  (ול‡  י„יו  לכפו˙  ˆריך  זמן  ב‡יז‰  ‰רמב"ם  פיר˘  ל‡  מ„וע  למרן 
„‡יירי בס˙מ‡), ‰יינו מ˘ום „מ‰‚מ' נר‡‰ ˘עניין ז‰ ‰ו‡ „ו˜‡ בע˙ ˆער, 
‰ב"י  פיר˘  ול‰כי  לפר˘.  ל‰רמב"ם  ‰י‰  ולכן  ‰ר‚יל,  זמן  ‡ינו  ˆער  וזמן 
„ס"ל ˘כן ‰„ין לעולם ולכן ס˙ם „בריו. ‡בל ‚בי לבו˘ ‰‚לימ‡ ˘מרן ‰ב"י 
‚ופי‰ ס˙ם ‰„ין, נר‡‰ „‰יינו כיון „‡יירי בס˙מ‡ ˘י˘ ˘לום, ול‰כי ל‡ 

פיר˘ כנ"ל, ו„ו˜]. 

‡ל‡ ˘ב„ע˙ ‰רמב"ם ˘‰˘מיט „ין פ˘יט˙ ‰‚לימ‡ בע˙ ˆער, ˜ˆ˙ 
˜˘‰ לומר ˘‰˘מיט וכ˙ב ר˜ ‰„רך ‰ר‚יל בימים ‰ר‚ילים, כי „רך 
‰רמב"ם ל‰בי‡ כל ‰„ינים. וח˘ב˙י ˘מ‡ ‰י‰ לו ‚ירס‡ ‡חר˙ ב„ברי 
ור‡י˙י  ומ˙עטף),  ומ˙כסי  לבי˘  ‚ירס˙  ל‚בי  בס‰"˜  (וכמ"˘  ‰‚מר‡, 
"כי ‡יכ‡  לי‰ לרב כ‰נ‡  רב ‡˘י חזינ‡  בז‰"ל: ‡מר  ב‰רי"ף ˘‚רס 
˜מי‰  כעב„‡  ‡מר  ומˆלי  י„י‰  פכר  ומכסי  לבי˘  בעלמ‡  רי˙ח‡ 
מרי‰", כי ליכ‡ רי˙ח‡ מˆיין נפ˘י‰ ומˆלי ‡מר ‰כון ל˜ר‡˙ ‡ל˜יך 
י˘ר‡ל. ומבו‡ר ˘ל‚ירס˙ ‰רי"ף ‡ף בזמן ˆער ורי˙ח‡ ‰י‰ רב כ‰נ‡ 
‡חר  כלל  ב„רך  ˘נמ˘ך  ˘‰רמב"ם  ‡פ˘ר  כן  ו‡ם  ומ˙כס‰.  לוב˘ 
‰רי"ף, ‚רס כמו˙ו, ולכך ל‡ חיל˜ בין זמן ˆער ל˘לום, וב˘ני‰ם כ˙ב 
כ˙וב  ל‡  ‰רי"ף  ‚ירס˙  לפי  ‚ם  ל„חו˙ ˘ע„יין  ו‡ין  ˘י˘ ל‰˙עטף. 
ל‡  זו  ‚ירס‡  ˘לפי  מ˘ום  ומ˙כס‰.  ˘לוב˘  ר˜  ומˆינו  ˘מ˙עטף, 
נ˜ט‰ ‰‚מר‡ ל˘ון "עיטוף" ממ˘ ‡ף בזמן ˘לום, ו„ו˜. ‡ל‡ ˘לפי 
„רך זו „חו˜ ˜ˆ˙ לומר ˘‰רמב"ם ˘כ˙ב ל˘ון "עיטוף" ‚רס ב‚מר‡ 
˘‰רמב"ם  נמˆינו  מ˜ום  ומכל  זו.  ל˘ון  נ˜ט  ˘ל‡  ‰רי"ף  כ„ברי 
‰˘מיט ‰נ‰‚‰ זו. ולכן ‡ף ˘מ„ברי ‰‚מר‡ ומרן ו„עימי‰ ‰נ"ל נר‡‰ 
ברור ˘בזמן ˆער י˘ ל‰ורי„ ‡˙ ‰לבו˘ ‰עוטף כ‚לימ‡ וב„ורנו כובע 
וחליפ‰, מ"מ ‰לוב˘ חליפ‰ ‡ינו מ˘˙ב˘ ‡חר ˘‰רמב"ם ל‡ חיל˜ 

בז‰.

ולכן למע˘‰ ביום ט' ב‡ב ˘‰ו‡ יום ˆער, ‡ין חיוב בעיטוף בחליפ‰ 
ומ"מ  מ˘˙ב˘.  ‡ינו  חליפ‰  ‰לוב˘  ומ"מ  יו˙ר,  נכון  וכן  ב˙פל‰, 
‰עמי„‰),  ב˙פל˙  (ל‡  ‰˙פל‰  וב˘‡ר  וב˘ובו  ‰כנס˙  לבי˙  כ˘‰ולך 

‰נכון ˘ילב˘ כובע וחליפ‰ מ˘ום לבו˘ בן ˙ור‰.

בענין ‰מנ‰‚ לומר ˜„י˘ ומ˘ניו˙ בבי˙ ‰חיים, ‡ם י˘ 
לחו˘ בז‰ ל"לוע‚ לר˘", ל˘‡ר ‰מ˙ים ‰˜בורים ˘ם

ב‡ב, ˘‰רי ˙˘ע‰  ב˙˘ע‰  ‰˜ברו˙  לבי˙  לילך  מ˜ום  בכל  נו‰‚ים 
(˙וספו˙  ‰‚˘מים,  מפני  עו˘ים  ˘‰יו  כמו  ˆיבור  ˙עני˙  ‰ו‡  ב‡ב 
˙עני˙ ט"ז ע"‡ „"‰ יוˆ‡ין). ועו„ מוב‡ ב‡יכ‰ רב˙י: ‰ˆ„י˜ים ‚ם ב˜בר 
מט‰  י"„,  סי'  ˙"ב  ‰ל'  מ‰ר‡"˜  ב˘ם  (מ‰רי"ל  ירו˘לים,  על  מ˙‡בלין 

מ˘‰ סימן ˙˘לח).

לעילוי  ‰חיים  בבי˙  ומ˘ניו˙  ˜„י˘  לומר  ‰מנ‰‚  בענין  ל„ון  וי˘ 
נ˘מ˙ ‰˜רובים ‰נפטרים, ‰‡ם נכון לנ‰ו‚ כן, ‡ו ˘י˘ לחו˘ ל"לוע‚ 

לר˘", ל˘‡ר ‰מ˙ים ‰˜בורים ˘ם.

מ˜ור ח˘˘ "לוע‚ לר˘"

מוב‡ ב‚מר‡ ברכו˙ (יח ע"‡): "ל‡ י‰לך ‡„ם בבי˙ ‰˜ברו˙ ו˙פילין 
לוע‚  מ˘ום  עובר  כן  עו˘‰  ו‡ם  ו˜ור‡,  בזרועו  ˙ור‰  וספר  בר‡˘ו 
לר˘, ˙וך ‡רבע [‡מו˙] ‰ו‡ „‡סור חוı ל‡רבע ‡מו˙ פטור". וכ˙בו 
‰ר˘ב"‡  וכ"כ  ל˜רו˙".  ‡סור  פ‰  בעל  ‰„ין  "ו‰ו‡  (˘ם)  ‰˙וספו˙ 
וב˙וספו˙ ‰ר‡"˘ ˘ם. וכ"כ ‰טור ביור‰ „ע‰ (סימן ˘סז): ל‡ י‰לך 
וי˜ר‡ בו ‡ו  ‡„ם בבי˙ ‰˜ברו˙ ו˙פילין בר‡˘ו וספר ˙ור‰ בזרועו 
י˙פלל, ו‰ו‡ ‰„ין בעל פ‰ ‡סור, ו„ו˜‡ ב˙וך „' ‡מו˙ ‡בל חוı ל„' 

‡מו˙ מו˙ר. 

כ˘עו˘‰ לכבו„ ‰מ˙ מו˙ר

ם,  ‡מרו ב‚מר‡̆  מ‡ (טז:) כ˙ב על מ‰̆  ‰נימו˜י יוסף בבב‡̃  ‡ל‡̆ 
‡מרו  ‡ף על פי̆  ברו",̆  ‰ו˘יבו י˘יב‰ על̃  "וכבו„ ע˘ו לו במו˙ו,̆ 
בברכו˙ (יח.) ל‡ י‰לך ‡„ם בבי˙ ‰˜ברו˙ ו˙פילין בר‡˘ו וספר ˙ור‰ 
בזרועו וי˜ר‡ וי˙פלל מ˘ום לוע‚ לר˘, ז‰ו „ו˜‡ כ˘עו˘‰ כן לעˆמו 

כ‡„ם ‰˜ור‡ ב˙ור‰, ‡בל ‡ם עו˘‰ כן לכבו„ ‰מ˙, כ‚ון בני י˘יב‰ 
ו‰˙וספו˙  לר˘.  לוע‚  מ˘ום  בז‰  ‡ין  רבם,  לכבו„  כן  ˘עו˘ים 
ל‡רבע   ıחו ‰יינו  ˜ברו  על  י˘יב‰  ˘‰ו˘יבו  ˘מ‰  כ˙בו,  ו‰ר‡"˘ 
‡מו˙. וכן כ˙ב ב˘ו"˙ רבינו יוסף ‰לוי ‡בן מי‚‡˘ (סימן מז), ˘מ‰ 
מ˙,  ˘ל  „בריו  ‡ל‡  ‰מ˙  בפני  ‡ומרים  ‡ין   (:‚) בברכו˙  ˘‡מרו 
כ˘עוס˜ים  „ו˜‡  ז‰ו  ˙ור‰,  ב„ברי  ‡פילו  „‰יינו  ב‚מר‡  ו‰עמי„ו‰ 
ב˙ור‰ ל‰נ‡˙ עˆמם, ‡בל כ˘מ˙כוונים לכבו„ו ˘ל ‰מ˙ ˘פיר „מי, 
ו‡ין בז‰ מ˘ום לוע‚ לר˘. וכמו ˘‡מרו בבב‡ ˜מ‡ (טז:) וכבו„ ע˘ו 

לו במו˙ו, ˘‰ו˘יבו י˘יב‰ על ˜ברו. עכ˙"„. 

ולכ‡ור‰ על ז‰ סמכו לומר ˜„י˘ בבי˙ ‰˜ברו˙, ˘‡ף ˘‰לכ‰ רווח˙ 
בי„ינו ˘‡סור ל‰˙פלל ול˜רו‡ ˜רי‡˙ ˘מע בבי˙ ‰˜ברו˙ כנ"ל, מכל 
מ˜ום כיון ˘כוונ˙ ‡מיר˙ ‰˜„י˘ ‡ינ‰ ‡ל‡ לכבו„ ‰מ˙ים ולעילוי 
נ˘מ˙ם, ‡ין בז‰ מ˘ום לוע‚ לר˘ כ˘‡ומרו סמוך ל˜ברו˙. וב‡מ˙ 
כ"כ מרן ב˘לחן ערוך (סימן ˘סז סעיף ‚): ל‡ י‰לך בבי˙ ‰˜ברו˙ ‡ו 
‡ו  בו  וי˜ר‡  בזרועו  וספר ˙ור‰  ‡ו ˘ל ˜בר  „' ‡מו˙ ˘ל מ˙  ב˙וך 
כן לכבו„ ‰מ˙".  "‡ל‡ ‡ם  ו‰ו‡ ‰„ין על פ‰ ‡סור ל˜רו˙,  י˙פלל, 
ו„ר˘‰  פסו˜ים  לומר  מו˙ר  יז):  סעיף  ˘מ„  (סימן  ב˘"ע  עו„  וכ"פ 

לכבו„ ‰מ˙, ב˙וך ‡רבע ‡מו˙יו ‡ו בבי˙ ‰˜ברו˙.

‰רמב"ן ועו„ חול˜ים על ‰‰י˙ר

כ˙ב,  סע"ב)  נ'  „ף  ‡בלו˙  ‰˙חל˙  (ענין  ‰‡„ם  ב˙ור˙  ˘‰רמב"ן  ‡ל‡ 
וכן  ˜„י˘,  ו‡ומרים  ‰˜ברו˙  מבי˙  מעט  מרחי˜ים  ‰˜בור‰  ˘‡חר 
‡ו מ‡‰  מבי˙ ‰˜ברו˙ חמי˘ים ‡מ‰  ל‰רחי˜  ‚‡ון ˘מנ‰‚ינו  ‡מר 
ל‡, ˘‰מ˙ ˙ופס מ˜ומו ‡רבע ‡מו˙  ב˙וך ‡רבע ‡מו˙  ‡מ‰, ‡בל 
בבי˙  י˙‚„ל  ‡ומרים  ˘‡ין  מ˙˙י‰,  רב  ‡מר  וכן  ˘מע.  ל˜רי‡˙ 
‰˜ברו˙ ‡ל‡ ‡ם כן מרחי˜ ‡רבע ‡מו˙ כ„ין ˜רי‡˙ ˘מע. וכן ‰וב‡ 
בטור יור‰ „ע‰ (סימן ˘עו). וכן כ˙ב רבינו יˆח˜ ‡בן ‚י‡˙ בספר מ‡‰ 
˘ערים (‰לכו˙ רי"ı ‚י‡˙ ‰לכו˙ ‡בל עמו„ מ„). ומרן מופ˙ ‰„ור רבנו 
עוב„י‰ יוסף זיע"‡ ב˘ו"˙ יחו‰ „ע˙ (חל˜ ו סימן ‰ ב‰ער‰ ‡) ‰בי‡ כל 
‰נ"ל, וכ˙ב ˘‡ף ˘‰רמב"ן ו‰רי"ı ‚י‡˙ כ˙בו כנ"ל, מכל מ˜ום י˘ 
לנו לסמוך על „ברי מ‰ר"י ‰לוי בן מי‚‡˘ ו‰רמ"‰ ‰נ"ל, וכמו ˘כ˙ב 
מרן ‰בי˙ יוסף (סימן ˘„מ), ˘סמכו על „ברי ‰נימו˜י יוסף ˘‡ומרים 
פסו˜ים ו„ר˘‰ למ˙ים בבי˙ ‰˜ברו˙ לכבו„ ‰מ˙ ולכן ‰„בר מו˙ר. 

וסיים על ז‰ מרן, ˘כך ‰ו‡ מנ‰‚ פ˘וט ‚ם ‰יום. 

‡פ˘ר לי˘ב ב' ‰„עו˙ ˘‡ם כולל כל ‰נפטרים מו˙ר

‚י‡˙ עם „ברי   ı"ו‰רי ליי˘ב „ברי ‰רמב"ן  י˘  ‡בל ב‡מ˙ לכ‡ור‰ 
˘כ˙ב  ˘מ‰  ‰נ"ל,  ו‰רמ"‰  מי‚‡˘  בן  ‰לוי  ומ‰ר"י  יוסף  ‰נימו˜י 
‰נימו˜י יוסף ˘‰ו˘יבו י˘יב‰ על ˜ברו מו˙ר כיון ˘ע˘ו כן לכבו„ 
רבם, נר‡‰ פ˘וט ˘‰ו‡ ב‡ופן כז‰ ˘‰מ˙ ˜בור במ˜ום מיוח„ בפני 
בז‰  ו‰חילו˜  ˘ם.  רבים  מ˙ים  ˘י˘  ˜ברו˙  בבי˙  ול‡  עˆמו, 
˘כ˘‰מ˙ ˜בור במ˜ום מיוח„ בפני עˆמו („ו‚מ˙ ˜בר ‰ר˘ב"י ורמב"‰ 
ו˘‡ר ˜„ו˘י עליון), ‡ם כן כל ˘‡ומרים „ברי ˙ור‰ ו‰˜„י˘ לכבו„ו 
ברו˙ ס˙ם  ‰„בר טוב ונכון, ‡בל ‰רמב"ן וסיע˙ו מ„ברים בבי˙̃  ‰רי̆ 
מ˙,  ˘ל  לכבו„ו  ‰˜„י˘  י‡מר  ‡ם  ‡ף  ז‰  וב‡ופן  מל˘ונו,  כמ„ויי˜ 
ע„יין ל˘‡ר ‰מ˙ים ‰˜בורים ב‡ו˙ו בי˙ ˜ברו˙ בסמוך, ‰ו‡ כ"לוע‚ 
לר˘", ו‡„רב‰ ‡פ˘ר ˘י˙˜נ‡ו ממנו. ולכן ‡מר ˘י˙רח˜ מ‰מ˜ום 
כנ"ל. וכן מוכח מ„ברי ‰רמב"ן ו‰רי"ı ‚י‡˙ ˘‰„‚י˘ו כמ‰ פעמים 
בס˙ם  ‡מרו  ול‡  ‰˜ברו˙".  "בבי˙  י˙‚„ל  ‡ומרים  ˘‡ין  ב„ברי‰ם 
"בפני ‰מ˙". ו‚ם ‰נימו˜י יוסף וסיע˙ו ל‡ „יברו ‡ל‡ בחכם ˘‰ו˘יבו 
י˘יב‰ על ˜ברו ול‡ בבי˙ ˜ברו˙ כנ"ל ו„ו˜. ו‡ף ˘מרן ב˘לחן ערוך 
‰נ"ל (סי' ˘סז סעיף ‚) כ˙ב: ל‡ י‰לך "בבי˙ ‰˜ברו˙" ‡ו ב˙וך „' ‡מו˙ 
˘ל מ˙ ‡ו ˘ל ˜בר וספר ˙ור‰ בזרועו וי˜ר‡ בו ‡ו י˙פלל, ו‰ו‡ ‰„ין 
על פ‰ ‡סור ל˜רו˙, "‡ל‡ ‡ם כן לכבו„ ‰מ˙", כמו ˘נ˙ב‡ר, ע"כ. 
ומ˘מע ˘‰‰י˙ר ‰נ"ל ‰ו‡ ‡ף בבי˙ ˜ברו˙ ממ˘ ˘י˘ בו עו„ מ˙ים, 
˘‰ל‡ כ˙ב "בבי˙ ‰˜ברו˙" ‡ו ב˙וך „' ‡מו˙ ˘ל ‰מ˙, ועו„ ˘‡חר 
˘כ˙ב בי˙ ‰˜ברו˙ ‰וסיף "‡ו ב˙וך „' ‡מו˙ ˘ל מ˙ ‡ו ˘ל ˜בר", 
˘‡ומר  ב‡ופן  „ו˜‡  ‰ו‡  ˜ברו˙,  בבי˙  ל‰˜ל  ˘כוונ˙ו  ‡פ˘ר  מ"מ 
„ברי ˙ור‰ בכללו˙ לכבו„ כל ‰מ˙ים ‰נמˆ‡ים בבי˙ ‰˜ברו˙, ‡ל‡ 
˘˜יˆר וכלל ‰„בר ˘י˙‡ים ‡ף עם מ‰ ˘כ˙ב ב˙חיל˙ „בריו "ב˙וך 
„' ‡מו˙ ˘ל מ˙", ˘י˘ בו מ˙ ‡ח„ ול‡ ˘ייך בו לכוין לכבו„ ˘‡ר 
(סי' ˘„מ): ˘רבינו  יוסף  בבי˙  וכן מ„ו˜„˜ ˜ˆ˙ ממ‰ ˘כ˙ב  מ˙ים. 
‰‚„ול מ‰ר"י ‡בו‰ב בבי‡ורו לטור ‡ורח חיים ‰בי‡ „ברי נמו˜י יוסף 
‰˜ברו˙  בבי˙  פסו˜ים  לומר  סמכו  ז‰  ˘על  ‰רמ"‰  „ברי  על  וכ˙ב 

‰לכ‰ למ˘‰
‰לכו˙ ‡˜טו‡ליו˙ ומע˘יו˙

מ˙וך ס„ר˙ ‰ספרים ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰
מ‡˙ ‰רב יניב נסיר ˘ליט"‡

ר‡˘ בי˙ ‰‰ור‡‰ ומח"ס ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰
ומו"ı „˜"˜ מחנ‰ ‡פרים
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 ˙ˆ˜ ל„חו˙  י˘  לכ‡ור‰  וכן  מוכרח.  ו‡ינו  ע"˘.  "למ˙ים",  ו„ר˘‰ 
˘‡ם כ„ברינו ‰נ"ל, ‡ם כן ‰י‰ ל‰ם ל‰רמב"ן וסיע˙ו לומר ˙˜נ‰ זו 
˘‰ו‡יל  נר‡‰  ועכ"פ  ‰מ˙ים.  ˘‡ר  לכבו„  ‚ם  ז‰  ˜„י˘  ˘י‡מר 
וכחילו˜ ‰נ"ל כן מ˘מע מ„ברי ‰ר‡˘ונים, ‡ם כן מ‰יו˙ טוב ‰נכון 
נ˘מ˙  לעילוי  ו˜„י˘  מ˘ניו˙  לומר  ‰חיים  לבי˙  ˘‰עולים  ‰ו‡ 
˜רובם  לעי"נ  ו‰˜„י˘  ‰˙ור‰  ˘„ברי  ב„ברי‰ם  י‡מרו  ˜רובי‰ם, 

‰נפטר, ו‚ם לעי"נ כל ‰נפטרים ‰נמˆ‡ים ב‡ו˙ו בי˙ עלמין.

‡ין לחו˘ ˘בכך ˙פ‚ם מעל˙ ‰„ברי ˙ור‰ לנפטר

ו‡ין לחו˘ ˘בכך ˙פ‚ם מעל˙ „ברי ‰˙ור‰ ו‰˜„י˘ לנפטר "‰פרטי", 
ויחול˜ ‰˘כר בין כל ‰נפטרים, ˘"נר ל‡ח„ נר למ‡‰", וכמו ˘יועיל 
ל‚רוע  יועיל ל˘‡ר ‰נפטרים מבלי  כן  ‰ז‰  לנפטר  ו‰לימו„  ‰˜„י˘ 
(ח"ז סימן מט ˜ונ' ‡בן  וכן מבו‡ר ב˘ו"˙ ˆיı ‡ליעזר  ממנו מ‡ומ‰. 
יע˜ב פ"ז) ˘‰ב"„ ‰רב ˘„י חמ„ ˘„ימ‰ „בר ‡מיר˙ ˜„י˘ עבור ˘נים 
מ˙ים,  ב'  עבור  ‡ח˙  בב˙  ‡נ˘ים  ב'  ע"י  ˜„י˘  ‡מיר˙  כ„בר  ויו˙ר 
ע"˘. ובי‡ר ‰רב ˆיı ‡ליעזר עו„ ‰„בר, ˘ב‰יו˙ ˘נ˘מ˙ פלוני ‡ו 
‡למוני ‰י‡ ‰‚ורמ˙ ˘ב‚ינ‰ י˜לס פלוני ˘מי‰ רב‡ ב‡מיר˙ ˜„י˘ 
ו˘יענו ‡חריו ע„‰ ˘לימ‰ ‡מן, לכן י˘ ל‰ עליי‰ על י„י כך, ו‡ם כן 
י‚י„ו וי˘בחו בכז‡˙, י˘נן לכולם  ˘ניים ‡ו יו˙ר ‰מ‰ ב‚ורמים̆  כל̆ 
‰˜„י˘  ‡מיר˙  ע"י  יחי„‰  לנ˘מ‰  ˘י˘  ‰עליי‰  ‡ו˙‰  ב„יו˜  יח„ 
לרע˘  ו˘‚ורמים  ז‰,  ע˘י‰  בעולם  ב‚ינן  ˘נ˘מעים  ‡מן  ועני˙ 
‰‚„ול  ל‡ל ‰מלך  ולפ‡ר  ול‰לל ל˘בח  ל‰ו„ו˙  ‰עליונים  בעולמו˙ 
ו‰˜„ו˘ ב˘מים וב‡רı. וסיים במע˘‰ רב: ‰‚ר"י וועלı (˘ליט"‡) מי 
˘‰י‰ ר‡ב"„ בבו„פסט ‡מר לי, כי כך ‰י‰ ‰נו‰‚ ‰פ˘וט בכל רחבי 
‰ונ‚רי‰ ל‰‚י„ ˜„י˘ על כמ‰ נפטרים כ‡ח„, ו‡ו˙ו ‰„בר ‚ם בלימו„ 
מ˘ניו˙, ב‡ין פוˆ‰ פ‰ ומערער. [ומ‰ ˘„ן עמו ‰‚רי"˘ ‡לי˘יב זˆ"ל 
˘ם, נר‡‰ ˘‰ו‡ לענין מי ˘˘כרו‰ו בכסף ל‡מיר˙ ˜„י˘ ˘‰ו‡ מ˜פי„ 
ע"ז, ע"˘. וכ‡˘ר „ימ˙י כן ר‡י˙י ב˘ו"˙ וי˘מע מ˘‰ (פרי„, ח"ב עמ' כ„) 
‰כולל ˙˘ובו˙ ‰‚רי˘"‡ זˆ"ל, ˘כן מבו‡ר ˘ם ˘בעו˘‰ בחינם, ‡ין לחו˘ 
‡ם ‡ומר ˜„י˘ לטוב˙ ˘נים, ע"˘. ולכן מי ˘עו˘‰ ב˘כר ˆריך לברר עם 
‰˘וכר ˘‡ינו מ˜פי„ על ז‰]. וע"ע ל‰‚‡ון בן ‡י˘ חי בספר בן ‡י˘ חיל 
נפלו  ז‰ „ומ‰ ל˘נים ו˘ל˘̆  ‰סביר̆  (בח"ב ב„רו˘ ב' ל˘ב˙ ‰‚„ול),̆ 
לבור ומ˘ל˘ל ל‰ם חבל ‡ח„ ונ‡חזין בו כולם בב˙ ‡ח˙ ו‰ו‡ מו˘ך 
‡ו˙ם ומעל‰ ‡ו˙ם בב˙ ‡ח˙ מן ‰בור ביח„, וכן ‚ם ‰ו‡ מעל‰ ‡˙ כל 
מי ˘‡ומר עליו ˜„י˘ בב˙ ‡ח˙, וכן „וח‰ ‡˙ ‰מ˜טר‚ים מעלי‰ם 
ב˜„י˘ ‡ח„ כ‡„ם ˘„וח‰ ˘נים ו˘ל˘ לסטים ‰ב‡ים על כמ‰ בני 

‡„ם ‰„רים ביח„ בב˙ ‡ח˙ בפעם ‡ח˙ ובחרב ‡ח˙.

ו˘וב ר‡י˙י ב˘ם ר‡˘ ‰י˘יב‰ ‰‚ר‡י"ל ˘טיינמן בז‰"ל: ˘ח רבנו, 
‰חזו"‡ ‰˜פי„ ˘ל‡ לומר ˙‰ילים ב„' ‡מו˙ ˘ל ‰˜בר, ו˘‡לו ‡˙ 
רבנו ‡ם כן כיˆ„ ‰יום ‡ומרים ˙‰ילים בסמוך ל„' ‡מו˙ ˘ל ‰חזו"‡. 
לבכו˙ על ‰ˆרו˙  כ„י  ב˙ור˙ ˙פל‰, ‡ל‡  ב‡ים  ל‡  ו‡מר ˘‡נ˘ים 
˘ל‰ם וכמו ˘מˆינו בחז"ל (‰וב‡ בר„"˜ מלכים ב, „) על ‡˘˙ עוב„י‰ 
˘בכ˙‰ על ˜ברו ועו„, וז‰ מו˙ר. ורבנו ב‡ח„ ‰˘יעורים ‡מר על מ‰ 
‰נפטר  לטוב˙  ˘ז‰  ˘כיון  ˜בר,  לי„  בי‡רˆייט  ˙‰לים  ˘‡ומרים 
‚ם  לכוין  ‡ו  ‰סמוכים,  מ‰˜ברים  ל‰˙רח˜  "וˆריך  מו˙ר.  ולכבו„ו- 
עלי‰ם ˘על י„י ז‰ ל‡ י‰י‰ ל‰ם לוע‚ לר˘". ורבנו עˆמו כ˘עול‰ 
‡מו˙   '„ במרח˜  לעמו„  נו‰‚  ‰י‡רˆייט  ביום  ‰רבני˙  ‡˘˙ו  ל˜בר 

מ‰˜בר ולומר ˘ם ˙‰לים, עכ"ל. ו‰ו‡ ככל „ברינו ממ˘ ˙לי"˙.  

מ‰ למ„נו?

ער, ‡ין חיוב בעיטוף בחליפ‰ ב˙פל‰, וכן נכון  ‰ו‡ יום̂  ‡. ביום ט' ב‡ב̆ 
‰כנס˙  לבי˙  כ˘‰ולך  ומ"מ  מ˘˙ב˘.  ‡ינו  חליפ‰  ‰לוב˘  ומ"מ  יו˙ר, 
וב˘ובו וב˘‡ר ‰˙פל‰ (ל‡ ב˙פל˙ ‰עמי„‰), ‰נכון ˘ילב˘ כובע וחליפ‰ 

מ˘ום לבו˘ בן ˙ור‰.

‰˜רובים  נ˘מ˙  לעילוי  ‰חיים  בבי˙  ומ˘ניו˙  ˜„י˘  לומר  ‰מנ‰‚  ב. 
‰נפטרים, יסו„˙ו ב‰ררי ˜ו„˘, ‡ל‡ ˘‰נכון ‰ו‡ ל‰זכיר ולומר ˘‡ומר 
ולעי"נ ˘‡ר כל ‰נפטרים  ו‰˜„י˘ לעילוי נ˘מ˙ ˜רובו פלוני  ‰מ˘ניו˙ 

‰˜בורים ˘ם.

ו"מחל˜"  ו‰מ˘ניו˙  ‰˜„י˘  במעל˙  פו‚ם  זו  ˘ב‡מיר‰  לחו˘  ‡ין   .‚
‰עילוי  ו‡ו˙ו  למ‡‰,  נר  ל‡ח„  נר  כי  ‰נפטרים,  כלל  בין  ‰זכו˙  כביכול 
‚ם  ו‰מ˘ניו˙  ˘‰˜„י˘  י‡מר  ‡ם  ‚ם  י‰י‰  ‰נפטר,  ל˜רוב  ˘י˘  נ˘מ‰ 
לעי"נ כלל ‰נפטרים. [‡בל מי ˘עו˘‰ ב˘כר ˆריך לברר עם ‰˘וכר ˘‡ינו 

מ˜פי„ על ז‰]. 
וי‰"ר וי˜ויים בנו ‰פסו˜ ו‡˙ם ‰„ב˜ים ב‰' ‡לו˜יכם חיים כולכם ‰יום. 
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פרטים בעמ' 4

מרבים
˙ור‰ וט‰ר‰ בי˘ר‡ל...

פרטים בעמ' 4

  0
54

-2
26

13
66

 ◆
ה 

ור
˙

ני 
לב

ם 
בי

טו
ם 

רי
חי

מ
 ◆

 „
מו

עי
ה ו

˜
פי

‚ר

נו˘‡י ‰‰לכו˙
נ˜ו„ו˙ מע˘יו˙ ˘י˘ ל‰יז‰ר ב‰ם ב˙˘ע‰ ב‡ב ˘חל במוˆ‡י 
˘ב˙ ◆ ‡ם ב˙˘ע‰ ב‡ב ˆריך ללבו˘ כובע וחליפ‰ ב˙פל‰ ◆ 

כ˘‡ומרים ˜„י˘ ומ˘ניו˙ בבי˙ ‰חיים, י˘ לכוין על כל 
‰מ˙ים ‰˜בורים ˘ם מ˘ום "לוע‚ לר˘"



נ˜ו„ו˙ ‰לכ˙יו˙ ומע˘יו˙ ˘י˘ ל‰יז‰ר ב‰ם
ב˙˘ע‰ ב‡ב ˘חל במוˆ‡י ˘ב˙

מו˙ר ומˆו‰ ל‡כול ב˘ר ול˘˙ו˙ יין ב˘ב˙ זו כב˘‡ר ˘ב˙ו˙ ‰˘נ‰   .‡
(˘"ע סי' ˙˜נב ס"י).

מו˙ר ל˜ח˙ ב˘ב˙ "˜לי- ˆום", "פל‡- ˆום" וכ„ומ‰, כיון ˘ז‰ ב‡  ב. 
בז‰  ו‡ין  סכ"‚).  סי' ˘כח  (˘"ע  ול‡ לרפ‡  למנוע חול˘‰ ומחל‰ בˆום 
‡י ‡פ˘ר לע˘ו˙ו ‡חר  ח˘˘ ‚ם מ˘ום ‡יסור "מכין מ˘ב˙ לחול", כיון̆ 

‰˘ב˙ (˘ם).

(וי˘  זו  מעי˜ר ‰„ין ל‰˙רחı במים ˜רים ב˘ב˙  (לבני ספר„)  מו˙ר   .‚
ל‰ז‰ר בכל פרטי סחיט‰ וכיו"ב כבכל ˘ב˙).

‰˘˜יע‰  (זמן  ‰˘˜יע‰  לפני  ˘לי˘י˙  סעו„‰   ˙‡ ל‰פסי˜  ˆריך   .„
19:50 לפי ‡ופ˜ ירו˘לים וכן בכל ‰זמנים ‰מˆוינים ל‰לן), כיון ˘‡סור 

ל‡כול בזמן בי˙ ‰˘מ˘ו˙ ˘ל ט' ב‡ב (˘"ע סי' ˙˜נ‚ ס"ב).

זמירו˙ ˘ב˙ ‡ל‡ ע„ ‰˘˜יע‰, ‡בל ‡חר  ולזמר  כן ‡ין ל˘יר  כמו   .‰
‰˘˜יע‰ ‡ין ל˘יר ולזמר (‡ול"ˆ ח"‚ פכ"ח סי' „).

בזמן סעו„‰ ˘לי˘י˙ ‡ין לומר "˙‡כלו כ„י ˘י‰י‰ לכם כח לˆום"  ו. 
(מ"ב סי' רˆ ס˜"„. ו‰ליכו˙ מוע„ עמ' ˜ז).

(‡פילו ˘‰‚יע זמן בין ‰˘מ˘ו˙),  בברכ˙ ‰מזון עו˘ים זימון כר‚יל  ז. 
וכן י˘ לומר "רˆ‰ ו‰חליˆנו" (˘ם ˜‚).

"ברוך  ‡ומרים   (20:07 (ב˘ע‰  מ‰˘˜יע‰  „˜ו˙  כע˘רים  ‡חר  ח. 
ו„˘ לחול", וחולˆים ‡˙ ‰נעלים ומחליפים ‡˙ ב‚„י ‰˘ב˙  ‰מב„יל בין̃ 
בב‚„י חול (ל‡ מכובסים ˘‰כינו מר‡˘), ו‡ין ל‰חליף ‰ב‚„ים ו‰נעלים 
לפני ‰זמן ‰נ"ל (20:07), כיון ˘ע„יין ˘ב˙ ו‡ין לנ‰ו‚ ‡בילו˙ בפר‰סי‡ 

ב˘ב˙.

ע„  ר‚יל‰,  ˘ב˙  כל  כמו  ‡סורו˙  ב˘ב˙  ‰‡סורו˙  ‰מל‡כו˙  ˘‡ר  ט. 
ˆ‡˙ ‰˘ב˙ ב˘ע‰ 20:21. זמן יˆי‡˙ ‰˘ב˙ ל˘יט˙ ר"˙ 21:16.

‚ם ‰נו‰‚ים ל‰וˆי‡ ‡˙ ‰˘ב˙ כר"˙, בכל ז‡˙ ˆריכים לחלוı נעלי  י. 
‰עור בזמן ˆ‡˙ ‰˘ב˙ כ˘יט˙ ‰‚‡ונים (20:21).

‰יוˆ‡ מבי˙ ‰כס‡ בזמן בין ‰˘מ˘ו˙ (20:07-19:50), יטול ‡˙ י„יו  י‡. 
ע„ סוף ˜˘רי ‰‡ˆבעו˙ כ„ין ט' ב‡ב (‰ליכו"מ עמ' ˜„).

‡ם ‰חולˆ‰ ˘לבו˘ ב‰ ‡ינ‰ מיוח„˙ ל˘ב˙ ‡ין ˆריך ל‰חליפ‰, ‡ך  יב. 
‡ם מיוח„˙ ‰י‡ ˆריך ל‰חליפ‰ לחולˆ‰ ‡חר˙ ˘‡ינ‰ מכובס˙ (˘‰כין 

מר‡˘).

ללבו˘  ‰„ין  מעי˜ר  מו˙ר  ‚ופי‰]  לבנים,  [‚רביים,  ‰זיע‰  ב‚„י   ˙‡ י‚. 
ו‰נכון  ב‡ב,  בט'  בז‰  ל‰חמיר  נכון  ‡בל  עˆמו,  ב‡ב  בט'  ‡ף  מכובסים 
‰נ"ל  ‰זיע‰  ב‚„י  כל  יחליף  ‰ˆ‰רים  מ˘נ˙  ˘˜ם  ˘ב˘ב˙  ‰ו‡  ביו˙ר 

וי˘‡ר עמם לט' ב‡ב (˘ם ˜ו).

‰˘ב˙  בˆ‡˙  ענבים   ıמי על  יב„ילו  ‰ˆום,  מן  ‰פטורים  וכל  חול‰  י„. 
וי˘˙ו "מלו‡ לו‚מיו" (48 מ"ל). ו‡ם ‰ם ˆמים ר˜ בליל‰ ו‡וכלים ביום, 

יב„ילו כר‚יל בליל‰ וי˙נו ל˜טן ל˘˙ו˙ ‡˙ ‰יין.

טו. סיום ‰ˆום בעי‰"˜ ירו˘לים: 20:06.

מ‰  „בר  לטעום  וטוב  ב‡ב,  ט'  במוˆ‡י  ‰לבנ‰   ˙‡ ל˜„˘  ‰מנ‰‚  טז. 
ול‰חליף ‰נעלים לנעלי עור בכ„י ל˜בל פני ˘כינ‰ כי‡ו˙. 

‡ם ב˙˘ע‰ ב‡ב ˆריך ללבו˘
כובע וחליפ‰ ב˙פל‰ ‡ו ל‡

לרב  לי‰  חזינ‡  ‡˘י  רב  ‡מר  ע"‡):  (י  ˘ב˙  במסכ˙  ‰‚מר‡  מ„ברי 
‡מר  ומˆלי  י„י‰  ופכר  ‚לימי‰  ˘„י  בעלמ‡  ˆער‡  ‡יכ‡  "כי  כ‰נ‡ 
ומˆלי  ומ˙עטף  ומ˙כסי  לבי˘  ˘למ‡  ‡יכ‡  כי  מרי‰",  ˜מי  כעב„‡ 
ער בעולם, ‰י‰ פו˘ט ‡˙  ‡מר ‰כון ל˜ר‡˙ ‡ל‰יך י˘ר‡ל. [כ‡˘ר ‰י‰̂ 
י„יו ומ˙פלל כעב„ לפני רבו, כ‡˘ר ‰י‰ ˘לום  ‰‚לימ‰ ‰עליונ‰ ומ˘לב 
‡ל˜יך  ל˜ר‡˙  ‰כון  מ˘ום  ומ˙פלל,  עליון  בב‚„  ומ˙עטף  מ˙כס‰  ‰י‰ 
בזמנים  „ו˜‡  ‰ו‡  ו‰עיטוף  עניין ‰לבו˘ ‰מ‰ו„ר  כי  נר‡‰  י˘ר‡ל]. 
‰ר‚ילים ˘י˘ ˘לום בעולם [ועי' במ‰ ˘‰ערנו בז‰ ב˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰ 
מזמן  ול‡פו˜י  ‰ר‚יל,  ‰זמן  ‰ו‡  "˘לום"  ˘זמן   ,'‡ ‡ו˙  בסוף  ו  סי'  ח"ב 
מלחמ‰, ול‡ ˘י˘ זמן ‡מˆעי ˘‡ינו ˘לום ול‡ מלחמ‰, ע"˘]. ‡בל בזמן 
ˆער כמו יום ˙˘ע‰ ב‡ב וכ„ומ‰, נר‡‰ לכ‡ור‰ מ„ברי ‰‚מר‡ ˘י˘ 
לפ˘וט ‡˙ ‰ב‚„ים ‰עליונים ˘מ˙עטפים ב‰ם ב„רך כלל, ול‰י˘‡ר 
בחולˆ‰ בלב„. ו‰בי‡ ‚מר‡ זו ‰טור (רי˘ סי' ˆ‡). וכן נר‡‰ מסוף „ברי 
‰רמ"‡ (˘ם ס"ו), ע"˘. וכ"כ ‰רי‡"ז בפס˜יו: "ובזמן ˘י˘ ˆער בעולם 
רבו  לפני  ‰עומ„  כעב„  ועומ„  י„יו  ו‡ו‚„  מ˜טורונו,  ל‰סיר  לו  ר‡וי 
ומ˙פלל". וכ"כ ‰רב ערוך ‰˘לחן (˘ם ס"ב) ˘י˘ ˘מ„˜„˜ים ע˙‰ 
כ˘י˘ ˆער בעולם "לבלי ל‰˙פלל מנח‰ ומעריב בחול בב‚„ עליון", 
ער ב˘ב˙ ויו"ט, וכן  ‡ין ל‰זכיר̂  וב˘ב˙ ויו"ט מ˙פללין בב‚„ עליון̆ 

‰מנ‰‚, עכ"ל. 

ˆער,  בע˙  ‰‚לימ‡  ז‰ ˘ל פ˘יט˙  „ין  ‰בי‡  ל‡  ומ‰ ˘מרן ‰˘"ע 
(וכמ"˘  ˆער  בזמני  ול‡  ו‰מˆוי,  ‰ר‚יל  ב‡ופן  ˘„יבר  מ˘ום  נר‡‰ 
בס‰"˜ ˘ם סוף ‡ו˙ ‡'). ועיין בבי˙ יוסף (סי' ˆ‰ „"‰ כ˙ב ‰רמב"ם מניח 
י„יו) ‚בי „ין ז‰ ˘כ˙ב ‰רמב"ם (פ"‰ מ‰ל' ˙פל‰ ‰"„): ומניח י„יו על 
ב‡ימ‰  רבו  לפני  כעב„  ועומ„  ‰˘מ‡לי˙  על  ‰ימני˙  כפו˙ין  לבו 
‰‚מר‡  מ„ברי  ומ˜ורו  ע"כ.  חלˆיו,  על  י„יו  יניח  ול‡  ופח„  ביר‡‰ 

ב˘ב˙ ‰נ"ל, ומ‰ ˘ל‡ חיל˜ בין זמן ˆער ל˘לום וכ˙ב ˘עו˘‰ כן 
בס˙ם, נר‡‰ ˘‰ו‡ מ˘ום ˘‰ו‡ סובר ˘מ‰ ˘כ˙וב ב‚מר‡ "כי ‡יכ‡ 
ˆער‡ בעלמ‡"- ˘„י ‚לימ‡ ופכר י„י‰, ‰יינו ˘˙מי„ "פכר י„י‰", ול‡ 
‰י‰ מ˘נ‰ מזמן ˆער ל˘לום ‡ל‡ בענין ‰מלבו˘ים בלב„, עכ"„ ˘ם. 
ומ„בריו מ˘מע ˘כן ‰לכ‰, ˘בענין ‰מלבו˘ים י˘ ל˘נו˙ ול‰ורי„ 
‰ו˜˘‰  מי„. [ומ‰̆  ער, ‡בל בכפי˙˙ ‰י„ים י˘ לנ‰ו‚̇  ‰‚לימ‡ בזמן̂ 
פיר˘  (ול‡  י„יו  לכפו˙  ˆריך  זמן  ב‡יז‰  ‰רמב"ם  פיר˘  ל‡  מ„וע  למרן 
„‡יירי בס˙מ‡), ‰יינו מ˘ום „מ‰‚מ' נר‡‰ ˘עניין ז‰ ‰ו‡ „ו˜‡ בע˙ ˆער, 
‰ב"י  פיר˘  ול‰כי  לפר˘.  ל‰רמב"ם  ‰י‰  ולכן  ‰ר‚יל,  זמן  ‡ינו  ˆער  וזמן 
„ס"ל ˘כן ‰„ין לעולם ולכן ס˙ם „בריו. ‡בל ‚בי לבו˘ ‰‚לימ‡ ˘מרן ‰ב"י 
‚ופי‰ ס˙ם ‰„ין, נר‡‰ „‰יינו כיון „‡יירי בס˙מ‡ ˘י˘ ˘לום, ול‰כי ל‡ 

פיר˘ כנ"ל, ו„ו˜]. 

‡ל‡ ˘ב„ע˙ ‰רמב"ם ˘‰˘מיט „ין פ˘יט˙ ‰‚לימ‡ בע˙ ˆער, ˜ˆ˙ 
˜˘‰ לומר ˘‰˘מיט וכ˙ב ר˜ ‰„רך ‰ר‚יל בימים ‰ר‚ילים, כי „רך 
‰רמב"ם ל‰בי‡ כל ‰„ינים. וח˘ב˙י ˘מ‡ ‰י‰ לו ‚ירס‡ ‡חר˙ ב„ברי 
ור‡י˙י  ומ˙עטף),  ומ˙כסי  לבי˘  ‚ירס˙  ל‚בי  בס‰"˜  (וכמ"˘  ‰‚מר‡, 
"כי ‡יכ‡  לי‰ לרב כ‰נ‡  רב ‡˘י חזינ‡  בז‰"ל: ‡מר  ב‰רי"ף ˘‚רס 
˜מי‰  כעב„‡  ‡מר  ומˆלי  י„י‰  פכר  ומכסי  לבי˘  בעלמ‡  רי˙ח‡ 
מרי‰", כי ליכ‡ רי˙ח‡ מˆיין נפ˘י‰ ומˆלי ‡מר ‰כון ל˜ר‡˙ ‡ל˜יך 
י˘ר‡ל. ומבו‡ר ˘ל‚ירס˙ ‰רי"ף ‡ף בזמן ˆער ורי˙ח‡ ‰י‰ רב כ‰נ‡ 
‡חר  כלל  ב„רך  ˘נמ˘ך  ˘‰רמב"ם  ‡פ˘ר  כן  ו‡ם  ומ˙כס‰.  לוב˘ 
‰רי"ף, ‚רס כמו˙ו, ולכך ל‡ חיל˜ בין זמן ˆער ל˘לום, וב˘ני‰ם כ˙ב 
כ˙וב  ל‡  ‰רי"ף  ‚ירס˙  לפי  ‚ם  ל„חו˙ ˘ע„יין  ו‡ין  ˘י˘ ל‰˙עטף. 
ל‡  זו  ‚ירס‡  ˘לפי  מ˘ום  ומ˙כס‰.  ˘לוב˘  ר˜  ומˆינו  ˘מ˙עטף, 
נ˜ט‰ ‰‚מר‡ ל˘ון "עיטוף" ממ˘ ‡ף בזמן ˘לום, ו„ו˜. ‡ל‡ ˘לפי 
„רך זו „חו˜ ˜ˆ˙ לומר ˘‰רמב"ם ˘כ˙ב ל˘ון "עיטוף" ‚רס ב‚מר‡ 
˘‰רמב"ם  נמˆינו  מ˜ום  ומכל  זו.  ל˘ון  נ˜ט  ˘ל‡  ‰רי"ף  כ„ברי 
‰˘מיט ‰נ‰‚‰ זו. ולכן ‡ף ˘מ„ברי ‰‚מר‡ ומרן ו„עימי‰ ‰נ"ל נר‡‰ 
ברור ˘בזמן ˆער י˘ ל‰ורי„ ‡˙ ‰לבו˘ ‰עוטף כ‚לימ‡ וב„ורנו כובע 
וחליפ‰, מ"מ ‰לוב˘ חליפ‰ ‡ינו מ˘˙ב˘ ‡חר ˘‰רמב"ם ל‡ חיל˜ 

בז‰.

ולכן למע˘‰ ביום ט' ב‡ב ˘‰ו‡ יום ˆער, ‡ין חיוב בעיטוף בחליפ‰ 
ומ"מ  מ˘˙ב˘.  ‡ינו  חליפ‰  ‰לוב˘  ומ"מ  יו˙ר,  נכון  וכן  ב˙פל‰, 
‰עמי„‰),  ב˙פל˙  (ל‡  ‰˙פל‰  וב˘‡ר  וב˘ובו  ‰כנס˙  לבי˙  כ˘‰ולך 

‰נכון ˘ילב˘ כובע וחליפ‰ מ˘ום לבו˘ בן ˙ור‰.

בענין ‰מנ‰‚ לומר ˜„י˘ ומ˘ניו˙ בבי˙ ‰חיים, ‡ם י˘ 
לחו˘ בז‰ ל"לוע‚ לר˘", ל˘‡ר ‰מ˙ים ‰˜בורים ˘ם

ב‡ב, ˘‰רי ˙˘ע‰  ב˙˘ע‰  ‰˜ברו˙  לבי˙  לילך  מ˜ום  בכל  נו‰‚ים 
(˙וספו˙  ‰‚˘מים,  מפני  עו˘ים  ˘‰יו  כמו  ˆיבור  ˙עני˙  ‰ו‡  ב‡ב 
˙עני˙ ט"ז ע"‡ „"‰ יוˆ‡ין). ועו„ מוב‡ ב‡יכ‰ רב˙י: ‰ˆ„י˜ים ‚ם ב˜בר 
מט‰  י"„,  סי'  ˙"ב  ‰ל'  מ‰ר‡"˜  ב˘ם  (מ‰רי"ל  ירו˘לים,  על  מ˙‡בלין 

מ˘‰ סימן ˙˘לח).

לעילוי  ‰חיים  בבי˙  ומ˘ניו˙  ˜„י˘  לומר  ‰מנ‰‚  בענין  ל„ון  וי˘ 
נ˘מ˙ ‰˜רובים ‰נפטרים, ‰‡ם נכון לנ‰ו‚ כן, ‡ו ˘י˘ לחו˘ ל"לוע‚ 

לר˘", ל˘‡ר ‰מ˙ים ‰˜בורים ˘ם.

מ˜ור ח˘˘ "לוע‚ לר˘"

מוב‡ ב‚מר‡ ברכו˙ (יח ע"‡): "ל‡ י‰לך ‡„ם בבי˙ ‰˜ברו˙ ו˙פילין 
לוע‚  מ˘ום  עובר  כן  עו˘‰  ו‡ם  ו˜ור‡,  בזרועו  ˙ור‰  וספר  בר‡˘ו 
לר˘, ˙וך ‡רבע [‡מו˙] ‰ו‡ „‡סור חוı ל‡רבע ‡מו˙ פטור". וכ˙בו 
‰ר˘ב"‡  וכ"כ  ל˜רו˙".  ‡סור  פ‰  בעל  ‰„ין  "ו‰ו‡  (˘ם)  ‰˙וספו˙ 
וב˙וספו˙ ‰ר‡"˘ ˘ם. וכ"כ ‰טור ביור‰ „ע‰ (סימן ˘סז): ל‡ י‰לך 
וי˜ר‡ בו ‡ו  ‡„ם בבי˙ ‰˜ברו˙ ו˙פילין בר‡˘ו וספר ˙ור‰ בזרועו 
י˙פלל, ו‰ו‡ ‰„ין בעל פ‰ ‡סור, ו„ו˜‡ ב˙וך „' ‡מו˙ ‡בל חוı ל„' 

‡מו˙ מו˙ר. 

כ˘עו˘‰ לכבו„ ‰מ˙ מו˙ר

ם,  ‡מרו ב‚מר‡̆  מ‡ (טז:) כ˙ב על מ‰̆  ‰נימו˜י יוסף בבב‡̃  ‡ל‡̆ 
‡מרו  ‡ף על פי̆  ברו",̆  ‰ו˘יבו י˘יב‰ על̃  "וכבו„ ע˘ו לו במו˙ו,̆ 
בברכו˙ (יח.) ל‡ י‰לך ‡„ם בבי˙ ‰˜ברו˙ ו˙פילין בר‡˘ו וספר ˙ור‰ 
בזרועו וי˜ר‡ וי˙פלל מ˘ום לוע‚ לר˘, ז‰ו „ו˜‡ כ˘עו˘‰ כן לעˆמו 

כ‡„ם ‰˜ור‡ ב˙ור‰, ‡בל ‡ם עו˘‰ כן לכבו„ ‰מ˙, כ‚ון בני י˘יב‰ 
ו‰˙וספו˙  לר˘.  לוע‚  מ˘ום  בז‰  ‡ין  רבם,  לכבו„  כן  ˘עו˘ים 
ל‡רבע   ıחו ‰יינו  ˜ברו  על  י˘יב‰  ˘‰ו˘יבו  ˘מ‰  כ˙בו,  ו‰ר‡"˘ 
‡מו˙. וכן כ˙ב ב˘ו"˙ רבינו יוסף ‰לוי ‡בן מי‚‡˘ (סימן מז), ˘מ‰ 
מ˙,  ˘ל  „בריו  ‡ל‡  ‰מ˙  בפני  ‡ומרים  ‡ין   (:‚) בברכו˙  ˘‡מרו 
כ˘עוס˜ים  „ו˜‡  ז‰ו  ˙ור‰,  ב„ברי  ‡פילו  „‰יינו  ב‚מר‡  ו‰עמי„ו‰ 
ב˙ור‰ ל‰נ‡˙ עˆמם, ‡בל כ˘מ˙כוונים לכבו„ו ˘ל ‰מ˙ ˘פיר „מי, 
ו‡ין בז‰ מ˘ום לוע‚ לר˘. וכמו ˘‡מרו בבב‡ ˜מ‡ (טז:) וכבו„ ע˘ו 

לו במו˙ו, ˘‰ו˘יבו י˘יב‰ על ˜ברו. עכ˙"„. 

ולכ‡ור‰ על ז‰ סמכו לומר ˜„י˘ בבי˙ ‰˜ברו˙, ˘‡ף ˘‰לכ‰ רווח˙ 
בי„ינו ˘‡סור ל‰˙פלל ול˜רו‡ ˜רי‡˙ ˘מע בבי˙ ‰˜ברו˙ כנ"ל, מכל 
מ˜ום כיון ˘כוונ˙ ‡מיר˙ ‰˜„י˘ ‡ינ‰ ‡ל‡ לכבו„ ‰מ˙ים ולעילוי 
נ˘מ˙ם, ‡ין בז‰ מ˘ום לוע‚ לר˘ כ˘‡ומרו סמוך ל˜ברו˙. וב‡מ˙ 
כ"כ מרן ב˘לחן ערוך (סימן ˘סז סעיף ‚): ל‡ י‰לך בבי˙ ‰˜ברו˙ ‡ו 
‡ו  בו  וי˜ר‡  בזרועו  וספר ˙ור‰  ‡ו ˘ל ˜בר  „' ‡מו˙ ˘ל מ˙  ב˙וך 
כן לכבו„ ‰מ˙".  "‡ל‡ ‡ם  ו‰ו‡ ‰„ין על פ‰ ‡סור ל˜רו˙,  י˙פלל, 
ו„ר˘‰  פסו˜ים  לומר  מו˙ר  יז):  סעיף  ˘מ„  (סימן  ב˘"ע  עו„  וכ"פ 

לכבו„ ‰מ˙, ב˙וך ‡רבע ‡מו˙יו ‡ו בבי˙ ‰˜ברו˙.

‰רמב"ן ועו„ חול˜ים על ‰‰י˙ר

כ˙ב,  סע"ב)  נ'  „ף  ‡בלו˙  ‰˙חל˙  (ענין  ‰‡„ם  ב˙ור˙  ˘‰רמב"ן  ‡ל‡ 
וכן  ˜„י˘,  ו‡ומרים  ‰˜ברו˙  מבי˙  מעט  מרחי˜ים  ‰˜בור‰  ˘‡חר 
‡ו מ‡‰  מבי˙ ‰˜ברו˙ חמי˘ים ‡מ‰  ל‰רחי˜  ‚‡ון ˘מנ‰‚ינו  ‡מר 
ל‡, ˘‰מ˙ ˙ופס מ˜ומו ‡רבע ‡מו˙  ב˙וך ‡רבע ‡מו˙  ‡מ‰, ‡בל 
בבי˙  י˙‚„ל  ‡ומרים  ˘‡ין  מ˙˙י‰,  רב  ‡מר  וכן  ˘מע.  ל˜רי‡˙ 
‰˜ברו˙ ‡ל‡ ‡ם כן מרחי˜ ‡רבע ‡מו˙ כ„ין ˜רי‡˙ ˘מע. וכן ‰וב‡ 
בטור יור‰ „ע‰ (סימן ˘עו). וכן כ˙ב רבינו יˆח˜ ‡בן ‚י‡˙ בספר מ‡‰ 
˘ערים (‰לכו˙ רי"ı ‚י‡˙ ‰לכו˙ ‡בל עמו„ מ„). ומרן מופ˙ ‰„ור רבנו 
עוב„י‰ יוסף זיע"‡ ב˘ו"˙ יחו‰ „ע˙ (חל˜ ו סימן ‰ ב‰ער‰ ‡) ‰בי‡ כל 
‰נ"ל, וכ˙ב ˘‡ף ˘‰רמב"ן ו‰רי"ı ‚י‡˙ כ˙בו כנ"ל, מכל מ˜ום י˘ 
לנו לסמוך על „ברי מ‰ר"י ‰לוי בן מי‚‡˘ ו‰רמ"‰ ‰נ"ל, וכמו ˘כ˙ב 
מרן ‰בי˙ יוסף (סימן ˘„מ), ˘סמכו על „ברי ‰נימו˜י יוסף ˘‡ומרים 
פסו˜ים ו„ר˘‰ למ˙ים בבי˙ ‰˜ברו˙ לכבו„ ‰מ˙ ולכן ‰„בר מו˙ר. 

וסיים על ז‰ מרן, ˘כך ‰ו‡ מנ‰‚ פ˘וט ‚ם ‰יום. 

‡פ˘ר לי˘ב ב' ‰„עו˙ ˘‡ם כולל כל ‰נפטרים מו˙ר

‚י‡˙ עם „ברי   ı"ו‰רי ליי˘ב „ברי ‰רמב"ן  י˘  ‡בל ב‡מ˙ לכ‡ור‰ 
˘כ˙ב  ˘מ‰  ‰נ"ל,  ו‰רמ"‰  מי‚‡˘  בן  ‰לוי  ומ‰ר"י  יוסף  ‰נימו˜י 
‰נימו˜י יוסף ˘‰ו˘יבו י˘יב‰ על ˜ברו מו˙ר כיון ˘ע˘ו כן לכבו„ 
רבם, נר‡‰ פ˘וט ˘‰ו‡ ב‡ופן כז‰ ˘‰מ˙ ˜בור במ˜ום מיוח„ בפני 
בז‰  ו‰חילו˜  ˘ם.  רבים  מ˙ים  ˘י˘  ˜ברו˙  בבי˙  ול‡  עˆמו, 
˘כ˘‰מ˙ ˜בור במ˜ום מיוח„ בפני עˆמו („ו‚מ˙ ˜בר ‰ר˘ב"י ורמב"‰ 
ו˘‡ר ˜„ו˘י עליון), ‡ם כן כל ˘‡ומרים „ברי ˙ור‰ ו‰˜„י˘ לכבו„ו 
ברו˙ ס˙ם  ‰„בר טוב ונכון, ‡בל ‰רמב"ן וסיע˙ו מ„ברים בבי˙̃  ‰רי̆ 
מ˙,  ˘ל  לכבו„ו  ‰˜„י˘  י‡מר  ‡ם  ‡ף  ז‰  וב‡ופן  מל˘ונו,  כמ„ויי˜ 
ע„יין ל˘‡ר ‰מ˙ים ‰˜בורים ב‡ו˙ו בי˙ ˜ברו˙ בסמוך, ‰ו‡ כ"לוע‚ 
לר˘", ו‡„רב‰ ‡פ˘ר ˘י˙˜נ‡ו ממנו. ולכן ‡מר ˘י˙רח˜ מ‰מ˜ום 
כנ"ל. וכן מוכח מ„ברי ‰רמב"ן ו‰רי"ı ‚י‡˙ ˘‰„‚י˘ו כמ‰ פעמים 
בס˙ם  ‡מרו  ול‡  ‰˜ברו˙".  "בבי˙  י˙‚„ל  ‡ומרים  ˘‡ין  ב„ברי‰ם 
"בפני ‰מ˙". ו‚ם ‰נימו˜י יוסף וסיע˙ו ל‡ „יברו ‡ל‡ בחכם ˘‰ו˘יבו 
י˘יב‰ על ˜ברו ול‡ בבי˙ ˜ברו˙ כנ"ל ו„ו˜. ו‡ף ˘מרן ב˘לחן ערוך 
‰נ"ל (סי' ˘סז סעיף ‚) כ˙ב: ל‡ י‰לך "בבי˙ ‰˜ברו˙" ‡ו ב˙וך „' ‡מו˙ 
˘ל מ˙ ‡ו ˘ל ˜בר וספר ˙ור‰ בזרועו וי˜ר‡ בו ‡ו י˙פלל, ו‰ו‡ ‰„ין 
על פ‰ ‡סור ל˜רו˙, "‡ל‡ ‡ם כן לכבו„ ‰מ˙", כמו ˘נ˙ב‡ר, ע"כ. 
ומ˘מע ˘‰‰י˙ר ‰נ"ל ‰ו‡ ‡ף בבי˙ ˜ברו˙ ממ˘ ˘י˘ בו עו„ מ˙ים, 
˘‰ל‡ כ˙ב "בבי˙ ‰˜ברו˙" ‡ו ב˙וך „' ‡מו˙ ˘ל ‰מ˙, ועו„ ˘‡חר 
˘כ˙ב בי˙ ‰˜ברו˙ ‰וסיף "‡ו ב˙וך „' ‡מו˙ ˘ל מ˙ ‡ו ˘ל ˜בר", 
˘‡ומר  ב‡ופן  „ו˜‡  ‰ו‡  ˜ברו˙,  בבי˙  ל‰˜ל  ˘כוונ˙ו  ‡פ˘ר  מ"מ 
„ברי ˙ור‰ בכללו˙ לכבו„ כל ‰מ˙ים ‰נמˆ‡ים בבי˙ ‰˜ברו˙, ‡ל‡ 
˘˜יˆר וכלל ‰„בר ˘י˙‡ים ‡ף עם מ‰ ˘כ˙ב ב˙חיל˙ „בריו "ב˙וך 
„' ‡מו˙ ˘ל מ˙", ˘י˘ בו מ˙ ‡ח„ ול‡ ˘ייך בו לכוין לכבו„ ˘‡ר 
(סי' ˘„מ): ˘רבינו  יוסף  בבי˙  וכן מ„ו˜„˜ ˜ˆ˙ ממ‰ ˘כ˙ב  מ˙ים. 
‰‚„ול מ‰ר"י ‡בו‰ב בבי‡ורו לטור ‡ורח חיים ‰בי‡ „ברי נמו˜י יוסף 
‰˜ברו˙  בבי˙  פסו˜ים  לומר  סמכו  ז‰  ˘על  ‰רמ"‰  „ברי  על  וכ˙ב 

‰לכ‰ למ˘‰
‰לכו˙ ‡˜טו‡ליו˙ ומע˘יו˙

מ˙וך ס„ר˙ ‰ספרים ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰
מ‡˙ ‰רב יניב נסיר ˘ליט"‡

ר‡˘ בי˙ ‰‰ור‡‰ ומח"ס ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰
ומו"ı „˜"˜ מחנ‰ ‡פרים
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 ˙ˆ˜ ל„חו˙  י˘  לכ‡ור‰  וכן  מוכרח.  ו‡ינו  ע"˘.  "למ˙ים",  ו„ר˘‰ 
˘‡ם כ„ברינו ‰נ"ל, ‡ם כן ‰י‰ ל‰ם ל‰רמב"ן וסיע˙ו לומר ˙˜נ‰ זו 
˘‰ו‡יל  נר‡‰  ועכ"פ  ‰מ˙ים.  ˘‡ר  לכבו„  ‚ם  ז‰  ˜„י˘  ˘י‡מר 
וכחילו˜ ‰נ"ל כן מ˘מע מ„ברי ‰ר‡˘ונים, ‡ם כן מ‰יו˙ טוב ‰נכון 
נ˘מ˙  לעילוי  ו˜„י˘  מ˘ניו˙  לומר  ‰חיים  לבי˙  ˘‰עולים  ‰ו‡ 
˜רובם  לעי"נ  ו‰˜„י˘  ‰˙ור‰  ˘„ברי  ב„ברי‰ם  י‡מרו  ˜רובי‰ם, 

‰נפטר, ו‚ם לעי"נ כל ‰נפטרים ‰נמˆ‡ים ב‡ו˙ו בי˙ עלמין.

‡ין לחו˘ ˘בכך ˙פ‚ם מעל˙ ‰„ברי ˙ור‰ לנפטר

ו‡ין לחו˘ ˘בכך ˙פ‚ם מעל˙ „ברי ‰˙ור‰ ו‰˜„י˘ לנפטר "‰פרטי", 
ויחול˜ ‰˘כר בין כל ‰נפטרים, ˘"נר ל‡ח„ נר למ‡‰", וכמו ˘יועיל 
ל‚רוע  יועיל ל˘‡ר ‰נפטרים מבלי  כן  ‰ז‰  לנפטר  ו‰לימו„  ‰˜„י˘ 
(ח"ז סימן מט ˜ונ' ‡בן  וכן מבו‡ר ב˘ו"˙ ˆיı ‡ליעזר  ממנו מ‡ומ‰. 
יע˜ב פ"ז) ˘‰ב"„ ‰רב ˘„י חמ„ ˘„ימ‰ „בר ‡מיר˙ ˜„י˘ עבור ˘נים 
מ˙ים,  ב'  עבור  ‡ח˙  בב˙  ‡נ˘ים  ב'  ע"י  ˜„י˘  ‡מיר˙  כ„בר  ויו˙ר 
ע"˘. ובי‡ר ‰רב ˆיı ‡ליעזר עו„ ‰„בר, ˘ב‰יו˙ ˘נ˘מ˙ פלוני ‡ו 
‡למוני ‰י‡ ‰‚ורמ˙ ˘ב‚ינ‰ י˜לס פלוני ˘מי‰ רב‡ ב‡מיר˙ ˜„י˘ 
ו˘יענו ‡חריו ע„‰ ˘לימ‰ ‡מן, לכן י˘ ל‰ עליי‰ על י„י כך, ו‡ם כן 
י‚י„ו וי˘בחו בכז‡˙, י˘נן לכולם  ˘ניים ‡ו יו˙ר ‰מ‰ ב‚ורמים̆  כל̆ 
‰˜„י˘  ‡מיר˙  ע"י  יחי„‰  לנ˘מ‰  ˘י˘  ‰עליי‰  ‡ו˙‰  ב„יו˜  יח„ 
לרע˘  ו˘‚ורמים  ז‰,  ע˘י‰  בעולם  ב‚ינן  ˘נ˘מעים  ‡מן  ועני˙ 
‰‚„ול  ל‡ל ‰מלך  ולפ‡ר  ול‰לל ל˘בח  ל‰ו„ו˙  ‰עליונים  בעולמו˙ 
ו‰˜„ו˘ ב˘מים וב‡רı. וסיים במע˘‰ רב: ‰‚ר"י וועלı (˘ליט"‡) מי 
˘‰י‰ ר‡ב"„ בבו„פסט ‡מר לי, כי כך ‰י‰ ‰נו‰‚ ‰פ˘וט בכל רחבי 
‰ונ‚רי‰ ל‰‚י„ ˜„י˘ על כמ‰ נפטרים כ‡ח„, ו‡ו˙ו ‰„בר ‚ם בלימו„ 
מ˘ניו˙, ב‡ין פוˆ‰ פ‰ ומערער. [ומ‰ ˘„ן עמו ‰‚רי"˘ ‡לי˘יב זˆ"ל 
˘ם, נר‡‰ ˘‰ו‡ לענין מי ˘˘כרו‰ו בכסף ל‡מיר˙ ˜„י˘ ˘‰ו‡ מ˜פי„ 
ע"ז, ע"˘. וכ‡˘ר „ימ˙י כן ר‡י˙י ב˘ו"˙ וי˘מע מ˘‰ (פרי„, ח"ב עמ' כ„) 
‰כולל ˙˘ובו˙ ‰‚רי˘"‡ זˆ"ל, ˘כן מבו‡ר ˘ם ˘בעו˘‰ בחינם, ‡ין לחו˘ 
‡ם ‡ומר ˜„י˘ לטוב˙ ˘נים, ע"˘. ולכן מי ˘עו˘‰ ב˘כר ˆריך לברר עם 
‰˘וכר ˘‡ינו מ˜פי„ על ז‰]. וע"ע ל‰‚‡ון בן ‡י˘ חי בספר בן ‡י˘ חיל 
נפלו  ז‰ „ומ‰ ל˘נים ו˘ל˘̆  ‰סביר̆  (בח"ב ב„רו˘ ב' ל˘ב˙ ‰‚„ול),̆ 
לבור ומ˘ל˘ל ל‰ם חבל ‡ח„ ונ‡חזין בו כולם בב˙ ‡ח˙ ו‰ו‡ מו˘ך 
‡ו˙ם ומעל‰ ‡ו˙ם בב˙ ‡ח˙ מן ‰בור ביח„, וכן ‚ם ‰ו‡ מעל‰ ‡˙ כל 
מי ˘‡ומר עליו ˜„י˘ בב˙ ‡ח˙, וכן „וח‰ ‡˙ ‰מ˜טר‚ים מעלי‰ם 
ב˜„י˘ ‡ח„ כ‡„ם ˘„וח‰ ˘נים ו˘ל˘ לסטים ‰ב‡ים על כמ‰ בני 

‡„ם ‰„רים ביח„ בב˙ ‡ח˙ בפעם ‡ח˙ ובחרב ‡ח˙.

ו˘וב ר‡י˙י ב˘ם ר‡˘ ‰י˘יב‰ ‰‚ר‡י"ל ˘טיינמן בז‰"ל: ˘ח רבנו, 
‰חזו"‡ ‰˜פי„ ˘ל‡ לומר ˙‰ילים ב„' ‡מו˙ ˘ל ‰˜בר, ו˘‡לו ‡˙ 
רבנו ‡ם כן כיˆ„ ‰יום ‡ומרים ˙‰ילים בסמוך ל„' ‡מו˙ ˘ל ‰חזו"‡. 
לבכו˙ על ‰ˆרו˙  כ„י  ב˙ור˙ ˙פל‰, ‡ל‡  ב‡ים  ל‡  ו‡מר ˘‡נ˘ים 
˘ל‰ם וכמו ˘מˆינו בחז"ל (‰וב‡ בר„"˜ מלכים ב, „) על ‡˘˙ עוב„י‰ 
˘בכ˙‰ על ˜ברו ועו„, וז‰ מו˙ר. ורבנו ב‡ח„ ‰˘יעורים ‡מר על מ‰ 
‰נפטר  לטוב˙  ˘ז‰  ˘כיון  ˜בר,  לי„  בי‡רˆייט  ˙‰לים  ˘‡ומרים 
‚ם  לכוין  ‡ו  ‰סמוכים,  מ‰˜ברים  ל‰˙רח˜  "וˆריך  מו˙ר.  ולכבו„ו- 
עלי‰ם ˘על י„י ז‰ ל‡ י‰י‰ ל‰ם לוע‚ לר˘". ורבנו עˆמו כ˘עול‰ 
‡מו˙   '„ במרח˜  לעמו„  נו‰‚  ‰י‡רˆייט  ביום  ‰רבני˙  ‡˘˙ו  ל˜בר 

מ‰˜בר ולומר ˘ם ˙‰לים, עכ"ל. ו‰ו‡ ככל „ברינו ממ˘ ˙לי"˙.  

מ‰ למ„נו?

ער, ‡ין חיוב בעיטוף בחליפ‰ ב˙פל‰, וכן נכון  ‰ו‡ יום̂  ‡. ביום ט' ב‡ב̆ 
‰כנס˙  לבי˙  כ˘‰ולך  ומ"מ  מ˘˙ב˘.  ‡ינו  חליפ‰  ‰לוב˘  ומ"מ  יו˙ר, 
וב˘ובו וב˘‡ר ‰˙פל‰ (ל‡ ב˙פל˙ ‰עמי„‰), ‰נכון ˘ילב˘ כובע וחליפ‰ 

מ˘ום לבו˘ בן ˙ור‰.

‰˜רובים  נ˘מ˙  לעילוי  ‰חיים  בבי˙  ומ˘ניו˙  ˜„י˘  לומר  ‰מנ‰‚  ב. 
‰נפטרים, יסו„˙ו ב‰ררי ˜ו„˘, ‡ל‡ ˘‰נכון ‰ו‡ ל‰זכיר ולומר ˘‡ומר 
ולעי"נ ˘‡ר כל ‰נפטרים  ו‰˜„י˘ לעילוי נ˘מ˙ ˜רובו פלוני  ‰מ˘ניו˙ 

‰˜בורים ˘ם.

ו"מחל˜"  ו‰מ˘ניו˙  ‰˜„י˘  במעל˙  פו‚ם  זו  ˘ב‡מיר‰  לחו˘  ‡ין   .‚
‰עילוי  ו‡ו˙ו  למ‡‰,  נר  ל‡ח„  נר  כי  ‰נפטרים,  כלל  בין  ‰זכו˙  כביכול 
‚ם  ו‰מ˘ניו˙  ˘‰˜„י˘  י‡מר  ‡ם  ‚ם  י‰י‰  ‰נפטר,  ל˜רוב  ˘י˘  נ˘מ‰ 
לעי"נ כלל ‰נפטרים. [‡בל מי ˘עו˘‰ ב˘כר ˆריך לברר עם ‰˘וכר ˘‡ינו 

מ˜פי„ על ז‰]. 
וי‰"ר וי˜ויים בנו ‰פסו˜ ו‡˙ם ‰„ב˜ים ב‰' ‡לו˜יכם חיים כולכם ‰יום. 



נ˜ו„ו˙ ‰לכ˙יו˙ ומע˘יו˙ ˘י˘ ל‰יז‰ר ב‰ם
ב˙˘ע‰ ב‡ב ˘חל במוˆ‡י ˘ב˙

מו˙ר ומˆו‰ ל‡כול ב˘ר ול˘˙ו˙ יין ב˘ב˙ זו כב˘‡ר ˘ב˙ו˙ ‰˘נ‰   .‡
(˘"ע סי' ˙˜נב ס"י).

מו˙ר ל˜ח˙ ב˘ב˙ "˜לי- ˆום", "פל‡- ˆום" וכ„ומ‰, כיון ˘ז‰ ב‡  ב. 
בז‰  ו‡ין  סכ"‚).  סי' ˘כח  (˘"ע  ול‡ לרפ‡  למנוע חול˘‰ ומחל‰ בˆום 
‡י ‡פ˘ר לע˘ו˙ו ‡חר  ח˘˘ ‚ם מ˘ום ‡יסור "מכין מ˘ב˙ לחול", כיון̆ 

‰˘ב˙ (˘ם).

(וי˘  זו  מעי˜ר ‰„ין ל‰˙רחı במים ˜רים ב˘ב˙  (לבני ספר„)  מו˙ר   .‚
ל‰ז‰ר בכל פרטי סחיט‰ וכיו"ב כבכל ˘ב˙).

‰˘˜יע‰  (זמן  ‰˘˜יע‰  לפני  ˘לי˘י˙  סעו„‰   ˙‡ ל‰פסי˜  ˆריך   .„
19:50 לפי ‡ופ˜ ירו˘לים וכן בכל ‰זמנים ‰מˆוינים ל‰לן), כיון ˘‡סור 

ל‡כול בזמן בי˙ ‰˘מ˘ו˙ ˘ל ט' ב‡ב (˘"ע סי' ˙˜נ‚ ס"ב).

זמירו˙ ˘ב˙ ‡ל‡ ע„ ‰˘˜יע‰, ‡בל ‡חר  ולזמר  כן ‡ין ל˘יר  כמו   .‰
‰˘˜יע‰ ‡ין ל˘יר ולזמר (‡ול"ˆ ח"‚ פכ"ח סי' „).

בזמן סעו„‰ ˘לי˘י˙ ‡ין לומר "˙‡כלו כ„י ˘י‰י‰ לכם כח לˆום"  ו. 
(מ"ב סי' רˆ ס˜"„. ו‰ליכו˙ מוע„ עמ' ˜ז).

(‡פילו ˘‰‚יע זמן בין ‰˘מ˘ו˙),  בברכ˙ ‰מזון עו˘ים זימון כר‚יל  ז. 
וכן י˘ לומר "רˆ‰ ו‰חליˆנו" (˘ם ˜‚).

"ברוך  ‡ומרים   (20:07 (ב˘ע‰  מ‰˘˜יע‰  „˜ו˙  כע˘רים  ‡חר  ח. 
ו„˘ לחול", וחולˆים ‡˙ ‰נעלים ומחליפים ‡˙ ב‚„י ‰˘ב˙  ‰מב„יל בין̃ 
בב‚„י חול (ל‡ מכובסים ˘‰כינו מר‡˘), ו‡ין ל‰חליף ‰ב‚„ים ו‰נעלים 
לפני ‰זמן ‰נ"ל (20:07), כיון ˘ע„יין ˘ב˙ ו‡ין לנ‰ו‚ ‡בילו˙ בפר‰סי‡ 

ב˘ב˙.

ע„  ר‚יל‰,  ˘ב˙  כל  כמו  ‡סורו˙  ב˘ב˙  ‰‡סורו˙  ‰מל‡כו˙  ˘‡ר  ט. 
ˆ‡˙ ‰˘ב˙ ב˘ע‰ 20:21. זמן יˆי‡˙ ‰˘ב˙ ל˘יט˙ ר"˙ 21:16.

‚ם ‰נו‰‚ים ל‰וˆי‡ ‡˙ ‰˘ב˙ כר"˙, בכל ז‡˙ ˆריכים לחלוı נעלי  י. 
‰עור בזמן ˆ‡˙ ‰˘ב˙ כ˘יט˙ ‰‚‡ונים (20:21).

‰יוˆ‡ מבי˙ ‰כס‡ בזמן בין ‰˘מ˘ו˙ (20:07-19:50), יטול ‡˙ י„יו  י‡. 
ע„ סוף ˜˘רי ‰‡ˆבעו˙ כ„ין ט' ב‡ב (‰ליכו"מ עמ' ˜„).

‡ם ‰חולˆ‰ ˘לבו˘ ב‰ ‡ינ‰ מיוח„˙ ל˘ב˙ ‡ין ˆריך ל‰חליפ‰, ‡ך  יב. 
‡ם מיוח„˙ ‰י‡ ˆריך ל‰חליפ‰ לחולˆ‰ ‡חר˙ ˘‡ינ‰ מכובס˙ (˘‰כין 

מר‡˘).

ללבו˘  ‰„ין  מעי˜ר  מו˙ר  ‚ופי‰]  לבנים,  [‚רביים,  ‰זיע‰  ב‚„י   ˙‡ י‚. 
ו‰נכון  ב‡ב,  בט'  בז‰  ל‰חמיר  נכון  ‡בל  עˆמו,  ב‡ב  בט'  ‡ף  מכובסים 
‰נ"ל  ‰זיע‰  ב‚„י  כל  יחליף  ‰ˆ‰רים  מ˘נ˙  ˘˜ם  ˘ב˘ב˙  ‰ו‡  ביו˙ר 

וי˘‡ר עמם לט' ב‡ב (˘ם ˜ו).

‰˘ב˙  בˆ‡˙  ענבים   ıמי על  יב„ילו  ‰ˆום,  מן  ‰פטורים  וכל  חול‰  י„. 
וי˘˙ו "מלו‡ לו‚מיו" (48 מ"ל). ו‡ם ‰ם ˆמים ר˜ בליל‰ ו‡וכלים ביום, 

יב„ילו כר‚יל בליל‰ וי˙נו ל˜טן ל˘˙ו˙ ‡˙ ‰יין.

טו. סיום ‰ˆום בעי‰"˜ ירו˘לים: 20:06.

מ‰  „בר  לטעום  וטוב  ב‡ב,  ט'  במוˆ‡י  ‰לבנ‰   ˙‡ ל˜„˘  ‰מנ‰‚  טז. 
ול‰חליף ‰נעלים לנעלי עור בכ„י ל˜בל פני ˘כינ‰ כי‡ו˙. 

‡ם ב˙˘ע‰ ב‡ב ˆריך ללבו˘
כובע וחליפ‰ ב˙פל‰ ‡ו ל‡

לרב  לי‰  חזינ‡  ‡˘י  רב  ‡מר  ע"‡):  (י  ˘ב˙  במסכ˙  ‰‚מר‡  מ„ברי 
‡מר  ומˆלי  י„י‰  ופכר  ‚לימי‰  ˘„י  בעלמ‡  ˆער‡  ‡יכ‡  "כי  כ‰נ‡ 
ומˆלי  ומ˙עטף  ומ˙כסי  לבי˘  ˘למ‡  ‡יכ‡  כי  מרי‰",  ˜מי  כעב„‡ 
ער בעולם, ‰י‰ פו˘ט ‡˙  ‡מר ‰כון ל˜ר‡˙ ‡ל‰יך י˘ר‡ל. [כ‡˘ר ‰י‰̂ 
י„יו ומ˙פלל כעב„ לפני רבו, כ‡˘ר ‰י‰ ˘לום  ‰‚לימ‰ ‰עליונ‰ ומ˘לב 
‡ל˜יך  ל˜ר‡˙  ‰כון  מ˘ום  ומ˙פלל,  עליון  בב‚„  ומ˙עטף  מ˙כס‰  ‰י‰ 
בזמנים  „ו˜‡  ‰ו‡  ו‰עיטוף  עניין ‰לבו˘ ‰מ‰ו„ר  כי  נר‡‰  י˘ר‡ל]. 
‰ר‚ילים ˘י˘ ˘לום בעולם [ועי' במ‰ ˘‰ערנו בז‰ ב˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰ 
מזמן  ול‡פו˜י  ‰ר‚יל,  ‰זמן  ‰ו‡  "˘לום"  ˘זמן   ,'‡ ‡ו˙  בסוף  ו  סי'  ח"ב 
מלחמ‰, ול‡ ˘י˘ זמן ‡מˆעי ˘‡ינו ˘לום ול‡ מלחמ‰, ע"˘]. ‡בל בזמן 
ˆער כמו יום ˙˘ע‰ ב‡ב וכ„ומ‰, נר‡‰ לכ‡ור‰ מ„ברי ‰‚מר‡ ˘י˘ 
לפ˘וט ‡˙ ‰ב‚„ים ‰עליונים ˘מ˙עטפים ב‰ם ב„רך כלל, ול‰י˘‡ר 
בחולˆ‰ בלב„. ו‰בי‡ ‚מר‡ זו ‰טור (רי˘ סי' ˆ‡). וכן נר‡‰ מסוף „ברי 
‰רמ"‡ (˘ם ס"ו), ע"˘. וכ"כ ‰רי‡"ז בפס˜יו: "ובזמן ˘י˘ ˆער בעולם 
רבו  לפני  ‰עומ„  כעב„  ועומ„  י„יו  ו‡ו‚„  מ˜טורונו,  ל‰סיר  לו  ר‡וי 
ומ˙פלל". וכ"כ ‰רב ערוך ‰˘לחן (˘ם ס"ב) ˘י˘ ˘מ„˜„˜ים ע˙‰ 
כ˘י˘ ˆער בעולם "לבלי ל‰˙פלל מנח‰ ומעריב בחול בב‚„ עליון", 
ער ב˘ב˙ ויו"ט, וכן  ‡ין ל‰זכיר̂  וב˘ב˙ ויו"ט מ˙פללין בב‚„ עליון̆ 

‰מנ‰‚, עכ"ל. 

ˆער,  בע˙  ‰‚לימ‡  ז‰ ˘ל פ˘יט˙  „ין  ‰בי‡  ל‡  ומ‰ ˘מרן ‰˘"ע 
(וכמ"˘  ˆער  בזמני  ול‡  ו‰מˆוי,  ‰ר‚יל  ב‡ופן  ˘„יבר  מ˘ום  נר‡‰ 
בס‰"˜ ˘ם סוף ‡ו˙ ‡'). ועיין בבי˙ יוסף (סי' ˆ‰ „"‰ כ˙ב ‰רמב"ם מניח 
י„יו) ‚בי „ין ז‰ ˘כ˙ב ‰רמב"ם (פ"‰ מ‰ל' ˙פל‰ ‰"„): ומניח י„יו על 
ב‡ימ‰  רבו  לפני  כעב„  ועומ„  ‰˘מ‡לי˙  על  ‰ימני˙  כפו˙ין  לבו 
‰‚מר‡  מ„ברי  ומ˜ורו  ע"כ.  חלˆיו,  על  י„יו  יניח  ול‡  ופח„  ביר‡‰ 

ב˘ב˙ ‰נ"ל, ומ‰ ˘ל‡ חיל˜ בין זמן ˆער ל˘לום וכ˙ב ˘עו˘‰ כן 
בס˙ם, נר‡‰ ˘‰ו‡ מ˘ום ˘‰ו‡ סובר ˘מ‰ ˘כ˙וב ב‚מר‡ "כי ‡יכ‡ 
ˆער‡ בעלמ‡"- ˘„י ‚לימ‡ ופכר י„י‰, ‰יינו ˘˙מי„ "פכר י„י‰", ול‡ 
‰י‰ מ˘נ‰ מזמן ˆער ל˘לום ‡ל‡ בענין ‰מלבו˘ים בלב„, עכ"„ ˘ם. 
ומ„בריו מ˘מע ˘כן ‰לכ‰, ˘בענין ‰מלבו˘ים י˘ ל˘נו˙ ול‰ורי„ 
‰ו˜˘‰  מי„. [ומ‰̆  ער, ‡בל בכפי˙˙ ‰י„ים י˘ לנ‰ו‚̇  ‰‚לימ‡ בזמן̂ 
פיר˘  (ול‡  י„יו  לכפו˙  ˆריך  זמן  ב‡יז‰  ‰רמב"ם  פיר˘  ל‡  מ„וע  למרן 
„‡יירי בס˙מ‡), ‰יינו מ˘ום „מ‰‚מ' נר‡‰ ˘עניין ז‰ ‰ו‡ „ו˜‡ בע˙ ˆער, 
‰ב"י  פיר˘  ול‰כי  לפר˘.  ל‰רמב"ם  ‰י‰  ולכן  ‰ר‚יל,  זמן  ‡ינו  ˆער  וזמן 
„ס"ל ˘כן ‰„ין לעולם ולכן ס˙ם „בריו. ‡בל ‚בי לבו˘ ‰‚לימ‡ ˘מרן ‰ב"י 
‚ופי‰ ס˙ם ‰„ין, נר‡‰ „‰יינו כיון „‡יירי בס˙מ‡ ˘י˘ ˘לום, ול‰כי ל‡ 

פיר˘ כנ"ל, ו„ו˜]. 

‡ל‡ ˘ב„ע˙ ‰רמב"ם ˘‰˘מיט „ין פ˘יט˙ ‰‚לימ‡ בע˙ ˆער, ˜ˆ˙ 
˜˘‰ לומר ˘‰˘מיט וכ˙ב ר˜ ‰„רך ‰ר‚יל בימים ‰ר‚ילים, כי „רך 
‰רמב"ם ל‰בי‡ כל ‰„ינים. וח˘ב˙י ˘מ‡ ‰י‰ לו ‚ירס‡ ‡חר˙ ב„ברי 
ור‡י˙י  ומ˙עטף),  ומ˙כסי  לבי˘  ‚ירס˙  ל‚בי  בס‰"˜  (וכמ"˘  ‰‚מר‡, 
"כי ‡יכ‡  לי‰ לרב כ‰נ‡  רב ‡˘י חזינ‡  בז‰"ל: ‡מר  ב‰רי"ף ˘‚רס 
˜מי‰  כעב„‡  ‡מר  ומˆלי  י„י‰  פכר  ומכסי  לבי˘  בעלמ‡  רי˙ח‡ 
מרי‰", כי ליכ‡ רי˙ח‡ מˆיין נפ˘י‰ ומˆלי ‡מר ‰כון ל˜ר‡˙ ‡ל˜יך 
י˘ר‡ל. ומבו‡ר ˘ל‚ירס˙ ‰רי"ף ‡ף בזמן ˆער ורי˙ח‡ ‰י‰ רב כ‰נ‡ 
‡חר  כלל  ב„רך  ˘נמ˘ך  ˘‰רמב"ם  ‡פ˘ר  כן  ו‡ם  ומ˙כס‰.  לוב˘ 
‰רי"ף, ‚רס כמו˙ו, ולכך ל‡ חיל˜ בין זמן ˆער ל˘לום, וב˘ני‰ם כ˙ב 
כ˙וב  ל‡  ‰רי"ף  ‚ירס˙  לפי  ‚ם  ל„חו˙ ˘ע„יין  ו‡ין  ˘י˘ ל‰˙עטף. 
ל‡  זו  ‚ירס‡  ˘לפי  מ˘ום  ומ˙כס‰.  ˘לוב˘  ר˜  ומˆינו  ˘מ˙עטף, 
נ˜ט‰ ‰‚מר‡ ל˘ון "עיטוף" ממ˘ ‡ף בזמן ˘לום, ו„ו˜. ‡ל‡ ˘לפי 
„רך זו „חו˜ ˜ˆ˙ לומר ˘‰רמב"ם ˘כ˙ב ל˘ון "עיטוף" ‚רס ב‚מר‡ 
˘‰רמב"ם  נמˆינו  מ˜ום  ומכל  זו.  ל˘ון  נ˜ט  ˘ל‡  ‰רי"ף  כ„ברי 
‰˘מיט ‰נ‰‚‰ זו. ולכן ‡ף ˘מ„ברי ‰‚מר‡ ומרן ו„עימי‰ ‰נ"ל נר‡‰ 
ברור ˘בזמן ˆער י˘ ל‰ורי„ ‡˙ ‰לבו˘ ‰עוטף כ‚לימ‡ וב„ורנו כובע 
וחליפ‰, מ"מ ‰לוב˘ חליפ‰ ‡ינו מ˘˙ב˘ ‡חר ˘‰רמב"ם ל‡ חיל˜ 

בז‰.

ולכן למע˘‰ ביום ט' ב‡ב ˘‰ו‡ יום ˆער, ‡ין חיוב בעיטוף בחליפ‰ 
ומ"מ  מ˘˙ב˘.  ‡ינו  חליפ‰  ‰לוב˘  ומ"מ  יו˙ר,  נכון  וכן  ב˙פל‰, 
‰עמי„‰),  ב˙פל˙  (ל‡  ‰˙פל‰  וב˘‡ר  וב˘ובו  ‰כנס˙  לבי˙  כ˘‰ולך 

‰נכון ˘ילב˘ כובע וחליפ‰ מ˘ום לבו˘ בן ˙ור‰.

בענין ‰מנ‰‚ לומר ˜„י˘ ומ˘ניו˙ בבי˙ ‰חיים, ‡ם י˘ 
לחו˘ בז‰ ל"לוע‚ לר˘", ל˘‡ר ‰מ˙ים ‰˜בורים ˘ם

ב‡ב, ˘‰רי ˙˘ע‰  ב˙˘ע‰  ‰˜ברו˙  לבי˙  לילך  מ˜ום  בכל  נו‰‚ים 
(˙וספו˙  ‰‚˘מים,  מפני  עו˘ים  ˘‰יו  כמו  ˆיבור  ˙עני˙  ‰ו‡  ב‡ב 
˙עני˙ ט"ז ע"‡ „"‰ יוˆ‡ין). ועו„ מוב‡ ב‡יכ‰ רב˙י: ‰ˆ„י˜ים ‚ם ב˜בר 
מט‰  י"„,  סי'  ˙"ב  ‰ל'  מ‰ר‡"˜  ב˘ם  (מ‰רי"ל  ירו˘לים,  על  מ˙‡בלין 

מ˘‰ סימן ˙˘לח).

לעילוי  ‰חיים  בבי˙  ומ˘ניו˙  ˜„י˘  לומר  ‰מנ‰‚  בענין  ל„ון  וי˘ 
נ˘מ˙ ‰˜רובים ‰נפטרים, ‰‡ם נכון לנ‰ו‚ כן, ‡ו ˘י˘ לחו˘ ל"לוע‚ 

לר˘", ל˘‡ר ‰מ˙ים ‰˜בורים ˘ם.

מ˜ור ח˘˘ "לוע‚ לר˘"

מוב‡ ב‚מר‡ ברכו˙ (יח ע"‡): "ל‡ י‰לך ‡„ם בבי˙ ‰˜ברו˙ ו˙פילין 
לוע‚  מ˘ום  עובר  כן  עו˘‰  ו‡ם  ו˜ור‡,  בזרועו  ˙ור‰  וספר  בר‡˘ו 
לר˘, ˙וך ‡רבע [‡מו˙] ‰ו‡ „‡סור חוı ל‡רבע ‡מו˙ פטור". וכ˙בו 
‰ר˘ב"‡  וכ"כ  ל˜רו˙".  ‡סור  פ‰  בעל  ‰„ין  "ו‰ו‡  (˘ם)  ‰˙וספו˙ 
וב˙וספו˙ ‰ר‡"˘ ˘ם. וכ"כ ‰טור ביור‰ „ע‰ (סימן ˘סז): ל‡ י‰לך 
וי˜ר‡ בו ‡ו  ‡„ם בבי˙ ‰˜ברו˙ ו˙פילין בר‡˘ו וספר ˙ור‰ בזרועו 
י˙פלל, ו‰ו‡ ‰„ין בעל פ‰ ‡סור, ו„ו˜‡ ב˙וך „' ‡מו˙ ‡בל חוı ל„' 

‡מו˙ מו˙ר. 

כ˘עו˘‰ לכבו„ ‰מ˙ מו˙ר

ם,  ‡מרו ב‚מר‡̆  מ‡ (טז:) כ˙ב על מ‰̆  ‰נימו˜י יוסף בבב‡̃  ‡ל‡̆ 
‡מרו  ‡ף על פי̆  ברו",̆  ‰ו˘יבו י˘יב‰ על̃  "וכבו„ ע˘ו לו במו˙ו,̆ 
בברכו˙ (יח.) ל‡ י‰לך ‡„ם בבי˙ ‰˜ברו˙ ו˙פילין בר‡˘ו וספר ˙ור‰ 
בזרועו וי˜ר‡ וי˙פלל מ˘ום לוע‚ לר˘, ז‰ו „ו˜‡ כ˘עו˘‰ כן לעˆמו 

כ‡„ם ‰˜ור‡ ב˙ור‰, ‡בל ‡ם עו˘‰ כן לכבו„ ‰מ˙, כ‚ון בני י˘יב‰ 
ו‰˙וספו˙  לר˘.  לוע‚  מ˘ום  בז‰  ‡ין  רבם,  לכבו„  כן  ˘עו˘ים 
ל‡רבע   ıחו ‰יינו  ˜ברו  על  י˘יב‰  ˘‰ו˘יבו  ˘מ‰  כ˙בו,  ו‰ר‡"˘ 
‡מו˙. וכן כ˙ב ב˘ו"˙ רבינו יוסף ‰לוי ‡בן מי‚‡˘ (סימן מז), ˘מ‰ 
מ˙,  ˘ל  „בריו  ‡ל‡  ‰מ˙  בפני  ‡ומרים  ‡ין   (:‚) בברכו˙  ˘‡מרו 
כ˘עוס˜ים  „ו˜‡  ז‰ו  ˙ור‰,  ב„ברי  ‡פילו  „‰יינו  ב‚מר‡  ו‰עמי„ו‰ 
ב˙ור‰ ל‰נ‡˙ עˆמם, ‡בל כ˘מ˙כוונים לכבו„ו ˘ל ‰מ˙ ˘פיר „מי, 
ו‡ין בז‰ מ˘ום לוע‚ לר˘. וכמו ˘‡מרו בבב‡ ˜מ‡ (טז:) וכבו„ ע˘ו 

לו במו˙ו, ˘‰ו˘יבו י˘יב‰ על ˜ברו. עכ˙"„. 

ולכ‡ור‰ על ז‰ סמכו לומר ˜„י˘ בבי˙ ‰˜ברו˙, ˘‡ף ˘‰לכ‰ רווח˙ 
בי„ינו ˘‡סור ל‰˙פלל ול˜רו‡ ˜רי‡˙ ˘מע בבי˙ ‰˜ברו˙ כנ"ל, מכל 
מ˜ום כיון ˘כוונ˙ ‡מיר˙ ‰˜„י˘ ‡ינ‰ ‡ל‡ לכבו„ ‰מ˙ים ולעילוי 
נ˘מ˙ם, ‡ין בז‰ מ˘ום לוע‚ לר˘ כ˘‡ומרו סמוך ל˜ברו˙. וב‡מ˙ 
כ"כ מרן ב˘לחן ערוך (סימן ˘סז סעיף ‚): ל‡ י‰לך בבי˙ ‰˜ברו˙ ‡ו 
‡ו  בו  וי˜ר‡  בזרועו  וספר ˙ור‰  ‡ו ˘ל ˜בר  „' ‡מו˙ ˘ל מ˙  ב˙וך 
כן לכבו„ ‰מ˙".  "‡ל‡ ‡ם  ו‰ו‡ ‰„ין על פ‰ ‡סור ל˜רו˙,  י˙פלל, 
ו„ר˘‰  פסו˜ים  לומר  מו˙ר  יז):  סעיף  ˘מ„  (סימן  ב˘"ע  עו„  וכ"פ 

לכבו„ ‰מ˙, ב˙וך ‡רבע ‡מו˙יו ‡ו בבי˙ ‰˜ברו˙.

‰רמב"ן ועו„ חול˜ים על ‰‰י˙ר

כ˙ב,  סע"ב)  נ'  „ף  ‡בלו˙  ‰˙חל˙  (ענין  ‰‡„ם  ב˙ור˙  ˘‰רמב"ן  ‡ל‡ 
וכן  ˜„י˘,  ו‡ומרים  ‰˜ברו˙  מבי˙  מעט  מרחי˜ים  ‰˜בור‰  ˘‡חר 
‡ו מ‡‰  מבי˙ ‰˜ברו˙ חמי˘ים ‡מ‰  ל‰רחי˜  ‚‡ון ˘מנ‰‚ינו  ‡מר 
ל‡, ˘‰מ˙ ˙ופס מ˜ומו ‡רבע ‡מו˙  ב˙וך ‡רבע ‡מו˙  ‡מ‰, ‡בל 
בבי˙  י˙‚„ל  ‡ומרים  ˘‡ין  מ˙˙י‰,  רב  ‡מר  וכן  ˘מע.  ל˜רי‡˙ 
‰˜ברו˙ ‡ל‡ ‡ם כן מרחי˜ ‡רבע ‡מו˙ כ„ין ˜רי‡˙ ˘מע. וכן ‰וב‡ 
בטור יור‰ „ע‰ (סימן ˘עו). וכן כ˙ב רבינו יˆח˜ ‡בן ‚י‡˙ בספר מ‡‰ 
˘ערים (‰לכו˙ רי"ı ‚י‡˙ ‰לכו˙ ‡בל עמו„ מ„). ומרן מופ˙ ‰„ור רבנו 
עוב„י‰ יוסף זיע"‡ ב˘ו"˙ יחו‰ „ע˙ (חל˜ ו סימן ‰ ב‰ער‰ ‡) ‰בי‡ כל 
‰נ"ל, וכ˙ב ˘‡ף ˘‰רמב"ן ו‰רי"ı ‚י‡˙ כ˙בו כנ"ל, מכל מ˜ום י˘ 
לנו לסמוך על „ברי מ‰ר"י ‰לוי בן מי‚‡˘ ו‰רמ"‰ ‰נ"ל, וכמו ˘כ˙ב 
מרן ‰בי˙ יוסף (סימן ˘„מ), ˘סמכו על „ברי ‰נימו˜י יוסף ˘‡ומרים 
פסו˜ים ו„ר˘‰ למ˙ים בבי˙ ‰˜ברו˙ לכבו„ ‰מ˙ ולכן ‰„בר מו˙ר. 

וסיים על ז‰ מרן, ˘כך ‰ו‡ מנ‰‚ פ˘וט ‚ם ‰יום. 

‡פ˘ר לי˘ב ב' ‰„עו˙ ˘‡ם כולל כל ‰נפטרים מו˙ר

‚י‡˙ עם „ברי   ı"ו‰רי ליי˘ב „ברי ‰רמב"ן  י˘  ‡בל ב‡מ˙ לכ‡ור‰ 
˘כ˙ב  ˘מ‰  ‰נ"ל,  ו‰רמ"‰  מי‚‡˘  בן  ‰לוי  ומ‰ר"י  יוסף  ‰נימו˜י 
‰נימו˜י יוסף ˘‰ו˘יבו י˘יב‰ על ˜ברו מו˙ר כיון ˘ע˘ו כן לכבו„ 
רבם, נר‡‰ פ˘וט ˘‰ו‡ ב‡ופן כז‰ ˘‰מ˙ ˜בור במ˜ום מיוח„ בפני 
בז‰  ו‰חילו˜  ˘ם.  רבים  מ˙ים  ˘י˘  ˜ברו˙  בבי˙  ול‡  עˆמו, 
˘כ˘‰מ˙ ˜בור במ˜ום מיוח„ בפני עˆמו („ו‚מ˙ ˜בר ‰ר˘ב"י ורמב"‰ 
ו˘‡ר ˜„ו˘י עליון), ‡ם כן כל ˘‡ומרים „ברי ˙ור‰ ו‰˜„י˘ לכבו„ו 
ברו˙ ס˙ם  ‰„בר טוב ונכון, ‡בל ‰רמב"ן וסיע˙ו מ„ברים בבי˙̃  ‰רי̆ 
מ˙,  ˘ל  לכבו„ו  ‰˜„י˘  י‡מר  ‡ם  ‡ף  ז‰  וב‡ופן  מל˘ונו,  כמ„ויי˜ 
ע„יין ל˘‡ר ‰מ˙ים ‰˜בורים ב‡ו˙ו בי˙ ˜ברו˙ בסמוך, ‰ו‡ כ"לוע‚ 
לר˘", ו‡„רב‰ ‡פ˘ר ˘י˙˜נ‡ו ממנו. ולכן ‡מר ˘י˙רח˜ מ‰מ˜ום 
כנ"ל. וכן מוכח מ„ברי ‰רמב"ן ו‰רי"ı ‚י‡˙ ˘‰„‚י˘ו כמ‰ פעמים 
בס˙ם  ‡מרו  ול‡  ‰˜ברו˙".  "בבי˙  י˙‚„ל  ‡ומרים  ˘‡ין  ב„ברי‰ם 
"בפני ‰מ˙". ו‚ם ‰נימו˜י יוסף וסיע˙ו ל‡ „יברו ‡ל‡ בחכם ˘‰ו˘יבו 
י˘יב‰ על ˜ברו ול‡ בבי˙ ˜ברו˙ כנ"ל ו„ו˜. ו‡ף ˘מרן ב˘לחן ערוך 
‰נ"ל (סי' ˘סז סעיף ‚) כ˙ב: ל‡ י‰לך "בבי˙ ‰˜ברו˙" ‡ו ב˙וך „' ‡מו˙ 
˘ל מ˙ ‡ו ˘ל ˜בר וספר ˙ור‰ בזרועו וי˜ר‡ בו ‡ו י˙פלל, ו‰ו‡ ‰„ין 
על פ‰ ‡סור ל˜רו˙, "‡ל‡ ‡ם כן לכבו„ ‰מ˙", כמו ˘נ˙ב‡ר, ע"כ. 
ומ˘מע ˘‰‰י˙ר ‰נ"ל ‰ו‡ ‡ף בבי˙ ˜ברו˙ ממ˘ ˘י˘ בו עו„ מ˙ים, 
˘‰ל‡ כ˙ב "בבי˙ ‰˜ברו˙" ‡ו ב˙וך „' ‡מו˙ ˘ל ‰מ˙, ועו„ ˘‡חר 
˘כ˙ב בי˙ ‰˜ברו˙ ‰וסיף "‡ו ב˙וך „' ‡מו˙ ˘ל מ˙ ‡ו ˘ל ˜בר", 
˘‡ומר  ב‡ופן  „ו˜‡  ‰ו‡  ˜ברו˙,  בבי˙  ל‰˜ל  ˘כוונ˙ו  ‡פ˘ר  מ"מ 
„ברי ˙ור‰ בכללו˙ לכבו„ כל ‰מ˙ים ‰נמˆ‡ים בבי˙ ‰˜ברו˙, ‡ל‡ 
˘˜יˆר וכלל ‰„בר ˘י˙‡ים ‡ף עם מ‰ ˘כ˙ב ב˙חיל˙ „בריו "ב˙וך 
„' ‡מו˙ ˘ל מ˙", ˘י˘ בו מ˙ ‡ח„ ול‡ ˘ייך בו לכוין לכבו„ ˘‡ר 
(סי' ˘„מ): ˘רבינו  יוסף  בבי˙  וכן מ„ו˜„˜ ˜ˆ˙ ממ‰ ˘כ˙ב  מ˙ים. 
‰‚„ול מ‰ר"י ‡בו‰ב בבי‡ורו לטור ‡ורח חיים ‰בי‡ „ברי נמו˜י יוסף 
‰˜ברו˙  בבי˙  פסו˜ים  לומר  סמכו  ז‰  ˘על  ‰רמ"‰  „ברי  על  וכ˙ב 

‰לכ‰ למ˘‰
‰לכו˙ ‡˜טו‡ליו˙ ומע˘יו˙

מ˙וך ס„ר˙ ‰ספרים ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰
מ‡˙ ‰רב יניב נסיר ˘ליט"‡

ר‡˘ בי˙ ‰‰ור‡‰ ומח"ס ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰
ומו"ı „˜"˜ מחנ‰ ‡פרים

פ
פ
פ
פ

„ברי ‰˙עוררו˙
ליום ט' ב‡ב 
מ‡˙ ‰‚‡ון ‰‚„ול
‰רב ‡לי‰ו ˘לזינ‚ר  ˘ליט"‡
רב ˘כונ˙ ‚יל‰

 ˙ˆ˜ ל„חו˙  י˘  לכ‡ור‰  וכן  מוכרח.  ו‡ינו  ע"˘.  "למ˙ים",  ו„ר˘‰ 
˘‡ם כ„ברינו ‰נ"ל, ‡ם כן ‰י‰ ל‰ם ל‰רמב"ן וסיע˙ו לומר ˙˜נ‰ זו 
˘‰ו‡יל  נר‡‰  ועכ"פ  ‰מ˙ים.  ˘‡ר  לכבו„  ‚ם  ז‰  ˜„י˘  ˘י‡מר 
וכחילו˜ ‰נ"ל כן מ˘מע מ„ברי ‰ר‡˘ונים, ‡ם כן מ‰יו˙ טוב ‰נכון 
נ˘מ˙  לעילוי  ו˜„י˘  מ˘ניו˙  לומר  ‰חיים  לבי˙  ˘‰עולים  ‰ו‡ 
˜רובם  לעי"נ  ו‰˜„י˘  ‰˙ור‰  ˘„ברי  ב„ברי‰ם  י‡מרו  ˜רובי‰ם, 

‰נפטר, ו‚ם לעי"נ כל ‰נפטרים ‰נמˆ‡ים ב‡ו˙ו בי˙ עלמין.

‡ין לחו˘ ˘בכך ˙פ‚ם מעל˙ ‰„ברי ˙ור‰ לנפטר

ו‡ין לחו˘ ˘בכך ˙פ‚ם מעל˙ „ברי ‰˙ור‰ ו‰˜„י˘ לנפטר "‰פרטי", 
ויחול˜ ‰˘כר בין כל ‰נפטרים, ˘"נר ל‡ח„ נר למ‡‰", וכמו ˘יועיל 
ל‚רוע  יועיל ל˘‡ר ‰נפטרים מבלי  כן  ‰ז‰  לנפטר  ו‰לימו„  ‰˜„י˘ 
(ח"ז סימן מט ˜ונ' ‡בן  וכן מבו‡ר ב˘ו"˙ ˆיı ‡ליעזר  ממנו מ‡ומ‰. 
יע˜ב פ"ז) ˘‰ב"„ ‰רב ˘„י חמ„ ˘„ימ‰ „בר ‡מיר˙ ˜„י˘ עבור ˘נים 
מ˙ים,  ב'  עבור  ‡ח˙  בב˙  ‡נ˘ים  ב'  ע"י  ˜„י˘  ‡מיר˙  כ„בר  ויו˙ר 
ע"˘. ובי‡ר ‰רב ˆיı ‡ליעזר עו„ ‰„בר, ˘ב‰יו˙ ˘נ˘מ˙ פלוני ‡ו 
‡למוני ‰י‡ ‰‚ורמ˙ ˘ב‚ינ‰ י˜לס פלוני ˘מי‰ רב‡ ב‡מיר˙ ˜„י˘ 
ו˘יענו ‡חריו ע„‰ ˘לימ‰ ‡מן, לכן י˘ ל‰ עליי‰ על י„י כך, ו‡ם כן 
י‚י„ו וי˘בחו בכז‡˙, י˘נן לכולם  ˘ניים ‡ו יו˙ר ‰מ‰ ב‚ורמים̆  כל̆ 
‰˜„י˘  ‡מיר˙  ע"י  יחי„‰  לנ˘מ‰  ˘י˘  ‰עליי‰  ‡ו˙‰  ב„יו˜  יח„ 
לרע˘  ו˘‚ורמים  ז‰,  ע˘י‰  בעולם  ב‚ינן  ˘נ˘מעים  ‡מן  ועני˙ 
‰‚„ול  ל‡ל ‰מלך  ולפ‡ר  ול‰לל ל˘בח  ל‰ו„ו˙  ‰עליונים  בעולמו˙ 
ו‰˜„ו˘ ב˘מים וב‡רı. וסיים במע˘‰ רב: ‰‚ר"י וועלı (˘ליט"‡) מי 
˘‰י‰ ר‡ב"„ בבו„פסט ‡מר לי, כי כך ‰י‰ ‰נו‰‚ ‰פ˘וט בכל רחבי 
‰ונ‚רי‰ ל‰‚י„ ˜„י˘ על כמ‰ נפטרים כ‡ח„, ו‡ו˙ו ‰„בר ‚ם בלימו„ 
מ˘ניו˙, ב‡ין פוˆ‰ פ‰ ומערער. [ומ‰ ˘„ן עמו ‰‚רי"˘ ‡לי˘יב זˆ"ל 
˘ם, נר‡‰ ˘‰ו‡ לענין מי ˘˘כרו‰ו בכסף ל‡מיר˙ ˜„י˘ ˘‰ו‡ מ˜פי„ 
ע"ז, ע"˘. וכ‡˘ר „ימ˙י כן ר‡י˙י ב˘ו"˙ וי˘מע מ˘‰ (פרי„, ח"ב עמ' כ„) 
‰כולל ˙˘ובו˙ ‰‚רי˘"‡ זˆ"ל, ˘כן מבו‡ר ˘ם ˘בעו˘‰ בחינם, ‡ין לחו˘ 
‡ם ‡ומר ˜„י˘ לטוב˙ ˘נים, ע"˘. ולכן מי ˘עו˘‰ ב˘כר ˆריך לברר עם 
‰˘וכר ˘‡ינו מ˜פי„ על ז‰]. וע"ע ל‰‚‡ון בן ‡י˘ חי בספר בן ‡י˘ חיל 
נפלו  ז‰ „ומ‰ ל˘נים ו˘ל˘̆  ‰סביר̆  (בח"ב ב„רו˘ ב' ל˘ב˙ ‰‚„ול),̆ 
לבור ומ˘ל˘ל ל‰ם חבל ‡ח„ ונ‡חזין בו כולם בב˙ ‡ח˙ ו‰ו‡ מו˘ך 
‡ו˙ם ומעל‰ ‡ו˙ם בב˙ ‡ח˙ מן ‰בור ביח„, וכן ‚ם ‰ו‡ מעל‰ ‡˙ כל 
מי ˘‡ומר עליו ˜„י˘ בב˙ ‡ח˙, וכן „וח‰ ‡˙ ‰מ˜טר‚ים מעלי‰ם 
ב˜„י˘ ‡ח„ כ‡„ם ˘„וח‰ ˘נים ו˘ל˘ לסטים ‰ב‡ים על כמ‰ בני 

‡„ם ‰„רים ביח„ בב˙ ‡ח˙ בפעם ‡ח˙ ובחרב ‡ח˙.

ו˘וב ר‡י˙י ב˘ם ר‡˘ ‰י˘יב‰ ‰‚ר‡י"ל ˘טיינמן בז‰"ל: ˘ח רבנו, 
‰חזו"‡ ‰˜פי„ ˘ל‡ לומר ˙‰ילים ב„' ‡מו˙ ˘ל ‰˜בר, ו˘‡לו ‡˙ 
רבנו ‡ם כן כיˆ„ ‰יום ‡ומרים ˙‰ילים בסמוך ל„' ‡מו˙ ˘ל ‰חזו"‡. 
לבכו˙ על ‰ˆרו˙  כ„י  ב˙ור˙ ˙פל‰, ‡ל‡  ב‡ים  ל‡  ו‡מר ˘‡נ˘ים 
˘ל‰ם וכמו ˘מˆינו בחז"ל (‰וב‡ בר„"˜ מלכים ב, „) על ‡˘˙ עוב„י‰ 
˘בכ˙‰ על ˜ברו ועו„, וז‰ מו˙ר. ורבנו ב‡ח„ ‰˘יעורים ‡מר על מ‰ 
‰נפטר  לטוב˙  ˘ז‰  ˘כיון  ˜בר,  לי„  בי‡רˆייט  ˙‰לים  ˘‡ומרים 
‚ם  לכוין  ‡ו  ‰סמוכים,  מ‰˜ברים  ל‰˙רח˜  "וˆריך  מו˙ר.  ולכבו„ו- 
עלי‰ם ˘על י„י ז‰ ל‡ י‰י‰ ל‰ם לוע‚ לר˘". ורבנו עˆמו כ˘עול‰ 
‡מו˙   '„ במרח˜  לעמו„  נו‰‚  ‰י‡רˆייט  ביום  ‰רבני˙  ‡˘˙ו  ל˜בר 

מ‰˜בר ולומר ˘ם ˙‰לים, עכ"ל. ו‰ו‡ ככל „ברינו ממ˘ ˙לי"˙.  

מ‰ למ„נו?

ער, ‡ין חיוב בעיטוף בחליפ‰ ב˙פל‰, וכן נכון  ‰ו‡ יום̂  ‡. ביום ט' ב‡ב̆ 
‰כנס˙  לבי˙  כ˘‰ולך  ומ"מ  מ˘˙ב˘.  ‡ינו  חליפ‰  ‰לוב˘  ומ"מ  יו˙ר, 
וב˘ובו וב˘‡ר ‰˙פל‰ (ל‡ ב˙פל˙ ‰עמי„‰), ‰נכון ˘ילב˘ כובע וחליפ‰ 

מ˘ום לבו˘ בן ˙ור‰.

‰˜רובים  נ˘מ˙  לעילוי  ‰חיים  בבי˙  ומ˘ניו˙  ˜„י˘  לומר  ‰מנ‰‚  ב. 
‰נפטרים, יסו„˙ו ב‰ררי ˜ו„˘, ‡ל‡ ˘‰נכון ‰ו‡ ל‰זכיר ולומר ˘‡ומר 
ולעי"נ ˘‡ר כל ‰נפטרים  ו‰˜„י˘ לעילוי נ˘מ˙ ˜רובו פלוני  ‰מ˘ניו˙ 

‰˜בורים ˘ם.

ו"מחל˜"  ו‰מ˘ניו˙  ‰˜„י˘  במעל˙  פו‚ם  זו  ˘ב‡מיר‰  לחו˘  ‡ין   .‚
‰עילוי  ו‡ו˙ו  למ‡‰,  נר  ל‡ח„  נר  כי  ‰נפטרים,  כלל  בין  ‰זכו˙  כביכול 
‚ם  ו‰מ˘ניו˙  ˘‰˜„י˘  י‡מר  ‡ם  ‚ם  י‰י‰  ‰נפטר,  ל˜רוב  ˘י˘  נ˘מ‰ 
לעי"נ כלל ‰נפטרים. [‡בל מי ˘עו˘‰ ב˘כר ˆריך לברר עם ‰˘וכר ˘‡ינו 

מ˜פי„ על ז‰]. 
וי‰"ר וי˜ויים בנו ‰פסו˜ ו‡˙ם ‰„ב˜ים ב‰' ‡לו˜יכם חיים כולכם ‰יום. 

מספרים על זו‚ ‡ח„ ˘˘נים רבו˙ ‰י‰ ח˘וך יל„ים ו‰נ‰ 
עיבור‰  ימי  כל  ‚„ול‰,  בבי˙  ו‰˘מח‰   ‰˘‡‰ נ˙עבר‰ 
˘מר‰ על עˆמ‰ וכולם ˘מרו עלי‰ ע„ ‰‚יע יום ‰לי„‰, 
ו‡ז כ˘נכנס‰ לח„ר ‰לי„‰ ובעל‰ יו˘ב בחוı ו‡ומר פר˜י 
˙‰ילים ל‰ˆלח‰ ולברכ‰ יוˆ‡ ‰רופ‡ ופניו חמורו˙ ‰סבר 
פיו   ˙‡ ‰רופ‡  פו˙ח  ו‡ז  כ˘ור‰,  ל‡  מ˘‰ו  כי  מעי„ו˙ 
ומטיל ‡˙ ‰פˆˆ‰ ‰נור‡‰: "י˘ בעי‰", "מˆב ‰‡ם וול„‰ 
‰‡ם  ‡ו  בחיים  ל‰˘‡ר  יכולים  יח„  ˘ני‰ם  ‡ין  בסכנ‰, 
‰יול„˙ ‡ו וול„‰ ו‡˙‰ ‰בעל ˆריך ל‰חליט ‡˙ מי ‡˙‰ 
כך  כל  ‰חלט‰  בפני  לעמו„  ‡פ˘ר  ‡יך  בחיים!",  מע„יף 
זמן  ו‡ין  ימו˙  ומי  יחי‰  מי  יחליט  ‡נו˘  בן  ˘‡„ם   ‰˘˜
ל˘‡ול בעˆ˙ ‚„ולים וˆ„י˜ים כי ‰זמן „וח˜ ממ˘, נור‡ 
‰‰חלט‰   ˙‡ מ˘‡יר  ‰ו‡  כי  ‰בעל  ‡ומר  ו‡ז  נור‡ו˙!!, 
בי„י‰ ˘ל ‡˘˙ו רעיי˙ו ‡˘˙ נעוריו, ו‰י‡ מחליט‰ לל‡ 
נול„ ‰בן במזל טוב וב˘ע‰ טוב‰  וכך  יחי‰!.  ‰יסוס, ‰בן 
וכל  נפ˘‰  ומסר‰  עולמ‰  לבי˙  ‰לכ‰  ו‰י‡  ומוˆלח˙ 

ע˙י„‰ למען בנ‰. 

‰˘לו˘ים  סיום  ‰מיל‰,  ברי˙  יום  ‚ם  ‰ו‡  ‰˘בע‰  סיום 
‰ו‡ ‚ם יום פ„יון ‰בן, כל ˘נ‰ יום ‰י‡רˆייט ‰זכרון ‰ו‡ 
‚ם יום ‰‰ול„˙ ˘ל ‰בן, ‰‡ב‡ לימ„ ‡˙ ‰בן לומר ˜„י˘ 
ובכל ˘נ‰ ביום ‰‰ול„˙ ˘לו ‰ו‡ ‚ם ‰ולך לבי‰כנ"ס לומר 
יום ‰"בר מˆו‰" ˘לו  ˜„י˘ לעילוי נ˘מ˙ ‡מו מולי„˙ו. 
‰ו‡ ˘וב יום ‰י‡רˆייט ˘ל ‡מו ו‰בן מב˜˘ ל‰פסי˜ לומר 
ימים  ‰נ‰  ח„˘,  „ף  לפ˙וח  ˘ˆריך  מר‚י˘  ‰ו‡  ˜„י˘, 
ח„˘ים ב‡ו ‰ו‡ כבר מבו‚ר מב˜˘ ל˘כוח ‡˙ עברו ופניו 
לו ˘‡ין ל‰עלו˙ על  בלב„, ‡ך ‰‡ב‡ מסביר  ‡ל ‰ע˙י„ 
‰„ע˙ כפיו˙ טוב‰ כזו, ˘‰רי ‡˙ כל חייו ‰ו‡ חייב ל‡מו, 
ו‰רי ‡מו יכל‰ ל‰ע„יף ‡˙ חי‰ ˘ל‰ כי חייך ˜ו„מין לחיי 
ועי˜ר,  כלל  בעולם  כ‡ן  נמˆ‡  ‰י‰  ל‡  ‰ו‡  ו‡ז  חברך 
ועכ˘יו ˘‡מו נ˙נ‰ לו ‡˙ ‰חיים ובזכו˙‰ ‰ו‡ חי ‰רי ל‡ 
ו‡פילו ˜„י˘ ל‡  יעל‰ על ‰„ע˙ ˘י‰י‰ כז‰ כפוי טוב‰ 

י‡מר עלי‰?!. 

עוונו˙י‰ם  ברוב  ס‡˙ם  ‰‚„י˘ו  ˘י˘ר‡ל  ר‡‰  כ˘‰˜ב"‰ 
ובי˜˘ ל‰עני˘ם בעונ˘ כב„ ומי יו„ע ‡ם ‰י‰ נ˘‡ר ˘רי„ 
ופליט מ˘˙‡י‰ם ˘ל י˘ר‡ל (בס‚י"נ), ו‡ז ‰˜ב"‰ ‰˘ליך 
חמ˙ו בעˆים וב‡בנים ונחרב בי‰מ"˜ וי˘ר‡ל יˆ‡ו ל‚לו˙ 
˜˘‰ ונור‡‰, י˙ומים ‰יינו ו‡ין ‡ב, ובכל ˘נ‰ יום חורבן 
בו  ‰יום  ‰ו‡  י˘ר‡ל,  לעם  ‰‰ול„˙  יום  ‚ם  ‰ו‡  בי‰מ"˜ 
ומר‰   ‰˘˜ ב‚לו˙  ‰ם  ‡ם  ו‚ם  ‰י‰ו„י,  לעם  ‰חיים  ני˙נו 
י˙ומים לל‡ ‡ב, ‡בל על כל פנים חיים כי ‰חיים ני˙נו ל‰ם 
וב‡בנים  בעˆים  חמ˙ו  ˘‰˘ליך  מ˘ום  ‰˜ב"‰  ע"י  לנו 
ו‡ו˙נו ‰בי‡ לחיים, ועל כן ל‡ יעל‰ על ‰„ע˙ ˘ל‡ נזכור 
ול‡ נˆטער על חורבן בי‰מ"˜, וימים ‡לו ‰ם ‰ימים ˘‡ל‰ 
חיים  ול‰זכיר למ‰ ‰ם  לזכור  חייבים  ˘ני˙נו ל‰ם ‰חיים 
ול˘וב  בי‰מ"˜  חרב  ולמ‰  לעונ˘  ‰˙חליף  ‰י‰  ומ‰ 

ב˙˘וב‰ ˘לימ‰ ולמל‡ ‡˙ ‰חיים ב˙וכן רוחני ˙ורני.



מרבים טהרה בישראלמרבים טהרה בישראל

בא ורכוש לך מניית נצח בביסוס בית ההוראה
המורה ומרבה תורה וטהרה בישראל

גם הגאון הגדול ר' דוד יוסף שליט"א
חבר מועצת חכמי התורה ממליץ:

הרב דוד יוסף

ראש בית המדרש ”יחוה דעת" וחבר מועצת חכמי התורה

ב"ה ירושלים, י"ב אדר התשפ"א

המלצה

הנני להמליץ על האברך היקר והנעלה, מיחידי סגולה, דורש טוב לעמו, 

יאיר  כיום  לילה  ונקי, שוקד על דלתות תוה"ק  זך  ובקי משנתו  חריף 

ומו"צ  יניב נסיר שליט"א רב  ר'  כחשכה כאורה, מזכה הרבים הרה"ג 

וראש בית ההוראה "מעין טהור" בשכונת גילה פעיה"ק ירושלים ת"ו.

יניב שליט"א הינו תלמיד  ר'  ומכירו קאמינא, כי הרה"ג  ביודעי  והנה 

חכם השוקד על התוה"ק ויראתו קודמת לחכמתו, ונסמך להוראה ע"י 

גדולי ישראל, וכבר פקע שמיה בספרו היקר שו"ת הלכה למשה ב"ח 

לחיל  מחיל  והולך  לחכמתו  קודמת  ויראתו  חשובים,  ספרים  ועוד 

בהרבצת תורה וזיכוי הרבים, איישר חיליה לאורייתא.

והנני מתכבד לחזק את ידידי הנ"ל, שיזכה להמשיך לעלות מעלה מעלה 

במעלות התורה ויראת ה' טהורה, יפוצו מעיינותיו חוצה, ויזכה לאורך 

ימים ושנות חיים ושובע שמחות וכל טוב, אמן.

בברכת התורה

דוד יוסף

ברוך ˘‡מר
˘ו"˙ ‡˜טו‡ליו˙

ממו‰"ר ‰‚‡ון ‰‚„ול

ר' ברוך ˘ר‚‡ ˘ליט"‡
ר‡ב"„ ירו˘לים ונ˘י‡ בי˙ ‰‰ור‡‰ "מעין ט‰ור"

˘‡ל‰:

‰‡ם מו˙ר ל‰˘˙מ˘ ב˙˘ע‰ ב‡ב בממחטו˙ לחו˙?

˙˘וב‰:

כ˙ב ‰רמ"‡ (סימן ˙˜נ„ סעיף י„): מו˙ר ל˘רו˙ מפ‰ במים בערב ט"ב 
ומוˆי‡‰ מן ‰מים ו‰י‡ מ˙נ‚ב˙ ומ˜נח ב‰ פניו, י„יו ור‚ליו, ו‡פילו ‡ם 
מנ˙  על  טופח  ˘יעור  ב‰  ˘‡ין  כיון  מו˙ר,  ל˙ענו‚  ר˜  מ˙כוין  ‰ו‡ 
ל‰טפיח, „‰יינו, ‡ם י‚ע בו ‰י„ ל‡ ˙ירטב. ‡בל ‡ם ˙ירטב, ‡סור. ולפי 
ז‰ ממחטו˙ לחו˙, ‡ם ‰ם לחו˙ בטופח על מנ˙ ל‰טפיח ‡ין ל‰˘˙מ˘ 
ב‰ן לני‚וב פנים, י„ים ור‚לים, ו‡ם ל‡, מו˙ר ל‰˘˙מ˘ ב‰ם. וכל ז‰ ר˜ 
‡ם מ˘˙מ˘ ב‰ם ל˙ענו‚. ‡בל ‡ם ˆריך לנ˜ו˙ לכלוך ˘על ‚בי ‰י„ ‡ו 
‰פר˘ו˙ ˘על ‚בי ‰עין, ‡ו ˘רוˆ‰ לנ˜ו˙ ‡˙ רירי ‰פ‰, מו˙ר. וכן כל 
מ˜ום לכלוך ˘על ‚וף ‰‡„ם מו˙ר לרחוı במים. ו‡ם ל‡ יור„ ‰לכלוך 

במים מו˙ר ל‰˘˙מ˘ ‚ם בסבון.

˘‡ל‰:

‰כלים  כל   ˙‡ ב‡ב  ˙˘ע‰  בו  ˘חל  ˘ב˙,  במוˆ‡י  ל˘טוף  מו˙ר  ‰‡ם 
˘נ˘‡רו מ˘ב˙?

˙˘וב‰:

וˆורכי  כלים  ל‰„יח  לו  מו˙ר  ‡בלו˙ו  ימי  ˘ב˙  ב˙וך  ב‡בל  ‰ו‡  ‰„ין 
חייב  ‰ו‡  ‡בלו˙ו  ימי  ˘בכל  ‡חר˙  ‡פ˘רו˙  לו  ˘‡ין  כיון  ‰סעו„‰, 
 ˙‡ ל‰„יח  ‡פ˘רו˙  ˘י˘נ‰  ב‡ב  ˙˘ע‰  ביום  ‡בל  ‰כלים.   ˙‡ ל‰„יח 
‰כלים ‡חר חˆו˙ ‰יום, כ˘ם ˘ˆורכי סעו„‰ ל‡ מכינים ר˜ ל‡חר חˆו˙ 
„ע˙ו  יסיח  ˘ל‡  כ„י  ˘ב˙  במוˆ‡י  ‰כלים   ˙‡ ל‰„יח  ‡ין  לכן  ‰יום, 
מ‰‡בלו˙. ‡בל כלים ˘‰ו‡ ˆריך ל‰˘˙מ˘ ב‰ם לˆורך ‰יל„ים ‰˜טנים 
„רך  ˘ז‰  כיון  מ˙רטבו˙  ˘י„יו  ‡ע"פ  ל‰„יחם  מו˙ר  חולים  לˆורך  ‡ו 

לכלוך, ו‡ם רוˆים ל‰חמיר ול‰˘˙מ˘ בכפפו˙ ˙בו‡ עלי‰ם ‰ברכ‰.

˘מח‰ לעולם ‰˙ור‰ יˆ‡ ל‡ור ספר ˘ו"˙ ברכ˙ י‰ו„‰ חל˜ ˘מיני מ‡˙ ‰‚‡ון רבי י‰ו„‰ ברכ‰ ˘ליט"‡
054-8412904 ני˙ן ל‰˘י‚ בפל 

‡נ‡! בו‡ו ל‰יו˙ ˘ו˙פים ‡י˙נו ל‰רבו˙ ˙ור‰ וט‰ר‰ בי˘ר‡ל,
ל˘ם ˘מים, לזכו˙ ‡˙ ‰רבים- לע˘ו˙ רˆון ‰' כ„˙ וכ‰לכ‰ 

ע"י ‰פ˜„‰ לח˘בון ‰בנ˜: בנ˜ ל‡ומי  > סניף: 785  > מס חן: 03645795 
‡ו בפל‡' 0527-150-637

˘‡ל‰: עבר˙י ני˙וח ˜יˆור ˜יב‰ 
חייב  ‡ני  ולכן  ˘רוול  ˘נ˜ר‡ 
כל  ול‡כול  ‰זמן  כל  מים  ל˘˙ו˙ 
חייב  ‡ני  ‰‡ם  בערך  ˘עו˙  ˘ל˘ 

לˆום בי"ז ב˙מוז וב˙˘ע‰ ב‡ב?. 
חייב  ‡ינך  ב˙מוז  בי"ז  ˙˘וב‰: 
לך  ‡ין  ‡ם  ב‡ב  ב˙˘ע‰  לˆום. 
ו‰רופ‡  ‰ˆום  על  ל‰˜ל  כ„ורים 

‡ומר ˘ל‡ לˆום ‡ל ˙ˆום.
בר  ˘נע˘‰  נער  ‰‡ם  ˘‡ל‰: 
מˆו‰ בי"ז ב˙מוז ‡ו ב˙˘ע‰ ב‡ב 
ˆריך ל‰˙ענו˙ ‡ו ˘יום טוב ˘לו 

‰ו‡ ול‡ י˙ענ‰ כלל?.
˙˘וב‰: כל ‰ענין ˘נו‰‚ים ˘מח‰ 
ב„ורו˙  נ˙ח„˘  מˆו‰  בר  ביום 
בי„  ‰‰מון  ר‡ו  כי  ‰‡חרונים 
בעו‰"ר,  ˘מˆו˙  ˙פלין  נ˙רופפ‰ 
מע˙‰  ח„˘ו˙  לח„˘  ‡ין  ולכן 
ולפוטרו מ˙עני˙ ו‚ם ‡˙ ‰˘מח‰ 
‡ו  במו˜„ם  יע˘נ‰  ו‰מסב‰ 
מעולם  ע˘ו  ל‡  ובחו"ל  במ‡וחר 
ח‚י‚˙ בר מˆו‰ בימי ‰ספיר‰ ובין 

‰מˆרים ‡ל‡ ‰˜„ימו ‡ו ‡יחרו. 
מו˙ר  ב‡ב  ב˙˘ע‰  ‰‡ם  ˘‡ל‰: 
‰˜„י˘  לפני  ‰˘יעור  ‡חר  לומר 
וכו',  ע˜˘י‡  בן  חנני‡  רבי  פס˜˙ 
כמו  ‰יום  כס„ר  נח˘ב  ˘לכ‡ור‰ 

‰˜„י˘?
ר'  פס˜˙  ‡מרנו  ˙מי„  ˙˘וב‰: 

מ˜בı ˘‡לו˙ ו˙˘ובו˙ ˜ˆרו˙
ממרן ‰‚‡ון ר' מ‡יר מ‡זוז ˘ליט"‡ 

ר‡˘ י˘יב˙ כס‡ רחמים
(˘ו"˙ מ˜ור נ‡מן)   

בט'  ‡יוב  ‡חרי  ע˜˘י‡  בן  חנני‡ 
ב‡ב ו‡ח"כ ˜„י˘ על י˘ר‡ל, וי˘ 
למו˙  ‡„ם  סוף  ‰˜טע  ‡ומרים 

וכו', מ‰‚מ' ברכו˙ („ף י"ז ע"‡). 
פר˜  ל˜רו‡  מו˙ר  ‰‡ם  ˘‡ל‰: 

˘יר‰ ב˙˘ע‰ ב‡ב?.
˙˘וב‰: ר˜ במוˆ‡י ט' ב‡ב. 

˘‡ל‰: ‰‡ם מו˙ר ללמו„ עם בנו 
ב‡ב  ˙˘ע‰  בערב  בי"˙  ‡ל"ף 
‡ו  ב‡ב  ב˙˘ע‰  ‡ו  חˆו˙  ‡חרי 

˘‡סור. 
‡חר  ב‡ב  ˙˘ע‰  בערב  ˙˘וב‰: 
‰ו‡  ‰‡יסור  טעם  כי  מו˙ר  חˆו˙ 
ב‡ב  ˙˘ע‰  ביום  י‰ר‰ר  ˘מ‡ 
˙˘ע‰  בערב  ˘למ„  ˙ור‰  ב„ברי 
‡ל"ף  בלימו„  ˘ייך  ל‡  וז‰  ב‡ב 
עˆמו  בט"ב  ‡בל  ל˙ינו˜,  בי"˙ 
˙ור‰  ˙למו„  כל  כמו  ‡סור 

„עלמ‡. 
‰נו‰‚ים  לוב  מיוˆ‡י  י˘  ˘‡ל‰: 
 ˙‡ ל‡וורר  חˆו˙  ‡חר  ב‡ב  בט' 
וכ„ומ‰  ס„ינים  ל‰חליף  ‰בי˙ 
כיˆ„ י˘ לנ‰ו‚ ע"פ ‰‰לכ‰ מנ‰‚ 
ז‰ ‰וב‡ במ‡ירי סוף מס' ˙עני˙. 

ס„ינים  ול‰חליף  ל‡וורר  ˙˘וב‰: 
ל˜בל  ˘נזכ‰  ‰ו‡  יפ‰  מנ‰‚  וכו', 
וט"ב  ב˜רוב ‡˙ פני מ˘יח ˆ„˜נו 
ב‚ימטרי‡  (ט"ב  ‰ח‚ים  לח‚  י‰פך 

ח‚) בב"‡.

נ˜ו„ו˙ ‰לכ˙יו˙ ומע˘יו˙ ˘י˘ ל‰יז‰ר ב‰ם
ב˙˘ע‰ ב‡ב ˘חל במוˆ‡י ˘ב˙

מו˙ר ומˆו‰ ל‡כול ב˘ר ול˘˙ו˙ יין ב˘ב˙ זו כב˘‡ר ˘ב˙ו˙ ‰˘נ‰   .‡
(˘"ע סי' ˙˜נב ס"י).

מו˙ר ל˜ח˙ ב˘ב˙ "˜לי- ˆום", "פל‡- ˆום" וכ„ומ‰, כיון ˘ז‰ ב‡  ב. 
בז‰  ו‡ין  סכ"‚).  סי' ˘כח  (˘"ע  ול‡ לרפ‡  למנוע חול˘‰ ומחל‰ בˆום 
‡י ‡פ˘ר לע˘ו˙ו ‡חר  ח˘˘ ‚ם מ˘ום ‡יסור "מכין מ˘ב˙ לחול", כיון̆ 

‰˘ב˙ (˘ם).

(וי˘  זו  מעי˜ר ‰„ין ל‰˙רחı במים ˜רים ב˘ב˙  (לבני ספר„)  מו˙ר   .‚
ל‰ז‰ר בכל פרטי סחיט‰ וכיו"ב כבכל ˘ב˙).

‰˘˜יע‰  (זמן  ‰˘˜יע‰  לפני  ˘לי˘י˙  סעו„‰   ˙‡ ל‰פסי˜  ˆריך   .„
19:50 לפי ‡ופ˜ ירו˘לים וכן בכל ‰זמנים ‰מˆוינים ל‰לן), כיון ˘‡סור 

ל‡כול בזמן בי˙ ‰˘מ˘ו˙ ˘ל ט' ב‡ב (˘"ע סי' ˙˜נ‚ ס"ב).

זמירו˙ ˘ב˙ ‡ל‡ ע„ ‰˘˜יע‰, ‡בל ‡חר  ולזמר  כן ‡ין ל˘יר  כמו   .‰
‰˘˜יע‰ ‡ין ל˘יר ולזמר (‡ול"ˆ ח"‚ פכ"ח סי' „).

בזמן סעו„‰ ˘לי˘י˙ ‡ין לומר "˙‡כלו כ„י ˘י‰י‰ לכם כח לˆום"  ו. 
(מ"ב סי' רˆ ס˜"„. ו‰ליכו˙ מוע„ עמ' ˜ז).

(‡פילו ˘‰‚יע זמן בין ‰˘מ˘ו˙),  בברכ˙ ‰מזון עו˘ים זימון כר‚יל  ז. 
וכן י˘ לומר "רˆ‰ ו‰חליˆנו" (˘ם ˜‚).

"ברוך  ‡ומרים   (20:07 (ב˘ע‰  מ‰˘˜יע‰  „˜ו˙  כע˘רים  ‡חר  ח. 
ו„˘ לחול", וחולˆים ‡˙ ‰נעלים ומחליפים ‡˙ ב‚„י ‰˘ב˙  ‰מב„יל בין̃ 
בב‚„י חול (ל‡ מכובסים ˘‰כינו מר‡˘), ו‡ין ל‰חליף ‰ב‚„ים ו‰נעלים 
לפני ‰זמן ‰נ"ל (20:07), כיון ˘ע„יין ˘ב˙ ו‡ין לנ‰ו‚ ‡בילו˙ בפר‰סי‡ 

ב˘ב˙.

ע„  ר‚יל‰,  ˘ב˙  כל  כמו  ‡סורו˙  ב˘ב˙  ‰‡סורו˙  ‰מל‡כו˙  ˘‡ר  ט. 
ˆ‡˙ ‰˘ב˙ ב˘ע‰ 20:21. זמן יˆי‡˙ ‰˘ב˙ ל˘יט˙ ר"˙ 21:16.

‚ם ‰נו‰‚ים ל‰וˆי‡ ‡˙ ‰˘ב˙ כר"˙, בכל ז‡˙ ˆריכים לחלוı נעלי  י. 
‰עור בזמן ˆ‡˙ ‰˘ב˙ כ˘יט˙ ‰‚‡ונים (20:21).

‰יוˆ‡ מבי˙ ‰כס‡ בזמן בין ‰˘מ˘ו˙ (20:07-19:50), יטול ‡˙ י„יו  י‡. 
ע„ סוף ˜˘רי ‰‡ˆבעו˙ כ„ין ט' ב‡ב (‰ליכו"מ עמ' ˜„).

‡ם ‰חולˆ‰ ˘לבו˘ ב‰ ‡ינ‰ מיוח„˙ ל˘ב˙ ‡ין ˆריך ל‰חליפ‰, ‡ך  יב. 
‡ם מיוח„˙ ‰י‡ ˆריך ל‰חליפ‰ לחולˆ‰ ‡חר˙ ˘‡ינ‰ מכובס˙ (˘‰כין 

מר‡˘).

ללבו˘  ‰„ין  מעי˜ר  מו˙ר  ‚ופי‰]  לבנים,  [‚רביים,  ‰זיע‰  ב‚„י   ˙‡ י‚. 
ו‰נכון  ב‡ב,  בט'  בז‰  ל‰חמיר  נכון  ‡בל  עˆמו,  ב‡ב  בט'  ‡ף  מכובסים 
‰נ"ל  ‰זיע‰  ב‚„י  כל  יחליף  ‰ˆ‰רים  מ˘נ˙  ˘˜ם  ˘ב˘ב˙  ‰ו‡  ביו˙ר 

וי˘‡ר עמם לט' ב‡ב (˘ם ˜ו).

‰˘ב˙  בˆ‡˙  ענבים   ıמי על  יב„ילו  ‰ˆום,  מן  ‰פטורים  וכל  חול‰  י„. 
וי˘˙ו "מלו‡ לו‚מיו" (48 מ"ל). ו‡ם ‰ם ˆמים ר˜ בליל‰ ו‡וכלים ביום, 

יב„ילו כר‚יל בליל‰ וי˙נו ל˜טן ל˘˙ו˙ ‡˙ ‰יין.

טו. סיום ‰ˆום בעי‰"˜ ירו˘לים: 20:06.

מ‰  „בר  לטעום  וטוב  ב‡ב,  ט'  במוˆ‡י  ‰לבנ‰   ˙‡ ל˜„˘  ‰מנ‰‚  טז. 
ול‰חליף ‰נעלים לנעלי עור בכ„י ל˜בל פני ˘כינ‰ כי‡ו˙. 

‡ם ב˙˘ע‰ ב‡ב ˆריך ללבו˘
כובע וחליפ‰ ב˙פל‰ ‡ו ל‡

לרב  לי‰  חזינ‡  ‡˘י  רב  ‡מר  ע"‡):  (י  ˘ב˙  במסכ˙  ‰‚מר‡  מ„ברי 
‡מר  ומˆלי  י„י‰  ופכר  ‚לימי‰  ˘„י  בעלמ‡  ˆער‡  ‡יכ‡  "כי  כ‰נ‡ 
ומˆלי  ומ˙עטף  ומ˙כסי  לבי˘  ˘למ‡  ‡יכ‡  כי  מרי‰",  ˜מי  כעב„‡ 
ער בעולם, ‰י‰ פו˘ט ‡˙  ‡מר ‰כון ל˜ר‡˙ ‡ל‰יך י˘ר‡ל. [כ‡˘ר ‰י‰̂ 
י„יו ומ˙פלל כעב„ לפני רבו, כ‡˘ר ‰י‰ ˘לום  ‰‚לימ‰ ‰עליונ‰ ומ˘לב 
‡ל˜יך  ל˜ר‡˙  ‰כון  מ˘ום  ומ˙פלל,  עליון  בב‚„  ומ˙עטף  מ˙כס‰  ‰י‰ 
בזמנים  „ו˜‡  ‰ו‡  ו‰עיטוף  עניין ‰לבו˘ ‰מ‰ו„ר  כי  נר‡‰  י˘ר‡ל]. 
‰ר‚ילים ˘י˘ ˘לום בעולם [ועי' במ‰ ˘‰ערנו בז‰ ב˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰ 
מזמן  ול‡פו˜י  ‰ר‚יל,  ‰זמן  ‰ו‡  "˘לום"  ˘זמן   ,'‡ ‡ו˙  בסוף  ו  סי'  ח"ב 
מלחמ‰, ול‡ ˘י˘ זמן ‡מˆעי ˘‡ינו ˘לום ול‡ מלחמ‰, ע"˘]. ‡בל בזמן 
ˆער כמו יום ˙˘ע‰ ב‡ב וכ„ומ‰, נר‡‰ לכ‡ור‰ מ„ברי ‰‚מר‡ ˘י˘ 
לפ˘וט ‡˙ ‰ב‚„ים ‰עליונים ˘מ˙עטפים ב‰ם ב„רך כלל, ול‰י˘‡ר 
בחולˆ‰ בלב„. ו‰בי‡ ‚מר‡ זו ‰טור (רי˘ סי' ˆ‡). וכן נר‡‰ מסוף „ברי 
‰רמ"‡ (˘ם ס"ו), ע"˘. וכ"כ ‰רי‡"ז בפס˜יו: "ובזמן ˘י˘ ˆער בעולם 
רבו  לפני  ‰עומ„  כעב„  ועומ„  י„יו  ו‡ו‚„  מ˜טורונו,  ל‰סיר  לו  ר‡וי 
ומ˙פלל". וכ"כ ‰רב ערוך ‰˘לחן (˘ם ס"ב) ˘י˘ ˘מ„˜„˜ים ע˙‰ 
כ˘י˘ ˆער בעולם "לבלי ל‰˙פלל מנח‰ ומעריב בחול בב‚„ עליון", 
ער ב˘ב˙ ויו"ט, וכן  ‡ין ל‰זכיר̂  וב˘ב˙ ויו"ט מ˙פללין בב‚„ עליון̆ 

‰מנ‰‚, עכ"ל. 

ˆער,  בע˙  ‰‚לימ‡  ז‰ ˘ל פ˘יט˙  „ין  ‰בי‡  ל‡  ומ‰ ˘מרן ‰˘"ע 
(וכמ"˘  ˆער  בזמני  ול‡  ו‰מˆוי,  ‰ר‚יל  ב‡ופן  ˘„יבר  מ˘ום  נר‡‰ 
בס‰"˜ ˘ם סוף ‡ו˙ ‡'). ועיין בבי˙ יוסף (סי' ˆ‰ „"‰ כ˙ב ‰רמב"ם מניח 
י„יו) ‚בי „ין ז‰ ˘כ˙ב ‰רמב"ם (פ"‰ מ‰ל' ˙פל‰ ‰"„): ומניח י„יו על 
ב‡ימ‰  רבו  לפני  כעב„  ועומ„  ‰˘מ‡לי˙  על  ‰ימני˙  כפו˙ין  לבו 
‰‚מר‡  מ„ברי  ומ˜ורו  ע"כ.  חלˆיו,  על  י„יו  יניח  ול‡  ופח„  ביר‡‰ 

ב˘ב˙ ‰נ"ל, ומ‰ ˘ל‡ חיל˜ בין זמן ˆער ל˘לום וכ˙ב ˘עו˘‰ כן 
בס˙ם, נר‡‰ ˘‰ו‡ מ˘ום ˘‰ו‡ סובר ˘מ‰ ˘כ˙וב ב‚מר‡ "כי ‡יכ‡ 
ˆער‡ בעלמ‡"- ˘„י ‚לימ‡ ופכר י„י‰, ‰יינו ˘˙מי„ "פכר י„י‰", ול‡ 
‰י‰ מ˘נ‰ מזמן ˆער ל˘לום ‡ל‡ בענין ‰מלבו˘ים בלב„, עכ"„ ˘ם. 
ומ„בריו מ˘מע ˘כן ‰לכ‰, ˘בענין ‰מלבו˘ים י˘ ל˘נו˙ ול‰ורי„ 
‰ו˜˘‰  מי„. [ומ‰̆  ער, ‡בל בכפי˙˙ ‰י„ים י˘ לנ‰ו‚̇  ‰‚לימ‡ בזמן̂ 
פיר˘  (ול‡  י„יו  לכפו˙  ˆריך  זמן  ב‡יז‰  ‰רמב"ם  פיר˘  ל‡  מ„וע  למרן 
„‡יירי בס˙מ‡), ‰יינו מ˘ום „מ‰‚מ' נר‡‰ ˘עניין ז‰ ‰ו‡ „ו˜‡ בע˙ ˆער, 
‰ב"י  פיר˘  ול‰כי  לפר˘.  ל‰רמב"ם  ‰י‰  ולכן  ‰ר‚יל,  זמן  ‡ינו  ˆער  וזמן 
„ס"ל ˘כן ‰„ין לעולם ולכן ס˙ם „בריו. ‡בל ‚בי לבו˘ ‰‚לימ‡ ˘מרן ‰ב"י 
‚ופי‰ ס˙ם ‰„ין, נר‡‰ „‰יינו כיון „‡יירי בס˙מ‡ ˘י˘ ˘לום, ול‰כי ל‡ 

פיר˘ כנ"ל, ו„ו˜]. 

‡ל‡ ˘ב„ע˙ ‰רמב"ם ˘‰˘מיט „ין פ˘יט˙ ‰‚לימ‡ בע˙ ˆער, ˜ˆ˙ 
˜˘‰ לומר ˘‰˘מיט וכ˙ב ר˜ ‰„רך ‰ר‚יל בימים ‰ר‚ילים, כי „רך 
‰רמב"ם ל‰בי‡ כל ‰„ינים. וח˘ב˙י ˘מ‡ ‰י‰ לו ‚ירס‡ ‡חר˙ ב„ברי 
ור‡י˙י  ומ˙עטף),  ומ˙כסי  לבי˘  ‚ירס˙  ל‚בי  בס‰"˜  (וכמ"˘  ‰‚מר‡, 
"כי ‡יכ‡  לי‰ לרב כ‰נ‡  רב ‡˘י חזינ‡  בז‰"ל: ‡מר  ב‰רי"ף ˘‚רס 
˜מי‰  כעב„‡  ‡מר  ומˆלי  י„י‰  פכר  ומכסי  לבי˘  בעלמ‡  רי˙ח‡ 
מרי‰", כי ליכ‡ רי˙ח‡ מˆיין נפ˘י‰ ומˆלי ‡מר ‰כון ל˜ר‡˙ ‡ל˜יך 
י˘ר‡ל. ומבו‡ר ˘ל‚ירס˙ ‰רי"ף ‡ף בזמן ˆער ורי˙ח‡ ‰י‰ רב כ‰נ‡ 
‡חר  כלל  ב„רך  ˘נמ˘ך  ˘‰רמב"ם  ‡פ˘ר  כן  ו‡ם  ומ˙כס‰.  לוב˘ 
‰רי"ף, ‚רס כמו˙ו, ולכך ל‡ חיל˜ בין זמן ˆער ל˘לום, וב˘ני‰ם כ˙ב 
כ˙וב  ל‡  ‰רי"ף  ‚ירס˙  לפי  ‚ם  ל„חו˙ ˘ע„יין  ו‡ין  ˘י˘ ל‰˙עטף. 
ל‡  זו  ‚ירס‡  ˘לפי  מ˘ום  ומ˙כס‰.  ˘לוב˘  ר˜  ומˆינו  ˘מ˙עטף, 
נ˜ט‰ ‰‚מר‡ ל˘ון "עיטוף" ממ˘ ‡ף בזמן ˘לום, ו„ו˜. ‡ל‡ ˘לפי 
„רך זו „חו˜ ˜ˆ˙ לומר ˘‰רמב"ם ˘כ˙ב ל˘ון "עיטוף" ‚רס ב‚מר‡ 
˘‰רמב"ם  נמˆינו  מ˜ום  ומכל  זו.  ל˘ון  נ˜ט  ˘ל‡  ‰רי"ף  כ„ברי 
‰˘מיט ‰נ‰‚‰ זו. ולכן ‡ף ˘מ„ברי ‰‚מר‡ ומרן ו„עימי‰ ‰נ"ל נר‡‰ 
ברור ˘בזמן ˆער י˘ ל‰ורי„ ‡˙ ‰לבו˘ ‰עוטף כ‚לימ‡ וב„ורנו כובע 
וחליפ‰, מ"מ ‰לוב˘ חליפ‰ ‡ינו מ˘˙ב˘ ‡חר ˘‰רמב"ם ל‡ חיל˜ 

בז‰.

ולכן למע˘‰ ביום ט' ב‡ב ˘‰ו‡ יום ˆער, ‡ין חיוב בעיטוף בחליפ‰ 
ומ"מ  מ˘˙ב˘.  ‡ינו  חליפ‰  ‰לוב˘  ומ"מ  יו˙ר,  נכון  וכן  ב˙פל‰, 
‰עמי„‰),  ב˙פל˙  (ל‡  ‰˙פל‰  וב˘‡ר  וב˘ובו  ‰כנס˙  לבי˙  כ˘‰ולך 

‰נכון ˘ילב˘ כובע וחליפ‰ מ˘ום לבו˘ בן ˙ור‰.

בענין ‰מנ‰‚ לומר ˜„י˘ ומ˘ניו˙ בבי˙ ‰חיים, ‡ם י˘ 
לחו˘ בז‰ ל"לוע‚ לר˘", ל˘‡ר ‰מ˙ים ‰˜בורים ˘ם

ב‡ב, ˘‰רי ˙˘ע‰  ב˙˘ע‰  ‰˜ברו˙  לבי˙  לילך  מ˜ום  בכל  נו‰‚ים 
(˙וספו˙  ‰‚˘מים,  מפני  עו˘ים  ˘‰יו  כמו  ˆיבור  ˙עני˙  ‰ו‡  ב‡ב 
˙עני˙ ט"ז ע"‡ „"‰ יוˆ‡ין). ועו„ מוב‡ ב‡יכ‰ רב˙י: ‰ˆ„י˜ים ‚ם ב˜בר 
מט‰  י"„,  סי'  ˙"ב  ‰ל'  מ‰ר‡"˜  ב˘ם  (מ‰רי"ל  ירו˘לים,  על  מ˙‡בלין 

מ˘‰ סימן ˙˘לח).

לעילוי  ‰חיים  בבי˙  ומ˘ניו˙  ˜„י˘  לומר  ‰מנ‰‚  בענין  ל„ון  וי˘ 
נ˘מ˙ ‰˜רובים ‰נפטרים, ‰‡ם נכון לנ‰ו‚ כן, ‡ו ˘י˘ לחו˘ ל"לוע‚ 

לר˘", ל˘‡ר ‰מ˙ים ‰˜בורים ˘ם.

מ˜ור ח˘˘ "לוע‚ לר˘"

מוב‡ ב‚מר‡ ברכו˙ (יח ע"‡): "ל‡ י‰לך ‡„ם בבי˙ ‰˜ברו˙ ו˙פילין 
לוע‚  מ˘ום  עובר  כן  עו˘‰  ו‡ם  ו˜ור‡,  בזרועו  ˙ור‰  וספר  בר‡˘ו 
לר˘, ˙וך ‡רבע [‡מו˙] ‰ו‡ „‡סור חוı ל‡רבע ‡מו˙ פטור". וכ˙בו 
‰ר˘ב"‡  וכ"כ  ל˜רו˙".  ‡סור  פ‰  בעל  ‰„ין  "ו‰ו‡  (˘ם)  ‰˙וספו˙ 
וב˙וספו˙ ‰ר‡"˘ ˘ם. וכ"כ ‰טור ביור‰ „ע‰ (סימן ˘סז): ל‡ י‰לך 
וי˜ר‡ בו ‡ו  ‡„ם בבי˙ ‰˜ברו˙ ו˙פילין בר‡˘ו וספר ˙ור‰ בזרועו 
י˙פלל, ו‰ו‡ ‰„ין בעל פ‰ ‡סור, ו„ו˜‡ ב˙וך „' ‡מו˙ ‡בל חוı ל„' 

‡מו˙ מו˙ר. 

כ˘עו˘‰ לכבו„ ‰מ˙ מו˙ר

ם,  ‡מרו ב‚מר‡̆  מ‡ (טז:) כ˙ב על מ‰̆  ‰נימו˜י יוסף בבב‡̃  ‡ל‡̆ 
‡מרו  ‡ף על פי̆  ברו",̆  ‰ו˘יבו י˘יב‰ על̃  "וכבו„ ע˘ו לו במו˙ו,̆ 
בברכו˙ (יח.) ל‡ י‰לך ‡„ם בבי˙ ‰˜ברו˙ ו˙פילין בר‡˘ו וספר ˙ור‰ 
בזרועו וי˜ר‡ וי˙פלל מ˘ום לוע‚ לר˘, ז‰ו „ו˜‡ כ˘עו˘‰ כן לעˆמו 

כ‡„ם ‰˜ור‡ ב˙ור‰, ‡בל ‡ם עו˘‰ כן לכבו„ ‰מ˙, כ‚ון בני י˘יב‰ 
ו‰˙וספו˙  לר˘.  לוע‚  מ˘ום  בז‰  ‡ין  רבם,  לכבו„  כן  ˘עו˘ים 
ל‡רבע   ıחו ‰יינו  ˜ברו  על  י˘יב‰  ˘‰ו˘יבו  ˘מ‰  כ˙בו,  ו‰ר‡"˘ 
‡מו˙. וכן כ˙ב ב˘ו"˙ רבינו יוסף ‰לוי ‡בן מי‚‡˘ (סימן מז), ˘מ‰ 
מ˙,  ˘ל  „בריו  ‡ל‡  ‰מ˙  בפני  ‡ומרים  ‡ין   (:‚) בברכו˙  ˘‡מרו 
כ˘עוס˜ים  „ו˜‡  ז‰ו  ˙ור‰,  ב„ברי  ‡פילו  „‰יינו  ב‚מר‡  ו‰עמי„ו‰ 
ב˙ור‰ ל‰נ‡˙ עˆמם, ‡בל כ˘מ˙כוונים לכבו„ו ˘ל ‰מ˙ ˘פיר „מי, 
ו‡ין בז‰ מ˘ום לוע‚ לר˘. וכמו ˘‡מרו בבב‡ ˜מ‡ (טז:) וכבו„ ע˘ו 

לו במו˙ו, ˘‰ו˘יבו י˘יב‰ על ˜ברו. עכ˙"„. 

ולכ‡ור‰ על ז‰ סמכו לומר ˜„י˘ בבי˙ ‰˜ברו˙, ˘‡ף ˘‰לכ‰ רווח˙ 
בי„ינו ˘‡סור ל‰˙פלל ול˜רו‡ ˜רי‡˙ ˘מע בבי˙ ‰˜ברו˙ כנ"ל, מכל 
מ˜ום כיון ˘כוונ˙ ‡מיר˙ ‰˜„י˘ ‡ינ‰ ‡ל‡ לכבו„ ‰מ˙ים ולעילוי 
נ˘מ˙ם, ‡ין בז‰ מ˘ום לוע‚ לר˘ כ˘‡ומרו סמוך ל˜ברו˙. וב‡מ˙ 
כ"כ מרן ב˘לחן ערוך (סימן ˘סז סעיף ‚): ל‡ י‰לך בבי˙ ‰˜ברו˙ ‡ו 
‡ו  בו  וי˜ר‡  בזרועו  וספר ˙ור‰  ‡ו ˘ל ˜בר  „' ‡מו˙ ˘ל מ˙  ב˙וך 
כן לכבו„ ‰מ˙".  "‡ל‡ ‡ם  ו‰ו‡ ‰„ין על פ‰ ‡סור ל˜רו˙,  י˙פלל, 
ו„ר˘‰  פסו˜ים  לומר  מו˙ר  יז):  סעיף  ˘מ„  (סימן  ב˘"ע  עו„  וכ"פ 

לכבו„ ‰מ˙, ב˙וך ‡רבע ‡מו˙יו ‡ו בבי˙ ‰˜ברו˙.

‰רמב"ן ועו„ חול˜ים על ‰‰י˙ר

כ˙ב,  סע"ב)  נ'  „ף  ‡בלו˙  ‰˙חל˙  (ענין  ‰‡„ם  ב˙ור˙  ˘‰רמב"ן  ‡ל‡ 
וכן  ˜„י˘,  ו‡ומרים  ‰˜ברו˙  מבי˙  מעט  מרחי˜ים  ‰˜בור‰  ˘‡חר 
‡ו מ‡‰  מבי˙ ‰˜ברו˙ חמי˘ים ‡מ‰  ל‰רחי˜  ‚‡ון ˘מנ‰‚ינו  ‡מר 
ל‡, ˘‰מ˙ ˙ופס מ˜ומו ‡רבע ‡מו˙  ב˙וך ‡רבע ‡מו˙  ‡מ‰, ‡בל 
בבי˙  י˙‚„ל  ‡ומרים  ˘‡ין  מ˙˙י‰,  רב  ‡מר  וכן  ˘מע.  ל˜רי‡˙ 
‰˜ברו˙ ‡ל‡ ‡ם כן מרחי˜ ‡רבע ‡מו˙ כ„ין ˜רי‡˙ ˘מע. וכן ‰וב‡ 
בטור יור‰ „ע‰ (סימן ˘עו). וכן כ˙ב רבינו יˆח˜ ‡בן ‚י‡˙ בספר מ‡‰ 
˘ערים (‰לכו˙ רי"ı ‚י‡˙ ‰לכו˙ ‡בל עמו„ מ„). ומרן מופ˙ ‰„ור רבנו 
עוב„י‰ יוסף זיע"‡ ב˘ו"˙ יחו‰ „ע˙ (חל˜ ו סימן ‰ ב‰ער‰ ‡) ‰בי‡ כל 
‰נ"ל, וכ˙ב ˘‡ף ˘‰רמב"ן ו‰רי"ı ‚י‡˙ כ˙בו כנ"ל, מכל מ˜ום י˘ 
לנו לסמוך על „ברי מ‰ר"י ‰לוי בן מי‚‡˘ ו‰רמ"‰ ‰נ"ל, וכמו ˘כ˙ב 
מרן ‰בי˙ יוסף (סימן ˘„מ), ˘סמכו על „ברי ‰נימו˜י יוסף ˘‡ומרים 
פסו˜ים ו„ר˘‰ למ˙ים בבי˙ ‰˜ברו˙ לכבו„ ‰מ˙ ולכן ‰„בר מו˙ר. 

וסיים על ז‰ מרן, ˘כך ‰ו‡ מנ‰‚ פ˘וט ‚ם ‰יום. 

‡פ˘ר לי˘ב ב' ‰„עו˙ ˘‡ם כולל כל ‰נפטרים מו˙ר

‚י‡˙ עם „ברי   ı"ו‰רי ליי˘ב „ברי ‰רמב"ן  י˘  ‡בל ב‡מ˙ לכ‡ור‰ 
˘כ˙ב  ˘מ‰  ‰נ"ל,  ו‰רמ"‰  מי‚‡˘  בן  ‰לוי  ומ‰ר"י  יוסף  ‰נימו˜י 
‰נימו˜י יוסף ˘‰ו˘יבו י˘יב‰ על ˜ברו מו˙ר כיון ˘ע˘ו כן לכבו„ 
רבם, נר‡‰ פ˘וט ˘‰ו‡ ב‡ופן כז‰ ˘‰מ˙ ˜בור במ˜ום מיוח„ בפני 
בז‰  ו‰חילו˜  ˘ם.  רבים  מ˙ים  ˘י˘  ˜ברו˙  בבי˙  ול‡  עˆמו, 
˘כ˘‰מ˙ ˜בור במ˜ום מיוח„ בפני עˆמו („ו‚מ˙ ˜בר ‰ר˘ב"י ורמב"‰ 
ו˘‡ר ˜„ו˘י עליון), ‡ם כן כל ˘‡ומרים „ברי ˙ור‰ ו‰˜„י˘ לכבו„ו 
ברו˙ ס˙ם  ‰„בר טוב ונכון, ‡בל ‰רמב"ן וסיע˙ו מ„ברים בבי˙̃  ‰רי̆ 
מ˙,  ˘ל  לכבו„ו  ‰˜„י˘  י‡מר  ‡ם  ‡ף  ז‰  וב‡ופן  מל˘ונו,  כמ„ויי˜ 
ע„יין ל˘‡ר ‰מ˙ים ‰˜בורים ב‡ו˙ו בי˙ ˜ברו˙ בסמוך, ‰ו‡ כ"לוע‚ 
לר˘", ו‡„רב‰ ‡פ˘ר ˘י˙˜נ‡ו ממנו. ולכן ‡מר ˘י˙רח˜ מ‰מ˜ום 
כנ"ל. וכן מוכח מ„ברי ‰רמב"ן ו‰רי"ı ‚י‡˙ ˘‰„‚י˘ו כמ‰ פעמים 
בס˙ם  ‡מרו  ול‡  ‰˜ברו˙".  "בבי˙  י˙‚„ל  ‡ומרים  ˘‡ין  ב„ברי‰ם 
"בפני ‰מ˙". ו‚ם ‰נימו˜י יוסף וסיע˙ו ל‡ „יברו ‡ל‡ בחכם ˘‰ו˘יבו 
י˘יב‰ על ˜ברו ול‡ בבי˙ ˜ברו˙ כנ"ל ו„ו˜. ו‡ף ˘מרן ב˘לחן ערוך 
‰נ"ל (סי' ˘סז סעיף ‚) כ˙ב: ל‡ י‰לך "בבי˙ ‰˜ברו˙" ‡ו ב˙וך „' ‡מו˙ 
˘ל מ˙ ‡ו ˘ל ˜בר וספר ˙ור‰ בזרועו וי˜ר‡ בו ‡ו י˙פלל, ו‰ו‡ ‰„ין 
על פ‰ ‡סור ל˜רו˙, "‡ל‡ ‡ם כן לכבו„ ‰מ˙", כמו ˘נ˙ב‡ר, ע"כ. 
ומ˘מע ˘‰‰י˙ר ‰נ"ל ‰ו‡ ‡ף בבי˙ ˜ברו˙ ממ˘ ˘י˘ בו עו„ מ˙ים, 
˘‰ל‡ כ˙ב "בבי˙ ‰˜ברו˙" ‡ו ב˙וך „' ‡מו˙ ˘ל ‰מ˙, ועו„ ˘‡חר 
˘כ˙ב בי˙ ‰˜ברו˙ ‰וסיף "‡ו ב˙וך „' ‡מו˙ ˘ל מ˙ ‡ו ˘ל ˜בר", 
˘‡ומר  ב‡ופן  „ו˜‡  ‰ו‡  ˜ברו˙,  בבי˙  ל‰˜ל  ˘כוונ˙ו  ‡פ˘ר  מ"מ 
„ברי ˙ור‰ בכללו˙ לכבו„ כל ‰מ˙ים ‰נמˆ‡ים בבי˙ ‰˜ברו˙, ‡ל‡ 
˘˜יˆר וכלל ‰„בר ˘י˙‡ים ‡ף עם מ‰ ˘כ˙ב ב˙חיל˙ „בריו "ב˙וך 
„' ‡מו˙ ˘ל מ˙", ˘י˘ בו מ˙ ‡ח„ ול‡ ˘ייך בו לכוין לכבו„ ˘‡ר 
(סי' ˘„מ): ˘רבינו  יוסף  בבי˙  וכן מ„ו˜„˜ ˜ˆ˙ ממ‰ ˘כ˙ב  מ˙ים. 
‰‚„ול מ‰ר"י ‡בו‰ב בבי‡ורו לטור ‡ורח חיים ‰בי‡ „ברי נמו˜י יוסף 
‰˜ברו˙  בבי˙  פסו˜ים  לומר  סמכו  ז‰  ˘על  ‰רמ"‰  „ברי  על  וכ˙ב 

‰לכ‰ למ˘‰
‰לכו˙ ‡˜טו‡ליו˙ ומע˘יו˙

מ˙וך ס„ר˙ ‰ספרים ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰
מ‡˙ ‰רב יניב נסיר ˘ליט"‡

ר‡˘ בי˙ ‰‰ור‡‰ ומח"ס ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰
ומו"ı „˜"˜ מחנ‰ ‡פרים
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 ˙ˆ˜ ל„חו˙  י˘  לכ‡ור‰  וכן  מוכרח.  ו‡ינו  ע"˘.  "למ˙ים",  ו„ר˘‰ 
˘‡ם כ„ברינו ‰נ"ל, ‡ם כן ‰י‰ ל‰ם ל‰רמב"ן וסיע˙ו לומר ˙˜נ‰ זו 
˘‰ו‡יל  נר‡‰  ועכ"פ  ‰מ˙ים.  ˘‡ר  לכבו„  ‚ם  ז‰  ˜„י˘  ˘י‡מר 
וכחילו˜ ‰נ"ל כן מ˘מע מ„ברי ‰ר‡˘ונים, ‡ם כן מ‰יו˙ טוב ‰נכון 
נ˘מ˙  לעילוי  ו˜„י˘  מ˘ניו˙  לומר  ‰חיים  לבי˙  ˘‰עולים  ‰ו‡ 
˜רובם  לעי"נ  ו‰˜„י˘  ‰˙ור‰  ˘„ברי  ב„ברי‰ם  י‡מרו  ˜רובי‰ם, 

‰נפטר, ו‚ם לעי"נ כל ‰נפטרים ‰נמˆ‡ים ב‡ו˙ו בי˙ עלמין.

‡ין לחו˘ ˘בכך ˙פ‚ם מעל˙ ‰„ברי ˙ור‰ לנפטר

ו‡ין לחו˘ ˘בכך ˙פ‚ם מעל˙ „ברי ‰˙ור‰ ו‰˜„י˘ לנפטר "‰פרטי", 
ויחול˜ ‰˘כר בין כל ‰נפטרים, ˘"נר ל‡ח„ נר למ‡‰", וכמו ˘יועיל 
ל‚רוע  יועיל ל˘‡ר ‰נפטרים מבלי  כן  ‰ז‰  לנפטר  ו‰לימו„  ‰˜„י˘ 
(ח"ז סימן מט ˜ונ' ‡בן  וכן מבו‡ר ב˘ו"˙ ˆיı ‡ליעזר  ממנו מ‡ומ‰. 
יע˜ב פ"ז) ˘‰ב"„ ‰רב ˘„י חמ„ ˘„ימ‰ „בר ‡מיר˙ ˜„י˘ עבור ˘נים 
מ˙ים,  ב'  עבור  ‡ח˙  בב˙  ‡נ˘ים  ב'  ע"י  ˜„י˘  ‡מיר˙  כ„בר  ויו˙ר 
ע"˘. ובי‡ר ‰רב ˆיı ‡ליעזר עו„ ‰„בר, ˘ב‰יו˙ ˘נ˘מ˙ פלוני ‡ו 
‡למוני ‰י‡ ‰‚ורמ˙ ˘ב‚ינ‰ י˜לס פלוני ˘מי‰ רב‡ ב‡מיר˙ ˜„י˘ 
ו˘יענו ‡חריו ע„‰ ˘לימ‰ ‡מן, לכן י˘ ל‰ עליי‰ על י„י כך, ו‡ם כן 
י‚י„ו וי˘בחו בכז‡˙, י˘נן לכולם  ˘ניים ‡ו יו˙ר ‰מ‰ ב‚ורמים̆  כל̆ 
‰˜„י˘  ‡מיר˙  ע"י  יחי„‰  לנ˘מ‰  ˘י˘  ‰עליי‰  ‡ו˙‰  ב„יו˜  יח„ 
לרע˘  ו˘‚ורמים  ז‰,  ע˘י‰  בעולם  ב‚ינן  ˘נ˘מעים  ‡מן  ועני˙ 
‰‚„ול  ל‡ל ‰מלך  ולפ‡ר  ול‰לל ל˘בח  ל‰ו„ו˙  ‰עליונים  בעולמו˙ 
ו‰˜„ו˘ ב˘מים וב‡רı. וסיים במע˘‰ רב: ‰‚ר"י וועלı (˘ליט"‡) מי 
˘‰י‰ ר‡ב"„ בבו„פסט ‡מר לי, כי כך ‰י‰ ‰נו‰‚ ‰פ˘וט בכל רחבי 
‰ונ‚רי‰ ל‰‚י„ ˜„י˘ על כמ‰ נפטרים כ‡ח„, ו‡ו˙ו ‰„בר ‚ם בלימו„ 
מ˘ניו˙, ב‡ין פוˆ‰ פ‰ ומערער. [ומ‰ ˘„ן עמו ‰‚רי"˘ ‡לי˘יב זˆ"ל 
˘ם, נר‡‰ ˘‰ו‡ לענין מי ˘˘כרו‰ו בכסף ל‡מיר˙ ˜„י˘ ˘‰ו‡ מ˜פי„ 
ע"ז, ע"˘. וכ‡˘ר „ימ˙י כן ר‡י˙י ב˘ו"˙ וי˘מע מ˘‰ (פרי„, ח"ב עמ' כ„) 
‰כולל ˙˘ובו˙ ‰‚רי˘"‡ זˆ"ל, ˘כן מבו‡ר ˘ם ˘בעו˘‰ בחינם, ‡ין לחו˘ 
‡ם ‡ומר ˜„י˘ לטוב˙ ˘נים, ע"˘. ולכן מי ˘עו˘‰ ב˘כר ˆריך לברר עם 
‰˘וכר ˘‡ינו מ˜פי„ על ז‰]. וע"ע ל‰‚‡ון בן ‡י˘ חי בספר בן ‡י˘ חיל 
נפלו  ז‰ „ומ‰ ל˘נים ו˘ל˘̆  ‰סביר̆  (בח"ב ב„רו˘ ב' ל˘ב˙ ‰‚„ול),̆ 
לבור ומ˘ל˘ל ל‰ם חבל ‡ח„ ונ‡חזין בו כולם בב˙ ‡ח˙ ו‰ו‡ מו˘ך 
‡ו˙ם ומעל‰ ‡ו˙ם בב˙ ‡ח˙ מן ‰בור ביח„, וכן ‚ם ‰ו‡ מעל‰ ‡˙ כל 
מי ˘‡ומר עליו ˜„י˘ בב˙ ‡ח˙, וכן „וח‰ ‡˙ ‰מ˜טר‚ים מעלי‰ם 
ב˜„י˘ ‡ח„ כ‡„ם ˘„וח‰ ˘נים ו˘ל˘ לסטים ‰ב‡ים על כמ‰ בני 

‡„ם ‰„רים ביח„ בב˙ ‡ח˙ בפעם ‡ח˙ ובחרב ‡ח˙.

ו˘וב ר‡י˙י ב˘ם ר‡˘ ‰י˘יב‰ ‰‚ר‡י"ל ˘טיינמן בז‰"ל: ˘ח רבנו, 
‰חזו"‡ ‰˜פי„ ˘ל‡ לומר ˙‰ילים ב„' ‡מו˙ ˘ל ‰˜בר, ו˘‡לו ‡˙ 
רבנו ‡ם כן כיˆ„ ‰יום ‡ומרים ˙‰ילים בסמוך ל„' ‡מו˙ ˘ל ‰חזו"‡. 
לבכו˙ על ‰ˆרו˙  כ„י  ב˙ור˙ ˙פל‰, ‡ל‡  ב‡ים  ל‡  ו‡מר ˘‡נ˘ים 
˘ל‰ם וכמו ˘מˆינו בחז"ל (‰וב‡ בר„"˜ מלכים ב, „) על ‡˘˙ עוב„י‰ 
˘בכ˙‰ על ˜ברו ועו„, וז‰ מו˙ר. ורבנו ב‡ח„ ‰˘יעורים ‡מר על מ‰ 
‰נפטר  לטוב˙  ˘ז‰  ˘כיון  ˜בר,  לי„  בי‡רˆייט  ˙‰לים  ˘‡ומרים 
‚ם  לכוין  ‡ו  ‰סמוכים,  מ‰˜ברים  ל‰˙רח˜  "וˆריך  מו˙ר.  ולכבו„ו- 
עלי‰ם ˘על י„י ז‰ ל‡ י‰י‰ ל‰ם לוע‚ לר˘". ורבנו עˆמו כ˘עול‰ 
‡מו˙   '„ במרח˜  לעמו„  נו‰‚  ‰י‡רˆייט  ביום  ‰רבני˙  ‡˘˙ו  ל˜בר 

מ‰˜בר ולומר ˘ם ˙‰לים, עכ"ל. ו‰ו‡ ככל „ברינו ממ˘ ˙לי"˙.  

מ‰ למ„נו?

ער, ‡ין חיוב בעיטוף בחליפ‰ ב˙פל‰, וכן נכון  ‰ו‡ יום̂  ‡. ביום ט' ב‡ב̆ 
‰כנס˙  לבי˙  כ˘‰ולך  ומ"מ  מ˘˙ב˘.  ‡ינו  חליפ‰  ‰לוב˘  ומ"מ  יו˙ר, 
וב˘ובו וב˘‡ר ‰˙פל‰ (ל‡ ב˙פל˙ ‰עמי„‰), ‰נכון ˘ילב˘ כובע וחליפ‰ 

מ˘ום לבו˘ בן ˙ור‰.

‰˜רובים  נ˘מ˙  לעילוי  ‰חיים  בבי˙  ומ˘ניו˙  ˜„י˘  לומר  ‰מנ‰‚  ב. 
‰נפטרים, יסו„˙ו ב‰ררי ˜ו„˘, ‡ל‡ ˘‰נכון ‰ו‡ ל‰זכיר ולומר ˘‡ומר 
ולעי"נ ˘‡ר כל ‰נפטרים  ו‰˜„י˘ לעילוי נ˘מ˙ ˜רובו פלוני  ‰מ˘ניו˙ 

‰˜בורים ˘ם.

ו"מחל˜"  ו‰מ˘ניו˙  ‰˜„י˘  במעל˙  פו‚ם  זו  ˘ב‡מיר‰  לחו˘  ‡ין   .‚
‰עילוי  ו‡ו˙ו  למ‡‰,  נר  ל‡ח„  נר  כי  ‰נפטרים,  כלל  בין  ‰זכו˙  כביכול 
‚ם  ו‰מ˘ניו˙  ˘‰˜„י˘  י‡מר  ‡ם  ‚ם  י‰י‰  ‰נפטר,  ל˜רוב  ˘י˘  נ˘מ‰ 
לעי"נ כלל ‰נפטרים. [‡בל מי ˘עו˘‰ ב˘כר ˆריך לברר עם ‰˘וכר ˘‡ינו 

מ˜פי„ על ז‰]. 
וי‰"ר וי˜ויים בנו ‰פסו˜ ו‡˙ם ‰„ב˜ים ב‰' ‡לו˜יכם חיים כולכם ‰יום. 
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