
  

  המועדים עבודת
  השבועות וההכנה אליו   חג  עבודת

  שלבי ההכנה לחג השבועות 
ם אנו לחג השבועות הבא עלינוהנה מתקרבי

בקונטרס לטובה, ויש להביא מה שכתב כתב
'עמ( קרלנשטיין ח"להגר השבועות  חג  בעניני 

קכז) בענין ההכנה לקבלת התורה, ומבאר שם
בזה כמה שלבים (מלבד מה שכל ימי שיש

  הספירה הם ימי הכנה, כידוע מהחינוך ועוד).
הוא מה שהביא שם השלב הראשון 

לוי (סו"פ ויצא) שכתב "מיום ל"גמהקדושת 
בעומר מתחיל ההארה של מעמד הר סיני"
וביאר שהוא תחילת השליש האחרון של ימי
הספירה, וכתב דדמי לשליש האחרון של

זמן ההכנה לעבודת הבוקר. הלילה שהוא
ועיי"ש עוד מה שביאר בענין גילוי תורת
רשב"י שהוא לחיות חיים פנימיים רוחניים

  ה לקבלת התורה.שהוא ההכנ
שלב נוסף הוא ביום ערב ראש חודש

שיצטרך מה בכל"וכמו שכתב השל"ה  סיון, 
לשונו על ירגיל שעה ובכל  עת בכל האדם
וביותר... יהבו' ה על  להשליך קצרה תפילה
עד כשר  זרע  לו שיהיה להתפלל  זירוז  צריך
,הדבר יצא ' מה וזווגם צרכיהם כל ואגב, עולם
ח"ר בערב זו  לתפילה רצון  שעת  אומר ולבי
ואז, התורה נתנה שבו החודש  הוא סיון

".  ועוד הביא שם...אלקינו' לה בנים נקראים
מספר חמדת ימים (ח"ג בעניני שבועות פ"א)

המנהג להתענות בערב ר"ח סיוןשכתב בענין 
"ואף גם זאת, צריך שתהיה מגמת פניו
בתענית זו לתקן את אשר פגם בתורת ה'

האריך להביא דברי השל"הובמצוותיו" ו
בשם תולעת יעקב שיום חג השבועות נקרא

  יום הדין על התורה. 
שלב נוסף הוא ביום ראש חודש סיון, 
שוהביא שם מספר עבודת ישראל (עניני חוד

סיון) שכתב "ולזה צריך כל אדם כשבא ראש
חודש סיון עד חג השבועות לקרות בעסק
םהתורה ולהמשיך לו הקדושה שמתגלה ביו

  זה". 
השבת שלפני שבועות ועוד כתב שם לענין 

חג לקראת בהכנות להתגבר יש ביותר"
,תורה מתן  שלפני קדש שבת  ביום השבועות

ןיומי שיתא דכולא יומא איהי שבת שהרי
נקבעים השבוע  השפעות וכל , מתברכין מינה
כתב במדבר ובשפת אמת , שלפניו השבת ביום

לקבלת ןלהכי צריכין שבועות שלפני בשבת -
  ".התורה

ובעיקר יש להגביר את ההכנות למתן תורה
וכפי שהביא מספר בשלשת ימי ההגבלה. 

צרור החיים (והועתק בספר 'בנין עולם' להג"ר
ק טז) "ישתדל האדםדוד אברהמי זצ"ל פר

בפרישות קדושה בשלשת ימי ההגבלה...
שהשגת חידושי תורה הוא כענין נבואה

י הפרישה מעסקיוצריכה הכנה כמותה, ולול
עולם וחסימת פיו ממותרי דיבור לא ישיג
חלקו כראוי רק כמסתכל באספקלריה שאינה

  מאירה".  
  מנהגי חתונה כמנהגי מתן תורה 

(תענית כ"ט) "יוםהנה ידועים דברי חז"ל 
חתונתו זה מתן תורה" והיינו שדימו את מתן
תורה לנישואין בין הקב"ה וכלל ישראל. וידוע

הנישואין מקורם ממה שהיה בזמןשכל מנהגי 
'סי(  קטן  ץ " בתשב מתן תורה, וכמו שכתב 

,החתן שאומר מה כי, אומר ל"ז  ם"הר) "תסה
לפי, וישראל משה כדת לי  מקודשת  את הרי

ה "הקב  שאירס  מקומות  בהרבה  שמצינו 
ונישואין אירוסין  אותן  וכל , בתורה  לישראל 
התורה נקראת והיכא . עושים  אנו  וכתובה 
,מורשה משה לנו  צוה תורה  דכתיב, אירוסין
תקרי אל .) נז ברכות( ל "ז  רבותנו  ואמרו

הושוה התורה הרי, מאורשה אלא מורשה 
',בה החתן  מתחיל  לכך, לכלה  מקומות  בהרבה

ולפי ...תורה חומשי' ה כנגד, מקודשת תא הרי
מתחלת הכתובה לפיכך' בב מתחלת שהתורה

כתיבד , קולות' ז תורה במתן  שהיו וכמו '.בב
.ברכות' ז תקנו כנגדן' וגו' ה קול' וגו' לה הבו
כך, אזכרות ד"י הדברות בעשרת שיש וכמו

  בס"ד

  מיקתאע תאמעש

   ברכות התורה בלא ללמוד רשאיכל הלילה, האם מי שעור 
  מהג ללמוד תורה כל הלילה של שבועות א. 

שחסידים הראשוים היו עורים כל הלילה  )בראשית ח, א, ויקרא צז, ב( בזוהר  . וכתבביום חמישים לספירת העומר הוא חג שבועות
ואפשר לתת טעם ע"פ פשוטו לפי שישראל היו   ,כבר הגו רוב הלומדים לעשות כןכתב דו ,' תצד)(רסי המ"אה. והביאו ועוסקים בתור

שכל  האר"י ז"לבשם  (ס"ק א) המ"ב . והוסיףלהעיר אותם כדאיתא במדרש לכן או צריכים לתקן זה הקב"הישים כל הלילה והוצרך 
  ולא יארע לו שום זק.מי שבלילה לא ישן כלל והיה עוסק בתורה מובטח לו שישלים שתו 

  למי שעור כל הלילה  ת התורהכר ב ב. 
ומשמע  ., ע"כלחזור ולברך כל זמן שלא ישן וא"צאף אם למד בלילה, הלילה הולך אחר היום שעבר כתב ד )יב ' מז סע(סי'  בשו"עוהה 

לפקפק ע"ז משום דהטעם שאו מברכים  יצא, אולם (רסי' תצד ד"ה ועיין, וסי' מז ס"ק יב) המ"א דאם לא ישן איו חוזר ומברך. וכן דקדק
אלא דמ"מ  היעור כל הלילה מברך ברכה"ת. 'ברכת התורה בכל יום הייו משום דאין דעתו לפטור רק ליום ולילה אחד, ועל כן אפי

אות ט)   לל טכ( חיי אדםה וכתבכהשו"ע.  (שם) הגר"או (סי' מו) הפר"חאולם דעת  .מסיק שם שהרוצה לצאת ידי ספק ישמע ברכה"ת מאחר
  יעשה כן.מהיות טוב אם יכול לשמוע מאחר דמ"מ 

ה"ת מאחר או יכוין לצאת בברכת אהבה רבה  רכאך אם אפשר לו יראה לשמוע ב ,ספק ברכות להקלד (סי' מז ס"ק כח) המ"בוהכרעת 
 ,תורה לחומרא ספק בכלל דדעתו דספק ברכה"ת לקמןדהרי כבר מבואר  ,ומש"כ דסב"ל צ"ע( וילמוד תיכף מעט אחר שיסיים תפלתו.

אם מ"מ ו דס"ל להמ"ב דאף אם ימא שמי שיעור כל הלילה צריך לברך הייו מדרבן ומה"ת סגי בברכה שבירך ביום הקודם). וי"ל
שקט שבכה"ג יברך לעצמו. אולם מציו סוברים כהמהר"ם  (או"ח ססי' א)כהמהר"ם שיק דלא (ליכא אחר, מבואר במ"ב שאיו מברך 

[ואם ישן שית קבע ביום הקודם בלא"ה יכול ). החזו"אבשם  (שם) ובאורחות רביו (אות כו) בכה"ח, (סי' מז אות כג) בערוה"ש י' שיק, ע
הגרי"ז  בשם  (ח"ג סי' קט) החזו"א ובתשובות וההגותבשם  (עמ' ס) במעשה איש עי' אולם, (שם) במ"ב המובאהרע"א לברך לפי 

   ועי' מש"כ עוד בזה בס"ד בגליון ס'].דלא ס"ל כהרע"א.  מבריסק זצ"ל
אם בירך   (אות כט) והכה"ח (האלף לך שלמה סי' לג) הגרש"ק זצ"לדלדעת  ,דוקא ומ"מ יש להקפיד לצאת ייד"ח הברכות אחר עמוד השחר

, אבל טוב שישמע טעה ובירך, לא יחזור ויברך אחר שהאיר השחרשמ"מ בדיעבד אם  (ח"ה סי' קסח) בבצל החכמהלפי כן לא ייד"ח. ועי' 
 . ברכה"ת מאחר או שיכוון לפטור עצמו בברכת אהבה רבה וילמד על אתר

יש לחוש דלדעת המחמירין דחייב לברך   אחר, האם רשאי ללמוד ללא ברכה, דשמא יש לדון היכן שצריך להמתין עד שיוציאו מעתה
  מצא עובר איסור דלומד ללא ברכה. ו

  ת "החובת ברכג. 
[ועיי"ש שמברכים ג'  כי שם ה' אקרא הבו גדל לאלוקיו". (דברים פל"ב)  שא' מה"ת"מין לברכת התורה לפיה  (כא:) תבברכו וכבר אמרו 

  ].)שם אות ה ואות יד( בערוה"שו (סי' קי) ב"ז, באכלל ה אות ה) ש"אב ,אות ו) סי' מז( בלבוש ,)(סי' ה שיבולי הלקטב לעין הטעם לזה עי'ברכות. ו
שזו היא מ"ע וז"ל: היא שצטויו   (שכיחת עשין טו) הרמב"ןאו מדרבן וקרא אסמכתא בעלמא. דעת ם אם ברכה זו מה"ת, ח' הראשויו

(שם מח: ד"ה לפיו  רשב"א הלהודות לשמו הגדול בכל עת שקרא בתורה על הטובה הגדולה שעשה עמו בתתו תורתו אליו וכו'. וכן דעת 
  ועוד.   (מצוה תל) מהחיוך, וכן מוכח לברך)(שם ד"ה חייב אדם   המאיריו מין)

א מדרבן. וכן ראה דעת דס"ל להרמב"ם שהי (ברכות כא:) הצל"חדעת  ,לא מה מצוה זו. וח' הפוסקים אליביה הרמב"םאולם 
 ש"הערוה כ קט שהוי מן התורה אלא שהרמב"ם כללה במצות ת"ת, וכ"(תפילה פ"יב ה"כ)  בקרית ספר. אולם (ספה"מ שם) המגילת אסתר

כתב  (סי' ס) ובמשכות יעקב[. (סי' טז אות יח ואות כו ד"ה וראיתי) ובדבר אברהם (או"ח סי' כט) במהר"ם שיק, (סי' כ) "סבכת. ועי' (סי' מז אות ב)
ה הכל כשרין (מרומי שדה (מגלה יט: ד"לצי"ב . ועי' עוד (סי' מז אות ג) ש"הערוה שלימוד בציבור בעי ברכה מן התורה וכבר דחה דבריו 

לדעת הגר"א שמברכין ברכה"ת על הרהור איו אלא מדרבן, אבל מדאו' ודאי דדוקא בדבור. ועיין   'שכתב שאפי ובהעמק שאלה סי' כד)
  ].(ח"ה סי' יט) ובתשובות וההגות  (ברכות סי' יד) בקהילות יעקב ,(שם) ביאור הלכהב ,במ"ב, (שם ד"ה איברא) בדבר אברהם

שהרי כתב בסימן ר"ט  השו"עשברכה זו מדרבן היא. וכן מוכח שהיא דעת  העולת תמיד והלבוששהביא דדעת  סי' מז)( במאמ"רויעוין 
 מהמ"א ". אולם הברכות אם סתפק אם בירך אם לאו, איו מברך לא בתחלה ולא בסוף, חוץ מבה"מ מפי שהוא של תורה כל" (סע' ג)

 המ"ב . וכן פסק (כלל ט אות א) והח"א (סי' כד) השאגת אריה, (סי' מז ס"ק א) הפר"ח), וכן קטו "גפמב מוכח דהוי דאו' (עיי"ש (סי' קלט ס"ק ה)
שקטו שמן  (שם) "אבש ,(שם) בשאג"א ,(שם) בפר"ח 'ועי .(אלא דחשש לכתחלה לדעת הסוברים דהיא מדרבן, עיי"ש) (סי' מז ס"ק א)

  .מה"תשכל הברכות הם כתב  (סי' מז אות ה) הערוה"שאבל  .התורה חייבים ברכה א'
  ספק אם בירך ברכה"ת ד. 

ברים ודלסוברים שהיא מה"ת י"ל דאם מסתפק אם בירך ספק דאו' לחומרא וצריך לברך משא"כ לס ממח' ה"ל לעין ספק, ופ"מ
לאחר ה בז. אך אם זכר ברכן עליו לחזור ולברך אם מסתפק אם ה"תה"ת הוא מרכבד דכיון  (שם) המ"בשהיא מדרבן. והכרעת 

ה"ת או שיכוין לכתחלה בברכת  רכואם יכול לבקש מאחר שיוציאו בב  ,אפשר דיש להקל בזה ,התפלה שכבר בירך ברכת אהבה רבה
שקטו  ,(שם) "אובש  (שם)  בשאג"א ,(שם) בפר"חועיין [ עדיף דבכה"ג יוצא לכו"ע.אהבה רבה לפטור וללמוד תיכף לאחר התפלה 

ולדעת השאג"א מברך רק ברכת אשר  ,ק אם בירך ברכה"ת לדעת הפר"ח והח"א מברך שלשתןופמסואם  .חייבים ברכה א' שמה"ת
  ]. מברך ברכה א' דלמעוטי בברכות עדיףד (סי' מז אות ה) ערוה"שב וכתב כהשאג"א. (שם) המ"ב והכרעת .בחר בו

  איסור ללמוד לפי ברכה"ת  ה. 
דבר זה שאל לחכמים  "על מה אבדה הארץ" (פא.) בדרים אמרוו ,ת"ת ילפ לברך ברכה"ת החיוב גודל רבו חז"ל להזהיר עלהוכבר 

מאי יהו ולא  "ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה כו'ויאמר ה' על עזבם את תורתי " 'בעצמו שא ב"ההק העד שפירש ,ולא פירשוה וכו'
שברכה"ת צריך  כת'  (סי' מז סע' א) בטשו"עכן ו כ., ע"שמעו בקולי ולא הלכו בה אמר רב יהודה אמר רב לומר שאין מברכין בתורה תחלה

  שיש להיזהר שלא ללמוד עד שיברך. (ס"ק ב)  במ"בליזהר בה מאוד. וביאר 
  ברכה"ת בכלל ברכות הודאה, ברכות ההין או ברכות המצוות ו. 

משמע שברכת  (שם)  "ןמב הרמציו מח' בגדר ברכות התורה. מדברי ראשית כל בגדר האיסור ללמוד לפי ברכה"ת. אלא דיש לדון 
ברכת שהיא כתב (סי' מז אות א)  הלבוש. מאידך סוף אות ב)(סי' מז  בב"ח. וכן הוא (מצוה תל) מהחיוך. וכן משמע ברכת הודאההתורה היא 

ואשר בחר   ,צוותהמת כת' שלעסוק וכו' הוי ברכ  (כלל ט סע' א ש"א כלל ה אות ה) ובחיי"א דעת השואל. ב (אות ו בהגה)[ועי' עוד שם . ההין
   ואשר בחר בו היא ברכת השבח].  ,שברכת לעסוק בדברי תורה היא ברכת המצוות 'כת (מצוה תל אות ה) והמ"חבו הוי ברכת הודאה. 

 הרביו יוה , (ברכות יא:) התוס'ולכאורה היה מקום לומר שדבר זה תלוי במח' הראשוים אם צריך ללמוד מיד לאחר ברכה"ת, דדעת 
(תפילה   והרמב"ם (שם) בתוס'דלא בעין ללמוד מיד אחרי ברכת התורה. אולם דעת הצרפתים המובא  ,(סי' כז) והמרדכי : ד"ה ולפי)ה ות(ברכ

דבעין ללמוד תיכף, והייו דהסוברים דא"צ ללמוד מיד ס"ל דהוי ברכת הודאה והחולקים ס"ל שהיא ברכת המצות. ושו"ר פ"ז ה"יא) 
  . , עיי"שוע"כ פירש מח' זו באופן אחר ,למד שלכו"ע היא ברכת המצות(שם עמ' א:)  בב"י. אבל ' ז)סעם (ש במגן גיבורים שכ"כ

שכתב שצריך ליזהר מאוד בברכה"ת וליתן  ס"ק ב)(שברכת התורה היא כברכת המצוות או הין (ועיי"ש  (שם ס"ק יט) במ"בולמעשה כתב 
, האם ממח' זו. ויוצא פ"מ (ברכות סי' כב ד"ה ולע"ד) בקהילות יעקבו (סי' קי)באב"ז ' [ועי הודאה על שבחר בו ותן לו כלי חמדתו).

אפשר דשקט  (סי' מז אות ז) בערוה"ששם ס"ק א'). ועי'  ובמ"ב ריש סי' ח'  בשו"ע יש לברכה בעמידה ככל ברכת המצוות (כמבואר 
  . ]יז)' סי(ח"ה  ובבאר משה (חט"ז סי' ב) בצי"אלברך אף בישיבה. ועי' עוד 

  ללמוד מהעמוד השחר ללא ברכה"ת ז. 
י"ל דהא דאסור ללמוד לפי הברכה הוי ככל ברכת ההין דאסור להות מעולם הזה ללא  ,ומעתה לפי הסוברים דהיא ברכת ההין

 ות ללא ברכההל לעין ברכות ההין דמי שאוס על הברכה רשאי (סי' סב סס"ק ט) במ"ב. וכבר מבואר (לה.)ברכה כמבואר בברכות 
. וא"כ י"ל דה"ה ב"ד דכיון דמשום ברכת ההין אתין עלה ואוס הוא על הברכה שהרי אין בידו לברך  (והארכו בזה בגליון קצ"ב)

  רשאי ללמוד ללא ברכה.  , משום ספק ברכות
יימם ללא ברכה כמבואר לקן י"ל דאסור ללמוד ללא ברכה כמו שמציו לעין שאר מצות שאי , ואם ימא דבכלל ברכת המצות היא

. משום ברכהדהייו  (פ"א ה"א) בירושלמיומפרש  "האלם והערום לא יתרומו ואם תרמו תרומתן תרומהדאמרו "(תרומה פ"א מ"ו)  במשה
 . אלא דמבואר בדבריהם דזה רק לכתחלה אבל היכן דא"א באופן אחר אין הדבר מעכב וכן מבואר(יו"ד סי' א סע' ו)השו"ע  וכן פסק

מחת שלמה ולפי"ז ה"ה ב"ד. וכ"כ  ,(אות ח) בסי' י"ח במח"ש, וכ"כ ס"ק א ושהע"צ אות ה) תלג 'סי(שם ס"ק מב ו  ובמ"במן ס"ו סע' ח' סיב
  . , ודו"ק(אות א ד"ה אגב) בסי' צ"א

ע דתרומתו שממ שלדעת הרא"ש שס"ל שאם ברכת תרומה דאו' הקובץ שיעורים בעלשהביא שאלת  (ח"א סי' טז) בדבר אברהם [ועי' 
מעכבות ולא הויא  'אבל אי הויין דאו ,הייו משום דהויין דרבן ,אע"ג דברכות אין מעכבות ,דברכה מעכבת ההפרשה ,איה תרומה

הפרשה, ולפי"ז ברכה"ת דהיא מה"ת תעכב את מצות ת"ת. ולפי"ז יהא מותר ללמוד בלא ברכה"ת כיון דבלא ברכה איו מקיים 
אולם עי'  .לדברי הבעל קובץ שיעוריםכוון  (ח"ב מילי דברכות אות ג ד"ה ויפה הוסיף, ובהגה שם ובאות ז) הר צביהו ושאר בצ"ע. ,המצוה

  .שדחו סברא זו] (סי' צא אות א ד"ה אגב)ובמח"ש (שם אות ב ואות טז)  בדבר אברהם
"צ להחמיר  אם הגיע עמוד השחר א "מוממברך. איו ואם ליכא אחר  ,מאחר כה"תלשמוע בר עליומי שעור כל הלילה ולפי זה 

  (קובץ תשובות והגריש"א זצ"ל(שם)  "שהמח וכיון שאין בידו לברך עתה משום ספק. וכן פסקשיוציאו,  אחר עד שיגיע מלימודו להפסיקו
 תצד אות יב)  י'(ס הכה"חכ ודלאאיו מיקל בזה אלא בפס' דרך תחוים. ש (סי' מו) א"א מבוטשאטשכה דלא .ח"א סי' ט ד"ה אולם צ"ל)

   .יר לגמרישמחמ
  -מסקא דידא-

לשמוע ברכה"ת מאחר, ואם ליכא אחר איו מברך. ומ"מ אם הגיע עמוד השחר א"צ להחמיר   עליומי שעור כל הלילה  העולה לדיא,
הימע מת"ת ש לשי . ויש מפוסקי ספרד שסובריםהספק מחמתולהפסיק מלימודו עד שיגיע אחר שיוציאו, כיון שאין בידו לברך עתה 

  . עד שיברך

  "ד| ה'תשעגליון קפ"ד | פר' שא  
 'קהילת ''חיכי הישיבות'', רמות ב



  

  ... ברכות בשבע יש
אהבת דכתיב, נישואין היו תורה ובמתן

כלה ישראל נקראו פעמים עשרה. ךכלולותי
,השירים בשיר פעמים שבע, המקום לפני

עשרת כנגד, אחרים בספרים פעמים ושלשה
חתנים לברכת  עשרה מקבצין וכנגדן, הדברות
  ...". אנשים עשרה בעז ויקח שנאמר

וגימטריא, ג"תרי בגימטריא כלה על  חתן"
,התורה קבל רבינו כשמשה'. רבנו משה'

  ... ה"הקב זה והחתן, לההכ היתה התורה
,תורה למתן  רמז  דולקות  נרות  שזורקין ומה

כללא האי  נקוט . וברקים קולות  ויהי שנאמר
למדין אנו  כלה  ושל  חתן  של  המנהגים  כל , בידך 
נגד כחתן  עצמו  מראה  היה  שלשם , תורה  ממתן 
  ". ישראל   שהם   כלה 

  הלימוד בליל שבועות 
והנה כבר נודע מה שנהגו כלל ישראל להיות

יעורים בליל שבועות ולעסוק בתורה, ודבר זהנ
הוא כהכנה לקראת קבלת התורה שהיא
למחרת בבוקר בשעת קריאת התורה, וכתבו

לחופה, כניסתה לפני הכלה  כהכנת  שהוא
פי על  ובפרט "... סדר היום: וכמש"כ בספר 

מבני שהוא מי  שכל  שאומר) ח"ס , ג"ח( הזוהר
עסוקל  צריך  דמלכא היכלא ומבני מהימנותא

הכלה לקשט  קריאות  במיני  הלילה  כל 
הבא היום  למחרת  לחופה  להכניסה  בתכשיטיה 

הכבוד לכל  הזוכה  חלקו  ואשרי  ואשריו , אחריו 
.בו  ומתקשט  מתפאר  כביכול  יוצרו  אשר  הזה 
הוא האדם כי, הזה הדבר האדם בעיני יקל ואל
אחרת בבחינה אבל, אחת בבחינה ואפל שפל
העולמות  כל להעמיד ווביד מאד כח גדול הוא
... לעשות יכול משרת מלאך כן  שאין מה כולם
שבקטנים קטן היותו עם אדם כל צריך כן ועל

ולהתגדל עצמו להחשיב הדיוטיםשב והדיוט
בא ידי  על אולי  ולומר הזה הענין על ולהתנשא

  ...".  יתברך השם רצון  להפיק ודבר ענין איזה
(שיחוכתב בזה הגרי"י בורודיאנסקי שליט"א 

יצחק מועדים, ח"ב עמ' תקו) "והביאור,
שכביכול השי"ת הוא החתן וכנסת ישראל
הכלה. וכמה שיותר מעטרים את הכלה

קישוטין, מתעוררת יותר אהבה וחיבה מהחתןב
לכלה וכך זוכים לשפע לכל השנה.   ולכאו' מה
ענין נישואין מחדש, והרי איתא שיציאת מצרים

אלא שרצונוישואין, היה כקידושין ומתן תורה נ
יתברך בדברים חדשים. בכל יום כחדשים, ולא
די בחתונה שמלפני אלפיים שנה, בודאי שאנו

ול"ש לבטל זאת... אמנם לא די כבר נשואין 
בנישואין דאז, השי"ת רוצה כביכול חתונה
חדשה, עם כל האהבה וחיבה של שנה
ראשונה, ובחופה זו זוכה להיות מי שקישט את

מי שקישט בכוחותיו את הכלה הואהכלה... 
שיזכה לעמוד תחת החופה. וברור שכבר יש לו
מעמד אחר לכל השנה, שזכה לעמוד תחת

  ". החופה 
וכיון שמתן תורה הוא כנישואין בין הקב"ה
וכנסת ישראל, א"כ ודאי שכל השמחה הגדולה
של יום גדול זה הרי היא כשמחת החתן והכלה

חד במהבשבע ברכות, שמטרתם לשמוח י
שקיבלו, וידועים דברי הגמ' בפסחים (סח:)
דבעצרת הכל מודים דבעינן לכם כיון שהוא יום

שמחת במהות  השל"ה שניתנה בו תורה.  וכתב
לשמוח  אדם  חייב "  החגים: מכל  ויחודה החג
לכתר בו  שזכינו  יום  הוא  כי  ביותר  החג  בזה 

שמחה תהיה  ישמח  אשר  והשמחה ... תורה 
לנו שנתן  יתברך ' לה להלל ו  להודות ,  רוחנית 
  ". התורה 

ויעזרנו ה' לקבל את כל הארות והשפעות היום
הנשגב של זמן מתן תורתנו, ולהמשיך

חדשות והחביבות בתורה אף לכל ימותההת
השנה, שהרי קשר הנישואין רק התחיל בחג
השבועות וממשיך לכל ימי חיינו, ויה"ר שנזכה

בכללמאמר חז"ל "שיהיו דברי תורה חביבים 
  יום ויום כאילו היום ניתנו". 

  נערך ע"י מחבר קונטרס  
  "עבודת ספירת העומר וחג השבועות" 

  מסדרת "עבודת המועדים" 
  

  שמעתא עמיקתא   ©
  

הפצת הגליון במקום מגוריכם או  לקבלת או  
  דוא"ל לימודכם נא לשלוח בקשה ל 
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  ביו"ט מותר לומר לכרי להדליק מכשיר חשמלי אםה
  איסור אמירה לכרי בשבת ויו"ט א. 

, לא (שמות פי"ב פס' טז)מ"כל מלאכה לא יעשה בהם"  לה ילפיןשכת' ד  (ל"ת עה) בסמ"גכידוע אמירה לכרי בשבת ויו"ט אסורה. ועי' 
האם דרשה זו רק  (ססי' רמד) בב"י. וכבר יצא להסתפק (שם) זקים 'רש"י והתוסכן הביאו . וכתךתעשה אתה כו' ולא יעשה עכו"ם מלא

  ובשעה"צ (סי' רמג מ"ז ס"ק ג) בפמ"ג . וכן פסקודדרשה זו איה אלא מדרבןמבואר דבאמת  (שם) ברמב"ן. אולם היא אסמכתא בעלמא
  .], עיי"שכר הוי דאו'בש חותיצא לחדש דבשלי (סי' שז סע' ה)  ובחכמת שלמה[. אות ז) שם(

  טעם איסור אמירה לכרי ב. 
 רש"י"כדי שלא תהא שבת קלה בעייהן ויבואו לעשות בעצמן". מאידך הוא  (שבת פ"ו ה"א)הרמב"ם לובטעם האיסור ח' הראשוים, 

כתב עוד דהוא משום  מ"ט) ד"הג. (ק". ובשבת (ישעיה פ"ח פס' יג)כתב דהוא משום "ממצוא חפצך ודבר דבר  (טו. ד"ה כיון)בש"ס ע"ז 
דלטעם של "ודבר דבר" אפי' אומר לו בשבת לעשות אחר השבת אסור, משא"כ  סי' מג אות ו)( באב"ז וכת'  "שהכרי עשה שלוחו".

כשאומר לו ער"ש לעשות בשבת, אמם לפי הטעם של שליחות אם אומר לו בער"ש לעשות מלאכה בשבת אסור וכשאומר לו בשבת 
מוצ"ש איו משום שבות כי המלאכה עשית בשעת בכת' דאם אומר לו בשבת לעשות  (סי' שו אות ה) והגר"זמותר. "ש מוצבעשות ל

  .(כלל ד אות יד) בקשו"עהיתר אלא אסור משום ממצוא חפציך, ועי' 
  מקומות שהתירו אמירה לכרי ג. 

ואפי' לעשות מלאכה דאו'  (סי' שז סע' ה)בשו"ע איתא דכלי" "במקום חו [א'] , וכגון:וכבר התירו חז"ל אמירה לכרי בכמה אפין
"צער בעלי חיים"  מפי  [ב'] . ]מירה לעכו"ם דהכל חולים אצל ציהציה שרי א דבמקום(סי' רעו סע' ה)  בשו"ע[ומבואר התירו בכה"ג 

  '] ד[  (והייו אף לעשות מלאכה דאו'). ט)סע' י ' שז (סי בשו"עעיין '] "במקום הפסד גדול", ג[. (סי' שה סע' כ וסי' שלב סע' ד) בשו"עכמבואר 
 (סי' שז סע' ה וסי' רעו סע' ב)  הרמ"אדעת ל. ו לעשות מלאכה דרבן (סי' שז סע' ה וסי' שלא סע' ו)השו"ע , לדעת "לצורך מצוה"וכמו"כ התירו 

(סי'  במ"בעוד  'ועי .סס"ק ג)(ג "סי' תרכבי"ש עיו[מצוה דרבים כגון  (שם ס"ק כה) מ"בה וביאר ,שרי אף במלאכה דאו' מקום צורך גדולב
 ועי'. לא שכיח רה"ר להרבה פוסקים]דדהסומך על דעת בעל העיטור לא הפסיד אם א"א בעין אחר ובפרט לעין הוצאה  שלא ס"ק כב)

במדבר  (  בן איש חיוה קמג)סי'  (ח"ד המהרש"ם  ,)ושעה"צ שם (שם ס"ק כג  המ"בוכן פסקו . דשמחת יו"ט כצורך מצוה דמי ז)  ק "תקי ססי' ( ט"זב
(וכן הובא לקמן בשם  או ע"י שיוי בכלל שבות דשבות ב'אמירה לעכו"ם שיעשה מלאכה ע"י ד  (או"ח סי' יד) בבאר יצחק[ועי'  .אות יב)
 מקוםהביא מח' אם אומר לא"י שיאמר לא"י אחר לעשות לו מלאכה בשבת, ובשם ספר החיים כתב דב(סי' שז ס"ק כד) במ"ב ו. המ"ב)
ד גדול יש לסמוך על המקילים. ועיי"ש במ"ב דאף למקילים הייו באופן שאיו הה באופן חיובי מהמלאכה וכמבואר לעין  הפס

  .רמיזה בשבת]
ות דשבות ובמקום מצוה  ימא דזה בכלל שב , אימצויה בימי יו"ט האם מותר לבקש מכרי להדליק המזגן מחמת החום וכדו' ושאלה

  וכדו' שרי.
    ערה ביו"ט ר הבאיסו ד. 

אלא  .[עי' הפרטים בזה בגליון קע"ו]יו"ט רב למכשירי אוכל פש שא"א היה לעשותם מע וה"ה ,והה ביו"ט מלאכת אוכל פש מותרת
משום דקא מוליד   אמרו דהייו טעמא (לג:) ובגמ'. וכו' ולא מן האבים אין מוציאין את האור לא מן העציםד ). (לג בביצהדמבואר 

  . (רסי' תקב) השו"עק פס וכן ."טביו
ע"י שלא התירה התורה לאוכל פש אלא לתקן מה שיש כבר בעולם, כמו  ,מה"תשאיסור זה הוא  )ב ס"ק א(סי' תק הט"זוהה דעת 

דאין בזה  (ביצה פ"ד מ"ו) הרע"באולם דעת  בישול ואפייה. אבל להמציא ולהוליד שיהיה אוכל פש דהייו יש מאין לא התירה התורה.
  (ס"ק ד)[ועיי"ש . (שם ד"ה אין) בבה"ל והובא פלוגתתם ביו"ט. אתאכה שבורא האש הזללמ משום דמוליד ודמי ר דרבן איסואלא 

דאפשר דכ"ז דוקא באש ממש הגרשז"א זצ"ל בשם  (פי"ג הגה ט) בשש"כ. אלא דעי' בדיעבד אם עבר והוציא מותר להשתמש בהםד
עמוד כדיו דאפשר חשמל שכ"ז שדולק ממש אותו החוט  משא"כ (שם סס"ק א)המחצה"ש ש דשייך ביה עמוד ראשון ושי וכמ"

מותר להוציאו  "טבשם ספר בית מועד, שאם היה במדבר ולא זדמן לו להוציא אש מערב יוא)  ק"(סי' תקב ס ברכ"יב  הראשון. ועי' עוד
  ]."טביו

(ביצה  מהירושלמי שהוכיח כן  (סי' תקב) ערך השלחןב  ויעויןאלא דכבר יצאו האחרוים לדחות דברי הט"ז דאין בזה אלא איסור דרבן. 
דיש מקום להקל לבקש מכרי שידליק אש  (שו"ת מגידות סי' קי) בפמ"ג[ועי'  .)פ"א ד"ה וראהרמאורי אש ( הגרשז"א זצ"ל וכן הוכיח. )ה"בס פ"ה 

כרי שריא ואף לפי הט"ז שמא הלכה כבעל העיטור ה"ל הסובר דאמירה ל ,שמא הלכה דלא כט"ז ,משום ס"ס ,ורך מצוה ביו"ט לצ
   .לצורך מצוה

  הדלקת אור חשמלי שיש בו חוט לוהט ביו"ט ה. 
שריא   "טהחשמל ביו הדלקת רד (סי' י)מצור דבש החלקו הפוסקים אם יש בו משום איסור מוליד, דעת  ,ולעין חשמל המצוי בזמיו

, ואין בזה משום מוליד אור כלל כי בתחת הן הוא בתוך חוטי החשמל והאש אשר בתוכם מצויה היא ומוככי האור מוכ  אף לכתחלה
 .ח"ג סי' קסח) ( בשו"ת אבן יקרה ובדרך זה כתבהחשמל ממציאים את האש וע"י החוטים החשמליים זרם החשמל מבית החרושת. 

   .גרמא] כתב דאפשר דהדלקת החשמל בכלל "א ססי' מב)(ח ובמחזה אברהם[
ורק ע"י שפגשים ב' החוטים  כי אין שם אש כלל במקום שתהוה כח האלקטריק שטעות בידםכתב  (סי' קמד) בשו"ת קרן לדודאולם 

 ווכן פסק יד ממש.הוי מולכת' דבכה"ג  או"ח סי' צא)' ת( לבושי מרדכיהו .החיובי והשלילי בהעת הכפתור עשית הולדת האש
  .ח"א עיוים סי' יג)(יו"ט   בשלחן שלמהועי'  ,ח"א סי' כ פ"ו)( צי"אוה (סי' א)חלקת יעקב , הח"ג סי' ס)( יעזראחה ,סד)  י' (ססמהרש"ג ה

ותח דמי שמחבר או פ ,חל ע"ז חומרת הט"ז יהאם שייך כאן יסוד מוליד באש ושיהשמסתפק  אות א)קכא  'ח סי" ח( שבט הלויב אלא דעי'
דכח האלקטרי מצוי כבר בחוטים הבאים מן  ה,אבל ספק גדול אם הוא מוליד אש חדש כפתור האלקטרי הי דגורם עי"ז הבערה,

 סי' כ פ"ו אות י) ח"א ( צי"אב ועי' .המקור ואם בית חרושת לאלקטרי מפסיק הזרם באותו רגע כבה בכ"מ הרי דלא ברא דבר עצמי
שע"י גרמתו בלחיצת הכפתור עובר הזרם דרך   בידון החשמלאבל כשעושה בידים כל ההולדה, שהאיסור של מוליד הוא רק שר"ל 

 ע"יכיון שהכל עשה תיכף אולם משאר הפוסקים מוכח דלא החשיבו זה לגרמא  .לית לן בה ,ושם ולד האור מאליו מורהשם וכס ל
    . לחיצת הכפתור

  ביו"ט  יהדלקת מכשיר חשמלו. 
). אלא כמבואר באחיזער שם וליד ביו"ט (ובשבת משום מבעירקת אור שיש בו גוף לוהט די"ל דאיכא משום מאלא דכ"ז לעין הדל

משום אסור  דבכה"גדס"ל  )(יו"ד ח"ב במפתחות לסי' לא בית יצחקל דלעין סגירת מעגל חשמלי ע"י הדלקת מכשירי חשמל "בשבת" מציו
איסור   דיש בזה (או"ח סי' לח ס"ק ב) חזו"אה אולם דעת אין בזה אלא איסור דרבן.י"ל דולדבריהם  ,)ח"ד סי' ו(  אחיעזרה מוליד. וכן קט

בתמידות וקרוב הדבר  תיקון מא כיון שמעמידו על תכותו לזרום משום  דיש בזהשכתב עוד  (סי'  ס"ק ט) . ועיי"ש תורה משום בוה
שכתב ע"פ  (ח"א סי' ל)  אשר  בשו"ת מחת [ועי'  .(ח"א סי' יא) מחת שלמהבוכבר האריך בזה  .רהכבוי הוא סותו ,וכעושה כלי תדזה בוה מה"

  .  דבכה"ג איכא משום מכה בפטיש] והרמב"ם הירושלמי 

 שליט"א הגר"ק  דעת וכן ,(ח"ג פ"כ אות א)האור לציון וכ"כ  ,ולפי דברי החזו"א י"ל דאף ביו"ט איכא איסור תורה בהדלקת החשמל
לכבות [ורה לכרי להדליק החשמל כיון דהוי שבות אחד וכ"ל. אליבא דהחזו"א. ולפי"ז אין להקל באמי ת ד) (חוט שי יו"ט פי"ב ס"ק א או 
מסברא שלדעת החזו"א  'דכת (או"ח סי' ב) בחידושים וביאורים עי' ,שעה שאיו מחובר עדיין לזרם החשמלאו להדליק הכפתור ב

. ולעין  (ח"א עמ' קמג) ת רביובארחו . ועי'אין זה אלא גרמא ולא ממש בוההחזו"א אף לדכתב  (שם) והמח"ש. כה"גגם ב לחבר אסור
 ובמח"י (ח"ו סי' ו) בצי"א מחמיר בזה. ועי' פה)-(או"ח ח"ד סי' פד האג"מדאין בה איסור. אולם  (ח"א סי' ט) המח"שדעת  הגברת זרם

  ]., ואכמ"ל(ח"א סי' לז וח"ב סי' יז וח"ג סי' מא)
  ע"י עכו"ם ביו"ט  ימלהדלקת מכשיר חשז. 

. דהרי כבר חקלו הפוסקים על איזה מלאכות אמרין דיש בזה משום בוה החזו"א פי סברתקל בזה אף לאלא דאכתי יש לצדד לה
ד"מתוך" אמר על מלאכת הוצאה,  (יו"ט פ"א ה"ב)המגיד משה דעת "מתוך" שהותר לצורך אוכל פש הותר מי שלא לצורך אוכל פש. 

. ועי' בטעם כלל פ)ריש (הש"א ו (ביצה כג. ד"ה שם) הפ"י  וכן קטו פש.אפיה ובשול שהם מלאכות השייכות לאוכל  ,השחיט ,הבערה
   .(או"ח סי' תיב) ובאב"ז(ביצה יב.)   חת"סב שהותרו רק מלאכות ה"ל

(ולפי דבריהם  הותר מי שלא לצורך  )פש דהוי אוכל(לצורך מגבן  "בוה"מתוך שהותר דאמרין  כת' (שבת צה. ד"ה והרודה) בתוס'אולם 
. )אפי' מדרבן דודאי שרי מכה בפטיש ביו"ט לצורך אוכל פש(שם סי' י אות ג)  בשלחן שלמהועי'  .מי על מלאכת מכה בפטיש מתוך י"ל

  (שם) בש"א ,(יו"ט פ"א הי"ג) במ"מ עוד  [עי'דבריהם עכ"פ חזו לצרופי להתירא ב"ד  ,כהמגיד משה (סי' תקיח ס"ק א) המ"בואע"פ שהכרעת 
  דאמרין  (או"ח סי' שצד) באב"זו )(ביצה יד בפ"י כת'ולעין טוחן  .(ח"ח סי' רו) בבאר משהועי' מש"כ בזה  .דאמרין מתוך אף במלאכת בורר ,(סי' תקי ס"ק א) ובישועות יעקב

מתוך בכל   דאמריןסתימת השו"ע והפוסקים ש 'כת (ח"י סי' עט)ובשבט הלוי מרין מתוך. בכל י"ב המלאכות שעיקרן לצורך אכילה אדעתו דשם ש ש"א ב  ויעוין "מתוך".
  שתלה במח' ראשוים האם אמרין מתוך ב"כיבוי"].  (סי' תקז אות לז) בשעה"צ מקום. ועי' עוד 

כיון דהוי שבות  ,כרי דהיקל ע"פ שיטת תוס' ה"ל להחזיר ביו"ט הסכך שפל מהסוכה ע"י(סי' יד)  בתשובת באר יצחקוכן מציו 
ואע"פ שהתם צירפו מי  ,. וא"כ ה"ה ב"ד יש לצרף שיטה זו(סי' תרלז ס"ק א)במ"ב קום מצוה. וכדבריו פסק דשבות שרי במ ,ושבות

אף במקום דליכא צורך מצוה יש לצרף דעת ב"ד המתיר אמירה לכרי אף במקום מלאכה דאו' לצורך מצוה, מ"מ  דעת בעל העיטור
האם שמסתפק  )א"א ס"ק ח (סי' תרכו בפמ"ג 'עי ו .שהרי ליכא צירוף ה"ל  ,דבשבת אין להקל בזה  "ל[ולפ"ז יעל החזו"א דליכא משום בוה בחשמל  החולקים

יין לדברי הבכור"י  ושוב צ (שם ס"ק כ) המ"בסכך איה חשבת מלאכה מה"ת דהוי כעשיית אהל ארעי. והביאו  צ"ע כי י"ל דהחתשאר ב, ו להתיר בדון של הבאר יצחק
. דד להחמירי וכתב דשאי התם דפשע וע"כ המ"ב צ )סוכות עמ' קצז (חוט שי הגר"ק שליט"אליישב סתירה זו  יצא וכבר. לדברי המ"ב ה"ל קצת וזה סותר שמיקל בזה.

  .  ]דלדעתו קשה לצרף דעת התוס' אות ב)ח"ח סי' קכא ( בשבט הלויושו"מ 
גוף לוהט) יתן להחשיבה כשבות דשבות דשרי  אמירה לכרי להדליק חשמל ביו"ט (אף במקום דמדליק בשעת הדחקש ולפי"ז י"ל

 ,דהוי שבות דשבות  , דלהדליק מזגן ביו"ט ע"י כרי שרי (ח"ג סי' כג אות ד) המחת יצחקבמקומות דהתירו שבות דשבות (עי' לעיל). ודעת 
[ואמירה לכרי לכבות   שרי. ובמקום צער גדול כגון מחמת חום היום ,א הוי רק איסור דרבןדהולדת כח הזרם החשמל בלא הבערה כלל ל

(ח"ב סי' ל  הארץ צבי  ם אול שרי. ודכיבוי אש ע"י עכו"ם לצורך שיה בכלל אוכל פש  (ח"א סי' כ פ"ה) אצי" הודעת . , עיי"שר בסימן תק"זותר כמבואמ"אש" לצורך אוכל פש 

  ].סי' כז)ח"ו ( הבאר משה שאסור בכל גווא כיון שאין זה צורך חיובי, וכן דעת ) (שש"כ פ"ב הגה לו הגרשז"א זצ"ל ביו"ט שי. ודעת רק  תיר בזה מד"ה אך לצורך שיה) 
עשה ולא בתוצאה במ(והאם מהי שיוי  יכול לצוות את העכו"ם שידליקו ע"י שיוי ,והמחמיר ע"ע בזה לחוש לצדדים להחמיר בזה

(סי' רסו  בשלחן שלמה  ועי' ,שמצדד להתיר רשז"א זצ"להגבשם  )טמ הגהפ"ל ( בשש"כעי'  וה שידליק החשמל ע"י המרפק,וכגון שמצו
 בכלל "שבות דשבות"אף אם מצוה את העכו"ם לעשות מלאכה דאו' ע"י שיוי ד (סי' שמ ס"ק ג) במ"ב מבואר דהרי ,ואכמ"ל) ססע' א)

עלמא ללא צווי  יפור דברים בשקטו דרמיזה שהיא ע"י ס (שם ס"ק עו) ובמ"ב  "ק כ וסס"ק לא)(סי' שז ס במ"אעוד [ועי'  הוא, עיי"ש.
וכגון היכן דכבר יש  ,דרמיזה זו מותרת היכן שאין האה זו האה גמורה (שם ס"ק יא) במ"בת המלאכה שרי בשבת. אלא שמבואר לעשו

ור, דהרי אסור להות ממלאכה של עכו"ם העשית לצורך ישראל אבל אם אין לו ר כלל אס ,לו ר אחד ומרמז להדליק לו עוד אחד
  . ]פילו שלא ציוהו, ע"כ. וע"כ בגווא דכבר דלוק מזגן אחד אלא דצריך עוד רשאי לרמוז לעכו"ם כ"ל וכן כל כיוצא בזהא

-א דדיאמסק-  
 ,והמחמיר ע"ע בזה לחוש לצדדים להחמיר בזה .מחמת חום במקום שיש צערעכו"ם  להדליק מזגן ביו"ט ע"ימותר  העולה לדיא,

  . דליקו ע"י שיוייכול לצוות את העכו"ם שי


