
  

  לשיר שירה בפה האם מותר 
  המצריםבימי בין 

  

(פאת השדה מע' בין המצרים סי' א' בשדי חמד

או' י') כתב: לשורר ולגן בפה שירות ותשבחות

שוהגים לזמר בסעודה שאיה סעודת מצוה היה

ראה בעיי דשפיר דמי ורק על יגון בכלי שיר אי

מוחה בימים אלו וכששואלים ממי כו' אשיב להם

ין יעשו כו'לעשות בלא כלי שיר וריקודשאם יאבו 

ולא עלה על לבי לאסור היגון בפה עכ"ל (אח"כ

הביא שם מספר משא חיים דמשמע שם דגם שירה

וצידד שם דאפשר לדחות הראיה , בפה אסורה

  ע"ש).  
  

(הו"דר"ח פלאג'י זצ"ל גלה מועד לכל חיובספר 

ז"ל ולסדר שיר חדש בשביל חתן בכה"ח סקמ"א)

המליצה איןשה בחמו, אם הוא הלשון והושא א 

קפידא, אך היגון באיזה מקא"מ פשיטא דאסור.

והמלמדים שירות ותשבחות לתלמידיהם, הה

באלו הימים לא ילמדו כי אם מהיגוים של אלו

השבתות דשוברים הלב, וטוב יותר שלא ילמדו כל

עיקר עד שיעברו ויתמו ימי בכי על חורבן בית

ל בוומשמע שם דמיירי בשבוע שח(  .המקדש עכ"ל 

עם איסורד אולם בכה"ח שם העתיק ד"ז יח ,ט"ב

יגוים ורקודים ומחולות ומשמע דד"ז שייך כל בין

   .המצרים וצ"ע)
  

(לבעל החו"י) רס"י תק"א כ' מקור חייםובספר 

ממעטין בשמחה ואסור לשמוע קול זמרא דמא

ודפומא אם לא בסעודת מצוה עכ"ל ומשמע עכ"פ

(וצע"ק דמשמעשרי  זמרא דפומא ח אבדלפי ר"

, ובשאר אחרוים ל"מדגם זמרא דמא שרי לפי ר"ח

כן, עי' ביאור הלכה תק"א ד"ה ממעטים, ובכה"ח,

  וצ"ע).
  

פט"ו הערה ה בס' בין פסח לשבועות וראיתי 

שכתב: פוץ בקרב הציבור שאין לשיר בימי

ספירת העומר אך לא מצאתי שום מקור לזה

התה"ד שלא הי' רבו בעל םבשלבד לקט יושר מ

אומר אליהו הביא במו"ש בימי ספירה ושאלתי

למרן הגרש"ז אויערבאך (שליט"א) זצ"ל והשיבי

שכל שירה שמעוררת לריקוד ומחול יש להמע

ממה אבל שירה שמרוממת את האדם ואיה

מביאתו לריקוד ומחול מותר כו' ע"ש, אח"כ הביא

שכ' דבשבתות שבין המצריםמס' יוסף אומץ 

ובימי ספיה"ע יש לומר הזמירות בקול מוך קצת

או ביגון שאיו משמח כו' וכ' עליו ואולם המהג

שלא להחמיר כלל בשבת. ועכ"פ יש ראיה ממו

שאין לשיר בספירה [ובין המצרים] בימי החול

  ע"כ.  

וראה דיש ללמוד מכ"ז גם לעיו להחמיר לכל

ובמועדים וזמיםי ספירה. הפחות כמו בימ

ח"ח, שלח) הביאלהגר"מ שטרבוך שליט"א, (

מספר לקט יושר שלא הי' שר זמירות שבת

בשבתות של בין המצרים ואו אין והגין כן דהוי

אבילות בשבת ועכ"פ יש מקום להחמיר שלא

 ["קרא עלי מועד"]  לשיר בימי החול. 

  

  בס"ד

  מיקתאע  תאמע ש
  רמות ב'  - קהילת "חיכי הישיבות"    /ה'תש"ע   פיחס פ' -'כבגליון  

מה קודם ,פילת ערביתותברכה אחרוה   
 ללכת מחיל אל חיל החוזרים מלימודם אוכלים בחיפזון התורהמצוי שבי 

והרבה פעמים מתחייבים בברכה  טרם לימודםמעריב והולכים לתפלת 
מן תפלת ערבית במין קבוע שלהם. והה יש לדון יע זר הגאחרוה בשעה שכב

האם עליהם להתפלל מעריב ואח"כ לברך ברכה אחרוה שהרי תדיר ושאיו 
  קודם. תדיר תדיר

י  לפ שראוי להקדים מצות ציציתשכתב  (הל' ציצית יב.) ק"יומב הה מציו ו
 "ריות שהיא תדירה"ועוד  ,ששקולה כגד כל המצות החת התפילין משום

  . ועיין ותדיר ושאיו  תדיר תדיר קודם, ע"כ שוהגת בין בחול בין בשבת ויו"ט
(סי' כה ס"ק   הט"ז וכ"כ .)(שם אות א  לבושה. וכ"כ שהביא דבריו (ריש סי' כה) בב"י

שכן דעת השו"ע ופירשו   ושכתב (שם)ובשמן המאור  (שם) ביד אפרים. ועיין א)
  . (שם אות א) ש"בערוהא ן הואמאי לא הביא טעם זה בשולחו, וכ 

הא ליתא שהרי דעת רוב ד (סי' כח) שאגת אריהה כבר תמה עליו ולםא
מצא דאין מצות ציצית  ,כסות יום פטור מן הציצית בלילה הפוסקים שאפילו

והג בלילה   "מן התורה" ש והג כלל בלילה, אבל תפילין דעת רוב הפוסקים 
יה והגת בלילות יצית שאות צממצ אלא שרבן גזרו עלה הרי דתפילין תדירה 

  . ק"יועל דעת המ (סי' כה ס"ק א) בישועות יעקב הקשה  ןוכ .מדברי תורה, ע"כ
כ"ש שיועיל מה שאין דדחה דברי השאג"א  (סי' כה ס"ק א) ארצות החייםבבל א

דמה שקרוי תדיר או איו  ,מורים להיח תפילין בלילה לעין שלא קרא תדיר
וכל שאיו והג מקרי איו  ,מיד או איו והגהג תם וקרו תלוי איתדיר ע
במגן  הקשהוכן  "א תלוי.שהוא תדיר או איו תדיר בדעת ב ומה ,תדיר

  . (סי' כה אות א) גבורים
ה,  והמצ בעיקר תלוי  "תדיר"של  הגדר השאג"אמהמחלוקת ה"ל למדו שלו

לפי  א"כ , משלקיימהלמעשה כמה ששייך ב אין הדבר תלויאם היא תדירה, ו
  ".כמה "שייך במציאות לקיימה בפועל בי ודעימיה הדבר תלו "חההארצ
"ע התדירות איו תלוי בכמות הפעמים שמקיימים ו דלכיוצא מדבריהם ועוד 
  ה בפועל אלא כמה שייך לקיים אותה. המצו

מי שאכל דבר שחייב שפסק ד (תשובה צז) מהרש"לב מבוארובאמת כדבריהם 
 ה בוראזכר  לברך, ושכח ,תרבו פשותעליו ברכה אחרווהלך להטיל מים ו
"ל בכל דוכתא ישיקדים ברכת אשר יצר משום דקי ,קודם שבא לברך אשר יצר

תדיר ואיו תדיר תדיר קודם, וברכת אשר יצר הוא תדיר משא"כ בברכה 
בתוך  שלא אכל או שתה כי אם אחרוה שיכול להיות כמה ימים זולתו וכגון

, (או"ח סי' ז) הרע"א בהגהותיו ,קסה ס"ק ג) י' (ס אהמ"וכן פסקו  .הסעודה
  .(סי' ז אות א) והכה"ח (שם ס"ק ב) המ"ב
אלא לפי המציאות כמה  שהתדירות איו תלויה לפי כל אחד ואחד מבואר

 תשובת המהרש"לכתב על  (סי' ז) במו"קאולם "שייך" שיברכו אותה טפי. 
זה אדרבה אכילה   כמו תדיר אי משום הא לא אריא דמאן יימר שאין זה  ,ה"ל 

כ. משמע מדבריו שהולכים  ", ע"א מעשיית צרכיםירים יותר ברוב בושתיה תד
  .(להגר"ח פאלאג'י סי' ז) רוח חייםהוכן דעת לפי מה שבפועל תדיר טפי. 

.ידון דידןה חזור לראה וה ק"ש ותפילת ערבית ש לפי דברי המהרש"ל
 ברכה אחרוה זו ין ג' שהרי אפשר לא להתחייב בעמכת ברכגד  תדירין הן

יכול להיות כמה ימים זולתו וכגון שלא אכל או שתה כ"א בתוך שהרי 
 הסעודה, וא"כ המתחייב בברכה זו והגיע זמן תפילת ערבית בשעה שרגיל 

וכמו שבאר  דאם איו רגיל להתפלל עתה אין משום תדיר(להתפלל מעריב 
ברכת לחזור ולברך  ושוב קודם עליו להתפלל )באיםא' מהגליוות הבאי"ה 

  שעוקר מקומו שהרי לצורך מצוה אפילו  ואין עליו חיוב לברך לפי מעין ג'
(סי' קעח ססע'   בביאור הלכהשאיה עוברת אין משום חשש שמא ישכח כמבואר 

לכאן  כן לא שייכאגם  (שם אות מב) בשעה"צודעת הט"ז המובא  .ב ד"ה עוברת)
   .ודתום סעסיי שהרי כבר
ומר דתפלת ערבית תדירה טפי שהרי איו בברהמ"ז יש להתחייב  וכן אם

מחוייב לאכול לחם דהרי יכול לאכול מאכלים אחרים, ועוד שק"ש הוי מקודש 
 מחה חייםבועיין  .[אא"כ אכל כדי שביעה שאז ברכהמ"ז הוי מי מן התורה]

  . ) ובזה סתר(ח"א סי' ג ד"ה 
הכריע שיש להקדים ברכת אשר יצר קודם ש (סי' ז אות א) כה"חב  ייןדיעואלא 
. וא"כ ה"ה בידון דחיישין שמא ישכח ולא משגחין לתדיר, המזון ברכת
  . , ודו"קדידן



  

  בימי בה"מ  ושהחייבעין ברכת  
  

ומרתק"א סי"ז) טוב ליזהר מלהשו"ע ( תבכ

שהחייו בין המצרים על פרי או על מלבוש, אבל

על פדיון הבן אומר ולא יחמיץ המצוה, ע"כ.

והוסיף הרמ"א "וכן בפרי שלא ימצא אחר ט"ב

  מותר לברך ולאכלו בין המצרים". 

והה כ' המ"ב (ס"ק צ"ט) בשם האחרוים דאשה

דשמא מעוברת מותרת לאכול פרי בלא שהחייו

ה ולולד עכ"ל (ולפי"ז לכאו'תתאוה ויגרום זק ל

 . ה"ה חולה שהותר לו לאכול איו מברך שהחייו) 

וצ"ע מאי שא מפרי שלא ימצא אח"כ שמברך

  שהחייו כדי שלא להפסיד המצוה. 

וגם בשע"ת וכה"ח ס"ק ריד כתבו בשם כמה

אחרוים שאם שכח וברך ברכת הפרי על פרי

די שלא יפסיויאכל הפרי כד חדש שיברך שהחייו

ועי' כה"ח שם ס"ק ריאברכת שהחייו וצ"ע. 

    .שעמד ע"ז 

[להגרי"ח זופלד זצ"ל, תשובה פגובשלמת חיים 

החילוק פשוטתירץ בזה"ל: (במהדו"ח סי' ש"ז)] 

אם לא יהי'ה הפרי מצוי יתבטל מהברכה מכל

לשמוע אבל במעוברת הלא תוכל אם תרצה ,כל ו

יוןוכראה כ ,אח"כ וגם החולהברכת שהחייו 

שהוא חולה ואחרים אים מברכי' לא שייך כ"כ

שמחה לברך ע"ז שהחייו. זכר לדבר אם אין

האב מצא בשעת המילה אים מברכים שהחייו

  . שהשמחה איו במילואה

על ס' "קרא הגר"ח קיבסקי שליט"אובהערות 

דכיון שאוכל ,לק"מעלי מועד" תירץ בזה"ל: 

יאכל ל"ש ו" שחושש שמא ימות אם לא פק מפי 

  . לומר שהחייו לזמן הזה

 )  02(   571-3932כת והנצחות בטל'  הערות למער 

  חיוב התפילה על הגאולה
ודאי שיצטער תמיד צער ממש על  ...והה החסיד 

ירושלים ועל החורבן. מצד מה שזה גורם מיעוט 
. ויתאוה לגאולה לפי שבה  רך כביכול לכבודו יתב

א דב" יהיה עילוי לכבוד השי"ת. והוא מ"ש הת
  שלים וכו'.לכבוד ירו  רומתאוה ומיצ  )(רבה פ"ד

[ז"ל התדב"א: כל חכם מישראל שיש בו ד"ת לאמיתו, 
ומתאח על כבודו של הקב"ה ועל כבודן של ישראל כל  
ימיו, ומתאוה ומיצר לכבוד ירושלים ולכבוד בית 
המקדש ולישועה שתצמח בקרוב ולכוס גליות זוכה 

גאולת בי ויתפלל תמיד על  לרוח הקודש בדבריו כו'].
ים לעילוי. ואם יאמר אדם מוד שישראל והשבת כב

מי אי ומה אי ספון שאתפלל על ירושלים וכו',  
המפי תפלתי תצמח הישועה. תשובתו בצדו 
כאותה ששיו (סהדרין לז א) לפיכך ברא אדם  
יחידי כדי שכל אחד יאמר בשבילי ברא העולם.  
יו יתברך שיהיו בחת רוח הוא לפ יו וכבר

ת. ואף שלא תעשה מבקשים ומתפללים על זא
בקשתם מפי שלא הגיע הזמן או מאיזה טעם  
שיהיה. הה הם עשו את שלהם והקב"ה שמח 
בזה. ועל העדר זה הדבר התרעם הביא (ישעיה ט)  
"וירא כי אין איש וישתומם כי אין מפגיע". ואמר  
(שם סג) "ואביט ואין עוזר ואשתומם ואין סומך".  

אין לה" ופי' ז"ל ירמיה ל) "ציון היא דורש ואמר (
(סוכה מא) מכלל דבעיא דרישה. הרי כאן שחייבים  
אחו בזה. ואין לו ליפטר מפי מיעוט כוחו. כי 

לא עליך   (אבות סו"פ ב)על כיוצא בזח שיו 
המלאכה לגמור ואי אתה בן חורין ליבטל הימה. 

כל "אין מהל לה מ (ישעיה א) ואמר עוד הביא 
בידה מכל בים גדלה". בים ילדה ואין מחזיק 

   וף פי"ט][מסילת ישרים סכו'   ואמר

  ההה ממאכל שרוב העולם לא הה ממו 
  חייב לברךהאם 

  

כמה מקומות בש"ס מציו הכלל "בטלה דעתו אצל כל אדם" ובייהם בגמ' ב
לא קבעי אישי דאמרו דלא מברכים על היין שלש ברכות ד (לה:)ת ברכו

מצא וכן . בטלה דעתו אצל כל אדם היין אי קבע על עליה ואפילו סעודתייהו
    . ועוד (כא:) כריתותב ,(ד.) בסוכהכלל זה 

והה יש להסתפק האם אוכל מאכל שהעולם לא הה ממו משום שטעמו רע,  
בברכת ד אצל כל אדם שאין מברכין עליו, תוה דעבטל האם אמרין ,והוא הה

 מהמאכל איו מברך הלא הרוב העולם ההין אזלין בתר האת גרון ואם 
    .כ"טות ס"ב ותעליו וכמו שביארו באורך בס"ד בגליו

אדם  הותכוותיו של  שאפילו בדברים התלויים בטבעולכאורה יש ללמוד ו
  (יו"ד סי' קטז ס"ק ג)  הפר"חאמרין בטלה דעתו דבתר הרוב אזלין, מדברי 

תקשצו דכל דבר מאוס אף למי שפשו יפה אסירי משום  ר בלאיסושכתב בעין 
דכו"ע מאיסי להו הי מילי, ובטלה דעתו אצל כל אדם, אבל איכא מילי 
אחריא דקצת אישי ממאיסי בהו ואחריי לא ממאיסי בהו למאן דמאיס ליה 

ת  הבי (מע' ובשד"ח (יו"ד סי' פד ש"ד ס"ק ג) בפמ"ג[ועיין  .אסור ולאחריי שרי, ע"כ

  .  ]' ה ד"ה אחר זמן רב שכתבי)סי
שכתב דקי"ל בכל דוכתא דדעת  (שם סי' קיג ס"ק ג ד"ה ויש לדקדק) פר"חבועיין עוד 

  (סי' רה אות ג)  ה"צעובש[ היחיד בטלה אצל דעת כל אדם כדאמרין בברכות שם.
"א שהולכים לפי הרוב של "אותו מקום". ייכתב בעין ברכות דמשמע מהח

 ראיה לדבריו דאמרין בטלה דעתו, דהתם כל זמן שםון דאלא שאין ביד
 בלבוששאין הרוב אוכלים אותו המין מבושל יותר מחי איו קרוי פרי כמבואר 

  . ]אלא שאחרים לא היםוהוא הה ממו משא"כ בד"ד המאכל ראוי  ,שם
שכתב בעין שמן זית דלא  (ברכות לה: סד"ה אמר רב יהודה) ברא"הכן מציו ו

משום שאיו ראוי כלל ובטלה דעתו אצל כל אדם ובהא לא חזי  עליוכים מבר
אם הוא הה אמרין שבטלה דעתו גם  משמע מדבריו דאפילו לברוכי, ע"כ.

ו כוות הגמ' באופן אחר  [ואע"פ שמציו בראשוים שם שפירשבברכות ההין 
  .משום דלא אמרין בטלה דעתו, עיין בדבריהם]אין טעמם 
שכתב דאמרין בטלה דעתו לעין ברכת  (סי' שסג) משהטה מהמ וכן מוכח

, ע"כ. מבואר אותם שאין הין דבטלה דעתןרא"י על הההין כמש"כ מ
להדיא שגם בברכת ההין אמרין בטלה דעתו אצל כל אדם ומי שאיו הה  

(סי' רד ס"ק מח)   שהמ"בעליו לברך כיון דלשאר אישי אית להו האה. ואע"פ 

שאוכל מאכל של איסור מפי הסכה מברכים עליו ואם הוא דבר בעין מי  כתב
שפשו קצה בזה א"כ אין החיך הה ממו וא"צ לברך, ע"כ. משמע דאזלין 

  בתר דידיה שאי התם "שקץ" מאכילתו ואין זו בגדר אכילה כלל. 
שיצא לחלק  (ח"ד סי' יז ד"ה אמם יש לתרץ) במחת אלעזרולם הלום מצאתי א

אמרין  ,שבדבר שאיו תלוי אלא ברצוו של אדם כמו לגבי יין לקבוע עליו
משא"כ היכן שהדבר תלוי בטבעו ותכותו לא  ,בטלה דעתו אצל כל אדם 

"ז כתב שבכל האיסורים שבתורה אם עירב בהם רוש  יאמרין בטלה דעתו. ועפ 
רת או אוכל ביוה"כ חייב כאם ולעה אף שלכל העולם כולו הוא טעם רע י"ל ד

מלקות דזה שהוא בטבע גופו ל"ש לומר דבטל אצל כל אדם, ע"כ. ולפי דעתו  
  בד"ד חייבים ברכה.

אבל מדברי הפר"ח הרא"ה והמטה משה ה"ל מוכח היפך דבריו. וכן יוצא  
שכתב לגבי מצות סוכה דאע"פ דמצטער פטור  (סי' תרמ סע' ד) הרמ"אמדברי 

אלא בדבר שדרך ב"א להצטער בו, ממה מ"מ לא יוכל אדם לומר מצטער אי 
שכתב בדעת הרמ"א דאף שהוא מצטער אמרין  (שם ס"ק כח) במ"בע"כ. ועיין 

לעזר קשה שהרי  בטלה דעתו אצל כל אדם. ולכאורה לפי דברי המחת א
ס"ד בגליון "כ בועי' עוד מש .ומ"מ אמרין דבטלה דעתו מצטער בטבעו תלוי

    ס"ב.

  

   נתרם ע"י

  שליט"א  חיים סויסההרב 
 להצלחה בכל הענינים

   נתרם ע"י

  שליט"א  משה דויטשהרב 
 להצלחה בכל הענינים


