
 

האם מותר לאדם למלא 
 פיו שחוק בשמחת הפורים

מאי וגילו ברעדה,  ]ל:[אמרינן בברכות 
א"ר אדא בר מתנא אמר רבה במקום גילה 

 שם תהא רעדה.
טעם הדבר כדי שלא ]שם[ וביאר הר' יונה 

וך השמחה לתענוגי העולם ימשך מת
וישכח עניני הבורא, ע"כ צריך לערבב זה 

ם זה כדי שיהיה על הקו הממוצע. ע
ופשטיה דקרא כך הוא, שאע"פ שאצל 
בשר ודם היראה והשמחה הם דבר והפכו, 
שבשעה שהאדם מפחד מזולתו הוא עומד 
נרתע ודואג, אבל הקב"ה איננו כן, אדרבה 

פניו כשהאדם מתבונן בגדולתו וירא מ
ישמח ויגיל באותה יראה, מפני 

ת ושש שבאמצעיתה מתעורר לקיים המצוו
ונעלם בקיומה שיודע כי שכרו אתו 
ופעולתו לפניו. ועל שמחה כזו תמצא 
שאמר בפסוק אחד עבדו את ה' ביראה וגו' 
ובפסוק אחר עבדו את ה' בשמחה, ר"ל 
תעבדו את ה' ביראה ובאותו היראה 

נו, ואע"פ תשמחו ותגילו בה כמו שאמר
ששמחה אחרת אסורה כמו שהוזכר 

חוייבת כענין למעלה, שמחה זו מותרת ומ
שנא' תחת אשר לא עבדת את ה' אלהיך 

 בשמחה ובטוב לבב וגו'.
אביי הוה יתיב  ]שם[ואמרינן עוד בגמ' 

קמיה דרבה חזייה דהוה קא בדח טובא, 
אמר וגילו ברעדה כתיב, א"ל אנא תפילין 

יתיב קמיה דר' זירא, מנחנא. ר' ירמיה הוה 
חזייה דהוה קא בדח טובא, אמר ליה בכל 

היה מותר כתיב, א"ל אנא תפילין עצב י
 מנחנא.

והם עדות  –ופי' רש"י תפילין מנחנא 
 שממשלת קוני ומשרתו עלי.

 -אולם בר' יונה כתב גבי עובדא דאביי 
ברי"ף ז"ל לא נמצא כתוב אנא תפילין 

בי מנחנא בהאי עובדא, אלא באידך דר
ירמיה בלחוד, אבל בנוסחאות מדויקות 

נמי אנא  מצאנו שגורסין בהאי עובדא
תפילין מנחנא, שהיאך אפשר שאביי היה 
שמח ללא דבר מצוה כיון שהשמחה שאין 
בה מצוה אסורה, אלא ודאי גם הוא השיב 
תפילין מנחנא כמו שהשיב ר' ירמיה, ופי' 
תפילין מנחנא ר"ל שמחת מצוה אני שמח, 

הייתי במעי ולא יכולתי להניח  כי חולה
יות, התפילין זה כמה ימים מפני חשש הנק

ועכשיו שנתרפאתי אני שמח בקיום 
 המצוה הזו מתוך חפצי בה.

כלל גדול אמרו  –וכיוצ"ב כת' המאירי  
במקום גילה שם תהא רעדה, שמא מתוך 
השמחה הוא בא לידי קלות ראש, ואם היה 

ך שמח לקיום מצוה שבאה לידו אין בכ
כלום, ולא עוד אלא שיפה הוא עושה והוא 

 נא.שאמרו כאן תפלין קא מנח
א"ר יוחנן ]לא.[ ואמרינן עוד בגמ' שם 

משום רשב"י אסור לאדם שימלא שחוק 
פיו בעולם הזה שנאמר אז ימלא שחוק 
פינו ולשונינו רנה, אימתי בזמן שיאמרו 
בגוים הגדיל ה' לעשות עם אלה, אמרו 

לא מלא שחוק פיו עליו על ר"ל שמימיו 
 בעוה"ז מכי שמעה מר' יוחנן רביה.

י"מ שטעם הדבר מפני  - וכת' הר' יונה
חורבן בהמ"ק, אבל שלא בשעת חורבן 
מותר, ואין זה נכון, דא"כ לא היה לו לומר 
בעוה"ז, אלא משחרב בהמ"ק אסור לאדם 
שימלא שחוק פיו וכו', ומדלא אמר הכי 

לו שמעי' שאינו תלוי בחורבן, אלא אפי
בזמן בהמ"ק אמר אסור, שאסור למלאת 

, שהשמחה שחוק פיו בעוה"ז בשום ענין
מרגילה את האדם שישכח המצוה, ומאי 
דאמרינן אימתי ימלא שחוק פינו ולשונינו 
רנה בזמן שיאמרו בגוים הגדיל ה' לעשות 
עם אלה, לא מפני המקדש בלבד אומר, 
אלא הכי קאמר אימתי ימלא שחוק פינו 

מותרת מזמן שיעשה עמנו  ותהיה השמחה
 נסים ויושיענו, ואז באותו הזמן נשמח כדי
לגלות נפלאותיו וגבורותיו ויאמרו הגוים 
הגדיל ה' לעשות עם אלה ויראו 
בשמחתינו ויבושו, ושמחה כזו שהוא 
שמחת הבורא היא מצוה גדולה משום 

 פרסומי ניסא. 
דאין הטעם  ]שם[וכיוצ"ב כת' הריטב"א 

ת החורבן, אלא משום שאסור משום אבילו
שלא יתגבר יצרו עליו מתוך השחוק, אבל 

המשיח דליכא יצר הרע ליכא לימות 
 למיחש.

אולם במאירי כת' דההיא איסורא משום 
חורבן ביהמ"ק הוא, וז"ל: ומ"מ אחר 
חורבן צריך שלא להרבות בשמחה אף 
לדבר מצוה, והוא שאמרו אסור לאדם 
שימלא שחוק פיו בעולם הזה ר"ל עד 

יבא זמן המשיח, רמז לדבר אם לא ש
 אעלה את ירושלים על ראש שמחתי.

 –]לר' חיים בן עטר כיוצ"ב כ' בחפץ ה' ו
משמעות "בעולם הזה"  – בברכות שם[

  בס"ד

 מיקתאעתא מעש

  קמח חייב בדיקה מתולעיםהאם 
 . חובת בדיקה במקום שיש מיעוט המצוי ד.. חיוב בדיקת פירות וירקות מתולעים ג.. תולעים האסורים ב.. זהירות מתולעים א.

 .להתעלם מהבדיקה בשעת הדחק ז. .בדיקת קמח בזמנינו ו. .גדר מיעוט המצוי ה.
 א. זהירות מתולעים

מלקיות ושרץ העוף כזבובים  חייב ה' ושרץ הארץוהאוכל שרץ המים חייב ד' מלקיות  ,ה אזהרות הזהירה התורה בשרציםרבה
ולכן צריך האדם ליזהר מאד שלא יכשל חס  ,ונטמאתם בם )ויקרא י"א, מ"ג(ומטמאים הנפש כדכתיב  ,לקיותוכיוצא בו לוקה ששה מ

 [.)אות קסא( כה"חו (א אותכלל לח ) חכמת אדם ,אות לט() מחז"ב ,)ססי' פד( פר"חעי' ] ושלום
 ב. תולעים האסורים

)אות נג(  הכה"חודעת ]. )יו"ד סי' פד סע' ו( שו"עבאר כמבותולעת שנוצרה בפרי מחובר לקרקע, אסורה אף אם לא פירשה והנה 

  .רשה[ישבמקום ספק יש לצרף דעת המקילים שאף בזה צריך פ
)ס"ק יח ד"ה והוא  פר"חהו )ס"ק יט( ש"ךה, )ס"ק י( ט"זה, )שם(רמ"א הת עאולם דשאינה נאסרת אלא אם כן רחשה. דעתו שם אלא ש

)כלל לח  כ"אהח )ס"ק ה וכרתי ס"ק יא( פלתיהלהחמיר  ווכן נקט ,בדעת הרמ"א )אות כ(א הגר". וכ"כ שאף אם לא רחשה אסורה שריחש(

 . ד()אות נ כה"חהואות יב( 
אפילו לא פירשה עיי"ש ש, ומ"מ )שם סע' ד( שו"עבואר כמבתולעת שנוצרה בפרי תלוש, אינה נאסרת אלא אם כן פירשה אולם 

יש אוסרים בי הפרי או על הגרעין שבתוכו, או שפירשה מפרי לפרי, אסורה. וכולה מהפרי אלא מקצתה, או שלא פירשה אלא על ג
שכל אלו  )ס"ק יא(בש"ך ועי' ]. קר להחמירשכן עי )אות לד( כה"חהו )ס"ק יג( פר"חהוכתבו . אפילו מת בתוך הפרי ופירש אחר כך

 [.)אות לג(בכה"ח אופנים הנ"ל הם בעיות בש"ס וסלקו בתיקו וקי"ל לחומרא. ונפ"מ לענין ס"ס, עי' 
 לפנינוכיון שהוא מותלע ד (ס"ק כא) ך"בש ביארו .אסורד ז( סעיף פד' )סי ע"שוהפסק ם בתלוש ופרי שהתליע ואין ידוע אם במחובר א
לא ידעינן שהתליע אסור לאכול  'כל דבר שדרכו להתליע במחובר אפיד )שם( פמ"גב עי']ו .ואיכא לספוקי דבמחובר התליע אסור

מין שאין ידוע באלא מיירי  ,לא בתלוש מותר דתולין במצויואי אין דרכו להתליע במחובר א ,'חע' סבשו"ע כמבואר בלא בדיקה 
 .[ה"תאם דרכו להתליע בתלוש או במחובר הלכך אזלינן להחמיר בספק השקול מ

 בדיקת פירות וירקות מתולעים חיובג. 
 שמא מתוכו הפרי שיבדוק עד יאכל לא, מחוברים כשהם להתליע שדרכן תרופי דמיני )סי' פד סע' ח( השו"עבדיקה כתב  לענין חובתו

 ., ע"ככו' תולעת בו יש
 יבשים בפירות או בקמח בדיקה חיוב אין כ"וע ,בדיקה צ"א בתלוש אלא להתליע דרך אין דאם דמשמע )שם ס"ק יב( הט"זודייק 

 ק"ס פד סי' מ"ז )יו"ד ג"בפמוביאר , ע"כ. טירחא, פמ"ג[ קצת הוה השמש נגד ןיילעד ל"י מבררינן בקל לברורי דאיכא היכא ]ואע"פ דכל ספיקא ספק דהוי

עיין ]. עוד אם נתבשלו או נאפו י"ל שמא נימוחוו ,מהקמח פירשו לא שמאואף אם יש בו תולעת  בו תולעת, אין דאיכא ס"ס שמא יב(

 'ועי .מהני שריפהדמהני להו לקטנים דלא  מחלק בין תולעים קצת גדולים (ס"ק ז) בפליתיו .חולק )ס"ק לג( ובפר"חאומרים שמא נמוח, דאף ע"י אפיה  (יז)ס"ק  בט"ז

, )הגה ב"י אות מז( הכנה"גוכן נקטו  .[ולישה, עיי"ש עריכה . ומ"מ אף להפר"ח י"ל שנימוח בשעתהג הוא להקל כהפלתימנהד (קכו 'ז סי"ח) שבט הלויב
אם אוכלו ללא  תולעים, דשכיחי בו שהאוכל פרי שאינו ידוע )סי' כח( בשיבת ציון]ועי'  ()אות סג כה"חוה )מחו' אות ב( שולחן גבוהה

 כיון כאן שייך לא בחלבים מתעסק ודין ,מתכוין שאינו דבר הויואם היה בו תולעת  היתר שהוא באכילת הפרי מתעסקהוי  בדיקה
)ח"ד סי'  בתשובות והנהגותו עיין(ו)סי' ו ד"ה  במנחת שלמה ,א(סי' לס)ח"ז  ישראל באבן. ועי' בזה פגום הוא תולעת דטעם נהנה שאינו

  .[, ואכמ"לקצ(
 ויישב )שם( הפמ"ג וש חייב בדיקה. וכבר עמד בזהלף פרי שדרכו להתליע בתאהרי המעיין בשו"ע שם יראה שצ"ע דרה ואלכלא דא

דבכל גוונא  ך"הש דדעת )ש"ד ס"ק כג( "ש עודועיי ק.לבדולו  יש נפשו שומר וכל הזמן לפי הכלד לדינאשם  ומ"מ מסיק , עיי"ש.דבריו
  .[יד( ק"ס מו )כלל יעקב במנחת]ועי'  .יך בדיקהצר

 היותר המילבן לאפוקי, כלל לפרוש דרכן אין הקטנים התולעים דדוקאכתב ליישב דברי הט"ז  קנד(' סי ד")יו שלמה בית ובתשובת
 דגם כיון לחוש יש יןהד מעיקר באמתדכתב  קכה אות א( סי' )ח"ז הלוי ובשבט .היטב בדיקה י"ע רק לולאכלמעשה אין  מ"ומ .גדולים
 לבינונים ביותר קטנים בין בקי היהי דמי בדורינו כזה דבר להתיר ואין לחוש אין ביותר בקטנים רק ז"בט למהשת הבי להבנת

 .וגדולים, ע"כ
 ד. חובת בדיקה במקום שיש מיעוט המצוי

דיקת בבי גלא ס בכה"גו .ס"ק כג(וסס"ק טז ) ש"ךוב( סע' ח) שו"עבכמבואר  .מיעוט המצוידאיכא  ןהיכ החובת הבדיקה חל א דמ"מלא
כל שמצוי אין סומכין על בדיקת הרוב ודומה ד )ס"ק כג וס"ק כח( בש"ך וביאר. )סע' ח( רמ"אה ש"כמ כולו לבדוק הרוב אלא צריך

וסי' נה א"א ס"ק ו(,  ס"ק יא א"א)סי' ח  פמ"גה ו מדרבנן. וכן נקטחובה זו ש (סי' לט ס"ק חיו"ד ) וכתב שם .לבדיקת הריאה בר"ס ל"ט
 .)פ' בא יג, י( במשך חכמהועי'  .)יו"ד שם אות ה( והכה"ח )סי' נה ס"ק לא( המ"ב

 ה. גדר מיעוט המצוי
במשכנות יל להיות. אולם שהוא קרוב למחצה, ורג )סי' קצא ד"ה גם מש"כ( הריב"שדעת  ,לענין גדר מיעוט המצוי נחלקו הפוסקיםו

דכל ירק שהוחזק  )סי' פד ש"ד ס"ק לד( בפמ"ג 'ועי] ()יו"ד סי' לט ס"ק ג בדעת תורה. וכן פסק עשרהאחד מהוא חלק דכתב  )סי' יז( יעקב
, ומסיק "להמשכנ"י הנ יריצא לחלוק על דב )ח"א סי' פא ד"ה אלא דלי וד"ה ומ"מ( ובשבט הלוי ה[.ג"פ בתולעים אסור לאוכלו בלא בדיק

לעולם אין רוב כשירות בלי מועט טריפות והמועט דומציאותו הוא מצוי הרבה  דענין מיעוט המצוי היינו שהופעת המיעוטשם 
 תחשבלה דטוב שאלה א( 179דיקת המזון כהלכה ח"א עמ' ב) הגרשז"א זצ"ל דעת ולמעשה מלווה את הרוב בכל עת ובכל מקום, ע"כ.

בקובץ אולם שו"מ  .4%-דיש לחוש מ צ"לזהגריש"א  בשם (116 'עמ) כהלכה בספר בדיקת המזוןי' עו. קבעהמשכנות יבשיעור של 
כת' בשם הגריש"א זצ"ל סי' א אות ב ד"ה וראה(  )יו"ד ובישא יוסף]ׁ  . כהמשכנות יעקבגופא כתב  שהגריש"א זצ"ל )ח"ג סי' קיג( תשובות

מיעוט המצוי שהרי מסתבר  ה היא הכמות של המאכל שיש בו חשש תולעים שיחשבתבאר מדלא נ )יו"ד תולעים אות יג( במבית לוי 'ועי .7%דהוא 
בדיקת מזון ) זצ"להגריש"א . ודעת ' שיש להתייחס לכמות שרגילים לקחת ולבדוקשל אלפים שאינו מיעוט המצוי, ונרשאם ימצא בכמות גדולה 

כולה ולא הולכים  מתחשבים בכמות )כגון במלון(ת ואם מבשלים כמות גדולה דתלוי בכמות שרגילים לקנות אם שק או שקי (4הגה  117 'כהלכה עמ
 .[זצ"למהגרשז"א  ב( אות  179ח"א עמ' ) בדיקת המזון כהלכהב. ועי' עוד לפי המנות שמחלקים לכל סועד בנפרד

 ו. בדיקת קמח בזמנינו
דעת  . ועוד דיש לצרףלא בעינן בדיקהה אורלכ "בבתים" מצויהו תולעים בקמח צאמצוי שיממעט שאין שכבזמנינו י"ל דעתה מ

כתב סי' כז(  )יו"ד ק' ובנוב"י .לא נקרא פירשווחזרו פירשו לדופני הכלי  'פיבכלי אבקמח הצבור שתולעים הנמצאים  יז()ס"ק  הפר"ח
 פמ"ג )ס"ק טו( ש"ך]עי'  מחמירין הפוסקים רובד יאמר לשאול אם באים בכלי דקמח המונח ומסיק שם ,דמסתבר טעמיה של הפר"ח

. לאסור ברבים לדרוש צ"שא ו"ק בידו ימחה לא לעצמו להקל השואל ירצה כ"אעפ . ואםועוד[ ד()ס"ק  פלתי, )מ"ז סס"ק ז וש"ד ס"ק לא(
כתב דהרוצה שלא לבדוק כלל קמח המונח בכלי  )חידושי דינים אות לז( ובלבו"ש ., ע"ככלל מתחלה לבדוק חיוב שאין ידרוש פ"ועכ

ואם הקמח מונח בכלי  פסד מרובה,חם ואח"כ נמצאו מילבין בקמח אין להתיר הפת אלא בהדקמח המונח על הארץ ואפו ממנו ל ועיי"ש] בידו, ע"כ. אין מוחין

  .)סי' יד סס"ק ד( חזו"אה הפר"ח פסק וכדעת מותר הפת בלי הפסד כלל, אבל הקמח עצמו אסור, ע"כ[.

 לש תדקשה לצרף דעת הפר"ח במציאו (179ח"א עמ' ) בדיקת המזון כהלכהב ועי'] קו דלא כהפר"חספ )אות לט(והכה"ח  )אות מז(הערוה"ש  ולםא

התירו של הפר"ח מ"מ אשרי הנזהר שלא להשתמש בכל ל מקוםדאע"פ שיש  'כת )ח"ז סי' קכג אות ז(בשבט הלוי ו .[, עיי"שינונמז
 .דלא כהנוב"י שהמנהג (הגהב 108בדיקת המזון כהלכה ח"א עמ' ) זצ"להגריש"א ודעת  .ההיתרים

 חקז. להתעלם מהבדיקה בשעת הד
כי במקום מצוה רשאי להתעלם  דשרי שלא לבודקו לכאורה בער"ש בגוונא שהזמן בהול ואין זמן לבדוק את הקמח י"ל מ"מו

ע"פ דבריו ו ,דהיכן דאיכא הפסד מצוה רשאי להתעלם ן"שטיי א"מהר בשם [קיא לאו סוף ,ג"על הסמ] ל"במהרשכמבואר  ,היקדבמה
בבשר דאיכא הפסד מצות שמחת יו"ט  הטיו"ט של פסח אינו חייב לבדוק אם ימצא חביש )ססי' צט ד"ה ולפ"ז( בבית יעקבפסק 

לענין  )סי' תסז א"א ס"ק ל( פמ"גה נקטוכן . יב( )סי' פד על הט"ז ס"ק בחידושי הגרשוניוכן  ,)סי' קצו ס"ק טו ד"ה ולכאורה( בסד"טוהובא 
 . ודו"ק, )תנ' ח"ב סי' לב( ובשואל ומשיב פב(א ופ)ח"א סי'  במהרש"ם 'ועי המצוי. מיעוט המחוייבת מכח בדיקת

 -מסקנא דדינא-
בדיקה  ךביתי הנקנים באריזות קטנות, מעיקר הדין לא צריבזמנינו שלא מצוי )עכ"פ בארץ ישראל( תולעים בקמח העולה לדינא, 

שבת באופן שאין זמן  . ובשעת הדחק, כגון בערבעל פי הוראות גדולי הדור המנהג להחמיר)באופן שנשמרו כראוי(. ומכל מקום 
 לבדוק הקמח, רשאי לנהוג כעיקר הדין. 

 ב"| ה'תשע תרומה| פר'  צ"בגליון 
 'קהילת ''חניכי הישיבות'', רמות ב

 



 

משמע לאו דוקא אחר החורבן אלא אפי' בזמן שבהמ"ק 
קיים, דאל"כ היה לו לומר בזמן הזה. אבל אחר האמת 

א אחר החורבן, נראה להוכיח דהאי בעוה"ז היינו דוק
י' והראיה ממאי דמייתי קרא דאז ימלא. ונר' דהיינו אפ

שחוק של מצוה אסור, דהיא של קלות ראש אפי' אז 
בשוב ה' את שיבת ציון אין נר' מקרא דמותר, מדקא' 
בשוב ה' אז ימלא והיינו מצד שמחה של שיבת ציון 

 דהיינו של מצוה, ושל מצוה ליכא אלא אז בשוב ה'.
מדברי כולם דהאי איסורא דלא למלאות  ומ"מ העולה

אפילו בשמחה של  פיו שחוק קאי עכ"פ בזמן הזה
 מצוה.

אסור לאדם שימלא שחוק  -כת'  ]או"ח ס"ס תק"ס[ובטור 
פיו בגלות הזה שנא' אז ימלא שחוק פינו. וכת' שם 
הב"י דהטור מפרש הא דקא' בגמ' בעה"ז היינו דוקא 

האדם. אבל ר' יונה  בימי הגלות, וכן פי' הרמב"ן בתורת
פי' דשלא בימי הגלות נמי קא' שהשמחה היתרה 

 רגילה את האדם לשכוח המצוות.מ
אסור לאדם שימלא פיו שחוק  -כת'  ]שם ס"ה[ובמחבר 

 בעולם הזה.
דכ"כ בשם רבינו יונה דמשמע  ]ס"ק ז[וכתב שם הט"ז 

גם שלא בזמן הגלות, דלא כנוסח הטור שכתב בגלות 
ילוק בזה, דלענין שמחה שאינו של הזה. ונלע"ד שיש ח

גלות למלא פיו מצוה ודאי אסור אפי' שלא בזמן ה
שחוק, אבל בשמחה של מצוה היה היתר בזמן שבהמ"ק 
קיים כגון שמחת בית השואבה ושמחת דוד שהיה 
מכרכר בכל עוז, ובזמן הגלות ערבה כל שמחה ואפי' 
בשמחה של מצוה כגון בחתונה או פורים מ"מ לא ימלא 

 ו שחוק.פי
בספרי דברי אליה על תהלים  -כת'  ]ס"ק ט[ובא"ר 

ומשמע דבשמחה  ]אז ימלא שחוק פינו[,פסוק פירשתי ה
של מצוה מותר, מיהו הט"ז כתב דבזמן הגלות אפילו 
בחתונה ופורים לא ימלא פיו שחוק וצ"ע. הרי שאף 
שנטה להתיר, מ"מ הניח דבריו בצ"ע מחמת דברי 

 הט"ז.
כדברי הט"ז דאפילו  ]ס"ק כ[ ולדינא פסק המשנ"ב

ימלא פיו  בשמחה של מצוה כגון חנוכה ופורים לא
]ס"ח[ ]ועי' בערוה"ש  .]ס"ק ל"ט[ שחוק. וכן העלה בכה"ח

שכת' דהא דאמרינן דאסור שימלא פיו שחוק היינו כשעוסק 
   בשחוק זמן מרובה עם אחרים, אבל שחוק בעלמא לית לן בה[.

 ]נכתב ע"י הרב ש. פ. שליט"א[

 פניני מוסר
 משנכנס אדר מרבין בשמחה

ואל בר שילת משמיה דרב כשם "אמר רב יהודה בריה דרב שמ
שמשנכנס אב ממעטין בשמחה כך משנכנס אדר מרבין 

 גמ' תענית כט.() .בשמחה"
בחודש אב עובדים " - להרגיש קרבת ה' -עבודת חודש אדר 

על אבלות, להרגיש שנמצאים בגלות ומרוחקים מה', כמו 
אמרו בגמ' "אוי לבנים שגלו מעל שולחן אביהם" )ברכות ג.( ש

 האבלות! וזה כל 
ובחודש אדר העבודה היא הפוכה, להרגיש שאנחנו קרובים 

להגיע לקורבה הגדולה  לאבא, וזה עבודת הזמן מר"ח עד פורים,
לקט רשימות מהג"ר נתן )   ."ביותר לשולחן אבינו שבשמים
 מאיר ואכטפויגל, עמ' קיז(

"... פתגם  - וננות בדרכי נס פורים מביאה לשמחההתב
שמחה כהתרת הספיקות". כאשר נמצאים החכם אומר: "אין 

במצב של ספיקות, חסר את בהירות הדברים, והאדם חש בעצמו 
את חסרון שלימותו. אך כשזוכה להתרת הספיקות, והדברים 
מחוורים ונהירים לו היטב, הרי אז הוא בא לידי שלימות באותו 

 נין.ע
לשמחה. וככל שיתבררו ויתלבנו  -סיפוק נפשי זה מרומם אותו 

ו הדברים יותר, כך יחוש בעצמו ביתר שאת את הרגשת ל
 השלימות.

לשמחה כזו הבאה מתוך הכרת השלימות, יכולים לזכות ע"י 
אך לא רק עצם ראיית ישועת ה' היא התבוננות בניסי השי"ת. 

לימוד דרכי ואופני  הגורמת ויוצרת את השמחה, אלא גם ע"י
ומתוך הכרת  הישועה, קונים אנו שלימות בהכרת דרכי השי"ת,

שפתי חיים עמ' ) שלימות זו, מתרוממים למצב של שמחה".
 רמט(

בזמננו קשה מאד לבוא " - שמחה ע"י התבוננות בחסדי ה'
לידי שמחה, מפני שגדלנו בתוך החורבן ובתוך הגלות. בחודש 

התבונן בחסדי ה' ולהודות על אדר תחת השפעת הנס ניתן ל
קר וצהריים". להודות "נפלאותיך וטובותיך שבכל עת ערב ובו

על כל רגע ורגע מהחיים ומתוך כך יבוא לידי שמחה האמורה 
 הג"ר משה שוואב, מערכי לב עמ' רו() לישרי לב..". 

להשיב אל לבנו שיש לנו תפקידנו בחודש שמרבים בשמחה, " -
 שחפץ להיטיב לנו, ויכול להיטיב לנו.אב רחמן שאוהב אותנו, 

המלאה  במהלך התפילה,באופן מיוחד יש להתחזק בזה 
בפסוקים ובקשות שתוכנן שהכל תלוי ביד ה', והוא אוהב אותנו 

 ושוקד תדיר על טובתנו.
ההתבוננות בחסדי ה' גם צריכה לחזק את הכרת תודתנו להקב"ה 

 ."בעבודת ה' על חסדיו, וכתוצאה מכך, להגדיל את השתדלותנו
 הג"ר דב יפה, לעבדך באמת ח"ב עמ' ערב()

משנכנס אדר " - וניות של שמחה בחודש אדרהנהגות חיצ
מרבים בשמחה, אין הכוונה סתם לשתות לחיים... מרבים 
בשמחה זה עבודה, צריך ללמוד מתוך שמחה, להתפלל מתוך 
שמחה, ובמסילת ישרים מבואר שהאדם לא כ"כ בעלים על 

אלא על החיצוניות, א"כ צריך לעשות פעולות  הְפנים שלו
 לקט רשימות עמ' קיט()   . "ם יפותחיצוניות כמו סבר פני

 - מרבים בשמחה ע"י לימוד תורה, שאז קבלוה באהבה
... כשבא חודש אב אנו עושים זכר לחורבן וממעטים בשמחה "

כדי לעורר הלבבות לקונן ולצער על חסרון העבודה ולתת אל 
הכיסופין וההשתוקקות לשיבת ה' אל נווהו הלבבות את 

 ברחמים, 
ר הוא החודש בו קיימו וקבלו היהודים משא"כ בחודש אד

עליהם  ועל זרעם מה שקבלו כבר, הוא התורה הק', ובימי מרדכי 
ודין גרמא להוסיף בעסק ואסתר קבלוה מרצון באהבה ושמחה, 

התורה בשמחה, 'שמחת התורה' לאות ריבוי עסק התורה של 
 מרבה חיים להגר"ח ברים, פרק ד'() . "קיימו וקבלו
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 עכו"םמותר להשחירו ע"י  , האםשערו והלביןהזקין  
 לקיחת תרופות ע"י או 

דמכאן למדנו  )נט.( בנזירומבואר  ".וגו' "לא ילבש גבר שמלת אשה)דברים פכ"ב פס' ה(  בתורה תובכ

)וכן  שלא יעשה גבר תיקוני אשה [ב'] .ך()וכן להיפ בגדי אשה שלא ילבש גבר [א']תרי איסורים 

 .להיפך(
וכיוצא  בגדי צבעוניםילבש כגון ש השיש עדי אעדה אילא " (ו-)יו"ד סי' קפב סע' ה שו"עהסק וכן פ

ם לא ילבש גבר, וכן אסור אסור לאיש ללקט אפילו שער אחד לבן מתוך השחורות משוו .בו

 ".לא ילבש גבר שמלת אשהרה אחת משום "הו שחורות אפילו שעלאיש לצבוע שערות לבנות שי

 הגורמתהאם מותר לקחת רפואה דרך הפה  )יו"ד ח"א סי' פב ד"ה וכיון שנתברר( באג"מהנה נשאל ו

עצם אינו ב שאסור משום שאיסור "לא תלבש" ישהשיחזרו השערות הלבנות לכמות שהיו, ו

שהוא  יוצא מזהה שוטים שעושות הנשים, אלא הואשלובש ומתקשט במלבושים וקיהמעשה 

מלובש ומקושט כמו הנשים. וע"כ בכל אופן שנעשה אף שלא באופן שעושות הנשים ודאי יש 

 .[)יו"ד ח"ב סי' סא(]וכן החזיק בהבנה זו בתשובה שם לאסור ואפילו שיהיה ע"י גרמא. 

י שכתב שאין להתיר לצבוע השער לאיש ע" )יו"ד ססי' יט( מהר"י אשכנזי בתשובתוכדבריו מבואר 

קטן או אשה מדשתקו כל הפוסקים ולא חילקו אם ליקט בעצמו או ע"י אחרים, וזיל בתר 

 טעמא, ע"כ.

כתב לשואל שרצה להתיר ע"י עכו"ם דזה אינו  )ח"ב סי' רמג ד"ה ומ"ש רו"מ להתיר( המהרש"םוכן 

)סי'  בדרכי תשובה]שו"מ  האיסור על הצביעה אלא ההילוך בו דכתיב לא ילבש גבר.נראה דהכא אין 

שגבר הלובש בגדי אשה הוי איסור ב"שעת הלבישה" משום הרהור ע"כ נאמר לא  הפנים יפותשכתב בשם  קפב ס"ק ז(

 ילבש וגו', ע"כ. ואם משום הרהור אתינן עלה אפילו אם ילבישנו אחר מה אהני[.
 

אינו חייב כתב דכיון שכתוב "לא ילבש" משמע ד)יו"ד סי' מה ד"ה ומעתה לפי"ז(  יוצרבבית היהו מ

אלא "הלובש", הגם דלפי הטעם שכתבו הראשונים לאיסור זה, שלא יהיה יחוד אנשים ונשים, 

ודאי אין חילוק אם הוא מלביש את עצמו או אחר מלבישו, מכל מקום מדאורייתא בודאי אינו 

עצמו ולא כשמלבישו אחר, והוא בעצמו בודאי מחוייב לפשוט מיד  חייב רק כשמלביש את

ל בענין המלקט שערות לבנות בודאי אינו חייב אם הוא בעצמו איננו מלקטו, ואחר מעליו. אב

המלקטו בודאי אינו חייב מדאורייתא, ובודאי מדרבנן יוכל להיות אסור, אולם ע"י גוי אינו 

"כ. מבואר מדבריו שהאיסור אינו התוצאה, אלא דעכ"פ מבואר אם הוא אסור אפילו מדרבנן, ע

]עיין ג, ולפי דבריו אף למחמירים לא לצבוע שערות לבנות במקום בושה אסור מדרבנן אף בכה"

כיון שצביעת השערות הוא איסור תורה בכה"ג יודו  [)סי' קפב ס"ק יז( ובדרכי תשובהמש"כ בזה בגליון כ"ו, 

 דמותר. 

ת היוצר שגם הביא בנוגע לנידון של בי כלל קטז ד"ה ולא ילבש גבר שמלת( )כללים מע' הלמ"ד בשד"חועיין 

)יו"ד סי'  בתשובת ערוגת הבשם ']ועישהגאונים אבד"ק מברעזיאן והמנחת שי הסכימו להתיר ע"י נכרי. 

 יש את חבירו כלאים[.שנקט דהיכן שהמתלבש הוא שוגג חייב המלביש, וכמש"כ הרמב"ם לגבי המלב קלח אות ג ואות ו(

נשאל במה שהמציאו הרופאים תרופה שאם ( ד)יו"ד סי' ס בשו"ת דעת סופרש שוב הערוני

לוקחים אותה דרך הפה היא מחזירה את השערות שהלבינו לצבעם הקודם, אם אין בזה משום 

מותרת. אסורה גרמא  העשי (.)שבת קכו לאו דלא ילבש גבר וגו', כי אולי אין זה אלא גרמא ודרשינן

 ]אולם לפי האג"מ מותר המא היזה רק גר הומסיק שם כי אין זה גרמא ואסורה. ומשמע שאם הי

 . רמא אסור[גאף ע"י  הנ"ל

שכתב  )יבמות פי"ב סי' יז ד"ה סד"ה וגם נראה דבמספרים(היש"ש באמת כדבריהם מוכח מדברי ו

]ועיי"ש יר השער סוף סוף מדחיכוך שערות לא איקרי תיקון נשים שאין דרך תיקון בכך אע"פ דס

ר הוא העשייה ולא התוצאה. אלא דיש לדחות דשאני התם . וא"כ מוכח שהאיסו[)סד"ה וכתב הרא"ש(

 שבכה"ג התיקון אינו גמור, וע"כ כיון שאינו עושה כדרך מותר. 

דאיסור לא ילבש כולל גם התוצאה  , ח"א סי' פא ד"ה בשטמ"ק(זצ"ל)מהגריש"א  בקובץ תשובות שו"מ

]אלא דקצת קשה חילקנו. לחלק מהא דכתב היש"ש הנ"ל כמו ש )בד"ה ונראה דלא פליג(זה. וכתב מ

שמי שהעביר  )ד"ה והא דמעביר(הרי כתב היש"ש שם ד, כיון שאינו עושה תיקון גמור לומר כן דא"כ אפילו כדרכו מותר

בחציו או כולו דאיכא תיקון גמור  שער בית השחי לא נקרא תקוני איתתא אא"כ הוציא חציו או כולו. ומשמע דדוקא

)ח"ה  בבצל החכמהוכן מסיק , כן דאין כאן תיקון גמור, ויש לחלק, ועיין[עכ"פ בחלק חשוב, משא"כ בפחות מ

]ועיין עוד בגליון כ"ו בענין להשחיר השיער לצורך שידוכין או קבלת משרה. ובגליון ע"ו  ודו"ק לאסור בכל זה, סי' קכז(

 . הזקן[לבש במקום צער צינה. ובגליון מ' האם איכא משום לאו הנ"ל בגילוח י אהאם איכא משום ל

 
 להצלחת העלון נתרם 

 התורם ומשפחתו
 בכל הענינים

 


