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 בליל שבת או בכניסתה קידוש לבנה
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äìàù:  בבין השמשות או כשרואה את הלבנה לקדש עדיף האם , ועדיין לא קיים המצוה, נה בליל שבת קודשקידוש לבסוף זמן כשחל
   .ד דבריהם"על כן נברר בס, נווראיתי שנחלקו בזה גדולי דור. קדש בליל שבתשימתין וילפני כניסת השבת או מבעוד יום 

  רק בלילהקידוש לבנה 

לא בלילה בעת שהלבנה אין לקדש החדש או: )א, תכו ח"או(א "כתב הרמ

 )תקצה-טתרי(אגור מהוהוא . זורחת ונהנין מאורה

 ,שאין לקדש החודש אלא בלילהיש אומרים 

שבולי , הניידשרגא בטיהרא למאי א ,בראומסת

וזה . בית יוסףב באווה. )שלם קסז. מו, קצר( הלקט

יש אומרים שאין לברך על  :שבלי הלקטלשון ה

 ,הלבנה בלילהוגבול . למאי מהניא 'וכו הלבנה

את הירח וכוכבים לממשלות  )ט, תהלים קלו(דכתיב 

 .)לא(והעתיקו בשמו בתניא רבתי  .בלילה

אין  ,וכתוב במדרש :)שער ח, ברכות(ובאבודרהם 

, תהלים קד(מר שנא ,מברכין על הלבנה אלא בלילה

לא מצאתי לעת עתה מקור ו - .עשה ירח למועדים )יט

לעניין זמן ', ת ונהנין מאורהשהלבנה זורחבעת 'א "לשון הרמל

אבל כעין זה מובא בבית יוסף בשם תלמידי רבינו  .אפשרות הברכה

ויש מפרשים ' :לבנהה מברכים על מתילעניין מאי )ד"ברכות סוף פ(יונה 

משעה שהיא גדולה ' שתתבשם לשון חופה וכו

רבינו [=ונראה למורי . קצת ומאירה סביבותיה

לבסומי קלא שפירושו משתמתק מלשון  ]יונה

, כלומר משעה שמתוק האור שלה, )א, סוכה נא(

 .'ימים' או ג' שזה אחר ב, ואדם נהנה ממנה

א סובר שכשם שאנו ממתינים "ונראה שהרמ

כדי לברך עליה , שלמים' או ז' עד לאחר ג

 כך גם עלינו להמתין ולברך בלילה, כשתתבשם

הלבנה אז ש, דוקא כשמתבסם ממנה, ולא ביום

ולא לפני כן אף שכבר . ן מאורהזורחת ונהני

: )יט(ח אור זרוע "דרשות מהרשוב מצאתי ב – .לילה

ואין  .'וכושאין לעמוד תחת גג משה פולדא ' ח שמע בשם הר"ומהר'

  שבתזמני כניסת ויציאת ה

  ת"ר ש"מוצ נ"הדה 
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אור  נורבי בוזה כת, כרת על הקרקעכ תהא זריחתה ני"מקדשה אלא א

 םיה גמורה הן לשבת הן ליום הכיפורג הוי ליל"דכה )תד, תענית, ב(זרוע 

ל "יצחק זצ' ובאור זרוע הוא בשם רבינו יהודה בר[ .הן לכל תעניות

בשעה  )ב, ב. א, א"ה(שיש בברכות ירושלמי  הוא הנקרא שירליאון

וכתב דנפקא מינא , שהחמה זורחת בכח בידוע שכבר שקעה חמה

ח "הרי שאת הקישור לעניין קידוש לבנה עשה המהר. לעניין תענית

: )במעט שיבושים(העתיקו  )א, מרדכי ברכות קפט(רים ובשלטי הגיבו]. אור זרוע

ואין מקדשין אלא עד ', ו וכו"ם שמע בשם רבינו משה מפיליי"מהר

 .'ג הוי לילה לכל דבר"ז דכה"כ א"וכ, ג קרקע"שתהא זריחתה ניכרת ע

העתיק תחילת הדברים לעניין שלא לעמוד  )ג, כאן( א בדרכי משה"והרמ

כך שברור שזה , ]שלטי הגיבורים[=שות תחת גג בשם הגהות אלפסי החד

וראה  – .וצירף להם מדברי תלמידי רבינו יונה, א"מקור דברי הרמ

     .א מלשונו לעניין תענית"להלן בעניין השינוי בלשון הרמ

  קידוש לבנה בבין השמשות

בלילה בעת  אלא'א "ביאר שמה שכתב הרמ )ב, תכו(במשנה ברורה 

שהלבנה  ,ן השמשותאפוקי ביבא ל ',שהלבנה זורחת ונהנין מאורה

 )צג, ד, מ שטרנבוך"להגר(תשובות והנהגות וב .ועדיין הוא יום ,נראית קצת

לכאורה  כ"או, זהו חידוש שאין ברכת הלבנה בבין השמשות': תמה

ואף  ,צריך לילה דוקא ,מאוחרת הכוכבים שצא בינו תםלשיטת ר

רך עד לאחר מ אין לב"מ, שבודאי הלבנה מאירה כבר בתחילת הלילה

שנה ברורה ולא ידעתי מקור המ. שכלה אור היום לגמרי ונעשה חושך

 .טובא ל שצריך לילה דוקא ולא מועיל בבין השמשות אף כשמאיר"מנ

כוכבים לבד הוי לילה אבל ' א בג"ע דהלוא לדעת הגר"וביותר צ

, מילין מהשקיעה' שאור היום לא כלה עד ד )א, צד(מפורש בפסחים 

האם נימא דגם לדידיה מצותה , ין אור היום קייםולפני זה עדי

וזהו חידוש פלא  .מילין מהשקיעה' והיינו רק לאחר ד, כשמאיר ביותר

מילין אחר ' והיינו ד, שלא לברך קידוש לבנה אלא כשחשוך ביותר

ת נראה ברור שאי נימא שאין זמנה אלא בלילה "אבל לר .השקיעה

אך לפי מה שהבאתי את דברי  –. מילין' היינו לאחר ד, ואין אור היום

שאכן רק , מיושבת תמיהתו, א"התלמידי רבינו יונה כסמך לדברי הרמ

ולא בזמן בין . כשחשיכה ממש ונהנין מאור זריחת הלבנה אפשר לברך

שכידוע בחוץ לארץ נמשך זמן מרובה בעוד היום גדול , השמשות

רכה נראה ששלילת הבאם כן ו –. מזריחת הלבנהאין נהנין עדיין ו

בזמן בין השמשות אינה תלויה במי שנוהג כשיטת הגאונים או שיטת 

אלא כל שכבר החשיך במקום זה כדי שיהנה מזריחת , רבינו תם

וכמו , וברוב המקומות הוא רק אחר זמן בין השמשות, הלבנה סגי

שישאב המים בין שקיעת החמה  )א, הלכות מים שלנו(ל "שכתב במהרי

כי אז הוא לילה , הלבנה באדמה טרם שתזרח, לצאת הכוכבים

  .דאורייתא לכל מילין

  בבין השמשות אין שרגא בטיהרא מה אהני

כשמאריך  ]ז, ח קעח"או ,ל"זצ קלויזנבורג ק מצאנז"הגהל[ת דברי יציב "בשוגם 

אם צריכין לחוש וליזהר שלא לקדש הלבנה בעוד יום לשיטת לברר 

ן ובפרט בבי, תבבין השמשו, לפי הטעם דשרגא בטיהראכתב ד, ת"ר

שייך שפיר , ת דחושך על פני הארץ ומהני שרגא"דשיטת ר השמשות 

רק היכא דאיכא גריעותא  ,דלטעם זה לילה לאו דוקא, ברכת הלבנה

 )א ,תלא(בבין השמשות גבי בדיקת חמץ ש "מן לצייו. דשרגא בטיהרא

כ דשייך אור "וע. )א א"א(ג "ופמ )ה(ואליה רבא חק יעקב וא "גומח "בבו

לאפוקי בא א "רמשההחליט תמה על המשנה ברורה שו. נר יפה אזה

משום רק שהטעם הוא מבואר להדיא שהרי , מנין לו זה, ן השמשותבי

  .שאינו בבין השמשות, שרגא בטיהרא

  אין מקדשים הלבנה בשבת ויום טוב
ם שחל בו יו אי שבתמקדשין אותה במוצ ואין: )ב, שם(א "עוד כתב הרמ

מנחם  ]רבי[ו, שלא יקדשו בליל שבתומכל שכן : וסיףה )ז(א "והמג .טוב

 ]י[הרקאנט ]בפסקי[וכן כתב . כתב הרבה טעמים על זה )עח( ]מפאנו[עזריה 

. שהוא כמקבל פני שכינה, הרואה לבנה בחדושה מברך עליה מעומד ובחוץ: וזה לשונו[ )פו(

והוי , לה מעשרהוכן אין מברכין עליה בלילי שבתות וימים טובים דשמא יש תחומין למע

רבי שלום [=ש "כתב שמהר )ז, שבועות(ל "ובמהרי. ]כאילו הלך להקביל חוץ לתחום

ח כתב שפעם "וב. )וקפב, קנז(הגהות מנהגים וכן כתב . התיר ]מנוישטאט

ועשו מעשה , אחת לא נראית הלבנה עד ליל ראשון של סוכות

אבל . ל"עכ, מאחר ואי אפשר לקדשה אחר כך, בקראקא וקדשוה

 מקור - .מאחר שיש הרבה טעמים על פי הסוד, בעניין אחר אין להקל

ל לא היה "י סג"מהר: ל"וז, )ל"הנ(ל "מנהגי מהריבוא א ה"הרמדברי 

כגון חג השבועות כי  ,מקדש הלבנה בשום יום טוב שחל במוצאי שבת

ויהיב טעמא כשם שיש תחומין למטה . ]'וב' ל בימים א"שחל בחו[= ב"חל א

ואין להקביל פני השכינה ביום טוב חוץ , ן למעלהכך יש תחומי

. ואין לומר ביום טוב ,ועוד דנראה ברכת הלבנה כעין תחינה. לתחום

דלא היה  ]רבי שלום מנוישטאט[= ש"אמנם העיד על רבו המובהק מהר

היה שלפי ש ונראה – .והיה מקדש גם ביום טוב מוצאי שבת ,מקפיד

, ולא בימות החול אי שבתלקדש הלבנה דוקא במוצמדקדק ל "מהרי

במוצאי שבת חזון לא היה ': שכתב, כמו שמשמע במנהגי תשעה באב

לא הוצרך לכן , 'ואיחר למוצאי שבת נחמו ,ל מקדש הלבנה"י סג"מהר

א ולא "נגרר הרמובעקבותיו . לקדש הלבנה בשבתשלא לפרש שנהג 

שהרי השלחן ערוך  ,וסמך על המעיין, פירש שאין לברך בליל שבת

ועל זה בא למעט מוצאי , בסתם שאין לברך אלא במוצאי שבת כתב

וכיון שלא הוזכר בשולחן ערוך שבזמן שאינו . שבת שחל ביום טוב

לא , ]אף שבוודאי בחול אפשר לברך בהם[, מוצאי שבת יכולים לברך

, שלא לברך בה] שלא הוזכר[א להוציא שבת מן הכלל "הוצרך הרמ

וכל שכן הוא כמו שכתב , ל שבתליל שייכים אף ב"הרי הטעמים הנש

     .המגן אברהם

   אין עירוב שמחה בשמחהבליל שבת 

, במי שעדיין לא קידש הלבנה, בשאלתנו דן )יז, יז(ת ציץ אליעזר "בשו

האם עדיף לקדש מבעוד , חל סוף זמן  קידוש לבנה בליל שבת קודשו

נראה  וכתב דלדעתו .יום קצת לפני כניסת השבת או לקדש בליל שבת

שהרי שלא , ולא מבעוד יום, שעדיף יותר לברך ולקדש בליל שבת

 )ל"הנ(ה ברורה וכפי שמבאר המשנ, א"לקדש מעוד יום מפורש ברמ

שהלבנה נראית  קצת  ,משותהשן לאפוקי ביבלילה דגיש א ה"שהרמ

אלא  א"ברמ ואילו שלא לקדש בליל שבת לא מצינו .ועדיין הוא יום

וקל וחומר זה יש  .שכן מיום טובל כמבשהוציא זאת , במגן אברהם

שלא  )א"במג ל"הנ, עח(ע מפאנו "ם שנתן הרממיטעאחד מהפי ללדחות 

ין דשאין מקו ,לפי שאין מערבין שמחה בשמחה ,ום טובלקדש בי

שלא , ט ולא בשבת"הוא רק ביווטעם זה , הלבנה אלא מתוך שמחה

ב כת )קנא, ג מאק(ת שואל ומשיב "בשושגם ומצא . נאמר בו שמחה

ע "ת הרמ"אך המעיין בשו – .דבשבת לא שייך טעם אין מערבין שמחה

עדיף כבוד שבת דכיון ד': וכלשונו, יראה שנתן טעם זה אף על שבת

אין , מהקבלת פני לבנה ,כלה מלכתא וקדושת יום טוב גם כן בלי ספק

כגון , וניחא במוצאי שבת ובמוצאי יום טוב, מערבין שמחה בשמחה

וכבר האריך בהערות . 'לילך מחיל אל חיל, םם הכיפוריועצרת וי

מגילה (וירושלמי  )בהעלתך(שמשמע מספרי  ,המהדיר במהדורת ישמח לב

ל להאריך במחלוקת "ואכמ. וכמה ראשונים שגם בשבת יש שמחה )ד, א

ונתעלם , ולמה נכריע כראשונים הסוברים שאין שמחה בשבת. זו

  .שבתמהחולקים ומטעם התחומין השייך לכולי עלמא ב

   ע"הרמ אין מערבין שמחה בלשוןפירוש 

 'אין מערבין שמחה בשמחה'ע "הרמתב ולולי דמסתפינא אמינא שכ

כי הרי אינו מזכיר כלל בכל  .כידוע דרכו בכךש, בלשון מושאלת

כוונתו ונראה ש .או בשבת התשובה את חיוב השמחה בקידוש לבנה

לערב הראוי אין מ ,בקדושת יום טוב וא שעוסק בכבוד השבת מאחרש

אולי מפני שבחינת  ,הלבנה אז הקבלת פניבעניין בזמן זה עיסוק 

עדיף לדחות עסק לכן ו ,קבלת שבת המלכה גבוהה מקבלת פני לבנה



  3 

וכן משמע מלשון השאלה . לילך מחיל אל חילוזה למוצאי שבת 

דתניא אין מברכים על הירח אלא  )א, כ(בההיא דמסכת סופרים '

שהרי , אמאי בלילי שבת וים טוב לא, שםבמוצאי שבת כשהוא מבו

שהשואל היה סבור , 'האדם יותר מוכן ומקודש להקביל פני השכינה

מעלת הקידוש על בליל שבת  הלבנה בקידוששיש מעלה יתירה 

לגודל מעלת , ולכך השיבו שאדרבה .שהביאו הפוסקים מוצאי שבתב

אם אף , ואם צדקתי – .כבוד אחרהשבת אין מהראוי להתעסק אז ב

אם ראיה שום  כאןמאין וכמו כן , אין שחמחה בשבת אין ראוי לקדש

  .ע יש שמחה בשבת"לדעת הרמ

   האם קידוש בליל שבת עדיף על קידוש בבין השמשות

כיון שגם . טעם נוסף כותב הציץ אליעזר להעדיף לקדש בליל שבת

אין לו אחיזה האיסור , שבתהאוסרים בליל ודעימיה  למגן אברהם

ואילו האיסור לקדש ביום  .הסודפי  מטעמים שעל בהלכה אלא

על טעמים על פי נגלה מאידך  – .קים על פי ההלכהסמבואר בפו

ואילו על טעמי הסוד מי בא , הרשות נתונה לחלק ולהכריע מסברה

, ח ועוד"ש והב"וכיון שהכריע המהר, בסוד הדברים להכריע מדעתו

בלילה מלקדש  מנין שעדיף לקדש, שבליל האחרון יקדש אף בשבת

שאז אולי עדיין אין את , או בבין השמשות, ביום משנראית הלבנה

  .החסרון של קידוש לבנה בשבת

  ביום משנראית הלבנהנה מלקדש הלבהמתירים 

ודעת תורה  )ד ,תכו, כהנא(אורחות חיים הביא הציץ אליעזר מה מאידך

בזמן שלא ש )קמד, ד בראד"תאומים אב(גור אריה יהודא בשם  )כאן, ם"למהרש(

וחוששין  ,לילההמשחשיכה קודם  יתונרא ,נראית הלבנה כמה ימים

ראיתי שדייק ו .מותר לקדש תיכף, ראהתלא שבלילה תתכסה בעבים ו

משמע , שצריך לקדש בלילה' יש אומרים'בלשון האגור שהביא בשם 

שלדעת האגור , וביאר מחלוקתם. משנראית שיש מתירין לקדש ביום

אבל . לכן זמנה רק בלילה כשנהנה, אה מאורההברכה היא על ההנ

' כמו שנראה מהגמ, המתירין דעתם שמברכים על חידוש הלבנה

ופירש  ,שהקשה רב אחא מדיפתי דליברך הטוב והמטיב )א, בסנהדרין מ(

ומה שיש , דפריך שיברך על ההנאה הטוב והמטיב] י"דלא כרש[ל "רש

זו היא על בריאת  מה בכך הרי ברכה', מחדש חדשים'לו ברכה אחרת 

. כמו כשמברכה על היין, והטוב והמטיב על ההנאה, השם ומעשהו

, כיון דהיינו אורחיה לא מברכינן, רבינאולדבריו צריך לפרש תירוץ 

שאין  )א, א רטז"מג(וכמו שאמרו . שעל ההנאה מאור הלבנה אין מברכין

ך כ על חידושה יכול לבר"וא. מברכין אלא על דבר שהגוף נהנה ממנו

  .כשרואה אותה ביום

  כמו בקידוש החודש לקדש הלבנה ביום משחשיכה מותר

, שאף היש אומרים שצריך לקדשה בלילה, והוסיף הגור אריה יהודא

אמר  )שם(דרין השהרי בסנ, מתירין לקדשה ביום משחשיכה, ולא ביום

כאילו יוחנן כל המברך על החודש בזמנו ' רב אחא בר חנינא אמר ר

זה  )ב, שמות טו(וכתיב התם , החודש הזהכתיב הכא , מקבל פני שכינה

הרי שהאסמכתא על קידוש הלבנה היא מפסוק החודש . אלי ואנוהו

 ,זו הביא שסמוך לשקיעת החמה נאמרה לו פרשהי "רשוהרי . הזה

אם כן כיון שיכולים . ה למשה מולד הלבנה משחשיכה"ו הקבהוהרא

הוא הדין . דכתיב הזה, שנראית משחשיכהלחדש החודש על לבנה 

ואין צריך להמתין עד , שיכולים לקדש הלבנה על ראייתה משחשיכה

  .ובפרט כשיש חשש שתתכסה. הלילה

  פירושו קצת' זורחת ונהנין לאורה'
הביא עוד מספר  )ה, שם(כמו כן הביא הציץ אליעזר שבאורחות חיים 

כתב שכיון שכאן כתב ש )כות' ב לסי, באר שבע קטז, וירמיז(מאורי אור 

א "ולעניין סיום התענית כתב הרמ', זורחת ונהנין לאורה'א "הרמ

כוכבים בינונים או שהלבנה ' דהיינו שיראו ג, צאת הכוכבים' )א, תקסב(

משמע שכאן בזריחה קצת סגי סמוך ', זורחת בכח ותאיר על הארץ

ייק שלעניין ד )ח, קעח, ל"הנ(גם בדברי יציב  - .הכירה בומסת, לחשיכה

ג "שתהא זריחתה ניכרת ע מקורות הוזכר רקברכת הלבנה בכל ה

תורת האדם והביא  מ .כמו לעניין תענית, ולא הזכירו  בכח, קרקע

ן ח זריחת הלבנה היא בבי"לרש, )ה ובכאן"ד, אבלות ישנה(ן "להרמב

, ב נקט זורחת בכח"תקס' ושם בסי, א"למה ששינה הרמו. השמשות

נראה שכאן  סגי בזורחת  .שהלבנה זורחת ונהנין וכאן כתב רק בעת

שרק בזורחת בכח הוא שיעורא , ת הכוכביםונהנין אף שעדיין אינו צא

דאולי  )כאן( ית השקלבמחצכן כתב וש. כוכבים בינונים' חדא עם ג

עם נראו  חד וכאן אינו שיעור א, מר זורחת בכחאפשר לחלק דהתם א

  .כוכבים'  ג

  א הנאה הוא הדין ברכת הלבנהלמברכין ברכות השחר בל

ולא [ )א ,קסז, קן טהור, ל"הנ( המאורי אורטעם נוסף לברך בעוד יום הוסיף 

פ ביום אחרון וירא מעננים "ונראה עכ' :]היה לעיני הציץ אליעזר

דמצי  ,שהוא מן האגור, שאם לדין יש תשובה, מצי לברך קודם, ברקיע

והכי , מברכין בלא נהנהשאין , בברכת השחר )ט, תפלה ז( ם"סבר כרמב

אבל אנן קיימא לן שמברכין בדברים שאינם על . נמי בברכת הלבנה

כמו שכתב הטור , הנאת הגוף אלא על סידור העולם אפילו לא נהנה

יעקב  )ב, חולין ס(וכן משמע לשון חכמים . כ הכי נמי בלבנה"א )מו(

שיתכן  ]כיון) [כמו( .נמשל ללבנה שמושלת ביום ובלילה ,הקטן

ובגמרא נקט סתם הרואה לבנה . ראוי לברכה, ממשלתה ביום

רק סברת . ם ליתא"ואפילו בהרמב, וגם הטור שתק מזה, בחידושה

ם "שהרמב] שהיא רק כיון, שרגא בטיהרא למאי אהני[האגור שכתב 

לברך קודם יכול , בנידוננואם כן  –. 'ממילא שמע מינה, מצריך הנאה

  .כיון שרוצה להמנע מלברך בשבת

  מכריע להמתין לליל שבתה
שאין  לא נזכר כללע "ושום וטור "ברמבשכיון ש, מסקנת הציץ אליעזר

הלבנה סמוך בשעת הדחק יש להורות לברך ברכת , מקדשין בלילה

, שיכול להמתין לליל שבת אולם בנידוננו. כשיש זריחה קצת ,לחשיכה

 .מתי נהנים קצת לאורה ,מכיון שקשה לשער מהות הזריחה קצת

 .ל"כהנמשמע לא א ויתר הפוסקים "יון שמשמעות דברי הרמומכ

כאמור שאלה על עצם  ברך סמוך לחשיכה ישהרי כשמויתירה מזו 

שפיר , בליל שבתואילו כשמברך , ברכה  לבטלה אינהאם  ,הברכה

 .פ הנסתר"פ הנגלה או ע"ע, איסור צדדיבכך עבר אלא שאולי  בירך

הבאה  בעבירה עד כדי מצוה  ל ידי זהלא מסתבר לומר שיחשב ע

ובשעת הדחק הרי מצאנו לגדולי עולם  .שנאמר שלא יצא ידי מצוה

והנושאי  ש המגן אברהם"כמ, שהורו וברכו ברכת הלבנה בליל שבת

יכין  ,ק"מו(ובתפארת ישראל על המשניות , ל"והשואל ומשיב הנ, כלים

להעדיף לברך יש לכן , )יק-ח  קט"או, וועלץ(ובספר דברי ישראל , )נא ובועז שם

שכל עניין הזריחה לא נזכר לעיל  באנואולם לפי מה שה –. בליל שבת

ושלכאורה כוונתו אינה , א ואינו במקורותיו ובראשונים"רק ברמ

וכמו כן שיתכן . לזריחה בכח שהיא מאוחרת יותר בבין השמשות

ואנן לא קיימא לן , שהוא רק לדעות שצריך שיהנה ממנה בזמן הברכה

ל שאינה על "הלבנה יש ראיה מהגמרא לפירוש הרשובברכת . כן

וממילא יש מקום לברך גם לפני שנהנה , ההנאה אלא על בריאתה

מקורו ו, א"רמומאידך עניין איסור הברכה בשבת רמוז ב. ממנה

אולי עדיף להקדים ולברך , ומבוסס על ענייני קבלה רמים, בראשונים

) ל"הנ(דברי יציב  ת"בשוגם ו .כשעדיין לא חלה קדושת שבת במלואה

שהלבנה  ,לשיטת רבינו תם] בימות החול[ן השמשות בבי: מסקנתו

וביותר אם יהיה  .נראה דיש להקל לברך ,מאירה יפה ונהנין מאורה

מלקדש בליל  ,יותר ראוי לקדש אזב שבת בערן השמשות לבנה בבי

  .שבת להמתירין
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 נוה אחיעזר" היכל אברהם צבי"ד הגדול "ביהמ
 ד נוה אחיעזר"א גאב"י ווייס שליט"יאות מורנו הגריבנש

 

ה א י א  ד ג ו א  ב ט א  ל ז  מ
 ד"הננו בזאת לשגר ברכותינו המאליפות למתפללי ביהמ

  א"שליט ברהם גרנטא 'ר ג"הרה

  מ"ג בשעטו"עב י"נ החתן כמר שמואל ח"הבן הבהלרגל שמחת נישואי 
  
  
  

  ח רוב נחת דקדושה "יהי רצון שיזכו לראות מהם ומכל יוצ
  .ר"אכי, מתוך בריות גופא ונהורא מעליא

  

  ההנהלה                        ד"מתפללי ולומדי ביהמ
  

 ו אין עושין כן"השתא לפני מלך ב' כו' נשקליה בשיני )= 103( פתרון חידת הדף היומי
 .)א, מז( 'ה על אחת כמה וכמה כו"ה הקב"לפני ממ

כ "ב דדריש קרא דגחלי אש דכתיב בעבודת יוה, פסחים עה' ועי
וקאמר דשלהבת בלא גחלת , אי מביא גחלת או שלהבת

צ קרא "וקאמר דלזה א' למנא משחא כו' ל כגון דשפיי"משכח
 .ו"עאכ' ו כו"למעוטי השתא לפני מלך ב

  

  = אראו' פתרון החידה לפ

אבל , אבא, אומרת ללוי] יוכבד –שלי [אמא  משה רבינו אומר
עמרם בן קהת בן [ ,סבא, אומרים ללוי] עמרם[אני ואבא שלי 

משה בן עמרם בן [קורא ללוי גם אבא של סבא ] משה[ואני ]. לוי
וגם , ]מצד האם[כלומר לוי הוא גם סבא של משה , ]קהת בן לוי

  ".אבא אמא"' בגימ" ויל" –]. מצד האב[אבא של סבא של משה 
ואילו ,אומר לקהת אבא] עמרם –שלי [משה רבינו אומר אבא 

אבל אני , כלומר אח שלי,אומרת לו בן אבא] יוכבד –שלי [אמא 
וגם בן סבא , ]משה בן עמרם בן קהת[קורא לו גם סבא ] משה[
, או גם דוד סבא]. ל"כנ, והרי לוי סבא של משה –קהת בן לוי [

  .סביכלומר דודי שהוא 
 כל הזכויות שמורות למחבר© 

  

 

 נוה אחיעזר" היכל אברהם צבי"ד הגדול "ביהמ
 ד נוה אחיעזר"א גאב"י ווייס שליט"בנשיאות מורנו הגרי

 

  

ה א י א  ד ג ו א  ב ט א  ל ז  מ
 ד"בזאת לשגר ברכותינו המאליפות למתפללי ביהמהננו 

 א"שליט אברהם גרנט 'ג ר"הרה
  מ"ג בשעטו"י עב"ח החתן כמר שמואל נ"לרגל שמחת נישואי הבן הבה

  
  
  

  ח רוב נחת דקדושה "יהי רצון שיזכו לראות מהם ומכל יוצ
  .ר"אכי, מתוך בריות גופא ונהורא מעליא

  

  ההנהלה                        ד"מתפללי ולומדי ביהמ
  

ם י מ כ ח ב  י ש  מ

  תגובות והערות לשיעורים ההלכתיים
  שהגיעו לשולחן המערכת

  
  )225 וארא( תפילה בכותל המערביבענין 

  :א"שליט רעגאלוי יצחק ה 'ג ר"ההר
, י שלזינגר שחומות הבתים סביב כותל המערבי מבטל טענת בקעה"מה שהבאתם בשם הגרע

יש לציין שאין ראיה ממה שכתב בימיו כשהיו חומות מאחורי המתפללים במרחק של פחות 
, )י"שצולמו בתקופת הגרעוכנראה בחוש בתמונות (כמבואר בתחילת דבריכם מטר כידוע ו 4- מ

ים ואם נחשוב הכותל, מה שאין כן בזמנינו שרחבת הכותל גדול ופרוץ כשדה בית סאתיים
 .המרוחקים כמעט שאין לדבר סוף

המובא (ט "לפי שיטת מהרימ :דיפות להתפלל מחוץ לקשת וילסוןמה שכתבתם שיש עו
מקום הקדשי קדשים מכוון נגד מקום קשת ) מגיד מראשית' בקונטרס דרך הקודש שבס

ויש לי הרבה ראיות לביסוס שיטה זו המתאים ביותר להמציאות לפי , וילסון ושער השלשלת
  .ז לכאורה עדיף להתפלל בפנים מקום זה"ולפי, ל והראשונים"כל המקורות שבדברי חז

עדיין לבי אומר לי שלהצמד לכותל או סמוך , ק בעניין המרחבאם כי צוד, לגוף הערותיו :.ת
כי ראו , ובזמנו העמיקו את הרחבה בכשני מטר .פותר את בעיית המרחב, ופניו לכותל, לו

וא קרובה יותר לקודש ודאי שה, ובעניין הקשת -  .שכתוצאה מההרחבה הכותל נראה נמוך
והרי רק להעיר . צריך לשקול סדר העדיפות, אבל אם יש חסרון בהעדר חלונות. הקדשים

  .באתי

  
  :א"שליט יהושע מונדשיין 'ג ר"ההר

לי משמע דענין חציף עלי מאן דמצ, )ד- ג, דף כג(, ר הזקן עם דרושי החסידות"אדמו בסידור
  .ק"ביא שכך מפורש בזוהמ )ל, צ( 'כף החיים'כמדומני שבו .בבקתא הוא במקום שאינו מקורה

  
  :ודעו "גם אני אודך"ס "מח א"שליט גמליאל הכהן רבינוביץ 'ג ר"ההר

וההיתר , ביארתם האיך מותר להתפלל שם כי אין שם תיקרה ,בענין התפילה בכותל המערבי
אפשר להקל מכמה , כ כתבתם שאפילו בחלק הרחבה שאין מחיצות"ואח', וכו, שיש מחיצות

רמז שכן אפשר , "מחיצות'יקרה ו'לא ת'ן ל'כ"ת "ר, "כותל", ד"ל בס"ובדרך רמז י .ש"ע ,טעמים
  .מהטעמים שנתבארו אצלכם היטב. להתפלל שם אפילו בלי תיקרה ומחיצות

תפילה לעני כי יעטוף ) 'א, ב"ק(ד שהנה כתוב בתהלים "אמרתי להוסיף לכם עוד רמז בס, אגב
רמז שתפילת העני בכותל , "כתל"אותיות , "י'עני כ'ל פילה'ת"ת "ר .ישפוך שיחו' ולפני ה

  .בכל לבבו' המערבי הוא שופך שיחו לפני ה

 
  
  

בפיך כי ביד ' תורת ה לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך למען תהיה והיה

ושמרת את החקה הזאת למועדה מימים , ממצרים' חזקה הוציאך ה והיה

יתרו שמביא בשם קדוש אביו ' ריש פ הכתב סופר ד"ד עפי"פ בס"יל .ימימה

גבי אחר שלא נכנס  ,)ו"חגיגה ט( ל"שפירש דברי חז ל"זצ ס"החתג "הגאון מאוה

ולידע ' דאף כי מצוה לחקור ולהתבונן במצות ה, בשלום ולכן לא יצא בשלום

אבל אם יסמוך האדם על חקירתו , דע את אלקי אביך ועבדהואותו כדכתיב 

ולהשמר מזה , ויהיה דמיונו כוזב ורע, אולי פעם ינטה דעתו ושכלו ללא טוב

יקדים לקבל על עצמו את הקבלה אשר קבלו אבותינו ונאמן עלינו כי טוב וישר 

יח ושוב אחר שכבר הנ, וגם אם שכלו לא כן ידמה לא יזיז זיז כלשהו ממנו. 'ה

ובזה , עמו בל ילך אורחות עקלקלות' הנחה כזה יחקור בחקירות על כל דבר וה

טובה חכמה עם נחלה ויותר לרואי  )א"י' קהלת ז(ס שם הפסוק "מפרש הכת

וכן הפסוק , התהלך לפני והיה תמים )ז א"בראשית י(וכן מפרש הפסוק , השמש

תהלך לפני הכוונה דה', אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת ה )ד-ט א"תהלים קי(

היינו שיהיה חוקר ועמל , י אם בחקותי תלכו שתהיו עמלים בתורה"כפירש

כי לא יוקשה לך קושיא על אחת מכל , אבל היה תמים תחלה, בתורה תמיד

', ש אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת ה"וז. ת"מצות התורה אשר צוה השי

ס בשלום ולא היה שלא נכנ" כאחר"דהיינו שהם תמימים ושוב הולכים ולא 

דהיינו שאינם עושים עולה במה , אף לא פעלו עולה בדרכיו הלכו, תמים

אתה צוית , ה רק המצוה כך היא"כיון שמאמינים בלא' שחוקרים על מצות ה

, אחלי יכונו דרכי לשמור חוקיך, שיהיה תמיד עמל בה, פקודיך לשמור מאד

שישכיל אדם , טובה חכמהוהיינו , ו סכנה"שלא אכשל בחקירות בדרך שיש בו ח

עם נחלה מאבותיו שמאמין באמונה שנחלוהו אבותיו , עם נחלה, ויחכם בדבר

ואמר ויותר , אז טובה החכמה לעמוד על חקירת הדבר אבל לא מבלעדי נחלה

לרואי השמש דעדיין יש קצת סכנה אולי מתוך חקירתו יעלה ספק על אמונת 

או השמש שעמדה בשעת מתן אבל אלו שר', האבות ואל תאמין בעצמך וכו

בפסוק וגם בך  ן"הרמב ש"כמ, תורה בזה בודאי לא תתקלקל החקירה כלל

 .ח"עכדפח, יאמינו לעולם
, המצות לפי מסורת אבות ק שתפלין של יד רומז על מעשה"ידוע מסה והנה

', לראות בעיניו ולחקור לדעת את ה, ותפלין של ראש מורה על חקירה והנה

ל שצריך להקדים תפלין של יד לשל "ולזה אמרו חז ,דע את אלקי אביך' בבחי

ל שיקדים אמונת אומן מצד קבלה מאבותיו לפני שמתחיל "דהכוונה כנ, ראש

ק "וזה גם מה שרמזה התוה, כ אמרו כל זמן שבין עיניך יהיו שתים"וע, לחקור

אם מקודם סגלת לעצמך את תכונות תפלין של יד , והיה לך לאות על ידך, כאן

יהיו תמיד , או אז ולזכרון בין עיניך. ה ומצות מצד מסורת אבותלקיים תור

', בפיך וכו' למען תהיה תורת ה, לזכרון לפניך כאשר תתחיל לחקור בעיניך

ואז מבטיחה לך , על פי מסורת אבות' שתמיד תזכור לשמור את תורת ה

תשמור לעשות ולקיים תורת , ק ושמרת את החוקה הזאת מימים ימימה"התוה

  .ק"ודו, ו בחקירותיך"ועד עולם ולא תכשל ח תהמע' ה
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