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äçéúô

בגמ' שבת )קיח ע"ב ,ורש"י במוסגר(" :אמר אביי ,תיתי לי ,דכי חזינא צורבא
מרבנ דשלי מסכתיה ]ש ָגרסה[ ,עבידנא יומא טבא לרבנ ]-לתלמידי,
ראש ישיבה היה[" .ודי זה נפסק ברמ"א )יו"ד סי' רמו סעי' כו(" :כשמסיי
מסכת ,מצוה לשמוח ולעשות סעודה ,ונקראת סעודת מצוה".
והביא בספר כל משאלותי )עמ' שלו( :שמעתי ת"ח גדול אומר לרבנו על
מה שאמרו בש"ס שבת שצורבא דרבנ שסיי מסכת עבידנא יומא טבא
לרבנ ,ומדוע לשו 'צורבא מרבנ' ולא 'תלמיד חכ' ,כי צורבא מרבנ
פירש רש"י שהוא צעיר וחריא .ולכ בדר כלל אינו מסיי את המסכת,
וכשמסיי זה 'יו טוב'...
תגובת רבנו :כי תלמיד חכ זה לא חידוש ,כי כל יו צרי לגמור מסכת.
ואמר רבנו :בתולדת אדב כתוב שלא אכל שו סעודה רק א סיי
קוד לכ מסכתאג.
ובקונטרס דר תורה )עניני סיו ,שאלה קב( כתב :יש לשאול מה כוונת
רש"י במ"ש "שגרסה" ,ומה בא לפרש ולהוסי על דברי הגמ'? וענה מר
א תענית ד ע"א ד"ה צורבא מרבנ " -בחור חרי".
ב תולדות רבי זלמ מוולוז'י.
ג לא מצאנו בתולדת אד זה ,אלא כיו"ב )פרק ו ,מהד' ירושלי תשמ"ז עמ' קד(" :וג
היה דרכו ללמוד לפני כל סעודה לאחר שישב על המקו שהיה מוכ לאכול ש עני
של מהלכות הש"ס כפי שהקרה הזמ לפניו ,יהיה ארו ששת דפי או קצר ארבע או
חמשה שורות ,ועוד עני של מהאגדות על ש מאמר חז"ל".
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שליט"א" :לא בשמיעה בלבד"ד.
וכתב ש בביאור הדבריה ,דהנה בס' מגדי חדשי )עמ"ס ש( הביא
מהגהות מהרי"ד לתורת כהני ,שהנה מצאנו בע"ז )יט ע"א( "ואמר רבא
לעול ליגריס אינשי ואע"ג דמשכח ,ואע"ג דלא ידע מאי קאמר" ]פי'
רש"י ,שאי רבו יודע לפרש לו כלו[ ,שנאמר )תהלי קיט ,כ( 'גרסה נפשי
לתאבה' ,גרסה כתיב ולא כתיב טחנה ]פירש"י גרסה ,לשו )ויקרא ב,יד(
גרש וכרמל ,שלא היה טוח הדק אלא כריחי של גרוסות המחלקי
חיטה לשני או לארבע לצור מאכל .גרסה נפשי לתאבה ,מרוב תאותי
לתורה הייתי שובר לפי היכולת ,אע"פ שאיני טוחנה הדק ליכנס
לעומקה[.
נמצאנו למדי ,כי אביי אמר דבריו על צורבא מרבנ שלמד את המסכתא
בגירסא בעלמא ,ולא למדה בעיו כראוי ,ואעפ"כ אמר אביי "עבידנא
יומא טבא לרבנ".
וזו כונת המדרש )לקח טוב ס' צו( ש"כל המשלי מסכתא צרי לעשות
יו"ט לחבירו" ,היינו כשמשלי מסכתא בגירסא בעלמא בלבד" ,כל שכ
שמשלי לימודה"  -היינו שמשלי אותה כראוי בעיו ועומק.
ועוד כתב ש בכוונת רש"י ,שבא לאפוקי מא גמר לכתוב המסכת,
שבזה אי לעשות יו"ט ,אלא בגמר לימודה ממש ,עי"ש.
ובקונטרס הנ"ל הביא את דברי שו"ת פרי השדה )ח"ג סי' קפב( ,שביאר את
דברי רש"י באופ אחר והעיר עליו ועי"ש ,וציי לפניני רבינו הקהלות
יעקב )עמ' יג(" :לחזור על מסכת שלמד במש הלילה כדי לערו סיו
בערב ר"ה" .בספר שער המועדי )קיצור הל' פסח( הלכות פסח בהערה
ד ראה להל פרק ב סעי' ד ,דעת רבינו בזה ,שצרי ללמוד בפה דווקא ,ומה די סיו
במי שלמד בהרהור או בשמיעה מאחר.
ה ראה הע' הקודמת כוונת רבינו .ולפי"ז מש"כ כא אי זה הביאור בדעת רבינו ,אלא
שהדברי נאי ועומדי בפני עצמ ,וראינו להביא כא.
ח
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לג .עי' ארחות רבינו )ח"ב עמ' נז אות ח( ששמע ממר שליט"א שמי שאי
לו סיו לשמוע ונא' ללמוד מסכת הוריות בשעה אחת ולעשות סיו
ולאכול ,והערתי לו שזו מסכת קשה למי שלא למד אותה ואי אפשר
להבינה בשעה אחת .ומר שליט"א פתח מסכת ע"ז )יט ע"א( וקרא" :אמר
רבא לעול ליגריס איניש ,ואע"ג דמשכח וא על גב דלא ידע מאי
קאמר ,שנאמר גרסה נפשי לתאבה גרסה כתיב ולא כתיב טחנה".
ותמהתי על זה והקשתי לו מדברי המג"א ומשנ"ב )סי' נ ס"ק ב( שכתב" :מי
שאינו מבי צרי ללמוד ולהבי ,שא לא כ אינו נחשב ללימוד" .וענה
מר שליט"א :בכל זאת מצות קריאה יש לו ויכול לעשות סיו בערב
פסח ולאכול ]א"ה נ"ל דרק בדיעבד[ )א"ה עי' מגילה יח ע"א במבואר
שמקיי "מצות קריאה" אע"פ שאינו מבי לשו הקודש ויל"ע( .עוד אמר
לי פע אחרת שהרמח"ל )בסו קונטרס דר ע החיי( חולק על המג"א
הנ"ל וס"ל דא מי שאינו מבי נחשב לימוד ומקיי מצות "והגית בו יומ
ולילה" ,והחזו"א פסק כדברי הרמח"ל בזה ,עכ"ד .וא"ה מצאתי אסמכתא
לדבריו מרש"י שבת קיח ע"ב עי"ש ודו"ק ,עד כא מהספר הנ"ל .ועי"ש
מה שציי לגבי סיו שלמד בשמיעה או בהרהור ,ויובא בעז"ה לקמ.
ובקונטרס קרוב אלי )פרק יא( שו"ת בש מר שליט"א ,על מה שכתוב
בגמ' שבת )סג ע"א( "ליגמר אינש והדר ליסבר" ,שזו עצה טובה) .ולא
חיוב(.
מצאנו עוד בעני הסעודה לגמרה של תורה ,בדברי מר שליט"א בספרו
טעמא דקרא עה"פ במלכי )ג ,טו( "ויק שלמה והנה חלו ויבא
ירושלי וגו' ויעשה משתה לכל עבדיו" ,ובריש קה"ר מכא שעושי
סעודה לגמרה של תורה ,וקשה מה עני זה לגמרה של תורה .וי"ל
דגמרה של תורה היינו בש"ת כשגומרי הקריאה של התורה ]וכמ"ש
הרמ"א באו"ח סי' תרס"ט ביו"ט האחרו של סוכות קורי שמח"ת ,לפי
ששמחי ועושי בו משתה לגמרה של תורה[ ,ולכאורה היה אפ"ל שאי
זו גמרה של תורה כלל ,כיו שעדיי לא למד ג התורה שבע"פ כולה
ט

 שיח הסיו 

שהיא פירושה של תורה שבכתב .א ממה שעשה שלמה המל סעודה
כשנתבשר על החכמה ,אע"פ שבודאי עדיי היה צרי ללמוד ולעסוק
בתורה ,מוכח דעושי סעודה ג כשלא החכי בפועל כל הצור רק בכח,
וה"נ בגמרה של תורה שבכתב החכי בכח שיהא יכול לעסוק בתורה
שבע"פ ,דליכא מידי דלא רמיזי בתורה שבכתב וא יזכה יבי ,עכ"ל) .ועי'
בפתיחה לספר יומא טבא לרבנ עמ' כ-כג(.
*
בפתח השיח ,אבוא בזה להודות לבורא כל עולמי ,אשר זיכני להסתופ
בבית ה' ,ועל שפתח פתח לי בבית מרנא פאר הדור מר רבינו בעל דר
אמונה שליט"א ,אשר הקדיש מעתו וזמנו היקרי מפז ,וענה בסבר פני
יפות על כל שאלה ושאלה ,ולאחר מכ עבר על מה שכתבתי מפיו והגיה
הגהותיו תיק והוסי כהנה וכהנה.
ועוד זכינו כי רבי שותי ממימיו וקבעו דבריו בספרי לאי מספר,
התודה לה אשר דלו מבאר מי חיי ,ומה ומיני תסתיי שמעתתא
דא דהלכות סיו.
והנה אי אנו יכולי לומר כי כילינו מלאכתנו ,כי תורת רבינו מר
שליט"א ארוכה מיני י ורחבה מיני אר ,ושמועתיו מתבדר בבתי
מדרשות מד ועד באר שבע ,ובכל רחבי עול התורה.
ובקשתנו בזאת ,כי כל מי שיש בידו עוד שמועות מרבינו מר שליט"א
בעניני סיו מסכתא והמסתע ,או כל הערה ותיקו שמצא בקונטרס זה,
שישלחנו ,ובעזה"ש יובאו הדברי בשלימות וכתיקונ בספר שאנו
עתידי להו"ל בעזה"ש בקרוב ,ובו נביא ג את ההדר והקדיש ע
פניני וביאורי אשר דלינו מבאר מי 'חיי' מר שליט"א.
יה"ר שיזכה מר רבינו שליט"א עוד רבות בשני ,להאיר עיני ישראל
בנוע זיו תורתו.
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*
בסיו עלי ג להודות לכל העוזרי והמסייעי ,ובמיוחד לאבי מורי
הרה"ג ר' אברה שליט"א ,שהגדיל חלקו בשותפות עמי ,ולאמי מורתי
מרת רות שתחי' ,על כל מה שעשו למעני עד היו הזה .יה"ר שיזכו
לנחת מכל הצאצאי .וכ את מו"ח הר"ר ברו לייב סופר שליט"א
וחמותי שתחי' שמסייעי לנו בכל יכולת ,יה"ר שימלא הקב"ה כל
משאלות לב לטובה.
ולתור הכה הצדיק החפ בעילו שמו ,שתר חלק מגופו ,שיזכה
לבריאות איתנה ,והוא ורעיתו שתחי' יזכו לרוות נחת מילדיה.
כמו"כ עלינו להודות לארגו הנפלא "מתנת חיי" ,שכשמו כ הוא ,הצלת
חיי כפשוטו ,ובגעגועי נעלה לראש את זכרו של הוגה ומייסד הארגו
איש תבונות ורב פעולות הרה"ג הרב אברה ישעיהו הבר זצ"ל,
שנסתלק לדאבו לב מוקיריו וחבי-חייה לו ,בל' בניס תש"פ.
התודה ג לידידי העור המוכשר החפ בעילו שמו ,שיגע ותיק למע
יצא לאור בשפה ברורה ובנעימה.
אחרו אחרו חביב )בראשית רבה עח ,ב( ,לנוות ביתי מרת לאה שתחי',
אשר עומדת לימיני בכל התקופות שעברנו ומסירה מעלי כל הטרדות
כדי שאוכל לשבת ולעסוק בתורה ,יה"ר שנזכה לגדל צאצאינו לתורה
ולחופה ולמעשי טובי ,ונזכה ל"ותחזינה עינינו בשוב לציו
ברחמי".
קונטרס זה ,יוצא לאור עול לרגל שמחת הכנסו לעול תורה ומצוות של
בננו יקירנו ישראל נ"י ,יה"ר שנזכה לרווח ממנו ומכל צאצאינו רוב נחת
דקדושה.

יא
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 פרק א
 דיני ומנהגי סיו מסכת
הסיו
א .מעלה גדולה היא לסיי כל מסכת שלומד עד גמירא  ,והוא
בכלל מה שאמרו "המתחיל במצוה אומרי לו גמור"ז ,ואמרו
בזוהר "מא דזכה למסכתא חדא ,ירית עלמא חד"ח ,וכ ראוי
לעשותט ,ויש בזה מצוה גדולהי.
ו

וסדרהלימודשלמרןשליט"א,יובאלהלן.
ז

בס' שלום ירושלים )תשובות מרן בעל ה'קהלות יעקב' אות ט(" :אבי
זצוק"ל אמר לי תמיד ,שצריך להקפיד לסיים כל מסכת שמתחילים ,ואמר
לי בזה שני טעמים א.שזה שאלה של נדר,כשמתחיל מסכת ולא מסיימו.
ב .שזה לא כבוד המסכת להתחיל ולא לסיים .לכן גם בשנים שאמר
שיעורים בישיבות הק' ,באם לא הספיקו ללמוד את כל המסכת על סדר
השיעורים,היה מקפיד להשלים לעצמו את כל המסכת מרישא עד גמירא,
עכ"ל הטהור) .ועי' כל משאלותיך עמ' תקמב ,שכן אמר הח"ח זצ"ל,
יעו"ש(.
ח זה לשון הקדמת תיקוני זוהר יב ע"ב" :וכל מאן דזכה להלכה חד ירית
עלמא חד ,כל שכן מאן דזכה למסכתא חדא או לתרין או לשתין דאתמר
בהון 'ששים המה מלכות' ,דכל מסכתא מטרוניתא איהי בגרמה" ,וכו',
עי"ש גדולת המסיים מסכת .בס' כל משאלותיך עמ' תקמב ,דברי מרן
שליט"א לארגון "מאן דירית"" :כבר אמרת את החז"ל  -שמי שיורש
מסכתאיורשעולם,ופירושה'עולם'המוזכרכאן,מהאנויודעיםכיצדומה
היא,אך הרי יש ש"י עולמות וכמבואר בחז"ל שיש ש"י עולמות לכל צדיק,
ועל כל מסכת יש עולם אחד בפני עצמו לשון הזוהר הוא:כל צדיק וצדיק
איתליהעולםבפניעצמווכלמאןלהלכהחדיריתעלמאחד,כלשכןמאן

יג
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ב .ישתדל לסיי בדבר טוב .וא העני מסתיי בדבר רע יחזור
על העני הקוד כדי שיסיי בדבר טוב ,או ילמד מהמסכת
הבאהיא.
ג .נוהג לגמור המסכת יו קוד הסיו )ולהשאיר קטע לסיו ( ולא
לגמור מוקד יב ,דהיינו רק באותו יו ולמחרת )ועי' הערהיג( .וראה
להל מנהג מר שליט"א בערב פסח שחל בשבת.

דזכה למסכתא חדא או לתרין או לשתין דאתמר דהון ששים המה מלכות
דכלמסכתאמטרוניתאאיהיבגרמה" .
בקונטרס דרך התורה ,תשובה קלא ,לגבי השאלה איזו מסכת ראוי לאדם
שיקבע בה תלמודו כל ימיו ,ענה מרן שליט"א :אין שום חילוק בין מסכת
למסכת,עי"שהמקורועוד .
ובקונטרס קרוב אליך שאלה כד ,בא' מהמכתבים :שאלתי ממרן שליט"א
אודות מש"כ האור החיים )דברים כו ,ה( וז"ל :והתורה והמשפטים בארו
אותם חכמים בששים מסכתות כמנין "טנא" ,שזולת זה הגם שיעשה כל
מצוות שבעולם ישרף הוא והם.ע"כ.ומרן השיבני :כי מי שאינו יודע ש"ס,
עלוללהגיעלכך,ר"לשישרפוהורח"ל.ע"כ.מהכוונתמרןשליט"אשעלול
להגיע ,האם מכיון שלא ידע את ההלכות וכו' ,וממילא יכשל ויכשיל...
וענה:נכון.
ט עי' כתובות יז ע"א ,ובח"א למהרש"א שם ,ובפי' ר"ש משאנץ לתורת
כהנים,פ'קדושים,פ"טאותי)הובאביומאטבאלרבנן(.
יבקונטרסהנ"לתשובהה:איןחיובלעשותסיוםעלכלמס'עםמניןכיבוד
וקדיש ,אבל יש מצוה ,וא"צ מנין .וכן בתשובות הגר"ח חלק ב עמ' רטז,
ומקורועי'יםשלשלמהב"קסוףפ"ז.
יא

אלא,פרקעאותג:מנהגוכשלומדעניןבפורענותכגוןבמס'מו"ק,ומגיע
לפרק אליו מגלחין ,לא מפסיק באמצע ,אלא מסיים את כל הפרק ,שלא
לעמוד באמצע פורענות .ועי'מישרים אהבוך דענה מרן שליט"א:יאמר ר'
חנניאבןעקשיאוכו'.יעו"שעודבאריכותמעמ'שיד,ומקורותביומאטבא
לרבנן.

יד
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ד .כשמסיי מסכת ,מצוה לשמוח לגמרה של תורה ולעשות
סעודה של מצוהיד ,ונכו לעשותה ברוב ע לכבודה של תורה"טו.
ואי לחוש בזה ליוהרא ,ואדרבה ,ממנו יראו ויעשוטז .ומצוה
גדולה להשתת ולשמוח ע המסיי יז ,והוי עת רצויח.
יבאלא,פרקמהאותג.וציינושםלש"ךיו"דסי'רמזס"קכז,דמשמעשאין
צריך לסיים מיד ]בשם שו"ת מהר"ם מינץ סי' קיט[ .ובערוך השולחן יו"ד
סי'רמו סעי'מד,הראה מקורו מגמ'מועד קטן ט ע"א "איבעי ליה לשיורי
פורתא",עי"ש.
יג

יומא טבא לרבנן תשובה כג ,ענה מרן שליט"א:יום יומיים אפשר )דהיינו
זמן מועט( ,דודאי לגמור היום ולעשות סיום בעוד זמן מרובה אי אפשר.
ובאוריתא תשובה ז :לא יותר מדאי .וכן בספר אשיחה ח"ב ענינים שונים,
ובס'דרך שיחה ח"ב עמ'שמט:עד מתי שיש לו שמחה,וזה כמה ימים ולא
יותר.איןלזהטעםאםזהיאריךיותרמכמהימים.
יד

שבת קיח עב וכן פסק הרמ"א יור"ד סי' רמו סעי' כו ועי' במבוא ליומא
טבאלרבנן.ובעלישי"חתשובהב,עניניסיום:מצוה.

טו עי' שו"ת מהר"ם מינץ סי' קיט )ועי' לעיל אות ה ,שכתב מרן שליט"א
שא"צ מנין,וכן מנהגו כמובא בספר אלא ,פרק מה אות ד,חוץ מערב פסח
שמסייםברובעם(.
טז דרך שיחה ח"א עמ' תקד :שאלה :עושה סיום במעמד עשרה בני אדם,
וחושש לדברי חז"ל )ב"מ כג ע"ב( שישנה במסכתא שלא לפרסם שיודע
מסכת .והשיב מרן שליט"א :לתועלת הוי ,שעי"ז מזרז גם את האחרים
ללמוד .ובקונ' קרוב אליך שאלה כג ,הוסיף והקשה ,דאולי יש לחלק
דבגמראאייריכשאחריםשואליםאותו,דאזישלולשנות,משא"כשעושה
'סיום מסכת' דמצוה הוי ,לא שייכא בהו שינוי בדיבורו .והשיב מרן
שליט"א:אםלהתגאות,בכלגווניאיןלעשות .
ובס' דברי שמואל על המועדים סי' יג  -קונ' דבר הסיום ,אות לט ,ביאר
דבריו ,שהוא כפי שנתבאר מהספר חסידים וסיעתו ,דכשהוי לרצון עצמו
וכבודו אין לעשות אפילו מצוה,משא"כ בשיהוי לכבוד התורה .וגם ראיתי
אחרי רואי ,מש"כ בזה בספר בתורתו יהגה )ח"א בריש הספר עמ' (20
דנשאל מרן שליט"א על זה גופא ,דכתב בס' חסידים )סי' פד( "אל ישמח
לבבך אם יכבדוך ,כי לפי הכבוד וההנאה שיש לו לאדם בעוה"ז מנכין לו
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]הלכות ומנהגי מר שליט"א בסעודה זו יתבארו להל פרק ג[.
ה .ודורשי מעניני המסכתיט ,ונהגו לומר דרשת 'הדר' שנועצי
סו המסכת בתחילתה ,להורות כי אי ק לתורתנו ,וכל חלק
ממנה אי לו גמר ותמיד נעו סופה בתחלתהכ) .ועי' הערהכא(.
מזכויותיו לעוה"ב ,והנה במה שנוגע בבין אדם לחבירו ,כתב המסילת
ישרים )פרק יט( שישתדל לעשות לחבירו כל קורת רוח שיש בידו' ,בין
בעניני הכבוד' ,בין בכל שאר הענינים" עכ"ל .ואמאי במה שנוגע לזולתו
ל"א שנחשב שגומל לו רעה ,במה שמאכילו את חלקו של העוה"ב כאן
בעוה"ז.וענה:השניבידולאלהשיםלבלזהולאליהנות,עכ"ד).והביאשם
דבריהפלאיועץ,ע"עשםבעמ'תח( .
ובארחות יושר )גליון  5שבועות תשע"ה( לגבי סיום הש"ס ,לעשות סיום
גדול וחושש מעין הרע ,השיב מרן שליט"א :אין עין הרע בתורה ואין מה
לחשוש מזה,ואדרבה,כדאי לעשות בציבור שכן יראו אחרים וילמדו ממך
שאפשר ללמוד את כל הש"ס ויעשו כן אף הם .והוסיף עוד רבינו ואמר,
שכעין זה מצינו ברמ"א לגבי צדקה) ,יו"ד סי' רמט סעי' יג( שראוי לתת
צדקה בפרסום כדי שאחרים יראו וילמדו לעשות כן אף הם ,והוא הדין
בתלמוד תורה.ובס'כל משאלותיך ,עמ'שלז ,גם בחור שעושה סיום הש"ס
בביתו ויבואו שכנים ולא חברים ,ילמדו ממנו וידאגו שבניהם גם הם יעשו
סיום,וכבודהוריםקודםלברובעםבישיבה,יעו"ש.
יז

יש"שב"קסוףפ"זמלשוןהגמ'בשבתהנ"ל.

יח דרך שיחה ח"ב ,עמ' שנב ,ושם ענה מרן שליט"א שהמקור לזה :שכן
איתא בספרים וכן סברא הוא ,יעו"ש .וכן ידוע ממרן שליט"א בכל פעם
שעושה סיום שנותן מ"יין הסיומים") .וביומא טבא לרבנן צויין לס' משנת
יוסףדרשותומאמריםח"אעמ'שלגאותג,הסברמהשהואעתרצון(.
יטמנהגיםדק"קוורמיישא,סי'ריג.
כ

עי'יומאטבאלרבנן,שערהעיונים,סי'יג.

כא דרך שיחה שם ,מה לומר בסיום מס'ע"ז:הנה מס'ע"ז מסתיימת בהאי
לישנא" :א"ל אידנו מאי עבדת באורתא" ,וכתבו שם התוס' )ד"ה אידכר(
שלא עבר איסור,ומ"מ ישראל אינו עושה כן.והוסיף מו"ר:כל יהודי צריך
לומרלעצמו"אידכרמאיעבדתבאורתא"! 
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אמירת נוסח ההדר
ו .לאחר סיו המסכת ,נוהגי לומר "הדר על" וכו'  -היינו
שנשוב ונשנה אות )את המסכת(כב ,והוא מועיל לזכרוכג .ואומר כ
ג' פעמי כד .ואי צרי לומר בלי נדר ,ועי' בהערהכה.
עוד הוסיף מו"ר בבדיחותא :הם למדו מס' ע"ז שהיא מסכתא של אברהם
אבינו,כמו שאמרו בגמ')שם יד ע"ב(שלאברהם אבינו היתה מס'ע"ז של
ארבע מאות פרקים ,ויש להם נס שלא היו בזמן א"א ,שאם כן היה להם
ללמודעודשצ"טפרקיע"ז!
כב

תשבי ערך הדר.ובשו"ת מהר"ם מינץ סוף סי'פה":כמו שכתב אחר כל
פרק או אחר סיום מסכת 'הדרין עלך' ,כלומר מאחר דסיימו הפרק או
המסכת השמר לך פן תשכח את הדברים כו' ,חזור בהן שלא תשכח" .ועי'
בחלק האגדה בשם מרן שליט"א דהוי תפילה .ובשערי דן עמ'צו :הוא לא
מחויב )להגיד( ,אסור לשנות ממנהג ישראל ...כל מה שמודפס בגמרא
שיגיד.
כג

כך נרשם בראש נוסח ההדרן הנדפס בסופי מסכתות המשניות והש"ס
מאז הדפוסים הראשונים ,ועיין מש"כ ביומא טבא לרבנן בפירוש ההדרן
הארוך.
כד אלא ,פרק מה אות י:כשלומד גמרא נזהר שלא לעצור בסוף פרק,אלא
אומר ג' פעמים הדרן וכו' ,ומיד מתחיל משנה מפרק הבא .וא"ל מקורו
דאיתא בעובדיה )א ,יב( "ואל תעמוד על הפרק" ,ופירש"י מכאן שאסור
להפסיק בקריאת שמע בין פרק לפרק ,והיינו שלא יעמוד בסוף ענין .והוא
מס'האשכול )אלבק(ח"א עמ',160בשם רב האי גאון".הגורס פרק אחד"
יעו"ש.וכן נדפס בנוסח ההדרן בסוף מסכתות הש"ס )ובס'האשכול מהדו'
נחל אשכול ח"ב עמ',50לא נזכר לאומרו ג"פ(.וראה עוד יומא טבא לרבנן
בפירוש ההדרן הארוך,ועי"ש בס'וזאת התורה שע"י שחוזר ג'פעמים הוי
ד'פעמים,ע"פ גמ'עירובין נד ע"ב ובקונטרס קרוב אליך פי"א תשובות לז
לח הביא דברי היעב"ץ שם דפי' דדוקא בימיהם )יעו"ש( וכ' ע"ז מרן
שליט"א":טובללמודד"פומועיללזכרון".ובתשובהלגשם,אםלחזורמיד
על המקום או למחרת,השיב":כרצונך".ושם תשובה מט,הקשה ממגילה
ועי' "יגעת ומצאת וכו'" ,לכאו' משמע דאין תועלת בריבוי החזרה על
הלימוד ,דהא בס"ד תליא מילתא ,והשיב מרן שליט"א :בודאי יש תועלת
ועי"זישס"ד.
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ז .ואחר כ מזכיר עשרת בני רב פפא ,והוא מועיל שלא ישכח
תלמודוכו .ונות שבח והודיה לקב"ה שש חלקינו מיושבי בית
המדרש וכו' ,ומתפלל על העתיד שיהיה חלקו בתורה ושלא
תמוש התורה מפי זרעו וכו' .וכבר נדפס הנוסח בסופי מסכתות
כז
הש"ס ) .ויובא בשער ההדר ע ליקוט ביאורי ונוסחאות ממר שליט"א,
יזכנו המקו להו"ל בס"ד בקרוב( .ואח"כ מתחיל משנה ראשונה
ממסכת הבאהכח.

כה יומא טבא לרבנן תשובה א ,ענה מרן שליט"א:לא צריך לומר בלי נדר,
שהרי אין מתכוונים לנדר אלא מתכונים לבקשה.שערי דן עניני ת"ת וסיום
מכוונים לבקש מהקב"ה שיזכו לחזור .ובס' אלא פרק מה אות ד ,ואינו
מקפיד לומר הדרן עלך "בלי נדר" .ובתשו' להרה"ג ר' אברהם יהודה
ויסברגשליט"אהשיב:זותפילהולאנדר,וגםבהדרןשאומריםביןהפרקים
לא צריך לומר דהיינו הך .ועי'לעיל הע'יז בשם המהר"ם מינץ שאומרים
בסוףכלפרק(.ע"עיומאטבאלרבנןבפי'המלה'הדרן'דאםזהלשוןחזרה
לכאורה צריך לומר בלי נדר,אבל אםמלשוןהידורלא צריך לומר.אבל כ'
לנו ידידינו הרה"ג ר' יצחק ליסיצין שליט"א דמרן שליט"א שפירש מלשון
בקשה ,אינו מפתח מלשון הידור ,אלא מלשון חזרה ,שמתפללים לקב"ה
שיזכנו לחזור שוב על המסכתא ,ולכן אי"צ לומר בל"נ) .ע"ע יומא טבא
לרבנןפ"אהע'כ( .
כו

ויעויין בעזה"ש בפי' ההדרן יזכנו הקב"ה להו"ל בקרוב ,שהעתקנו מס'
שיח השדה ח"א נט ע"א סוף קונטרס מראה מקום ,רשימת בני רב פפא
שרשם מרן שליט"א.ועי'ספר יוחסין מאמר השני אות דלית ערך דארו בר
פפא,וביומאטבאלרבנןבארוכה.
כזיומאטבאלרבנן,תשובהב,במענהלשאלתינודישכמהנוסחאותבנוסח
ההדרן,ענהמרןשליט"א:אניאומראתהנוסחהנדפסבגמ' .
כחאלא,שםאותה.יומאטבאלרבנןתשובהלה.

יח

 שיח הסיו 

ח .בסיו משניות נוספו בו עוד דברי שבח וברייתא דהשיר
שהלוי וכו' )ג זה ליקטנו בס"ד מדברי מר שליט"א וכנ"ל( ,עי'
הערהכט .ויש שכתבו שאי מזכירי בני רב פפא בסיו משניותל.
ט .ג מי שלא סיי המסכתא ומשתת בסיו  ,יכול לומר ההדר,
והרי הוא כנטפל לעושי מצוה שהוא כעושי המצוה )מכות ה
ע"ב(לא.
הקדיש
י .א יש עשרה יאמר קדיש ,וטוב לחזר אחר עשרה כדי לומר
קדישלב ,ואומרי קדיש הגדול ,א כשמסיי בשבתלג ,ועי' להל

כט באוריתא ,בהדרן המבואר הע' 29וז"ל:במקור ובהדרן הנדפס במשניות
נפתחת התוספת במילים" :להודות ולהלל" ,אולם פתיחה בזו חסירה ,כי
לא נאמר בה על מי מוטלת הדרישה להודות ולהלל ,ואמר לי ]מרן
שליט"א[כי נראה לו שיש להוסיף בפתיחה תיבת "עלינו",וכך י"ל "עלינו
להודותלהלל"וכו'.
ל מנהגים דק"ק וורמיישא עמ' קיז ,הגהה )מכת"י בנו של ר"י שמש( ,ד"ה
מסייםבדרשה,ושםהע'21מהמהדיררב"שהמבורגריעי"ש.
לא קונטרס דרך תורה תשובה קה )וביומא טבא לרבנן,שו"ת משנה הלכות
חי"א סי' תמט יעו"ש ,והובא סמך לדבר ממהרש"א בח"א ,שבת קיח ע"ב
ד"הצורבאמרבנן"...כאילוחזינאדכולםלמדובשלימותעדסיומא".
לב אלא פרק מה סעי' ד בכל סיום מסכת במשך השנה אינו מקבץ עשרה
אנשים לקדיש.ובס'אש התורה תשובה סז בשו"ת תורת חיים ,דעדיף אך
אין צורך לקרוא למנין).וביומא טבא לרבנן בענין הקדיש פרק א סעיפים י-
טויעו"ש(.
לג

תשובות הגר"ח מהדורא בתרא ח"ב תשובה תתתתשל ,דרכי יוסף צבי
עמ' קע ולא חיישינן שאומרים אותו גם בשעת לויה )עי"ש בהע' ב' בשם
הגאוןר'עקיבאאיגר(ועי'לקמןבעניןסיוםמס'בשבת.

יט
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בשער ההדר ביאורי הקדיש מדברי מר שליט"א ונוסחאות שלו
בקדיש.
יא .קדיש זה לכתחילה יאמר אחר שאמרו דברי אגדה או פסוקי ,
א א אינו יודע את נוסח ההדר יכול לומר את הקדישלד.
יב .דעת מר שליט"א דא יש למסיי אב וא לא יאמר קדיש
זהלה ,ויתו קוד לו ,דיתכ דדינו כקדיש הנאמר על פסוקי
ומדרש ,וא"כ זכות בעלי החיובי קודמת למסיי  ,וג בינ לבי
עצמ יחולו דיני קדימה )כמו שסידר הביה"ל סי' קלב יעו"ש(לז.
יג .ג במקומות שנהגו שכמה אבלי אומרי קדיש יחד ,מכל
מקו בקדיש שאחר סיו מסכת ראוי שרק אחד יאמרלח.
יד .קטני המסיימי מסכת ויש ש עשרה גדולי  ,המנהג
שקטני אינ אומרי קדיש לאחר לימוד לט.

לד

עי'יומאטבאלרבנןפרקאסעי'יאובתשובהשםכ'ההדרןלאמעכב.

לה שאילת רב ח"א פ"א תשובה לז,אשיחה ענינים שונים עמ'תא,וביומא
טבא לרבנן תשובה ג :יכול לכבד אחר )כגון אבל( בקדיש זה .ועי' בעלון
דרשו )מס'  3אב תשס"ה( בשם מרן שליט"א דאין לומר קדיש דרבנן מי
שיש לו הורים) .יעו"ש דיש שחולקים( .וביומא טבא לרבנן פ"א הע' לט
בשםשו"תאבןהשוהםסי'כ,דקדישזההויכתפילה,דמישישלואבואם
אומר קדיש בתפילה,וכנראה דדעת מרן שליט"א בגדר קדיש זה דהויכמו
קדישיתום.
לו

קונטרסשערישיחתשובהשלא.

לזאוריתאתשובהטו.
לחעי'בס'מנהגיביתהכנסתחזו"א-לדרמןובמקורות .

כ
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להתחיל מיד מסכת אחרת
טו .כשמסיי מסכת נוהגי להתחיל מיד מסכת אחרת ,כדי שלא
לית פתחו פה למקטרג לקטרג ,ומנהג מר שליט"א להתחיל את
המשנה מהמסכת החדשה מיד לאחר ההדר קוד הקדישמ.
טז .א כבר התחיל קוד הסיו מסכת אחרת )וכגו שהשאיר מעט

לסיו  ,ובי כ ובי כ התחיל מסכת אחרת( יתחיל מסכת שלישיתמא.
השמחה ביו הסיו
יז .נהגו לאחל 'מזל טוב' למסיי  ,ד'בעת קיו מצוה כזו שאינו
מחויב בה ,הוא זמ מסוגל שתחול הברכה שיהיה לו "מזל טוב"מב.
יח .לא נהגו לבר שהחיינו בסיו מסכת ,או בסיו הש"ס כולו
אפילו בפע הראשונהמג ,ויכול לפטור בפרי חדש או בגדמד.
לטאוריתאתשובהטז.ובקובץגליונותמריחניחוח)תשעגגליון156חלקג(
"שהאבאיגיד".
מ

ודלא כמנהג העולם .ובתשובה לה דס' יומא טבא לרבנן :אחרי ההדרן
מתחיל המשנה מהמסכת החדשה ואח"כ אומר הקדיש,וכן בס'אלא פרק
מה אות ה ,ועי' בטור אורח סי' תרסט ,ח"א למהרש"א ,ע"ז יט עא )הובא
ביומא טבא לרבנן פ"א הע' מו יעו"ש עוד( ,ובב"י סי' רפב לגבי שמחת
תורה קדיש רק אחר הספר השני יעו"ש.וביומא טבא לרבנן בפירוש ההדרן
הקצר )עמ'רסז(הביא מספר ויצבור יוסף בר ח"ג סי'יג שכן מנהג בני תימן
)שאמי(יעו"ש.
מא

יומא טבא לרבנן תשובה נ.ובס'כל משאלותיך עמ'שמב אם אינו יודע
מה להתחיל" ,יתחיל איזה מסכת שירצה ואח"כ יכול לשנות ללמוד דבר
אחר".

מב דרך שיחה עמ' שנב .וראה לעיל הע' לה משמח"ת וביומא טבא לרבנן
פ"אהע'נא,צייןלמש"כבדבריקהלתעמ'360לגבישמח"ת.

כא
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יט" .לא שמענו" שילבשו בגדי שבת בסיו מסכתמה.
כ .אי שמחת הסיו מ הדברי הפוטרי מתחנומו.

מג אוריתא תשובה כ.ובקונטרס שערי שיח תשובה שכט ענה מרן שליט"א:
מהשלאנתקןבש"סאיןלנולהוסיף.
מד

עי'יומאטבאלרבנןפרקאסעי'יטובמקורותיעו"ש.

מה כן ענה מרן שליט"א ,יומא טבא לרבנן תשובה יג] .אבא )מרן בעל
הקה"י(היה נוהג לעשות כל סיום מסכת בשבת  -בס'לשכנו תדרשו ח"א
עמ' מא ,מרן הקה"י היה משנן בכל שבוע סדר משניות ,והיה עושה סיום
בכל שבת בסעודת הבוקר יעו"ש )א"ה ועיין לקמן בענין סיום בשבת([ וכן
בס'בגדי שבת פרק ה תשובה מג )א"ה צל"ע מאי שנא מתשובה מד לגבי
הכנסתס"תדענה:למהלא,הולכיםלעשותמצוה,א"כפהשמסייםמסכת
ודעת מרן שליט"א כמובא לעיל דהוי מצוה אמאי לא ילבש בגדי שבת
וצ"ב(.וע"ילקמןמהשענהלגביילדיםבתשעתהימים.
מו יומא טבא לרבנן תשובה ה אינו פוטר מתחנון דבשו"ע )או"ח סי' קלא
סעי' ב-ז( איתא הדברים הפוטרים מאמירת תחנון ,וזה אינו מן הדברים.
קרוב אליך פרק יא תשובה נ .אוריתא תשובה ה ,יעו"ש דאפי' בסיום
הש"ס .ושם בתשובה יט )מאי שנא מט"ו באב שלא אומרים תחנון( :שאני
ט"ובאבשהיובוכמהדברים]כדאיתאבתעניתלע"ב[.וביומאטבאלרבנן
פרק א סעי'כא,ובהערות אות נה,עי'עבודת אפרים ח"א פרק יב בארוכה
ובחלקהעיוניםסי'במש"כ.

כב
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 פרק ב
 מה נחשב לסיו
כל מקו שנאמר בפרק זה "נחשב סיו " או לא ,בדר כלל
הכוונה שהסעודה שעושה נחשבת ל"סעודת מצוה" בכל
דיניה .ושפוטרת מתענית בכורות בערב פסח ,או להתיר
אכילת בשר בתשעת הימי  ,או השתתפות אבל וכיוצא בזה.
אמנ פעמי שיש חילוקי דיני בפרטי ההיתר ,ואי להתיר
מבלי לעיי ג בפרק העוסק בפרטות בעני זה) ,פרקי ו,ז,ח(.
אמנ פשוט שא במקו שלא נחשבת סעודה זו לסעודת
מצוה הפוטרת מהנ"ל ,אפשר לעשות שמחה וסעודה ג על
גמר מצוה או ספר שלמד.

סיו מסכת
א .סיו מסכת מתלמוד בבלי ,ג מסכת אחת ,נחשב ל"סיו " .
סיו כל הש"ס מכונה "סיו הגדול"מח .א למד ג זרעי
מז

מז

שבת קיח ע"ב,מדרש לקח טוב )פסיקתא זוטרתא(עה"פ ויקרא )ח ,כב(.
וכ"פהרמ"איו"דסי'רמוסעי'נו,וע"עבפתיחה.

מחהדריצחקפתיחהעמ'ט,עליתמרב"קפ"אה"א)עמ'ב.(.וראהארחות
רבינו הקהלות יעקב ח"ב עמ' נז" ,אמר לי מו"ר )שליט"א( זצוק"ל,
שמשתתף בערב פסח בסיום של בנו הגרח"ק שליט"א שהוא על כל הש"ס
שזה עדיף ממסכתא אחת" ,עי"ש) .ועי' לעיל לגבי מנין המסכתות( .ועי'
מש"כ בקונטרס שיח רינתי  -לימוד הש"ס .בענין סדר לימוד תלמוד בבלי
של מרן שליט"א ,עיין החובות פרק ב .ובס' אלא פרק מה :לפי סדר
המשניות ,דהיינו שאחרי פסחים ,שקלים לומד יומא ,סוכה ,ביצה ואח"כ
ר"ה .וכדי לסיים ש"ס צריך ללמוד גם סדר זרעים וטהרות ועי' תשובות

כג
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וטהרות ומס' קטנות יאמר "כולי ש"ס"מט] .א"ה צ"ב אמאי לא
אמרינ 'נדה ותלמוד בבלי' ,ואולי כ ,וכ צ"ב בסיו תלמוד
ירושלמי[.
ב .א שראוי לומר את ה"סימני " שבגמרא בשעת לימוד
המסכתנ ,אי אמירת מעכבת הסיו נא .אבל תיבת 'וכו'' מעכבנב.
וכ ר"תנג ,וכ צרי להשתדל לדקדק באותיות ובניקודנד .ולא נהגו
הגר"ח וס' מנחת תודה ערך תורה ,דרך שיחה עמ' שנ אשיחה ח"ב סיום
הש"ס וע"ע לקמן דגם מסכתות קטנות] .א"ה האם זה לעיכובא ואם לא
נחשבלסיוםהש"ס,אולייחשבלסיוםתלמודבבלי[.
מט כל משאלותיך ,עמ' שמב] .והעיר שם דמה שמרן שליט"א בער"פ
שאומר רק "הדרן עלך מס' נדה" ,זהו כדי לא לעשות עסק להדיא מסיום
הש"סשלו[.
נ

של"החלקתורהשבע"פאותסדףיד.

נא יומא טבא לרבנן תשובה יז .מובא כן בשם השל"ה לקרוא גם את
הסימנים כי הם סודות התורה ,ומ"מ נראה דאין זה מעכב לענין סיום
מסכת ובקונטרס קרוב אליך תשובה יח,כיון שכתבו בגמרא,ויש לזה מקור
"עשי לך ציונים",צריך לקוראם,ואפשר שאסור קודם ברכת התורה.אבא
זצ"ל היה קוראם ואמר בשם רש"ל שצריך לאומרם).וציין שם בהע'מ לבן
יהוידע שביאר הסימנים בכ"מ,קובץ שערי זבול וגליון ג.שבט תשסד,עמ'
קכט( גם אני אודך )ח"ב סי' ה( עי"ש .דרך שיחה )עמ' תקיד( ,ובקונטרס
הנ"ל תשובה מ שאל את מרן שליט"א לגבי "עמלק" סימן )ב"ב מו ע"ב(
נקטו בשם מי שנאמר עליו "מחה תמחה",ענה מרן שליט"א:לומר שסימן
מותר ליתן).וציין שם בהע'נ.הגהות היעב"ץ שם והובא בס'עלינו לשבח,
במדברעמ'תקנה;גםאניאודך,ח"בסי'ה(.
נב קונטרס שיח רינתי בעניני סיום מסכת תשובות א-י ,אם לא אמר לא
יועיל לפטור בער"פ,ו"קצת"יתחייב בתענית )יתכן שבדיעבד מועיל וצ"ב(,
ו"אין צריך לשנות"ולומר את המשך הענין במקום וכו'.דולה ומשקה עמ'
שיט.
נג קונטרס קרוב אליך תשובה לו :יש לקרות מלא .ובשיח רינתי תשובה ז,
לגבי רשב"ג כתב דלא טוב להגיד בר"ת ,אך אין זה מעכב .ולגבי חש"ו

כד
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להזכיר לפני תחילתו משנה "מתניתי"
שמות המלאכי נו ,והגהות הב"חנז(.

נה

)ועי' בהערה לגבי אמירת

ג .הקטעי החסרי בגמרא מפני הצנזורה ,אינ
מלעשות סיו ) .ועי' הערה(נח.

מעכבי

ד .א למד מסכת שלימה ,א הבי הכל ויש לו קושיאנט ,הואיל
והשלי לימוד רוב ככל סוגיותיה ועניניה ,נחשב ככל סיו מסכת.
)ועי' לקמ לגבי תענית בכורות(.

בתשובה ח )שם(צריך לפרט חרש שוטה וקטן ומעכב לגבי סיום.ובענין ד'
על ד' או ארבע על ארבע ,בתשובה כד בקרוב אליך ענה מרן שליט"א:
כרצונך.
נד שיח רינתי תשובה י רבן במקום רבי:מהני .תשובה יב מילה המסתיימת
בנו"ןוקראהבמ"םאוששינהבניקוד:סיוםאבללאסיוםגמור.
נהשםתשובהיא.
נו בקונטרס שערי שיח תשובה שכה ענה מרן שליט"א" :מה שמוזכר בגמ'
)כגוןברכותזע"א(מותר".להזכירבפה.
נז

קונטרס קרוב אליך תשובה מא "אפשר בנוסח הרגיל" ,ומהני לסיום גם
אמר בנוסח שמובא בגמ' .דולה ומשקה עמ' שיט .ורק כוונתו "שזה טעות
סופר"-אריהשאגעניניתלמודתורהתשובהקסג.

נח

ס' כבוד התורה קונטרס הדרן עלך ה"ע  ,18תשובה תתתתשכט בס'
תשובות הגר"א ח"ב "מקילין" גם בערב פסח) .וביומא טבא לרבנן ציין
לטעמיםשמובאיםבארץצביח"בסי'עד,יעו"ש(.כלמשאלותיךעמ'שלח
לכתחילה ילמד זאת וכך אני עושה,ובדיעבד מסתברא דכיון שהוציאו את
זהועתהכךהיאהמסכת,אינומעכב.

נט עלי שיח עניני סיום מסכת תשובה ג.ושם ב'כל משאלותיך':וכי כל אלו
שעושים סיום באמת מבינים הכל,ויש שרק חושבים שמבינים ואפילו הכי
עושיםסיום,אטוהרמכיםרוכביהרכשהאחשתרניםידעינן,וישתדללהבין
הכל.

כה
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ה .המסיי מסכת בשמיעת הלימוד מאחר ,הרי זה סיו מעליא,
שהשומע כעונה בפיו ,ובכלל זה השומע שיעור מקלטת או
בטלפוס )א אכ הקשיב ונת לבו להבי( ,ועי' בהערהסא .הרהר ולא
קרא בפיו ,ראה הערהסב.
ו .צרי לקרוא פירוש רש"יסג ,וכ תיבות הלע"ז ברש"י א שאינו
מביסד .א א לא הבי פירוש רש"י והבי פירוש אחר ,סגיסה.
סעלוןדרשומס'3לגביברכתהתורהענהמרןשליט"א:לגר"אצריךלברך
עלכלהרהור),או"חסי'מזסעי'ד(ואפילולחולקיםעלהגר"א,בשמיעה
צריך לברך וכמו שכתב תוס' בברכות כ' ע"ב ד"ה כדאשכחן .והוסיף מרן
שליט"אלבארבע"פ:במהשכתבוהתוס'"שומעכעונה"לאהתכוונולבין
שומעכעונהשנאמרלגבידבריםשצריךלצאתבהםידיחובה,שהרישם
לאאייריבדבריםשצריךלצאתבהםיד"ח,אלאע"כששמיעתדבריתורה
זו מצוה בפני עצמה ,וא"צ שומע ומשמיע ויועיל גם בטלפון או קלטת,
ובאריהשאגענינית"תתשובהקסבמקייםמצותת"תדלאגרעמהרהור.
סא יומא טבא לרבנן שם הע' יט שענה מרן שליט"א בס' נחמת ישראל,
ומיקרי סעודת מצוה אף להתיר בשר ויין בתשעת הימים) .עי"ש עוד מ"מ
מספרי הפוסקים( ועי' מועדי הגר"ח ח"א תשובה לא וח"ב תשובה שפב,
ובשעריציוןח"אעמ'מח,ובס'בדידיהויעובדאעמ'תריג.
סבשיחחייםתעניתבכורות,תשובהה:נסתפקנובזה,לגביתעניתבכורות,
ולכתחילה כדאי להוציא בפיו הלימוד .משמע לכאורה שבמשך השנה
מועיל וצריך בירור,וכ"כ דולה ומשקה עמ'שיח.ובשער המועדים  -קיצור
הלכותפסחפרקיזהע'לג,למדבהרהור,יאכלגםבהרהור...עכ"ד)עי'מה
שביאר בדבריו,בדידי הוי עובדא עמ'תריג ע"פ משל( .ועי'כל משאלותיך
עמ' שלח ,ופעם אחת אמר לי דמ"מ אם למד הכל רק השמיט איזה מילה
בכמה מקומות,יש לומר דאין קפידא )יעו"ש מה שציין(ובשער דן חיים הם
למוציאיהםבפה.יעו"שוביומאטבאלרבנןפ"בהע'יח.
סג לכתחילה כדי להבין אך בדיעבד מועיל גם בלי ,דרך שיחה עמ' שנא,
והרי גם אביי שאמר "עבידנא יומא טבא לרבנן )שבת קיט ע"א( למד בלי
פירוש רש"י .שו"ת ויכתוב מרדכי תשובה אות סג ,ועי' ארחות רבינו.
ובקובץעץחייםמכתביםלמערכתאותבנשאלמרןשליט"א,בסיוםמסכת

כו

 שיח הסיו 
ז .מסכתות שהגמרא מסתיימת באמצע המסכת )כגו במסכת תמיד

מתלמוד בבליסו וכמה מסכתות מהירושלמי( ,יש להסתפק א אפשר
לעשות עליה סיו סז ,ולכ ראוי לכתחילה לסיי ג את המשניות
שאי עליה גמרא ,וג אז יש להסתפק לגבי בשר בתשעת
הימי סח.
ח .א שקיימא ל "כולה נזיקי חדא מסכתא היא" )ב"ק קב ע"א(,
מכל מקו כיו שנחלקו לג' בבות  -בבא קמא ,בבא מציעא ,בבא

אם לומדים פעם עם רש"י ופעם שניה עם תוס' ,ומיחדים ע"ז ב'שיעורים
או אם חוזרים על כל פרק ופרק אבל כשמגיעים לסיום מסיימים בזמנים
מיוחדים ,אם נחשבת הסיום הב' לסיום בפני עצמו או נחשב לסיום אחד,
כיון שבאמצע הלימוד מתחיל המחזור השני,והדבר נוגע לער"פ או לשבוע
שחלבותשעהבאב,והשיב":יכוללעשותב'סיומים".
סדאריהשאגתשובהקמז]עייןע"זיטע"אואע"גדלאידעוכו'[ .
סה שיח רינתי תשובה יד.כל משאלותיך עמ'שלז גם אביי שאמר עבידנא
יומאטבאלרבנןלמדבלארש"י.
סו מישרים אהבוך ח"ב תשובה כב; מועדי הגר"ח ח"ו תשובה מב; דרך
שיחה ח"ב עמ' שנ יעו"ש; מנחת תודה עמ' קלא .ולא פוטר מתענית
בכורות :שיח חיים .ועי' ארחות רבינו ח"ב ער"פ אות ח) .ועי' כל
משאלותיך עמ'שמב ,סליקא לה מסכת תמיד וכו'ולא אמר לסדר קדשים.
והסביר כי לא אומרים כך ,אלא בסיום הש"ס שם אומרים :הדרן נדה וכולי
תלמודא(.
סז

יומאטבאלרבנןתשובהיא;שערידןעמ'צו.

סח

שם תשובה יב :נהגתי לומר המשניות בסוף ,ואף בכה"ג איני יודע אי
חשיב סיום לענין בשר בתשעת הימים .ועי"ש בס' הנ"ל פ"ב הע' ט ,לבאר
אתצדדיהספק.

כז

 שיח הסיו 

בתרא .עושי סיו ג
וריש מס' קידושיעא(.

סט

על בבא אחת ) .ועי' הערה לגבי פסחי

ע

אופ הלימוד
ט .למד המסכת שלא כסדרה ,צרי עיו א יכול לעשות סעודת
סיו עב .וראוי שישאיר לסיו מסו המסכתעג.
י .מגיד שיעור ברבי שסיי המסכת בשעה שהכינה ללמדה
לרבי  ,אינו עושה סיו אלא רק כשיסיי את המסכת ע
הציבורעד.
סט

תשובהטבאורייתא.

עקונטרסהדרןעלך.
עא

חשוקי חמד עמ"ס קידושין דף ב ע"א,עיין אגרת רב שרירא גאון )פרק י'
סוף אות לו( גמרא בריש האשה נקנית עד בכסף מנן לן אינה מבעלי
התלמוד) ,וכן הובא שם ברמב"ן ובריטב"א( אם דילג אותם "לא יצא ידי
חובת סיום" )יעו"ש ע"פ דברי הארץ צבי ח"ב סי' עד לגבי צנזורה ,ה"ה
להיפך דכיון שקבועה בש"ס אין שמחת סיום והרגשת סיום בלעדיהם( כך
פסקהגאוןר'יצחקזלברשטייןשליט"א,והסכיםעימומרןשליט"א.
עב דולה ומשקה עמ' שיט ,והעיר שם מס'  6ויש לעיין לפי"ז בסיומים
שעושים בישיבות בסוף זמן ,שהרי בדרך כלל אין למדין כסדרן ,וצ"ע,
מועדיהגר"חח"בתשובהשפא .ובתשובותבמישריםאהבוךלד-לה,יתכן
שאין מעכב) ,קרוב אליך תשובה ז( ואמאי לא חשיב בסו"ס "שלים
מסכתא",ענהמרן:כתבתיגםכןוכךומ"מצ"ע.ועייןיומאטבאלרבנןפרק
ב'הע'יא-יגמהשצייןבזה.
עג מעשה שהי' באחד מהסיומים שנערכו אצל מרן שליט"א ,התפלא
לשמועשהמגידשיעורמסייםבאמצעהמסכת,והתנצלהמג"ששהםדילגו
את הענין הזה ולכן מסיים באמצע המסכת .ודעת מרן שליט"א לא היתה
נוחה מכן ,ולמעשה הורה שילמדו את מה שהחסירו ,ולבסוף יקראו שוב
אתסוףהמסכתובזהיסיימו.

כח

 שיח הסיו 

יא .וכ מי שלומד ושונה כל ד פע או ארבע פעמי  ,לא נהוג
שיעשה סיו כמה פעמי עה ועי' הערהעו.
סיו מסכת קצרה ,פרק גמרא ,פרשה בתורה
יב .לסיו נחשב דוקא א מסיי דבר של – בי גדול ובי קט.
ולכ ,המסיי מסכת קצרה ,כגו מסכת הוריות או מגילה ,חשיב
סיו  ,א המסיי דפי רבי ממסכת גדולה לא נחשב לסיו .
יג .קטני שסיימו פרשה אחת בתורה ,או פרק אחד מגמרא,
עז
עושי לה סיו רק כדי לזרז אות
)וראה להל לעני סיו של
עח
קטני ( ,וג לגבי גדולי לא חשיב סיו שאינו סיו אמיתי  ,ועי'
הערהעט.

עדיומאטבאלרבנןתשובהנא.
עה בקונטרס שיח רינתי תשובות טו-יז ,ו"אין מוכרח" שיועיל מעיקר הדין,
ו"לא" יועיל בערב פסח ,ובקונטרס שערי שיח תשובה שכו ו"לא" יוכל
לעשותסיומיםבכמהמקומות.
עו בשיח רינתי תשובה יח אם נוהג לחזור ד' פעמים ,וחזר ג' פעמים "אם
אין דעתו לחזור" פעם נוספת יכול לעשות סיום ,ע"ע כל משאלותך עמ'
שמ-שמאובעמ'תקמא.
עזיומאטבאלרבנןתשובהח,ועי"שבספרהע'כזמהגהותמנהגים)טירנא(
מנהגכלהשנההגההיד,דמשמעמדבריודהויסעודתמצוהועי"ש.
עחשםבתשובה,ועיי'שו"תמיםחייםסי'קעטדפליגע"ז.
עטשםבתשובהט,איןזהמתיראכילתבשרבתשעתהימים,ועי'בס'הנ"ל
הע'לאמש"כ.

כט

 שיח הסיו 

חבורה שחילקו ביניה לימוד
יד .בהרבה מקהילות ישראל נהגו לחלק ביניה את הש"ס
ולסיימו בכל שנהפ .חבורה שחילקו ביניה ש"ס ,באופ שכל אחד
מה סיי מסכת שלמה ,נחשב שפיר לסיו פא ,אבל א חילקו
ביניה  ,וכל אחד למד רק פרק אולי מועיל לתענית בכורותפב,
אבל לא לאכילת בשר בתשעת הימי פג .ועי' הערה לגבי שני
שחילקו ביניה מסכתפד.
סיו של קטני ונשי
טו .קט שסיי )ראה לעיל מה נחשב סיו אצל קט( ,א מבי מה
שלמדפה ,הוי סעודת מצוה א לגדולי המשתתפי עמופו ,ואביו

פראהרשימהביומאטבאלרבנןהע'לב.
פא בס' דולה ומשקה הביא דשאל את מרן שליט"א ,האם ידוע לו מה
המקורליסודהשד"ח,וענהמרןשליט"א :איןידועלי)ועי"שבהע'מס'.(3
וביומאטבאלרבנןהע'לגדהשד"חכתבכןבשםספרנחלהלישראל,דהוי
כמושניםשעשאוהווכו',עי"ש.
פבמועדיהגר"חח"אתשובהלו.
פג יומא טבא לרבנן תשובה מז ,דאף מהם אחד לא סיים מסכת .כל
משאלותך עמ' שגא-שגב אם אף אחד לא סיים מסכת ,נהגו לעשות סיום
וזהזכרלסיום),עי"ששהמסייםיאמרהדרןעלןנדהוש"ס( .
פד מישריםאהבוךתשובותל,לא":לא"יכוליםלעשותסיוםביחד,כי"על
חצי מסכת אין עושין סיום") .עי' מה שציין שם באות רפד( באות רפה:
ואפשר דטעם הדבר כיון שבחצי מסכת ליכא שמחה ,וממילא לא שייכא
לעשותסיום,ואףש"פקודיה'ישריםמשמחילב",ואםכןאיכאשמחהאף
בכלשהוא,מכלמקוםכיוןשלעניןסיוםבעינןדברשלםוליכא,אםכןלא
חשיבאשמחה.
פהע"פיומאטבאלרבנןתשובהכט,מועדיהגר"חח"אתשובהלב.

ל

 שיח הסיו 

יאמר את הקדיש )כמו שכתבנו לעיל( ונפטרי מתענית בכורותפז,
ומותרי באכילת בשר בתשעת הימי )וראה עוד להל פרק ה ,לעני
תענית בכורות(.
טז .אשה שלמדה מסכת בגמרא וסיימה אינה יכולה לעשות סיו
ולא פוטר מתענית בכורותפח .וכ א חילקו ללמוד מסכתות
משניות לע"נ ,אינו מועיל שאשה תלמדפט.
סיו תלמוד ירושלמי
יז .סיו מסכת מתלמוד ירושלמי ,א על פי שלא נגמר סידורו
וג לא הגיע לידינו בשלימותצא ורבו בו השיבושי צב ,א מבי מה
צג
שלומד ,נחשב סיו  .וא אי גמרא על הפרקי האחרוני )כגו

צ

פומעלותרבקהעה"תחלקהשו"תבסופו,וכןבס'בזאתיבואאהרן)להנ"ל(
עמ'תנבשו"תהע'.265
פזתשובהכטשם.
פח מועדי הגר"ח ח"ב תשובה עז) .ועי' יומא טבא לרבנן הע' לז( ובתשובה
נאבקונ'קרובאליך.
פטשו"תמציוןתצאתורהעניניםשונים,תשלד,ויעו"שאהליעקבאותפא.
צ קדמת העמק)הקדמהלהעמקשאלהעלהשאילתות(פרקאסוף אותח,
וראהדורותהראשוניםח"בפרקנב.
צאשו"תחייםשאלח"אסי'ח,וראהמהר"צחיותמגילהידע"בושדיחמד
מערכתמכללקכה)כרךהעמ'.(63
צבהקדמתפאתהשלחן.
צג יומאטבאלרבנן תשובה י,ושםבספרהע' מא .ונראההטעםכמובסיום
למרותהשמטתהצנזורראהלעיל )וכאן עדיף מינה ,שהרי השמטות
הצנזור מצויות אלא שאין יד הכל ממשמשין בהן ,משא"כ הקטעים
שאבדו( ,שו"ת תורת חיים בסוף ס' אש התורה תשובה סז .קונטרס דרך
תורהתשובהקז.כלמשאלותיךעמ'שלט.

לא

 שיח הסיו 
צד

במסכת נדה( כדאי לומר את המשניות של אות פרקי
הערה(צה .ומנהג מר שליט"א ללמוד מסכת זו בשילוב ע הבבלי,
ועושה סיו ביחד ,ואומר ההדר וכו'צו.
)ועי'

סיו משניות
יז .סיי סדר משניות או מסכת שאי עליה גמרא ,י"א שיעשה
סעודת סיו צז .ולגבי קדיש ,עי' הערהצח.
יח .בסיו כל ששה סדרי משנהצט ,עושה סעודת סיו  ,והיא
סעודת מצוהק ,אבל אינה פוטרת את הבכורות מלהתענות בערב

צדיומאטבאלרבנןתשו'יא-יב,אלאפרקמהסעי'ז.
צה יומאטבאלרבנןתשובה יב ,ואףבכה"גאינייודעאיחשיבסיוםלענין
בשרבתשעתהימים.
צו אלא שם סעי' יא ,והסביר דעושה סיום ביחד ,כי למד אותם יחד בזה
אחר זה לכן גם הסיום עשה בבת אחת בזה אחר זה .בס' אשיחה ח"ב
כשמסיים בבלי וירושלמי המנהג לסיים קודם בבלי ,ובהע' לד ולמרות
שקודם התחבר הירושלמי )א"ה וכנראה כיון שלומדים יותר תלמוד בבלי
ותדיר קודם וצריך בירור( )ועי' לקמן פרק מנהגו בסיום ש"ס בבלי
וירושלמי( ,ובשו"ת לרבני מכון דרכי שמחה ללימוד הירושלמי ,ענה מרן
שליט"א שגם מי שלא גמר בבלי צריך ללמוד ירושלמי ,ופוסקים כבבלי
דהוא בתראה אבל הירושלמי יותר חשוב ,ומש"כ וליוצא ולבא אין שלום
זההיוצאמתלמודלתלמוד,אפשרללמודכלהדעות,כמושלומדיםדעת
ב"דוב"ה,רבימאירורבייהודה,ולכןעדיףללמודביחדעםהבבלי.
צז כל משאלותיך עמ' שח ,ועי' ביומא טבא לרבנן פ"ב סעי' יח ובמקורות.
ובשערידן:א"אלאכולבשרבט'ימיםעלסיוםזה)יעו"ש( .
צח כל משאלותיך )שם( :יש שאומרים .ויגיד רבי חנניא בן עקשיא אומר
וכו' ,ואז יגיד קדיש של סיום .עי' ביומא טבא לרבנן פרק א' סעי' יא
ובמקורות.

לב

 שיח הסיו 

פסחקא .ומנהג מר שליט"א ללמוד משניות טהרות קוד מסכת
נדהקב ,ובסיו סדר טהרות אומר את מה שאומרי בסיו כמו
שנדפס בסו המסכתות ,וג שותה מעט יי כמו בסיו
מסכתאקג.
יט .מנהג מר שליט"א לערו סיו ג על מסכת קיני ולשתות
ייקד ,ולומר הדר .אבל אינו מועיל לפטור בכורות בערב פסחקה.
סיו מסכתות קטנות )חיצוניות(
כ .סיו מסכת ממסכתות קטנות )ויש שקראו לה מסכתות
חיצוניותקו( כגו מסכת כלהקז או דר ארקח – א שלא נחשב

צט עיין יומא טבא לרבנן סעי' יח ובמקורות דיש שחולקים וסוברים שסגי
מסכת אחת ובמיוחד בעיון או סדר שלם .ועי' שיח חיים תשובה ג דלא
מועילבער"פיעו"שבסי'ג.
קדעתמרןשליט"אהואכמושהובאבס'מנהגיוורמיישאלרבייוזפאשמש
ח"בעמ'קיזיעו"ש.
קא ענפי משה פסח סי' רח .והוסיף :שכתוב שצריך לעשות )הסיום( על
מסכת)והיינוגמרא(.מועדיהגר"ח)ח"אתשובהלד(,פסחכהלכהתשובה
כח,שעריציוןגליוןלד.
קבאלאהערותעלסעי'ה,ואינייודעטעמו.
קג דרך שיחה עמ' שנא ]א"ה צריך בירור אם אומר אם הנוסח המופיע
בסיוםמשניותמקיצורהשל"ה[.
קד דרך שיחה עמ' שנד ,וביאר שהוא בין שתי גמרות ,ובדולה ומשקה עמ'
שיטענהמרןשליט"א:כרצונך)דהינושזהלאסיוםממש(.
קהובמישריםאהבוךתשובהכג"לאמהני'לפטורבכורותבערבפסח.
קו ראה תוס' פסחים מ ע"ב ד"ה אבל ,בית יוסף יו"ד סי' רעה ד"ה ומ"ש
רבינו.

לג

 שיח הסיו 

ממסכתות הש"ס ,וא שחסר מה הרבה בדפוס שבידינוקט ,א
קיבל על עצמו ללמוד סדר נזיקי שבש"ס ,א ידע שזה כולל
המסכתות קטנות יחשב סיו רק א למד ג אות קי .ובסיו
הש"ס יותר טוב שיסיי ג המסכתות הקטנות ,אול ג א לא
למד הוי סיו ש"ס בבליקיא.
כא .כשלומד מסכתות קטנות יעשה סיו רק אחרי מסכתא
מזוזה ,שהיא האחרונהקיב ,ועי' הערהקיג.
קז בס' מסכת כלה עם פי' כלה נאה ,בחלק הנקרא שפתותיך כלה סי' לא.
בי' מרן שליט"א כוונת הראב"ן הירחי בתחילת ביאורו למסכת כלה א"ר
יוחנן...לפישהיאמןהמסכתותהחמורות -ש"קשהלהבין"אותה.ועי'גמ'
( "איזהו ת"ח ...ואפילו במסכת כלה" ,ענה מרן שליט"א:
שבת)דףקיב
זהקלמקופיא,אבלאחרהעיוןהואמןהחמורות.ומתוס'כתובותדףזע"ב
ד"השנאמר,ונדריםכחע"בד"הבמוכס,מוכחשלאראומסכתכלהרבתי.
קחעי'יומאטבאלרבנןפ"גסעי'כ'ובמקורותיעו"ש.
קט שם בהע' מח לגבי מס' סופרים ,ובהע' מט לגבי מס' כלה מהגר"א
לביאורויו"דסי'שעוסק"ו.ועודיעי"ש.
קיתשובהשכזבקונטרסשערישיח)ובאותרהביארדאינומוכרחשזהחלק
מהש"סאלאנדפסיחדעמו)מנחתתודה-תורהפרקי"בעמ'קלא(ובשערי
דין"ספק"אםאפשרלעשותסיום .
קיאמס'כלהעםפי'כלהנאהשם.
קיב וכן מנהגמרןשליט"א,מובאבאלאפרקמהסעי'):וצייןשםלשו"תפני
מביןאו"חסי'קלג(.וכןהשיבבס'עלמסכתכלההנ"ל.ולאמתירלאכילת
בשרושתיתייןבתשעתהימים.הנהגותרבינוהגרי"שזצ"לביןהמצרים.
קיג בס'החובותפרקטעמ'פ,אחרימסכתאבותדר' נתןבלבדאינושותה
ייןבסיום,כיוןדאינומסכתרקברייתא)א"הואמאיקרי להמסכת ,וצריך
בירור( .ובשערי דן עמ' צו לענין סעודת מצוה "אני לא יודע" ואם רוצה
להגיד)הדרןעלך("שיגיד"",זהבקשהשיזכולחזורעלזה"",ואפשר"לומר
ע"זקדיש]עי'משנ"בנד,ט[.

לד
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סיו הלכות רב אלפס
כב .סיו ספר הלכות רב אלפס לא חשיב סיו כלל) .וכ ליקוטי
הלכות למסכתות שאי עליה רי"(קיד.
סיו תנ"
כג .המסיי אחד מעשרי וארבעה ספרי הקודש ,יש שכתבו
שיעשה סעודת סיו  ,א למדו בעיו רבקטו .א לא פוטר מתענית
בכורותקטז.

קיד יומאטבאלרבנן תשובה יב,ועי"שבסעי'כבובמקורותשםדיששחלקו
וס"לדהויסיום.הנהגותרבינוהגרי"שזצ"ל,שו"תעלפסחתשובהכא.
קטובגמ'ברכותיזע"א",ר'יוחנןכיהוהמסייםספראבאיובאמרהכי"וכו',
וכ'הפנייהושע" ,ונראהליבישובהאבדהזאת,דר'יוחנןכדמסייםספרא
באיובהיהרגיללעשותסעודהכדאשכחןבשבת)קיטע"א(,דאפילובסיום
מסכתא הוי עבדי יומא טבא לרבנן ,ומשום הכי פתח הוא בחכמה" וכו'.
ויש שדייקו מלשונן ,בסיום אחד מכ"ד ספרים עדיפה על סיום מסכתא.
)ברכתאהרן,מאמרקלד,עי"ש.וע"עיומאטבאלרבנןהע'נח(ובס'חוקת
הפסח)עלהשונההלכות(בשםמרןשליט"אשביארשדוקאר'יוחנןשלמד
עם כל המדרשים ,אבל אחד שלומד פשט אין לעשות סיום )עי' אגרות
משהאו"חח"אסי'קנז(ובס'אלאפרקמהסעי'ח.עלתנ"ךומדרשיםאינו
עושה סיום ולא אומר הדרן ,אמנם ראיתי כשגמר ללמוד "תורת כהנים"
אמר":הדרןעלך ספראפר'ויקרא".עי'ספרהחובותפרקט),וכןעי"שבס'
אלאשנוהגג"כבסיוםספר(),היינושאמרהדרןאחריסיוםפרשה(.וכ'ע"ז
שם:ואמרליטעמודבגמ'שבת)קיטע"א(מבוארשעשוסיוםרקעלגמרא,
וכןהואהמנהג,ומהשפעמיםאמרהדרןעלךוכו'א"לטעמוכיוןשזהרק
תפילהמותרלומרזהאמנםאינוחיוב,לכןלפעמיםאומראבללא תמיד.
)א"ה כשאומר האם מזכיר גם את דיני רב פפא ,וכן מה הנוסח שאומר
וצ"ב(.כל משאלותיך עמ'שלט ,יש בזה ענין )לגבי סיום על תנ"ך( אך לא
יועיל בער"פ ובתשעת הימים) .עי"ש שיעור קבוע בנביא( ע"ע בס' יומא
טבאלרבנןפ"גסעיפיםכג-כהובמקורות.

לה
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כד .מנהג מר שליט"א בסדר לימוד נביאי וכתובי  ,על פי הסדר
בסו פ"ק דב"ב )יד ע"ב(קיז.
סיו על ספר הזוהר
כה .סיו ספר הזוהר נחשב לסעודת מצוה ,אבל לא מועיל לפטור
בכורות בערב פסחקיח.
כו .יש אומרי שהלומד בספר הזוהר עולה לו לימודו א שאינו
מבי מה שלומדקיט.

קטז מישרים אהבוךתשובהכט)עי"שבמקורותאותרפג(ובתשובותהגר"ח
ח"ב תשובה תתתתשכז ,לא ראינו נוהגין כן )דהיינו לשעות סיום(,
ובתשובה תתתתשכח לגבי ערב פסח השיב מרן שליט"א :המנהג לפטור
מתעניתבכוריםלאנהגואלאבסיוםמסכת,עי' משנ"בסי'תעסק"י,ועי'
שבת קיט ע"א) .ועי' דרך תורה תשובה קו סיום על פרקי דר"א" ,לא הוי
סיום",יעו"שמש"כ( .
קיז אריה שאגתשובהקלא .ושם":ת"רסידרןשלנביאים,יהושעושופטים
שמואל ומלכים ירמיה ויחזקאל ישעיה ושנים עשר ...הושע וישעיה עמוס
ומיכה ...חגי זכריה ומלאכי וחגי וזכריה ומלאכי ...סידרן של כתובים ,רות
לספר תהליםואיובומשליקהלתשירהשיריםקינות)איכה(דניאלומגילת
אסתר עזרא ודברי הימים" ,ע"כ .ולא חשיב סיום ,תשובה יא בהנהגות
רבינוהגרי"שזצ"ל-ביןהמצרים.
קיח שערי ציון גליון לד .דבערב פסח מועיל רק סיום של גמרא) .שם ציין
לשו"תפרחיכהונהאו"חסי'יגדמועיל(ועי'קונטרסדרךתורהתשובהקד
"אולי" )ונחשב כסיום ולסעודת מצוה(") .אבל לא לאכול בשר בתשעת
הימיםולפטורבכורותבער"פ"(.
קיט עיין קונטרס שיח רינתי בענין לימוד זוהר הקדוש מה שהשיב תשובות
א-ח ,ומרן שליט"א השיב ,דהמקור מע"ז יט ע"א "לעולם ליגרס איניש
ואע"גדלאידעמאיקאמר",וישמצותת"תאבללאמצוהגמורהעדשיבין
היטב,יעו"ש.

לו
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סיו על שו"ע או רמב"
כז .הגומר ד' חלקי השולח ערו בעיו הלכה ולמעשה או יד
החזקה להרמב" עושה סיו קכ.
סיו כתיבת ספר והדפסו
כח .מי שגמר לכתוב ספר וכל שכ להדפיסו  ,עושה סעודת
מצוהקכב ,א זה לא חשיב סיו להתיר לאכול בשר בתשעת
הימי קכג.
קכא

כט .המחבר ספר כדי לצאת שהחיינו ,יקנה פרי חדש ויבר
עליוקכד ,ואינו פוטר מתחנוקכה.

קכ ספר אלאפרקמהסעי'טכןמנהגמרןשליט"אושותהמעטייןופעמים
אומר ההדרן ,ספר החובות פרק ט עי"ש ובס' דרך שיחה עמ' שנא בסיום
שו"עאמראתסדר ההדרןכמובסיוםמסכת,ואילוכשסייםאתהרמב"ם
לא אמר כל הסדר הנ"ל ,ואמר לי :שהחילוק הוא ,דהשו"ע הוא הלכה
למעשהבכלהתורה,ואילוהרמב"ם– ישהלכותשאיןפוסקיםכמותו.בס'
כל משאלותיך )עמ' שלט( לא מועיל לתשעת הימים" ,אין לנו אלא מה
שאמרוחז"לסיוםמסכתאהוייומאטבא".ובמועדיהגר"חח"אתשובהמד
סיום שו"ע לא פוטר מתענית בכורות )עי"ש במקורות( ,ובח"ב תשובה לג
לגביסיוםרמב"ם)יעו"ש( .
קכא יומא טבא לרבנן הע' עד ,הביא ממור וקציעה סי' קצג .ביאור ברית-
לחיד"אעלספרחסידיםאותתתיעו"ש .
קכבשםהע'עהמשו"תתפארתשמואלסי'זהיעו"ש.
קכגתשובהטזשם",אףדישבושמחהגדולהאבלסיוםזהלא".
קכד בספר הנ"ל סעי' לג ובמקורות יעו"ש .ובס' כתבו לכם עמ' נז .שמעתי
מהגריא"ש שליט"א שמרן שליט"א משתדל להשיג פרי חדש בעת סיום
הדפסתספר)כשמגיעיםהעוסקיםלביתו(ומברךשהחיינועלהפריומכוין
להוציאהספר.

לז
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ל .אי ליקח להוצאות הדפסת ספר ממעשר כספי קכו.

קכהביתמתתיהוח"אבהקדמה .
קכו שם )וכ"כ בדרך אמונה פ"ז ממתנות עניים ציון הלכה ס"ק ס ומרן
החזו"א זצ"ל הורה שאסור ליתן ממעות מעשר להדפסת ספרים יעו"ש(,
ועי' ארחות רבינו ח"א עמ' רצב שהקל לקנות ,וכתב מרן שליט"א" :לא
ידוע לי אולי היקל בספר של אחר" ,וציין שם ג"כ לדרך שיחה ח"א עמ'
תקנג.ואהבתצדקהפ"דס"הסק"ט).יעו"שעודמ"מ(.

לח
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 פרק ג
 סעודת סיו
'ויבא ירושל ויעמוד לפני ה' ,ויעל עולות ושלמי
ויעש משתה לכל עבדיו' .א"ר יצחק ,מכא שעושי
סעודה לגמרה של תורה) .קהלת רבה א,א(
ואמר אביי ,תיתי לי ,דכי חזינא צורבא מרבנ דשלי
מסכתיה ,עבידנא יומא טבא לרבנ) .שבת קיח ע"ב –
קיט ע"א(

א .מצוה לעשות סעודה לגמרה של תורהקכז ,והיא תקנת חז"ל
קכח
שלמדוה מ הכתובי
המשתתפי בסעודה
ב .נהגו לחזר אחר עשרה לסעודת מצוה ,ויש בזה משו "ברוב
ע הדרת מל" )משלי יב ,כח( ,א אי זה מעכבקכט.
קכז באוריתא תשובה ג יש ענין )ולא חיוב( ועי' לעיל פרק א אות ה' דיש
מצוה לסיים אבל לא חיוב יעי"ש ,ועי' יומא טבא לרבנן פרק ג סעי' א
ובמקורות ,וע"ע באוריתא שם תשובה יח שציין מרן שליט"א לגמ' בשבת
קיחעב,קהלתרבהא,א.
קכחקהלתרבהב,בוביומאטבאלרבנןבמקורותהע'ב.

לט
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ג .אפשר להזמי לסעודת סיו  ,ואי בדבר משו מה דאיתא
בפסחי )קיג ע"ב( ,דמי שאינו מיסב בחבורה של מצוה הוא מנודה
לשמי קל.
ד .היו לפניו סעודת סיו מסכת וסעודת בר מצוה ,שתיה סעודת
מצוה בשוה ,ויל לאיזו שירצהקלא.
זמ ומקו הסעודה
ה .העושה סעודת סיו סמו למנחה גדולה ,ראוי שיתפללו קוד
מנחה ואח"כ יעשו הסיו קלב.

קכט ויכול לסייםגםלבד,וכמושצויןלעילפרקאהע'כזמספראלאשאינו
נוהג בכל השנה לקבץ עשרה למנין .ועי' לעיל פ"א סוף הע' יא מס' כל
משאלותיך.
קל באוריתא תשובהיג,תוספות)קידע"אד"הואיןמוסב(כתבורקמילה,
ובתשובהידשם,והקפידארקעלסעודתהמילה",כדאיתאבגמ')שםקיג
ע"ב( שאין מיסב"] .א"ה עיין ביומא טבא לרבנן שם הע' טו דתוס' הוסיפו
ג"כ "סעודת נישואין בת ת"ח ובת כהן לכהן" ,ובר"ח שם "כגון קידוש
וכיוצא בו" ,משמע שנידוי זה הוא בכל סעודת מצוה ,וצריך ביאור דברי
מרןשליט"א[)עי"שבס'סעי'ח'כמהקולותלהתיראםהזמינואותושאינו
בחששנידוי( .
קלא יומאטבאלרבנן תשובה ה,ועי"שבסעי'ט'דכןמשמעבחייאדםכלל
קלגסעי'טז,שהןשווין,וראהפתחיתשובהיו"דסי'שצאס"קה,קונטרס
אורלארבעהעשרחלקהתשובותסי'כג-כדעי"ש.
קלב עי' או"ח סי' רלב סעי' ב ובמשנ"ב שם ס"ק כד "וה"ה פדיון הבן שיש
שם הרבה בני אדם מסובין יחד ,ועל ידי זה רגיל הדבר להמשך ,וסעודת
שבת ויום טוב לא מקרי סעודה גדולה" ]ב"י[ .במכתב ששלח להרה"ג
אברהם יהודה ויסברג שליט"א ,אם הוא הדין בסעודת סיום ,ענה לו מרן
שליט"א":היינוהך".

מ

 שיח הסיו 

ו .עושי את הסעודה לאחר הסיו קלג ,ויש שנהגו להתחיל
בסעודה לפני הסיו  ,ולסיי בתו הסעודה ,ודעביד כמר
עבידקלד.
ז .יש להסמי את הסעודה לסיו  ,אמנ א סיי המסכת ביו
יכול לעשות הסעודה בלילהקלה.
קלו

סעודת סיו בבית הכנסת
ח .קלזמותר לעשות סיו בבית הכנסת משו דהוי סעודת
מצוהקלח ,ואפילו באחד שסיי מתיר לאכילת כול בבית הכנסת,
קלג בתשובה לבעלמח"סנחמתישראלועוד,לגביבשרבתשעתהימיםאם
מותרלפניהסיום .ענהמרןשליט"א :אבללמהלאעושיםכמונישנוטלים
ידים לאחר הסיום .ועי' שכ"כ במנהגי וורמיישא ח"ב סי' רסב ,רסג .וע"ע
יומאטבאלרבנן,הע'כז.
קלד בקובץ אליבאדהלכתא )לא(שיחהלכהעמ'ל ,נשאלמרןשליט"אאם
עושה הסיום אחרי שנטל ידיו לסעודה ,האם תחילת הסעודה נחשבת
לסעודת מצוה ,וענה" :אולי" .וביומא טבא לרבנן תשובה ד ,יש נוהגים
באמצעהסעודה,וישנוהגיןלפניהסעודה,ודעבידכמרעבידודעבידכמר
עביד,וראההע'קודמת.
קלה בקונטרס הדרן עלך הע'  26דיש להקל בזה ,אבל לא יותר מזה,
ובתשובהובאוריתא ,שמישסייםמסכת,ולאחרזמןרוצהלעשותסעודת
סיוםש"אםכברסייםאיןכאןסיום".
קלועייןמש"כביומאטבאלרבנן,בשיטותלגביסעודתסיוםבביהכ"נ.
קלזכלסעי'זהמיומאטבאלרבנןתשובותכא,כב.
קלח עי' משנ"ב סי' קנא סעי' כ ,ובשונה הלכות כ' מרן שליט"א :וי"א שזה
דוקאבביהכ"נשבחוץלארץ)ע"פשערהציוןס"קיד(.ובמכתבששלחמרן
שליט"א להרה"ג אברהם יהודה ויסברג שליט"א על המשנ"ב" ,דוקא סיום
)אא"כ התנו(" ,ולא שאר סעודות מצוה .בעלי שיח קדושת בית הכנסת
תשובהבלגביסעודתמצוהבביהכ"נ",רקאםהתנו".

מא

 שיח הסיו 

ג א לא למדו את המסכת ,ומותר א בבית הכנסת שהוקדש
בפועל ,וג בבית הכנסת של רבי ] ,ולגבי כלי נגינה יש
להסתפקקלט[
מאכלי הסעודה
יד .מנהג מר שליט"א לשתות יי )פחות מרביעית( ופעמי אוכל
מעט לכבוד המצוהקמא.
קמ

טו .א עושה הסיו בתו סעודה אחרת ,וכגו בסעודת שבת
וכיו"ב ,ראוי להוסי משהו לכבוד הסיו קמב.
קלט עי'במכתבהמובאביומאטבאלרבנןעמ'קכדמבעלמשנתיוסף,ושם
סעי'יטובמקורות.
קמ אלא פרקמהסעי' ב :ואמרליטעמו:כיאםלאישתהבכלסיוםמסכת,
לא יוכל לפטור עצמו בסיום של ערב פסח ,כי אם פעמים אין עושה סיום
מראה בכך שסיום מסכת אינה סעודת מצוה אצלו) .וע"ע משנ"ב ס"ק עג,
שמשמע כעין זה .ועי' שבת קיט ע"א תיתי לי וכו'( .וכן נהג אביו בעל
ה'קהילות יעקב' זצ"ל כמובא בארחות רבינו ח"ב ער"ה אות ח יעו"ש .ויין
זהידובשם"ייןהסיומים").ובשניםקדמוניותכשלאהי'לוייןשתהמעט
סודה אומים( .בספראמריפיחלקגסי'קאהביאשאפילואםעושהביום
אחד כמה סיומים שותה כמה פעמים של כל מסכת ומסכת ,שאל אותו
הגאון ר' יצחק ]זילברשטיין שליט"א[ איך הוא נוהג לגבי ברכת בורא פרי
הגפן,האםהואמברךבכלסיוםוסיוםאושמברךרקבסיוםהראשוןופוטר
את שאר הסיומים שאח"כ ,ענה לו הגאון שנוהג לברך על כל סיום וסיום
בנפרד .והסביר שאצלו יש היסח הדעת בין כל סיום וסיום .שאל אותו
הגרי"זהריהייןנשארעלהשולחןכלהזמן,והשיבאותוגאון:מהליוליין,
מה לי ולשולחן ,אני שותה יין רק כשיש לי סיום ,ויש כאן היסח הדעת
וממילא צריך ברכה על כל כוס וכוס של כל סיום וסיום) .ועי' יומא טבא
לרבנן הע' נ ממשנת חכמים לר' משה חאגיז על מ"ח קניני תורה המעלה
הי"ט)במיעוטתענוג(אותתלד,יעו"ש.
קמא אלא שם .ובארחות רבינו שם ולא אוכל מזונות) .ועי' לקמן בער"פ
ובערבר"ה(.

מב
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זמירות ודברי תורה בסעודה
טז .מותר לנג בכלי שיר בסעודת סיו
לכבוד שמחת התורהקמד.
יז .וראי לדרוש בסעודה בדברי תורה
בסיו המסכת ,ראה לעיל(.

קמג ,ונהגו ג כ לרקוד
קמה

)מלבד ה'הדר' שנאמר

ברכת המזו
יח .בסעודת הסיו אומרי 'על נהרות בבל' .
קמו

סעודת סיו בערב שבת
יט .מותר לעשות סעודת סיו בערב שבת ,ודוקא א סיי ביו
קמז
זה ,אבל לאחר לערב שבת צרי עיו א מותר
קמב יומאטבאלרבנן,תשובה כד.כדישיהי'ניכרשזהבשבילהסיום,ומ"מ
אםאיןלומהלהוסיףאפשרגםכך.עודעי"שהע'נד.
קמגידיןמשהח"טתשובהכ,לגביסיוםהש"סעםתזמורתבספירתהעומר.
קמדעי'יומאטבאלרבנןתשובהכה,לגבישבתויו"ט.
קמה עי'בקונטרסדרךתורהתשובהלה,האםגםבסעודתמצוהשהסעודה
מצד עצמהמצוה .ג"כ צריך להגיד דברי תורה ,כמבואר באבות )פ"ג מ"ג(
ענה מרן שליט"א :אולי) .ולפי"ז צ"ב האם גם בסעודת סיום( )וע"ע קב
הישרפרקפז,זמרב'ביתרחל'עמ'תקיב( .
קמו עי' דעת נוטה ח"א ע"ב יב תשובה כה ובמקורות וביאורים שם ,24
וביומאטבאלרבנןסעי'כטובמקורות.
קמז אליבא דהלכתא מד ,עמ' פה ,ע"פ השו"ע סי' רמט סעי' ב וברמ"א
ובמשנ"ב ס"ק יב ובבה"ל )ד"ה או פדיון הבן( הסתפקו אם סיימו המסכת
באמצעהשבוע,ורוציםלדחותהסיוםליוםשישיבכמהטעמים,השיבמרן
שליט"א :כשאין הסיום בזמנו לא נראה להקל בזה ,וכעין זה מצינו בהל'
תשעה באב דרק בנזדמן לו הסיום מותר לו לאכול בשר ולשתות יין ,אבל

מג
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הוצאות הסעודה
כ .יתכ שהוצאת סעודת סיו היא ,כמו הוצאות שבת שאינ
מכלל מזונותיו של אד הקצובי לוקמח.

למעשה צ"ע] .א"ה עי' סי' תקנא במשנ"ב בשם הא"ר[ )ע"ע בענין סעודת
סיום בער"ש ביומא טבא לרבנן סעיפים לה-לט ובמקורות שם( ובשערי דן
עמ'צו"מתישיזדמןישמצוהושהויימצוהלאמשהינן".
קמח מציון תצאתורה אבןהעזרתשלז; אהליעקבאותפדיעו"ש; ס'יאיר
נתיבצע"ב .

מד
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 פרק ד
 סיו במועדי וזמני השנה
א .שמחת וסעודת סיו  ,אינ בכלל הדי של 'אי מערבי שמחה
בשמחה'קמט ,ומותר לעשות סעודת סיו מסכת במועדי השנה-
בשבת ,ביו טוב ,בחול המועד ובפורי  .וכ בשמחות אחרות כגו
בסעודת ברית ,פדיו הב ,נשואי ושבע ברכותקנ) .ועי' הערהקנא(.
ב .וכ אי בסיו מסכת די של 'אי עושי מצות חבילות חבילות'
ומותר לעשות סיו על שתי מסכתות בבת אחתקנב) .ועי' הערה(.
וכ מותר לעשות סיו יחד ע סעודת מצוה אחרת )וכבסעי
הקוד ( ,אלא שראוי להוסי איזה מאכל לכבוד הסיו קנג ,ומכל
קמטמתני'מו"קחע"ב,עי'קרןאורהשם,וביומאטבאלרבנןבמקורות.
קנעי'בס'הנ"לבמקורותבאריכותואכ"מ.
קנא מנחה לחיים תשובה קפו ,נשאל מרן שליט"א חתן וכלה שהוזמנו
לסעודתסיוםמסכת,האםיברכובסיוםהסעודהשבעברכות,והשיב:אם
לאכיווןלהם,כמדומהשאיןמברכין.
קנב קונטרס הדרן עלך הע'  ,43ובתשובה מה בקונטרס קרוב אליך :הכל
מצוהאחת],וכמ"שקריתארבעליקוטיםסי'קכז,ויעןאברהםאו"חסי'נ
יעו"ש,וביומאטבאלרבנןהע' חמהשציין[.ובעלישי"חעניניסיוםמסכת
תשובהא,ויכוללומרנוסחהדרןאחדשלשניהם.
קנג יומא טבא לרבנן תשובה כד ,לגבי סיום בשבת :המנהג להוסיף משהו
בשביל סיום מסכת ,כדי שיהי' ניכר שזה בשביל הסיום ,ומ"מ אם אין לו
מה להוסיף אפשר גם כן) .ועי' בויען אברהם שם( .ועי' גם אני אודך

מה
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מקו א עושה סעודה ביו טוב ,לכתחילה טוב שיעשה סעודה
נפרדתקנד.
סיו מסכת בשבת
ג .יש שהעדיפו לעשות סיו מסכת ביו השבת .
קנה

ד .כשעושה סיו בשבת יכול להגיד הנוסח הרגיל בהדר וכ
הקדיש )וכמו שהובא לעיל( ,אבל לא יוסי עוד בקשותקנו.
ה .אול אי להקל בשבת וביו טוב לרקוד ולספוק כ אל כקנז.
בערב פסח
ו .פרטי והלכות סיו בערב פסח ותענית בכורות -ראה פרק ה
להל.

תשובות מהגאון ר' מתתיהו גבאי שליט"א סי' ו )בסופו( דגם שפיר יכול
לעשותסיוםבמלוהמלכה.
קנד מועדי הגר"חח"בתשובהרלה)ועי'שו"תמשנתיוסףח"בסי'צואות
ז(.
קנה קונטרס שערי שיח,כלמשאלותיךעמ'שמב.וביומאטבאלרבנןתשו'
יג,לגביבגדישבת,הוסיףמרןשליט"אאבא)מרןבעלהקהלותיעקבזצ"ל(
הי'נוהגלעשותכלסיוםבשבת,וכןהביאבס'לשכנותדרשוח"אעמ'מ,
שמרן בעל הקהלות יעקב זצ"ל היה משנן בכל שבוע סדר משניות ,ובכל
שבת בבוקר היה עושה סיום בסעודת הבוקר .ועי' בקובץ קול התורה
חוברתעדעמ'סז).ועי'לקטיושראו"חעמ'56ד"הכשחל(.
קנו

כלמשאלותיךעמ'שמב:ולהוסיףעודבקשותפרטיותזוכברשאלה .

קנז יומא טבא לרבנן תשובה כה ,נראה שלא דרק בשמחת תורה התירו.
ועי"שהע'יגשצייןאתהמשנ"בסי'שלטס"קחלגבישמחתתורה,ומש"כ
עליושם.

מו
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סיו בימי ספירת העומר
ז .מותר לעשות סעודת סיו בימי ספירת העומרקנח ,ולהביא כלי
זמר נהגו לא לשמועקנט ,א בסיו הש"ס מותרקס.
בחג השבועות
ח .להמתי ע סיו ליו מת תורה

קסא

שמחת תורה
ט .קורי יו טוב האחרו 'שמחת תורה' ,לפי ששמחי ועושי בו
סעודת משתה לגמרה של תורהקסב.
י .נהגו לומר למסיי לקרות בתורה קוד שיאמר ברכה אחרונה
"חזק חזק ונתחזק"קסג ,ועי' הערה בטע המנהגקסד.
יא .עוד נהגו שהמסיי התורה והמתחיל בראשית נודרי נדבות
וקוראי לאחרי לעשות משתהקסה ]ומותר לאבל בתו י"ב חודש
קנחשלחןשלמהסי'תצגסעי'ב.
קנט תשובה קמב .בשו"ת שיח ליצחק )עי"ש בציונים( וביומא טבא לרבנן
תשובהלד:אינייודע,ועי"שסעי'ו,דנחלקובזהיעו"שבמקורות.
קסשו"תידוןמשהח"טתשובהכ.
קסאבניןאבעמ'לבאותגיעו"ש.
קסבעי'יומאטבאלרבנןסעיפיםיג-יחובמקורות.
קסגרמ"אאו"חסי'קלטסעי'יא,ועי'בס'הנ"ל.
קסד קובץ יחלק שלל ח"ז עמ' קע תשובה לג :מברכין העולה שזכה לסיים
)ובהערות23שםצייןלשו"תמהר"םמינץיעו"שעוד(.
קסהלשוןהרמ"אאו"חתרסטסעי'א .

מז
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להשתת בסעודה זו ,ועי' הערה ג כשעושי בשבת בראשית או
אח"כ ,אמרי הלכה עמ' רפז יעו"ש[
סיו בפורי
יב' .משנכנס אדר מרבי בשמחה' ,ירבה בשמחת התורה וכגו
סיו מסכתקסו.
יג .המסיי מסכת בסעודת פורי יוסי מאכל לכבוד הסיו קסז.
מועדי וזמני בחיי האד
יד .חת שעושה סיו ביו
מערבי שמחה בשמחה'קסח.

הנישואי ,אי בדבר משו

'אי

טו .יראה לעשות סיו ביו השנה )יאר צייט( לפטירת אביו או
אמו ,ופרטיו והלכותיו ראה להל פרק ח.

קסודרךשיחהפ'מקץ.תורתהשמחהבשםישמישכתב.
קסז אשיחה ח"ב עמ' שצב ואין בדבר משום 'חבילות חבילות' ,עי' ביומא
טבאלרבנןהע'הבמש"כ.
קסח שאלת רב חלק שני ,חלק א פרק ח תשובה י :לא שייך שאינה שמחה
חיובית) .ובהע' ב' עי' קרן אורה מו"ק ח ע"ב ועוד יעו"ש( וביומא טבא
לרבנן הע' ו .אף שנאמר הדין לגבי נישואין מ"מ תליא אם בסיום מסכת
נאמרהכלל,יעו"ש.

מח
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 פרק ה
 תענית בכורות
וסיו מסכת בערב פסח
בכל יו מימות השנה לומד מר שבע או שמונה דפי מתלמוד
בבלי ,לפי סדר הש"ס ,ויש להארי הרבה בהנהגה זו שמעול לא
ביטלה ג כשהיה חולה ,וג בימי שמחה ,וג כשישב שבעה על
הוריו או על אשתו הרבנית ,מיד כשק מאבלותו )בבוקר( התיישב
בהתמדה עצומה להשלי כל 'חובותיו' )כפי שהוא מכנה את סדרי
אלו כחובותיו( בביהכ"נ לדרמ לאחר תפילת שחרית ]כותיקי[
במעמד קהל רב ,ואח"כ עולה לביתו ע מני מצומצ ממשפחתו
ומקורביו ]שעושה סיו על מסכת עוקצי :דעל משניות לבד אי
זה סיו  ,אבל הש"ס נגמר ע משניות טהרות[ וג מסיי את
קסט
הירושלמי והתוספתא ,רמב"  ,שו"ע ,ומשנ"ב ,תנ" זוהר )ועוד
דברי שמסתיר בצנעא(.
)אלא פרק מה סעי' א בהערה ,החובות פרק ט הסיומי  ,שערי ציו סי' ב אות
ו(

קסט עי' עלי ורדים מגילה דף ו ע"ב שעושה סיום על תלמוד ירושלמי
ביארצייטשלאביו,וצריךבירור.

מט
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גדר התענית ומי מתענה
א .הבכורות מתעני בערב פסח ,זכר לנס שניצלו ממכת
בכורותקע ,וקבעו זאת בצורה של תעניתקעא.
ב .תענית זו היא מצוה לנהוג באיסור אכילה ושתיהקעב.
ג .ומתעני בי בכור מאב ובי בכור מא קעג .וכ בכור הבא אחר
הנפלקעד.

קע מס' סופרים פכ"א ה"ג והובא בטור הטעם או"ח סי' תע .ועי' ירושלמי
פסחיםפ"יה"א.
קעא"דומיאבתעניתאסתרוכמודהתםאףשהיהנסבכלזאתקבעותענית,
ה"ההכאמתעניתזכרלנסשנעשהלבכורות"]וכ"כחת"ספסחיםדףקח[
שעריציוןגליוןלבניסןתשסזאותא,ושםבאותד'ואע"גדהנסהיהבליל
טו "כיון שלו הוא יו"ט לכן מקדימין התענית" .ובתשובה כט במגיד שיח
ענהמרןשליט"א:כיאזבמצריםהםצמווהצטערו.ע"עבס'שעריציוןהל'
תעניתבכורות,שיחחייםעמ'לטתשובותא,ב.
קעב מועדי הגר"חח"אתשובהלט.וצייןשםלמעשהאישח"ועמ'קיגוז"ל:
סיפר]מרןראשהישיבה[ הגאון ר' גרשון אלדשטיין שליט"א,שאביו זצ"ל
הגיע פעם לחזו"א ואמר לו כי בנו העיר הערה ,היות ובכור הוא ובערב
פסחעשהסיוםואכל,אםצריךעודסיוםבסעודהשניה,כיבשארתעניות
אף אם אכל ממשיך בתענית .והשיב החזו"א שאין צריך עוד סיום ,וראיה
משלמה המלך שעשה שבעה ימים סעודה על סיום ביהמ"ק) ,ובבית יוסף
סוףס"ורסטכתבשמכאןהמקורשעושיןסעודהלגמרהשלתורה– לעיל
רישפרקגקהלתרבהא,א,וע"עבפתיחה ליומאטבאלרבנןמשהש"רא,ט
ובמש"כ שם( .והוסיף מרן שליט"א ,כי מה שתענית בכורות שונה משאר
תעניותשבהםאףאםאכלממשיךבתענית,משוםדבכלתעניתמלבדמה
שהיום הוא יום תענית יש גם איסור אכילה ,לא כן בתענית בכורות,
שמלבד התענית אין כלום .וע"ע מ"מ במועדי הגר"ח שם ,ועוד טעמים
לתענית עי' סידור בית יעקב שער המפקד מביא בדלת ג אות ג ובהליכות
שלמהמועדיהשנהניסן–אבפרקחאורחותהלכההע',1עי"שבאורך.

נ
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ד .בכור יוצא דופ צרי להתענות ,דלא גרע מהבא אחר נפלי קעה.
ה .מי שיש לו ב שוטה ,צרי להתענות עבורו כל חייוקעו.
ו .גר צדק שהוא בכור לאביו הנכרי ,אינו צרי להתענותקעז.
ז .מי שילדה תאומי ואי ידוע מי הוא הבכור ,שניה חייבי
בתעניתקעח.

קעגשו"עאו"חסי'תעסעי'א.וראהדרךשיחהעמ'שנ:אבאז"להיהבכור
לאמו ולא לאביו ,אביו נתאלמן והיו לו ג' בנות ולא בן ,והציעו לו שידוך
וא'היתהבחורהונתייעץעםרבושהיהת"חגדולוחתנושלה"דבריחיים"
זצ"ל ,בעל "עמק הלכה" ועוד ספרים ,ויעץ לו שישא הבחורה ויהיו לו
ממנהבנים,ונולדולוג'בנים,ואבאז"להיההבכור,אבאהגיעלא"י,והם
נשארושםבעמקהבכא...
קעדמשנ"בסי'תעס"קב.ועי"שפרטיםלגביאיזהנפל.
קעה עלי שי"ח פסח תשובה טז .מועדי הגר"ח תשובה נ .דולה ומשקה עמ'
קפא .שו"תויכתובמרדכי בסופותשובהקעב) .ועי'יומאטבאלרבנןסעי'
ד(.
קעומועדיהגר"חח"אתשובהמט)וצייןשםלחוטשניפסחעמ'נד(.
קעזמועדיהגר"חח"בתשובהפב.עלישי"חפסחתשובהיז.שעריציוןגליון
באותט ,ובתשובותשםתעניתבכורותסי'גאות ט).ע"עבציוניםבמועדי
הגר"ח,וביומאטבאלרבנן,אשריהאישח"גפנ"האותבושו"תשבטהלוי
ח"חסי'קיזיעו"ש(.
קעח מועדי הגר"חח"אתשובהמא)ח"בתשובהעט(וצייןשםלמש"כמרן
שליט"אבס'מחשבתעםעמ'רסה).עודצייןשםלפרימגדיםמשב"זריש
סי' תע ,שו"ת מהר"ש ענגיל ח"ג סי' קד() ,שו"ת ערוגת הבשם או"ח סי'
קלטיעו"ש(.
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פטור מתענית ע"י השתתפות בסעודת מצוה
ח .בכורות שה בעלי השמחה ,כגו חת בשבע ברכותקעט או בעל
ברית אפילו שלא בזמנה ,פוטר מתענית בכורותקפ .אול פדיו
הבקפא או הוצאת ספרקפב והכנסת ס"ת אינ פוטרי מלהתענות.
)עי' הערהקפג(.
פטור מתענית ע"י השתתפות בסיו מסכת
ט .מצוה גדולה יותר שבכור בערב פסח יסיי מסכת מאשר
לצו קפד ,וא בכורי שלא סיימו נפטרי מהתענית א שומעי
מאחד שמסיי קפה.
י .כשעושה סיו מסכת בליל י"ד בניס לא מסתבר כלל שיפטור
מ התענית למחרתקפו.

קעטשםתשובהמד)עי"זבמ"מ(ובתשובהמהשם:דאינואיסוראלאמצוה.
קפ שם ח"בתשובהעב :מסתברשפוטר)עי"שבמ"מ( .ועי'אליבאדהלכתא
קובץפזביניעמודיעמ'קנההע'ה.
קפא שם ח"א תשובה מז :כמדומה שלא )עי"ש במ"מ .והאם גם לבעל
הפדיון,צריךבירור( .
קפבשםח"בתשובהעא)עי"שבמ"מ(.
קפג שם תשובה עד )עי"ש במ"מ( ,ובתשובה סט ,גם סעודת בר מצוה לא
פוטר,ובתשובהע,לגביחנוכתהביתלאפוטר)עי"שבמ"מ(.
קפד מועדי הגר"חתשובהפג.מנחתתודהעמ'שסז.פנינישיחעמ'סז) .ועי'
בציוניםבמועדיהגר"ח,ע"עיומאטבאלרבנןהע' לה(.ועי'שערהמועדים
קיצורהל'פסחפרקיזהע'כד.
קפהארחותרבינוערבפסחאותה,ז.
קפועלישיחפסחתשובהיז).ועי'יומאטבאלרבנןהע'לז(.
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ההשתתפות בסיו ובסעודה
יא .עיקר הפטור מתענית הוא השתתפות הבכור בסעודת
המצוהקפז ,והמנהג להקל ג א לא שמע את הסיו והשתת
בסעודהקפח ,וכ א שמע ולא הבי מה שנאמר בסיו נפטר
מתענית בכורותקפט.
יב .עדי לשמוע סיו על כל הש"ס מסיו על מסכת אחתקצ,
ומ"מ כדאי שהבכור עצמו ילמד ויסיי מסכתקצא.
יג .שמיעת סיו בטלפו וכיו"ב ,אינה פוטרת מתענית בכורות
אפילו בדיעבדקצב ,וכ"ש א נמצא במטוסקצג.
קפזתשובותוהנהגותח"בסי'רי,בשםבעלהקהילותיעקבזצ"ל.
קפח תשובה להרה"ג ר' אברהם יהודה ויסברג שליט"א ,על מה שכתב
המשנ"ב ס"ק י" :ומסיים לפניהם המסכת ושומעים ומצטרפים עמו בסיומו
ואח"כ עושין סעודה" ,ב"ושומעים" לאו דוקא ו"המנהג להקל" )וכמו שכ'
בשו"ת מהר"ם בריסק ח"א סי' קלג שזהו רק "מנהג" ולא עיקר הפטור
יעו"ש( .וכ"כ בארחות רבינו ח"ב ערב רה"י אות י )ולגבי ערב ר"ה ואולי
ה"הבערבפסח(.פסחכהלכהתשובהכה ,ד"סעודההיאכחלקמהסיום".
ובמדריך פסח תשס"ו -קהלות חרדים בא"י ,עמ' :18שיאכל שם ,ואם הי'
בשעת הסעודה יתכן דמהני וצ"ע .ועי' בשער המועדים )שם( :דבדיעבד
אפשר להקל ,גם להפך אם שמע את הסיום ולא טעם )כשיטות שחולקים
וסוברים שהעיקר הוא לשמוע את הסיום עי' ביומא טבא לרבנן( ועי'
תשובה ע"ה במועדי הגר"ח )ובמה שציין שם( ובשיח חיים תשובה ח :רק
אםטעם.ועי"שתשובהי,ועי'לקמןכמהצריךלטעום,ועי'שיחרינתי.
קפט כל משאלותיך עמ' שמ :צריך גם אכילה שם ,וגם שיהיה שם) .א"ה
כנראה לכתחילה ,ובדיעבד דעת מרן שליט"א דסגי להשתתף בסעודה(,
תשובהעובמועדיהגר"ח).עי"שמהשציין(.
קצארחותרבינו,ער"פאותז,יעו"ש.
קצאשם,סייםבעצמומסכתשערבמועדיםקיצורהל'פסחפרקיזהע'כד.

נג
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לפני התפילה
יד .בדיעבד ,א אכל אחר עלות השחר ואח"כ שמע סיו  ,נפטר
מתענית בכורותקצד.
טו .בשעת הדחק יש להקל לבכור לשמוע סיו בער"פ קוד
ברכת התורהקצה.
טז .בכור שעדיי לא התפלל ורוצה לשמוע סיו  ,י"א דמהני
לפטור אותו מהתעניתקצו .ויקח כזית מהמזונות ויאכל אח"כ
בביתו) .ועי' הערהקצז(.
קצב יומא טבא לרבנן תשובה מא ,מועדי הגר"ח תשובה לב ,קונטרס מצות
הפסחאותכח.ובאריהשאגתשובהתקסא:החזו"אהסתפק].דבעיקרהיא
הסעודה ,ולכן לא מועיל כלל בטלפון ,ועי' יומא טבא לרבנן פ"ה הע' מח,
דעתהגרשז"אזצ"ל[.
קצגדרךשיחהח"בעמ'שנ:כאןגרעטפי,שאינושייךכלללסיום.
קצד כל משאלותיך עמ' שמד :הוברר מאז שהיה יו"ט )ועי"ש שתענית
בכורותזהלאמנהג,זהמבוארבירושלמי]פסחיםפ"יה"א[(.
קצה מועדי הגר"חח"אתשובהמח).וראהשו"עאו"חסי'מזסעי'ד,ונו"כ
שם,לעניןלימודבהרהורקודםברכתהתורה(.
קצו עלי שי"חפסחתשובהיח.ובדרךשיחהעמ'שנ :אינוראוילאכולכעת
קודם התפילה -זה גרע .בשערי ציון תענית בכורות סי' ג אות ז :מסתבר
שצריך לטעום שם .ועי' מישרים אהבוך תשובה לו-לז וצ"ב .מגיד שיח
תשובהלא.וצייןשםלשו"תרבבותאפריםח"אסי'סו .ובשו"תויברךדוד
תפילה )ח"א סי' עב( בשם מרן שליט"א שיכול לטעום מעט ותמה שם
שיכוללשמורלאחרהתפילה.
קצז כ"כ בארחות רבינו ח"ב ער"ה אות ט ,אבל לא רצה להתיר שישתה
רביעיתמיםלפניהתפילה.ודעתמרןשליט"אבשעריציון)שם(לגביער"פ:
שזהבעיהוזהשאלהאםנפטרעי"כ).יעו"שעודמ"מבנידון(ובמדריךפסח
תשס"ועמ'.18
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הסעודה
יז .בכור בערב פסח ששכח ונטל ידיו וביר על נטילת ידי  ,ונזכר
קצח
שלא שמע סיו  ,יבר המוציא ויטע משהו ) .ולא צרי שיפסוק
ויאמר 'ברו ש כבוד מלכותו לעול ועד'קצט(.
יח .כדי לבטל את תענית בכורות טוב לטעו כזיתר ,ומנהג מר
שליט"א לשתות יי ולטעו מעטרא .וידוע היי בש "יי
הסיומי " .וכ נהג אביו בעל הקהילות יעקב זצ"לרב.
יט .למסיי עצמו מותר לאכול א קוד הסיו  ,אבל מי שלא
סיי ורק משתת בסעודה ,אסור לו לאכול קוד הסיו רג.
כ .לאחר שהשתת בסיו  ,מותר לו לאכול כל היו כולורד.

קצחשיחהתורהח"אאו"חסי'תעתשובהאקצג.
קצט מועדי הגר"ח ח"א תשובה מ :טעימה משהו אין דעתו )וציין שם
לתעניתבכוריםעמ'רצב(.
ר מישרים אהבוך תשובה לח .פסח כהלכה תשובה כב .ארחות רבינו
הקה"י,ח"בער"האותה.ועי'או"חסי'תקסחסעי'א,וביומאטבאלרבנן
פ"ה הע' נב .ובשיח רינתי תשובה כ ,גם אם טועם אוכל שהביא מביתו
מהנייעו"ש.כלמשאלותיךעמ'שמואפילומים)כמנהגועי'הע'הבאה(.
רא אלא פרקמהסעי'א).וכשסיים בדרך היהשותהקצתמים(,ובעניןהיין
עי'אמריפיח"גסי'קא.
רבארחותרבינושםאותז-ח,יעו"ש.
רג דרך שיחהעמ'שמט.באומרםשגםזוסעודתסיום,כייו"טשלוהואכל
היום ,כמו בברית מילה שכבר יו"ט הוא קודם לכן ,יען וביום הזה יהיה
ברית,וזהיוםשלברית.ועי'מש"כביומאטבאלרבנןפרקההע'נח.
רדדרךשיחהעמ'רמא.
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השתתפות האבל בסיו
כא .ת"ח בכור שעושה כל שנה סיו בער"פ ,בישוב שאי בו אד
אחר שיכול לעשות סיו  ,א הוא אבל בתו השבעה יכול לסיי
מסכת מועד קט ויפטור את הבכורי רו.
כב .אבל שאסור בת"ת אינו יכול להשתת בסיו ליפטר מתענית
בכורותרז.
כג .אונ מתענה תענית בכורי  ,א שהוא פטור מ המצוות ,דזהו
איסוררח .והעצה שיעשה סיו על מו"קרט )כלעיל סעי' כא(.
רהפרטיםנוספיםלגביאבלבסיוםמסכת,ראהלהלןפרקח.
רופותחאתידךעמ'תרנז-תרנח.
רז מועדי הגר"ח תשובה פא .עי"ש מה שציין .והנה מרן שליט"א לא חילק
בזה ,ובתשובה כו ביומא טבא לרבנן :בביתו מותר ,לביהכ"נ איני יודע.
ועי"שבספרפרקהסעי'כח-לובמקורות,וצ"ב.
רח מועדי הגר"ח תשובות לז-לח) .עי"ש מה שציין( ועי' ביומא טבא לרבנן
פרקהסעי'לבובהע' פמשערהציוןסי'תרמאותמח ,ועודבהערותשם
פא,פב .ובקובץ אליבאדהלכתאגליוןפחעמ'רפגבמכתביםותגובותמר'
יוסף מימון )צפת( הע' א .בגליון פז עמ' מט הקשה הרב מתתיהו גבאי
סתירהבדברישרהתורהשליט"אאםתעניתבכורותזהמצוהאואיסור,
ולק"מ,שהגר"חהיטיבלהגדיר"שישמצוהלנהוגאיסור",כלומרשיששני
מובניםלמילה"איסור",א.זהחיובגמורמןהדין.ב.שהגדרהואשבואל
תעשה ]ולא קום ועשה[ .ותענית בכורות אינו איסור במובן הראשון ,אך
הוא איסור במובן השני ,כלומר שנהגו להתיחס לתענית כאיסור אכילה.
ע"כ לגבי אונן שכידוע אף שהוא פטור מכל מצוות שבתורה ,מ"מ ודאי
שאינו מותר בחלבים ועריות רח"ל ,שכן יסוד ההיתר הוא עסוק במצוה
שפטור מהמצוה ,ואין שייכות להתיר את האיסור מחמת האנינות אלא
לפטור מחיובים ,ופשוט .וא"כ כלפי אונן עד כמה שנהגו לאחוז במצות
התענית ,צריך להתיחס אליה כאיסור אכילה ,ואין האנינות גורמת היתר
לזה,אךכלפיחתןהשיב הגר"חשכמדומהשלאנהגולהוסיףעליואיסור
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בכור קט
כד .בכור קט ,אביו מתענה בשבילו ,עד שידע לעשות סיו
מסכת לבד או עד הבר מצוהרי .בכור שלמד חצי מסכת לפני הבר
מצוה והשלי לאחר הבר מצוה יועיל לו לעשות סיו ולפטור את
עצמו מתענית בכורותריא.
כה .א האב בכור והרי הוא מתענה עבור עצמו ,אי נוהגי שהא
תתענה תחת בנה הבכורריב ,ותענית האב עולה לשניה ריג ,וא
כבר הא התענתה פע אחת עבור בנה הקט ,צריכה להתיר
נדרה ועי' הערהריד.
כו .א הבכור יתו מאביו לא נהגו שאמו תתענה בעבורורטו.
תענית זה מכין שהתענית אינה איסור במובן הראשון הנ"ל ,שכן אינה
איסורגמוראלאמצוה]רשות[לנהוגאיסורופשוט.
רט מגיד שיח תשובה כז :שילמד בשעות אלו ויסיים ,ואף שבתחילת מועד
קטןזהעניניחולהמועד,מותרלו,עי"שמהשציין.
רי שו"ע או"ח סי' תע סעי' ב ,ועי"ש הטעם בביאור הגר"א ס"ק ז .מדריך
פסחתשסועמ'.18
ריאהנהגותרבינוהגרי"שזצ"לתשובהכבשו"תעלפסח.
ריב רמ"אאו"חסי'תעסעי'ב .ועי'שאילתרבח"בפרקלתשובהטז,דלכן
ל"צלשמועסיום.
ריגשםתשובהטו,ול"צלשמועסיוםעבורבנו.
ריד בשיח חיים שאלה יג ,הקשה דקצת צ"ב דזה סותר למש"כ לקמן בסי'
תקצזס"ק ו,דע"יפ"אאיןנעשהנדררקאםחשבשינהגכןלעולם .והשיב
מרן שליט"א :עי' מש"כ בשקל הקודש פ"א בשקלים ה"ז בביאור ההלכה
ד"הקטן,יעו"ש.
רטויומאטבאלרבנןתשובהכח.
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כז .קט המסיי מסכת ומבי מה שלומד ,פוטר את אביו
מלהתענותרטז .וכ את חבירו בכור הקטריז ,וכל שכ גדולי ריח.
ויש לזה די של סעודת מצוהריט ,ועי' בהערהרכ א הקט השתת
בסיו של גדול אחר.

רטז תשובה כט שם ,מועדי הגר"ח ח"א תשובה לב )עי"ש מה שציין(.
אשיחה עמ' שמה .שיח חיים תשובה ח .ועי"ש בשערי ציון סי' ה וז"ל:
"ויל"ע בקטן המסיים האם האבא חייב להשתתף בסיום דהרי הדין דקטן
האב מתענה בשבילו ,ויתכן דכ"ז דוקא בדאיכא חיוב על הקטן אז עובר
לאב ,אבל כשהבן מסיים א"כ הוא כבר פטור וממילא סר החיוב מהאב
וא"צ להשתתף בסיום וצ"ע" .והעירני הר"י ליסיצין שליט"א ,דאין מקום
לספק כי פשיטא שכשהנהיגו שהבכורים מתענים לא הטילו על קטן בכור
כלום ,אלא הנהיגו שיבא האב מתענה בעד בנו ,וא"כ מה שהבן יסיים או
ישתתףבסעודתסיוםלאמעלהולאמורידכלום,ועלהאבמוטללהתענות
אולהפטרע"יסעודתמצוה.והצעתיהספקקמיהמו"רמרןהגר"חקניבסקי
שליט"א ,ואמר מרן שליט"א :דמש"כ שיתכן שרק העבירו חיוב מהבן לאב
וזהורקכשהבןחייב,ואםהבןמסייםבעצמויתכןשאיןהאבצריךלשמוע,
דזה לא מוכרח .ושאלתי למרן שליט"א ,האם לפי"ז גם באופן שהקטן צם
וכגון קטן בן י"ב שמתענה ג"כ זה לא יפטור את האב מתענית ,אמר מרן
שליט"א :הקטן צם זה כלום הוא לא צריך לצום ומה שהעבירו את החיוב
לאבזהלאעניןשהקטןיצוםכיוןשהואלאמחויב.ושאלתילמרןשליט"א,
האם צודק הרב הנ"ל בטענתו שאף אם הבן מסיים מסכת האב צריך
להתענות בשבילו אם לא שומע הסיום בעצמו .וסיפר לנו מרן שליט"א
שבהיותוקטןהיהגומרמסכת,אבלאביובעצמוגםהיהבכורולכןהואגם
גמר .ושאלתילמרןשליט"אמהעושיםלמעשהבאופןשהקטןסייםוהאב
לאשמעהסיום?ואמרמרןשליט"א:שישמקוםלהסתפקבדבר.יעו"שעוד.
שיח התורה ח"א עמ' שג .קונ' דרך תורה תשובה קג ,והביא שם ג"כ בס'
הקטןוהלכותיוח"אתשובהי.
ריזמגידשיחתשובהכו,עי"שמהשציין.
ריחעי'הע'קודמתובתשובהל,ובמהשצייןשםוכןבמהשצויןבהע'מו.
ריטבס'בזאתיבאאהרן,בשו"תדעתרבותינוהע'265יעו"שעוד.
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כח .אב בכור שיש לו ב בכור ,ורוצה להתענות אי צרי שישמע
סיו עבור בנורכא.
תענית בכורי בערב פסח שחל בשבת
כט .מנהג מר שליט"א כשחל ערב פסח בשבת לסיי ג ביו ה'
וג ביו ו' ,ועי' הערהרכב.
ל .הנקבות הבכורות שנוהגות לצו בכל שנה צריכות להשתת
בסיו מסכת ביו ה' או ביו ו'רכג.
רכ יומאטבא לרבנןתשובה ל :אינופוטראתאביו .ובשאלתרבח"ב)שם(
תשובהיד:מסתברשיכוללשמוע.
רכאעי'הע'מומשעריציוןסי'ה.
רכבאלאפמ"הס"בוצייןשםלעי'בשו"עאו"חסי'תעסעי'ב.ובסעי'גנוהג
לגמור המסכת יום קודם הסיום )ולהשאיר קטע לסיום( ולא לגמור מוקדם
ולכן כשמסיים ב' פעמים )בער"פ שחל בשבת( ביום ה' מסיים מה שלמד
בתקופהמקודם,ואח"כלומדמסכתחדשה,ולמחרתביוםו'מסייםאותה
)ועי'לעילפרקא'(.ובס'החובותפרקט)עמ'עו(אמררבינו :שבשנה שחל
ערב פסח בשבת אני עושה שני סיומים ,אחד ביום חמישי ]הסיום הגדול[,
ולחומראאני עושהסיוםגםביוםשישי,וכןנהגגםאבאזצ"ללעשותסיום
ביוםשישי]...עי'ארחותרבינוח"בער"פאותט)ונשנהבער"פשחלבשבת
אות א( וכתב שם שראה בהגדה שלו שציין לברכי יוסף )סי' תע ס"ק ד(
שהביאעודפוסקיםשס"לשמתענהביוםו')עי'יומאטבאלרבנןפ"ההע'
קח([.מועדיהגר"חח"בתשובהפ)עי"שמהשציין(.דולהומשקהעמ'קעז
)והסביר העורך שם ,דטעמו פשוט ,שאה"נ קבעו לצום ביום ה' ,מ"מ אם
עשה סיום ביום ה' ונפטר מלצום ,אבל למחרת ביום ו' מדוע שלא יצטרך
לצוםוכמומישנאנסמלצוםביוםה'שפשוטשצריךלצוםביוםו',וגםכאן
כן,ולכןצריךעודסיוםביוםו',והחולקיםיתכןשסובריםכהשיטותדעדג'
ימיםסומכיםדהויסעודתמצוהופוטרמצוםעכ"ד.וצ"ב(.
רכג מישרים אהבוך ח"ד תשובה כה )ועי"ש שציין למש"כ לעיל ח"ב סי' ב
סעי'כג(.
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לא .אב המתענה עבור בנו ,די לו לפטור את עצמו בסיו ביו
ה'רכד אול א שכח להתענות ביו ה' ,כיו דביו שישי לא
קובעי צו אינו צרי להתענות ,ומ"מ יכול להתענות עד זמ
מנחה גדולהרכה.
לב .בכור שרוצה לעשות סיו בשבת אינו נפטר מהתענית ,וצרי
לפטור את עצמו או להתענות ביו ה'רכו.
לג .קט שיגדיל בשישי או בשבת ,אביו חייב להתענות בשבילו
ביו ה'רכז.
שכח להתענות
לד .בכור ששכח מלהתענות )וג לא פטר עצמו מסעודת מצוה,
וכדלעיל( ,או שטעה ואכל כזית יתכ שראוי לצו לכפרהרכח ,אול
א כל שנה פטר ע"י סיו  ,ושנה אחת לא היה לו סיו והוצר
להתענות ,יעשה התרת נדרי רכט.

רכדע"פהע'הבאה.
רכהיומאטבאלרבנןתשובהלא,ועי"שסעי'מוובמקורות.
רכועי'שםתשובהלב.
רכזשםתשובהלג.
רכח תשובות הגר"ח ח"ב מהדו"ב תשובה תתתתשל ,וציין שם לשונה
הלכות סי' תקסח דין ד ]ולא חילק בזה ע"ע יומא טבא לרבנן סעי' ה
ובמקורות[.
רכט עי' שערי ציון סי' ב הע' ה וכ' שם ,ונר' בהסבר הדבר דיש ב' ענינים
בזה,חדאהתעניתשהואעיקרהדיןכמושכתבנולעילבשםהנוב"י.ויתכן
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ברכת החמה
לה .בשנה שחל תקופת החמה בערב פסח ,יקדימו לבר ברכת
החמה )דאפשר לבר אותה בתעניתרל( ,ואח"כ יעשו סיו רלא.

שהואעדיףמלעשותסיום,אמנםישעודעניןבפ"עמהשהורגלאותואדם
לעשותסיוםוזהמנהגטובלוליהתעניתוע"זצריךהתרה.
רלקונטרסתאשמע,עמ'קמו,יעו"ש.
רלא שם עמ' קלז ,יעו"ש ,דעי' במשנ"ב סי' כט ס"ק ח ,דלכתחילה מצותה
מידלהקדיםמהדאפשר]א"הוכנראהבסיוםלאנחשבתדירדאל"כהיה
צריךלהיותקודםוצ"ב[.
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 פרק ו
 סעודת סיו בתעניות
תענית יחיד שנהגו בה רבי
א .תענית שני וחמישי ושני שנוהגי להתענות אחר פסח וסוכות,
א עושה סיו לא נהגו לאכול קוד הסיו רלב ,ואפשר להתיר
בשלשה אנשי רלג.
ערב ראש השנה
ב .מנהג מר שליט"א בערב ראש השנה ,אחר שעושה התרת
נדרי מסיי מסכת )עי' הערהרלד( והוי סעודת מצוה ,ולכ אינו
מתענה כללרלה.

רלב יומאטבאלרבנןתשובהלז,ולאדמילבריתכמושכ'במשנ"באו"חסי'
תקסחס"קיח,וצ"בהחילוק,וע"עבס'הנ"לפ"והע'ט.
רלג יומאטבאלרבנןתשובה לח .ובתשובהמע"יפתח,שאםהי'יודעשיש
סיוםלאהי'מקבלעלעצמולהתענות.
רלדבס'החובותפרקט,מסייםחציש"ס]שאזגומרסדרנשים[.
רלה אלא פנ"ז סעי' א .ובס' החובות )שם( ,סיפר רבינו שבאחת הפעמים
שעשהסיוםבערבר"ה,שמעמזההחזו"אונכנסגםהואלהשתתף,ואמר
שאע"פשמעיקרהדיןאסורלולצוםמטעמיבריאות,אבלמשוםהיותטוב
אלתיקרירענכנסגםהואלהשתתף.ועי'ארחותרבינו)הקה"יזצ"ל(סיום
בער"האותיותה-ח,כזיתמזונותוייןפחותמרביעית,ובאותיאגםהנשים
אכלו מהסיום ,ואמר לי שהנשים שאינם במקום מביאין להם מזונות
מהסיום ,ונחשב להם כאכלו מן הסיום מאחר שאצלם רק מנהג )עי' סי'
תקפא במשנ"ב ס"ק טז ובמש"כ בס' החיים ד"ה והנה בסיום( .ובס' דברי
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ג .הנוהגי לסיי מסכת בערב ראש השנה ,נחשב לה ג סגולת
הצו  ,שכל המתענה מוחלי לו שליש מעוונותיורלו ,ולא דמי
לתענית בכורות שמי שהתענית קשה לו שיאכל רק מיני
תרגימארלז.

שמואל על המועדים סי' יג ,קונטרס 'דבר הסיום' אות ג הק' וז"ל :ובעוניי
לא הבנתי היטב את הוראת מרן בעל הקה"י ,דהא עיקר טעם התענית
בערב ר"ה בכדי שיכנעו לפני ה' ובזה ימחול להם על עוונותיהם כדברי
המדרש תנחומא )פ' אמור( ,או בגלל שהוי היום האחרון בשנה ,וקיבלו
חז"ל דכל העשוה תשובה יום אחד בשנה כאילו שב כל השנה) ,ועי' כף
החיים ס"ק ו( וא"כ מה שייך לעשות בזה תחבולות ולפטור עצמו ע"י
סעודת מצוה )עי"ש מה שכתב( .ואולי ס"ל לקה"י דכיום נחלשו הדורות
ואין מהראוי שבחורי ישיבה יענו עצמם גם בערב ר"ה דעכ"פ הוי הכל
מנהג,אולםבפסקיתשובותהנ"זמשמעדעבדהכילארקלבחוריישיבות,
וכן מבואר במקור דבריו בס' ארחות רבינו )שם( שכתב שהיה פוטר בזה
כמה מנינים ומחלק להם יין ומזונות וכו' .עי"ש שהאריך להסביר ואכ"מ,
ועי'בהע'הבאה.
רלו קובץ גליונות מריח ניחוח תשע"ד מהרה"ג ר' שמואל ברוך גנוט
שליט"א ,והוסיף רבינו בזה דבר יפה" :שאלו שעושים סיום מסכת בערב
ר"הואוכליםבסעודתהסיום,מקיימיםמצוה ,שהריאכילהבסיוםמוגדרת
בהלכהכמצוה],עי'לעילפרקאדנכללבכללהמתחילבמצוהאומריםלו
גמור[ואילואלושצמיםולאאוכליםבסיוםמסכתמקיימיםרקמנהג ולא
מצוה...לכןעדיףלאכולבסעודתסיוםולקייםמצוה,מאשרלצוםולקיים
רק מנהג ישראל"] .א"ה קצת צ"ב לפי"ז מה הכוונה מנהג ישראל תורה[.
יעו"שעודמש"כבגדרהצוםבערבר"ה.
רלזעי'משנ"בסי'תעס"קב.אריהשאגסי'תעתשובהתקס.

סג
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תענית כ' סיו
ד .תענית כ' סיו או ערש"ק פ' חוקת ,כיו שאינו חיוב ,יש להתיר
ולאכול בסיו מסכת ,וא קיבל עליו התענית יש להתיר ע"י
שלושה אנשי רלח.

רלח יומא טבא לרבנן תשובה לט .ועי' משנ"ב סי' תקסח ס"ק כ )הובא בס'
הנ"ל(.

סד
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 פרק ז
 סיו בימי בי המצרי
א .מי שלא נהג בסעודה בסיו מסכת כל השנה לאכול בשר
ולשתות יי ,אסור לו לעשות כ בתשעת הימי  ,ולפיכ מנהג מר
רלט
שליט"א לשתות בכל סיו יי ,ועי' הערה ) .ולעני שירה עיי להל
סעי' יא(.

רלט משנ"בסי'תקנאס"קעג,בשםהאליהרבה.ועי'יומאטבאלרבנןפ"ז
סעי' ד ,דיש מתירים ,יעו"ש במקורות .וכידוע מנהג מרן שליט"א בזה.
ומצאתי מעשה רב בהקדמה לשערי ציון אות יד :ביום ד' ג' מנחם אב
תשע"ג ,קם ממנוחת הצהרים וביקש מנכדו הרה"ג ר' גדליה הוניגסברג
שליט"א שיביא לו יין בכדי לעשות סיום ...וא"ל שיש לו סיום אחר על
מסכת ברכות ,שבעת שינתו חלם שלומד מסכת ברכות ומסיימה ,ואמר
לנכדו שמכיון שזה תשעת הימים לא יביא יין אלא דבר אחר לברך עליו,
והביא לו נכדו איזה משקה ובירך שהכל ושתה לכבוד הסיום .אולם בס'
החובות )עמ' לז( אמר רבינו :שבערב תשעה באב שותה יין בסיום על
מסכת יבמות] .א"ה :כיון שרגיל בכל השנה לשתות יין בסיום וכמבואר
ביומא טבא לרבנן )שם( דשרי .וצ"ב לפי"ז במש"כ לעיל שקם ועשה סיום
על מה שלמד בחלום ואולי יש לחלק .ועי"ש עוד על סיום לימוד בחלום[.
)דרך אגב ,בקרא עלי מועד פ"ח אות כז ,הביא בשם מרן שליט"א ששמע
מאביו בעל הקה"י זצ"ל ,שבזמן המלחמה הראשונה לא היה מה לאכול
בישיבהועשוהבחוריםסיום,וכלהישיבהאכלהבשר( .

סה
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ב .בפרטי הדיני  ,מה נחשב לסיו שמותר לאכול בסעודתו בשר
ויי בתשעת הימי ראה לעיל פרק ב'רמ.
למהר לימודו כדי לסיי בתשעת הימי
ג .א לא נזדמ לו לסיי בדר לימודו בימי אלו ,א הוא זמ
קצר יש שהקילו בזהרמא.
המשתתפי בסעודה
ד .שני שסיימו ביחד מסכת בתשעת הימי וכל אחד עושה
סעודת סיו ע בשר ,יכול כל אחד לאכול ג בסעודת חבירורמב.
ה .אשת בעל הסעודה מותרת לאכול בשר ויי ,א במקו שלא
נהגו להזמי נשי לסעודהרמג.
ו .בניו ובנותיו של המסיי  ,א היו בבית בשעת הסיו  ,א שלא
השתתפו בסיו בפועל ,יכולי להשתת בסעודהרמד.

רמ לעיל פרקב,הבאנומהנחשבכסיוםלעניןסעודתמצוה.ונביאכאןאת
עיקרי דעת מרן שליט"א מה לא נחשב לסיום המתיר אכילת בשר בט'
הימים :קטנים או גדולים שסיימו פרק אחד בגמרא .חבורה שחילקו ש"ס
ביניהםוכלאחדלומררקפרקאחד.מסכתותקטנות.נ"ך.
רמא ידון משה חלק י תשובה מז .ועי' יומא טבא לרבנן פרק ז סעי' ז
ובמקורות.
רמבלבנימיןאמראו"חסי'תקנא,דכלאחדסייםמסכתשלימה.
רמגיומאטבאלרבנןתשובהמד,משנ"בסי'תקנאס"קעהבשםהחייאדם.
רמדשםתשובותמה-מו,ובמשנ"בשם.

סו
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ז .כשעושי סיו במקומות ציבוריי )כגו בבית מלו( ,מסתבר
שג לנשי מותר לאכול בשר ולשתות יי ,ובפרט א ה שייכי
לסעודהרמה.
ח .אי חובה לשמוע הסיו עצמו ,וג מי שלא היה בשעת הסיו
עצמו ,יש מקילי שיכול להשתת בסעודה ולאכול בשר ולשתות
יירמו.
ט .הוזמ לסעודת מצוה בתשעת הימי  ,מסתבר שאינו צרי
ליטול ידיו לפת כדי להתיר לו לאכול בשר ולשתות יירמז .אבל א
הגיע לאחר שכבר ברכו המסובי ברכת המזו ומגישי לו עוגה,
יתכ שלא יוכל לאכול בשר ולשתות יי בכה"גרמח.
י .אחר הסעודה ,יתכ שלמסיי עצמו יהיה מותר בשר ויי,
וצ"ערמט.

רמהשםתשובהמג,ועי"שבס'סעי'יגובמקורות.
רמו מועדי הגר"ח תשובה שלג )יעו"ש מה שציין( ,וביומא טבא לרבנן שם
סעי'ידיעו"שובמקורות).ועי'לעילבער"פ( .
רמזעלישיחתשעתהימיםתשובהכא.
רמחשםתשובהכ.
רמטמגידשיחתשובהכח,ועי"שבמ"מלגביערבפסחשמותרכלהיום,וכ'
שם "וא"כ י"ל שה"ה בתשעת הימים הוי איסור אכילה ,ושאני מתענית
בכורות שהוי מצוה ,וצ"ע" .וע"ע בשו"ת ארץ צבי סי' עט .שו"ת מנחת
יצחקח"חסי'מהאותא.

סז
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שירה ובגדי שבת בסיו מסכת
יא .כמדומה שלא התירו שירה בפה בסעודת מצוה בימי בי
המצרי  ,ועי' בהערהרנ.
יב .תינוקות של בית רב שעשו סיו בכיתה על המשניות שלמדו
או הפרשה בחומש וכדו' בתשעת הימי  ,יכולי ללבוש בגדי
שבת לסיו ועי' הערהרנא.
במוצאי תשעה באב
יג .במוצאי תשעה באב התירו למהר או לאחר לימודו כדי לסיי ,
ולעשות סעודה בבשר ויירנב.

רנעלישי"ח,ביןהמצריםתשובהח.וצייןשםלארחותרבינוח"בעמ'קכח
אותט-י)שהתירלשירבפה(.וע"עביומאטבאלרבנןפ"זסעי'בובמקורות.
רנא לבנימין אמר ,שם" :כרצון אביהם" .ועי' לעיל לגבי כל השנה .וביומא
טבא לרבנן ,שם סעי' כב ,לגבי גדולים יעו"ש במקורות ,ואולי לקטנים יש
להקל,וצ"ב.
רנב יומאטבאלרבנן,תשובהמב.ועי'שו"תרמ"ץסי'מאשצייןלמג"אסי'
תקנחס"קא .

סח
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 פרק ח
 השתתפות אבל בסעודת
סיו  ,וסיו ביארצייט
בתו שבעה
א .סיו מסכת המתקיימת בבית האבל בתו השבעה ,מותר
לאבלי להשתת בה ,ועי' הערהרנג.
ב .מי שמתאבל ע האבל )כגו שאביו או אמו יושבי שבעה( ,יש
להתיר לו להשתת בסעודת סיו  .אבל במקו שיש כלי שיר ,יש
להחמיררנד.
בתו שלושי
גָ .א ֵבל אחר שבעה ובתו השלושי  ,יכול להשתת בסעודת
סיו רנה.
רנג ע"פיומאטבאלרבנןתשובהכו ,ער"פ)כמבוארלעיל( .ואוליישלחלק
דרקשםהתירו,ועי'שםעודפרקחסעי'אובמקורות.
רנד מדין כלהמתאבלמתאבלעימו,יומאטבאלרבנןתשובהנב:הנה היום
נהגו דין זה רק כלפי שלשה דברים ,וסעודה היא אחד מהם ,ומ"מ בסיום יש
להתיר דלא חשיב כ"כ שמחה] ...א"ה יש לעיין לפי"ז בסיום ש"ס ,דיש בו
יותרשמחהאולאפלוג[.
רנה יומאטבאלרבנןתשובה מח.ועי"שסעי'בובמקורותוצ"ב.וכנ"לסעי'
קודםאםאיןכליזמר.ועי'עלישיחאבלותתשובהז:לא ילך .וישלעיין.

סט
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יארצייט
ד .מי שיש לו יארצייט ,שנהגו להתענות ביו זהרנו ,א סיי
מסכתא ,המנהג שאינו מתענהרנז.
ה .החזו"א כשהיה לו יארצייט ,היה לוקח גמרא חולי ועובר
בהרהור כשעה או שעתיי ועושה סיו רנח.
ו .בסעודת סיו בליל יו היארצייט ,רשאי האבלי
המשפחה להשתת בסעודה .וא זו סעודה גדולה ,ישמשורנט.

בני

רנורמ"איו"דסי'שעוסעי'ד .
רנז יומא טבא לרבנן תשובה מט :נוהגים דביארצייט אין מתענים במקום
סיום מסכת .ואףשכתבהש"ךיו"דסי'רמוס"קכז,בשםתשובותמהרי"ל
סי' קעב ,לאסור לאכול בסעודת סיום ביום היא"צ ,כבר ביאר שם בבית
לחםיהודהדדבריהש"ךהםדוקאכשהואמצטרףלסיוםשלאחרים,אבל
אםסייםבעצמו,מותרלולאכול.וכ"כבספרגשרהחייםח"אפרקלבסעי'
ז,ד"רביםמקיליםכשגומרבוביוםמסכתשאינומתענה" .
רנחדברימרןשליט"אבשאלותלרבניקבררחל,מאמערחלגליון29חנוכה
תש"פ ,בחלק הנקרא שו"ת תורת חיים .ע"ע יומא טבא לרבנן סעיפים ט-י
ובמקורות.
רנט אורייתא תשובה יד .עי' שו"ע יו"ד שצא סעי' ג ,דכתב הרמ"א דאסור
לאכולבסעודהבלילהיארצייט.וכתבשםהפת"שס"קחבשםשו"תמקום
שמואל,דמהשכתבהרמ"אלאיסור",דזה איירי בסעודת חתונה שיש שם
מזמוטי חתן וכלה ויש בה שמחה ,אבל בסעודת ברית מילה ופדיון הבן
וסיוםמסכתאמותר".
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אחר השלמת המסכתא או סדר משניות
יאמר זה ויועיל לשכחה בעזרת ה' יתבר
ההדר

ַה ְד ָר ֲע ָל ְ ַמ ֶּס ֶכת ) ...יש מוסיפיְּ :ב ִלי נֶ ֶדר( ְו ַה ְד ָר ְ ֲע ָל.
ַ ּד ֲע ָּת ֲע ָל ְ ַמ ֶּס ֶכת ְ ...ו ַד ֲע ָּתְ ֲע ָל ָלא נִ ְתנְּ ֵשי ִמנָּ ְ ַמ ֶּס ֶכת ...
ְו ָלא ִת ְתנְ  ֵשי ִּמנָ  ָלא ְ ּב ַע ְל ָמא ָה ֵדי ְו ָלא ְ ּב ַע ְל ָמא ִד ֲא ֵתי.
)יאמר כ שלש פעמי(
ואחר כ יאמר:

צו ִמ ְּל ָפנֶ ָ
י ,יְ יָ ֱא ֹ ֵ
תו ָר ְת ָ
אלהי ֲא ֹ ֵ
ינו ֵו ֹ ֵ
יְ ִהי ָר ֹ
ינוֶ  ,ש ְּת ֵהא ּ ֹ
לה ּ
בות ּ
עול" ַה ָ ּבא.
עול" ַהזֶ ּה ּ ְ
נו ְל ֹ ָ
נו ָ ּב ֹ ָ
#א ָּמ ּ ֵ
ות ֵהא ִע ָּמ ּ
נות ּ
אמירת בני רב פפא

ֲחנִ ינָ א ַ ּבר ּ ָפ ּ ָפאָ ,ר ִמי ַ ּבר ּ ָפ ּ ָפא ,נַ ְח ָמ ַ ּבר ּ ָפ ּ ָפאֲ ,א ָח ִאי ַ ּבר ּ ָפ ּ ָפא,
סור ָחב ַ ּבר
ַא ָ ּבא ָמ ִרי ַ ּבר ּ ָפ ּ ָפאַ ,ר ְפ ָר" ַ ּבר ּ ָפ ּ ָפאָ ,ר ִכ ֹיש ַ ּבר ּ ָפ ּ ָפאְ ּ ,
רו ַ ּבר ּ ָפ ּ ָפא.
ּ ָפ ּ ָפאַ ,א ָ ּדא ַ ּבר ּ ָפ ּ ָפאּ ָ ,ד ּ

עא
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תפילה לתורה

וב ִפ ֹיות ַע ְּמ ָ
ינו ּ ְ
ינו ֶאת ִ ּד ְב ֵרי ּ ֹ ָ
תור ְת ָ ְ ּב ִפ ּ
ַה ֲע ֵרב נָ א יְ יָ ֱאל ֹ ֵה ּ
ינו ְו ֶצ ֱא ָצ ֵאי ַע ְּמָ
יִ ְ 
נו ְו ֶצ ֱא ָצ ֵא ּ
נו ֲאנַ ְח ּ
ש ָר ֵאלְ ,ונִ ְהיֶ ה ּכ ָּל ּ
תור ֶת ָ ִל ! ְש ָמ ּה.
לומ ֵדי ּ ֹ ָ
יוד ֵעי ! ְש ֶמ ָ ְו ֹ ְ
נו ֹ ְ
שר ֵאלָ ּ ּ ,
יִ ֹ ָ
כול ּ
ָ
עול" ִהיא ִלי .יְ ִהי ִל ִ ּבי ָּת ִמי"
אויְ ַבי ְּת ַח ְּכ ֵמנִ י ִמ ְצו ֶֹתִּ ,כי ְל ֹ ָ
ֵמ ֹ
יקוד ָ
ְ ּב ח ֶּק ָ
יִּ ,כי ָב"
לא ֶא ! ְש ַּכח ּ ִפ ּ ֶ
בושְ .ל ֹ ָ
עול" ֹ
יְ ,ל ַמ ַעֹ $
לא ֵא ֹ
רו ַא ָּתה יְ יָ ַל ְּמ ֵדנִ י ח ֶּק ָ
ִחיִ ּ ָ
יָ .א ֵמָ $א ֵמָ $א ֵמֶ $ס ָּלה ָו ֶעד.
יתנִ יּ ָ .ב ּ

ֵ ּבית
ֵ ּבית

הודאה על העבר

נו ְל ָפנֶ ָ
ִֹ
קנו
נו ֵואל ֹ ֵהי ֲא ֹ ֵ
ינוֶ ! ,ש ַ 
ש ְמ ָּת ֶח ְל ֵ ּ
בות ּ
י יְ יָ ֱאל ֹ ֵהי ּ
מודי" ֲאנַ ְח ּ
נו
יוש ֵבי ְ ָ
קנו ִמ ּ ֹ ! ְ
ִמ ּ ֹ ! ְ
לא ַ 
יוש ֵבי ֵ ּבית ַה ִּמ ְד ָר !שְ ,ו ֹ
קר ֹ
נותֶ ! .ש ָא ּ
ש ְמ ָּת ֶח ְל ֵ ּ
תורהְ ,ו ֵה"
ימי" ְל ִד ְב ֵרי ּ ֹ ָ
נו ַמ ! ְש ִּכ ִ
ימי" ְו ֵה" ַמ ! ְש ִּכ ִ
ַמ ! ְש ִּכ ִ
ימי"ָ ,א ּ
נו
ַמ ! ְש ִּכ ִ
נו ֲע ֵמ ִלי" ְו ֵה" ֲע ֵמ ִלי"ָ ,א ּ
ימי" ִל ְד ָב ִרי" ְ ּב ֵט ִלי"ָ .א ּ
נו
ֲע ֵמ ִלי" ּ ְ
קב ִלי" ָ 
קב ִלי" ָ 
ש ָכרְ ,ו ֵה" ֲע ֵמ ִלי" ְו ֵאינָ " ְמ ַ ְ ּ
ומ ַ ְ ּ
ש ָכרָ .א ּ
עול" ַה ָ ּבאְ ,ו ֵה" ָר ִצי" ִל ְב ֵאר
נו ָר ִצי" ְל ַחיֵ ּ י ֹ ָ
ָר ִצי" ְו ֵה" ָר ִצי"ָ .א ּ
תור ֵיד" ִל ְב ֵאר ! ַש ַחתַ ,אנְ ! ֵשי ָד ִמי"
! ַש ַחתֶ ! .שנֶ ֱא ַמר ְו ַא ָּתה ֱאל ֹ ִהי" ּ ֹ ִ
ְ
צו יְ ֵמ ֶ
ִּ
יה"ַ .ו ֲאנִ י ֶא ְב ַטח ָ ּב.
ומ ְר ָמה ֹ
לא יֶ ֱח ּ
תפילה על העתיד

צוִ $מ ְל ָפנֶ ָ
י יְ יָ ֱאל ֹ ַהיְּ ,כ ! ֵש" ! ֶש ֲעזַ ְר ַּתנִ י ְל ַסיֵ ּ י" ַמ ֶּס ֶכת ֵּ ...כ$
יְ ִהי ָר ֹ
מוד
ול ַסיְ ּ ָ
וס ָפ ִרי" ֲא ֵח ִרי" ּ ְ
תות ּ ְ
ימ"ִ ,ל ְל ֹ
ַּת ַעזְ ֵרנִ י ְל ַה ְת ִחיל ַמ ֶּס ְכ ּ ֹ
תור ֶתָ
מוד ּ ֹ ָ
שות ּ ְ
ְּ
ול ַקיֵ ּ י" ֶאת ּ ֹ
מור ְו ַל ֲע ֹ
ול ַל ֵּמד ִל ! ְש ֹ
כל ִ ּד ְב ֵרי ַת ְל ּ
מוד
כל ַה ַּתנָּ ִאי" ַו ֲא ֹ ָ
מור ִאי" ְו ַת ְל ִמ ֵידי ֲח ָכ ִמי" יַ ֲע ֹ
כות ּ ֹ
ְּב ַא ֲה ָבהּ .וזְ ּ
מוש ַה ּ ֹ ָ
ִלי ּ ְ
ומ ּ ִפי זַ ְר ִעי ְוזֶ ַרע זַ ְר ִעי ַעד
תורה ִמ ּ ִפי ּ ִ
לא יָ ּ !
ולזַ ְר ִעיֶ ! ,ש ּ ֹ
ָ
ְ
ָ
עול"ְ .ו ִת ְת ַקיֵ ּ י" ִ ּבי ְ ּב ִה ְת ַה ֶּל ְכ ַּתנְ ֶחה ֹ ָ
ֹ ָ
מר
אותּ ְ ,ב ! ָש ְכ ְ ּב ִּת ! ְש ֹ
עב

 שיח הסיו 

בו יָ ֶמ ָ
ָע ֶל ָ
קיצות ִהיא ְּת ִש◌ ֶ
יַ ,ו ֲה ִ ֹ ָ
יפו ְל ָ
י ְוי ֹ ִ
ֹיח ִָּ .כי ִבי יִ ְר ּ ּ
וס ּ
עז
מאלה ֹ ! ֶ
ש ֹ ָ
אר ְ יָ ִמי" ִ ּב ִ
נות ַחיִ ּ י"ֶ ֹ .
ימינָ ה ִ ּב ְ 
בוד .יְ יָ ֹ
עשר ְו ָכ ֹ
! ְש ֹ
ְ
לו".
מו ַב ּ ! ָש ֹ
מו יִ ֵּת $יְ יָ יְ ָב ֵר ֶאת ַע ּ ֹ
ְל ַע ּ ֹ
קדיש הגדול
הוא ָע ִתיד ְל ִא ְת ַח ָ ּד ָתא,
יִ ְתגַ ּ ֵ ּדל ְויִ ְת ַ ֵ ּ
קד ש  ְש ֵמ ּה ַר ָ ּבאָ ) .א ֵמ (ּ ְ .ב ָע ְל ָמא ִ ּדי ּ
ול ַא ֲחיָ ָאה ֵמ ַתיָ ּ אְ ּ ,
ְּ
קר ָּתא
ול ִמ ְבנֵ א ַ ְ
הו ְל ַחיֵ י ָע ְל ָמא ּ ְ
ול ַא ָּס ָקא יָ ְת ֹ
ול ְמ ְע ַּקר ּ ֳפ ְל ָחנָ א נְ $כ ָר ָאה ִמ
יה ְ ּבגַ ַ ּו ּהֶ ּ ,
ול  ַש ְכ ָל ָלא ֵה ְ
ירוש ֵלְ ּ ,#
ִד ּ  ְ
יכ ֵל ּ
קוד  ָשא ְ ּב ִר ְ
ַא ְר ָעאְ ,ו ַל ֲא ָת ָבא ּ ֳפ ְל ָחנָ א ִד  ְש ַמיָ ּ א ְל ַא ְת ֵר ּהְ ,ויַ ְמ ִל ְ
הוא
י ּ ְ
י ּ
יכו ּ ְ
וב ֹ ֵ
יכו ּ ְ
ש ָר ֵאלַּ ,ב ֲעגָ ָלא
יה ִו ָ ֵ
ְ ּב ַמ ְל ּ ֵ
וב ַחיֵ ּ י ְד ָכל ֵ ּבית יִ ְ &
יומ ֹ
יקר ּהּ ְ ,ב ַחיֵ ּ ֹ
כות ּ
רוָ :א ֵמ:
ובזְ ַמ ָ ִ
ִּ
קריב ְו ִא ְמ ּ
ְ
ול ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמיָ ּ א.
יְ ֵהא  ְש ֵמ ּה ַר ָּבא ְמ ָב ַר ְל ָע ַל ּ ְ
שא ְויִ ְת ַה ָ ּדר ְויִ ְת ַע ֶּלה ְויִ ְת ַה ָּלל,
יִ ְת ָ ּב ַר ְ ְויִ  ְש ַּת ַ ּבח ְויִ ְת ּ ָפ ַאר ְויִ ְתר ֹ ַ
ומְ #ויִ ְתנַ ּ ֵ &
קוד  ָשא ְ ּב ִר ְ
הוא) ,קהלּ ְ :ב ִרי ְ
 ְש ֵמ ּה ְ ּד ּ ְ
הואְ (.ל ֵע ָּלא ִמ ָּכל )בעשי"ת:
ּ
י ּ

ְל ֵע ָּלא ְל ֵע ָּלא ִמ ָּכל( ִ ּב ְר ָכ ָתא ְו  ִש ָיר ָתא$ּ ,ת  ְש ְ ּב ָח ָתא ְונֶ ֱח ָמ ָתאַּ ,ד ֲא ִמ ָיר
רוָ :א ֵמ) :קהלָ :א ֵמ (
ְּב ָע ְל ָמאְ .ו ִא ְמ ּ

יהו,
ַעל יִ ְ &
ש ָר ֵאלְ ,ו ַעל ַר ָ ּבנָ ְ ,ו ַעל ַּת ְל ִמ ֵיד ֹ
יהוְ ,ו ַעל ָּכל ַּת ְל ִמ ֵידי ַת ְל ִמ ֵיד ֹ
ישא[ ָה ֵדיְ ,ו ִדי ְב ָכל
קד  ָ
ְו ַעל ָּכל ָמא ְ ּד ָע ְס ִקי ְ ּב ֹ ַ
אוריְ ָתאִּ ,די ְב ַא ְת ָרא ] ַ ִ ּ
כו  ְש ָל ָמא ַר ָ ּבא ִחנָּ א ְו ִח ְס ָ ּדא ְו ַר ֲח ִמיְ ,ו ַחיִ ּ י
הו ּ ְ
ול ֹ
ֲא ַתר ַו ֲא ַתר .יְ ֵהא ְל ֹ
בוהו ִ ּד  ְש ַמיָ ּ א ְו ַא ְר ָעא.
יחא$ ּ ,
זונָ א ּ ְור ִו ָ
ֲא ִר ִ
ופ ְר ָקנָ א ִמ ֳק ָדֲ #א ֹ ֹ
יכי ְמ ֹ
רוָ :א ֵמ) .קהלָ :א ֵמ (.
ְו ִא ְמ ּ
רו:
ינוְ ,ו ַעל ָּכל יִ ְ &
ש ָר ֵאלְ ,ו ִא ְמ ּ
יְ ֵהא  ְש ָל ָמא ַר ָ ּבא ִמ  ְש ַמיָ ּ אְ ,ו ַחיִ ּ יָ ,#ע ֵל ּ
ָא ֵמ) .קהלָ :א ֵמ (

ינוְ ,ו ַעל
הוא יַ ֲע ֶ ◌
לוּ ִ (#ב ְמ ֹ ָ
ֶֹ◌
שֹה  ָש ֹ
לו) #בעשי"תַ :ה ּ  ָש ֹ
עשֹה  ָש ֹ
לוָ #ע ֵל ּ
רומיו ּ
רוָ :א ֵמ) .קהלָ :א ֵמ (.
ָּכל יִ ְ &
ש ָר ֵאלְ ,ו ִא ְמ ּ

עג

