יומא דנשמתא
הגה״ק רבי אברהם משכיל לאיתן ממינסק זי״ע
יומא דהילולא י״ח תמוז )תר״ח(
"נודע ביהודה ובישראל גדול שמו של הרב הגאון האמיתי המפורסם בדורו צדיק ועניו כבוד קש"ת מוה' אברהם זללה"ה
בעל המחבר ס' 'משכיל לאיתן' ו'באר אברהם' אשר האירו פני תבל ...ומה אאריך בתהלת הגאון המחבר הנ"ל המפורסם ברב
גבורתי' בבקיאות וחריפות בש"ס בבלי וירושלמי ספרא וספרי וכל המדרשים - "...מהסכמת הגאון רבי יצחק אלחנן מקאוונא
זצ"ל לספר 'נחל איתן'.
ואילו הגאון רבי בצלאל הכהן מווילנא זצ"ל מתארו בהסכמתו" :האדם הגדול בענקים ,הגאון הגדול המפורסם בצדקתו
ויראתו הקדושה ,סיני ועוקר הרים ...וחפר ומצא את בארות המים אשר נסתמו מעיני הגדולים חקרי לב ...והיה כנחל שוטף
בנחל איתן כמשמעו דתקיף טובא ורדיפי מיא כמעין היוצא מבית קדשי הקדשים לעבור בצי אדיר בים התלמודים בבלי
וירושלמי ומרא דאברהם תלא תניא בדתניא בתוספתא וספרא וספרי ומכילתא ובכל מדרשי רבותינו ז"ל ,ומיום שנגמל איתן זה
הי' כאחד מהאיתנים מוסדי ארץ להשיג דרך האמת ,ויתהלך אברהם את האלקים להגדיל תורה ולהאדירה והקים עולה של
תורה."...
הבה נעלה זכרו קדוש ,במלאות קע"א שנה לפטירת רב האי גאון רבי אברהם ממינסק זי"ע  -אבי המשפחה הקרויה על שם
ספרו 'משכיל לאיתן' ,ובעל הגהות 'מצפה איתן' המצויינות בש"ס ווילנא ,והגהות 'יד אברהם' על שו"ע יו"ד.
״מהאיתנים מוסדי ארץ״

רבי אברהם נולד בשנת תקמ"ח ,לאביו הגאון רבי יהודה
ליב זצ"ל אב"ד חאטימסק הסמוכה לאמסטיסלאב )פלך מאהליב
שברוסיה הלבנה( ,שהיה נכד להגה"ק רבי ישראל יפה זצ"ל אב"ד
שקלאב  -בעל 'אור ישראל' ו'תפארת ישראל'" ,מגזע גאונים
קדושי ארץ משפחת סענדערליך וקאלמינקעס" )מהקדמת בנו רבי
נפתלי משכיל לאיתן זצ"ל לספר אביו 'נחל איתן' ,והכוונה להיותם מצאצאי
רבי קלונימוס קלמן ב"ר מרדכי יפה ,המדפיס בלובלין ,שנקראו גם בשם
"קלמנקש-יפה"(.

כבר בימי נעוריו לן בעומקה של הלכה והעלה על הכתב
חידושים על שו"ע יו"ד לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא,
כעדות בנו רבי נפתלי בהקדמתו לחידושי 'יד אברהם' על יו"ד
)ווילנא תר"מ ,בעמ'  6של ההקדמות(" :כי הספר הזה 'יד אברהם'
ראשון הוא לכל החדושים אשר כתב בימי חייו עלי אדמות,
הוא הבכור מכל ילדי רוחו .החדושים האלה רובם ככולם כתב
בבחרותו וימי עלומיו ...כי גם במעלליו התנכר הנער ,ותהי
ראשית דרכו צלחה בדרך אמת."...
וכה מעיד רבינו בעצמו במכתב שכתב בין כסא לעשור
תקפ"ט אל "אחד מגדולי הדור" )הובא בהקדמת בנו הנ"ל(" :בעז"ה
כל תכלית הלמוד שעסקתי בכל הש"ס היה רק להוציא הדין
לאמתו ,וכן על דרך זה בכל הפוסקים ראשונים ואחרונים ,וגם
גודלתי מנעורי על ברכי ההוראה אצל רום מעלת כבוד אדוני
אבי הרה"ג ז"ל אב"ד דק"ק חאטימשק סמוכה לק"ק
אמסטיסלאוו ,והיה זה סמוך אחר שנעשיתי בן י"ג ,ולמד עמי
אז כל היו"ד עם מקורו מהגמרא וראשונים ,גם ראיתי אצלו
הלכה למעשה ,ועל אדוני אבי מורי ז"ל העיד הגאון מו"ה משה
חפץ ]מטשאווס[ איך שהוא גדול בתורה ובפלפול ובסברא
וראוי להורות הוראה ברורה ...וגם הייתי בעצמי בקביעות על
הוראה במדינת רייסין לערך תשע שנים ,גם כמה פעמים
נזדמנו לי שאלות גדולות וחמורות ,והייתי אצל הרב הגאון
השר מאושצע ,1והסכים להוראתי וסמך יהושע ידיו עלי,
כאשר נראה בעליל מכתב ידו שתחת ידי."...
ואמנם רבינו מזכירו בהגהותיו 'יד אברהם' על יו"ד )בסיום
שאלה ותשובה שבסוס"י קי(" :גם הרב הגאון השר המפורסם דחצר
אושצע הסכים לזה והשיב בזה"ל :שיפה הוריתי להכשיר
במקום הפסד מרובה."...
בהגיע לפרקו נשא את זוגתו הצדקנית מרת חנה דינה ע"ה
"בת נדיב ה"ה הרב המפורסם בתו"י נבון וחכם מוקיר רבנן מ'
ארי' ליב ז"ל מק"ק ראדושקוויץ ,אשר גם במסחרו עסק
בתורה תמיד ולמד כסדר כל הש"ס יותר מעשרים פעמים בימי
חייו ,ובא זקן ושבע ימים אל מנוחתו כבוד בירושלים תוב"ב"
)מהקדמת נכדו רבי נפתלי ל'נחל איתן'(.
״משכיל לאיתן״

שנים רבות היה רבינו סמוך לשלחן חותנו בעיירה
ראדישקאוויץ פלך מינסק .בשנת תקע"ח ,בהיותו כבן שלושים,
הדפיס את ספרו הראשון בשם 'משכיל לאיתן'  -חידושי
הלכות לסדר מועד וקדשים ,ובסופו רמזי סודי רשב"י בספר
תקוני זוהר .בהקדמתו כותב שקרא לספרו בשם זה ע"ש
הכתוב )תהלים פט ,א( 'משכיל לאיתן האזרחי' שאמרו חז"ל )ב"ב
טו (.שזה אברהם ,מלבד טעמים הכמוסים עמו.
עם הופעת ספרו יצא טבעו כאחד הגאונים הגדולים אשר
בארץ ,והפליא את לב גאוני דורו רבי אברהם אבלי פאסוואלער
מווילנא זצ"ל ורבי מנשה מאיליא זצ"ל שיצאו מגדרם לשבח
את המחבר הצעיר" :האי מרבנן הרב המופלג האמיתי החריף
והבקי האב בחכמה ורך בשנים ...היטיב לראות אשר נעלם
מגדולי האחרונים ,עיניו כיונים ,ושפתותיו שושנים ...כל מן
דין סמוכו לנא".
גם המאורות הגדולים רבי ברוך המגיד משקלאב ,רבי
מנחם נחום מטשאווס  -בעל 'תוספות בכורים' ,ורבי משה
ראב"ד טשאווס ,הפליגו להעיד עליו" :ידיו רב לו למישקל

ולמיטרא בשמעתתא בכל הש"ס ובכל היד החזקה ...בחריפות
ובקיאות נפלא הפלא ופלא ...וגם בנסתר שובר רזים מות'ק
בזתים ובט'מרים."...
בדור אחריו כתבו עליו גדולי עירו מינסק כי "גליא רזיא
דברים שהיו מכוסים אף מרבותינו הראשונים ז"ל" ,וכי הוא
"קולע אל השערה כאחד מגדולי הראשונים" )מהסכמות הגאונים
רבי משה שמואל פינס זצ"ל ורבי גרשון תנחום ממינסק זצ"ל( .ואמנם זכה
רבינו ששמו ושם משפחתו יקראו על שם ספר זה ויהיו לאות
ולתפארת לדורות הבאים.
בספר קטן זה ,שמחברו הוציאו לאור מתוך דוחק רב,2
הראה את דרכו בהלכה שבה דָּ ַרך כל ימי חייו" ,ללון בעומקה
של הלכה ולברר וללבן חומר ההלכה ע"פ עדים נאמנים,
וראיות ברורות מופתיות הכרחיות הנמצאות בעומק ובמצולות
סוגיות ים התלמוד" ,ולא לדרוש "דרך דרוש ומעשה
חידודים" ,ואחז דרכו "לשנות בדרך קצרה" )מהקדמתו לספרו(.
נוה איתן:

תקופה מסוימת שימש כמגיד מישרים ומורה צדק
בפעטראוויץ )ראה חתימת תשובתו בהגהות 'יד אברהם' על יו"ד ,סוס"י
קי(  ,ובשנת תק"ץ בערך נתקבל לרבנות האראדאק הסמוכה
לוואלאזין .ברם לא ארכו הימים ,ובשנת תקצ"ג החליט לעזוב
את משרת הרבנות ,מאחר שלא מצא בה מנוחתו ,ועבר
להתגורר כאיש פרטי בעיר רבתי מינסק ,שהיתה מלאה חכמים
וסופרים וישיבות רבות ,ונחשבה לקהילה החשובה ביותר
בגלילות ליטא ורוסיה הלבנה ,לאחר קהילת ווילנא.
שרשרת חייו היתה חטיבה אחת של סבל ועוני נורא ,דלות
וחרפת רעב ,ועם כל זאת עסק בתורה מתוך הדחק ,כפי שמעיד
בנו רבי נפתלי זצ"ל ברישומי זכרונותיו" :עת לדתי היתה עת
צרה ומצוקה להורי ז"ל באין כל מקור ומוצא למחיתם ,ובבואי
להיות נוספת על ארבעה הילדים אשר קדמוני הייתי כאורח לא
קרוא ,באין מינקת ובאין ָאמה ומשרתת ,וכל משא גדול הבנים
ויניקתי עם כל עבודת הבית על אמי לבדה היו כלנה .מספרים
כי בלילות ישב מר אבא ז"ל והגה בתורה לאור כפיסי עץ,
וברגליו הנע את ערשי לישנני למען תנום אמי שנתה והחליף
כח" )'ספר זכרון לסופרי ישראל החיים אתנו כיום' ,ווארשא תרמ"ט ,עמ' .(153
וכך נכתב עליו בספר 'רבני מינסק וחכמיה' )ווילנא תרנ"ט ,עמ'
" :(27ומשנאתו לעשות תורתו קרדום לחפר בה ,הקדיש כל ימיו
אך לתורה ולתעודה ,ללמוד וללמד ,ויסתפק במועט ויחיה חיי
צער ועוני .ביום לימד תורתו ברבים ויגד שיעורים שונים בגפ"ת
וברמב"ם ,ובלילה בשובו אל ביתו ,שכב על משכבו וישנן את
ספרי היד החזקה להרמב"ם בע"פ ,ויהי אומן את ילדיו ,בידו
האחת אוחז ביד תינוקו ובידו השנית כותב ספרי תורתו
וחדושיו".
אכן משראוהו בכך ,החלו נכבדי וגבירי מינסק לתמוך בו
בדרך כבוד למלאות די מחסורו ,ואף סייעו בהדפסת ספרו
השני 'באר אברהם' המכיל חידושי הלכות עמ"ס ברכות וסדר
מועד )ווילנא תר"ד(.
בנוסף להרבצת תורה ,השיב לפעמים לשואליו את דבר ה' זו
הלכה ,וכך נמצאת חתימתו על גביית עדות בענין עגונה שומרת
יבם מעיר וואלאזין שנגבתה במותב תלתא במינסק )נדפסה בספר
'שנות דור ודור  -אסיפת גנזים' ,ח"ד ,ירושלים תשע"ג ,עמ' תקנג( .כן היו לו
קשרי ידידות עם הגאונים רבי שאול שפירא זצ"ל אב"ד
פאניוועז ושאדאווא ,3ורבי אליהו ראגאלער זצ"ל אב"ד
סלבודקא וקאליש )ראה את המסופר בספר 'תולדות אליהו'  -תולדות
הגר"א ראגאלער ,ווילנא תר"ס ,עמ' .(31
על גודל ענותנותו מסופר ,שפעם אחת כשירד מהרכבת
וצרור חפציו בידיו ,רץ ובא אצלו אדם אחד ואמר" :יתן לי
רבינו ואני אשא" .אך רבי אברהם לא נעתר לו" .רבי"  -התחנן
הלה " -יזכנו במצות שימוש תלמידי חכמים" .נענה לו רבי
אברהם" :אם תלמיד חכם אני ,אינו דין ,שאקיים בעצמי את
המצוה?!"') ...מינסק עיר ואם' ,ת"א תשל"ה ,ח"א עמ' .(627
״ואברהם שב למקומו״

במינסק ישב ט"ו שנים ,אך "יד ה' נגעה בו ליסרהו ביסורין
של אהבה בעו"ה ,ותש כוחו עד אשר לא ימיש מתוך האהל,

ולא יעצור כחו להרחיק נדוד מקיר העיר וחוצה" )לשון בנו רבי
אהרן בהקדמתו לספר אביו 'באר אברהם'( .זוגתו החסידה ועזרתו
בקודש עמדה על משמרתה להקל את מצבו ,וכדברי בנה רבי
נפתלי בהקדמתו ל'נחל איתן'" :זכרה לה א-לוה לטובה אשר
עשתה תמיד רצון בעלה הגאון הצדיק המחבר ז"ל ,ותעמוד עליו
מהבוקר עד הערב ,לשמור את בריאותו מכל משמר ,למען יהגה
בתורת ה' יומם ולילה .גם בלילה שינה לא ראתה להעלות לו
ארוכה למחלתו ורפאות לבשרו ...כי היה איש מכאובים וידוע
חולי כל הימים."...
בהיותו בן ששים נתבקש לישיבה של מעלה ביום ח"י תמוז
שנת תר"ח ,ועלי אבן מצבתו היטיבו יושבי מינסק לבטא את
הדר גאונו ושגב גדולתו" :אל תירא אברם אנכי מגן לך ,שכרך
הרבה מאד ,הוא אברהם .נולד בשנת תקמ"ח לפ"ק ושב רוחו
לה' ח"י תמוז שנת תר"ח לפ"ק .הגדול בענקים רב עדתו וכליל
עמו ,הוד הענפים אף נכבד השורש ,המפורסם בחסידות ומהולל
בענוה ,שר התורה ומושל בש"ס בבלי וירושלמי ספרא ספרי
מכילתא ,תוספתא ,מדרשים וילקוטים ,מראשון שבראשונים עד
אחרון שבאחרונים ,ספרי הזוהר וספרי מקובלים ,הגאון הגדול,
ראש גולים ביהודא ,שלשלת היוחסין מרנא ורבנא אברהם
נבג"מ בעהמח"ס משכיל לאיתן וס' באר אברהם ,ועוד בכתובים
על יתר חלקי הש"ס וס' מקור חכמה על הרמב"ם וס' שפתי
רננות על התורה ,בנגלה ובנסתר ,וס' על ד' חלקי שו"ע וס' על
דרושים ,בהרב המאוה"ג מוהרי"ל נ"ע אב"ד דחאטימסק ,איש
אלקים פה ינוח ,אור עולם פה שקעה ,בין רבבות אורים תרב
אורה ,רק בתבל גועה ,רחב מני ים איד התושיה בהפקד גאון
עוזה ,הלקח ארון רב דעת מאבותיו אש דת לו אחוזה" )'רבני
מינסק וחכמיה' ,עמ' .4(43
ובני איתן חמשה ,למדנים מופלגים וחריפים :רבי אהרן )שני
גרגירים מחידושיו נדפסו בסו"ס אביו 'באר אברהם'  ,ובנו הוא הג"ר אברהם

יצחק משכיל לאיתן אב"ד סמאלעוויץ ,חאסלאוויץ וסטויפץ(; רבי קלונימוס;
5
רבי יהודה ליב אב"ד פלעשצעניץ ; רבי נפתלי )מחבר ומהדיר ספרים
ובמיוחד את ה'סדר הדורות' לרבי יחיאל היילפרין אב"ד מינסק(; רבי משה
ניסן אב"ד שומיאץ  -במ"ס 'חקרי הלכות' ,זצוכ"ל.
לאחר פטירתו הופיעו שאר ספריו ,ואלה הם' :נחל איתן' -
חידושים על הרמב"ם )ווילנא תרט"ו(; 'מצפה איתן'  -הגהות על
הש"ס )נדפס לראשונה בש"ס זיטאמיר תרי"ח-תרכ"ד ,ושוב עם הוספות
מכת"י בש"ס ווילנא תר"מ-תרמ"ו(; 'יד אברהם'  -חידושי דינים על
שו"ע יו"ד )ווילנא תר"מ(; 'אהבת איתן'  -על עין יעקב )ווילנא
תרנ"ד(; 'יד איתן'  -על הרמב"ם )ווילנא תר"ס(; וחידושים על
הספרי )נדפס ב'ספרי' עם הגהות הגר"א ,ווילנא תרכ"ו( .כן נשארו ממנו
חיבורים בכת"י שלא ראו אור הדפוס ואבדו ,כנראה ,במשך
הזמן ,6ביניהם גם כמה ספרים בחכמת הנסתר.
המשך בעמוד הבא Í

.1

.2

.3

.4

הוא הג"ר יהושע צייטלין )צייטלעש( משקלאב זצ"ל  -בעל
'הגהות חדשות' לסמ"ק )קאפוסט תק"פ( ,אשר ביתו באוסציא
שימש כבית ועד לחכמים" ,כל רב וגאון אשר הי' לו איזה שאלה
בעניני איסור והיתר או בדיני ממונות כולם עלו השערה ,והגאון
השר קיבלם בסבר פנים יפות ,חרץ משפטם ומילא כל צרכם...
גם הרב הגאון מו"ה אברהם משכיל לאיתן ממינסק ,ישב
בבית מדרשו ,והי' מלומדי למד שמה ,וכאשר בא לפניו שאלה
גדולה בעניני טריפות ,שאל את פי הגאון השר ,אם יפה דן
ויפה הורה') "...כתבי הגאונים' ,פיעטרקוב תרפ"ח ,דף לז :בהערה(.
הוא הדפיס רק שתי הסכמות בלבד ,ובסופן ציין" :יש ת"י עוד
הסכמות וח"י הרבה מאנשי השם דמדינות ליטא ורייסן יצ"ו ,אבל
דפסתי מרובה לא דפסתי כעת מחמת הוצאת הדפוס כי רבה
היא" .ואמנם הספר הוא קטן בכמות ומכיל בסך הכל כ"ט דפים
במתכונת קטנה!
תשובה ממנו אל רבינו נדפסה בספרו שו"ת 'חמדת שאול'
)אדעסא תרס"ג ,סי' יט(; וכן בקובץ 'הארות השמש' )אדעסא תרמ"ט,
סי' יז אות ד( .וראה מש"כ שם המחבר נכדו הג"ר משה מישל
שמואל שפירא זצ"ל אב"ד ראגאווא בפתיחת התשובה" :בנסעו
את ספרו בגלילותינו אלה התארח אצל זקני הגז"ל וקלסו
למ אד וביותר על רב עמקו בהלכה ומאז נעשו ידידים זל"ז
וכתבו זל"ז".
לאחר השואה ,כששלטון הבולשביקים במינסק עמד להרוס את
ביה"ח הישן ,כדי להרחיב את בנין האוניברסיטה המינסקאית,
נאלצו יהודי המקום לפנות את הקברים לביה"ח החדש ,בניהם
את קבר רבינו ,וכן את קברו של ה'נחלת דוד' ,ועוד גדולים רבים
)'יהדות ברוסיה הסוביטית' ,ירושלים תשכ"א ,עמ' צד; 'ארחות ותולדות רבי

מרדכי אליהו סלושץ זצ"ל' ,ירושלים תשע"ג ,עמ' כח(.

 .5ב'תולדות חב"ד ברוסיא הצארית' )ברוקלין נ.י .תש"ע ,עמ' קפו(

מסופר ,שבעיירה פלעשצעניץ היתה מחלוקת בין החסידים
ומתנגדים אודות בחירת רב ושו"ב ,ובסופו של דבר התקבלה
הפשרה של הרה"ק מהר"ש מליובאוויטש זי"ע שהרב יהיה
מהמתנגדים ,אחד שמקובל גם על החסידים ,והשו"ב יהיה חסיד.
ואז נבחר הג"ר יהודה ליב משכיל לאיתן זצ"ל לרב הקהילה,
ולשו"ב נתמנה החסיד ר' אהרן זאב ב"ר ברוך דובער ז"ל.
 .6נכדו הג"ר ראובן כ"ץ זצ"ל רבה של פתח תקוה מעיד בהקדמתו
לספר 'משכיל לאיתן' )מהדו"ת ,ירושלים תשט"ז( שראה אצל
חותנו הג"ר אברהם יצחק משכיל לאיתן זצ"ל "ספר שלם של
בעל המחבר ,ערוך ומוכן לדפוס ,בשם 'באר אברהם' על כל סדר
נשים .ספר זה עבר אח"כ לרשותו של בנו ,גיסי הרה"ג ר' יהודה
לייב משכיל לאיתן זצ"ל ,שנספה בימי השואה בעיר קורסק ,ואתו
יחד נאבד גם הספר הזה ,שאין לי ספק כי אלולא נאבד היה עתיד
להאיר עיני חכמים בנתיבות התורה ,כמתכונת הספרים האחרים
שחיבר".

מאת :הרה"ח ר' ישכר בעריש ווייס שליט"א

עלי הדף

עלי אורח

ענין שנלמד במסגרת ״דף היומי״

אורחות חיים הלכה למעשה

מסכת ערכין
״וישבו בסוכות כי לא עשו מימי ישוע בן נון כן בני ישראל
עד היום ההוא״  -היתכן?

הלכות לשבעה עשר בתמוז ולתענית ציבור

בעלות בני ישראל מבבל לארץ ישראל בימי עזרא כתיב )נחמי׳ ח ,יז( :״ויעשו כל הקהל
השבים מן השבי סכות וישבו בסכות כי לא עשו מימי ישוע בן נון כן בני ישראל עד
היום ההוא ותהי שמחה גדולה מאד״ ,ותמהו במכילתין )לב ע״ב( :״אפשר בא דוד ולא
עשו סוכות עד שבא עזרא״ ,דהא לא מסתבר שבני ישראל לא עשו סוכות במשך כל
אותן השנים בבית ראשון .ובגמרא ביארו שני ביאורים בזה הנוטים מפשוטו של מקרא -
שבאמת עשו סוכות במשך כל השנים סוכות והפסוק מתפרש באופן אחר לגמרי,
הביאור הראשון הוא ,למאן דאמר ״ קדושה ראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה
לעתיד לבא״ ,שדורש את הפסוק הנ״ל  -״וישבו בסוכות כי לא עשו מימי ישוע בן נון״
וגו׳  -״מקיש ביאתם בימי עזרא לביאתם בימי יהושע ,מה ביאתם בימי יהושע מנו
שמיטין ויובלות וקדשו ערי חומה ,אף ביאתן בימי עזרא מנו שמיטין ויובלות וקדשו
ערי חומה״ ,וברש״י :״דהא ׳כי לא עשו׳ לאו אסוכות מהדר ,אלא הכי קאמר ,׳כי לא
עשו׳  -מה שעשו עכשיו מימות יהושע ,ומאי ניהו קדושת הארץ״ ,ואם כן אנו רואים
מכך שקדושה ראשונה לא קידשה לעתיד לבא ,ולכן היה צריכים לקדשה עתה.
ביאור השני הוא למא ן דאמר קדושה ראשונה קידשה לשעתה ולעתיד לבא,
כדאיתא בהמשך הגמרא :״ואידך ,דבעי רחמי על יצר דעבודה זרה ובטליה ואגין
זכותא עלייהו כי סוכה ,והיינו דקא קפיד קרא עילויה דיהושע ,דבכל דוכתא כתיב
׳יהושע׳ ,והכא כתיב ׳ישוע׳ ,בשלמא משה לא בעא רחמי דלא הוה זכותא דארץ
יש ראל אלא יהושע דהוה ליה זכותא דארץ ישראל אמאי לא ליבעי רחמי״ ,וברש״י:
״ואידך ,לעולם ׳כי לא עשו׳  -אסוכות קאי ,ולאו סוכות ממש אלא דבעא עזרא רחמי
איצרא דעבודה זרה ואימסר בידיה כדאמר בסנהדרין )סד .(:ואגין זכותא  -דעזרא
עלייהו .כי סוכה  -כי לא עשו דבר זה בימות יהושע כן ,והיינו דקפיד קרא לאדכורי
יהושע טפי מהאחרים ,וקא מדכר ליה בלשון גנאי .דבכל דוכתא כתיב יהושע והכא
ישוע  -משום דאיהו הוה ליה למיבעי רחמי עלה דמילתא״.
אמנם האחרונים העלו לבאר הפסוק כפשוטו ,ויוקדם תחילה את אשר הקשה הגאון
רבי חיים אלפאנדרי הזקן זצ״ל בספרו ׳עץ חיים׳ )פר׳ אמור נה ,ב( במה שנאמר בעזרא
)שם( :״ ויצאו העם ויביאו ויעשו להם סכות איש על גגו ובחצרתיהם ובחצרות בית
האלק ים וברחוב שער המים וברחוב שער אפרים ״ ,וקשה מכאן על האוסרים לעשות
סוכה ברשות הרבים )עי׳ סוכה לא ,(.כמו שנפסק להלכה )שו״ע או״ח סי׳ תרלז ס״ג( :״וכן לא
יעשה סוכה לכתחלה בקרקע של חבירו שלא מדעתו ,וכן בקרקע שהיא של רבים ,ומיהו
בדיעבד יצא״ ,והאריך בזה ה׳מגן אברהם׳ )שם סק״ג( :״וצריך עיון שנהגו קצת לעשות
סוכה ברשות הרבים ,ואם כן סוכה גזולה הוא ,ואין לומר דבני העיר מוחלין להם ,דהא
ברשות הרבים יש לכל העולם חלק בהם ,ואם תימצי לומר דכל ישראל מוחלין ,מכל
מקום הרי יש לעכו״ם חלק בהם״ ,ואם כן היאך עשו עולי הגולה סוכה ברשות הרבים.
וכתב בזה הגאון רבי יוסף שאול זצ״ל אב״ד לעמבערג )ראה ׳דברי שאול׳ דרשות דרוש
לשבת חוה״מ סוכות שנת תר״י; שו״ת ׳שואל ומשיב׳ מהדו״ק ח״א סי׳ קכד( בזה״ל :״אמנם באמת
המעיין במקרא ,ימצא כי קדשו את החומה ולא היה דר שם שום עכו״ם בירושלים ,ואם
כן היו שלהם והיו יכולים לעשות להם סוכות ,והרי סגרו דלתי ירושלים כל יום השבת
כמבואר בנחמי׳ סי׳ י״ג ,הרי שהיה כו לו שלהם ברשיון המלך כורש ,ואם כן לא היו חלק
להנכרי רק להישראל וישראל מחלו ,ודינו של המג״א מבואר״ ,ובהמשך כתב :״וזה לא
יכלו לעשות מימי יהושוע בן נון ,שהרי היבוסי היה דר בירושלים )ראה שמואל ב׳ ה( ,ואם
כן היה לנכרים חלק בירושלים ברשות הרבים ,ואם כן לא היה אפשר לעשות סוכות
ברחובות״ )ראה אריכות דבריו וכן ב׳חידושי מלבי״ם על הש״ס בסוגיין(.
ה׳חתם סופר׳ בחידושיו על מס׳ סוכה )שם( הביא גם כן נידון זה ,והעלה שכלפי חלקם
של עכו״ם בירושלים אין לחוש ,וכה כתב  -אחר שהביא קושיית ה׳עץ חיים׳ :״ולפמ״ש...
לא קשה מידי ,דכשישראל יושבים על אדמתם לא הפקירו רשות הרבים שלהם לבני
נכר ,להפקיעם מפרסום מצות ה׳ ...״ ,והיינו ,אף שהרשו את העכו״ם לדור בירושלים לא
היה להם חלק בארץ ישראל באופן שיהיו יכולים להפקיעם מלקיים את מצות ה׳ ,וכלפי
קיום מצות סוכה – לא היה נחשב כרשותם ולא היה גזל ביד ישראל כאשר עשו סוכות,
אמנם ,״יש לחוש לישראל גופיהו ,יש ויש שאין לבבם שלם כל כך ,ואינם מוחלים חלקם
ברשות הרבים להיות נדחק בצאתו ובואו מפני קיום מצותו של חברו ,וישראל שיש לו
חלק בארץ בודאי שמעכב ,והנה אפילו בימי יהושע בן נון יש לחוש להנ״ל ,שהרי עבר
בים צרה עם שבט דן )סנהדרין קג (:ופנחס אמר להם עון פעור עדיין לא הוטהרנו עי״ש
בספר יהושע )כב ,יז( ,על כן לא יכלו לעשות סוכה ברחוב ,ולא מצא להם די לעשות
סוכות ,מה שאין כן בימי עזרא ששבו בכל לבב והתודו כולם ,כמבואר בפסוק )נחמי׳ ט ,ג(,
עד שבראש השנה אמר להם )שם ח ,ו( ׳אל תעצבו כי חדות ה׳ היא מעוזכם׳ ,אז בסוכות
שאחריו עשו כסוכות הזה״.
ביאור נוסף מבואר ב׳חתם סופר׳ )שם( ,כי בזמן הבית היו כמעט כל ישראל עולי רגל,
והיו עוסקין בקרבנות הרגל ,והיו בגדר הולכים לדבר מצוה שפטורין מן הסוכה מדין
שלוחי מצוה ,ורק בימי עזרא כשהיו כל ישראל מכונסים במקום אחד ,ולא היו בגדר
הולכי דרכים ,עשו ״כל הקהל״ סוכות.

א .חתן שתענית י"ז בתמוז חלה בתוך שבעת ימי המשתה  -אם אינה תענית שנדחתה משבת ליום
ראשון ,צריך להתענות )כ"ה בריטב"א מס' תענית ל :ד"ה חתן ,מובא בביאור הלכה סי' תקמט ד"ה חייבים
להתענות .אולם עי' בשער הציון סי' תרפו ס"ק טז בשם הגר"א  -שמקיל שא"צ להתענות .ובבן איש חי ש"ר פר'

שופטים סי' יז  -הביא מחלוקת אי צריך החתן לצום בשבעת ימי המשתה ,ומנהג עירו דאינו מתענה ,עי"ש( .אבל
אם היא תענית שנדחית  -כפי שחלה השנה  -יש בזה מחלוקת הפוסקים )דיש מקילים שא"צ
להתענות ,ואף אין מחוייב להשלים ,כיון שכל ז' ימי המשתה נחשבים כרגל שלו .כ"כ בשעה"צ סי' תקנט ס"ק לד

וכ"ה בשעה"צ הנ"ל .ובבא"ה סי' תקנט ס"ט כתב להחמיר עפ"י המג"א ,עי"ש( ולמעשה ,אם לא קשה לו
התענית  -יצום כל היום ,ואם קשה לו התענית  -יצום עד חצות )ועי' שבט הלוי ח"ו סי' ע סק"ג,
שכתב דנהוג עלמא להחמיר ,עי"ש(.
ב .בעל ברית  -מותר לו לשתות הכוס ,ואין צריך להשלים התענית .ויש אומרים שיצום עכ"פ עד
חצות ,ויש שהקיל ו לגמרי דאפילו לפני חצות רשאי לאכול ,אמנם אחר הברית מילה )עי' שעה"צ
סי' תרפו ס"ק טז; שע"ת סי' תקנט סקט"ו(.
ג .פדיון הבן  -יש נוהגים לעשות הפדיון ביום התענית סמוך לערב ,וסעודת המצוה תהיה בלילה
אחר התענית ,ומותר לו לכהן לשתות היין בשעת הפדיון ,כנהוג ,וגם אבי הבן יכול לאכול אחר
הפדיון .ויש שעושין את הפדיון והסעודה בלילה שלאחר התענית )עי' קצש"ע סי' קסד ס"ג .ואמנם
בשו"ת האלף לך שלמה סי' שמט כ' דאין להחמיץ המצוה ויש לפדות ביום ,וכיון שיש להסמיך הסעודה אל הפדיון
ככל האפשר ,יעשו הפדיון סמוך לערב ויסמיך הסעודה אח"כ בלילה ,וכ"כ בשו"ת פנים מאירות ח"ב סי' צט ,עי"ש(.

ד.

ה.

ו.

ז.

אם שכח ביום התענית ובירך על אכילת מאכל ברכה שלפניה ,ולפני שטעם נזכר שיום תענית
הוא  ,כתבו הפוסקים שלא יטעום כלום ,ויאמר תיכף ומיד "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד"
)עי' שע"ת סי' תקסח סק"א( ,וגם אם כבר הכניסו לפה ,יפלוט ולא יבלע.
מי שטעה ושכח שיום תענית הוא ואכל ,מכל מקום צריך להשלים התענית אחר שאכל ,ואינו
צריך לצום יום אחר )עי' מ"ב סי' תקסח סק"ח ובסי' תקמט סק"ג .ועי"ש במג"א סי' תקסח דאפילו הזיד ואכל,
לא יאכל יותר ,עי"ש .ואם אכל במזיד כשאין לו היתר לאכול  -עי' בכה"ח סי' תקמט סק"ז איך יתקן מה שעבר(.
בתפילת שמו"ע של שחרית ביום תענית ציבור ,אין היחיד אומר "עננו  -ביום צום תעניתנו" ,כי
שמא יצטרך לאכול במשך יום מחמת חולי או חולשה ,ואפילו באדם בריא חיישינן שמא יאחזנו
בולמוס ויצטרך לאכול )עי' או"ח סי' תקסה ס"ג( .אבל אם רוצה לומר תפלה זו בשחרית ולדלג על
תיבות "ביום צום תעניתנו"  -הרשות בידו ,כי באופן זה אין חשש שמא יימצא שקרן )טו"ז שם ,וכן
פסק המ"ב(.
מי שאינו מתענה ,לא יתפלל לפני העמוד .ואם אירע שעבר לפני התיבה יאמר תפלת "עננו"
בברכת שומע תפלה ,ויאמר "ביום צום התענית הזה" ולא "ביום צום תעניתנו" .ואמנם אם אין
שם ש"ץ אחר ,מוטב שיתפלל מי שאינו מתענה ממה שיתבטלו לשמוע קדיש וקדושה וברכו
)עי' סי' תקסו ס"ה ומ"ב שם .ועי' מטה אפרים סי' תרב ס"י ,דסתמא תלינן דיש עשרה מתענין ,כיון שהוא תענית
ציבור .וע"ע בדע"ת סי' תקסו ס"ה  -דאם אירע שעבר לפני התיבה ש"ץ שאינו מתענה ,יכול לומר "ביום צום
תעניתנו"(.

ח .אדם שאכל או שתה פחות מכשיעור יכול לומר "עננו" ,וגם רשאי להיות ש"ץ ,וכן יכול לעלות
לתורה )עי' שו"ת מהר"ם שיק או"ח סי' רצ; שלמי מועד עמ' תעה(.
מאת :הג"ר שמאי קהת הכהן גראס שליט"א

יומא דנשמתא  -המשך
זצ"ל בקונטרס 'אלה יעמדו' )ערך שבועה בבי"ד,

ונסיים בפרט מעניין בדברי הגאון האדר"ת
נדפס ב'אוצר כתבי האדר"ת' ,מכון אהבת שלום תשס"ד ,עמ' יא( ,בו משבח את בקיאותו האדירה..." :
ומצאתי בהגהות 'מצפה איתן' )סוטה מ (:שנדפס מחדש תירוץ יפה על זה ,שעיקר מה שעמד
]דוד המלך[ ע"כ היתה ללמד לשלמה בנו בנין בית המקדש ,וקיי"ל דבנין בית המקדש צריך
ללמוד בעמידה וכו' ,יעו"ש בשאר דבריו ,ושפתים ישק .אמנם עוצם בקיאותו ]של בעל 'מצפה
איתן'[ שכל התורה היתה לפניו כשמלה מנעתו מלציין המקום ,שכתב בפשיטות דקיי"ל
שלימוד בנין בית המקדש צריך ללמוד בעמידה ,כאילו היא הלכה רווחת בישראל ,ואני
למיעוט ידיעתי לא ידעתי מקומו כעת" )וראה בזה בספר 'תורת יעקב' להגרי"ח סופר שליט"א ,עה"ת ,עמ'
זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל ,אמן
תתנה(.

עלי ספר
ותאחז במשפט על שו"ע חושן משפט  -סיכום תמציתי ובהיר על השו"ע חושן משפט,
הלכות שומרים שכירות שכירות פועלים שאלה סימנים רצא  -שמז ,ועל נושאי הכלים ]סמ"ע,
ש"ך ,ט"ז ,קצות ,נתיבות ,רעק"א ופת"ש[ שיסייע להבנה בהירה לסידור השיטות ולשינון מהיר,
למען יהיו הדברים מחודדים בפה וכתובים על לוח הלב .נוסף עליו 'מקור ההלכה'  -אשר כשמו כן
הוא ,הבאת הדברים ממקורותיהם בגמרא ,דרך הראשונים ועד להכרעת הטור והשו"ע .מאת
הרה"ג ר' זרח אורי הלוי גרוס שליט"א ,ירושלים ניסן תשע"ט )שסד עמ'(] .להשיג [0548.448.300
מעדני אשר על התורה ,חלק ו'  -חקירות הלכתיות בעניני הפרשה וענינים נפלאים
המסתעפים מהם ,בהם חידושים יקרים ,שנידונו עלי הגליונות המפוארים 'מעדני אשר' שנערכים
בטוב טעם ודעת על ידי הרה"ג ר' אשר אנשיל שוורץ שליט"א ,עם הוספות והרבה חידושים ומפתח
ערכים מפורט .רמת בית שמש ,סיון תשע"ט )תמה עמ'(.

תודותינו וברכותינו נתונות לאלו שנדבו הוצאת הגליון לזיכוי רבבות מאחב״י
לעילוי נשמת הרה"ח

ר' יצחק ב"ר חזקי' ע"ה שיינברגר
נלב"ע ביום י"ז תמוז תדש"ם

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים
הונצח על ידי חתנו
הרה"ח ר' גד זהרי שליט"א

לעילוי נשמת הגאון הגדול

רבי אליהו בן הרב ר' אשר שטערנבוך זצ"ל
ראב"ד דק"ק "מחזיקי הדת" אנטווערפען

נלב"ע בארה"ק בשב"ק פרשת פינחס
א"ך תמוז תשע"ז

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים
הונצח על ידי בנו
הג"ר אשר חיים שטערנבוך שליט"א
מו"צ דהקהילה החרדית 'מחזיקי הדת'
ורב ביהמ"ד 'אהל יעקב'

לעילוי נשמת הרה"ח
ידידנו הנדיב הנכבד הרה"ח
ר' שלום בן הרה"ח ר' משה דוד גבירר ז"ל ר' יחיאל הכהן הרשקוביץ שליט"א
לעילוי נשמת חמותו
נלב"ע ביום י"ח תמוז תשע"ו תנצב"ה
מרת רייזל ב"ר יהושע ע"ה
הונצח על ידי חתנו העומד תמיד לימיננו
נלב"ע ביום ח"י תמוז תשנ"ז
הרה"ג ר' משה מרגליות שליט"א
תהא נשמתה צרורה בצרור החיים
ראה"כ "יד תורה פרעמישלאן"
לעילוי נשמת האשה החשובה
מרת ברכה בריינדל ע"ה ב"ר שלמה הי"ד
נלב"ע ביום כ"ב תמוז תשס"ח

תהא נשמתה צרורה בצרור החיים
הונצחה על ידי בנה הרה"ח
ר' יוסף שלמה הכהן ווערטהיים שליט"א
לעילוי נשמת
הרה"ח ר' אהרן ב"ר יוסף ע"ה
נלב"ע ביום כ' תמוז עש"ק פינחס תשנ"ז
תהא נשמתו צרורה בצרור החיים
הונצח על ידי נכדו
הרה"ח ר' ישראל ברוך ראטשילד שליט"א

לעילוי נשמת הרה"ח
ר' צבי ארי' ב"ר יהושע העשיל ע"ה
נלב"ע ביום כ"ג תמוז תשט"ו תנצב"ה
הונצח על ידי חתנו
הרה"ח ר' פינחס ברוך בערנשטיין שליט"א
לעילוי נשמת

הרה"ח ר' משה זאב
ב"ר יחזקאל יהודה הכהן קאהן ע"ה
נלב"ע ביום כ"ב תמוז תשע"א
תהא נשמתו צרורה בצרור החיים

היות ולא השאיר אחריו זש"ק נא ללמוד משניות לעילוי נשמתו

כולל להוראה "תפארת יעקב משה"
ברכת מזל טוב נלבבה
מוגשת בזה לידידנו הנעלה גבר אוריין רחים
ומוקיר רבנן ,ראש וראשון לכל דבר
שבקדושה ,פטרון ומנהל זה רבות בשנים
במסירות נפש מתוך התמסרות נפלאה את
כוללנו ,ה"ה מראשי כוללנו

הרב פנחס וינד ]בר"א בר"י[ שליט"א
לרגל שמחת הולדת הבן ני"ו במז"ט

ברכותינו צרופות בזה שיזכו לגדלו לתורה
ולחופה ולמעשים טובים ולרוות ממנו רוב
נחת דקדושה מתוך אושר ועושר וכט"ס
כעתירת וברכת ראשי הכולל

הרב אשר ישעי' הכהן זלפריינד
הרב שאול פרלשטיין
ג"א מצטרפים

רבני ולומדי כולל להוראה "תפארת יעקב משה"
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