
רפז ה שמ חייםאורחאגרות

 משהו באכל אף ולטמא למיפלג הייל אוכלישם
 וצ.ע. טהור עוףמנבלת

ידירה
 פיינשטייןמשה

 צרסימן
 בביהכ"נ הלל לומר נוהג שאינובאחר
 שאומרין בביהכ"נ ונמצא פמחיםבלילי

 יתנהג איךהלל
 שליט"4ג יצחק מהר"ר ירידימע-כ

 בביהכ-נ הלל אומרים הגר"א בשיטתהנוהגים
 הוא שביהכינ אף ולכן פסחיםבלילי

 שם היו שמסתמא הלל אומרים אשכנז נוסחשל
 לומר לשנות אסור וממילא כהגר"א, שנוהגיןמהבע"ב
 שנהגו דכיון לצאת ממילא אסור וכן יאמרו שלאלהם
 שעתה כיון הלל לומר נוהג שאינו מי גם שםק

 המחלוקת, מפני לשנות אסור זה בביהכ*נמתפלל
 מפני ראסור טעם איכא נמי הרי זה בשביל יצאואם

 עליהם. שתולק משום שיצא יבינו  שהכל כיוןהמהלוקת
 כיכ ניכר רלא בצנעא זהו כי לברך לו איןאבל
 שלא ניכר שיהיה באופן היה 1אם לא. או מברךאם
 ק-1 רף מפסחים וראיה לברך, גם שצריך נראהבירך
 רבה קירושא מר לן ליקדיש אשי לר' לובאמרו
 לדעת בו ומ4ריך רשב-ם ופי' ביה גאגיד בפה"גאמר
 רגילין רבפה"ג יבין לשתות מהם אחר יסרהבאם

 גדול קירוש להם אומר היה שאל"כ לא ותולומר
 שלא שמנהגו שאף מפורש הרי כמנהגם, לילהשל

 היו ההוא שבעיר כיון מ"מ ביום הלילה קידושלקדש
 לברכה חושש היה ולא מקדש היה לקדשעהגין
 ות שאיתא פסחים רלילי בהלל כ"ש א-כלבטלה,

 רף פסחים התוס' שהביאו סופרים ובמס'בירושלמי
 ההיא נעים ומה טוב מה כהב תע"ג ס-ם והטחיק-ד

 זה להחשיב אין שודאי כן פסק והמחברמנהגא
 לאלו אף לאסור ברכה כספק כמותם שנהגובמקום
 הש-צ הוא אם ולכן שם נמצאו אם כן נוהגיןשאין
 מוופן הוא אם ש"צ אימ אם אף וכן לברך גםצריך
 לברך. צריך ניברשיהיה

ירידה

 צהסימן
 להסחפר מותר אם סיון בר"חחתונה על לילך וצריך הגבלה ימי עדאייר מר"ח להסתפר שלא שמנהגובאחד
 תש-מ אבי'

 שליט"א. ליימאן יהושע מו"ה הנכבד ידידימע"כ
 4ייר מר-ח הספירה ימי דיני שניהג באחדהנה

 חתונה על להיות וצריד ההגבלה ימיעד
 החתונה לכבור להסתפר מותר אם סיון, לר"חבאור
 יודע היה אם הנה ר-ח. הוא שכבר מעריבאחר

 בר"ת חתונה על להיות שיצטרך הספירהבתחלת
 המנהג על מנהגו, לשנות זו בשנה יכול היהסיון
 אייר ר"ח עד פסח חג אסרו מאחר לאסורהאחר

 בעומר ובל"ג 4ייר ר"ח של הימים בשניולהסתפר
 ואילך, סיון מר"ח ולהתיר אייר ימי בשארולאסור
 כדבארתי תספורת באיסור יום ל-ג יהיושהרי
 איסור שאין קנ"ט סימן או"ח על משה אגרותבספרי
 ההגבלה, ימי ער אייי דמר"ח מהמנהג מנהגשימי
 המנהגים דשני יום, הל,ג מספר יש שבתרריהוכיון
 עיהש. יום ל"ג מספר לאסור אחד למנהג נחשביםהם

 ונהג הספירה בתחלת יודע היה לא אםאבל
 כשיסתפר לו יחסר הרי 4ייר, ר"ח עד תספורתהיתר
 לדמ2לים שיכול ואף יום. הל"ג ממספר סיוןמר"ח
 ר"ח יום נגד הגבלה מימי השני יום גםלאסור
 לו נחשב הא הגבלה מימי הראשון יום כיטיון,
 ככולו היום מקצת מצד דרק איסור שנהגמימים
 ס"ק ובמ"ב סק"ה תצ"ג סימן במג"א כראיתאהותר
 שיגמרהו בזה יום עור שנוהג יתחשב לא ולכןט"ו,
 למחר עד איסהי כשינהוג אבל באיסור הלילהעד
 שלא כיון מימ יום, ל"ג יהיו הרי להגבלהבשני
 חדש, דבר לעשות בידו אין אפשר כזה מנהגמצינו
 רק שישארו סיון בר"ח שנסתפר כיח שאולימשום
 מימי שהם ניכרין יהיו לא באיסור ולילה ימיםשגי

 שנים מסתפרין אין היתר בימי שאף שישאיסור
  שהיה סיון לר"ח השלמה יתחשב ולא ימיםושלשה
 והיה בעומר מל"ג שער בגידול שהיה אף איסורנוהג
 נסתפר. לא האיסור מחמת שרקניכר

 כל שאסרו סק"ה המג"א שהביא להמנהגול"ד
 ראייר ר"ח ימי לבד שבועות עד מפסתהימים
 ימים שלשה על 4יסור שנהגו ג"כ שנמצאומיה
 איסהה מצד שהוא ניכרין שלא אף סיון ר-חדאחר
 יום הל-ג מספר מצד אים הא ההוא שלמנהגמשום
 כל רמתו דסברי בהם שמתו הימים כל שאסרואלא
 אומרים שאין בהימים לא רק הספירה שמימיהימים



 ה שלמ חייםאורחאגרותרפח
 אין לכן שם, בספרי כדבארתי מדינא תחנוןבהם

 מהאיסור, ניכרין יהיו לא אלו שימים במהלהתחשב
 להתיר ואין בו מתו שלא סיון בר"ח לאסור איןדעכ"פ
 להנוהגין אבל בהם. שמתו שבועות ד"ח שאחרבימים
 ביום להשלים לשנות ורוצה יום ל"ג מספרלאסור
 יום נגד ניכר שלא ביום לאסור השלמה זה איןאחר
 שהוא כ"ש וממילא כזה, מנהג מצינו לא ולכןהניכר
 ר-ח יום נגד דהגבלה יום להשלים ישנה לאעצמו
 יכול. אינו פשוט בהיתר שלעשותו ונמצאסיו4

 בוש שלא להסתפר לפניו הכדח אין אםולכן
 להסתפר, רשאי אינו תספורת בלא להחתונה לילךכ"כ
 החתונה אל לילך יכול אינו תס,פורת בלא אםאכל
 לא איסור. שנוהג מימים שהוא אף להסתפררשאי
 כשלא עליו שיקפידו כאלו מהקרואים הוא אםמבעיא
 עסקיו מניח והיה רחוק ממקום אף בא והיהיבוא
 הוא אם אף אלא לו, להתיר שיש החתונה עללבוא
 אחד כל על מצוה דיש כיון נמי הקרואיםמשאר
 להיות יוכל לא יסתפר וכשלא וכלה חתןבשמחת

 מתירין שאין מילה לכרית ול"ד להסתפר. ר,~אישם
 והמוהל הבן לאבי אלא להסתפר הקרואיםלכל

 עצמם מצד אדם שאר על מצוה ליכא ששםוהסנדק,
 שיעשה מצוה הוא הכן אבי על אלא להבריתשיבואו
 אבל עמו, לשמוח חבריו זשיקרא עם ברכויבשמחה
 לשמחת שילכו אדם כל על מצוה הואבנישואין
 שכתב סק"א ס"ה סימן בב"ש כדאיתאהנישואין
 דמצוה משמע לשמח מצוה שכתכו הפוסקיםמלשון
 יותר עוד כתב ובסק"ג אותם, וישמח לשםשילך
 אף עליו מצוה בעיר חופה שיש ביודע רק שאףמזה
 וסובר ע"ז שפליג הח"מ שאף ומסתבר מלימודו,לבטל
 לבטל צריך לחופה שנכנסין הרואה שרקדאפשר
 לענין רק הוא חופה, שיש היודע ולאמלימורו
 שאיכא יודה מלימודו מבטל באינו אבל תורהבטול
 אפשר וגם כלל. קרוא שאינו אף לילך על'1מצוה
 איגו שם שאינו שמי הב-ש שהביא הפרישהשאף
 אבל קולות החמשה על עובר שאינו רק הואעוכר
 ולשמח, החתונה למקום לילך מצוה שאיכאמודה
 שיש כ"ש וא"כ הפוסקים. מלשון עליו יקשהולא
 וישמחו. החתונה אל שיבואו הקרואים עלמצוה
 שמי וכדומה יארק כנוא הגדולות בערים)ואולי
 להחשיב יש החתונה אל הולך ןינו קרואשאינו

 דהרי אחרים ע-י לעשותה שא"א כמצוההקרואים
 שיבואו האנשים במעם שאפשר ומה מוטל, עלייהורק

 שמחה ביותר לעשות שאמיד כיון האמהקרואים
 לעשות ויכלו שרצו מכאופן השמחה שימעט נמצאהרי
 יודעין שמתחלה כיון מסתבר אך אפשר. כאי זהוהוי
 לה ואין כממעט זה הוי לא יבואו הקרואין כלשלא

 אחרים(. ע"י לעשותה דא"אחומרא

 הרמ"א כתב י-ב סעיף רס"ה טימן שביו"דואף
 כמנודה הוי מילה בסעודת אוכל שאינו מידכל

 פסחים בתוס' ועיע בנישואין, זה כתב ולאלשמים
 שם כמצויין הרמ-א מקוד שמשם קי"ד דףריש
 הגר"א כוונת חהו דת"ח, נישואין סע~דת גםאיתא
 הרמ"א על להקשות שהוא פסחים בתוס' לעייןשכתב
 שהרמ"א חזינן עכ"פ מילה, בסעודת דוקא זהשכתב
 המנהג הוא וכן מילה בסעודת אלא זה פסקלא

 כדאיתא לקרא שלא הרבה מהדרין מילהשלסעודת
 שרביט מספר שמואל מקום בשם י"ח ס-קבפ"ת
 לסעודת אף שמהדרין ראינו לא ולנישואיןהזהב
 עצמו מצד עליו שיש משום אינו אבל ת-ח,נישואי
 הבן אבי מצות משום אלא מילה לברית לילךמצוה
 הגדולה מצוה לכבוד למנוע לו אסור לבואשקראו
 להקריאה, נענה ולא כשנמנע כמנודה והואדמילה

 בזה אין אכל עצמו מצד לבוא החיוב הויובנישואין
 החיוב גודל משום הנדוי שאין משום הנדוי,ענין
 אחד בעבר ממילא נדוי עליהן שאין מצות כמהדהרי
 ליכא שזה מילה מצות כבוד משום אלאעליהן,

 משום נישואין עדיפא תספורת לענין עכ-םבנישואין.
 ולילך עצמו מצד שלו מצוה הוא לשםשהליכתו
 כדכתבתי. הבן אבי מצד רק הוא מילהלסעודת

 שום ליכא שיר הכלי ושמיעת הריקודיןובדבר
 כשעושין גם והרי הנישואין, משמחות שהן כיוןאיסור
 שמחה עושין הרי אייר בער"ח או בעומר בל-גחתונה
 ומותרין שיר, וכלי בריקודין וגם המשתה ימי ז'כל
 הוא וכן בשמחתם, ולשמוח שם להיות אדםכל
 כל עם וגם לישא מותר היה שהחתן כיון בזהגם

 כל מותרין שיר, וכלי בריקודין גם השמחותעניני
 בשמחתם. ולשמוח שם להיותאדם

 כשנכנס וי"ט בשבת כעלעווייטאר ליכנסוכדבר
 לצורך עכו"ם וכשנכנס אסור, עצמו לצורך רשעאדם
 העי4 מראית משום אסור אבל מדינא מותרעצמו
 העלעוויי- בחכמת היודעין אלו עם דכרתי זמןןו(םהר
 משום מדינא איסור חשש גם שיש ונוכחתיט~ר
 הוא ואם בהעלעקטרין, עבודה מוסיף הנכנסשכל
 גם בזה יש ת-ח הוא אם וכ"ש שמים ליראידוע
 השם. חלולמשום

 הוא הרי ולמואוויס לטיאטער כניסהובדבר
 כובעו את להסיר לו שיתירו שייך ואיך האסורדבר

 חטאג על חטא עוד ויוסיף הראש בגילויולהיות
 לשם לילך עליו יצרו שתקף באחד היא השאלהואם
 ולא כובעו שיסיר טוב אולי לילך, שלא ישמעולא
 שומר יהודי שהוא ידעו שלא משום השם חלוליהיה
 שמים, לשם למכוין רק אבל גדולה סבדא היאהורה,



רפט ה שכם חייםשרחאגרות

 יכוין עליו י4יו שתוקף שאיש לומר שרדיק כיתאבל
 דבר בעוד ל~לול רק באמת טופע הויא שמיםלשם
 לו. להתיר אין לכן הראש גילף באיטורגם

ירידג
 פיינשטייןמשה

טטט
 הספירה בימיהם איך בחוה"ם להסתפר שמוהויןבאלו
 תשי"ם. פמירט'

 שלים-א. אורי הלוי זלמן ר' הרב ידידיטע"כ
 דאותן הלכה בבאור תצ"ג בסימן המ"ב מש"כבדבר

 שרו בטפירה גם בויה*מ להסתפרשמותרין
 זה שייך דלא כתר"ה צרק ודאי מהוה"מ, עדיףרלא
 דלא צער ומניעת יפוי מצר בחוה-מ שמותרבוה
 להצטער לנו שיש אבלות מטעם שהוא בספירהשהך
 דהתירו הא שהתיר מה גם ובעצם להתיפות.ולא

 שבחוהימ אפשר דהא תמוה לכאורה תקל"אבסימן
 לגלח יכלו דלא כיון המוונד כבוד משוםהתירו
 ובימי וכרומה האסורין ובבית בשביה שהיהמתחלה
 שתכפוה באופן להתיר שיש ורק לאטחה ישטפירה
 השביה בבית שהיה כטן רספירה תספורתלהאיסור
 ויצא הספירה ימי קודם גרול ומן האסוריןובבית
 מותר באבילות גם דהא להתיר. יש הטפירהבימי

 אסור אבליו תכפוהו שבלא י"ו דף בטיקכדאיתא
 וכה"ג אבליו, בשתכפוה הוא מותרין דתיאוהא
 שאסור מאבילות חמיד דלא בספירה גם להתיריש

 יגם הטפירה. בימי כיש בכה"ג מותר ומ"מפוינא
 מבית שבא ראשונים בימים לאסור מקום ישבכהיג
 אהד באבל אסור היה כה"ג באבלות דושהאסורין
 שימי אפשר אבל ג', סעיף ש"צ סימן ביו"דעיין

 אם להתיר יש ראשונים בימים וגם קיליספירה
 הואכבר

 מתט~
 לסתום הי"ל לא עכ-פ מדי. יותד

 מותר בחוה"מ שמותר אופן שבכל שמשמעהדבר
 קטן ומן האסורין בבית היה שאם פשוט והאבמפירה
 לשון וגם לאסור. יש ספירה ובימי מותרשבחוה"מ
 לחוה"מ ענין וה שאיו תמוה מחוה-מ עדיףוילא
 וצ"ע. מאבלות עדיף שלא לומר הי"לאלא

 צזסיפן

 סעודה בענין ק"ר בסימן עליבהערתו
 מצוהלבת

 בת בסעודת מצוה אין מדוע מתקשה שכתר-הומה
 דגם בבן כמו שנה י-ב בת כשנעשיתמצוה

 לחוק להוטיף ויש במצות, עתה מתוויבת האהבח
 תררוש אם דאף דורשת הבת שאין שאףהקושיא
 ביופ הא מ-מ תורה, מתלמוד שפטורה מעלהליכא

 נשאיע אף מצוה סעודת נחשבת מצוה ברשנעשה
 וברגמ"ר טק-ד רכ-ה סימן במג"א כדאיתאדורש
 ביש"ש מהרש"ל בשם ב' סעיף שצ"א סימןיויר
 חום שנה י-ב לה שנמלאו היום באותו בבת גםוא-כ
 כיון דאה"נ לומר ואין מצוה טעודת יתחשבאחד
 סק"ה בא"א בפמ-ג חמין מקום. בשום וה הוזנרדלא

 בבת אמרינן לא מ"ם שפטרני ברכת לעניןשהקשה
 עופין שאיו מה על הקשה ולא שנה י*ב'כשנעשית
 משום מא'ר בסק"ר כפב הסעורה שטעם אףסעודה
 וה שטעם במחצהיש, הוא וכן ועחטה המצוהדגדול
 גדולה. קושיא והיא בבת גם ישנוהא

 למעשה בבת חלוק ניכר דאין משום לע"דוהנכון
 שניכר לבן וליד מקטעתה יותר גרולה שנעשיתבמה
 מנין שבעי רבר לכל אוחו מצרפין שמעתהטובא
 ניכר כשלא בעלמא יריעה ועל שלשה. ומניןעשרה
 בוה יש שבעצם אף ושמחה סעודה עושין איןלמעשה
 טבא יומא עבירנא יהורה כר' הלכה אין לידמ"ר פ" רף בב"ק יוסף שא-ר ומה ממש. השמחהאותה
 מצוה בבר סעודח לעשות המקור הוא שמוהלרבנן
 לומר צריך ביש"ש, ממהרשיל במחצה"שכדהביא
 פטור שמא דאם נימא אם ל"מ ניכר, ההורג.כ
 נימא אם אף אלא לעשרה מצטרף לא המצותמו

 אף שיצטרף שייך דעת בר שהוא רכיוןשמצטרף
 ניכר יוסף כרב גדול באדם נמי ממצות,שפטור
 אהרים ולהוציא לברך לו נותנין גדלותו דמצדמשום
 היו ולא אחרים להוציא יכול אין פטור הואואם

 בפסחים עיין הגדול, שהוא אף לברך לו ליתןיכולין
 באמירת ביתו בני הוציא יוסף שר' במה קם"ודף

 והיה הניכר רבר וה היה ולכן פסח, בלילאגדתא
 ליכא במעשה ניכר כשלא אבל סעודה. שיעשהשייך
 סעודה. לעשותמצוה


