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 -. בקשה 2. שבח )שלוש ראשונות(. 1חלקים:  3-כידוע תפילת עמידה מתחלקת ל 1

 שלוש אחרונות.  -. הודעה 3אמצעיות. 
הנהגת  -סוגי הנהגות שהקב"ה מנהיג את עולמו 2מדבר על  הרמח"ל הרחבה: 2

לוי ויהודה. אצל  –המשפט, הנהגת הייחוד. ניתן לראות חלוקה זו אצל בניה של לאה 
משה רבינו, מבני בניו של לוי, מאוד מודגשת הנהגת המשפט "יקוב הדין את ההר", וכן 

ולם מתנהג בצורתו משה מקבל את התורה בהופעתה לאלפיים שנה של תורה בהם הע
הגלויה בדין ומשפט. במסכת ברכות דף ז משה )מייצג הנהגת המשפט( שואל על צדיק 

ורע לו )הנהגת הייחוד( ולפי דעה אחת אינו מקבל תשובה. כמו כן, על שבט לוי נאמר: 
"כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו". כך גם בלדת לוי ידעה לאה שקיבלה 

הסברה והשכל. אך יהודה מתחילת הופעתו, מתגלה בצורה שמדגישה המגיע לה על פי 
את ההנהגה האלוקית אשר לא מובנת תמיד לשכל האנושי, הנהגת ייחוד ה' . מלך דן 
גם שלא על פי דיני תורה )ואף שגם משה דין מלך היה לו, הרי שזה לא היה העיקר 

יח בא מכוחו של משה אח"ד. מש -אצלו(. ההבדל בין משיח למשה בגימטריא הוא י"ג
 ומגלה את הנהגת הייחוד בעולם.  
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 ברוכים הבאים וברכת ירושלים
 עציון ויפו!־לישיבות אור

 ושיעוריםזמני תפילות 
 ליל שבת

 סדר פ"ש 18.30
 שיר השירים 18.40
 תפילת מנחה בביהמ"ד 19.15

 קבלת שבת אצל הכותל
 ,ותפילת ערבית

 ירידה בצוותא עם ישיבות
 אור עציון ויפו

סעודת ליל שבת בחדר אוכל 
 בהשתתפות רבנן ותלמידהון

 

 יום השבת
 שיעור בפרשת שבוע 07.15

 הרב רוני קלופשטוק
 שחריתתפילת  08.00

 (08.20)סוף זמן ק"ש למג"א 
 מו"ר ראש הישיבההלכות שבת 

סעודת שבת בחדר אוכל  10.30
 בהשתתפות רבנן ותלמידהון      

 שיעור 12.30
 מנחה גדולה 13.20
 טעימה בכניסה לחדר אוכל 16.15
שיעור בביהמ"ד מפי מו"ר  17.30

 שליט"א הרב חיים דרוקמן
 חדר אוכל -סעודה שלישית 18.15
שקיעת החמה. לאחר  19.46

השקיעה חל איסור אכילה, שתייה 
 ורחיצה.

דק' לאחר השקיעה יש לחלוץ  20
 נעליים לאחר אמירת ברוך המבדיל
אין לעשות שום מלאכה עד לאחר 

 צאת השבת
 תפילת ערבית בבית המדרש והבדלה

 

 שבת שלום!                        

 ברכות ואיחולים



 תשעה באב שחל בשבת

 קבוע למפרע

                                                           
 סנהדרין עט,א  3
כאן יש להעיר מה שמעיר הש"ך בסימן ק"י שדין קבוע כמע"מ נאמר בין לקולא ובין  4

 לחומרא.
 חולין  צה,א 5
 אין בו משום קבוע, אבל יש בו משום בשר שנתעלם מן העין. יו"ד סימן ק"י סעיף ג'. 6
קבוע  -סוגי קבוע 3פתי דעת סימן ק"י ס"ק י"ד מאריך למעניתו לבאר הפרי מגדים בש 7

עיין תוס' נזיר י"ב  -קלאסי, קבוע שאיננו ניכר מקומו )שנחלקו הראשונים אי הוי קבוע
 ד"ה 'אסור בכל הנשים'( וקבוע דרבנן, שלכל אחד חילוקי דינים וענינים משלו, ואכמ"ל.

 -מצא בידו בשר שאיננו יודע מהיכן לקחמה ההבדל בין נכרי שנ -עוד יש לחקור 8
שאצלו הבשר מותר, לישראל שלקח ואיננו זוכר מהיכן, שאסור, הרי מבחינה טכנית 
אין שום הבדל בין המעשים שלהם. ר' אלחנן וסרמן זצ"ל דן בזה והעלה שמכיוון 
שהיהודי אכפת לו מההלכה, הספק נולד באמת בחנות עצמה, מה שאין כן לגוי, שאין 

ייכות להלכה, ולכן הספק רק מתחיל כשיצא מן הקביעות. לפי זה היה מקום לאסור לו ש
 אם נמצא ביד גוי בחנות שמוכרת אבר מן החי שאסורה אף לבני נח, ואכמ"ל.



 ומקורותיוניתוח פסק הדין  -הגט מצפת 

 

 

                                                           
 יש להוסיף שהרשב"א במשמרת הבית הסכים לדבריו. 9

א נזכר בפוסקים כמה מקומות שבו אמרינן דדין קבוע 'חידוש הוא ואין לך בו אל 10
א. לגבי ס"ס שהספק הראשון הוא חתיכה שנלקחה ממקום קבוע )עיין ש"ך  -חידושו'

סקכ"ג( ב. כשפירש מן הקבוע לפנינו )לדוגמא, עכבר גרר לפנינו ככר מט' צבורין של 
לא הוי קבוע מדאורייתא, דאין לך  -מצה וא' של חמץ ולא ידענין מאיזו( לפי שיטת הר"ן

סחים ט' ד"ה 'היינו ט' חנויות' שלדידם אף שראינו שפרש בו אלא חידושו, ועיין תוס' פ
 מן הקבוע הוי קבוע דאורייתא. ע"ע ש"ך ס"ק כ"ב וט"ז ס"ק ג'. 

מאמרו של  426-383)תשמ"ה( עמ'  תחומין ו'עיין  -לתוספת עיון והרחבה בדין קבוע 11
 הרב יעקב נבון בענין דין קבוע ביחס לבעיית הערלה בימינו.

סיכום שיעור שהעביר הרב חיים סבתו שליט"א. אם ישנן טעויות, שלי  מאמר זה הינו  12
 הם.

עיקרון זה שימש להם רק כסמך לטיעון העיקרי כדי ליצור מצב בו האישה נהפכה    13
 לספק אשת איש ובכך ניתן יהיה להחיל את העיקרון השני שהוא המרכזי בפסק.

 ין כן בנידון דידןאולי בגלל ששם היה ציווי מפורש על מתן גט מה שא  14



 מעלת אמירת תיקון חצות

                                                           
הרב שלמה דוד כהנא, אב"ד ווארשא, בבואו לדון בהיתר עגונות לאחר מלחמת   15

העולם, הביא שאפשר לכתוב גט במקרים מסויימים )גילוי דעת לפני מלחמה במידה 
 'סתמא-והבעל לא הגיע, בעל שמעגן את אשתו, אשת מומר( מדין 'זכין' משום ש

לגירושין עומדת'. אף הרב הרצוג הסכים שמבחינה עקרונית ניתן להתיר אישה ע"י 
זיכוי אם נוכל לומר שלבעל יש זכות גמורה בגירושין שלה, אך למעשה דחה את 
האופצייה הזאת מכל וכל כי מציאותית קשה מאוד שלא למצוא חוב לבעל באופן כזה 

 .או אחר.
מר"ן החיד"א בספרו מורה אצבע וכן בספרו שו"ת מנהג זה הוא מנהג ותיקין והביאו  16

יוסף אומץ והביא בשם האר"י שנכון לכל בעל נפש לישב באבלות אחר חצות היום 
בימי בין המצרים ולומר תיקון חצות. ומנהג חשוב זה הוזכר בדברי הגאונים הרמ"ז, 

'י, זכור עקרי הד"ט, נגיד ומצוה, הגאון החיד"א, מגן אברהם, אליה רבה, הגר"ח פלאג
לאברהם, תורת חיים סופר, כף החיים ועוד. )קכח( וכן נהג הגר"ע יוסף זצ"ל לעורר את 

 הציבור לומר תיקון חצות בימי בין המצרים.

שלוש משמרות הוי הלילה משמרת ראשונה חמור נוער רמז לתקופת האבות לחמור  17
את הלילה  של לאה שיעקב בא ללאה לא רצתה לתבוע את יעקב שהרי רחל מכרה לה

בעד הדודאים ולא רצתה לאה לחכות בחוץ חכתה שהחמור ינער מתי שיעקב יגיע 
מהשדה ואז אמרה לו אלי תבוא כי שכור שכרתיך תחת דודאי בני ומזה יצא יששכר 
ולכן עליו נאמר יששכר חמור גרם אל תקרי ַגֵרם אלא ַגַרם. משמרה שניה זו תקופת 

ב לא יחרץ לשונו". משמרה שלשית רמז לבית מצרים כלבים צועקים רמז שנאמר "כל
המקדש השלישי  תינוק יונק משדי אמו ואישה מספרת את בעלה תינוק אותיות תיקון 
היינו תיקון העולם. יונק משדי אמו זו התורה הקדושה, כמו שאומרת הגמרא בעירובין 

בו  נד ע"א על הפסוק "דדיה ירוך בכל עת" בכל זמן שהתינוק ממשמש בדד זה מוצא
 חלב אף דברי תורה בכל זמן שאדם יונק מהם אתה מוצא טעם.

וכך כתב הרמב"ם )הלכות דעות פרק א הלכה ו( שיש מצווה להדמות ולהתחקות  18
 אחרי הקב"ה וכן בספר החינוך )מצוה תריא( כותב שיש מצוה להדמות להקב"ה.


