
 

 

       
 5637524טלפקס: 58-002-491-7ם ע.ר. -י 44רח' זבוטינסקי                

יוצא לאור בסיוע המשרד לשרותי דת                         
העורך: הרב שמואל כ"ץ   

        

 

 
 

 מחדש  הימים הנוראים הם ימים של צמיחה

 ערב ראש השנה תשל"א 

   הוא ההתחדשות של העם   דברים הרבה עמדו לעם ישראל לקיימו וקבעו את גורלו. מן המופלאים שבהם
מחדש, ואין   צמיחהראשית השנה לגבנו אינה תופעה קבועה וחולפת כבכל העמים, אלא    מדי שנה בשנה.

אלא באה  הדין,-אם- זו  מאימת  אנו  נרעשים  שבעבר.  כל  מסתיים  מתפללים    כן  במעשינו,  מדקדקים 
עם כל הפחד והאימה מהימים הנוראים,   , וברכותיה. לכן ומתחננים למען תכלה שנה וקללותיה ותחל שנה

דרכן של אומות להקל ראש   הם לנו ימי צער ותוגה אלא ימים של שמחה ותקווה.  אנו ששים לקראתם ואין
מתייחדים עם עצמנו ומשתדלים להתפשט מהגשמיות.   בימי ראשית השנה, ואנו מתוועדים בבתי כנסיות

ועל   עולם כולו.על ארצנו ועל ה העם כולו,   מבקשים על עצמנו 

ואם כך בכל דור ודור על אחת כמה   האדם נברא מוגבל ומלא יצרים, 
חול במכונה האדירה של העולם. מי   גרגיר    וכמה בימינו, שאינו נחשב אלא 
אלמנה, ומי חס על יתום וגר? הרגש   ריב    מאזין רב  ומי  הדל,  לשוועת 
תופעה  לכל  מסכימים  ואנו  הולך מתאבן   האנושי  הלב  ומתקפח, 
אשרינו  טבעית.  ונעשית  הולכת  מחרידהשבראשי היא  כך  -ואחר  תה 
מי   בין  וככלל,  כיחיד  נפשו  חשבון  עושה  העם  כל  שבהם  לימים    שזכינו 

שמקיים מצוות ובין מי שאינו מקיים,     מסורת הדורות. כי זוהי

להתייחד  מהחולשות שבאדם,  אלה  א עלינו,  בימים  שומה  להיפרד  פוא, 
לכלל  חובותינו  מהן  ולראות  דרכינו    עם להיטיב  לנסות  עצמנו, 
המבלים  לעומת  התשובה  מימי  התועלת זוהי  לאדם    ולפרט.  לו  שיש 

הש בהם יחלופו,  נותן  עמום  למיניהן, בתאוות  אלה  שבטרם    ימים 
התפילות ומהפיוטים, בתוכנם העצום, בעושר המחשבה שהם   אותותיו. מה שאין כן ההנאה הרוחנית מן

ניתן כל זאת אל לבנו, נשוב לשאוב ממעייני הישועה  אנו מתעלים.שנהנותם קיימת ושמכוחם  מקנים לנו,
עמים   : "והיה שארית יעקב בקרב)ה, ו(זכאים לחזות בהתגשמות נבואתו של מיכה    של מקורותינו, ונהיה

)מט,  אדם"; ודברי ישעיה הנביא  -רבים כטל מאת ה' כרביבים עלי עשב, אשר לא יקוה לאיש ולא ייחל לבני

לך... כי חרבתיך ושממתיך וארץ הרסתך, כי עתה תצרי    סביב עיניך וראי כולם נקבצו באו: "שאי  יט( -יח
   מיושב ורחקו מבלעיך".

הקשות שהוא ניצב בפניהם,   אני מברך את כל בית ישראל: שיתן לו ה' עוז וכוח לעמוד בכל המשימות
הבנים האובדים לעמם ולארצם. יברך ה' את עמו   יחזק את צבא ישראל להרחיק את מבלעיו וישיב את
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 רפואה לכל סוגי החוטאים  –התשובה 

קטנה ואנשים בה מעט,  'עיר :טו(-)קהלת ט יד"אמר ר' אמי בר אבא: מ"ד )לב, ב(: איתא במסכת נדרים 

זה הגוף, 'ואנשים בה מעט'   –גדלים'? 'עיר קטנה'   ובא אליה מלך גדול וסבב אותה ובנה עליה מצודים

אלו    –ם גדלים'  זה יצר הרע, 'ובנה עליה מצודי  –מלך גדול וסבב אותה'    אלו האברים, 'ובא אליה  –

תשובה ומעשים    זו   –זה יצר הטוב, 'ומלט הוא את העיר בחכמתו'    – 'ומצא בה איש מסכן חכם'    עונות.

מחסדי ד'    לית דמדכר ליה ליצה"ט".  דבשעת יצה"ר  – טובים, 'ואדם לא זכר את האיש המסכן ההוא'  

דלים מכל העמים אשר  וטהורים ונב על ישראל עם קרובו ומאהבתו וחיבתו להם, רצה שיהיו קדושים

תורה ומצוות, עשה ולא תעשה, ששמירתן הנאמנה מביאה   על פני האדמה. ולתכלית זאת הרבה להם

בזכות   ולמען יזכו בשכר הטוב הצפון בעולם הגמול על קיום המצות ועסק התורה,  לקדושה וטהרה,

וב רצונו יבחר בחיים  בעצמו, ומט  ולא בחסד, נתן הבחירה ביד האדם, ועליו להתגבר על יצרו ולשלוט

ולא ישמור,  צדיקים  ואורחות  טובים  בדרך  ויעלה   וילך  ויקום  יצרו  את  יכבוש  ברירה  חוסר  מתוך 

קולו השמיע: "ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת   דות, כאשר ממרוםיבמעלות ובמ

  ת כי אין אדם צדיקוצפה והביט מראש כל הדורו  יט(.-)דברים ל, טוהמות ואת הרע...ובחרת בחיים"  

ובמצוותיו חפץ מאד, יכשל   בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, וקרוב הדבר שגם איש הירא את דבר ה'

 והקב"ה מדקדק עם חסידיו כחוט השערה.   בדבר עבירה, במחשבה, או בדיבור או במעשה,

ונמסרים בידו וימלאו בקלות ובחמורות, ויש שגובר עליהם יצרם    ויש שאין שולטים ביצרם ונכשלים

התשובה    פשע ורשע לבלי חוק, לכן אל ארך אפים ורב חסד הקדים הרפואה, והתקין  את רצונו וירבו 

הגביל לה זמן, כל יום זמנה,    שו קודם בריאת העולם, ולאדולכל סוגי החוטאים מזרע ישראל עם ק

מכל שאר ימות השנה,  שמסוגלים לתשובה יותר ובפרט בימים אלה שמראש השנה ועד יום הכפורים,

הנביא ישעיה  קרא בחיל  ו(:    כאשר  ימי  )נה,  עשרת  אלו  קרוב",  קראוהו בהיותו  בהמצאו,  ה'  "דרשו 

ליחיד,    ומבואר שם דהיינו דוקא  ,)יח, א(מראש השנה עד יום הכפורים, כמ"ש בפ"ק דר"ה    התשובה

אמאי כתיב: "דרשו ד'    "כאלא דיש לדקדק דא  )דברים ד, ז(. אבל בציבור כתוב: "בכל קראנו אליו"  

דכתוב: "יעזוב רשע דרכו" )ישעיה נה, ז(, מ"מ    בהמצאו" לשון רבים, שמשמע דמשתמעי בצבור, ואף

)דרוש טו"ב  וכמו שהעיר כן הגאון חיד"א בספר "אהבת דוד"  ?רבים אמאי ברישא קאמר "דרשו" לשון

שעברה  וכתב  ,לתשובה( שנה  דעוונות  מוכח  ז"ל  האר"י  רבינו  כיון  דמדברי  מתכפרים  שעברה    אינם 

כל מה שחטא כל ימיו, והשתא    השנה, ובע"ח כתב רבינו האר"י ז"ל בעצמו, דאם עושה תשובה מתכפר

בור כתיב  יתשובה לכפר עוונות של שנים עברו, דאף דבצ  חה של תשובה בעשרת ימיוגם לצבור גדול כ

  לעוונות של אותה השנה, אבל עוונות של שניםונענים בכל עת וזמן, היינו דוקא    "בכל קראנו אליו"

התשובה מועלת לכפר גם    בור אינם מתכפרים בשאר ימות השנה, ובעשרת ימי תשובה ישעברו, גם צ

"בהמצאו" בעשרת ימי תשובה. ולא תימא דוקא  עוונות שנים שעברו, ולזה אמר: "דרשו" לשון רבים 

לרבות אף עוונות של   )שם(,אלהינו כי ירבה לסלוח"  רשע דרכו ..... ואל בור, אלא אף ליחיד "יעזובילצ

לשון רבים, דגם    שעברו, וזהו "כי ירבה לסלוח". וממילא בין תבין דלבחינה זו אמרתי "דרשו"  שנים

 בור דרשו, כי אלו הימים מועילים לעוונות שעברו. יצ



 

 

כלומר תשובה    ותו,דהשב בעשרת ימי תשובה, כל יום מכפר על כל הימים שכמ  ,בספר הכוונות  ומבואר

ראשון שבשבוע של כל ימי חייו, וכן על זה   יום ראשון בשבוע של עשרת ימי תשובה מכפרת על כל יום 

  רו אין התשובה ולא יום הכפורים מכפרין עדאולם עבירות שבין אדם לחב  הדרך שאר הימים, ע"ש.

עבירות שבין אדם    :ב(   פה,ומשנה מפורשת היא במסכת יומא )  ,שירצהו, כמבואר בכמה מקומות בש"ס

רו.  שירצה את חבעד  הכפורים מכפר    למקום יום הכפורים מכפר, עבירות שבין אדם לחבירו אין יום

עבירות שבין אדם למקום   )ויקרא טז, ל(:לפני ה' תטהרו"    דרש רבי אלעזר בן עזריה: "מכל חטאתיכם

  )פ' אחרי רו אין יום הכיפורים מכפר. והכי איתא בספרא  עבירות שבין אדם לחב   יום הכפורים מכפר,

 אין מוחלים לך.   דברים שבינך לבין המקום מוחלים לך, דברים שבינך לבין חברך ]טז,ל[(, פרק ח, ב

)דברים י,  בתורתכם: "אשר לא ישא פנים    שאלה בלוריא הגיורת את רבן גמליאל: כתיב  :()יז, בבר"ה  

נטפל לה רבי יוסי הכהן, אמר לה: אמשול לך משל למה   כו(? )במדבר ו, ליך"  וכתיב: "ישא ה' פניו א  יז(,

ולא   רו מנה וקבע לו זמן לפני המלך ונשבע לו בחיי המלך, הגיע הזמןשנושה בחב   הדבר דומה, לאדם

הכא נמי, כאן בעבירות שבין   פרעו. בא לפייס את המלך, אמר לו: עלבוני מחול לך, לך ופייס את חברך,

"אמר רבי יצחק: כל המקניט את   )פז, א(:ובמסכת יומא  רו.למקום כאן בעבירות שבין אדם לחב אדם

  צריך לפייסו, שנאמר: 'בני אם ערבת לרעך, תקעת לזר כפך. נוקשת באמרי פיך, חבירו אפילו בדברים

ג(,  -, א)משלי ורעיך'    נלכדת באמרי פיך. עשה זאת אפוא בני והנצל כי באת בכף רעך, לך התרפס ורהב 

עליו רעים" ופירש רש"י: "בני אם ערבת    הרבה   –התר לו פיסת יד, ואם לאו    – אם ממון יש לו בידך  

על עסקי   – שהקניטו בדברים, "עשה זאת והנצל"    – באמרי פיך"    ערבות ממון, או אם "נוקשת  –לרעך"  

לבקש    עליו רעיםאם הקנטתו רהב רעיך הרבה    -ופרע לו. ועל מוקש אמרי פיך    –התרפס"    ממון, "לך

 ממנו מחילה.  

בני אדם, שנאמר: 'ישור על אנשים ויאמר   "אמר רב חסדא: וצריך לפייסו בשלוש שורות של שלושה

לי'"  כז(.  חטאתי וישר העויתי ולא שוה  יפייסהו    – פירש רש"י: "בשלוש שורות"    )איוב לג,  ג' פעמים 

ועפ"י    שורה פחותה משלושה בני אדם.   לשון שורה, ואין   – בכל פעם, שנאמר: "ישור"    בשלושה אנשים 

הכיפורים מכפרין אלא על עבירות    "אין התשובה ולא יום   בפ"ב מהל' תשובה ה"ט(:זה פסק הרמב"ם )

אינו נמחל לו לעולם    אסור... אבל עבירות שבין אדם לחבירו...   שבין אדם למקום, כגון: מי שאכל דבר 

ולשאול   החזיר לו ממון שהוא חייב לו, צריך לרצותו מה שהוא חייב לו וירצהו. אע"פ ש  רו עד שיתן לחב 

עד שימחול בו. לא  ולפגוע בו    ממנו שימחול לו. אפילו לא הקניט את חברו אלא בדברים, צריך לפייסו

בני אדם מריעיו ופוגעין בו ומבקשין ממנו. לא נתרצה    מביא לו שורה של שלושה  – רו למחול לו  רצה חב

 )סי' תרו סע' א(. כן נפסק בשולחן ערוך ושלישית". ו להן מביא לו שניה

מעשה בחסיד אחד שפגש   (:)שער הכניעה, פרק זוהנה כתב הגאון מהרימ"ט בשם ספר "חובת הלבבות"  

לביתו ושלח לו דורון, והעשיר הופתע ולא ידע    בו עשיר יהיר וענה בו עזות וביזה אותו, והלך החסיד

שמי שמבזה אדם שלא גמלהו רעה, כל העבירות של אותו   ,והיינו משום  על מה ולמה שלח לו הדורון.

מעבירין  אדם זכויותיו של המבזה  וכל  לחשבונו של המבזה,  מעבירין  ידו  על  לחשבונו של    שנתבזה 

אשר לא עשה, אלה הם מאותם אשר    המתבזה. לכן אמרו: יש אדם שנמצא בפנקס שלו מעשים טובים

נקסו עוונות ופשעים אשר לא עשה, והם הועברו לחשבונו  בפ  דברו עליו רכילות ולשון הרע, ויש שימצא

אנשים מהרימ"ט,   מאותם  בזה  האריך  וכאשר  אותם,  וגידף  וחירף  לשה"ר  עליהם  דיבר  הוא   אשר 



 

 

 )לר' מאיר אייזנשטט, פ' חיי שרה בשם רבינו ישעיה(. וכמ"ש בספר "כתנות אור" 

                                                              עג -הרב יצחק נסים, לדור ולדורות: מאמרים ונאומים, עמ' עא                                                             

 

 שמיטה המצות טעמי 

מצוות השמיטה, ובהבנת הצדדים  גדולי ישראל בכל הדורות טרחו להסביר ולהעמיק בהבנת טעמּה של  
הרוחניים שאמורים להתגדל בשמיטה. מתוך דבריהם למדנו שיש לחלק את הטעמים השונים לארבעה  

 סוגים: בין האדם לחברו, בין האדם למקום, בין האדם לעצמו ובין האדם לארצו. 

 בין האדם למקום 

הראשון הוא שהשמיטה מביאה לידי ספר החינוך )פד( מביא מספר טעמים למצוות השמיטה. הטעם  
 הכרה באדנות ה' ובחידוש העולם: 

משרשי המצווה, לקבוע בלבנו ולצייר ציור חזק במחשבתנו עניין חידוש העולם… והוא כעניין שאנו  
מוציאין ימי השבוע בששת ימי עבודה ויום מנוחה. ולכן ציווה ברוך הוא להפקיר כל מה שתוציא הארץ  

בה, כדי שיזכור האדם כי הארץ שמוציאה אליו הפירות בכל שנה ושנה לא   בשנה זו מלבד השביתה
אליו  מצווה  הוא  חפץ  וכשהוא  אדוניה.  ועל  עליה  אדון  יש  כי  אותם,  תוציא  וסגולתה  בכוחה 

 להפקירם…

יבולו יאמר  ועל כן יש חשש שבראותו את  עובד האדמה מצליח ליצור דבר חדש, שלא היה מעולם, 
לי את החִיל הזה". לכן באה התורה ומצווה: על האדם להפקיר את אדמתו   "כוחי ועוצם ידי עשה 

 בשנה השביעית כדי להראות שהארץ איננה שלו, אלא שייכת לריבון כל העולמים!

 הטעם השני שכותב ספר החינוך למצוות השמיטה הוא הגברת הביטחון בה'.: 

וך הוא, כי כל המוצא עם לבבו  ועוד יש תועלת אחר נמצא בזה האדם שיוסיף האדם בטחון בשם בר
לתת ולהפקיר לעולם כל גדולי קרקעותיו ונחלת אבותיו הגדלים בכל שנה אחת, ומלומד בכך הוא וכל  

 המשפחה כל ימיו, לא תחזק בו לעולם מדת הכילות ]קמצנות[ הרבה ולא מיעוט הבטחון. 

אליו,   ומתפלל  בה'  מבטחו  הוא שם  את שדהו  זורע  עולמים  בכל שנה, כאשר החקלאי  בחי  "מאמין 
לא.(.וזורע"   שבת  האדמה    –ובשביעית    )תוספות  את  עובד  ולא  זורע  לא  האדם  וכמה:  כמה  אחת  על 

ואינו  לכולם  פירותיו  כל  את  מפקיר  אלא שהוא  זו בלבד,  ולא  יתברך.  בה'  ביטחונו  ושם  בשביעית, 
 חושש!

 בין האדם לעצמו

הרב יוצרת  השמיטה  ששנת  כך  על  עמדו  המפרשים  מן  עובד  חלק  החקלאי  השנים  בכל  פנוי.  זמן  ה 
העוצמה  ובהגדלת  בעבודה  טרוד  הוא  השנים  בכל  בביתו.  יושב  הוא  השמיטה  ובשנת  בשדותיו, 
נועדה לתת לאדם הפסקה מן העיסוק בחומר, כדי שיוכל להתקדם   החומרית שלו, ושנת השמיטה 

( קלישר  הירש  צבי  הרב  כותב  כך  מתוך  רוחנית.  המבחינה  ]על  הברית  בהר(  ספר  פרשת  ששנת  תורה[, 
 השמיטה צריכה להיות מוקדשת ללימוד תורה: 

כי לא לעולם יהיו טרודים בעבודת האדמה לצורך החומר, רק שנה אחת יהיה חופשי לנפשו. וכאשר  
 יפרוק עול עבודה יעסוק בתורה וחוכמה… כי זה האושר האמיתי. 

סביר כי האפשרות ללמוד תורה, הניתנת  גם הרב שאול ישראלי )בצאת השנה עמ' יט( מזכיר טעם זה, ומ
אחר   והרדיפה  החומרי  העולם  רק  איננה  בעולם  שמטרתו  לו  מבהירה  כפיים,  בעמל  הרגיל  לאדם 

 הפרנסה. גם העולם הרוחני והלימודי, הרחוק ממנו במשך השנים, קרוב אליו ושייך אליו.



 

 

 , ויקרא א(: )תנחומאממד נוסף של השפעה על האדם עצמו, ניתן ללמוד מדברי המדרש 

ברכו ה' מלאכיו גבורי כח עושי דברו… ר' יצחק נפחא אמר: אלו שומרי שביעית, ולמה נקראו גבורי 
פירותיו   ורואה  מופרצין,  ]גדרות[  והסייגין  מופקרין,  ואילנותיו  מופקרת,  שדהו  שרואה  כיוון  כח, 

 יצרו. נאכלין, וכובש יצרו ואינו מדבר, ושנו רבותינו ואיזהו גבור הכובש את 

כלומר, שנת השמיטה מסייעת לאדם בעבודת המידות. המדרש מדגיש את הניסיון הגדול המלווה את 
בעלי השדות בשנת השמיטה, כאשר הם רואים את כל עמלם נלקח על ידי אחרים בעלי השדות, מכוח 

ועל    ציוויו של הקב"ה, מתגברים על יצרם ומאפשרים לכל מי שחפץ להיכנס לשדה ולקחת את שירצה,
 כן הם נקראים: "גיבורי כח"! 

 בין האדם לחברו

ח"ג, פל"ט(  הרמב"ם   נבוכים,  למצוות השמיטה. הטעם הראשון שייך במובהק  )מורה  טעמים  שני  נותן 
 לתחום החברתי:

 יש מהם חמלה וחנינה על כל בני אדם, כמו שנאמר "ואכלו אביוני עמך".

לעבודתו. עם זאת, כדי להגן על העניים,   במשך שש שנים, התורה מאפשרת לאדם להרוויח בהתאם
ציוותה התורה מצוות צדקה רבות: נתינת צדקה, מעשר עני, לקט, שכחה ופאה וכדומה, וכן גם מצוות 

 השמיטה. בשנה זו יהיו כל הפירות הפקר, כדי שהעניים יוכלו ליהנות מהם. 

 : (60עמ' )קנייני קדם ב, בהר, רעיון זה מפותח בדבריו של הרב יצחק ניסנבוים 

יכולים להתפתח בעם כעין שני מעמדות: מעמד עשירים בעלי אחוזות רבות, ומעמד עניים בלי כל חלק 
אצל  ועריצות  אדנות  רגשות  של  התפתחותם  לידי  גם  להביא  יכול  זה  ודבר  אבותיהם.  באדמת 

גי של הראשונים, ורגשות התרפסות ושפלות הרוח אצל האחרונים; וכדי לשמור על השוויון הפסיכולו
העם העברי, באה השמיטה. בשנת השמיטה פעם לשבע שנים, אין בעלות על האדמה… בכל השנה  

הפקר היא האדמה לכולם, וירגיש העשיר כי עשירותו אינה בת קיימא, וירגיש העני כי עניותו    –הזאת  
 אינה מתמדת. 

 בין האדם לארצו

 חקלאי: הוא טעם מורה נבוכים שם( הטעם השני שמביא הרמב"ם )

 כדי שירבה יבול האדמה ותתחזק בהברתה.

אם האדמה "נחה" במשך שנה, בשנים הבאות יתרבה היבול. על טעמו של הרמב"ם הקשה רבי יצחק 
כך בקיום השמיטה עד כדי כך   עראמה: אם טעם השמיטה הוא חקלאי, מדוע הקפידה התורה כל 

 שגלות באה לעולם בשביל אי קיום השמיטה?

של הרמב"ם יש משמעות רחבה יותר. מדוע אין מצוות שמיטה בחו"ל? האם שם אין    ייתכן שלטעם זה
חשיבות בחיזוק האדמה? ייתכן שמשמעות קיום השמיטה בארץ ישראל היא שאנו מּוַדִעים לכך שזו  
אדמת קודש, ולכן אנו שומרים עליה מכל משמר. אם כך, החשיבות בשמירת איכות האדמה היא בשל 

 ל הארץ.קדושתה המיוחדת ש

 לב המועצה האזורית גוש עציון ורב המרכז האקדמי הרב יוסף צבי רימון, רב                                 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 על מנהג רבות מקהילות הספרדים שנשים מברכות על הלולב 

 ר"ח מר־חשון התשל"ב   ב"ה. ירושלים,

 לכבוד 

 יצ"ו חיים שמואל אלבומר 

מנהג    שמברכות על הלולב, אענה בקיצור:  מנהג הנשים  :קבלתי מכתבך מיום כ"ה בתשרי ש"ז בענין
, אע"פ שאין  *וסומכים על שיטת ר"ת ואשר עמו זה שהנשים מברכות על הלולב נהוג בהרבה מקומות

 סי')ברכי יוסף    , ומשום כך יש שערערו עליו. אמנם הגאון חיד"א בספרו**"עווהש  כך דעת הרמב"ם

לרבינו יעקב ממרויש  )אחר כך בשו"ת מן השמים    תחילה ערער גם הוא על המנהג, אבל כשראה  (תרנ"ד

וטוב עושין שמברכין,    שיפה כחן של הנשים   -והשיבו לו מן השמים    ,ששאל על מנהגן זה  ( אחד מהקדמונים
שיברכו. לנשים  להורות  עצמו  הוא  השידא  ,וכתב  חזר  בעל  מרן  ראה  מן  ולו  התשובה  השמים  "ע 

  ( דפוס שאלוניקי סי' תקפ"ט)ברכה    היה פוסק גם הוא כן, ע"ש בברכי יוסף ובשיורי  ,לנשים לברך  שמסיעין

 . ועיין בספר זכור לאברהם להרב אברהם בן ר' שמואל ***אחרונים  וכן נקטו עוד  ,(סי' פ"ב)  וביוסף אומץ
שאין לערער על הנשים שמברכין    ,הוא  שכתב גם   , (מערכת ברכות אות נ')אלקלעי, בן דורו של החיד"א,  

להקל, ע"ש ודי    על הלולב אע"פ שיש מחלוקת בזה, הואיל ונהגו, במקום מנהג לא אמרינן ספק ברכות
 .  ****בזה

 בכבוד רב,                                                                                                                                        

 יצחק נסים                                                                                                                                        

 קסב -לכלל ולפרט: הלכות קצובות, ח"ד, עמ' קס                                                                                   

 ב. סע' , ר"ה לג ע"א ד"ה הא, קידושין לא ע"א ד"ה דלא, הרמ"א בהגה או"ח סי' יז 'ראה תוס*

מהל' סוכה הי"ג,   ת שם אות ל, הרב המגיד פ"וראה ברמב"ם פ"ג מהל' ציצית ה"ט, הגהות מיימוניו**
 טור ושו"ע או"ח סי' יז סע' ב וסי' תקפט סע' ו.

 ראה יפה ללב סי' תרנח ס"ק ה על מנהג הנשים.***

חי פרשת   איש ראה שולחן גבוה סי’ תקפט ס”ק יו”ד, שו”ת רב פעלים ח”א סוד ישרים סי’ יב, בן ****
ז ובביאורים שם עמ’ רכז,    נצבים אות יז, שו”ת יבי”א ח”א סימן מ, אור לציון תשובות ח”ד פל”ז סע’

 ן ברכת השופר לנשים ראה שם פ”ה סע’ יז עמ’ נט. יולעני

 

 

 

 

 

 תשי"ח  ןניס

 

 מצווה להעדיף אתרוג מארץ ישראל גם בשנת שמיטה 



 

 

 

 


