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ואש המזבח תוקד בו התלהבות כמ"ש
בשומרים לבקר והמזבח מתרגז על ביטול
קרבנות .ובתהלים סימן ע"ג אך טוב לישראל
אלהים לברי לבב כי לרשע כל טוב להאבידו
ולצדיק לא טוב כל טוב כי ינוכה שם וגם פן
וישמן ישורון כו' רק מיעוט טוב אז יפה לו אבל
צדיק ורע לו ביותר ח"ו פן יהרהר אבל לחסיד
גמור טוב לו זה כי לא יהרהר ושם ימצא הכל.
א"ך מיעוט טוב לישראל כשר ויהיה מלת טוב
משרת לשתים אלהים מדה"ד רק לברי לבב
שאין מהרהר כו' אבל לרשע טוב לו כל טוב
עכ"פ יהיה לו טוב בכאן ולא לירת תרתי גיהנם
ומיהו לפעמים גם רשע יש רע לו מאוד וקנאתי
בהוללים שלום רשעים אראה לא שלות רשעים
רק שלומם התברך בלבבו ואין מתחרט כלל
וקנאה לשון חרון אף ומ"ש אסף אך טוב מיעוט

טוב הוא טוב לישראל מפני שזקנו קרח מחמת
רוב עושר כו' אמר כן ע"ד כי העושק יהולל
חכם:
ועוד בענין תפילות נגד קרבנות התמיד יש
לעיין בדברי הלחם משנה פ"ג מה' תפלה ה"ב
שכמדומני מסיק שעיקר התפלה היא נגד
הקטרת ובזה מובנים כמה דברים ,וביניהם
שיטת המחבר ורמ"א דתפלת המנחה על הלילה
ממש ,ולא עד ספק חשיכה כמש"כ במשנ"ב,
ומבואר כן בשו"ת מהר"מ שי"ק חאו"ח סי'
צ"א עיי"ש וכן היה המנהג ברוב ]אם לא כל[
העולם ,לפני שנתפשט ספר המשנ"ב ,ויש
להאריך בזה ואין פנאי כעת.
בברכת שבתא טבא ובידידות

אשר יעקב וועסטהיים
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onc iyi iav axd

ירושלים

haya e"ha ziprz oica `"bnd ly exewn xexial
:[d oniq (b`xt) c"g bxeaphexn m"xdn z"eya `aed] 1 dlebd xe`n myxb epiax azk
yi hayl e"h oey`x ziprza erbte ipye iyinge ipy ziprz xefbl eyway xeav ,mzl`yye
.`l e` ziprzd zegcle dpyd y`xl yegl
,llk d"xa ziprz epivn `ly ea zeiprz miraew oi`e d`ad zayl dgcp ziprzdy dhep izrc ok
inp ikd .edpip iccdc `inec iccd icda edl ipzwc oeike 'md mipy iy`x drax`' [.a d"x] opze
,dipin iticr inp edpi`c ab lr s`e .ziprz dil zil inp iriax zeiprz eda zil `x`yc oeik
.iccdl onci` `zln `dl iccd icda edl ipzwc oeik
]g"x ly xiy zaya zeidl lgy yceg y`x [:cp dkeq] `ipz `de `xikd opira `l `niz i`c
xicz xicz epi`ye xicze xicz zay mcwl 2 [da opiede mcwl dgec i`n opixn`e ,zay ly dgec
cinz ixa` `ipzde ,opicar in `xikd i`d ik opiywne .epnfa ycgd ycwedy rcil i"x`e ,mcew
i"x`e ,dhnle gafnd aekxk zgz mipzip g"x lye axrnle dhnle yak ivgn mipzp xgy ly
`zyd .ifg i`da ifgce ifg i`da ifgc opicar `xikd ixz opiwxte .epnfa ycgd rawedy rcil
.`cg da carinl `lc xyt` i` mifixf oi`yk `xikd ixz opicar mifixf mewnae mifixfc mzd dne

 .1כך הוא החתימה בדפוס פראג ,אמנם במהד' מכון ירושלים תוקן עפ"י כמה מקורות "ריצב"א".
פראג הישן חסר כל זאת ,והושלם עפ"י דפוס לבוב.
f"ryz hay ,(cizÐaiz) eÐc oeilb ,ynge miyely dpy ,dixen ß
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xyr ozxeeg zrwa yi` `ipegp iax meyn i"x` iq` ax xn` [:b w"en] iccdn opitlic ogky` oke
dclic `zkld ixinb ik iq` ax xn` dlr opixn`e ,ipiqn dynl dkld mind jeqipe daxre zerihp
icda ixinbc oeik `nl` .`l miiw w"ndia oi`y onfa la` ,miiw w"ndiay onfa xeq` dpwfc ixy
.melye ,iccdn opitli iccd

בהתבוננות בדברי המשיב ,ניתן למצוא שני מקורות נפרדים לכך שבט"ו בשבט אין להתענות .א.
מכך שנמנה במשנה יחד עם שאר ראשי שנים שבהם אין מתענים ,יש ללמוד להשוות דיניהם בזה
על אף שיש הבדלים אחרים ביניהם .בנימוק זה הוא עוסק בתחילת דבריו ]בקטע המתחיל 'כן'[
ובסוף דבריו ]בקטע המתחיל 'וכן'[; ב .כשם שעושים היכר לראש חודש ,מסתבר לעשות היכר
לראש השנה לאילנות.
המקור הראשון שהביא יש לומר בו ערבך ערבא צריך ,שהרי אי אפשר לקבוע ככלל שאין מתענים
בשאר ראשי השנים המנויים במשנה ,הואיל ולגבי אחד תשרי שהוא ראש השנה לשנים ולשמיטין
וליובלות לנטיעה ולירקות יש נידון בפוסקים האם מותר להתענות או לא.
ניתן להסביר כוונתו ,שהיות וכל ראשי השנים חלים בראשון לחודש ,אשר אין להתענות בו מפאת
היותו ראש חודש ,יש לדמות את ראש השנה לאילנות  -ט"ו בשבט  -לשאר ראשי השנים על אף
שאינו בראש חודש.
לאופן היסק זה – להשוואת חלק מרשימה לשאר החלקים על אף שאינם דומים בהכרח בענינים
אחרים ,הביא ראיה בסוף דבריו מעשר נטיעות ערבה וניסוך המים אשר מדמים עשר נטיעות
לערבה ולניסוך המים שאינו נוהג אלא בזמן שבית המקדש קיים ,וכל זאת אך ורק מחמת שנמנו
כאחד.
המקור השני ניכר שהוא קטוע ,וגם כך הושלם עפ"י דפוסים שונים ולא זכינו לעיקר הצעת דבריו
שיש לעשות היכר שהוא ראש השנה .3
תשובה זו הובאה גם במרדכי במסכת ראש השנה ]פ"א רמז תשא[ אך הוא אינו מביא אלא את
המקור מדמיון לשאר ראשי שנים .וכן בספר תשב"ץ קטן ]סימן קי[ כתב:
e"ha oey`xd ziprz rbte a"da mini 'b mdilr elawy xeave .ctqdae ziprza xeq` haya e"h
[.a d"x] opze .d"xa ziprz epivn `ly d`ad zayl ziprzd zegcl eay d"xl yegl yi haya
e"ha ixn` d"ae y"a ixac haya '`ae ixyza '`ae lel`a cg`a oqipa cg`a md mipy iy`x 'c
ziprz eda zil ediipin 'bc oeik inp `kd edpip iccdc `inec opixn` iccd icda ipzwc lke ea
.`l inp iriax ctqde

ויעויין בהגהות מיימוניות ]הלכות שופר פרק א אות א[ הדן באיסור תענית באחד בתשרי:
oigec iyingae ipya ziprz exfby xeave zeprzdl oi` haya e"ha elit`c azk `"avix zaeyza
icda mipy iy`x rax` oizipznc oeik eze .d"xa ziprz ogky` `lc d`ad zay cr df ziprz
.k"r .zeprzdl oi`c oiey olekc `zlin `da iccdl inp enci` iccd

וכתב הבית יוסף ]סימן תקעב סעיף ג[ על דברי ההגה"מ:
eda opzc mixete dkepgn haya e"h xing in eh`c oiwiqtn eligzd m`c `xninl e`lc d`xpe
`ick d`ad zay cr zeprzdl ligzdln migec `xwirnc xnel epiid `l` oiwiqtn oi` eligzd m

 .3ואף אם נאמר שלאחר ההשלמה אפשר לשלבו במהלך הראשון ,בכ"ז מי שאין לנגד עיניו ההשלמה משתכנע
בנקל שיש כאן טעם נוסף וכאמור.
ß f"ryz hay ,(cizÐaiz) eÐc oeilb ,ynge miyely dpy ,dixen
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oeyla (`yz 'iq) dpyd y`x yix ikcxna df oic azky dnn d`xp oke .haya e"ha eprzi `ly
ziprzdy dhep izrc haya e"h ziprza rbte ipye iyinge ipy ziprz xefbl eywiay xeaiv df
azkcne 'eke llk dpyd y`xa ziprz epivn `ly ea ziprz oiraew oi`e d`ad zayl dgcp
`ly d`xp zeipeniin zedbde .ziyixtcke ,ixiin eligzdy mcew `wecc rnyn xefbl eywiay
.izazky mrhdn eligzda exii` `lc rnyn `linnc meyn xefbl eywiay aezkl wcwcl yyg

וכן כתב בשו"ע ]שם[:
d`ad zayl dgcp ziprzd ,haya e"h ziprza rbte ,ipye iyinge ipy ziprz xefbl eyway xeav
,zeprzdl eligzd m` edin ,dbd .zepli`l dpyd y`x `edy haya e"ha ziprz exfbi `ly ick
`.(i"a) crend lege ycg y`xa enk ,oiwiqtn oi

מכל אלו הדברים לא מצאנו אלא איסור על תענית ציבור.
וכתב הרמ"א ]או"ח תקעג סעיף א[:
,ezteg meia dprzn oqipa oi`eyp el yi m` la` ,zeprzdl el oi` dkepga oi`eyp el yiy in
`zedbd) t"wz oniq seq onwlck ,mda miprzny minid on cg` `edy iptn ,oqip g"xa elit
.(y"xdn ihewile mibdpn

וכתב המג"א ]שם סק"א[:
miniae zereay cr oeiq g"xne xnera b"l d"dc l"pe .(g"a) bdpn `l` epi`c - dprzn oqipa
oiir 'nba xkfeny oeik dprzn epi` haya e"hae a`a e"he bg exq`a la` ,zekeql k"dei oiay
.y"n h"kz oniq

והרבה מן האחרונים המביאים דברי מג"א אלו מראים מקורו ממה שנפסק במחבר מיסוד דברי
רגמ"ה דתענית ציבור אסור בט"ו בשבט מחמת היותו מאחד מראשי השנים .אך דברים אלו
לכאורה לא נתנו להאמר ,שהרי האיך יתכן שבר"ח ניסן יתענה כמבואר ברמ"א ובט"ו בשבט לא
יתענה מחמת שדומה לשאר ראשי השנים ,הרי אחד מראשי השנים הוא אחד בניסן ובו מצאנו
להדיא שמותר להתענות.
ולכן צריך לומר דודאי אין דברי המהר"ם מרוטנבורג אמורים אלא כלפי תענית ציבור שבאמת
אין גוזרים בר"ח ,ואף באחד בתשרי שיש מן הפוסקים שמותר וראוי להתענות בכל זאת מצד
שהוא יום דין ,אין גוזרים תענית על הציבור ביום זה ,אך תענית יחיד לא מצאנו בו שום התייחסות
לגבי ראשי שנים] .אם כי ההגהות מיימוניות מביא את תשובה רגמ"ה להוכיח דבר"ה אין מתענים
אפילו ביחיד ,אך אי"ז כדעת המחבר שמותר להתענות תענית ציבור בט"ו בשבט כאשר אין זה
התחלה ,והוא חולק וסובר שאין להתענות בציבור בט"ו בשבט בשום אופן אפי' כבר נגזר התענית
מימים ימימה כיון שלא מצאנו תענית בראש השנה ,ולשיטתו ודאי שאסור להתענות אף באחד
בניסן[.
ואם כן מקורו של המ"א אינו מתשובה זו ,ושוב אין ברור מה כונתו דכיון שמוזכר בגמ' אין
להתענות אפי' תענית יחיד .ולא זו אף זו ,שהרי אם יש איסור להתענות ביחיד בט"ו בשבט ,כל
שכן שאין לקבוע תענית ציבור לכתחילה ביום זה ,ומדלא הביא רגמ"ה מקור זה לאיסורו הרי לנו
דסבר דתענית יחיד מותר.
ואולי הבין המ"א מתוך דברי המהר"ם בתשובתו נימוק נוסף לאיסור התענית ,והוא ההיכר הטעון
בראש השנה לאילנות כדאי שידע העם להבדיל ולא לעשר משנה לחברתה .וזאת מדברי רגמ"ה
שהעתקתי לעיל:
f"ryz hay ,(cizÐaiz) eÐc oeilb ,ynge miyely dpy ,dixen ß
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]g"x ly xiy zaya zeidl lgy yceg y`x [:cp dkeq] `ipz `de `xikd opira `l `niz i`c
xicz xicz epi`ye xicze xicz zay mcwl [da opiede mcwl dgec i`n opixn`e ,zay ly dgec
cinz ixa` `ipzde ,opicar in `xikd i`d ik opiywne .epnfa ycgd ycwedy rcil i"x`e ,mcew
i"x`e ,dhnle gafnd aekxk zgz mipzip g"x lye axrnle dhnle yak ivgn mipzp xgy ly
`zyd .ifg i`da ifgce ifg i`da ifgc opicar `xikd ixz opiwxte .epnfa ycgd rawedy rcil
.`cg da carinl `lc xyt` i` mifixf oi`yk `xikd ixz opicar mifixf mewnae mifixfc mzd dne

על אף שלפני המג"א לכאורה לא היו המילים המוסגרות ,בכ"ז מהמשך לשונו אפשר להבין כונתו.
ואדרבא ,כאשר לפני הלומד מונח רק הלשון מ'לקדם שבת' ואילך ,יש כר נרחב לשער את כוונת
המחבר ונקל להניח כי יש כאן מהלך שני לחלוטין ,וכמו שנתבאר.
ולפי זה הבין המג"א שככל שאנו צריכים היכר יש מקום לקבוע איסור תענית .ומסתבר שלפי
מהלך זה אין לחלק בין תענית יחיד לציבור ,ובעוד באחד בתשרי אין מקום לקבוע היכר כיון
שקדושת היום ומצוותיו מהוים היכר מספיק לכך שהתחילה שנה חדשה ,הרי בט"ו בשבט צריך
היכר מחמת היותו יום חול שאין בו שום הבדל מיום שלפניו או לאחריו.
וכן באחד בניסן על אף שהוא ראש השנה למלכים ולרגלים כיון שבזמן החורבן לא שייך לא
מלכים ולא רגלים ,שהרי אין אנו תחת שלטון מלכי ישראל ואף אין לנו בית להקריב בו קרבנות
על כן אין אנו צריכים היכר ביום זה.
וכן באחד באלול שהוא ראש השנה למעשר בהמה ,אף אי קי"ל כוותיה דת"ק ולא כשי' ר"א
ור"ש דר"ה למעשר בהמה הוא באחד בתשרי ,בכ"ז כיון דמבואר בגמ' בכורות ]נג [.דבזמן הזה
בטלוה למעשר בהמה כי היכי דלא לייתו לידי תקלה ,שוב אין שייך היכר ]סברא זו מצאתי בספר
'עמק ברכה' לגאון ר' אריה פומרנצ'יק זצ"ל הלכות תענית אות ד[ .4
ונמצא שאין שייך היכר אלא בט"ו בשבט ,ולזה היתה כונת המ"א שלא קיבל את הטענה שאין
להתענות בו מחמת היותו ר"ה כיון שכבר נפסק להלכה דבר"ה מותר להתענות תענית יחיד ,ואי"ז
סותר למה שנפסק להלכה דאין לגזור תענית צבור בט"ו בשבט דודאי תענית ציבור אסור בכל
ראשי השנים מחמת היותם יום טוב ]וזה שייך אף בזמנינו כיון דאף שבטלו מלכים ורגלים ומעשר
בהמה בכ"ז היום עצמו קבוע להיותו יום טוב[ ,ואכן כך הלכה מאחר שכולם הם בראש חודש
ולא נצרכה אלא לט"ו בשבט.
אך כדי שיאסר להתענות תענית יחיד אינו אלא משום היכר ,וזה אין שייך אלא בט"ו בשבט וכמו
שנתבאר.
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 .4והוא כתבה מצד סברת המהר"ם והמרדכי הידועה שהוא מחמת 'ראש השנה' דכיו"ט הוא ,ומחמת כן תמה
דמה ההבדל בין שלא בזמן הבית לבין בזמן הבית למי שלא היו לו בהמות .אך לדברינו יבוא על נכון ,דודאי
'ראש השנה' שייך אף שלא בזמן הבית ומחמת כן אסור לקבוע תענית ציבור ]אם כי כבר אסור מצד ר"ח[ ,אך
תענית יחיד אין האיסור אלא מצד ההיכר וזה אין נוגע בזמנינו.
ß f"ryz hay ,(cizÐaiz) eÐc oeilb ,ynge miyely dpy ,dixen

