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 ובאגדה  בהלכה שבועי תורני עלון

  

 דמעותיה של בת מלך
 א"שליט שניאור יעקב הרב

את את בתו לאישה. לבן היה רמאי גדול,   יעקב אבינו נשלח ע"י הוריו לבית לבן אחי אימו במטרה לש
מונים"   "עשרת  שהחליפה  במשכורתו  את יעקב  רימה  עבד    - הוא  ש נים  ובעוד שבע ש פעמים,  מאה 

את  הוא הולך.  ובחתונת בנותיו, שהחליף והכניס לחופה  מה  לאה במקום רחל, אך יעקב ידע לקראת 
מע בבית סבו אברהם על כך שלבן רץ לקראת אליעזר עבד אברהם אל העין, "כראות את הנזם   הוא ש

 ואת הצמידים על ידי אחותו", רק משום שהתאווה כל כך אחר הממון ונתן בו עיניו. 
 

ְקָראתֹו ַוְיַחֶבק  "ַוְיִהי ִכְשֹמַע  וכשיעקב הגיע לחרן לבן רץ לקראתו,   ַמע ַיֲעֹקב ֶבן ֲאֹחתֹו ַוָיָרץ ִל ָלָבן ֶאת שֵׁ
  " ֶלה ת ָכל ַהְדָבִרים ָהאֵׁ ר ְלָלָבן אֵׁ פֵׁ יתֹו ַוְיַס הּו ֶאל בֵׁ ֹו ַוְיִביאֵׁ ק ל  )כט, יג(. לֹו ַוְיַנש ֶ

א )בראשית רבה ע, יג, הובא ברש"י( שואלים חז"ל במדרש   ת פני יעקב בן  , מהי הסיבה שגרמה ללבן לרוץ לקבל 
עשרה   עמו  הביא  לכאן  שבא  הבית  עבד  שהרי  רב,  בממון  טעון  שיעקב  לבן  סבר  והשיבו,  אחותו? 

מא   אמר ש עמו כלום,  גמלים טעונים. ולכן חיבקו כשראה שלא הביא 
אמר   נישקו  כלום  אצלו  מצא  משלא  בחיקו.  והינם  הביא  זהובים 

הי  הזמן  שבאותו  ומעניין  בפיו.  והם  הביא  מרגליות  מא  לבן  ש ה 
כבר   וחלפו  שלוש,  בגיל  ליצחק  אה  ניש שרבקה  מאה.  מבן  יותר 
עשרים שנה מלידת יעקב ועשו. וכשיצא יעקב מבית הוריו היה  

עשרה   ארבע  עצמו  הטמין  ללבן  בא  וקודם  ושלוש,  שישים  בן 
שנה בבית מדרשם של שם ועבר, וכשהגיע יעקב לבית לבן היה  

הייתה   אמו  רבקה  כי  ונמצא  ושבע,  שבעים  בת  בן  ההיא  בעת 
מאה רץ ככה   אדם בן  הראיתם  ממנה,  גדול  היה  אחיה  מאה, ולבן 

ולכן   כך,  על  ידע  ויעקב  רמאי,  האיש  זהו  וזהב.  כסף  תאוות  בשביל 
 הוצרך להטמין עצמו בבית מדרשם של שם ועבר ולהגות בתורה כדי להגיע מוכן לרמאותו. 

 

ד ַיֲעֹקכי בפסוק נאמר:  )מגילה יג:(  אמרו חז"ל   ל ִכי "ַוַיגֵׁ ד   ַוָתָרץ   הּוא   ִרְבָקה   ֶבן  ְוִכי  הּוא   ָאִביָה  ֲאִחי  ב ְלָרחֵׁ   ַוַתגֵׁ
ָה  תסכימי    )כט, יב(. " ְלָאִבי "האם  לה  אמר  אלא  לבן?  אחות  בן  הוא  הלוא  לבן?  של  אח  יעקב  וכי  והקשו, 

אמ  לו!",  תוכל  ולא  רמאי  אבי  ש להזהירך  עלי  "אולם  הוסיפה  ומיד  "כן",  רחל  השיבה  לי?",  א  ר  להינש
 לה יעקב "אם רמאי הוא, אחיו אני ברמאות".  

 

עיקש   ועם  תתבר,  נבר  'עם  שנאמר:  "כן,  יעקב  לה  אמר  לרמאות?",  לצדיקים  מותר  "וכי  רחל  שאלה 
"יש לי   רחל  אמרה לו  אביך יכול לעשות לי?",  ה רמאות  מעש "ואיזה  רחל  את  אל יעקב  ש  ." תתפתל' 

להחליף    עשה? מסר לה סימנים כדי שלא יוכל לבן אחות גדולה ממני, ואבי לא ישיא אותה לפני. מה  
מכניס   שלבן  רחל  ראתה  הלילה  באותו  ברחל,  יעקב  עבד  ש שנים  שבע  לאחר  והנה  לרחל.  לאה  בין 

הסימנים   את  לה  ומסרה  הלכה  להתבייש,  אחותי  עלולה  כעת  רחל  אמרה  אחותה,  לאה  את  לחופה 
במדרש  כתוב  יעקב.  לה  מסר  לילה   )בראשית רבה ע, יט( ש כדי    שבכל  אבל  נרות,  מדליקים  את  היו  להכניס 

אל אותם לפשר המנהג   לאה לחופה במקום רחל כיבו את הנרות ונהיה חושך עלטה, יעקב הרגיש וש
להכניס   מנהגינו  בעריות?  פרוצים  אנו  ש בעיניך  אנו  חשודים  "וכי  לבן  אנשי  לו  אמרו  הזה,  המשונה 

 הכלה לחופה בחושך מוחלט כדי שיהיה הכל בצניעות".  
 

בעת שנכנסה לאה לחופה, החלו כולם לשיר: "הא ליא, הא ליא", ויעקב חשב שככה הוא מנהגם לשיר  
"כן".   לאה:  לו  אמרה  רחל?",  "את  כלתו:  את  יעקב  אל  ש לבית  בהגיעם  ִהוא  לכלה.  ה  ְוִהנֵׁ ַבֹבֶקר  "ַוְיִהי 

ָאה"  אמרו לו: "שרנו לך 'הא ליא לֵׁ אותי?",  הבנת!".  ז   - . ואמר להם יעקב: "למה רימיתם  את לאה' ולא 
לה:  אמר  הלך יעקב ללאה  אמרה לו:  מיד  לי",  לך רחל וענית  קראתי  בלילה  הלוא  רמאי,  בת  "רמאית 

אל אותך אתה עשו, וענית   אביך ש "יש לי מורה ללמוד ממנו. כש
 לו כן". 

 

אומר דרשני. שואל   "ל,  והמדרש הזה  קדוש זצ רבינו האלשיך ה
הר   הן  אבות  אבי  הוא  שלבן  יודע  עשה  יעקב  לא  ומדוע  מאים, 

היה   נאמר  ומה  הכלה?  טול  הרמת  של  מינימלית  השתדלות 
חשוך והוא לא יכל לראות, אם כן כשלקח את כלתו לביתו למה  

 לא הדליק נר לוודא האם היא רחל? 
כולם ידעו שללבן יש שתי בנות, ולרבקה  ותירץ תירוץ מדהים.  

מדרש  הבת הגדולה לגדול והבת הקטנה לקטן. ב   - יש שני בנים  
ויצא ד'(  מובא  למעשיו של  )תנחומא  אלה  וש דרכים  לפרשת  לאה  שהלכה 

לאה   "ועיני  שנאמר:  עיניה  ריסי  שנשרו  עד  לבכות  התחילה  מכוערים  מעשיו  ש לה  ומשנודע  עשו, 
 רכות".  

 

יעקב   ואצל  ַרכֹות",  ָאה  לֵׁ י  ינֵׁ "ְועֵׁ בפרשה  "עיני".  בתנ"ך  כתוב  פעמים  שלוש  הקדוש,  האלשיך  אומר 
ל ָכְבדּו ִמֹזֶקן", ובאיוב  אבינו כתוב  י ִיְשָראֵׁ ינֵׁ ִעים ִתְכֶליָנה". לאה אמנו התפללה  )יא, כ(  : "ְועֵׁ י ְרָש ינֵׁ כתוב: "ְועֵׁ

וה'   יעקב,  עם  שתתחתן  השניה  והבקשה  ע,  הרש עשו  של  בחלקו  תיפול  שלא  האחת,  תפילות.  שתי 
עם   אמור להתחתן  עשו  אומר ש העולם  פלא, כל  מע לתפילותיה. וראה זה  מחפש  ש עשו  לאה ואילו 

עשו   עיני  את  סימו  מים  ומש ִתיכלנה",  עים  רש "עיני  התפללה  שלאה  משום  וזאת  אחרות,  נשים  לו 
יעקב   עיני  את  גם  מזוקן",  כבדו  ישראל  "ועיני  התקבלה,  השניה  בקשתה  וגם  אליה.  בא  ולא  ע  הרש

א את לאה.    סימו, ולכן הוא לא בדק אם זו רחל כדי שייש
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ויצאפרשת 
 ג "תשפ
 410גיליון 

 16:05: השבתכניסת 
 17:14: שבתהצאת 

 17:47 :ם רבנו ת         

 ►  העלון מוקדש  ◄
 , ל "ז  זוהרה  שניאור בן  אברהם  רבי   ל,  "זצ  שלמה  רבי  בן  משה  גדליה  רבי  ק "ל, הגה "זצ  רינה  בן  ל 'אברג  מיכאל  יורם  רבי  "ג הרה  נ "לע

 רבי אליהו שניאור בן זוהרה ז"ל, יששכר בוחבוט בן אסתר ז"ל,    פרחה ז"ל,    בת  שניאור  זוהרה   ,ל "ז  זוהרה  בן  שניאור  יעקב  רבי 
 איטו ז"ל,   בן  יוסף  מור  אליהו  רבי  ל,  "ז  ורות מכלוף  דוד  בן  צור  שלום  רבי    ל, "ז  טורי  בן  איגילוב  איז'ה בוחבוט בת תמו ז"ל, פונגדה 

 מסודי ז"ל, גבריאל גבאי בן מסודי ז"ל, יהודה תורג'מן בן חביב ז"ל, דונה מור יוסף בת יקוט ז"ל,   בן  גבאי  יוסף גבאי בן עליה ז"ל, שלמה 
 , ל "ז  עישה  בן  יעקב אדרי   ,ל "ז  מרים  בן  רחמים  זרחיה בוארון בן מרים ז"ל, יצחק ז"ל בן טאוס שתחי', חיים   מסודי גבאי בת עישה ז"ל,  

 ,  אדגו בייך בן ילפין ז"ל   שטרונה ז"ל, פורטונה בת עלוש ז"ל, אבנר בן פורטונה ז"ל,  דרור בן פורטונה ז"ל, ברוך בן גרציה ז"ל,   בן  פרץ 
 . סיסאי בייך בן בירצ'יקו ז"ל ,  ז"ל   משה בן רג'ינה 

 ו,  "הי  גילה  בן  ארז    ,ו "הי  סבינה  בן  איגילוב  דוד  ,ו "הי  ריטה  בת  צור  שי הי"ו, רחל  בת  אליס  הלל   ,ו "הי  ה 'איז  בת  ז'נט  לרפואת
 . רבי דוד חיים בן יקוט ו, חנה תמר בת פורטונה רבקה הי"ו,  "הי  פרטונה  בת  שולמית 

 , ו "הי  לינוי  בני  ונהוראי  דוד  יגל     ,ו "הי  נט 'ז  בת  לינוי   ,ו "הי  וב"ב  שניאור  ושי  ישראל  ו, "הי  וב"ב  ושלום  אסתר  בן  צור  אברהם  להצלחת
  ו,  " הי   ב " וב   רחמים   ו, משפחת "הי  ב  "וב  שניאור  וליטל  שחר    ,ו "הי  וב"ב  שניאור  מאיר   ,ו "טייאר הי  אריאל   ,ו "הי  ברק טסי וב"ב 

 ו. "הי  א וב"ב "שליט  אידה  בן  יוחאי  בר  שמעון  הרב ,  עידן וטלי חג'ג' וב"ב הי"ו 
 

                                                                                                                                                                                                                                                     םלהחכי  ◄   
 

 
 

קֹום ַההּוא"  ּמָּ ב ּבַ ּכַ ְ ש  יו ַוּיִּ ֹתָּ ם ְמַרֲאש  ש ֶׂ קֹום ַוּיָּ ח ֵמַאְבֵני ַהּמָּ ּקַ  )כח, יא(   "ַוּיִּ

קדוש   רש''י ופירש   את ראשו, וזאת  ה עלי יניח צדיק  אומרת:  עם זו, זאת  מריבות זו  : ''התחילו 
אן הקב''ה אבן אחת''. ,  אומרת: עלי יניח צדיק ראשו   מיד עש

"ל הקשה   זצ שמואלביץ  חיים  רבי  מיר   הגאון  ישיבת  הנס  ראש  את  מים  מהש עשו  לא  מדוע   ,
 מושלם, והפכו את האבן הגדולה לכרית רכה ונעימה? 

האבנים  בין  היה  ריב  שהרי  ראשו   ותירץ,  את  הצדיק  יניח  מי  כי  על  ידוע,  והכלל  מקום  ,  בכל 
ארה לכן  מחלוקת וריב לעולם לא יצא דבר טוב ונעים, ו שיש    אבן.      האבן נש

 
 

 נ"י אברהם ישי שניאור  הבה"ח מאת

 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .עירוב  שאין  במקום  לטלטלו אסור ה,  התור  וקריאת  התפילה  בשעת  לון ע ה  לקרוא אין ה,  גניז  טעון  העלון 
 

 הלמעש ◄                                                                                
 
        

 צבוע אבל יפה
נבון:         אדם  פעם  הוא " אמר  הילדים  בחינוך  ק   , הכלל  בבית  אם  אך  קר,  בחוץ  חם  בבית  חם   ר אם  לקבל  " בחוץ  מח  ש מבוגר  אפילו  אדם  כל   .

בבית   עושים  פשוטה ש פעולה  על כל  טובה  הם למילה  קטנים שנפשם רכה ומעודנת צמאים  פירגון ועידוד, בפרט ילדים  של  חמות  מילים 
בכיתה.   מרפ וכשם  או  מ שהמשחה  והכדור  הסדוק,  העור  את  ב א  כאבים  הנפש שכך  את  מרפאות  המילים  כך  האדם,  בגוף  פנימיים    איברים 

מחות את הלב   .  ומש
 

גיח בישיבה ניגש לאחד הבחורים שלא היה אמש בישיבה    : הרה"ג רבי ירחמיאל קראם זצ"ל סיפר המחנך הדגול ומגיד מישרים   בוקר אחד מש
אותו:  אתמול? " ושואל  היית  הבחור.  " , " היכן  השיב  חולים״  לקופת  הלכתי  חולה.  הלכת? " הייתי  עה  המשגיח  " באיזו ש ענה    , התעניין  והבחור 

עה חמש "  גיח נפרד ממנו במילות ברכה:  " בש אתה יוצא, כדי שלא  " . המש שתהיה לך רפואה שלימה, אבל בבקשה בפעם הבאה תודיע לי כש
 .  " אדאג לך 

 

בצחוק  פוצחים  הבחורים  כל  מהחדר,  המשגיח  קופת    כשיצא  של  הסניף  הצהרים  אחר  חמש  עה  בש אתמול  ש יודעים  הכל  מתגלגל,  רם 
סגור...  היה  לעצמו.  החולים  חשב  המשגיח"  על  להערים  "הצלחתי  הבחור  את  מציפה  ניצחון  היטב  תחושת  גיח ידע  המש שגם  היא,  והאמת 

אומר  הבחור  היה  אילו  הרי  לעצמו:  המשגיח  אמר  אלא כך  עה כזו,  בש סגורה  החולים  מהישיבה,   שקופת  האמיתית להיעדרו  הסיבה  את  לי 
ומצו  תורה  מירת  מש צאצאיו  ואת  אותו  ידי  במו  ואגדע  מהישיבה  אותו  אסלק  וכי  לו,  לעשות  מה  לי  אין  עושה?  הייתי  נחמתי  ו מה  היא  ת?! 

לא נעים לו ממנו,    , בישיבה   שכל זמן שהבחור מנסה למצוא תירוץ למעשיו, סימן הוא שהוא עוד מחפש להיות בסדר לפחות בעיני המשגיח 
כי  תקוה,  עוד  שיש  הרי  כך,  ואם  אותו,  מכבד  גבול    הוא  על  שומר  הוא  עדיין  בגלוי  לפחות  אך  כשורה,  נוהג  איננו  שבסתר  של    מסוים הגם 

 התנהגות ראויה, על ידי התעניינות שלי הוא נותר מחובר לתורה וגם חיבור דק שבדקים נקרא חיבור.  
 

אין לו כבר מה להפסיד  אולם אם היה הוא יגיע חלילה ל  גיח יעלם,  מצב ש יפרוק מעליו עול תורה ומצוות  יעזוב את הישיבה ו הוא  והכבוד למש
 בראש כל חוצות.  

 

היה 'צבוע ושחקן', כאשר היה מגיע אל הרבי, היה   מספרים כי בחצרו של האדמו״ר הקדוש בעל ה״בית ישראל״ מגור זיע"א, הסתובב חסיד ש
הוא היה רחוק מהתנהגותו  כשהוא לא לפני הרבי,  רוכה וכובע לראשו ומתנהג בקדושה וטהרה, ואילו בביתו  מתלבש כמו חסיד עם חליפה א 

 מחסידות ומקדושה. החסידים ידעו זאת, וכשראו שהרבי מגלה כלפיו יחס של חום וחיבה יתירה, הדבר עורר תמיהה רבתי. 
הוא  " . אמר לו הרבי:  " באמת חי כמו שהוא בא לפני הרבי!   רבינו הרי הוא צבוע... הוא לא " פעם אחת פנה הגבאי ואמר לרבי:   יודע אני גם יודע ש

אני   אבל  הזה! פשוט  צבוע,  הצבע  את  המשיך:    ", אוהב  והרבי  המום  היה  לפרוק  " הגבאי  שרצונו  לי  ואומר  אלי  בא  היה  שהוא  לעצמך  תאר 
אותו  מאבד  הייתי  אז  הרי  הייתי יכול לעשות לו?  מה  עול תורה ומצוות,  אלי  מעליו  מגיע  אבל כל זמן שהוא  דורות,  משפחתו לדורי  ואת כל 

את ילדיו הוא ישלח לישיבות הקדושות, לתלמודי תורה ולסמינרים לבנות. כך נרוויח לכל הפחות את הדור הבא   ושומר איתי על קשר, הרי ש
 . " את הצבע הזה אני מאוד אוהב הוא אשר אמרתי  שלו  

  
  

 

 
 

 עיתים לתורה!קובעים  
 מדי ערב מתקיים שיעור תורה באווירה נעימה 

 הרב יעקב שניאור שליט"א מפי  
 )בחצר בית ספר חב"ד(    חדרה   4הרב קוק    ' רח   בבית מדרש 

 , שיעור משנה והלכה   18:00
 ערבית   19:00  

 , קידושין גמרא מסכת    19:15
 20:15מוסר פלא יועץ עד    19:50    

 ברוכים הבאים בשם ה' 
 058-5519641  , לפרטים ר' יעקב בניסטי הי"ו   

 

 

 בונן תלה ◄
 

 זהירות משבועה 
ֹום  "  י ַהָמק ַאְבנֵׁ ַקח מֵׁ ש ַוִי ֶמ קֹום ַוָיֶלן ָשם ִכי ָבא ַהש ֶ ְפַגע ַבָמ ַוִי

 ( כח, יא )   " ַוָיֶשם ְמַרֲאֹשָתיו ַוִיְשַכב ַבָמקֹום ַההּוא 

הקדוש   פירש   "י  אן רש "עש לראשו    :  סביב  מרזב  כמין 
 שירא מפני חיות רעות". 

רבי  שואל   בנימין הגה"ק  שמואל  "א    אברהם  זיע סופר 
  ," מדוע חשש יעקב אבינו דוקא מחיות רעות  ה"כתב סופר

אר מרעין בישין?    ולא מש
ויישב, כשיעקב קנה מעשיו אחיו את הבכורה הוא השביע  

עבר  ע  הרש ועשיו  בעתיד,  המכירה  על  שלא יהרהר    אותו 
בכורתו.   את  שלקח  בטענה  להורגו  ומבקש  שבועתו  על 

שהמשביע את חבירו השבועה    ואמרו חז"ל )שבועות לא:( 
והלא   המשביע.  על  וגם  הנשבע  על  גם  שניהם,  על  חלה 
לעולם   באה  רעה  שחיה  מובא  מ"ט(  )פ"ה,  אבות  במסכת 

 על שבועת שווא, ולכן פחד יעקב דוקא מחיות רעות. 
 

 ת להורו ◄
 

 

 בשבתקפה  נס הכנת
קפה  אבקת נס  האם מותר לערות מים רותחים על    : שאלה 
 בשבת? 

 

בהלכה הקודמת כתבנו שקפה עובר תהליך קליה    : תשובה 
מותר   ולכן  אפיה,  אחר  בישול  ואין  ומבושל  כאפוי  ונחשב 
שיש   אלא  הקפה,  על  ראשון  מכלי  רותחים  מים  לערות 
לשרות   מכן  ולאחר  שני  לכלי  המים  לערות  ונכון  חולקים 

 בתוכו את הקפה. 
בישול   תהליך  עוברת  ש רגילה  קפה  נס  באבקת  הדין  כן 
בישול   שאין  בידינו  וכלל  בתנור,  אותה  מייבשים  מכן  ולאחר 
על   ראשון  מכלי  לערות  הדעות  לכל  ומותר  בישול  אחר 

שבה   הכוס  על  מהמיחם  ישירות  לערות  מותר  ולכן  הקפה, 
בנס   להקל  מודים  בקפה  המחמירים  ואף  קפה,  הנס  אבקת 

 ( ע קפה  ח"ד  עד  חזו"ע  ח"ד סי'  חאו"ח  אגרות משה  שו"ת  בביאורים,  שיט  ובעמ'  שיג  מ' 

ולשרות  אות טז(.  שני  לכלי  רותחים  מים  לערות  מחמירים  ויש 
קפה   נס  אברת  שני  בתוכו  )שש"כ פ"א הערה קלה בשפ הגרש"ז אויערבך, חוט 

הדבר  ח"ב פכ"ט סוף ס"ק יז(,  וכיום  קפה  ברור  ומאחר  הנס  אבקת  ש
חזו"ע  תנור אין זה אלא חומרא בעלמא ) עוברת בישול וייבוש ב 

לתוך    שם(,  מהמיחם  ישירות  לערות  מותר  ולמעשה  ולהלכה 
    הכוס שבה הנס קפה. 

'מוקה'   או  'וניל'  כגון  בטעמים  קפה  נס  מצוי  בזמנינו  אולם 
מהיצרן(  וידוע   לציבור  מידע  עברו  )עפ"י  שלא  מרכיבים  בהם  שיש 

ר  מכלי  עליהם  לערות  אסור  ולכן  בישול,  רק  תהליך  אשון 
הנס   אבקת  בתוכו  מהמיחם לכוס ולשרות  מכלי שני, כלומר 

ויש מחמירים בכלי שלישי ספר מאור השבת ח"ג  קפה  שיח עמ' רצג,  )הלכה ברורה סי' 
בשם הגרי"ש אלישיב, שו"ת שבט הלוי ח"ח  ובספר אשרי האיש ח"ב פכ"ג אות נג    , הערה עו 

 סי' סג,  הלכה ברורה שם עמ' תפג(. 

שכבר  סוכר  ת מים רותחים מכלי ראשון על ה מותר לערו וכן  
חזו"ע שבת  מ"ב סי' שיח ס"ק עא, שו"ת ציץ אליעזר ח"ו סי' לד,  ) עבר תהליך בישול  

כפית  ולהמיס את הסכור בעזרת  ומותר אף לבחוש  ,  ( ח"ד עמ' שיג 
 עמ' תעה(.  )הלכה ברורה סי' שיח  

שני   שכלי  שני,  בכלי  חם  קפה  על  קר  חלב  להוסיף  ומותר 
ש  מבשל  אפילו  אינו  מאוד  חם  שיח סי"ג,  הוא  שו"ע  )כמבואר בשו"ע סי' 

שו"ת מנחת יצחק ח"ה סי' קכז  עמ' שכב,  שבת ח"ד  חזו"ע  מ"ב ס"ק פז,  הגר"ז שם סעיף יב,  
   (. אות ה,שו"ת שבט הלוי ח"י סי' סד, שש"כ פ"א הערה קנז בשם הגרש"ז אויערבך 

  
  


