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Day Yom Tov for an Israeli Visitor
R’ Yehoshua Grunstein

https://www.timesofisrael.com/for-bennett-sukkot-in-nyc-is-atime-to-stroll-down-memory-lane-and-5th-ave/

NEW YORK — Slotted to address the United Nations just hours before the start of the Shemini Atzeret festival on
Monday evening, Israel’s first-ever observant prime minister Naftali Bennett was forced to remain stateside an extra
day, for the second time in a month, in order to avoid violating traditional observance of the holiday.
But the premier used the opportunity to return to the Modern Orthodox synagogue that he and his wife frequented
some 20 years ago when they lived in Manhattan as he launched his tech start-up.
Kehilath Jeshurun (KJ) welcomed back Bennett and his entourage, with its senior rabbi Chaim Steinmetz
introducing the premier to the packed crowd of nearly 200 people before services began.

https://www.jpost.com/israel-news/politics-and-diplomacy/naftali-bennett-blasted-for-flying-on-holiday-for-us-jewsGQII3hQXBQWTsX94oBKVV3LBUB4trrn3HpW5pisriAGqXOvhyLSzZBGK0RAwI=dilcbf?680044

“It is shameful and embarrassing that Bennett, who wears a
kippah, does not respect the Sabbath and holidays, as he is
expected to do as a symbol of the government in a Jewish
state,” Abutbul said. “It would not harm anyone if he would
wait to leave, instead of forcing the Jews working for Israel in
New York to violate the holiday.

Bennett’s spokesman said the criticism was nonsense.

“That is only for the Americans,” he said.
“We are not American.”

INTRODUCTION
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/416025

יש לי יום יום חג חג

/ידידיה מאיר ,

כ"ה בתשרי תש"פ

24/10/19

כשמדובר בדיני יום טוב שני לבן ארץ ישראל שנמצא בניכר ,נפסקו הלכות כה
מסובכות לביצוע שלפעמים פשוט בא לך לקחת מטוס באמצע יום טוב שני ולחזור
הביתה .אבל זהו ,שאסור לך....כל זה ,כך חשבתי ,ממש לא קשור אליי...אז זהו ,שעלעול קל בספרים
...מגלה ...לפי כל הפוסקים ,ישראלי שנמצא בחו"ל ביום טוב שני ...מכניסה אותך לסוג של תסבוך רגשות .היא לא נותנת לך
לנהוג כמו ביום חול... ,אבל במקביל יש שורה של הלכות שלא מאפשרות לך בשום אופן להרגיש באמת חג.
•
•
•
•
•
•

אתה מחויב להניח תפילין...מצד שני ,חשוב מאוד לעשות את זה בסתר... ,כלפי חוץ אתה אמור לשדר אווירת שמחת תורה כרגיל.
...אתה מחויב לעשות הבדלה במוצאי יום טוב ראשון – בצנעה .ואתה גם הולך לבית הכנסת לתפילה במניין ,אבל מתפלל תפילת
שמונה עשרה של יום חול .ושוב חשוב שזה יהיה בצנעה ,בלי שבני המקום ירגישו ,אז זהירות עם הדפיקות של 'סלח לנו'...
ביום הראשון של שמחת תורה ,שבו נוהגים בגולה לשבת בסוכה ,מותר לך לשבת אצל מארחיך בסוכה ,אבל אסור לך לענות אמן
אחרי ברכת "לישב בסוכה" כי לך זה נחשב הפסק... .
כשנגמר היום הראשון ,עשינו הבדלה בשקט בבית ומיהרנו לרוץ לבית הכנסת להקפות
...ובבוקר ...הנחתי תפילין בחדר הסגור בבית ... ,ואז מיהרנו לארגן את הילדים כי עוד מעט יש את עליית "כל הנערים" .בדרך לבית
הכנסת העיר לי הבן הגדול" :אבא ,רואים לך סימנים של תפילין על הראש!" .אוי .מיהרתי לנסות לסדר את השיער.
כשהגענו לבית הכנסת ,האמריקאים היו כרגיל מאוד נחמדים ,ואפילו כיבדו אותי לשיר שורה מתוך "מפי א-ל" .עשיתי את זה בחצי
כוח .גם כי אני מתבייש ,וגם כי הייתי מלא ספקות הלכתיים :מה דין בן ארץ ישראל שבדעתו לחזור לארץ לגבי שירת "צו וועמען ,צו
וועמען" ביום טוב שני של גלויות

The Dilemma
שו"ת מנחת אלעזר [ג/נ"ט]-לא נתבאר לענין תפילין ותפלה האיך יעשה,
אם זהו בכלל "חומרא" או "קולא"-
דאם יתפלל של חול =הרי הוא כמבזה את היו"ט ...
ואם יתפלל של יום טוב =הרי הוא כברכה לבטלה....
וגם לענין תפילין; אם לא יניח = הוי קולא כעין קרקפתא דלא מונח תפילי,
ואם יניח הוי ג"כ קולא דמבזה את יום טוב

VIEW # 1- Depended on your HEAD
שולחן ערוך [או"ח תצ"ו/ג]-בני ארץ ישראל שבאו לחוצה לארץ=אסורים
לעשות מלאכה ביום טוב שני ביישוב אפילו דעתו לחזור
משנה ברורה [שם י ,י"ג] -ישוב של ישראל דוקא ,וכל זמן שלא הגיע לעיר
של ישראל א"צ להתנהג כחומרי אותה המדינה...וכל חוץ לתחום אין
נותנין עליו חומרי מקום שהלך לשם....ומטעם זה צריכים הם להתפלל
תפלת י"ח בלחש ביו"ט שני ...להניח תפילין בצנעא ...אבל צריכים ללבוש
מלבושי יו"ט מפני שהוא דבר של פרהסיא.
החיד"א [ברכי יוסף ,או"ח תרס"ח/ד] -שלוחי ארץ ישראל הנמצאים בח"ל...בעו

למיתב עם הבעל הבית בסוכה ,ויאמרו בפירוש בי[נם] לבין עצמם דאינו
משום מצות סוכה כלל ...שלא ירגישו ההמון ויבואו לזלזל ח"ו.
הסבר הרב יעקב עמדין [שאילת יעב"ץ א/קס"ח]-שכל האורחים שוים בזה עם
האזרחים שחייבים לנהוג  ...בפרהסיא ...ולענין צינעא הוא שמחלקים
קצת פוסקים בין דעתו לחזור

’VIEW # 1 [head] cont
משנה פסחים דף נ עמוד א-מקום שנהגו...ההולך ממקום שעושין
למקום שאין עושין ,או ממקום שאין עושין למקום שעושין  -נותנין עליו
חומרי מקום שיצא משם ,וחומרי מקום שהלך לשם .ואל ישנה אדם
מפני המחלוקת .וכ"פ השו"ע [או"ח תס"ח/ד ]
שו"ע הרב [או"ח תס"ח/ט ואילך] -ואם אין דעתו להשתקע לעולם באותה
העיר ...לעולם לא חלו עליו חומרי אותו מקום ...אבל בתוך התחום
אסור לשנות מנהגם מפני המחלוקת
:EXAMPLE
מסכת חולין דף ק"י עמוד א-דהוא רמי בר דיקולי מפומבדיתא,
איקלע לסורא במעלי יומא דכפורי .אפקינהו כולי עלמא לכחלינהו
שדינהו .אזל איהו  -נקטינהו אכלינהו! אייתוה לקמיה דרב חסדא,
אמר ליה" :אמאי תעביד הכי"? אמר ליה" :מאתרא דרב יהודה אנא,
דאכיל ".אמר ליה" :ולית לך נותנין עליו חומרי המקום שיצא משם
וחומרי המקום שהלך לשם?" אמר ליה" :חוץ לתחום אכלתינהו".

VIEW 2- Depends on your FEET
שו"ת חכם צבי [קס"ז]  -בני ח"ל העולים לא"י דרך ארעי ...נלע"ד דצריכים
הם להתנהג בעניני המועדים כא' מבני א"י"...הזהרו במנהג אבותיכם"
...לא שייכא אלא כשהם במקומם בח"ל... ,אף הבאים מח"ל אסורים

הם לנהוג שני י"ט של גליות כל זמן שהם בא"י אפי' דרך ארעי כיון
שהמקום גורם
שולחן ערוך הרב [או"ח תניינא א/ח [-..וקדושת שבת ויום טוב...שמאיר למטה
לכל מקום ומקום בזמנו...וזהו ג"כ הטעם ששורה קדושה עליונה בחוץ
לארץ ביום טוב שני שלגליות .ולכן ,גם בני ארץ ישראל הבאים לחוץ
לארץ חייבים בקדושת היום אף שדעתם לחזור
בשם הרב יוסף-דב סולוביצייק [ע"י תלמידו הרב צבי שכטר" ,נפש הרב" עמ' פ"ד-פ"ה];
בשנת תרצ"ב נסע רבנו לא"י...הורה לו אביו הגר"מ לנהוג כדעת הגר"ח
ז"ל ,שאפ' בני חו"ל המבקרים בארץ ודעתם לחזור לאחר יו"ט ,שאיו להם
לנהוג ביו"ט שני של גלויות
שו"ת שאילת יעבץ ב"סברא" [א/קסח] ... -אלא מחמת המקום בא החומרא ממילא ,וחלה על כל
הבאים לשם...שאף בבאין שם דרך ארעי לשעה ודעתן לחזור מיד=אף הם חייבין כמונו בכל דין תורת
י"ט שני...הגע בעצמך שירדו כל בני א"י לח"ל (ח"ו) וקבעו דירתן אפי' במקום שאין שם ישוב ישראל
שהרי אין שם מנהג בני המקום שיקשרם בחומרא זו=התעלה על דעת שום אדם שיוכלו לבטל י"ט? ...ולא
מפני המחלוקת בלבד אלא מדין גמור .כך הי' נרא' לי אם יסכימו רבותי ,אע"פ שלא הבינו כך רוב
גדולי עולם עד הנה.

’VIEW 2 [FEET] CONT
שו"ת מנחת אלעזר [ג/נ"ט] -ע"כ יש לדמותו יותר למה דמצינו הלכה
רווחת בש"ס מגילה (י"ט ע"א) בן עיר שהלך לכרך...וכן פסקינן בש"ע
או"ח (סי' תרפ"ח סעי' ה')...כיון שהוא במקומו בכל היום ההוא ,מחוייב
לנהוג כמותן בכל דבר בין לקולא בין לחומרא .ונמצא דבזמנים מחולקים
לבנ"א לפי חיוב מקומות מושבותיהם אז אזלינן רק לפי המקום באשר
הוא שם באותו יום בכל הלכותיו ופרטיו וכן הוא בני א"י בחו"ל ביום טוב
שני (גם שדעתם לחזור אחרי יום טוב)... .אמנם מטעמא דהנסתר ג"כ
לפימש"כ בשם הרמ"ק ז"ל (ומובא שם ג"כ בסידור הנז') שבני חו"ל אי
אפשר להם לקבל כל הארות קדושת יום טוב ביום א' וצריכין שני ימים
דוקא= א"כ הוא רק משום קדושת המקום .א"כ ,מה לי נ"מ אם בן א"י
הוא בחו"ל גם אם דעתו לחזור? כיון שאינו בקדושת המקום כעת לא
יוכל להמשיך בחו"ל הקדושה והמשכת האורות ביום א' וצריך ב' ימים
דזולת קדושת המקום ...ונמצא שצריך לנהוג בחו"ל ב' ימים בכל
פרטי' ,זהו כתבתי להלכה ולא למעשה

Middle Views
הליכות הגר"ח עמ' ע"ט-

בשמו של הגרי"ד סולובייצ'יק ספר "דברי הרב" [עמ' קע"ג] -אחד
מבוגרי הישיבה שהיה מאד מקורב לרבנו ז"ל היה רגיל כל שנה
לנסוע לארץ על כמה מהימים טובים ,ושאל כמה פעמים מאת רבנו
אודות יו"ט שני של גלויות ,ובכל פעם היה משיבו שיש לו להתפלל
תפילות חול ביו"ט שני ולהניח תפילין בברכה אך שלא לעשות שום
מלאכה.

ידיעות אחרונות ,ערב סוכות תשע"א

לנוהגים יום אחד -מה מותר לעשות ביום השני?

תוספות[פסחים נ"ב עמוד א' ד"ה ביישוב]  -אפילו
בצינעא ,ואפילו דעתו לחזור
שולחן ערוך הרב [או"ח ,סימן תצ"ו/ז] -בני ארץ
ישראל שבאו לחוץ לארץ= אסורים
לעשות מלאכה ביום טוב שני בישוב הט"ז [תצ"ו/ב]-נראה הטעם מפני המחלוקת
ישראל אפילו בצנעא,
...וא"כ ,יש היתר אם עושה מלאכה
בצינעא .וכן הוא ברש"ל ...וז"ל :אין לו
להקל בפנינו לעשות מלאכה.
שו"ת שאילת יעב"ץ [א/קסח] -היורדים מא"י לח"ל; דבר
הסבר המגן אברהם[או"ח תצ"ו/ד]-אע"ג דשאר דברים כל
שדעתו לחזור שרי לעשות בצנעא (כמ"ש לעיל סימן
תס"ח) ,הכא ,כיון שהוא מנהג גדול שפשט בכל הגולה
כולה= אין לפרוץ בו גדר...

ברור הוא שכל האורחים שוים בזה עם האזרחים
שחייבים לנהוג בישוב כל חומרי המקום
בפרהסיא(...ומלאכ' בכל גוונא מיקרי פרהסיא) ,ולענין

צינעא הוא שמחלקים קצת פוסקים בין דעתו לחזור.

המשנה ברורה[תס"ח/יז]-ואפילו בצנעא דמלאכה א"א
לעשות כ"כ בצנעא שלא יתוודע[ :תצ"ו ,ט]-ואפילו בצנעא
אסור

אגרות משה [או"ח ד/ק"ד] -בן א"י בחו"ל אם מותר להדליק נר
חשמל ביום טוב שני ....כיון דבהרבה בתים איכא שעונים
כאלו שמדליקין ומכבין נרות החשמל ...שייך ממילא בצנעא
דהרואין שאיכא אורה יאמרו שאיכא שעון כזה וכן בכבוי שייך
שוב חשיבות צנעא מחמת זה.

