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שלמה רמת  התורה-  מדי  ללו במה 

פנחס - תפילת מוסף

גליון
שכ"ז

הערות לפרשת השבוע

הערות לדף היומימאמרים

תגובות קושיא

הקדמת מוסף לשחרית
הרב אריאל בן שלום

עכ"ד.  יצא.  שחרית,  תפלת  קודם  מוסף  התפלל  אם  כתב:  ד',  רפו  או"ח  הרמ"א  א] 
ודבריו, לכאורה תמוהים מאוד. ונקדים תמיהת הגרי"ז, על המשנה בזבחים פט..

נאמר במשנה שם; דקרבן התמיד קודם לקרבן מוסף. ומובא בשם הגרי"ז לתמוה, 
הקרבנות,  שתי  בין  מהותי  הבדל  אין  הרי  לתמיד,  מוסף  שיקדים  להיות  יכול  דאיך 
אלא ששניהם עולה, והראשונה זה תמיד, וממילא הבא אחריה זה מוסף. נמצא, דכל 

עולה ראשונה; הרי היא קרבן תמיד, ולא קרבן מוסף.1
ההקרבה],  לפני  ימים  [ד'  הקרבן  'ביקור'  ללא  עולה  למוסף  דהקדיש  דמיירי  ותי', 
להיות  יכולה  ושפיר  'ביקור',  חייב  דתמיד  משום  תמיד,  להיות  יכולה  אינה  שהרי 

מוסף; ובכה"ג נאמר שיקריב עולת התמיד ראשונה, עכ"ד הנפלאים.
ואשר לפ"ז בתפילות השבת, כאשר יתפלל בבוקר שתי תפילות; הראשונה ממילא 
להיות  התפילה  בעצם  חיסרון  אין  דכאן  מוסף,  תהיה  השניה  ורק  לשחרית  תהיה 

שחרית. 
ב] אמנם בשו"ע רסח ו' כתב, דהיכא דבמקום שחרית התפלל מוסף לא יצא יד"ח, 
בזה  ידי  יצא  דעכ"פ  המג"א  וכתב  הפסק.  וחשיב  שקר,  הוה  מוסף  דהזכרת  משום 
תפילת מוסף. וא"כ, שפיר מצינו שתפילת מוסף לא יכולה להיות במקום שחרית – 

וע"ז נאמר; דבכ"ז לא יקדים המוסף. וא"ש ד' הרמ"א. 
ברם, הגר"א שם חולק, וס"ל דבכה"ג שהתפלל מוסף בתור שחרית, שפיא יצא יד"ח 
שחרית, וכ"כ ב'תוספת שבת' שם; וא"כ בכה"ג שהקדים מוסף לשחרית אין מניעה 

שתהיה התפילה – תפילת שחרית – וכסברת הגרי"ז, והדק"ל.
ג] ונראה, דהנה יש שני מ"ד בגמ' ריש פ"ד דברכות, אם תפילות כנגד אבות תקנו 
או כנגד תמידים תקנו. והרמב"ם בפ"ט מהל' מלכים הביא שהתפילות תקנו האבות, 
תמידים,  כנגד  התפילות  דאם  י"ל  ועתה  תקנו.  תמידים  שכנגד  כתב  תפילה  ובהל' 
נמצא דאין שנוי מהותי בין תפילת שחרית למוסף, וכמו בקרבנות ששניהם 'עולה', 
המיוחדת  המהות  את  לה  יש  שחרית  דתפילת  נמצא  תקנום,  אבות  כנגד  אם  אולם 

שהיא כנגד אברהם, ואין מהותה דומה למוסף שהוא כנגד קרבן מוסף גרידא.
תפילת  להתפלל  כשמכוין  הרי  תקנום,  אבות  כנגד  כמ"ד  גם  דפסקינן  כיון  ועתה, 
מוסף - אי"ז תפילת שחרית, שהרי התפילות שונות במהותן, וא"ש היטב ד' הרמ"א 

ששיך להתפלל מוסף קודם שחרית.

מהו רוח הקודש - חיזוק ללומדי התורה
הרב אבא קליינרמן 

"לאזני משפחת האזני". (פרק כ"ו פסוק ט"ז).
ופרש"י, לאזני, אומר אני שזו משפחת אצבון ואיני יודע למה לא נקראת משפחתו 

על שמו", ע"כ.
וכתב האור החיים הק', "לאזני פירש"י אומר אני שזו משפחת אצבון ואין אני יודע 
קשה  ועוד  ז"ל,  מדבריהם  ואינו  טעם  לו  שאין  דבר  להמציא  נראה  ואין  ע"כ.  וכו', 
שבמדרש רבי תנחומא אמרו וזה לשונם וכשאתה מונה משפחת גד אין שם אצבון 

1.  ויש להכריח סברתו מדברי הרמב"ם פ"ז מהל' תו"מ ה"ז, דכתב דין זה, דתמיד קודם למוסף - רק 
לענין ר"ח, ולא לענין שבת. וזה תמוה. ועל כרחך כדברי הגרי"ז; דמשום שבשבת לא שייך שיקדים 
המוסף לתמיד. אמנם בר"ח שפיר מישך שייכא להקדים המוסף לתמיד, וזאת משום; דבר"ח, דהמחייב 
של התמיד זה היום, והמחייב של המוסף - זה לא עצם היום, אלא החודש, וממילא שייך שמתכוין 
שהעולה תהיה לחובת החודש ולא לחובת היום, נמצא שהקדים המוסף לתמיד. אולם בשבת ששני 

הקרבנות זה חובת היום, לא שייך שיקדים המוסף לתמיד.
שבת  של  דתמיד  מהא  להוכיח  הגמ'  ורצתה  עדיף.  מי  ומקודש,  תדיר  מבע"ל  צ:  בזבחים  בגמ'  והנה 
קודם למוסף, ומשני דקדושת השבת מקדשת התמיד, כמו שמקדשת הקרבן מוסף. ע"כ. מוכרח, דלא 
כמוש"כ, אלא שאכן יכול להיות מוסף לפני התמיד. וי"ל דאדרבה משם ראיה, דבהו"א הבינה הגמ' 
דהמחייב של המוסף זה לא רק היום, אלא קדושת היום, נמצא שמישך שייכא שיתכוון לחובת מוסף 
מחייבת  גם  כך  מוסף,  מחייבת  היום  שקדושת  דכמו  קמשני,  ועלה  לתמיד.  ולא  היום,  קדושת  שזה 

התמיד, ושוב המחייב של שני קרבנות – חד מחייב איכא בהו.

האם יש לברכות השחר מעלת תדיר
על תפילת מוסף

הרב אביגדור רפפורט
לפעמים אנשים שמגיעים לביה"כ באיחור מדלגים ברכות השחר כדי להתפלל עם 
הציבור ומברכים ברכות השחר אחר התפילה. ונסתפקתי אם ביום שיש בו קרה"ת 
או הלל או מוסף, אם חייבים להקדים את ברכות השחר מדין תדיר. וטענו שקרה"ת 

הרי היא תלמוד תורה ואין לברכות השחר מעלת תדיר על ת"ת.

שאין  ל"ד  סעי'  ל"ט  פ'  ישראל  אשי  בספר  שהביא  מה  ע"פ  לטעון  יש  הלל  ולעניין 
לדבר בין שחרית להלל אלא דבר שהוא צורך תפילה. וע"ש בהע' ס"ז דיש סוברין 

דאין שום מקור לומר כן וא"כ עדיין יש לע' אם יש בזה לבטל דין תדיר.

ולעניין  מוסף הרה"ג אדלר שליט"א, מחבר ספר תדיר קודם ציין לי מח' אחרונים 
במי שעוד לא התפלל שחרית והגיע לבית הכנסת כשמתחילים מוסף, דדעת הגרי"א 
ספקטור ב'באר יצחק' או"ח סי' כ' דיכול להתפלל מוסף קודם דתפילה בציבור הוה 
נסתפק  ושם  יקדים.  שירצה  איזה  ומקודש  ותדיר  בציבור,  שאינה  בתפילה  מקודש 
אם תפילת שחרית בימות החול שיש בה י"ט ברכות נחשבת מקודש יותר ממוסף 
שיש בו רק ז' ברכות. ובאג"מ או"ח ד' סח' סובר שאין תפילה בציבור מעלת מקודש 
מקום,  יש  אבל  בד"ה  ע'  ג'  או"ח  באג"מ  מצאתי  ושוב  בציבור.  שאינה  תפפיה  על 
השחר  מברכות  מקודש  מסתמא  כן,  ואם  ומהלל,  מתקיעות  מקודש  דמוסף  דנקט 
ולכן יכול להקדים מוסף אם ירצה. (וע' בספר תדיר קודם ובאשי ישראל עוד מ"מ 

בדין זה של המגיע לביה"כ כשהציבור עומדים להתפלל מוסף.) ובאתי רק להעיר. 

"מענגיה לעולם כבוד ינחלו וכו'"
הרב אליעזר שלום הכהן רוטלוי

בתפילת מוסף "תכנת שבת" מתחילין לדבר בקרבנות השבת "רצית קרבנותיה" עד 
"נסכיה", ועובר למצות עונג שבת "מענגיה, טועמיה, אוהבים דבריה גדולה בחרו", 
[ז"ל המשנ"ב (ר"נ סוס"ק ב') "טעימה בשבת מכל מין בודאי היא מצוה, רמז לזה 
"טועמיה חיים זכו"], ואח"כ חוזר לדבר שוב בקרבנותיה, וצריך ביאור למה הפסיקו 

ענין הקרבנות ב"עונג שבת", ומה ענינם זה אצל זה כלל?

זה  כמו  זה  הם,  אחד  קרבנותיה  מצות  עם  שבת"  "עונג  מצות  כי  מכאן  והמוכח   
'מקרבים' את ישראל לאביהם שבשמים, והן הן דברי הגר"א ז"ל ב"אדרת אליהו" 
(בראשית ב,ט) ז"ל: "ושבת הוא יום העונג להתענג באכילה ושתיה, וצוה לנו הש"י 
ב"ה להתענג באכילה ושתיה והוא קודש כמו שהיה אכילת הקרבנות" עכ"ל. כיוצ"ב 
אפילו  בשבת  שאוכל  מה  "וכל  ראשונה)  (סעודה  יעב"ץ  יעקב"  "בית  בסידור  כתב 
יותר מצרכו נחשב רוחני [רק שלא תהא אכילה גסה שהוא מעשה בהמה]". ושפיר 
מבואר דזהו שאומרים בתפלת מוסף של שבת "תכנת שבת" ובמה 'כוננת' ויסדת לנו 

את השבת, בב' מילי, בקרבנותיה ובעונג שבת, ונכון בס"ד.

[מענין לענין: דברי הגר"א ז"ל כמובא בספר "גביע הכסף" (מתלמידו ז"ל) "מרגלא 
הוה בפומיה, בשבת מצוה להתענג באכילה ושתיה ומצוה ללמוד, וטוב יותר שירבה 
והלימוד  בחול,  גם  וילמוד  אצלו  טבע  נעשה  שההרגל  ושתיה,  מבאכילה  בלימודו 

תמיד מצוה הוא, ואכילת השבת תגרור לו תאות אכילה ג"כ אף בחול".

הוא  כך  יצה"ר  פיתוי  עניני  ז,יד): "כל  (משלי  הגר"א  בביאור  מ"ש  היטב  נבין  ובזה 
בדבר שהוא טו"ר, כי ברע גמור אינו יכול לפתות, ואין בדבר טוב שיכול לפתות כמו 
באכילה של מצוה ושמחה של מצוה ומזה יכול מאוד למשוך אותו, ע"כ אמר זאת 
כי  השלמים,  מן  יותר  בעולם  מצוה  של  אכילה  שאין  האדם  שיתבונן  בכדי  (עי"ש) 
אפילו בשבת יכול לפטור את עצמו בכסא דהרסנא כשהוא עושה לכבוד שבת, אבל 
שלמים אכילתו מצוה וגם צריך ליזהר שלא יבא לידי נותר. וגם בשמחה הוא מ"ע 
כמ"ש ואכלת שלמים ושמחת גו'. ומראה שכל פיתוי יצה"ר הוא מזה ומה שבא 

מזה, ומכ"ש בשאר אכילות ושמחות של מצות שצריך האדם מאוד מאוד 
להשמר ולהזהר א"ע שלא תהא אחיזת יצה"ר משם"].



ואשרי מי שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו - בהליכותיו ומעשיו, עד שאומרים 
עליו הבריות אשרי מי שלמד תורה ומפאר במעשיו את תורתו. ועליו נאמר הפסוק 

"ישראל אשר בך אתפאר".
* * *

קרבן מוסף
ישועות  "ִמְגּדֹול  המזון  בברכת  לומר  נוהגים  מוסף  תפילת  בו  שיש  יום  בכל  הנה 

מלכו", ובשאר הימים שאין תפילת מוסף אומרים "ַמְגִּדל ישועות מלכו".
ולכאורה יש לברר מהו ביאור השינוי בין מגדיל למגדול.

ונראה לומר דהנה בכל יום מקריבים קרבן תמיד, וביום שיש קרבן מוסף מוסיפים בו 
עוד קרבן לה' חוץ מקרבן התמיד. והקרבנות הם מכפרים על כלל ישראל, ומקרבים 
את ישועת ישראל. וכאשר כוחם של כלל ישראל מתגדל ומתרבה בעולם, גדל יחד 
עם זה כוחו של הקב"ה בעולם. שהרי ישראל וקודשא בריך הוא ואורייתא חד הוא".
ולפי זה מהות קרבן מוסף הוא להגדיל ולהוסיף עוד קומה בהשפעת השי"ת בעולם, 

ונמצא שע"י הקרבן מוסף מתגדל ומתחזק ישועת ה' בעולמו.
"מגדול  הנוסח  את  אומרים  מוסף,  קרבן  בו  שמקריבים  שביום  מאוד  מובן  וא"כ 
ומתרבה  שגדל  מגדול  של  בגדר  הוא  מלכו  ישועות  הזה  ביום  כי  מלכו"  ישועות 
בעוד קומה. אבל בשאר הימים, שיש בהם רק קרבן תמיד בלבד אומרים "מגדיל" 
שההשפעה היא רק בגדר מגדיל, אבל ההשפעה בגדר מגדול זה רק ביום של קרבן 

מוסף.

ולפי זה יתכן לומר כדרך זה גם לגבי לימוד התורה הקדושה, שכל פרט ופרט וכל 
לימוד ולימוד שמוסיפים בתורה הקדושה, הרי זה מחזק את כח התורה הקדושה עד 

מאוד, בגדר "מגדול ישועות מלכו".
וממילא אם לומדים גמרא עם רש"י, ומוסיפים גם את התוספות הרי זה מחזק את 
וצוקה,  וצרה  ועוון  ומשחית  רע  דבר  מכל  עלינו  שיגן  עוז  מגדול  ויוצר  התורה,  כח 

אכי"ר.
*

סיום מסכת
ברצוני להעיר עוד לבני הישיבות צעירי הצאן החביבים, שתשתדלו מאוד לסיים את 
המסכת, ואם קשה לסיים את המסכת שלומדים בישיבה הק', אפשר ללמוד בזמן 
הרבה  הרבה  בהם  שאין  וכדו',  חגיגה  מגילה  כמו  מועד  מסדר  אחרת  מסכת  הפנוי 
בשמים,  גדולה  שמחה  בזה  יש  מסכת  סיום  שבכל  משום  לסיימה.  ולזכות  דפים, 

ועושה בזה נחת רוח ליוצרו, והרי זה תיקון גדול מאוד.
מרבנן  צורבא  חזינא  דכי  לי  תיתי  אביי,  "ואמר  א')איתא,  קי"ט  (דף  בשבת  ובגמ' 
דשלים מסכתיה עבידנא יומא טבא לרבנן". שאביי הכיר במעלה העצומה של סיום 

מסכת, ומשום כן עשה יומא טבא לרבנן בשביל כל צורבא מרבנן שסיים מסכת.
וידוע שראשי תיבות של ס"מ הוא סיום מסכת אין לעשות, כי השטן הגדול יודע כמה 
מעלות נשגבות זוכים ע"י סיום מסכת, ונלחם בכל כוחו שלא יסיימו את המסכת. 

ולכן ראוי מאוד להשתדל לסיים את המסכת. וזהו סברא נכונה.
במעונו",  "שהשמחה  לומר  צריך  מסכת,  סיום  של  שבסעודה  סבר  והמהרש"ל 

ששמחת הסיום היא כל כך גבוהה ומגיעה עד מעונו של הקב"ה.
ונסיים בזה אשרי מי שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו, ואשרי מי שזוכה לסיים 

את המסכת ולעשות בזה נחת רוח ושמחה גדולה ליוצרו, אשריך וטוב לך.

תפלת מוסף
הרב זאב פינחס מנדלבסקי 

ִתַּּכְנָתּ ַשָׁבּת ָרִציָת ָקְרְּבנֹוֶתיָה. ִצִויָת ֵפּירּוֶשׁיָה ִעם ִסידּוֵרי ְנָסֶכיָה. 
ְדָבֶריָה  ָהאֹוֲהִבים [ָהאֹוֲהֵבי]  ְוַגם  ָזכּו.  ַחִיים  טֹוֲעֶמיָה  ִיְנָחלּו.  ָכּבֹוד  ְלעֹוָלם  ְמַעְנֶגיָה 

ְגדּוָלה ָבָּחרּו. 
ָאז ִמִסיַני ִנְצַטוּו [ָעֶליָה], [ִציּוּוי ָּפֳעֶליָה ָכָּראּוי]. 

פתיחה
ברכת קדושת היום של מוסף, היא כנגד קרבנות המוסף. והקדימו לסדר הקרבנות, 
להקרבת  שנזכה  הבית  בנין  על  ובקשה  השבת,  קרבנות  במעלת  המדברת  תפלה 

הקרבנות למעשה.  

כתב האבודרהם (מעריב של שבת) בביאור תפילות של שבת, ששבת נקראת כלה 
והקב"ה נקרא חתן וכו', ומוסף על שם התוספות שמוסיף החתן על כתובת הכלה. 

אי נמי על שם שמקריבין קרבנות כעין סעודות מצוה. ע"כ. 

פירוש שני מתבאר יפה בברכה שהיא על הקרבנות, ויש לפרש שהוא כעין סעודת 
מצוה של החתונה הקדושה. אך פירוש ראשון לכא' צ"ע, מדוע נחשבים הקרבנות 

לתוספות, שכביכול מוסיף הקב"ה לעם ישראל על הכתובה. 
ונראה שקרבנות בכלל, הם חסד מאת הבורא ית' לעמו ישראל, שנתן להם אפשרות 
שכלל  נמצא  הקרבנות.  בעקבות  הבא  העליון  מהשפע  ולקבל  ית',  אליו  להתקשר 

הקרבנות הם כמתנות לנו עמו ישראל שזוכים לקבל מהשפע, והרי הם ככתובה 
עצמה, וכאן נוספו קרבנות בסדר יום השבת, שהם כתוספות על הכתובה.   

כי חסר על הזנות בעצת בלעם, ע"כ. אשר על כן היה נראה, כי אזני היא משפחה 
אחרת שיצתה מגד, כי מן הסתם היו בכל שבט ענפים אחרים, לבד מאותם שנבנית 
ותקרא  ההוא  הענף  יגדל  ולפעמים  אחיהם,  על  נקראים  והיו  המשפחה  מהם 

המשפחה על שמו.
אלא שמצאתי בפסיקתא, וז"ל: אזני זה אצבון שנאמר בפרשת ויגש מלשון אצית 
והאזין עד כאן, כפי זה הוא השם עצמו ואין הכתוב מקפיד על שינוי השם כשיהיה 
רבותינו  דברי  אל  בו וכיוון  רוח הקודש הופיע  ז"ל  שם הראשון. ורש"י  במשמעו 

ז"ל", ע"כ דברי האור החיים הק'.
אדם  שכאשר  הקודש,  רוח  נקרא  מה  למדים  אנו  הללו  החיים  האור  מדברי  הנה 
לומד ומכוון בתלמודו לדברי חז"ל זה נקרא רוח הקודש. ומשמע בדבריו שאפילו 

אם מכוון לדברי רבותינו הראשונים האמיתיים זהו ג"כ ענין רוח הקודש.
לצעירים  ובפרט  בתורה,  שעוסק  ואחד  אחד  לכל  גדול  חיזוק  הוא  זה  ודבר 
שבתחילת דרכם בישיבות הקדושות, שאם אחד זוכה בלימודו לכוון לדברי חז"ל 
שזכה  מראה  שזה  מאוד,  מאוד  כך  על  בלבו  לשמוח  עליו  חז"ל,  לסברת  ואפילו 
ושיש  הסוגיא,  את  טוב  שהבין  וראיה  סימן  עצמו  וזה  הקודש!  לרוח  היום  באותו 
כך,  לידי  להגיע  שזכה  זה  על  בתלמודו  ולהתחזק  לשמוח  וצריך  תורה.  דעת  לו 

והידיעה הזו בעצמה תביא חיזוק לעלות ולהתעלות עוד ועוד מעלה מעלה.

זוכרני שפעם הייתי אצל מרן הגרי"ז זצ"ל במוצש"ק לפני מעריב, והרב זיע"א ישב 
במרפסת והמתין עד שיגיע זמן ר"ת כדי להתפלל מעריב. בינתיים דיבר עם הרב 
אחד מיקירי ירושלים, ואמר לו דברי תורה על הפרשה. הרב שמע את דבריו ואמר 
לו "זה טוב, זה טוב, אבל היכן זה כתוב?". כלומר שהמעלה הגדולה ביותר בדברי 
תורה הוא כאשר מכוונים לדברי חז"ל או לדברי הראשונים והאחרונים, שהם דברי 
תורת אמת, אבל כאשר אומרים דברים שאף אחד אינו אומר אותם, ואין זכר מהם 

בשום מקום, הרבה פעמים אין זה דברי אמת.
* * *

כאילו לא חטאתם מימיכם
"וביום הבכורים בהקריבכם מנחה חדשה לה' בשבועותיכם מקרא קדש יהיה לכם 

וגו'. שעיר עזים אחד לכפר עליכם". (פרק כ"ח פסוק כ"ו-ל').
ר'  מערבא,  דבני  ר"ה  מסכת  בסוף  התם  תנן  אחד,  עזים  "שעיר  בחזקוני,  וכתב 
כתיב  אין  ובעצרת  חטאת  כתוב  הקרבנות  בכל  אחא  רבי  בשם  אומר  משרשיא 
חטאת, אמר להם הקב"ה לישראל כיון שקבלתם עליכם את עול תורתי מעלה אני 

עליכם כאילו לא חטאתם מימיכם".
מבואר בדברי הירושלמי דבר נשגב, שכל מי שמקבל על עצמו עול תורה, הוא זוכה 

לכפרת עוונות מושלמת, עד כדי כך שהקב"ה מעלה עליו כאילו לא חטא מימיו.
החביבים  ולצעירים  בכלל  התורה  ללומדי  מאוד  גדול  חיזוק  הוא  זה  ודבר 
שמתחילים ללמוד בישיבות הקדושות בפרט, שהרי אין צדיק בארץ אשר יעשה 
והרבה  בהם,  נכשל  הוא  חטאים  באלו  נפשו  מרת  יודע  לב  וכל  יחטא,  ולא  טוב 
פעמים היצר הרע מזכיר לאדם את כל חטאותיו כדי לשבור את לבבו ולהרפות את 
עם המכשירים  להחטיא  כאש  בוער  שהיצר  הזה  בזמן  ובפרט  הק'.  מהתורה  ידיו 
הטמאים, וכאשר מי שרח"ל נכשל בזה פעם אחת, היצר בא להזכיר לו את חטאות 

נעוריו כדי לשבור את רוחו מעסק התורה ועבודת ה'.
אבל לפי דברי הירושלמי הללו, יש לנו חיזוק ועצה גדולה עד מאוד למחוק את כל 

חטאות העבר, ולפתוח דף חדש לגמרי, כאילו לא חטאתם מימיכם.
אהה! כמה אתה צריך לשמוח על המתנה הגדולה הזו, שאם אתה מקבל על עצמך 

בקבלה אמיתית עול תורה, נתכפר לך כל חטאותיך.
וכמובן שלגבי עבירות שבין אדם לחברו, צריך לבדוק מאוד כנגד מי חטא, ולפייסו 
ולבקש מחילה. שבלי מחילה אז אין כפרה על זה, ואפילו יום הכיפורים אינו מכפר 
הכל  למקום,  אדם  שבין  העבירות  שאר  לגבי  אבל  חברו.  את  ויפייס  שירצה  עד 

מכופר ומתחיל דף חדש לגמרי.
וממילא אם מקבלים עול תורה, ומשתדלים מעתה לשמור ולעשות ולקיים את כל 
דברי התורה ה', ולא לעבור על ל"ת ועל איסור תורה ודרבנן, הרי אז בוודאי תהא 

מרוצה לפני הקב"ה.
ולכן, אחי היקר! כאשר אתה מקבל על עצמך עול תורה, עליך לשמוח עד מאוד, 

וללמוד בחשק ובשמחה, שאין לך שמחה כשמחת התורה.
בטלים,  לדברים  באמצע  להפסיק  בלא  וברציפות  בשמחה  יהיה  הלימוד  וכאשר 

נזכה לעלות ולהתעלות בתורה עד מאוד.

שעות  ללמוד 18  שצריך  דווקא  לאו  זהו  ברצף,  התורה  לימוד  של  ההגדרה  והנה 
כולו  יהא  ללימוד  הקבוע  שבזמן  היא  הכוונה  אלא  מוחלטת.  ברציפות  ביממה 
דברים  ושאר  חול  בדבורי  להפסיק  בלא  הקדושה,  התורה  ללימוד  ורק  אך  קודש 
בטלים. ולדוגמה, השעות של סדרי הישיבה, בשעת סדר א' מהשעה 9 בבוקר ועד 

1 בצהרים, יהיו מלאים אך ורק בלימוד התורה.
הגמרא  את  ולסגור  להפסיק  מותר  ביותר,  נחוץ  צורך  איזה  יש  שאם  ובוודאי 
ולעשות את מה שצריך לעשות. וכמו שמותר להפסיק כדי לעשות את צרכי הגוף, 

כך אם יש דבר נחוץ ביותר כמצוות כיבוד אב וכדומה, מותר להפסיק ולקיימה.
אבל העיקר הוא שבשעת הלימוד, כאשר הגמרא פתוחה לא להפסיק בשום 

דבר, ולא לדבר שום דיבור של חול. ובדרך זה ההצלחה מובטחת 
לעליה מעלה מעלה. כך קיבלתי מפי אדם גדול.

 



שהם  כיון  מוסף,  נקראים  המוסף  שקרבנות  הברכה,  בתוך  בעז"ה  להלן  ונראה 
עניניה  שכל  השבת  מענין  הם  ובשבת  הרוקח.  של  כלשונו  התמידין  על  תוספת 
לשני  כבשים  שני  שנים,  הם  יום  שבכל  הקרבנות  לכן  במדרש,  כמבואר  כפולים 
תמידין, בשבת נכפלים, ארבעה כבשים עם המוספין. והכל מכוון כנגד כל הטובות 
הקב"ה  שמוסיף  התוספות  והם  כאמור,  כפולים  שהם  בשבת  משפיע  שהקב"ה 

החתן על כתובת הכלה.  

* *
סדר התפלה על פי א"ב בסדר תשר"ק שהוא תפלה על הגאולה

כי  להודיע  השבת,  בתפילת  תורה  של  האותיות  קבעו  מגרמייזא,  שלמה  ר'  כתב 
היא  שי"ן  בראשית,  העולם,  נברא  שניהם  שבין  מצינו  וכן  שווין,  והתורה  השבת 
שבת, תי"ו היא תורה (ברא ש"ת). וקבעו תשר"ק, מפני השי"ן של שבת, שרצה 
להזכיר שבת בראש. ע"כ. סיים, שמה שקבעו סדר א"ב הפוך להזכיר שבת בראש.

עוד כתב ר' שלמה מגרמייזא, וכן הוא במחזור ויטרי, סידור רש"י, הר"י בר יקר, 
בזה  שיהי'  תשר"ק,  של  בי"ת  באל"ף  מיוסדת  תכנת  אתה  שתפלת  ועוד,  הרוקח 
אשר  לסריסים  כדכתיב  השבת,  שמירת  בזכות  תבא  שהגאולה  הגאולה.  אל  רמז 
ישמרו שבתותי וגו' ונתתי להם בביתי יד ושם וגו' כל שומר שבת מחללו, ומחזיקים 
בבריתי וגו' והביאותים אל הר קדשי (ישעי' נו, ד - ז). וכתיב בשובה ונחת תושעון 

(ישעי' ל, טו), בשבת עתידין ליגאל. ע"כ. 
*

מבואר בראשונים וכן הוא בבית יוסף (רפו), ביאור רמזי התפלה. 

תשר"ק, מכוון כנגד 'והיה ביום ההוא ישרק ה' לזבוב אשר בקצה יארי מצרים 
ולדבורה אשר בארץ אשור'. (ישעי' ז, יח). 

לכא' צ"ב שהרי נבואה זאת נאמרה על סנחריב ואשור, ומה שייכות לגאולה אשר 
לפנינו. 

(סנהדרין  בגמ'  שאמרו  אלא  משיח,  בזמן  לבא  האמור  על  נבואה  שהיא  ונראה 
צד ע"א) ביקש הקב"ה לעשות חזקיהו משיח וסנחריב גוג ומגוג וכו', וכיון שלא 

נתקיים, לכן כל מה שנאמר שם יהא לעתיד לבא בזמן משיח. 
שכן מצינו גבי 'השיר יהא לכם כליל התקדש חג' (ישעיהו ל, כט). שפירש רש"י 
(פסחים צט ע"א), השיר יהיה לכם, ביום שתגאלו מן הגלות וכו'. ע"כ. ולכא' בנביא 
וביקש  משיח,  זמן  על  נבואה  שהיא  אלא  סנחריב.  מפלת  על  קאי  שהוא  מבואר 

הקב"ה לעשות חזקיהו משיח וכו'.  

רבים  שיהיו  העמים,  כל  לחילות  ויקרא  ישרוק  שהקב"ה  בכאן,  הנבואה  וכונת 
כזבובים, ויהיו חיל גבורים עוקצים כדבורים, שיבואו להלחם על ישראל. כדי שאת 
כלם יגלח ה' כהמשך הנבואה שם, יהרגם ויקטלם. שבכך יגדל כבוד השם על כל 
שאין  בריבוי  כאחד  כולם  יבואו  כאשר  אלא  בנפרד,  עם  כל  ישמיד  שלא  העמים, 

כמוהו, ובכח שאין כמוהו, יפלו לפני ה' ית'. 
כעין זה מבואר בנבואת יחזקאל (לח) גבי מלחמת גוג ומגוג, שהקב"ה ימשוך את 
כל העמים לעלות על ירושלים, ואת כולם ישמיד ה' בבת אחת, ויתגדל ויתקדש 

שמו.  

הרוקח ציין למקרא 'אשרקה להם ואקבצם כי פדיתים' (זכריה י, ח). שהיא נבואה 
הגלות  מן  עמ"י  כל  את  הקב"ה  שיאסוף  הגאולה,  בזמן  שיהי'  גלויות  קיבוץ  על 

בשריקה.  

צפע"ס, רמז כנגד 'ביום ההוא יטפו ההרים עסיס' (יואל ד, יח). וביאר בשבלי 
ומתרגם  ד)  יא,  (דברים  הציף  אשר  דכתיב  כמו  הוא,  אחד  וטף  צף  (פב)  הלקט 
דאטיף. והיינו צ"פ כנגד 'יטפו', ע"ס כנגד 'עסיס'. ומתבאר שכל האמור שם בנביא 
מדבר על העתיד לבא בזמן משיח, כמו שאמר 'כי הנה בימים ההמה, ובעת ההיא 
'יטפו ההרים עסיס  ההוא אמר  ועל זמן  את שבות יהודה וירושלים',  אשר אשיב 

וכו', והוא המכוון בצפע"ס, שתתרבה הטובה, ויתרבה השפע והברכה לישראל. 

נמל"ך, מכוון כנגד 'והיה ה' למלך על כל הארץ' (זכרי' יד ט). שהיא נבואה על 
הגאולה השלמה, בה תתגלה מלכות הקב"ה על כל הארץ.

יטח"ז, הכונה היא 'יטו שכם אחד לעובדו, מכוון כנגד 'כי אז אהפוך אל עמים 
שפה ברורה לקרא כלם בשם ה' לעבדו שכם אחד' (צפני' ג, ט). והוא י"ט לשון יטו. 
ח"ז לשון ויחזוהו, כדכתיב 'כי עין בעין יראו' (ישעי' נב, ח), וכמורה באצבע יאמרו 

'הנה אלקינו זה' (ישעי' כה, ט).    

והדג ב"א, רמז, יביאו לויתן ויכרו עליו חברים. שהיא סעודת עורו של 
לויתן. שעתיד הקב"ה לעשות ממנו סעודה לצדיקים. (אליהו רבה 

רפו).

 

*
המליצה  עם  מחוברת  ואינה  אחרונה,  אות  והיא  האל"ף,  הפריד  יקר  בר  הר"י  כתב 
רצה  ולא  נצטוו.  מסיני  אז  אמן.  לענות  שרמז  מליצה.  ראש  היא  אלא  שלמעלה, 
לעשות שני אלפין ביחד. ע"כ. ובדבריו למדנו שמה שאנו אומרים בסימני גאולה, 
שייך לומר אמן אחריו, גם לאומר עצמו. שאנו מוסיפים אמן, לחזק התפלה אשר 

התפללנו, יה"ר שיאמנו דברינו. 

כראוי,  פעליה  צווי  נצטוו  מסיני  אז  ואומרים,  מוסיפים  שיש  נוסח  הרוקח  כתב 
בעבור שאמר בתשר"ק צפע"ס כ"ב אותיות, מוסיפין אותיות מנצפ"ך להשלים 

כל הא"ב. [וכן הוא נוסח ספרד].
*

ביאור נוסף ברמז הנמצא באותיות תשר"ק וכו', כתב היעב"ץ, שורש גדול יש בענין 
זה, לפי שהגאולה תהיה מעין ברייתו של עולם. וכן מצינו שנכנסו האותיות למפרע 
אתוון  כל  אתו  עלמא  למברי  בעא  כד  הזוהר,  בהקדמת  כמ"ש  העולם,  בהם  לברוא 
קמי' מסופא ארישייהו, [שבבריאת העולם כל אות באה לבקש שבה יברא הקב"ה 
יהיה  שכך  היעב"ץ  ואמר  לראשם],  האותיות  מסוף  הי'  הבקשה  וסדר  העולם.  את 

לעתיד כשיחדש הקב"ה עולמו, ושבת הוא מעין העוה"ב. 

היא  כראוי,  פעליה  צווי  נצטוו  מסיני  אחרינא,  הנוסחא  ואולם  היעב"ץ,  כתב  עוד 
ויקשה  האר"י).  דעת  לפי  עיקרית  תיבות (והיא  בראשי  מנצפ"ך  אותיות  גם  לרמוז 
זהר  בתקוני  מ"ש  ע"פ  אמנם  כסדרן.  שבאו  ונו"ן,  מ"ם  אלו,  ב'  נשתנו  מדוע  א"כ 
(תיקון כח) תאורנה עינינו. כי אמרו שם שאותיות כסדרן בחסד, ולמפרע בגבורה, 
לשתף  כדי  כסדרן,  מנייהו  אלא  למפרע,  כולן  ליכנס  יתברך  הבורא  הניחן  לא  ולכן 
מדת הדין ברחמים, שאלמלא כן לא יכול העולם להתקיים, אכן נודע הדבר שבאו 
כאן מ"נ ביושר, ביחוד בהיותן [מ"ם ונו"ן] ממדת הדין הקשה כנודע. על כן הוצרכו 

להתמתק במקצת סדר הישר, וטוב הדבר וכשר. ע"כ.

הפשט,  בדרך  הפוך,  א"ב  בסדר  האותיות  כאן  שנזכר  מה  בביאור  לומר  יתכן  עוד 
שבזמן הגאולה תתברר למפרע מלכותו יתברך מבריאת העולם, ועל כן הוא הרמז 

שהכל יתברר מן הסוף להתחלה.    

כתב דעת זקנים מבעלי התוס' (דברים כח, סג) קץ הגאולה, מנין השנים עד ביאת 
משיח, ראה כל דבריו שם, אלא שאין אנו יודעים ממתי מתחיל המנין שנדע מתי 
יסיים, כמו שמצינו בארבע מאות שנה של קץ מצרים, ששבט אפרים מנו מברית בין 
הבתרים, והאמת הי' שהמנין התחיל מלידת יצחק וכאשר יבא משיח, נדע למפרע 
ממתי התחיל. ובשם הרב בכור שור כתב, שנרמז הקץ באלפא ביתא של תשר"ק, כי 
תשר"ק עולה אלף, צפע"ס עולה שלש מאות, ואז נמל"ך תוכן המלוכה לישראל כי 
כבר בא משיח י' שנים לסוף אלף קק"צ, יטח"ז עולה ל"ד, הרי תחלת שנת ל"ה, וזהו 
אלף שלש מאות שלשים וחמשה. ואחר יטח"ז, הד"ג ב"א התענוג בא, שאז יכבש כל 

העולם תחת יד ישראל, ר"ל הלויתן יבא לעשות סעודה לצדיקים. ע"כ.      
*

והרמז לגאולה שייך לתפלה זו, באשר היא גם עצמה של תפלה, יהי רצון מלפניך 
ה' או"א שתעלנו בשמחה לארצינו ותטענו בגבולנו, ושם נעשה לפניך את קרבנות 
חובותינו. ומענגיה וכו' שייך לגאולה, שבזכות מצות עונג שבת כראוי תבא הגאולה, 
כאמור בנביא (ישעיהו נח, יד) 'אז תתענג על ה' והרכבתיך על במותי ארץ והאכלתיך 
שבשכר  בפסוק,  הנאמר  שהוא  ע"א)  קיח  (שבת  בגמ'  ומבואר  אביך',  יעקב  נחלת 
'עונג שבת' יזכו לגאולה, ולארץ ישראל הגבוהה מכל הארצות. ועוד יתבאר בס"ד 

שייכות עונג שבת לקרבנות.  

* * *
נלקט מתוך הספר ''שבת קודש יקר מפז'', ויש בדברים טעם מיוחד לשבת יז בתמוז, 
שאמנם אין מתענים בשבת, אך בודאי מן הראוי בזמן זה לחזק הכונה בתפלה על 

בנין הבית והגאולה, עכ"פ במה שתקנו לנו חכמים להתפלל על כך. 

בענין מוסף ומנחה מה יקדים
הרב יוסף יצחק לוי

שפוסק  מוסף  של  מתפלל  ואח"כ  מנחה  של  מתפלל  הלכה  יוחנן  א"ר  איתא  בגמ' 
מוסף  עדיין  התפלל  ולא  ומחצה  ו'  הגיע  אם  ולכן  היום,  כל  זה  מוסף  שזמן  כרבנן 

מתפלל של מנחה קודם שתדיר ושאינו תדיר תדיר קודם.
לכתחילה  רק  זה  מוסף  קודם  מנחה  של  להקדים  שצריך  זה  שדין  הרשב"א  וכתב 
מצוה  רק  זה  קודם  תדיר  שדין  יד"ח,  יצא  למנחה  מוסף  הקדים  אם  בדיעבד  אבל 
שצריך  לעיל  שמבואר  למה  דמי  שלא  וכתב  בדיעבד.  לעיכובא  ולא  לכתחילה 
להקדים תפילת החובה לתפילת התשלומין ואם הקדים את התשלומין לחובה לא 
יצא יד"ח, ששם רק תפילת החובה הוי תפילה בזמנה שכעת זה עיקר זמנה משא"כ 
תפילת  את  כשהקדים  יצא  לא  ולכן  זמנה  עיקר  כעת  הוי  לא  התשלומין  תפילת 

התשלומין לתפילת החובה, אבל מנחה ומוסף אחרי ו' שעות ומחצה הוי 
עיקר זמן תפילה לשניהם שתפילת מוסף זמנה כל היום ורק מדין 



ויש  מוספין,  של  מתפלל  ואח"כ  מנחה  של  מתפלל  מוסף  ושל  מנחה  של  תפילות 
מי שאומר שאין עושין בציבור כן כדי שלא יטעו. ומבאר הכס"מ שבא לתרץ בזה 
שזה  מנחה,  זמן  כבר  שהגיע  הגם  למנחה  מוסף  מקדימין  ביו"כ  מ"ט  הקושיה  את 
מקדים  מנחה  זמן  הגיע  בלא  שגם  מזה  וללמוד  לטעות  יחיד  איזה  יבא  שלא  כדי 
הרמב"ם  שסובר  ומשמע  זמנה.  קודם  מנחה  להתפלל  עי"כ  ויבא  למוסף  מנחה 
שביחיד גם בהגיע רק זמן מנחה גדולה יקדים מנחה שהיא תדירה למוסף שאינה 
שהוצרך  מזה  הנ"ל,  כתירוצים  ולא  מנחה  כעת  להתפלל  רוצה  באינו  וגם  תדירה 
לתרץ את המנהג ביו"כ להקדים מוסף משום שהוי בציבור ולא תירץ משום שאין 
והגם  קטנה,  מנחה  זמן  הגיע  לא  שעדיין  משום  או  מנחה  כעת  להתפלל  כונתם 
קודם  שתדיר  זה  דין  מ"מ  גדולה  מנחה  להתפלל  אין  שלכתחילה  לרמב"ם  שס"ל 
והגיע  מוסף  כעת  להתפלל  שרוצה  וכיון  לכתחילה  בזמנה  מנחה  מלהתפלל  עדיף 
שאינה  המוסף  את  להקדים  איסור  לו  יש  בדיעבד  אותה  שיוצא  לענין  מנחה  זמן 
הגם  מנחה  קודם  להתפלל  ביחיד  חייב  כשמתפלל  ולכן  התדירה,  למנחה  תדירה 
שלא נקרא שמחויב במנחה שהרי לכתחילה אסור לו להתפלל מנחה אילולי שהיה 

צריך להתפלל מוסף ולא כמו שנתבאר בשיטת רבני צרפת.

סגולות מוסף ראש חודש
הרב נחום באדנער

בתפילת מוסף ראש חודש גילו לנו אנשי כנסת הגדולה כמה דברים חשובים בנוגע 
לראש חודש. 

מהות היום
ולא  חירותנו,  חג  שהוא  כפסח  אינו  שהרי  חודש,  ראש  של  היום  מהות  מהו  צ"ב 
כעצרת שהוא חג מתן תורתנו, וגם לא כחג הסוכות, זמן שמחתנו, ואם כן מהו מהות 

יום ראש חודש?
ּתֹוְלדֹוָתם.  ְלָכל  ַּכָּפָרה  ְזַמן  ָנָתָּת.   ְלַעְּמ ֳחָדִׁשים  ָראֵׁשי  כתוב:  מוסף  תפילת  בנוסח 
ִּבְהיֹוָתם ַמְקִריִבים ְלָפֶני ִזְבֵחי ָרצֹון. ּוְׂשִעיֵרי ַחָּטאת ְלַכֵּפר ַּבֲעָדם. ִזָּכרֹון ְלֻכָּלם ִיְהיּו. 

ּוְתׁשּוַעת ַנְפָׁשם ִמַּיד ׂשֹוֵנא. 
והיינו שהוא זמן כפרה,2 זמן זיכרון, וישועות. לשם כך נתנה לנו ראש חודש!

ואף שסגולות אלו היו בשעת הקרבת הקרבנות, תפילת מוסף הוא בגדר "ּוְנַׁשְּלָמה 
ָפִרים ְׂשָפֵתינּו3". 

בביאור סגולות מוספי ראש חודש
נפרט כאן עוד ג' סגולות שמבואר בראשונים:

א. סגולה למנוע מחלות התינוקות.
ב. סגולה להנצל מהאויב.

ג. סגולה להנצל מיצר הרע.

א. סגולה למנוע מחלות התינוקות
התינוקת  שאלו  ּתֹוְלדֹוָתם",  "ְלָכל  התפילה  מדברי  והפוסקים  הראשונים  דייקו 
ישועה  לתת  בא  ושזה  רבן")  בית  של  ו"תינוקת  כפשוטו,  תינוקת  כולל  (מסתמא 
ואילו  הירח,  בהשפעת  שהיה  אסכרה  במיתת  הרבה  מתים  שהיו  זה  על  ורפואה 
בראש חודש בזכות המוספים נתרפאו והיה ישועה גדולה, ועדיין יש בכוחו לפעול 

ישועות בענין זה.4
ב. סגולה להנצל מהאויב

נלמד מנוסח ִזָּכרֹון ְלֻכָּלם ִיְהיּו. ּוְתׁשּוַעת ַנְפָׁשם ִמַּיד ׂשֹוֵנא. שיש סגולה במוספי ראש 
חודש ותפילתם לפעול ישועה מהאויב.5

משאר  יותר  בר"ח  גדולה  סעודה  לעשות  ישראל  כל  נהגו  חדש)  ראש  (הלכות  חיים  ארחות  ז"ל   .2
עלי  כפרה  הביאו  ע"א  ט  דף  בשבועות  שאמרו  כמו  לישראל,  כפרה  שהוא  היום  כבוד  משום  הימים 
שמיעטתי את הירח, כלומר בעבורי על שמיעטתי את הירח ממאור שלה, ואני רוצה לעשות לה כבוד 

שיתכפרו בה כל ישראל בכל עת שתתחדש. וכ"כ כלבו (סי' מ"ג).
מוסף  של  ברכות  שבע  תיקנו  לא  ז"ל:  להו)  איבעיא  ד"ה  ע"א,  כ"ו  (ברכות  תוס'  ג'.  י"ד,  הושע    .3
אלא משום "ונשלמה פרים שפתינו". (ומשום כך אין למוסף תשלומין, דעבר זמנו בטל קרבנו), ע"כ. 
והובאו הדברים גם במג"א (סי' קח ס"ק ט). ועי' רא"ש (ראש השנה פרק ד' סי' י"ד) ז"ל: מקראות של 
מוסף שהן במקום הקרבנות כדכתיב "ונשלמה פרים שפתינו" שהראה הקדוש ברוך הוא לאברהם 
אבינו בברית בין הבתרים כשיתבטלו הקרבנות שיהיו ישראל יוצאין בהזכרתן (ר"ל בהזכרת הקרבנות 

בתפילה).
4. במס' תענית דף כ"ז ע"ב שמתפללים ביום רביעי על אסכרא שלא תיפול על התינוקות, וכתוב בספר 
והמאורות,  הלבנה  את  הקב"ה  ש תלה  יום  בראשית  מעשה  של  ד'  שביום  תקכ"ד)  משה (אות  מטה 
נפלה אסכרא בתינוקות, שלא יכלו לסבול האוויר, ויום זה היה ראש חודש הראשון, ונתבטלה בקרבן 
ראש חודש. וכן מבואר בדעת זקנים מבעלי התוספות (במדבר פרק כ"ח, פסוק ט') והוסיף שזהו שאנו 
אומרי' במוסף של ראש חודש "זמן כפרה לכל תולדותם" ותולדותיו של אדם אלו התינוקות. וככ"כ 

באליה רבה בהלכות ראש חודש (סי' תכ"ב).
5. ז"ל פירושי סידור התפילה לרוקח ([קיח] מוסף ר"ח) זכרון לכלם, הקרבנות שאנו מזכירין יהיו לכל 
ישראל לתשועה, שלא יוכל להם אויבם, שיהיה להם להצלה מיד שונא הוא עשו, ְוֶאת ֵעָׂשו ָׂשֵנאִתי. 
עכ"ל. (שבלי הלקט) ענין ראש חודש סימן קעו ּוְבָראֵׁשי ָחְדֵׁשיֶכם וכו' ְוָהיּו ָלֶכם ְלִזָּכרֹון וגו' יבוא שעיר 

ראש חדש ויעמוד לפני איש שעיר. עכ"ל. וכ"כ באבודרהם.

וכמו  לעיכובא,  ולא  לכתחילה  רק  וזה  למוסף  מנחה  להקדים  צריך  קודם  תדיר 
הגם  יד"ח  יצא  שחר  של  לתמיד  מוסף  קרבן  הקדים  שאם  בתוספתא  שמבואר 

שלכתחילה צריך להקדים תמיד של שחר משום שתדיר קודם.
וחזינן ברשב"א שדין תדיר קודם זה רק לכתחילה ולא כמו מה שהביא המעדני 
מדין  זה  לתשלומין  החובה  תפילת  את  להקדים  שצריך  שמה  הרמ"י  בשם  יו"ט 
שתדיר קודם ודין תדיר קודם זה לעיכובא גם בדיעבד וזה גם נסתר מהתוספתא 
הנ"ל, ומה שבהקדים תשלומין לחובה לא יצא יד"ח לפי הרשב"א זה משום שזה 
דין מיוחד בהקדים תפילת תשלומין שאין זה עיקר זמנה לתפילת החובה שכעת 

זה עיקר זמנה שלא יצא יד"ח.
תוס' ד"ה הלכה כתבו שצריך להזהר ביום כיפור להתפלל שחרית ומוסף קודם ו' 
שעות ומחצה שאם יאחר מלהתפלל מוסף עד שיגיע זמן מנחה יצטרך להקדים 
מנחה למוסף, אולם כתבו בשם ר"י שאין צריך לדקדק בזה שמה שאמרינן שצריך 
להקדים מוסף למנחה, זה רק כשצריך להתפלל כעת מנחה ולא יכול לאחר לאחר 
כשאינו  אבל  למוסף,  מנחה  שיקדים  אמרינן  אז  גדולה  לסעודה  שנכנס  כגון  זמן 
צריך להתפלל מנחה כעת ומתפלל אותה לאחר זמן אינו צריך להקדים אותה אלא 

יתפלל מוסף קודם ולאחר זמן יתפלל מנחה וכן סובר הרשב"א.
במצוה  שהתחייב  זמן  שכשהגיע  ס"ל  הראשונה  שהשיטה  בזה  שנחלקו  ונראה 
תדירה ובמצוה שאינה תדירה, יש עליו איסור בעצם להקדים את המצוה שאינה 
תדירה לתדירה ומח"כ המצוה התדירה קודמת, ולכן גם כשאין דעתו לעשות את 
ב' המצוות כעת ורק את המצוה שאינה תדירה חל עליו איסור להקדים את המצוה 
שאינה תדירה וממילא המצוה התדירה קודמת, ומח"כ כשלא התפלל ביו"כ מוסף 
קודם ו' ומחצה צריך להקדים את מנחה קודם מוסף הגם שאינו רוצה להתפלל 
למנחה  תדיר  שאינו  מוסף  את  להקדים  איסור  עליו  שיש  משום  מנחה,  כעת 
התדירה, אולם ר"י והרשב"א ס"ל שאין איסור בעצם להקדים את השאינו תדיר 
לעשות  כשרוצה  זה  וכל  תדיר,  האינו  קודם  לתדיר  קדימה  מצות  יש  ורק  לתדיר 
את ב' המצוות באותו זמן חל עליו מצוה להקדים את התדיר, אבל כשאינו רוצה 
לעשות את שניהם באותו זמן לא חל עליו מצות קדימה של התדיר, ולכן ביו"כ 

שאינו רוצה להתפלל מוסף ומנחה באותו זמן יכול להקדים את מוסף למנחה.
הקרבן  את  להקדים  בעצם  איסור  שאין  כן  כתב  גם  ר"ד  אות  בפסחים  ובקוב"ש 
שאינו תדיר לקרבן התדיר ורק יש עליו מצוה להקדים את התדיר, וכשאין לו את 

הקרבן התדיר יכול להקריב את הקרבן שאינו תדיר כשנ"ת בשיטת ר"י.
וברבינו יונה כתב שיש לשאול ביוה"כ שאנו מתפללים מוסף אחר ז' שעות מ"ט 
אנו לא מקדימים תפילת מנחה למוסף מאחר שהגיע כבר זמנה, וכתב לתרץ בשם 
רק  זה  למוסף  מנחה  מקדים  מנחה  זמן  הגיע  שאם  שאמרינן  שמה  צרפת  רבני 
כשהגיע זמן מנחה קטנה שהיא מט' שעות ומחצה אמרינן שיקדים מנחה למוסף, 

אולם אם הגיע רק זמן מנחה גדולה מתפלל מוסף תחילה וא"ש מנהגנו.
ה"ג  מתפילה  בפ"ג  בדבריו  שדייקו  כהרמב"ם  שסוברים  נראה  חילוקם  וסברת 
קטנה  מנחה  זמן  שזה  ומחצה  שעות  מט'  רק  מנחה  להתפלל  צריך  שלכתחילה 
שם  שכתב  כמו  יד"ח,  יצא  ומחצה  מו'  גדולה  מנחה  התפלל  אם  בדיעבד  ורק 
אמרו  ומחצה  שעות  בו'  התמיד  את  שוחטין  היו  בע"ש  שחל  פסח  שבערב  שכיון 
קטנה  מנחה  זמן  כשהגיע  רק  ולכן  יצא,  ומחצה  שעות  שש  לאחר  שהמתפלל 
להקדים  צריך  לכתחילה  בזמנה  אותה  יתפלל  מנחה  להתפלל  יקדים  אם  שגם 
מנחה למוסף משום שתדיר קודם, אבל כשהגיע רק זמן מנחה גדולה ולא התפלל 
מוסף לא צריך להקדים את מנחה למוסף הגם שמנחה היא תדירה, משום שכיון 
שלכתחילה אינו יכול עדיין להתפלל מנחה עדיף לו להקדים את מוסף ולהתפלל 
מנחה רק בזמן מנחה קטנה שזה זמנה לכתחילה כדי לקיים תפילת מנחה בזמנה 
לכתחילה וזה עדיף מדין תדיר קודם, וגם נראה שסוברים שכיון שעדיין לא הגיע 
לכתחילה  יכול  לא  שהרי  במנחה  כעת  שנתחייב  נחשב  לא  לכתחילה  מנחה  זמן 
להתפלל אותה וכשלא נתחייב במצוה התדירה אין דין תדיר קודם, ולכן כשהגיע 
רק זמן מנחה גדולה יקדים מוסף ורק אם לא התפלל מוסף עד שהגיע זמן מנחה 
קטנה שזה זמן מנחה לכתחילה מקדים מנחה התדירה למוסף, משום שכיון שחל 
עליו חיוב של מנחה התדירה חייב מדין תדיר קודם להקדימה למוסף שאינו תדיר 

כמנחה.
למנחה  מוסף  שיקדים  וסובר  חולק  יהודה  ר'  שהרי  תירוצם  על  הרב"י  ומקשה 
ומיירי שהגיע רק זמן מנחה גדולה, שאם הגיע זמן מנחה קטנה הרי לדידיה עבר 
של  מתפלל  שאומרים  רבנן  שגם  לרבנן  נשמע  ומר"י  שעות  מז'  מוסף  זמן  כבר 
מנחה ואח"כ מתפלל של מוסף מיירי בהגיע זמן מנחה גדולה. ואפש"ל שסוברים 
רבני צרפת כהמאירי שגם לר"י בדיעבד אפשר להתפלל מוסף אחר ז' שעות ומיירי 
גם ר"י כשהגיע זמן מנחה קטנה שבדיעבד יכול להתפלל מוסף עד הלילה, ומ"מ 
כיון שסובר שלכתחילה צריך להתפלל אותה קודם ז' אז באיחרה לאחר ז' צריך 
שמאחרה  רגע  וכל  לכתחילה  זמנה  את  שעבר  משום  התדירה  למנחה  להקדימה 

נקרא פושע ונקראת מוסף מצוה עוברת משום שעבר את זמנה לכתחילה.
מוסף  שיקדים  שאומר  מר"י  שמוכיחה  כ"ז  לעיל  מהגמ'  קשה  זה  תירוץ  אולם 
למנחה שעד זה עד בכלל שאל"כ היכי משכח"ל ב' תפילות בהדי הדדי, ואי נימא 
ז'  אחרי  גם  מוסף  להתפלל  מהני  בדיעבד  ורק  קטנה  מנחה  זמן  שהגיע  שמיירי 
שעות שפיר משכח"ל ב' תפילות בהדי הדדי גם אי נימא שלכתחילה מוסף זה עד 

ז' ולא עד בכלל, כשעבר ולא התפלל קודם ז' ובהכרח שמיירי ר"י כשהגיע 
זמן מנחה גדולה.

שתי  לפניו  היו  שאם  כתב  הי"א  מתפילה  בפ"ג  הרמב"ם 

 



ג. סגולה להנצל מיצר הרע.
י"מ "ׂשֹוֵנא" יצר הרע, שהיא השונא הגדול שלנו.6

מדוע בראש חודש
ביאר החינוך7 שכיון שזה זמן של התחדשות בעולם, לכן גם אצל האנשים מתעורר 
התחדשות, ויש לנצל ההתחדשות זו לעבודת ה' להוסיף עוד קרבנות ועוד התעלות 
בנפשנו, ולחזק אמונתנו בהנהגת ה' לבריאת העולם ולכל מה שנתחדש בעולם. 
שתחול  ראויים  נהיה  זה  ידי  ועל  חדשה8]  בריה  להיות  שלמה  בתשובה  [ולשוב 

עלינו ברכת ה'.
ונזכה שבזכות ההתחדשות הירח, ובהתחדשות שלנו נזכה במהרה לִמְזֵּבַח ָחָדׁש 

ְּבִצּיֹון ָּתִכין ְועֹוַלת רֹאׁש חֹוֶדׁש ַנֲעֶלה ָעָליו וכו'.

הערות לפרשת השבוע
"ויהי אחרי המגפה וגו', שאו את ראש כל עדת בני ישראל"

פרש"י ויהי אחרי המגפה וגו' משל לרועה שנכנסו זאבים לתוך עדרו והרגו בהן 
והוא מונה אותן לידע מנין הנותרות וכו', והוא בבמדב"ר (פכ"א ז') שאו את ראש 
צ"ב  וכו',  הצאן  לתוך  שנכנס  לזאב  משל  למנין  הוזקקו  שנופלין  מקום  כל  וגו', 
לטעם זה א"כ מפני מה לעיל במגפה אחר מעשה קרח דמתו בה ארבעה עשר אלף 

ושבע מאות, לא מנאם אז לידע מנין הנותרות.
הנותרות,  מנין  לידע  ישראל  בני  עדת  כל  אל  למנות  הוצרך  מה  מפני  יל"ע  והנה 
בסוף  דעתה  וי"ל  הנותרות,  מנין  ולידע  המתים  מספר  את  לחסר  אפשר  והלא 

ארבעים שנה לא היה נודע מנין כל עדת בני ישראל, הלכך הוצרך למנותם. 

ויהיה מדוקדק דהביאו משל לרועה שנכנסו זאבים וכו', ולא אמרו כעין הנמשל 
דהיתה מגפה בעדרו, והיינו לפי דבמגפה בעדרו אכן א"צ למנות כולם, ודי לחסר 
מנין המתים מהמנין הכולל הידוע לו, משא"כ בנכנסו זאבים דאין המתים לפניו 
למנותן ולחסרן, וע"כ הוא צריך למנות את הנותרות, והכי נמי הכא בנמשל בסוף 
ארבעים שנה דלא היה נודע מנינן, ורק דהוי איפכא דאף דידע מנין המתים אבל 

לא ידע מנין הכלל, הלכך הוצרך למנות את כולן. 

ולפ"ז ניחא דלעיל במעשה קרח דהיה זה בתחילת ארבעים שנה [יעויין בפרש"י 
קרח  פ'  ריש  וברמב"ן  ברש"י  וע"ע  בחצרות,  היה  קרח  דמעשה  א')  (א'  בדברים 
אפשר  התם  הלכך  באייר,  באחד  מנאום  דכבר  לאחר  אליצפן]  נשיאות  על  דכעס 

היה לחסר את מנין המתים וא"צ למנות את כולן.  
הרב יצחק זאב דיסקין

הערות לדף היומי
הרב מנחם מנדל לבנטל

אינה  אם  דמשפחת  דהא  האריך  רח"ה  חידושי  יעוין  למשפחותם,  ע"א  סט'  סג. 
אב  משפחת  דאין  היכא  אבל  האב  בתר  דאזלינן  מחמת  אי"ז  משפחה  קרויה 
וכדחזינן  משפחה  מדין  הופקעה  אם  דמשפחת  משפחה  קרויה  אם  משפחת  אזי 
בכורות  ויעוין  נוחלין.  יש  תו'  יעוין  בנה  את  יורשת  אינה  שנתגיירה  דמעוברת 
דאיעברה  או  בגמ'  לשונות  ב'  בזה  ויש  סלעים  מה'  פטור  בנה  שילדה  לוייה  מז' 
אינה  אם  משפחת  דהא  רח"ה  בחידושי  והקשה  מישראל.  דאיעברה  או  מעכו"ם 
קרויה משפחה אף היכא דאין משפחת אב. ויעו"ש דהא דלויה שילדה בנה פטור 
מה' סלעים הוה פרשה מחודשת דשם לוי פוטר ולפ"ז נראה דבן הבן יהיה חייב 
בפדה"ב דאין אביו לוי ודו"ק. והנה במדרש איתא הוציאו את המקלל שאביו היה 
נוכרי ואמו משבט דן וקלל ומקשים מהסוגיא דלויה שילדה מעכו"ם דבנה פטור 
ולתירוץ  ופשוט.  מהכא  התם  דשאני  חומר  כמין  מיושב  הוא  ולהנ"ל  סלעים  מה' 
השני דמיירי בנתעברה מישראל צ"ל דאין הפטור מחמת הבן אלא דהפטר רחם 

דלויה הוא שפוטר ודו"ק.
סד. סט' ע"ב תרומה דאורייתא, דעת הר"מ דקדושה ראשונה קדשה לשעתה ולא 
ע"י  ע"י כיבוש ושני  היה  דקדושה ראשונה  לעת"ל  קדשה  וקדושה שניה  לעת"ל 
חזקה והחזקה אינה בטילה לעולם מקור דברי הרמב"ם לא נתבאר בנושאי כליו 
מנין לו ד"ז. ומטו משמיה דמרן הגר"ח דיעוין ירושלמי והטיבך והרבך מאבותיך 
אבותיך לא נתחייבו אלא אחר כיבוש וחילוק ואתה כיון שנכנסת נתחייבת אבותיך 
אין מלכות אחרים עליהם ואתה עול מלכות אחרים עליך מבואר דב' דיני קידוש 

6. אבודרהם סדר ראש חודש ז"ל: "תשועת נפשם מיד שונא" דהיינו יצר הרע הצורר והשונא והאורב 
שצריך לזכרו כדי להנצל ממנו ולהזכיר לפני השם, עכ"ל. וכן כתב בית יוסף סי' תכ"ג ז"ל: ופירש 

גם כן "מיד שונא" מיד יצר הרע, ורצה לומר כי שעיר החודש לזכרון לפני השם להנצל מן היצר.
7. מצוה ת"ג

האדם  יראה  כפרה,  זמן  שהוא  מאחר  מוסר)  תוכחת  חיים  דרך  פרק  פסחים  של"ה (מסכת  ז"ל   .8
שנוהגין  כפי  כפורים,  יום  כמו  יעשה  חודש,  ראש  בערב  דהיינו  שלם.  בלב  גמורה  תשובה  שיעשה 
הרבה מחסידי עליון. ויתקן כל המקולקל, הן בממון הן בגוף הן בנפש, ויתוודה בבכי רב ובחרטה 
בקדושה  יתלבש  ואילך  שמכאן  חדשה,  כבריה  יהיה  החודש  וכשיכנס  הרעה.  דרכו  ויעזוב  גמורה, 
ובדביקות בו יתברך. עכ"ל. ובסידור יעב"ץ כתוב "ואיך יכופר כשעדיין מחזיק בטומאתו, ואינו עוזב 

חטאיו עזיבה גמורה, לכן יפשפש במעשיו ויעזוב וכו' ובר"ח יכופר לו. עכ"ד. 

 

המה ויעוין ברכות ד' יליף לה משני פסוקים דעד יעבור עמך ה' זהו קידוש ראשון 
דבזה"ז  בש"ס  בכ"מ  מבואר  דתרו"מ  והא  שני.  קידוש  זהו  קנית  זו  עם  יעבור  עד 
דרבנן כתב הר"מ תרומות א' כו' לפי שלא עלו כולם ואף דביאת כולכם כתיב ביובל 
יעוין חידושי רח"ה דביובל יש ב' דינים דין ביאת כולכם וזהו מעצם דין הקידוש ודין 
נוסף דכל יושביה עליה דהוה תנאי ממצות היובל וס"ל להר"מ דהדין דביאת כולכם 
דבי"ד  כה'  כתובות  רש"י  ויעוין  בתרו"מ.  אף  אלא  ביובל  רק  אי"ז  הקדושה  דיוצר 
שכבשו וחלקו לא נתחייבו בתרו"מ דלא נהג יובל ומבואר כהנ"ל דבתרו"מ יש דין 

ביאת כולכם ודו"ק. 

קושיא
הרב שמואל מנחם כהן

א. בענין מנין בני ישראל בפרשה דידן, יש לעיין אמאי נמנו הכא למשפחות ואילו 
בתחלת החומש לא נמנו אלא מנין האנשים לכל שבט בלא להזכיר המשפחות.

ב. כתב רש"י (כ"ו, ה') וז"ל, משפחת החנכי - לפי שהיו האומות מבזין אותם ואומרים 
אם  באמותיהם,  המצריים  שלטו  שלא  הם  סבורין  שבטיהם,  על  מתיחסין  אלו  מה 
שמו  הוא  ברוך  הקדוש  הטיל  לפיכך  בנשותיהם,  וחומר  קל  מושלים  היו  בגופם 
עליהם, ה"א מצד זה ויו"ד מצד זה, לומר, מעיד אני עליהם שהם בני אבותיהם. ויש 
תשא],  ובכי  במדבר  [בריש  הראשונים  במנינים  עליהם  שמו  קרא  לא  אמאי  לעיין 

ומדוע דוקא כאן עשה כן.
רב  אמר  מנלן  כשירה  דעבודתו  חלוצה  ובן  גרושה  ובן  איתא,  סו:  קידושין  בגמ'  ג. 
יהודה אמר שמואל דאמר קרא והיתה לו ולזרעו אחריו בין זרע כשר ובין זרע פסול, 
ע"כ. ויש לעיין מדוע נכתב דין זה כאן בכריתת הברית עם פנחס ומינויו להיות כהן, 

ולכאורה היה צריך לכתוב דין זה בדיני הכהנים בויקרא.

תגובות
מה שכתב הרב ישי דהאן שליט"א דמוכח מרש"י פרשת חוקת שבלעם אמר קללה 
אחרי  שיר  כעין  שאמרו  מה  רק  הקללה  נוסח  שם  נמצא  אין  מואב,  על  ארוכה 
הרגע  מקודם  שמו  את  שהזכיר  י"ל  לוי  בן  יהושע  מרבי  שהקשה  ומה  שנתקלל, 

ואח"כ רצה לקללו.
שהשלימו  ותירץ  עליהם  בלק  את  המליכו  סיחון  מיתת  אחרי  רק  למה  הקשה  עוד 
ביניהם והמליכו את סיחון, אבל מ"מ קשה למה לא היה מלך למואב עד שהוצרכו 
אחרי מיתת סיחון ליקח מנסיחי מדיון, ואולי בעת מלחמתם עם סיחון נהרג, ומ"מ 
מה שנקט הלשון שמעולם היו מואב ואמורי נלחמים זה בזה אינו מדויק, דמי גילה 
לו רז זה, ורק במדין ומואב מצינו זה כיון שכתיב המכה את מדין בשדה מואב לשון 

הוה.
להעיר  יש  ומ"מ  נדבה,  שהוא  בתפילתו  שיכוין  לש"ץ  שטוב  הביאו  חיזוק  בדברי 
על זה מסוף סימן ק"ז שאין לצבור להתפלל נדבה, וש"ץ לכאורה הוי כצבור דהרי 
אינו יכול להתנות שיהיה נדבה כיחיד דא"כ למה הוא מתפלל בקול רם, ובפשטות 

הכוונה הוא כיון שכך היתה התקנה מתחילה לכן נשאר וכמו קידוש בבית הכנסת.
עוד כתבו והדגישו לשון המחבר שאם אין העולה קורא עם הש"ץ בתורה הוי ברכתו 
לבטלה, אבל באמת אין פשוט כל כך ויכול לצאת בשמיעה וכמו סומא ע"ש בבה"ל.
הרב דוד אריה שלזינגר

בדבר הפולמוס אודות ה'ספרים' המוזכרים בתורה
הגר"ח שפירא הביא לשון רש"י, 'על כן' על חניה זו ונסים שנעשו בה 'יאמר בספר 
מלחמות ה'' כשם שמספרים בנסי ים סוף כך יש לספר בנסי נחלי ארנון וכו', והעלה 
מכך שבספר 'מלחמות השם' מספרים כאחד את ניסי ים סוף עם ניסי נחלי ארנון, 
וכן ביאר בדברי רבי יוחנן (ר"ה לא.), שבמנחה של שבת אומרים שיר של שלשה 
ישיר  'אז  הוא  השלישי  שהפרק  רש"י  ופירש  ישיר'  ואז  כמוך  ומי  ישיר  'אז  פרקים 
יחד  כתובות  השירות  שתי  ה'  מלחמות  שבספר  מכך  והסיק  באר',  דעלי  ישראל 

כשירה אחת בת ג' פרקים, באריח ע"ג לבינה.
ועל יסוד זה בנה דייק, ובדה גזירת הכתוב, וקראה 'נקודת חידוש', ובה נאמר שתוכן 
אותם הספרים הותר לנביא רשאי לחדש דבר מעתה, והם כספר איוב שמכלל כתבי 
הקדש הוא, כי מרע"ה כתבו, ולא אדע מקורו לדבר זה, כי לכאו' אין כל זיקה בין 
היותו מכ"ד ספרי הקודש לבין כתיבתו ע"י משה, וכי גם מה שכתב משה בעשרות 
קדש  'כתבי  על  להודיענו  סמך  מה  ועל  ל'תורה',  נהפך  כוש  כמלך  שכיהן  השנים 
שהיו  ספרים  שהרבה  עזרא  האבן  כתב  וכבר  מעולם,  זכרם  נודע  שלא  החדשים' 
מימות אברהם נאבדו, אך לא רמז לנו שהיו 'ספרי קודש', ופשיטא כביעתא בכותחא 

שבזמן הזה לא הותר לנביא לחדש אפילו 'נקודת חידוש'...
ואמנם כל דבריו כמעט בגדר נבואה, לידע איך ומה היה כתוב בספר קדמון ונעלם, 
מרחיקת  המצאה  עדי  מהן  יהלוך  איך  ביאור,  הטעונות  נקודות  שהעלה  היות  ועם 
אריח  השם  מלחמות  בספר  לכתוב  'הדין'  יצא  ומאין  לה,  דידע  נש  בר  דלית  לכת, 
ע"ג לבינה? וכי הוא זה דין בכל ספר בעולם, ותו, שהרי אף שכך היא כתיבה שירה 
הקרבן  על  השיר  פרקי  ששלשת  בכלל  ומנין  כן?  נכתבה  לא  הבאר  שירת  בתורה, 

נאמרים מספר מלחמות השם, גיורא בשמיא, אתמהה! 
רש"י  שכוונת  להציע  יש  הרי  נגד,  למשקל  מה  דבר  לקבל  הקורא  יחפוץ  ואם 

הניסים  את  רק  מספרת  התורה  ארנון  שבניסי  שכשם  להשמיענו 
לישראל, ולא את מה שהוכו האמוריים, אף בים סוף מספרים 

שהוכו  המכות  את  ולא  הים,  על  שהיו  הנסים  את 
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או בתיבת "עומקא דפרשה" שבכניסה לביהכ"נ חזון איש.
ע"ג דיסק עד יום רביעי 8:30 בבוקר, 
ובדוא"ל עד יום רביעי 12:00 בלילה.

יתקבל רק חומר עם שם מלא.

נושאי הגליונות הקרובים:

מטות - נדר לצדקה
מסעי - בין המצרים

דברים - ענייני תשעה באב

דברי חזוק
לע"נ רחל בלומה בת יבדלחט"א משה יעקב הי"ו

א. לכוון באהבת עולם במעריב לצאת יד"ח ברכת התורה- ישנם דעות 
האם שינת קבע ביום על מיטתו הוי הפסק לברכת התורה, ואפי' שאנו 
מברכים  אנו  ואין  י"א]  סעיף  מ"ז  סי'  [שו"ע  המיקלות  כדעות  נוהגים 
בברכת  במעריב  שיכוון  יותר  טוב  מ"מ  ביום,  קבע  שינת  אחר  ברכה"ת 
רוב  דעת  ידי  לצאת  בכדי  התורה  ברכת  את  לפטור  עולם"  "אהבת 

הפוסקים המחמירים בזה [מ"ב ס"ק י"ג].

ב. הברכה על סלט פירות, והברכה על צ'ולנט מעורב עם גריסים- שני 
מינים שהאחד מעורב בחברו וכל מין ומין עומד בפני עצמו וניכר [היינו 
על  שמברך  פשוט  מהשני  ממש  נבדל  אחד  כל  דאם  בתערובת,  ניכר 
העשוי  פירות  סלט  כגון  הרוב,  שהוא  המין  על  לברך  צריך   [ אחד  כל 
התפוז  על  מברך  המיעוט,  הם  והבננות  ובננות  תפוזים  של  מחתיכות 
וא"צ לברך על הבננה (הן ברכה ראשונה והן ברכה אחרונה) [סי' רי"ב 

הכרעת המ"ב ס"ק א' ובביה"ל שם]. 

ובחמשת מיני דגן קי"ל שאפי' אם הם המיעוט, מ"מ הם נחשבים לעיקר 
הניכרים,  גריסים  עם  תערובת  בו  שיש  בצ'ולנט  ולכן  לטעם.  ניתנו  אם 
מברך על הגריסים ופוטר את שאר התערובת. ואם אכל גריסים בשיעור 
הגריסים  של  המחיה  על  ברכת  אזי  פרס  אכילת  כדי  של  בזמן  כזית 

פוטרת את השאר מברכה אחרונה [שם במ"ב ובביה"ל]

על  לפקח  הלבבות  לעורר  "כדי  צומות-  בארבעה  התענית  מטרת  ג. 
שהיה  אבותינו  ומעשה  הרעים  למעשינו  זיכרון  זה  ויהיה  תשובה  דרכי 
כמעשינו עתה, עד שגרם להם ולנו אותן הצרות, שבזיכרון הדברים אלו 
נשוב להיטיב.. ולכן חייב כל איש לשים אל ליבו באותן הימים ולפשפש 

במעשיו ולשוב בהן" [מ"ב ריש סי' תקמ"ט בשם הרמב"ם].

ד. תפילה על צער הגלות ועל הגאולה- "הנה ודאי צריך שיצטער תמיד 
כביכול  מיעוט  גורם  שזה  מה  מצד  החורבן  ועל  הגלות  על  ממש  צער 
ירושלים  לכבוד  עילוי  יהיה  שבה  לפי  לגאולה  ויתאווה  יתברך,  לכבודו 

וכו' ויתפלל תמיד על גאולתן של ישראל, והשבת כבוד שמים לעילוי.

ואם יאמר אדם, מי אני ומה אני ספון שאתפלל על הגלות ועל ירושלים, 
המפני תפילתי יכונסו הגליות ותצמח הישועה....

אין  כי  וישתומם  איש  אין  כי  הנביא "וירא  יתרעם  הדבר  זה  העדר  ועל 
דבעיא  מכלל  ז"ל  ופרשו  לה"  אין  דורש  היא  "ציון  ואמר  מפגיע..." 
מיעוט  מפני  לפטור  לנו  ואין  בזה  אנחנו  שחייבים  כאן  הרי  דרישה, 
כל  להעתיק  היה  שא"א  ע"ש  י"ט,  פרק  סוף  ישרים  [מסילת  כוחינו... 

הדברים החשובים].

בהגדתו  [והרמב"ם  המכות  עצם  את  ולא  המנין,  את  רק  אומרים  שבהם  עליו,  מצרים 
השמיט כלל את סיפור המכות של הים]. 

נכללו  ישראל,  את  להוציא  כדי  לאותות  שנתנו  מצרים,  מכות  רק  כי  הוא,  לכך  והטעם 
במצוות סיפור יציאת מצרים, אך המכות שעל הים, שהיו כעונש למצרים, די לידע את 
המוקדמת  בהשגתו  תלויים  שהיו  כיון  המכות,  חילוקי  את  לספר  ניתן  לא  אך  מניינם, 
של כל אחד מבאי הים, וכמבואר במכילתא ותרגום שה"ש שהשירה נאמרה כבר קודם 

ירידתם לים. 
גם עצם הביאור בסוגיא דר"ה ששירת הבאר היא בכלל שירה ב ת שלשה פרקים שנכתבה 
בספר מלחמות ה', מופרך מעיקרו, כי רק רש"י בר"ה שם נקט שהיא שירת הבאר, והרי 
היה מעולם  ולא  אלא סיפור דברים,  ה' אינו  ש'ספר מלחמות  כתב בחומש  רש"י עצמו 
ספר כזה לכתוב בו שירה עלומה זו, ושאר הראשונים שנקטו שהוא ספר דברי הימים 
או מליצות, הרי יתכן שסברו בביאור הגמ' בר"ה כהרמב"ם (תמידין ומוספין ו ט, ראה 
מהרי"ק שם) והסמ"ג (עשה קצב) שנקטו שמדובר רק בשירת אז ישיר דקרי"ס, וא"כ 

נפל פיתא בבירא. 
הרב זאב קליין

תגובה לדברי ר' יעקב יונה בפרשת בלק
א. מה שכתב דהרמב"ם בפ"ב הי"א מהל' פרה כתב דבעינן כהן לשריפת פרה, כוונתו 

לפ"א הי"א.
ב. מה שכתב דהרמב"ם פסק דושחט אותה לפניו היינו הכהן, אלא דבדיעבד כשר משום 
דשחיטה לאו עבודה היא וכדברי ר' יוחנן, זה אינו מדוייק, דטעמא דשחיטה לאו עבודה 
טעם  זה  ואין  כשירה,  בזר  פרו  דשחיטת  רב  דקאמר  להא  טעם  בתור  מב.  ביומא  נאמר 
כלל להכשיר בפרה, משום דטעמא דמאן דפסיל בה זר היינו משום מידי דהוה אמראות 
נגעים. וכנראה שנתכוין לומר דזהו משום דלא מצינו שחיטה בזר שהיא פסולה כמבואר 

בגמ' שם מג:.
ג. עצם מה שכתבת בדעת הרמב"ם דפסק כר' יוחנן, אלו דברים נפלאים וכמו שהבאת 
מגדולי  כמה  ראיתי  אמנם  בזה,  עיני  שהערת  כחך  ויישר  זיע"א,  חיים  החפץ  ממרן 
רק  זהו  אשחיטה  דפרה  חוקה  דרשינן  דלא  דקאמר  לשמואל  דאף  שנקטו  האחרונים 
לענין דיעבד, אך לכתחילה בעינן כהן, ולדבריהם אין כאן שתי דיעות בענין הכשרת זר 

בשחיטה.
ד. מה שהבאתי ראיה מדברי הרמב"ם פ"ד הט"ו דשרפה בלא קידוש ידים ורגלים פסולה 
[ולא כמו שציין כ"ת שהבאתי מהא דבעינן בגדי כהונה] לשרפה זר דפסולה ולא הבאתי 
מדבריו בפ"א הי"א, זהו משום דהתם לא קאמר הרמב"ם דפסולה, אלא דנשרפת בכהן.

אינו  סוף  ועד  מתחלה  הפרה  מעשה  כל  וז"ל,  שכתב  הי"ז  פ"ד  מדבריו  שהביא  מה  ה. 
אלא ביום, ובזכרי כהונה. ומדבריו משמע דבין שחיטה ובין שריפה צריכות להיות בכהן 
ולמשנ"ת יצא דשחיטה זהו רק לכתחילה בכהן [דבדיעבד מכשיר בזר כמבואר בדבריו 
בהל' פסולי המקודשין] ובשריפה גם לעיכובא [כמו שהוכחתי מהא דשרפה בלא קידוש 
דכתב  דמאי  לומר  נראה  היה  זה  ומכח  יחד.  כללם  היאך  וקשה  פסולה]  ורגלים  ידים 
נאמר  [ואם  פיקוחו  ותחת  הכהן  לעיני  להיעשות  דצריכה  היינו  כהונה,  בזכרי  דמעשיה 
דהרמב"ם פסק כמ"ד דושחט אותה לפניו היינו דזר שוחט ואלעזר רואה וכן גבי שריפה 
זוהי כוונת הפסוק, דזר יכול לעשות שחיטה ושריפה, אך צריך לבוא מכח הכהן ולעשות 
הדברים לעיניו, והיינו דנעשים תחת ידי הכהן, אף דבפועל נעשים על ידי זר]. ויש לומר 
דאין  בפשיטות  מעשיה [ונראה  דכל  היינו  בכהן  דשריפתה  הי"א  בפ"א  שכתב  מה  דגם 
כוונתו שם לשריפה דוקא אלא לכל מעשיה] צריכים להיעשות תחת הכהן, בפניו ולעיניו.

הרב שמואל מנחם כהן

קלדנית מקבלת עבודות הקלדה וגם עבור עומקא דפרשה

נא לפנות לטל' 0527140685
(יש למסור 3 ימים קודם)

ניתן לפרסם מודעות של שיעורי תורה, שמחות, אירועים וכדו'
נא לפנות לטל' 0527638272

מפאת ריבוי הכותבים שליט"א
ועקב ההוצאות הרבות המשתרגות ותופחות

הננו להודיע שמכיון שמלכתחילה המאמרים הם 
במתכונת של 700 מילים בלבד

וכפי שרשום ליד כתובת הדוא"ל,
לפיכך החורג מסך 700 מילים

מתבקש לשאת בהוצאות בסך 40 ₪
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