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 יכולת לבדוק אתרוג ללא זכוכית מגדלתעל  –'נהורא מעליא' ברכת 
תפילת יקום פורקן חיברה רבי יהודאי גאון שהיה סגי נהור ולכן  \

 מוזכר בה 'נהורא מעליא'

 ַהָגדֹל ְבנֹו ֵעשָֹו ֶאת ַוִיְקָרא ֵמְראֹת ֵעיָניו ַוִתְכֶהין ִיְצָחק ָזֵקן ִכי ַוְיִהי (א)כז,    
 .ִהֵנִני ֵאָליו ַויֹאֶמר ְבִני ֵאָליו ַויֹאֶמר

מביא מהגרמ"ד סאלאוויציק שליט"א )עמ' של"ד(  בס' מסורת האתרוג    
להסביר מדוע יש לקחת זכוכית מגדלת לבדיקת האתרוג, דאע"פ 

לן  רלהדיא פוסל, מ"מ מאן יימשכתוב במשנ"ב שרק מה שנראה 
שהראיה שלנו היא טובה, דילמא ראיה שלנו הוי ראיה גרועה, והרי זה 
דומה למי שצריך משקפיים לעיניו וכי יוכל לבדוק אתרוג ללא 

שלא רואה להדיא אינו פוסל, וה"נ אפשר שאין מה משקפיים ולומר ש
ראייתנו ראיה טובה, ומה שאנו רואים רק בזכוכית מגדלת, לאחרים 
שהראיה שלהם טובה, זה נראה להדיא בלא זכוכית מגדלת, וכולנו 

אנו לא רואים מה שכולם ראו בדורות חולים כיום לגבי הראיה, ו
 הקודמים.

מה שאומרים בתפילת יקום פורקן,  ובזה ביאר הגרמ"ד שליט"א   
 'נהורא מעליא'דצריך להבין מהו  ונהורא מעליא","ובריות גופא 

"ל מבואר שהוא ענין אחר, בבריות גופא, ולפי הנה כבר נכלל זדלכאורה 
שיש אנשים שרואים היטב אף בלא זכוכית מגדלת, וזה נקרא נהורא 

 מעליא, וע"ז אנו מבקשים.

)מובא  היה לו 'נהורא מעליא' כמו שסיפר מרן הגרי"ז והגר"ח הלוי   

שבבית הכנסת בבריסק היה הארון הקודש  ח"ג עמ' תצ"ח( ה"תעבשיעורי הגרמ"ד 
וד, והיו עולים אליו במדרגות, ומלמעלה היה כתוב איזה אגבוה מ

מה כתוב שם מעל  חק, ופעם כשנכנס לבית הכנסת שאל אותו הגר"פסו
קודש, ולא ראה הגרי"ז את האותיות, עד שעלה את כל  ןהארו

המדרגות שבארון הקודש ונתקרב, אולם הגר"ח היה יכול לקרוא זאת 
אפילו בעומדו מרחוק בפתח בית הכנסת, וזאת אף שלהגרי"ז לא היה 

לא רואים ולנו חולים כיום לגבי ראיה וראיה גרועה, אלא הענין הוא שכ
 מה שראו בדורות הקודמים, ע"כ.

)לרבי יעקב אשר  ברית הלויבס' נמצא  בענין מחבר תפילת יקום פורקן,   

ית יוסף שרב יהודאי את דברי הבשמביא עמ' תקצו( סי' קנ"ז גרייאבסקי זצ"ל 
גאון היה מאור עינים, ולפעמים היו כותבין תלמידיו בשמו מה שלא 

 .עלה על דעתו

שמשער שרב יהודאי גאון יסד לו הגר"ח ברלין זצ"ל  שאמרומביא      
ומשום כך כתובה בלשון ארמית כלשון  את תפילת יקום פורקן,

ור, וי"א שהוא ר' הורא מעליא' על כי היה סגי נהוהזכיר 'נהגאונים, 
 יצחק סגי נהור מהגאונים ז"ל.

 

 

 

 

 

 

 

מדוע יצחק לא ביקש שיביאו לפניו כינור שע"י הניגון תשרה עליו 
אכילת מיני מתיקה סמוך לשבת כדי למשוך את  \רוח הקודש? 

אכילת מיני מתיקה סמוך לברכת המזון  \בת הלב לשמוח בקבלת ש
 כדי לברך מתוך שמחה

 ַבֲעבּור ְואֵֹכָלה ִלי ְוָהִביָאה ָאַהְבִתי ַכֲאֶשר ַמְטַעִמים ִלי ַוֲעשֵֹה (ד)כז,     
 .ָאמּות ְבֶטֶרם ַנְפִשי ְתָבֶרְכךָ 

 הגוף לתענוג המטעמים בבקשת יצחק כוונת שאין: רבנו בחייכתב    
 בהתחזק כי ומתענגת שמחה נפשו שתהיה כדי אלא ,ו"ח הטעם וחוש
 עליו תחול הנפש שמחת ומתוך ,הנפש חותוכ יתעורר הגוף כחות

 אלו עצלות מתוך לא שורה השכינה שאין )ל:( בשבת כדאיתא ק"רוה
 ותהי המנגן כנגן והיה (ג,ב מלכים) 'שנא שמחה מתוך אלא עצבות מתוך

 ואמר ,הברכה עם הנפש בפסוק פעמים כמה מוזכר ה"ומשו ,'ה יד עליו
  .נפשי תברכך למען וכן נפשך תברכני בעבור וכן נפשי תברכך בעבור

 לנגן נוריכ ביקש ולא הנפש לשמחת מטעמים יצחק שבקש ומה   
 השמים טל ,גופניים בדברים לברכו עתיד שהיה מפני ,הנביאים כמנהג

 השמחה סיבת שתהיה רצה כ"וע ,ותירוש דגן ורוב הארץ ומשמני
 , ע"כ.בו לברכו רוצה שהוא הדבר ממין מאכל

מוזר הדבר שרצו למצוא שהעיר על דברים אלו:  רש"ר הירשוראה ב   
הקבלה לנגינתו של אלישע, כאילו יש כוח באיזה צלי טעים להביא את 

 הנפש לידי התפעלות.

מביא ש ('וכו הנאה ה"ד' ה אות) ץיוע פלאברבנו בחיי מובא  כדבריאמנם    
 בקבלת לחיכם שערב דבר שום לשתות או לאכול מעשה אנשי מנהג
 ושמחת מתענוג כי, בשמחה שבת לקבל כדי (שבתסמוך ל שבת בערב) שבת
 .מצוה של רבה ושמחה הנפש תענוג לעורר יכול הגוף

מאן וז"ל: מובא ברכת המזון,  כשמדבר על)פר' ויקהל ריח.(  זוהרבכן ו   
הוא מגו שבעא, בעי לכוונא לביה ולשואה  בריך אודשלקדמברך 

  .רעותיה בחדוה ולא ישתכח עציב, אלא דיברך בחדוה

מי שמברך להקב"ה מתוך השובע, צריך לכוון לבו ולשום  גום:רוהת   
 וה ולא יהיה עצב אלא שיברך בשמחה.רצונו בחד

)רבי שלום בוזגלו  בשם הרש"בשם ניצוצי אורות בהגהות  החיד"אוכתב    

יאכל וישתה דבר המשמחו כדי צריך שוהר האלו, על פי דברי הז זצ"ל(
 , וזו סגולה להתעשר אם יברך בשמחה ובקול רם.שיברך בשמחה

הטעם זה ו שמיני מתיקה מרגילין לדברי תורה. ג:()פ וראה ביומא  
 בפיה"מ()כמו שמובא ברמב"ם  ה קליות ואגוזיםלתינוקות הלומדין תור שנותנין

 שאלו ממשיכין את לבם ללימוד התורה.
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 הוי שקר?האם  –דיבור המשתמע לשתי פנים 

 ֵאָלי ִדַבְרָת  ַכֲאֶשר ָעשִֹיִתי ְבכֶֹרךָ  ֵעשָֹו ָאנִֹכי ָאִביו ֶאל ַיֲעקֹב ַויֹאֶמר (יט,ז)כ      
 .ַנְפֶשךָ  ְתָבֲרַכִני ַבֲעבּור ִמֵציִדי ְוָאְכָלה ְשָבה ָנא קּום

הוא לצדיק כיעקב להחליף את  : וכי הגוןשואל (ז:שלח קסויפ' ) בזוהר    
שמו בשם טמא. אלא "אנכי" בהפסקת הטעם, שאמר "אנכי" מי שאני, 

 אבל עשיו הוא בכורך.

רמלי שהיה רע כמובא כן לגבי דוד ששלח לנבל ה )קעא:( ושם בזוהר    
יתך שלום", מעללים, ודוד פנה אליו בלשון "כה לחי, ואתה שלום וב

וקשה שדוד יקדים שלום לאדם רשע, ומשיב הזוהר שדוד התכוין 
 באמירה זו לקב"ה רק קצה שנבל יחשוב שמתכונים אליו.

בסוגיא שהני תלת מילי עבידי רבנן שמשנו  כג:( )ב"מע וראה בבן יהויד   
 .כאן דנקיט עבידי לשון מאישמעיר בדיבורייהו, 

 אלא גמור שקר מפיהם מוציאים אין מילי בהני דגם ד"בס ונראה   
 שני הסובלים דברים שישיבו דברים סגנון של המצאה עבידי

 נוכווית ובלבם ,השקר במשמעות הדברים יבין דהשומע ,פירושים
 (פט. שבת) ה"ע רבינו משה אצל מצינו בזה יוצאכו ,האמת למשמעות

 שיתן אני מה לו אמר ,היא ןכהי ה"הקב לך שנתן תורה ,השטן ששאלוכ
 לא אמר שלא ,אפי לתרי המשתמע דבר להשיב דנזהר ,תורה ה"הקב לי

 כיון שבלבו ,תורה ה"הקב לי שיתן אני מה אמר אלא ,תורה לי נתן
 ואני נתנה לישראל כי ,לבדי לי שיתן אני מה לך שנתן אומר אתה לומר

 דברים שאמר ונמצא ,כלל לו נתן שלא הבין השטן אך ,בכללם
 שקר. ושלום חס דיבר לא והוא אנפי לתרי דמשתמען

ר לשקר, ואין זה נקרא צ"ע שאמנם אין כוונתו של המדב ולכאו'   
שקר", אולם כיון שהשומע חושב שאומר משהו אחר, מדוע זה מדבר "

מי לא נקרא שקר, וכמו שכאן, שיעקב אמנם התכוין לומר "אנכי" 
סוף יצחק חשב לפי דבריו שהעומד לפניו הוא עשיו, שאני, אבל סוף 

 ולפחות יש בזה משום "לא תונו", ולפי הנראה מהנ"ל אין בזה חשש.

 האם מהני? -עדות על פי שמיעת קול בלבד 

 ַיֲעקֹב קֹול ַהקֹל ַויֹאֶמר ַוְיֻמֵשהּו ָאִביו ִיְצָחק ֶאל ַיֲעקֹב ַוִיַגש (כב)כז,    
 .ֵעשָֹו ְיֵדי ְוַהָיַדִים

שיצחק הקול,  רמהיכעקב יאיך לא פחד  הקשה:)לעיל פסוק יב( ן הרמב"   
אולי היו האחים האלה דומים ש: ותירץאביו יזהה אותו ע"י קולו, 

לשון אחיו, כי יש בבני כלדבר ב את קולו קיעבקולם, או שהיה משנה 
 אדם יודעים לעשות כן.

הללו שיש בני אדם שיודעים לשנות את קולם לדבר  ןומדברי הרמב"   
 בקולו של אדם אחר, הוציא החת"ס נפק"מ לדינא.

נפסק שאפשר להעיד באופן שאין יג( -)חו"מ סי' פ"א סעי' יא הנה בשו"עד   
י שמחביאים לו עדים המתחייב רואה שהעדים רואים אותו, על יד

להסתפק האם צריכים כתב שיש )שם סקי"ג(  והקצוה"ח מאחורי הגדר.
העדים לראות בטביעות עינא את המתחייב בעדותם, או סגי בטביעות 

 קלא, ששמיעת הקול מהני להיחשב כעדות.

כתב, שאפילו אם נאמר שאפשר להעיד )שו"ת חו"מ סי' ב'(  והחתם סופר   
על אדם, על פי היכר קולו, היינו אם לפי תומו שמעו אחד ומכירים את 

במקום שעשו פעולת הכמנה, שהחביאו בכוונה תחילה עדים קולו, אבל 
, אין יכולים מעו אותו העדיםשמאחורי הגדר, והכניסו שם אחד כדי שי

להעיד, שאפשר שהכניסו אדם אחר והתכוין אותו אדם להשוות את 
קולו לקול הנתבע, כדי שיסברו העדים שזה הנתבע, וכמו שכתב 

השוות קולם להטעות שאחר הרמב"ן שבני אדם יכולים לעשות כן ל
 הוא.

 הושיבו' וגו הדר עץ פרי לכם ולקחתם למשה ה"הקב אמר כאשר
 שבאיטליה מקאלבריה אתרוגים להביא ושלחום ענן על שלוחים

 מֹוָשֶבךָ  ִיְהֶיה ָהָאֶרץ ִמְשַמֵני ִהֵנה ֵאָליו ַויֹאֶמר ָאִביו ִיְצָחק ַוַיַען (לט)כז,    
 .ֵמָעל ַהָשַמִים ּוִמַטל

 הארץ זו איטליא של יון.ומשמני  וכתב רש"י:   

 עבור להשתמש המדקדקים י"מאחב גדול חלק שישנם םסומפור ידוע   
 בארץ גינואה עיר היא יאנאווא ,מיאנאווא הבא באתרוג המצוה קיום

 ,ליהטאי אתרוגי של חריסהמ המרכז ההי ששם הדרומית איטליה
 באיזור ליהטאי שבארץ השמן בחבל למעשה דלוג האתרוגים

 היא גינואה המחוז בעיר ההי המסחר אך ,לגינואה הקרוב קאלאבריה
 .זה בשם אלו אתרוגים נקראו כך שם ועל ,יאנאווא

מביא  ע"ט(ק)לרבי יחיאל מיכל שטרן שליט"א עמ'  בס' כשרות ארבעת המינים     
 התניא בעלמ קבלהמובא ש (בהערה ב"ע עמוד) הרב ע"לשו בהוספותש

 ,לו הידוע מטעם יאנעווע קלאבריה אתרוגי אחר להדר ,הרב ע"והשו
' וגו הדר עץ פרי לכם ולקחתם למשה ה"הקב אמר שכאשר ואמר

 .מקאלבריה אתרוגים להביא ושלחום ענן על שלוחים הושיבו

 :(כא) בסנהדרין כמבואר שלמה בימי רק נעשתה איטליה הריש והעיר     

שכנשא שלמה את בת פרעה גבריאל נעץ קנה בים ועליו נבנתה איטליא 
 איטליא זו הארץ ומשמני ,עשיו בברכת בראשית י"רש גם וראה של יון,

 משמני ליעקב נתן כבר ויצחק שהואיל כן לפרש י"רש שהוצרך ,יון של
 של איטליא וזו ,אז נוצר שטרם חדש מקום לעשיו לתת הוצרך ,הארץ

 .ע"וצ ,יון

 ,המינים ארבעת מצות את במדבר קיימו אם כלל ברור לא זה מלבדו   
 ארבעת ווייצש משמע (ג"מ פרק ג"ח) נבוכים במורה ם"הרמב שמלשון
 בשם (ז"ח) אליעזר בציץ ציין וכן ,לארץ הכניסה לאחר רק נוהג המינים

 ,אמור פרשת ת"עה באברבנאל מבואר וכן (,א"פ' ו כלל' ד מאמר) לדרך הצדה
 מים נחלי היו שלא במדבר שכן וכל ,במצרים היו שלא ערבות בענין

 ישמחו מים נחלי ארץ אל שכשיבואו צוה לכך ,ותהומות עיינות
 ]וראה בנטעי גבריאל הל' ארבעת המינים עמ' שפג שהאריך ליישב הערה זו[ .בערבותיה

    

 ומצלאמגנא  –מתוך שמחה תורה רק לימוד 

 ֵעשָֹו ַויֹאֶמר ָאִביו ֵבֲרכֹו ֲאֶשר ַהְבָרָכה ַעל ַיֲעקֹב ֶאת ֵעשָֹו ַוִישְֹטֹם (מאכז,)    
 :ָאִחי ַיֲעקֹב ֶאת ְוַאַהְרָגה ָאִבי ֵאֶבל ְיֵמי ִיְקְרבּו ְבִלבֹו

 לעסוק אסור שאבל לפי אבל בימי הדבר תלהל: וז" כתב הכלי יקר    
 ,'תריד כאשר והיה' אמר ויצחק ,לב משמחי ישרים' ה בפקודי בתורה
 לא ודאי באבלו כ"וא ',עלו ופרקת' ,בתורה יעסקו שלא בזמן דהיינו
 ,אחי את אהרגה ואז עליו המגין דבר לו יהיה ולא בתורה יעסוק

 התורה בו שאין לפי שמירה ריךצ שהאבל מד ברכות ל"ארז זה ומטעם
 תשמור בשכבך אותך תנחה בהתהלכך (כב,ו משלי) שנאמר עליו המגינה

 .עליך

על דבריו, שהרי אבל מותר ללמוד דברים הרעים וכו', ומדוע  ומעירים   
 לימוד תורה זה לא יכול להגן עליו.

הביא חידוש זה, וכתב שגם המעט שאבל מותר  רביםובס' שער בת     
לו ללמוד בימי אבלו, הוא לימוד של צער ואין בכח אותו לימוד להצילו 

 ממות, אלא בלימוד מתוך שמחה.


