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 )גע(ת אקונטרס  עב"ה שנה 

 תצ"ו זה'תשע" חשון-תשרי

  



  

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

  

 צת

 מוקדש ע"י נדיב בעם מגדולי מחזיקי תורה

 נ"י אברהם פנחס בערקאוויטש הרה"ח מוה"ר

 אב"י בעי"ת בארא פארק

 שליט"א משה יהודה מוה"רבן הרה"ח המפואר 

 צת

 לע"נ אמו החשובה

  ע"ה שלמהב"ר  גענענדילמרת 

 נלב"ע ביום ז' אב תש"ע

 צת

  ולע"נ חותנו 

  מייזליק ע"ה יוסףב"ר  יצחקהרה"ח ר' 

   נלב"ע ביום ז' אייר תש"ע
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  ]דור ירח האיתניםמ[

  ה  ....................  הג"ר מאיר שפירא זצ"ל - המשתלח להוליך השעירלמה עשו הכהנים קבע 

  ו......................................... הג"ר שמעון משה דיסקין זצ"ל - כח תפלה בין צדיק או לא

  ז ............................................  הג"ר שמריה יצחק בלוך זצ"ל - אין לאדם יותר מנשמתו

  קמג  ......................................................  הג"ר יוסף ענגיל זצ"ל -מאי שמחת חג סוכות 

*  

 י ..................  מייערס אברהם פינחס הרב - ישראל ידי על להיות צריך ועשייתו שופר האם

 ו"כול העולם כל על מלוך :תפלת י"נ נוסחדיוקים ב ו' טעמים להכרזת "המלך" בשחרית, 

 יט  ........................................  אבראהאם נחום הרב - כמוך מי -  לחיים זכרנו ,בכבודך

 כה  ..........................................................  דחבש חזקיה הרב - גדליה בצום מילה ברית

 כו  ...........................................................  הרב שמרי' שולמאן - הי' המשלח השעירמי 

  כז  .............................  בלויא יונתן הרב - פ"ביוהכ תשובה, עונות למקצת תשובה מועיל אי

  כט  .. קליינרמאן אבא אברהם הרב-לוי שבט סוד כח, כיפור ביום במנחה עריות פרשת קריאת

  לב  ................................................  הרב צבי ארי' פרידמאן -  שו"ת קצרות בעניני דיומא

  לד  ...........................................  המערכת -  כ"יו מוצאי של שופרלתקיעת  טעמים שמונה

  לה  ................................  שושן בן מאיר הרב -  לשמחה שמיני ליל, כ"ביו וישעי ה"בר אורי

 על הגשמים מי שיורד באופן ט"בשויו הסוכה גג לפתוח, לסוכה חוץ לאכול שרי אי לחינוך שהגיע קטן

 מ  ............  וואזנר יוחנן הרב -  ולברך לחזור צ"אי גשמים ירידת בשעת בסוכה לישב בירך, הארץ

  מג  ....  וינתן בנימין בלהרב  - שני אתרוגים אחד וודאי כשר לא מהודר והב' מהודר וספק כשר

 מו  ..................  וועסטהיים יעקב אשר הרב -  רבא הושענא הקפות בשעת תורה ספר אחיזת

 מז  .....................................................................  גנוט ברוך שמואל הרב -  בענין  הנ"ל

 מט  ............................................  קליין חיים ראובן הרב -  הכבוד ענני לחזרת זכר סוכות

 נב  ..............................................  קריסטל אהרן משה הרב -  בסוכה ושיטתו אליעזר רבי

 נז  ...............................................  פסטרנק יהושע הרב -  פנים וראיית לרגל עלייה מצות

 ומאמרים]ות בתשו[

 סה  ל"זצ אלישיב ש"הגרי -  הביתה לחזור לו מתירים האם בשבת להציל שיצא רופא או הצלה איש

 סח  .........................................  פוברסקי דוב ברוך הרב -  וקידושין חופה בסידור הנהגות

 עג  ...............................................................  קנייבסקי ב חייםהר - ציצית' הלבשו"ת 

  עז  .....  שוורץ אנשיל אשר הרב -  והערות הארות ,חיוב זה הרי אורח ללוות מקפידין אין מדוע

  פג  .................................................  הרב ישראל טאפלין -  בגדר קבלת הכהן בפדיון הבן

 פא  .............................................  שפר צבי -  מנין להשלים או וותיקין להתפלל עדיף מאי

 צ  ............................................................  סקוצילס אהרן יעקב הרב -  משנה לחם עניני

 צב  ............................  וטנשטיין אברהם הרב - בקידוש מ"יצי והזכרת' דאור קידוש ןבעני

  צו  .................................  גאלדשטיין' ארי יהודה יעקב הרב - חמשים לאחר הלוים דתובע

 צז  ..............................................  פרידמאן דוד שמואל הרב -  טוב בדבר ולסיים להתחיל

 קב  ..........................................................................  גנק מנחם הרב -  המטה על ש"ק

 תשחית לב אי, פ"מש בפחות נזיקין גדר ,חבירו של ספר בלקיחת בממוניה מצוה למיעבד לאיניש ל"ניח גדר

 קה  .....  אמסעל יעקבהרב  -  לי קים בטענת כללים, לחברו אדם שבין במצות תשובה גדר, מאכל באילן רק



ã     

 וחדוש] דרוש[

 קי  .........................................................................  רבינאויץ צבי הרב - חנה ושמואל 

 קיד  .....................................  הירשבערג נתן הרב -  שמך את וליראה לאהבה לבבינו ויחד

  קיט  ......................................................................................  רייזמן צבי - רצון ימי

 קכד  ...............................  הרב  יצחק זאב גאלאמבעק - דאסור להתפלל בעבורוגדר של נס 

 קכח  ...........................................................  הרב מרדכי בערקאויטש - יהא שמיה רבה

  ]פתגמי קודש[

  קמד  ...................................................................................................  נזר אבני - השקיפה
  יח  ...................................................  ל"זצ הירש ר"הגרש - קדשים קודש של ת"בס הקהל מצות

  קד  ........................................................  משמואל שם -  הסוכות בחג והיא שלימות מצד שמחה
  קכז  .......................................................................  מרדכי לבושי -  השואבה בית שמחת במאי

  צא  .....................................................  ל"ז א"הגר -  לשמחה האחרון טוב יום לילי לרבות אך' פי
  לט  ..................................................................................  אנך חומת -  בישראל טבעי תשובה

  ונ  ................................................................................................  ק"רד - האיתנים ירח' פי
  עו  ......................................................................................  הלטוב' ה' והותירך'ב' פי שמונה

  כד  ..................................  ל"זצ טשעבין ד"הגאב - מתנה הנותן ם"בעכו שייך' יחי מתנות שונא אם
  מב  .............................................................................................  הפלאה - די בלי עד ברכה
  פב  .......................................................................  ל"זצ סלנטר י"הגר - גבוה כהר להם נדמה

  סד  .......................  חכמה משך -  ו"וי בלא" ונסכיהם מנחתם" ומתי ו"בוי" ונסכיהם ומנחתם" מתי
  קמב  ..............................................................  עמוקות מגלה - השיטה באמצע ישראל כל לעיני
  קמד  .....................................  השולחן ערוך -  נעילה בסיום האלקים הוא' ד פעמים' ז אמירת טעם
  הצ  .........................................................................  ה"של -  ה"הקב אצל  גדול ממך קטן דבר
  כו  ................................................................  ל"זצ אמסעל מאיר ר"הג -  באמונה הוא י"בנ כח

  קכג  .......................................  לב אריה - להים וגו' כטוב כחוטא זה דוד-וראיתי את כל מעשה הא
  ו  ..........................................................................  ח"ס -  תשובה בר"ה  פועל כל השנה בטובה

  לג  ...............................................................................................  מהרש"ם - שובה ישראל
  סז  .............................................................................  ר החייםאו -  דן חבירך לכף זכותמעלת 

 למערכת] מכתבים[

 קלה  ......................  גבאי הומתתיהרב  - רשות בלי הבן פדיון מעות, בצדקה הידור שייך אי
 קלו  .............................................  קליין יצחק - מאהבה בתשובה לזכיות נהפכים זדונות

 קלז  ............................................  שלזינגר אריה דודהרב  - ישראל בארץ לטייל מצוה אי

 קלח  ..............................................  .ג.ש - 'וכו אפיתחא יתיב הוה מגירסא חליש הוה כד

 קלח  .........................  בלום ודדהרב  * הירשבערג נתןהרב  -  טלפון י"ע רבו פני קבלת מצות

  קמ  ............................................................  יעקב שוואצנפריי הרב - איש קודם לאשה

 קמא  ..........................................................  כהן דודהרב  - לצורך אמת שבועתאי שרי 

  קמב....................................................  צבי ארי' פרידמאן רבה -  הג"ר ארי' פינקל זצ"ל

  קמה  ...........................................................................  בענין גילוח הזקןליטא גדולי 

  זקמ  ........................................................................................  ו"לשנת תשעמפתח 
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זצ"ל  שפירא  מאיר  הג "ר 
לובלין"אב  ד

ישראל  את מניחין היו ולא  קבע הכהנים עשו למה
השעיר  להוליך

להוליכו .יומא ישראל את מניחין  היו ולא קבע הכהנים שעשו אלא להוליכו  כשרין  הכל סו .

כתובות ויש תוס' [ועי' בזר  שכשר אחרי להוליכו ישראל את מניחין הי' לא מה מפני לדקדק
חד]. ד "ה ע"ב כ "ד 

אחרי וי "ל מחמר , של  האיסור גם תחומין  איסור  מלבד  הי' המשתלח השעיר בשליחות דהנה
רק  חייב אינו  דמחמר דס"ל  הפוסקים לשיטת אולם זהורית, של  לשון עליו שקשרו
י"ל א"כ  נ"ג] סי' או"ח אפרים בית בשו "ת בזה [ועי' דע"ז בפ"ק כהר"ן ודלא שלו, בבהמה
לכפרה  לי' דקני' כיון  מ "א בחולין  אמרינין  ואולם מחמר , של איסור  אין הקדש דבבהמת
כפרה  להם הי' ולא בפר  מתכפרין הם דהרי כהנים הוליכהו זה דמטעם י"ל וא"כ דמי, כדידיה
חשוב  וממילא בשעיר דמתכפר  ישראל כשיולכהו משא"כ מחמר משום עברו  לא וא"כ  בשעיר 

עבדינין . בהתירא למעבד  דמצינו היכא וכל מחמר , משום יעבור א"כ כנ"ל כשלו 

איצטריך[ועי' דמש"ה לפלפל  כתב ז"ל שהוא אלא צ"ז  סי' או"ח יצחק בית בשו"ת בכעי"ז
אלא  מה"ת אינו השעיר על  זהורית הלשון  קשירת דהרי צ"ע וזה זר  להכשיר  הקרא

ע"א]. ס"ז  כדלקמן  מאוחרת תקנה

h



e

זצ"ל  דיסקין משה שמעון הג"ר
לוחויץ "אב  *)ד

לא או צדיק בין תפלה כח

ואלאמר לפניך  שיקריבו  קרבן אל  תפן  אל  מנחתם" אל תפן "אל לך ,משה שיתפללו  תפלה
טז] במדבר [רמב"ן  בכתוב. מנחה יקראו התפלה גם הקרבנות כל  כי

מנחתם משה  יקובל שלא מנחתם", אל  תפן  "אל ואבירם דתן  על הקב"ה לפני התפלל רבנו
רבנו , משה של  מיוחדת תפילה כך  לשם הוצרך  מדוע ולכאורה הקב"ה. לפני ותפילתם
הללו . הרשעים ידי על  נוצר קרח  של  מחלוקתו עיקר וכל  גמורים רשעים היו ואבירם דתן  הלא
להתפלל רבנו משה הוצרך ומדוע תפילתם, את יקבל  לא הקב"ה רשעים שכאלו בוודאי א"כ

כך . לשם מיוחדת תפילה

הם אלא אם ואבירם, דתן כמו גמורים רשעים שאפילו התפילה, מעלת את מזה רואים
להיות  הוצרך  תתקבל  לא שתפילתם וכדי הקב"ה. לפני מתקבלת תפילתם מתפללים
שכל המציאות הוא כך כי תפילתם. תתקבל שלא עליהם יתפלל , ובעצמו בכבודו רבנו  שמשה

אותו . מתפלל  מי משנה ולא פועלת, תפילה

וכדי ומעתה  פועלת, הללו  הרשעים של תפילתם אם ק"ו של בנו בן ק"ו מזה ללמוד  יש
לפני  עומדים כאשר  בוודאי א"כ  הגדול. הצדיק רבנו  משה של תפילה צריך לבטלה
מתקבלת  שהתפילה ספק שום בלא ברור  הרי וצדיקים, כשרים אנשים ומתפללים הקב"ה

ופועלת.

__________

(ת"א  שמעוני" "מדרש  ספרו להופעת במכתב זצ "ל מלצר זלמן איסר הג "ר תרצ"א. ר"ה נפ' *

כבוד  אומרים כולם  כי וראיתי ודרשותיו ממאמריו בהרבה עיינתי הדרשנים", "גאון מכנהו תרצ "ט)

שבשמים . לאביהם  ולקרבם  הנחשלים  לבות לחזק קודש אש להבות  החוצבים  במאמריו יש  לתורה..

h
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Í¯Â‡È˙ÚÂ˘È· Â‰‡¯‡Â Â‰ÚÈ·˘‡ ÌÈÓÈצ ט"(תהלים ז)."א 

¯Ó‡Èאריכתא יומא להיות ימים ב' חיבר  ה' שבחסדי השנה ראש יום על 
ע הדין, ביום התשובה זמן ל"להאריך (שמות אפים ארך ואם "ד ו'), ד 

ר ביום לרחמים דין ומהפך שלימה לתשובה אדם בטובה,"זכה השנה כל הרי ה
י "ע צ ' (שם חסדיך בבקר  שבענו ר"ד שהוא  ועל"ד), שנה, של בוקרו שהוא ה

אשביעהו  אשביעהו, ימים אורך אמר כן ועל  ימינו. בכל ונשמחה ונרננה זה ידי
בישועתי. אראהו ממילא זה ידי ועל אריכתא, ביומא חסד

Á]"[Ò
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זצ"ל  בלוך יצחק שמריה הג "ר 
בלאנדאן רב

[mcewd uaewa ezece` d`x]

מנשמתו  יותר לאדם אין
תשובה  לשבת  מדרוש 

רמזהאזינו [ילקו "ש במד "ר  לקחי, כמטר  יערוף גו ', ישראל  שובה וגו' ואדברה השמים
כי  אמר זה מה להבין  יש דברים, עמכם קחו שנא' תורה אלא לקחי אין תתקמ "ב]

לפנ הוכחה זה ומה בעיניו  דרכו  ישר  רשע הלא בעונך, הדברים,כשלת ומה הוא? נכשל  כי יו

פרשת נקדים ח"ב ס.ל.א. בהוצאת אייבשיץ שלמה דוד ר' לגאון  נחל , [הערבי הע"נ , דברי
שומר רק שלו  אינו הממון כי מנשמתו, יותר  לאדם אין כי והלאה], נו' עמוד  שלח
רימה, אנוש שתקות הידוע ומפרש לרימה הגוף כן כזה טפשות על  וי לצדקה נותן  ואינו  הוא
נשמתו ועיקר הרימה, לצורך הפיטום כן בעה"ב למען  רק האווז למען לא האווז שמפטם כמו 
ולהנשמה  וגו', וקציר זרע יש הגוף צורך ר"ל הארץ, ימי כל עוד ומבאר עלי', יחוס לא ואיך
אינם  אשר להפליא יש לכאורה כ"כ, ומחללים ישבותו, לא ולילה ויום עכ "ז  שב"ק יום רק
לדעת, עצמם מאבדים הריקים כמו החיים מן מיאש כי יחשוב ואם הנורא הדין מיום מפחדים
ויש  לחיות, ומתאוים לרופאים קוראים חולי במעט  כי החיים בעיניהם יקר  כי רואין  אנו הלא
הרפואה  עיקר  כי בגלעד , אין  הצרי ואמר, דורו  בני על תמה הנביא כי הצחות ע"ד  בזה לדבר 

המיתה. יום לו  יזכיר 

השנה ושמעתי בראש העונש, מיראת ראשונות המושכלות אשר  זי"ע, רי"ס הח' הגאון מפי
למה  בגלעד , אין הצרי ותמה, הצרי עיקר  זה נמצא יחתמון, כיפור  צום וביום יכתבון
שם, אין  רופא אם אמר ע"ז החיים, אחר  רודפים אינם כי תאמר  ואל  המות, מיום מפחדים אין 
מוכיח שאינו  מי נמצא בהם, אמונה שחסרון נמצא לרופא, קוראים מכאוב איזה על תיכף הלא
מגיד ואינו  הרכוש כל מאבד  שחברו שרואה גזלן, [שם], הנ"ל הע"נ של משל עפ"י חברו, את
מזידים  כבר  שבת שמירת עכ "ז  מזידין נעשים לכאורה הקרע, ומרחיב סכין  שנוטל מי אולם לו,

להגיד . החוב לכן  הם

שנא'איתא  תשובה אלא ועתה אין  אר "כ  ידו  ישלח  פן ועתה ס"ו], פכ"א [בראשית במד"ר,
שלא  עיקר כי דל אל משכיל אשרי הה"ד  יענך כי במ' ע"ז ביאור  גו ', מה ישראל  ועתה
ביום  כי דל  אל משכיל  אשרי אמר  ע"ז  והחזקת, זה מה קשה א"כ בד', להבטיח אך לדאוג
החיים  מדת באמת המידות, בכל  כן  השכלה צריך  דל אל  אמנם א"ע יחשוב ימלטהו, רעה
נמצא  המורה קושית ותפקחנה, הדעת עץ גבי עולם בקושית בזה להאריך  יש אמנם מאוד טוב
לעבדה  וזהו התורה, מן  הידיעה כפו  מיגיע שיהנה כביכול שרצה ידוע, והתירוץ  נשכר , שחוטא
גם  לכן  הבריאה כונת זה ואין  לפניו יגיעה שאין  נמצא פגה אכלו  אכן  במ"ל, ולשמרה במ "ע
במד "ר יבצר , לא ועתה הפלגה, דור  גבי כן  החיים, מעץ מטבע לא תורה ע"י שיהי' טוב חיים
יבצר לא ובאמת מאוד טוב אחדות כי תשובה, אלא ועתה אין ס"ט], פל "ח  רבה [בראשית
תשובה  ע"י שאמר זהו  אותם, ויפץ לכן הוא, מות מעוקל בדרך אכן לעשות, יזמו אשר כל
מעשה  ע"י רק הבריאה כוונת זה ואין מלאך  כמו  ויהי' החיים מעץ לא אבל לעולם, יחי' גם

תשובה. ע"י ידינו 
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רי"ס והנה  הגה"ח שאמר  כמו מאוד, לפחד יש אשר  הדין בעניני ח "ו  אמונה אין  כאשר
ואם  זכאי רוב להיות צריך  לכה"פ ובודאי בוראנו את לעבוד נברא אדם כי זצלל"ה,
נראה  (בכת"י ... אם יודע ומי אנחנו  בינונים הלואי בעוה"ר כאשר  יודע ומי בנס חייו לאו

עוה"ב. שכר  נאבד  שלא מאוד  לדאוג יש כן  נקודות), שלוש כמו 

לונציע  ואמר  כו ' שתפס מלמד דרשו  הדבר  אחר ירבעם, גבי ק"ב.] [סנהדרין  חז "ל  מאמר
נטייל ישי ובן ואתה ואני אמר  לשוב משמים אותו  שהעיר  זכות לו  שהי' ר "ל  בך, חזור 
ואני  אמר  קודם המ ', שתמהו  מה פליאה מאמר  בראש. ישי בן השיב בראש מי אמר בג"ע,
זכר לא איך  פליאה אולם לנר], [בערוך  בעל "נ  ועיין  בראש ישי בן אמר  אח "ז  ישי ובן ואתה
שכר , ענין  בג"ע נטייל  ישי ובן  ואתה ואני לו אמר  תיכף הג' חטאיו על  אותו  יעניש לא כי
בית  לו שיש נכבד לאיש דוקא אמנם במאסר , לישב גדול עונש הזה עולם בעניני מזה הענין 
מקום  לו אין  גם משם יצא אם כי בזה יוסר לא מנוחה, מקום לו  שאין ושודד לגנב אבל  טוב,
יותר קשים גיהנום יסורי רגע הרמב"ן, עפ"י הכאב, לשער  אין גיהנם יסורי ולפי"ז  מחסה,
עוה"ב, שאין למי אכן מגיהנום, ציור  יש עוה"ב, בן  לאיש רק עכ"ז שנים, ע' איוב מיסורי

עוה"ב, שיפסיד  מה הצער  מול  וכאפס כאין גיהנום יסורי

שכובזה יהי' העונש אחר כונתו  תשובה הרהור בעת ירבעם שחשב כבע"ת ניחא, גדול  רו 
שאח ' בעת ציור ע"ד  יותר , גדול באמת מי בדעתו, עלתה אח"ז אמנם ישי, בן קודם
יעמוד המלך שבן  הנימוס אין בודאי המלך פני לראות לבוא נתכבד במלחמה, גבורה הראה
יותר אהוב מי הכבוד  זמן  אחר  אכן המלך , פני לקבל  הוא נקרא כי הגבור , האורח של במקומו
הניתן כבודם בעת ר "ל  עומדין , שבע"ת במקום הכונה לענ "ד  וזה המלך, בן בודאי המלך, לפני
אלו סוכה, גמ' לזה וראי' קודם, בן בודאי אח "כ  אמנם שם, לעמוד יכולין  צ"ג אין  אז  להם,
יהי' שכרו חשב תשובה הרהור  בעת מאוד  מדוקדק ובזה חטא, שלא מי אשרי אמרו ואלו 
ישי  בן  הבין מלך, הבן  מי באמת בראש מי חשב אח"כ אכן קדה"ש, יראה כי ישי בן קודם
לעתיד גם ישראל, את והניע לרגל עלה לא לכן  בראש יהי' שהוא הגאוה יצה"ר הי' וזה בראש
נפסיד שלא לפחוד  ויש עוה"ב שכר גדול עיקר כי לפי"ז , נמצא בראש,לאשר  ישי בן  יהי'

חלילה,

עובריןועפי"ז ספק בלי אכן וחיים, עוברין רשעים גם רואין אנו  כי אמרנא, כבני לפרש, יש
רק  הולך  אם אפילו  ב"ח, כמעל' ח "א ח"ו. עוה"ב בלי הנשאר זכות בלי אמרנא כבני
ח"א  יוהכ "פ, עד שתלוי בינוני דין  הגמ' נא ונתבונן  ביתו, בני את להציל בידו ואין  בלבדו 
דרבה  בעירובין , אמרינן  רבה תהום משפטיך גבי כבעירובין , לא ר "ה ברש"י נושא, ח"א כובש
הנה  לא, או  כרוב מחצה] על  [מחצה מע"מ  בדין  דפליגי י"ל  פלוגתתם, ענין  להביו יש ור"א
במד "ר , איתא הלא להקשות יש לכאורה זכיות, רוב צריך  בודאי הבורא לעבוד נברא האדם
זה  אכן  לחיים, לאלתר  בר"ה ויכתב יצרף, לא למה א"כ  לו, מצרפין  לעשות העתיד דטוב
שייך אין  א"כ  יחי', אם שהעיון  בעת ליחיד  ולא עולם, בהשחתת חפץ לא כי לרבים, דוקא
אחר נידון האדם כי זכיות, רוב צריכין לענינינו , נחזור  דנין, אנו ע"ז כי העתיד זכות לצרפו 
נוטל לכן עוונות, רוב לו יש זה לעומת אך זכיות, רוב לו  יש כרוב מע"מ למ "ד ולפי"ז רובו ,
לכן כרוב, אינו  מע"מ  סובר  משלו , מצוה שנותן  ומ"ד זכיות, ברוב נשאר ממילא אחד  עון

משלו . אחת לו  נותן 

הנדחה ובזה שבת דקיי"ל כיון  זצלל "ה, אלחנן ] יצחק [ר' רי"א הג' הגאון קושית לתרץ, יש
רק  ויהי' שנים שישחטו אמרו לא מדוע בתמיד א"כ  כשרה, ששחטו ושנים בציבור 
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מ"ו.] [לפנינו  מ"ח ביומא הנה י"ל, הנ"ל לפי אמנם סקילה, חיוב לא שיעור חצי או דרבנן,
דוחה  ואינו  שבת דוחה סובר  ר "ח  שבת דוחה אי ע"ש של  תמיד  אמורי גבי ור "ח , רבה פליגי
הותרה, שבת כי מעיקרא ל"ק לר "ח  נמצא דחויא, טומאה בציבור  הותרה שבת סובר טומאה
לשיטתו דאיהו י"ל  הותרה, לא דחויא דסובר  וש"מ  שבת לא דוחה טומאה דסובר  לרבה אכן
זכיות  רוב לו ויש כרוב דמע"מ מוכח העון , שמסתיר הינו כובש בעירובין, כר"א דסובר  אזיל
אחד דכל כיון שנים, דישחטו  עצה אין  בשחיטה, ולפי"ז  אחד, עון  ליטול  רק וצריך ממילא,

אחד . כל  גבי כרובו  דהוי כיון כולה בעשיתה לדרוש שייך  ואין כולו  עשה כאילו  במחצה

ד"ה ואין  שם בתוס' עיין  ז"א כרוב, אינו מע"מ  כו"ע [ע"א] כ "ט  בחולין  קי"ל הא להקשות
נשמה, נטילת לענין  חיוב יש ובאמת בחיות דתלי בין לחלק כעומד, פרוץ גבי דכו "ע
ולא  לרבה כרוב דהוי י"ל  שפיר שבת חיוב ענין  אמנם מחצה, מהני לא אכילה לענין יהא דלו 
כי  יאמר  מי לפחד , לנו יש כרוב מחצה מלאכות שאר  לענין גם ואולי מלאכות, לשאר דמי
קטנן יוסף הדין  מיום לנו  אוי ס"י] פצ"ג [ויגש המד"ר אמרתי עוד כידוע. לעתיד  דוקא החסד
הי' אחים מזה ענין וכמה, כמה אחת [על ] ויוכיח  כו ' כשיבוא וכו ' חכם בלעם שבטים, של 
וחטאו , טעו  כי שהכירו  מפני נבהלו ששגו , ראו  כאשר עכ"ז מעשה, בשעת תירוץ בלבם להם
לא  גו ', הסכנתי ההסכן האתון שאמר  המעשה, אחר  עכ"ז שהכה, אתו הצדק חשב בלעם כן
מפחד בודאי שעבר  יודע העבירה בעת גם ר "ל  שהוא, מה לפי וכו ' לכשיבוא בתוכחתו , עמד

מאוד ,

יחזקאלאכן פסוקי הבאתי ע"ז  לשוב, נוכל לא כי נואש נאמר  אל  ב"ד, של  כחיילות לסיים
הזהרתו לא ואם שב, שלא מפני ימות בעוונו הוא שהזהרתו בעת רי"ס, הגה"ח דברי ל "ג,
נשוב  איך  אין, מעשנו כי נאמר אל בתשובה, לשוב שעיקר  נמצא רובים עונות צריך  רשע הוא
חלק  הכלים על  העומדים הדין ב"ד , של  כחיילות לכן  כראשונים, לעמול  לנו  כוחות אין  כי

חלק  לקחו  עכ"ז  החלשים, החולים הכלים על היושבים מי ובודאי כחיילות כחלק, וזהו כחלק,
יכול אינו  כי יאמר אל  אכן  לשוב. נוכל עכ "ז  כראשונים, להיות בידנו שאין אפילו ב"ד , של 
יכול , אינו  אם עצמו  על נאמן שאין  כחיילות, אמר ע"ז  אני, חולה כי ללמוד  או  להתפלל  לקום
עלינו רק יכולים, אנו אין כי לומר הצלה אין אנחנו כן  ולבודקו, לבחונו  מהמלך  רופאים רק

כראשונים. נצליח  אז ולעשות לשמור  שבכחנו  מה כל לעשות

בגלות אכן  אנחנו  הלא בצדה, תשובה יש ע"ז  לך , ימחול  והבורא חטא שאומרים חולי עוד  יש
לא  לפחד, עלינו  בודאי בדין  רחום אין  עוון למרק עכ "ז  ובכינו, סבלנו  וכמה רב זמן  זה
בעינך אתה הלא לך ימחול כי תחשוב פן  וגו', ישראל שובה אומר וזה הוא, ותרן כי לומר
עמכם  קחו  אומר נשוב, ובמה תשוב לא אם יחמול מי ואין ר"נ נפילה בעונך, כשלת כי רואה
כל אליו אמרו  גו ' ושובו הבדוקה, הצרי התורה לימוד  זהו לקחי כמטר  יערוף ע"ש דברים

שפתינו . פרים ונשלמה שו "ב תפסלם אל שלנו  המעשים טוב, וקח מחילה עון תשא

באידךאיתא שייך זה ומובן חנם, שנאת גם והי' ממון שאהבו  יען  חטאו  שני בית בירושלמי,
כדי  גוים אל אהוב מריע לנוס שנא' דרך  זה כי אומות, על  לסמוך יושיענו, לא אשור 
זר , ממון זהו ידינו  למעשה וגו ' עוד נאמר ולא וגו' יושיענו לא אשור וזהו  לריעו , רע לעשות
ולגאולה  ושלו'] [לחיים לחו "ש טובה לשנה ונזכה באמת לשוב הבורא יזכנו  וגו', ירוחם בך 

בבאו"א. שלימה
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½þ¼−−ô óíþëê ½ìò−õ ëþí

יצ "ו  והגליל האג אבד"ק 

פינחס דברי  שו"ת מח "ס

על  דוקא  להיות צריך ועשייתו שופר עיבוד האם
מצוה  לשם וגם ישראל ידי

עשייתועד"ש ותהליך שופר  עיבוד  האם
וגם  ישראל ידי על דוקא להיות צריך
נכרי  שאם או מצוה לשם להיות צריך האם
השופר ועיבד עשה להכעיס שבת מחלל  או 
יש  והאם מצוה, לשם בו לתקוע גרעון  אין 
מנקים  שבמהלכו ראשון עיבוד  בין חילוק
ופסולת  העצם ממנו  ומפרידים הקרן
בפתח חור קדיחת ואחר אותו, ומלטשים
לבין גבוה, בחום השופר מיישרים הנשיפה
הפה  את מלטשים שבסופו  שני עיבוד
ויפה  ראוי שנעשה עד  הקרן  גוף ומבריקים
שופר שנא מאי השאלה ונשאלת בו , לתקוע

סוכה. כמו  מצוה מכשירי משאר

עשייתו  בשעת לברך הש "ס בסוגיית

לולב שנינוא) העושה ע"א מ"ו בסוכה
שהחיינו ברוך אומר לעצמו
בו לצאת נטלו  הזה לזמן  והגיענו וקימנו
לעצמו סוכה העושה לולב, נטילת על  אומר 
אומר בה לישב נכנס וקימנו  שהחיינו  אומר 
תשס"ט רמז  המרדכי והקשה בסוכה. לישב
מגילה  כתיבת על  זמן מברכים לא למה
ניכר הלא וציצית ותפילין שופר  ועשיית
למעט סוכה, כמו  מצוה לשם אותם שעושים
משעת  ניכר  שלא לזמן  מזמן  שבא חנוכה נר
שאפשר מצוה לשם אותם שעושה עשייתו 
שעושים  דבר שכל ותירץ לצורכו, מדליקם
לברך יש ולולב סוכה כגון לשנה משנה חדש
לכמה  אותם שעושים ושופר מגילה אבל  זמן ,
פעמים  כמה שהרי זמן, בהם שייך  לא שנים
עשה  לא אם שהחיינו מברך  ואינו זמן עבר 
על שהחיינו מברכים לא והאידנא חדש,
שאז לפי חז"ל, בימי שעשו כמו סוכה עשיית

אבל מברך , הי' לפיכך  לעצמו עשה אחד כל
שיברך נראה לא לרבים עושה שאחד עכשיו
ש"ס  על  וסומכים יברכו, לא והשאר העושה
וכן דברכתא. אכסא להו  מסדר  כהנא רב דילן 
ראשונים  ושאר ב' סי' פ"ד סוכה הרא"ש כתב
עשי' בשעת שהחיינו  לברך  נהוג לא עכשיו
כהנא  רב שאמרו כמו  נטילה בשעת אלא
בלולב  ה"נ  דקדושא, אכסא להו  מסדר 
סמ"ג  כתבו  וכן  נטילה. בשעת לו  מברכים
לולב  העושה קצ"ג מצוה וסמ"ק מ "ד  עשין 
מברך בו לצאת נטלו שהחיינו  מברך  לעצמו 
מברכים  אדם בני ורוב לולב, נטילת על 
מתקנים  שאחרים לפי נטילה בשעת שהחיינו 
קי"ט עמ' סוכה הל ' גיאת ומהרי"ץ להם.
פעם  מברך  מצוה של זמן הדבר כלל  סיכם
חוזר אינו עשי' בשעת בירך אם ולכן  אחת
בשעת  לברך  רגיל  ואם חיוב, בשעת ומברך
והמרדכי  עשי'. בשעת לברך  צריך אין  חיוב
ממילה  ראי' הביא תכ "ב רמז פי"ט שבת
עליו שמוטל בחיוב תלוי זמן שברכת לחלק

שמחה. בדבר  אלא שייך לא וגם

מצוה כל על לברך שלא  רדב "ז  טעם

גדרובשו"תב) ביאר ס"ב סי' בירב מהר"י
מכשירי  על שהחיינו  ברכת
לברך הרא"ש לטעם לומר  ורצה מצוה
חדש  בס"ת שקורא ראשונה בפעם שהחיינו 
יחיד אלא ס"ת לכתוב בקי אדם כל  אין  שהרי
יברך והיאך אדם בני לכמה ס"ת כמה כותב
לס"ת  סוכה ל "ד  וא"ת יברכו, לא והשאר הוא
לשם  נעשה שלא ורקב"ש גנב"ך  סוכת שהרי
בשעת  לברך  שלא נהגו ולכן  כשרה מצוה
בס"ת  משא"כ  הקידוש, על וסומכים עשייתה
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אחד שכל  מצוה הו "ל  לשמו  שיכתבו  שצריך
לברך צריך  כן  ואם בידו , לעשות  צריך
בשעת  בירך  לא ואם עשי' בשעת שהחיינו 
מצוה  שאינה וי"ל מברך . אינו  שוב עשי'
לפי  שהרי בידו לעשות צריך אחד שכל
אות  אפילו בו  והגי' ס"ת קנה אם הפוסקים
נמצא  כן  ואם בידו , כתב כאילו הו"ל אחת
לכמה  ס"ת כמה לכתוב יכול אחד  שסופר
בו כשיגי' חובתו ידי יוצא קונה וכל  אנשים,
כי  מברך אינו כתיבתו  בשעת ולכן  אחת, אות
שמגי' בשעה וגם מברך , אינו לאחרים הכותב
אלא  נדחה, שנדחה כיון לברך ראוי לא
ועדה  בקהל  לברך קריאה שעת עד ממתין 
לקיים  שזיכהו עם ברוב מצוה להידור
רנ "ו סי' ח"ד רדב"ז  בשו "ת כתב וכן המצוה.
כי  העומר לספירת שהחיינו  תקנו שלא בטעם
תקנו אחרת למצוה הכנה שהיא מצוה כל
ופוטר העיקרית מצוה על שהחיינו  לברך 
הכנה  שהיא העומר ספירת לכן  שתיהם,
ועולה  ביו "ט  מברך באחרת ותלוי' לעצרת
שהי' סוכה עשיית לגבי וכן  ולכאן. לכאן 
לא  ואפ"ה בעשייתה שהחיינו  לברך  צריך
ועולה  ביו"ט מצוה בשעת אלא לה מברכים
גמר שאין  טעם עוד  להוסיף ויש ולכאן , לכאן 
אפשר אי ולכן  הספירה, סוף עד  המצוה
חלק  שהיא הספירה בתחלת שהחיינו לברך 
שהחיינו מברכים שאין  בסופה ולא המצוה
בריש  המג"א דברי לצרף ויש מצוה. בסוף
שאין בטעם המרדכי בשם תרמ "א סי'
הואיל ומגילה שופר  עשיית בשעת מברכים
בשו"ת  והקשה שנים, לכמה אותן  ועושים
אין כן  אם למה קכ "ג סי' יו"ד תנינא נוב"י
ותירץ  מצוה, מצת עשיית בשעת מברכים
לבטלה, ברכה ותהי' העיסה תחמיץ שמא
לשמירת  ברכה תקנו שלא נראה זה ומטעם
את  ושמרתם עשה מצות שהיא אף המצות
שונים  טעמים שיש אף מזה ורואים המצות.
מברכים  שאין הוא בהם השוה הצד אבל 
מצוה, ומכשירי המצוה הכנת על  מצוה

קיומית. מצוה בהם שיש אפילו

מצוה מכשירי משאר שופר שנא מאי 

גם מיהוג) שבעצם בש"ס כלל  מזה למדנו
לברך צריך  מצוה חפץ עשיית בעת
עשיית  בשעת הצריכו  שלא מה אלא שהחיינו 
שלא  שנים, להרבה שהוא משום שופר
מ "מ שנה, בכל  נעשית שרובה סוכה כבניית
עשיית  בעת שהחיינו לברך שלא המנהג
יו "ט ליל  בקידוש זמן  יוצאים אלא הסוכה
תרמ"א  סי' ריש או"ח בשו"ע שכתב כמו 
סק"א  הט"ז אך תשס"ט . רמז המרדכי בשם
מצוה  כל ע"ב מ "ב ממנחות ראי' הביא
אע"פ  מילה כגון  מצוה גמר היא שבעשייתה
ישראל עשה אם אפ"ה גוי עשה אם שכשרה
שאין מצוה אבל  עשייתה, על לברך צריך
שפסול אע"פ תפילין  כמו מצוה גמר  עשייתה
שכן כל כן ואם לברך, א"צ בישראל  בגוי
צריך שהרי מצוה גמר עשייתה שאין  בסוכה
אין ישראל  ודאי גוי, ידי על  וכשרה בה לישב
כתב  שם ובפמ"ג סוכה. עשה אם לברך  צריך
וטעם  מדרבנן, טפח  שיחדש צריך למ"ד טעם
בגמר תלוי שעיקר  משמע וכדומה מזוזה
אתי  ופמ"ג הט"ז מדברי וממילא מעשה.
המצוה  כי שופר על מברכים שלא טעם שפיר 
ולא  בו, ולתקוע שופר קול  בר "ה לשמוע הוא
שיש  אחרות מצות כמה כמו  עשייתו  עצם
ואין מאחר  וממילא לעשותם, מצוה בהם
אף  עליו, מברכים לא מעשה גמר בעשייתו 
דבר שכל  הוא הטעם עיקר  המרדכי  שלפי
זמן , לברך  יש לשנה משנה חדש שעושים
שנים  לכמה פעם אותו שעושים שופר אבל 
הוה  הי' וממילא זמן . לברך  בו  שייך  לא
ולא  מאחר להיפך, סברא גם להביא אמינא
גמר בו  שאין  סימן  הוא זמן עליו מברכים
מצוה  לשם לעשותו  צריכים ואין  מעשה,
אבל מצוה. מכשירי ולא המצוה, עצם זולת
דין שמעיקר  רואים שהרי אינו, זה באמת
ועוד שופר עשיית על  זמן לברך  צריך  ש"ס
שמה"ת  אע"פ סוכה בניית על  וגם מצות,
טפח בה שיחדש צריך  ולמ"ד בגוי, כשרה
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ישראל בה חידש שלא סוכה שפסלו  הם רבנן 
טפח . על  טפח

שונים מצוה מכשירי בין  חילוק  האם 

בה ולכןד ) שאין מצוה האם השאלה נשאלת
אושו עשייתה בגמר אלא קיום ם

ובעצם  בר "ה, שופר תקיעת כמו בזמן  שתלוי
למצות  בניגוד  מצוה, אין ועיבודו הכנתו 
המצות, את ושמרתם משום בהם שיש בפסח 
מאחר או  מצוה לשם לעשותה צריכים האם
מכשירי  בגדר אלא קיומית, מצוה בה ואין
ובכך לשמה. לעשות צריך  אין  לחוד, מצוה
שופר עיבוד לגבי הדין  שהוא לומר  אפשר 
מצוה  שיש ומזוזה לס"ת ול "ד  לשמו , שא"צ
משאר ולק"מ מצוה. לשם ובעינן בכתיבתם
שיברכו מצינו שלא טלית עשיית כגון  מצות
למצוה  שופר  של חיובית מצוה ול"ד זמן ,
חילוקים  בזה שיש אף ציצית, של  קיומית
פינחס  דברי בשו "ת סוכה לענין שכתבתי כמו 
לעינינו עומדים מ"מ כ "ו . אות מ "ד  סי' ח "ב
שלא  בטעם תשס"ט  רמז המרדכי דברי
בין חילק ולא שופר , עשיית על  זמן  מברכים
אף  וציצית, ותפילין  שופר ועשיית מגילה
הט "ז שכתב כמו בהם נאמרו  שונים שטעמים
מעשה  גמר בו  שאין כל הוא השוה וצד  לעיל,
או לזמן  מזמן אלא אותו  עושים שאין  או 
עשיית  בשעת זמן  יוצאים אחרים עבור
כהנא  רב דילן ש"ס על  וסומכים המצוה,
ובברכ"י  דברכתא. אכסא להו  מסדר 
מחלוקת  הביא תרמ"א סי' להחיד "א
סוכה  עשיית על זמן בירך אם בזה הפוסקים
שהרי  הקידוש, בשעת לברך לחזור  צריך אם
תדורו , כעין תשבו  בסוכה לישב מצוה עיקר 
מזה  עכ "פ שופר . לתקיעת קצת מיני' ודון
שהחיינו ברכת מדין ראי' להביא שאין רואים
אותו לעבד צריכים אם שופר עשיית לשאלת
לברך אמינא הוה הי' אם שגם מצוה, לשם
מצוה  שום בזה אין  לכו "ע אבל עשייתו, על 

בו . לתקוע עיקרו אלא

המצוה כמו מצוה  הכשר דומה במה 

ר"ה מיהוה) של שופר ע"ב ל"ב ר "ה בש"ס
ואין התחום את עליו מעבירים אין 
מ "ט בגמ ' ומפרש הגל את עליו  מפקחים
עשה  ואין  תעשה ולא עשה ויו"ט עשה שופר
הרי"ף  על  הר "ן  ופירש ועשה, ל "ת דוחה
תורה  כשל הכא לדבריהם חיזוק עשו חכמים
שבות  אף דאורייתא מלאכה דחי דלא כיון 
משום  טעמא יהבינן  ודקא ידחה, לא דרבנן
דמילתא  קושטא ול "ת עשה יו "ט  דהו"ל
הוי  דאפילו  להכי צריכים לא מיהו קאמר,
שופר מכשירי אתי לא גרידא תעשה לא יו "ט 
מקיים  לאו  מעקר  דקא בעידנא דהא לה, ודחי
נתנו לא למה שם לנר  בערוך והקשה עשה.
דוחה  ואינו  מצוה הכשר שהוא מפני טעם
מכשירי  ע"א ק"ל  בשבת שאמרו כמו  שבת
התם  כמ "ד  שלא שבת, דוחים אינם מילה
אף  שבת דוחה ע"ב ק"ב ועירובין  ע"א קל "א
כדברי  ותירץ כן, אמר  מצוה הכשר  לכל שלא
אה"נ באמת אבל קאמר קושטא גמרא הר "ן 
הר "ן מדברי לדקדק ויש כן. לתרץ יכולים היו 
אינו המצוה בגוף עוסק שאינו זמן כל שסובר
הכשר משום בו  שיש אפילו  מצוה, מקיים
חיוביות  עשה בין  לחלק שיש אף מצוה,
שאינה  קיומית מצוה לבין  ממנה נדחה של "ת
מחלוקת  בזה יש באמת אבל  לשעתה.
וסמוכים  כמצוה מצוה הכשר אם ראשונים
מצוה  הכשר ע"א ח ' במכות שמשמע בש"ס
ממאי  לרבא מרבנן ההוא שאמר כמצוה ל "ה
עצים  מחטבת דילמא דרשות עצים דמחטבת
אמר ואפ"ה דמערכה עצים ומחטבת דסוכה
לאו חטוב מצא דאם כיון א"ל ליגלי, רחמנא
מבואר נמצא מצוה. לאו נמי השתא מצוה
מצוה  לאו  חטוב מצא ואם חרוש מצא שאם
חשיב  לא מצוה והכשר  מצוה, הכשר אלא
נפל לסוכה עצים בחטיבת אם לפיכך מצוה,
אבל גלות. חייב איש והרג עץ חתיכת
הכשר שאפילו משמע ע"ב ו' יבמות מסוגיא
והוכיחו מצוה, עצם נקרא מקודם מוכן מצוה
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שלגבי  בש"ס דוכתא מכמה טעמא ד "ה תוס'
אפשר שאי מצוה מכשירי משוים דברים כמה
בזה  יש ובאמת עצמה. כמצוה לעשותם
אומרים  מתי וראשונים בש"ס גדולה אריכות
ואפילו מצוה, ל "ה ומתי כמצוה מצוה הכשר
שבת, דוחה אם מצוה משום שיש היכא
ובפרט התם, בשבת ור"א ר"ע פלוגתת שזוהי
ס"ג  עירובין בסוגיא ורשב"א רז"ה לשיטת
השאירו ע"ב מ "ח  ביומא רבנן ואם ע"ב,
לא  או  דמי כמצוה מצוה מכשירי קושיית
מש"ס  ראי' להביא אפשר אי בודאי בתיקו ,
מצוה  קצת בזה שיש את"ל ואפילו  זה, לענין 

המצוה. עצם כמו  ממש מצוה אינה מ"מ

מצוה הכשר בעשיית מצוה  יש  האם

דברי אבלו ) על הקשה תרנ "ו  סי' בבה"ל 
שהוכיח כ "ה סי' ריש או"ח הא"ר 
ולולב  סוכה עושה ה"א פ"א פאה מירושלמי
אתה  לך  יש אם כו ' וציצית ותפילין ושופר 
חייב  אתה אין לך  אין  ואם בכולם חייב
על לחזור  מחויב שאינו  מכאן  מהם, באחת
והלא  וציצית. תפילין לקנות כדי הפתחים
תע"ב  סי' ושו"ע ע"ב צ"ט בפסחים קיי"ל
ושו"ע  ע"א קי"ב והתם כוסות ד' לענין סי"ג

שצריךסי  חנוכה נר  לענין ס"א תרע"א '
רק  שהם אף לקיימם הפתחים על לשאול 
ע"ב  כ "ג בשבת מצינו וכן דרבנן , מצות
מנר עדיף שבת שנר  ס"ב רס"ג סי' ושו"ע
שמן ליקח  הפתחים על ושואל חנוכה
מצוה  שבת שעונג אף שבת לעונג להדליק
שכן וכל  עונג, לשבת וקראת קבלה מדברי
ושופר לתפילין הפתחים על לשאול שצריך
לזה  ודומה מה"ת. עשה מצות שהם וכיוצא
מדוע  תרנ"ו סי' וקציעה במור היעב"ץ הקשה
כוסות  כד ' בכך חמורה מה"ת מצוה תהא לא
ראי' שאין בה"ל  ותירץ דרבנן. חנוכה ונר 
סוכה  עושה בלשונו נדקדק שאם מירושלמי
עושה  לשון  מאי וציצית ותפילין  שופר  ולולב
ותוקע  לולב ונוטל בסוכה יושב הול"ל
נראה  אלא וציצית, תפילין ולובש בשופר

ה"ג  פ"ט בברכות לשיטתו  הלך  שירושלמי
אקב"ו ברכת אומר  לעצמו סוכה עושה
אקב"ו אומר  בה לישב נכנס סוכה לעשות
אומר לעצמו לולב עושה בסוכה לישב
על אומר כשנוטלו לולב לעשות אקב"ו
אומר לעצמו  תפילין  עושה לולב נטילת
על אומר כשלובש תפילין לעשות אקב"ו
שסובר מכאן  מצות, כמה וכן  תפילין  מצות
עלי', שמברך בפ"ע מצוה היא מצות שעשיית
חולק  ואילו ד "ה ע"ב מ"ב מנחות תוס' ולפי
אינו ירושלמי ולפי דילן. ש"ס על  ירושלמי
או תפילין  שיקנה במה עצמו לפטור יכול 
זה  שענין  אמר  לזה במעותיו, מחבירו  סוכה
או סוכה בעצמו  לעשות תורה חייבתו לא
ופרשיות  ובתים מזוזה לעשות קלף ליקח
חיוב  לו אין לו אין אם אבל לו , כשיש  אלא
אלא  לתפילין  וקלף לסוכה עצים אחר  לחזור 
וכן אחרים, שעשו ומזוזה תפילין  קונה
אינה  שעשי' הוא והטעם מצות. ושאר בסוכה
תפילין ללבוש העשה עצם אבל הכשר, אלא
כלל תורה פטרתו  לא מזה מצות שאר  וקיום
של מנר גרע ולא גופו, על המוטל  חוב שהוא
כדי  כסותו  שמוכר  כוסות וד' חנוכה ונר שבת
שצריך הדין שאין  את"ל  ואפילו  להשיגם.
לקנות  מעות להשיג הפתחים על  לחזור 
ולבקש  לחזור  מחויב עכ"פ אבל  תפילין,
מצות  לקיים תפילין  לו שישאול מישראל 
ח "ד הלוי שבט  בשו "ת ראיתי אח "כ  עשה.
בין לחלק בה"ל דברי קצת שדחה ס"ד סי'
וכתב  מצוה, למקיים מצוה עושה גדר
ועמ"ש  בראשונים, נזכר לא זה שחידוש
שו"ת  בשם ק"פ סי' ח "ב יושר אמרי משו"ת
כתב  לא באמת אבל תע"ב, סי' ח "א הרשב"א
ולהסיר ליישב אלא הנפלאים דבריו  המ "ב

הירושלמי. על  גדולה קושיא

דרבנן למצוה  מה"ת מצוה  בין  חילוק

במורואפשרז ) היעב"ץ קושיית ליישב עוד 
תהא  לא מדוע תרנ"ו סי' וקציעה
ונר כוסות ד ' כמו בכך  חמורה מה"ת מצוה
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לומר שיש הפתחים, על  ששואל  דרבנן  חנוכה
לגבי  ע"ב ד ' ברכות בש"ס שמצינו מלבד 
לדבריהם, סייג עשו שחכמים דרבנן  מצות
מאי  מיתה, חייב חכמים דברי על והעובר 
מיתה, חייב קתני דלא דוכתא בכל שנא
רשות. ערבית תפלת דאמר ממאן לאפוקי
החמירו דרבנן במצות שדוקא רואים מזה
אף  תר"מ סי' ריש הלבוש שכתב כמו יותר
נשים  גרמא שהזמן מצוה כוסות ד ' ששתיית
חיזוק  ועשו  דרבנן  מצוה שהיא מפני חייבות
בין חילקו ולא תורה, משל  יותר  לדבריהם
גם  בהם להקל יבואו שלא לנשים אנשים
דאורייתא  מצות וכיוצא סוכה אבל  האנשים,
הואיל טעם והוסיף להכי. למיחש ליכא
מצה, אכילת בעת כוסות ד' רבנן  ותקנו 
מצות  שהיא אף מה"ת במצה חייבות ונשים
בד ' כן  גם רבנן  חייבו  גרמא, שהזמן עשה
הנס, לאותו  זכר  המצה עם שהתקינו כוסות
שהם  דבר שום מצינו  לא בסוכה משא"כ 
דבריו על להוסיף ואפשר  מה"ת. חייבות
טעם  לנו שיש חנוכה בנר גם כך  שמצינו 
המגיד ולפי ניסא, פרסומא משום מיוחד
הי"ב  חנוכה מהל' פ"ד  הרמב"ם למד משנה
חנוכה  נר  עבור  הפתחים על ששואל  זה דין
לאכול מה לו  אין  שאפילו כוסות ד' מדין 
נר לשמן  כסותו  ומוכר  שואל  הצדקה מן אלא
שבת  מסוגיא כתב הפרק בסוף ולהלן  חנוכה,
נר חנוכה ונר ביתו נר לפניו  הי' ע"ב כ "ג
רואים  שמזה בית, שלום משום עדיף ביתו 
על שואל שאמרו אלו  ממצות אחת שבכל
מחמת  דוקא ולאו  מיוחד, טעם יש הפתחים
סי' הב"י כתב וכן  דרבנן . או מה"ת מצוה
ד ' מדין  שלומדים חנוכה נר  דשאני תרע"א
ודבריו ניסא, פרסומא משום והטעם כוסות
או מה"ת במצוה תלוי זה ענין  שאין יוכיחו
ד ' אלו , מצות בשלש שדוקא אלא מדרבנן 
חז "ל החמירו חנוכה, ונר שבת ונר  כוסות
בשאר מצינו  שלא מה כסותו , ומוכר  ששואל
בית  שלום מפני בשבת הוא והטעם מצות.
מפני  חנוכה ונר  כוסות ובד' הרבה, שעדיף

ק"ה  מצוה החינוך שכתב הגם הנס, חביבות
דל שאפילו השקל  מחצית לגבי המצות ומוני
מאחרים  שואל  לו  אין  ואם בו חייב שבדלים

ודו"ק. לק"מ  כן ואם כסותו, מוכר  או 

ירושל  שופר לפי בעושה מצוה יש מי 

פירשוותוס'ח ) ואילו ד"ה ע"ב מ "ב מנחות
ה"ג  פ"ט ברכות ירושלמי שחולק
לעצמו סוכה עושה אמר  שהרי דילן  ש"ס על 
לישב  נכנס סוכה לעשות אקב"ו ברכת אומר 
לולב  עושה בסוכה לישב אקב"ו אומר בה
כשנוטלו לולב לעשות אקב"ו  אומר  לעצמו 
לעצמו תפילין עושה לולב נטילת על  אומר 
אומר כשלובש תפילין לעשות אקב"ו אומר 
ודבריו מצות, כמה וכן  תפילין מצות על 
היא  המצוה עשיית שעצם שסובר  יוכיחו
ואף  עלי'. לברך  שראוי עצמה בפני מצוה
או סוכה בעצמו  לעשות תורה חייבתו שלא
ופרשיות  ובתים מזוזה לעשות קלף ליקח
מלחזור פטור  לו  כשאין אבל  לו , כשיש אלא
קונה  אלא לתפילין וקלף לסוכה עצים אחר
שאין מפני מצות, שאר וכן  מאחרים תפילין
המצוה  קיום ולא מצוה הכשר  אלא בעשייתם
הירושלמי  מדברי אך  בה, חייב אדם שכל
ולולב  סוכה עשיית בעצם שגם לומדים
לחוד . עלי' שמברך  מצוה יש ומגילה ותפילין 
הוסיף  הא"ר  על  תרנ"ו סי' בה"ל ובקושיית
פאה  ירושלמי לשון פי על  שופר תיבת גם
ותפילין ושופר ולולב סוכה עושה ה"א פ"א
ואם  בכולם חייב אתה לך  יש אם כו ' וציצית
וקשה  מהם, באחת חייב אתה אין לך  אין 
תיבת  ה"ג פ"ט ברכות בירושלמי נזכר  שלא
מצוה  שיש ממנו  וללמוד  לדמות כלל , שופר
פשוט הוא לירושלמי והטעם שופר . בעשיית
לך , תעשה הסוכות חג אה"כ  סוכה בעושה כי
תעשה  בו שנאמר לאוגדו מצוה בלולב וכן 
בסוכה  אזוב מאגודת לקיחה לקיחה יליף או 
לעשות  וקשרתם אה"כ ובתפילין  ע"ב, י"א
וכן וראשו, ידו על הנחתם לפני קשירה
בכתיבה, מצוה שיש וכתבתם אה"כ  במזוזה
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אלא  שאינם אף עליהם על  שמברכים היינו
ברכות  בירושלמי מצאנו  לא אך  מצוה. הכשר
שופר גם שיזכיר המצות כל  בין  ה"ג פ"ט
שום  אין שאכן מפני בעשייתו  חייב שיהי'
ולשון תעשה בו נאמר  שלא בעשייתו , מצוה
אלא  בעשייתו, מצוה שיש ממנו ללמוד  דומה
תרועה  יום וכן תרועה שופר והעברתם אה"כ

שופר . בה"ל  כתב איך כן ואם לכם, יהי'

ברכה לגבי וירושלמי  בבלי מחלוקת

עמ"ס אח"כט ) עמרם בן  דברי בספר מצאתי
בה"ל לשון  שתירץ נ"ח עמ' פאה
כל ה"ח ברכות מהל' פי"א הרמב"ם  מדברי
מברך חיובה גמר  היא שעשייתה מצוה
עשייתה  אחר  שיש מצוה וכל עשי' בשעת
שעושה  בשעה אלא מברך  אינו אחר ציווי
ושופר ולולב סוכה עושה כיצד  אחרון, ציווי
בשעת  מברך אינו ומזוזה ותפילין  וציצית
לכתוב  או ולולב סוכה לעשות אקב"ו  עשי'
אחר , ציווי עשייתו אחר  שיש מפני תפילין
וינענע  בסוכה שישב בשעה מברך  ואימתי
בציצית  ויתעטף שופר  קול  וישמע הלולב
יוצא  ומדבריו מזוזה. ויקבע תפילין וילבש
מצות  בשאר כמו  שופר  בעשיית מצוה שיש
על מברכים ואין  עשייתו , על  מברך  שאינו רק
כמו מצוה, גמר  עשייתם שאין  משום עשייתם
על מברכים אין  ע"ב מ"ב במנחות שמצינו 
כתב  וכן  אחרת. מצוה אחרי' שיש מצוה
בטעם  קכ"ג סי' יו "ד  תנינא נוב"י בשו "ת
שזוהי  כיון  המצות שמירת על  מברכים שאין 
שמירת  שהרי מצה, מצות אחרי' שיש מצוה
העיקר אלא לעצמה תכלית אינה מצות
הרמב"ם  מדברי לדייק ואת"ל  האכילה.
אינו שהרי בעשייתם מצוה אין  שמתחלה
על מברכים שאין  הול "ל  כן  אם מברך ,
בעשייתם, מצוה שום שאין משום עשייתם
אקב"ו עשי' בשעת מברך  שאינו שכתב ומזה
מוכח אחרון  ציווי משום מצוה אותה לעשות
ומה  שופר . בעשיית כלשהי מצוה שיש דוקא
ואילו ד"ה ע"ב מ"ב מנחות התוס' שפירשו

ש"ס  על ה"ג פ"ט  ברכות ירושלמי שחולק
יכול שאינו  ברכה לענין  אלא אינו דילן 
סוכה  או תפילין  שיקנה במה עצמו לפטור
תורה  חייבתו  לא זה שענין  אמר  לזה מחבירו,
לעשות  קלף ליקח או  סוכה בעצמו  לעשות
לו אין  לו  כשאין אבל  לו , כשיש אלא מזוזה
לתפילין וקלף לסוכה עצים אחר לחזור חיוב
מודה  דילן  ש"ס גם אבל  מאחרים, קונה אלא
מפני  ברכה בזה שייך לא רק מצוה בזה שיש
ירושלמי  הזכיר שלא ואף המצוה. גמר  שאינו
ברכה  לענין שופר  תיבת ה"ג פ"ט  ברכות
כן הוציא בה"ל  אבל עשייתו, בשעת
עשיית  הזכיר  ששם ה"א פ"א פאה מירושלמי
אם  בה"ל  פירוש ולפי מצות, שאר בין  שופר
ולא  בעצמו , שופר לעשות חייב ממון לו  יש
שיש  מוכח ומזה המוכן , מן  בשופר שיתקע
מנלן דקדק ולפ"ז שופר. בעשיית גם מצוה
לשון שהזכיר ה"א פ"א פאה לירושלמי
הלא  שופר  בעשיית מצוה שיש שופר העושה
עשיית  הזכיר ה"ג פ"ט ברכות בירושלמי
וציצית  ותפילין  וסוכה לולב כמו  מצות כמה
צריך ירושלמי לפי וגם שופר, ולא וטעמיהם
מהרש"א  כמ "ש לשמה שיהי' מצות בכמה
בתפילין וכן סוכה, לענין  ע"א מ"ו סוכה
יש  כן  על ואפשר  לשמה, כתיבה צריך ומזוזה
קל"א  שבת מרש"י וראי' בעשייתם. מצוה
שאה"כ לשמה העומר  לקצור  מצוה שיש ע"א
מצוה  גופא קצירה הלכך והבאתם וקצרתם
לשמה  עשי' שצריך  דבר  שכל  ומוכח  היא,
כן ואם בעשייתו . מצוה שיש מוכיח  ה"ז
שהרי  לשמה, עשי' שצריך  מצינו  שלא שופר
מצוה  שיש מנלן כשר, נכרי של  שופר
הרמב"ם  לשיטת לומר  צריך אלא בעשייתו .
כן אם אלא לקיימה אפשר שאי מצוה כל
ולכן בעשייתה, מצוה גם יש עשי' לה תקדים
בו לתקוע שופר  לו שיהי' אפשר  שאי מאחר 
שופר , יעשה אם אלא התורה מצות ולקיים
ואף  ועיבודו , עשייתו בעצם מצוה יש ממילא
בעשייתו . מצוה יש אפ"ה לשמה עשי' שא"צ
גנב"ך סוכת לגבי ע"ב ח' בסוכה מצינו וכן 
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מצוה, בדרך  נעשה שלא אע"פ כשרה שהיא
חג  שאה"כ סוכה בעשיית מצוה יש מ "מ 
בשו"ת  שהאריך  כמו לך תעשה הסוכות
סברא  יוצא ומזה מ"ח. סי' ח"ב נתן  להורות
שאין ע"ב מ"ב מנחות בש"ס דקיי"ל  לולא
הי' עשייתה בגמר  אלא המצוה על  מברכים
בשאר כמו  שופר  עשיית על גם לברך יסוד
בעשייתם  מצוה שיש הירושלמי שמנה מצות

ודו"ק. עש"ה

בו  לתקוע  כשר עכו"ם של שופר אם 

בעצם והשתא י) מצוה צד  שיש להכי דנחית
שופר דין  נבאר  השופר  עשיית
של בשופר  ע"א כ"ח בר"ה שאמרו  גוי של 
פירש"י  יצא, תקע ואם יתקע לא זרה עבודה
שאמרו בהנאה ונאסר לע"ז  בו  ששימשו
המקומות  כל  את תאבדון אבד  ע"ב נ "א בע"ז
מדבר , הכתוב לע"ז  בהם שנשתמשו  בכלים
וכן ניתנו. ליהנות לאו שמצות יצא תקע ואם
סי' ויטרי ומחזור י"ז, סי' ר "ה הל' בה"ג פסק
והרי"ף  תס"ט, סי' לר "ת הישר  וספר שי"ז,
שופר מהל' פ"א ורמב"ם ע"א, ז' ר "ה ורז "ה
מ "ז ע"ז ורמב"ן רצ"ג, סי' הלקט ושבלי ה"ג,
הרשב"א  ותשו' ע"א, כ "ח  ר "ה ורשב"א ע"א,
תשט "ז , רמז פ"ג ר "ה ומרדכי ה', סי' ח "א
סי' או"ח וטור ט', סי' פ"ג ר "ה ורא"ש
ע"ז והר "ן  ח"ב, ו' נתיב ירוחם ורבינו תקפ"ו,
בשו"ע  מבואר וכן ראשונים. ושאר  ע"א, כ '
של כוכבים עבודת שופר  ס"ג תקפ"ו סי'
בשל אבל  בטלה, שאינה יצא לא ישראל
בו תקע ואם יתקע לא גוי של  כוכבים עבודת
אם  אבל  בו  לזכות נתכוין שלא והוא יצא,
עבודת  דהו"ל יצא לא בו  לזכות נתכוין
יש  הרמ "א וכתב ישראל , של כוכבים
אלא  יוצא אינו גוי בשל  שאפילו  מחמירים
ר"ה  המרדכי דעת וזוהי יו "ט , בערב בנתבטל 
בשופר דוקא זה אך  תשט"ז. רמז פ"ג
שעשה  שופר  סתם אבל לע"ז , בו  ששימשו
ממנו ועשה קרן לקח  אלא לתקרובת שלא גוי
מבואר שהרי בו  לתקוע כשר בודאי שופר

שופר גוי עשה אם סכ"ב תקפ"ו סי' בשו "ע
המג"א  שהסתפק ואף בו, לתקוע מותר ביו "ט 
עצם  מצד  אבל  נולד , איסור  מצד סקכ "ה
מצוה, לשם נעשה שלא גרעון אין השופר
וכן תשמ"ז. רמז  פ"ג סוכה במרדכי ומקורו 
לחלק  ס"ב סי' ח "ה באוצה"ג מבואר 
לבין שפסול וגזול אנוס שופר בין  לשיטתם
והחיד"א  שכשר . הגוי מן הקנוי שופר
קושיית  הביא ז ' אות תקפ"ו  סי' בברכ"י
עצמו שהתוקע משמע דילן מש"ס כי פר "ח 
עצמו התוקע והלא ע"ז , של  בשופר  יצא
במצות  חלקים שני שיש ותירץ מע"ז , נהנה
שנהנה, מה וחלק המצוה חלק והם שופר
לעצמו הנוגע האיסור אז כבר  תקע ואם
כי  יצא, ולכך  נעשה כבר באיסור  שנהנה

ניתנו . ליהנות לאו  מצות המצוה בחלק

בקולו  שיוצא גזול משופר ראי' האם 

שופרועודיא) מדין סמוכים להביא נראה
שכתב  בו לתקוע שכשר  גזול 
שופר ע"א כ "ח  ר"ה לעיל בסוגיא המאירי
אבל שלנו בתלמוד דינו  נזכר  לא הגזול 
בו תוקעין  שאין  פירשו  המערב בתלמוד
ואע"פ  יצא, בו  תקע אם אבל  לכתחלה
יוצא  הוא בגופו  לולב יצא לא אמרו  שבלולב
גזל , דין  בקול ואין  יוצא הוא בקולו שופר
המערב  תלמוד  עם חולקים גדולים וקצת
בדבר מצוה המקיים שכל בדיעבד  לפסול 
מן קנה א"כ  אלא המצוה את קיים לא הגזול 
הדברים  ואין  מעשה, ושינוי יאוש כגון  הדין
הריטב"א  כתב וכה המאירי. עכ"ל כלל  נראים
שופר מהל' פ"א הרמב"ם התירו  שכבר  שם
לדבריו סעד  והביא יוצא שבקול  לפי ה"ג
ע"ז של  שופר מדין  ה"א פ"ג סוכה מירושלמי
לכם  בו שכתוב פסול  שהוא לולב בין  לחלק
שכתוב  שופר לבין  הנאה איסורי ולא משלכם
יוצא  והוא מקום מכל  לכם יהי' תרועה יום בו 
הלך ולא מע"ז , נהנה חשוב ואינו בקולו 
אבל ניתנו , ליהנות לאו  מצות הגמ ' בטעם

בעבירה. הבא מצוה מצד עליו  חלק וכןהוא
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אבל י"ד. סי' פ"ד  ר "ה אשר"י הגהות דעת
הל ' העיטור  מבעל  הביא תרצ"א סי' הב"י
יצא, גזולה במגילה קרא אם ע"א קי"ג מגילה
וכן שופר , מדין כן  שלמד שנראה וכתב
שיוצאים  תמ "א סי' ח "א הרשב"א בתשו '
שבשניהם  הגזול  בשופר  כמו גזולה במגילה
בשו"ע  פסק וכן  גזל. דין בקול ואין בקול הם
יצא  בו ותקע שופר הגוזל  ס"ב תקפ"ו  סי'
וביאר ממנו. הבעלים נתייאשו  לא אפילו
גזל דין  קול  בשמיעת שאין כיון  סק"ט במ "ב
אע"פ  לכן  בשופר , נוגע אינו  בשמיעתו שהרי
המצוה  שבעיקר כיון  גזל באיסור בו  שתקע
אבל יצא, גזל  איסור  בה אין  השמיעה היינו
נתייאשו אפילו  בו  לתקוע אסור לכתחלה
סי' הרא"ם בשו"ת מזה וע"ע ממנו . הבעלים
יד ושו"ת ח ', סי' אלשקר  מהר "ם ושו"ת מ ',
סי' או "ח  תנינא נוב"י ושו"ת כ"ג, סי' אליהו
ושו"ת  מ ', סי' יחזקאל מראה ושו"ת קי"א,
שערים  בית ושו"ת י"ז , סי' או"ח שלמה בית
סי' או "ח  יוסף ויען  ושו"ת שמ"ז, סי' או "ח 

שצ"ג.

לשמוע או לתקוע  מצוה  אם מחלוקת

בשופרוליישביב) שיוצא הרמב"ם שיטת
בפ"א  לשיטתו הלך כי גזול 
שעיקר נ "א סי' ופאה"ד ה"א שופר  מהל'
שעיקר האומרים כדעת ולא השמיעה, מצוה
אם  ראשונים נחלקו  ובזה התקיעה. מצוה
פוסקים  ולרוב תקיעה, גם או  שמיעה המצוה
וטור הרמב"ם כשיטת המצוה עיקר שמיעה
מ"ב  עשין סמ "ג על  וחלקו  תקפ"ה, סי'
על לברך  כר "ת דס"ל  קע"א סי' משאילתות
כתב  וכן לתקוע. היא שהמצוה שופר  תקיעת
על לברך  בטעמו י' סי' פ"ד  ר "ה הרא"ש
מצותה, גמר היא עשייתה כי שופר תקיעת
בקול לשמוע מברך תקל"ד סי' לראבי"ה אבל 
בתקיעה, ולא בשמיעה שיוצא משום שופר
כמו יצא לא בעצמו התוקע שלפעמים
לתוך התוקע גבי ע"ב כ"ז בר "ה שמצינו 
בה"ג  דעת שכן כתבו וב"י והרא"ש הבור.

אבל התקיעה, על  ולא השמיעה על  לברך 
סי' מלבוש וכ "מ  ליתא. שלפנינו  בבה"ג
תליא  בתקיעה לאו  הטור כשיטת ס"ב תקפ"ה
בחדושיו הרא"ם כמ "ש בשמיעה אלא מילתא
ישראל שכל  ע"ב ט' שופר הל' לסמ"ג
אלא  אפשר  אי וזה אחת, בתקיעה יוצאים
יצא. לא שמע ולא תקע ואם בשמיעה
טעם  ביאר נ "ז  סי' ח"ה הרדב"ז  ובשו"ת
קול לשמוע מצוה כתב ר "ה שגבי הרמב"ם
כי  בשופר , לתקוע מצוה כתב וביובל  שופר
בו שקדשו  בבי"ד  אלא תוקעים היו  לא בר "ה
כתב  ביובל אבל  יחיד , כל ולא החודש את
לתקוע  מ "ע ה"י ויובל  שמיטה מהל ' בפ"י
ומצוה  היובל בשנת לתשרי בעשירי בשופר
חייב  יחיד  וכל  תחלה לבי"ד  מסורה זו
חייב  יחיד  כל  אין בר"ה כן  אם לתקוע.
יחיד אין בשבת חל  ואם לשמוע, אלא לתקוע
ליובל בניגוד  בי"ד  בפני שלא לתקוע רשאי
בשמיעה  ר"ה שמצות מכאן  בשבת, שחל
ר"ה  שגבי מהכתוב ראי' וגם בתקיעה. ויובל 
בין משמע לכם, יהי' תרועה יום נאמר 
נאמר יוה"כ גבי אבל  בשמיעה, בין  בתקיעה
משמע  תרועה שופר  והעברת שופר  תעבירו
מהר"ם  בשו"ת כתב וכן ממש. לתקוע שצריך
בין לחלק הרמב"ם בכוונת ח ' סי' אלשקר
לפרסמו כדי בתקיעה תלוי שהדבר יובל
המצוה  שאין ר"ה לבין  המצוה, עיקר  שזהו
ו ' סי' ארי' שאגת ובשו "ת בשמיעה. אלא
מצותה  נגמרה לחוד  שבשמיעה הסברא דחה
שאינו וממי ממתעסק השומע למה כך שאם
בן וחציו  עבד שחציו  מי וגם יצא לא מחויב
קול ששומע אף עצמו  מוציא אינו חורין
השמיעה  המצוה עיקר ודאי אלא השופר,
חביב  ומהר"ם תלוי. גופא בתקיעה גם אבל 
שמצות  חידש ע"א כ"ט ר"ה תמרים  בכפות
יחד שניהם ושמיעה תקיעה היא בר"ה שופר
יכול ולתקיעה השמיעה, המצוה שעיקר  אלא
שפטורים  מחש"ו  לא אבל שליח  לעשות
הרמב"ם  כדעת שלא יוצא ומדבריו ממצוה.
אלא  המצוה שאין יצא בו שתקע הגזול שופר
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שבקול משנה המגיד וביאר  הקול, בשמיעת
בלבד השמיעה שהמצוה משמע גזל, דין  אין 
מצות  חלקים שני הם ולדבריו  התקיעה, ולא
ס"ד תקפ"ו סי' הרב ובשו"ע ושמיעה. תקיעה
בכתותי  אלא ע"א כ"ח בר "ה אסרו  שלא כתב
סי' פ"ג ר"ה הרא"ש כמ "ש שיעורי' מיכתת
שאינו יצא בו ותקע שופר  הגוזל אבל  ט '
לפי  הגזולים וציצית ומצה ללולב דומה
ואין בלבד  השמיעה אלא אינה שופר שמצות
אינו בשמיעתו  שהרי גזל  דין קול  בשמיעת
בו שתקע אע"פ ולפיכך  כלל, בשופר  נוגע
היינו המצוה שבעיקר  כיון  גזל  באיסור
חובתו . ידי יצא גזל איסור בו אין השמיעה
דין ס"ב תקפ"ו  סי' המחבר  שהביא ואף
נתיאשו לא אפילו  יצא בו  ותקע שופר  הגוזל 
הטור דברי העתיק לא ממנו , הבעלים
הקול בשמיעת אלא המצוה שאין ורמב"ם
סק"ד במג"א וכ"כ בטעמם, הב"י כמ"ש
ואפשר בקול. גזל שאין  סק"ב במ "ז  ופמ"ג
וסייעתו חביב מהר"ם סברת משום הטעם

התקיעה  שהם חלקים שני זו  במצוה שיש
א  אותם לחלק אפשר  שאי צריךושמיעה לא

אחת, בבת ושמיעה תקיעה מצות לקיים
מהני. לא לחוד ושמיעה לחוד  ותקיעה

למעשה הלכה  האמור מכל המורם

מכשירי היוצא  אם ראשונים נחלקו להלכה:
בהכשרת  יש ואם מצוה כמו  מצוה
ושאר ועיבודו  שופר עשיית כמו  המצוה
ברכת  לענין  הדין והוא מצוה, משום מצות
חילוקים  שיש והגם שופר. כשעושה זמן 
היא  רווחת הלכה אבל המצות, בין  בזה רבים
מצוה, לשם להעשות צריך  אינו ששופר
כי  בו, לתקוע כשר  גוי שעשה שופר ואפילו 
היא  שופר מצות עיקר  ראשונים רוב לפי
שלא  אף גזול  בשופר יוצא ולכן  השמיעה,
יפה  בודאי מ "מ  בו. לתקוע לכתחלה ראוי
מצות  לשם ישראל ידי על  שופר לעשות

מעכב. אינו  זה אבל שופר,
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,‰‡¯�Îבבא ראה ולזקנים. לכהנים ומסרו ידו במו כתבו שמשה העותק
ע יד רש "בתרא ד"ב, כך "י אחר נקרא זה תורה ספר  עזרה. ספר  ה

עזרה " ""ספר שכן ביום , גדול וכהן בהקהל  המלך פרשת בעזרה קורין בו ָ 
(רש הכיפורים  שהונח"" הספר הוא  עזרה ספר אותו הרי שם ההקשר  פי על י).

פי  על שאף  להניח  עלינו זה ולפי כו), פסוק (ראה העדות לוחות בצד בארון
פי' וראה ב; טז, (ויקרא  עבודה לצורך שלא  הקדשים לקודש להיכנס  שאסור 
להיכנס ומותר עבודה צורך נחשבת הקהל  ביום התורה קריאת הרי  ֵ ְ ַשם),
מסוג הכלל מן יוצא  שיש להניח עלינו הכי בלאו  זו. למטרה הקדשים לקודש

" כאן: רבה בדברים נאמר כך שהרי י זה, כתב ינאי, ר' י "אמר  תורות, לי "ג  ב "ב
אותו  מוציאים שיהיו דבר לזייף יבקש שאם בארון, הניח  ואחת שבטים

זו."שבארון  לתכלית הברית ארון אל לגשת מותר  שהיה אפוא  מוכח .
˘¯‚‰]"ˆÊ ˘¯È‰ ¯"[Ï



 hi

óêíêþëê óîìò ëþí

במאנסי  דומ "ץ

השנה  ראש תפלת בנוסח הערות
הקדוש המלך

הקדוש סי 'א– הקל אמר  אם ס"ב, תקפ"ב
המ ואמר נזכר  הקדוש ותוכ "ד  לך 

בברכה  עדיין התחיל לא (אם לחזור , א"צ
תוכ "ד דמהני והטעם בשע"ת), כמ"ש אחרת
שבח כמוסיף דהוי בב"י) (מובא רשב"א כ '
ברכת  באמצע אם ולפי"ז  ברכתו, באמצע
ברכה  התחיל  המתים מחיה או  קדוש אתה
תשובה  בשבת התחיל  שהש"ץ או  אחרת
נקרא  שזה קדושה, אחר תיכף תכנת אתה
בגן המבואר  (לפי קדוש, אתה ברכת באמצע
דהקדושה  גו"ר) תשו' בסוף קנב (סי' המלך 
בשו "מ אמנם קדוש, אתה מברכת חלק הוא
ברכה  הוא קדוש דאתה כ' סו סי' ח"א מה"ת
הרי  וצ"ע), קדושה עם שייכות לו ואין  בפ"ע
וא"צ  כלום, בזה דאין  (קיד -ט) מג"א כ '
לתחלת  ואפילו  ראשונות בג' אפילו לחזור 
דבטעה  הגשם מוריד  (ולענין ברכה, אותה
לתחלת  חוזר  ברכה באמצע הוא ועדיין 
כמבואר ביה אית אחרינא טעמא הברכה,
בנשמ"א  כה כלל בחיי"א ויל"ע שם, בפמ "ג
יחזור מיהא ברכה אותה דלתחלת דכ ' סק"ג
כשח דינו ואין  כן), משמע לא ובמג"א
שלא  כמזכיר  או ס"ו) (ק"ד התפלה באמצע
מה  הזכיר דהכא סי"ב) קח (סי' המאורע מעין
כסדר , שאינו אלא זו בתפלה להזכיר  ששייך 
מעין שלא במזכיר  דאף הוא דה"ח שי' והרי
שם  המחבר על  החולקים לפוסקים המאורע
לא  אבל  שקר  במזכיר  היינו הפסק דהוי וס"ל 
חוננתו אתה כמו  היום, גם ששייך  מה במזכיר

וכיו"ב.

שלעכ"פ תוכ "ד  דאחר בשו"ע מבואר
אחרת, בברכה התחיל  וה"ה הברכה, סיום
לומר ול "ש מהברכה, עצמו סילק כבר
לראש. ויחזור הברכה, באמצע שבח  שהזכיר 

כגוןאמנם  לגמרי הברכה בדילג יל "ע
חונן אתה התחיל  המתים מחיה אחר  שתיכף
כשהתחיל (או קדוש, לאתה וחזר מיד  ונזכר 
לפי  קדושה אחר  תיכף תכנת בש"ש ש"ץ
בנשמ"א  וכן  ט ) א"א (קיט  ובפמ"ג השו "מ )
הג' דכל  כיון  לראש דחוזר כ' כה) (כלל
דכבר לראש יחזור כאחת חשובות ברכות
ברכה  שהתחיל במה מהברכה עצמו  סילק

השנה). כל  ה"ה (ולכאורה אחרת,

כחדא ויל"ע ראשונות ג' אם דסו "ס
כאמצע, יחשב לברכה ברכה בין גם חשיבי
דבין קיד בסי' מבואר והא לראש, חוזר  ולמה
בדבר לתקן יכול  עדיין  לברכה ברכה
הוי  דזה דס"ל  ונ ' במוה"ג, כגון  שמחזירין 
בפתיחה  חכמים שטבעו ממטבע משנה בכלל 
הג' דאלו חז"ל דתיקנו  כיון בחתימה, או 
מחיה  ואחר  זאח "ז , כסדרן  יהיו הברכות
התחיל והוא קדוש אתה יתחילו המתים
לחזור וצריך  בפתיחה שינוי הוי אחר בענין
מתוכ "ד ביותר הפסיק אם וכמו"כ לראש,
מנ "ל צ"ע אבל  בטעות, היתה שהחתימה כיון 

זאת.

במג"א ויש  ממ"ש לדבריהם ראיה
חשובות  ברכות דג' ברהמ"ז לענין (קפח-ח )
מעין הזכיר  שלא בהם טעה אם כאחת
מהני  לא והמטיב הטוב התחיל  וכבר  המאורע
אף  לתחלתו, יחזור רק ברכה לאותה לחזור 
גמר שלא דכ"ז מבואר שמו"ע דלענין
א"כ לרצה, חוזר  שמו"ע שלאחר  התחנונים

חונן  אתה התחיל כבר  דאם בזה יחזורכ "ש
לראש.

ובשו "מאבל לד ) (ברכות לציון בראשון 
הוי  ראשונות ג' שאמרו  דמה סו ) ח"א (מה"ת
לראש  לחזור לענין  רק לא נאמר  א' כברכה
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דכ ' באמצע כהפסיק נחשב שיהיה גם אלא
א' ברכה דילג אם ואף כלום, בזה דאין מג"א

בה. שטעה למקום רק חוזר  אינו 

באמצע עכ"פ שטעות מג"א בד' מבואר 
כ ' ובשו"מ ברכה, סיום שלאחר  מטעות קיל 
כ ' ולכן ביניהם, מהפסק גרע באמצע דהפסק
תיכף  שבת תכנת התחיל  שש"ץ שאלה לענין 
לאתה  שחוזר קדוש אתה ודילג כתר  אחר
ברכה  אינו קדוש דאתה כיון  בזה, ודי קדוש
וצ"ע  באמצע, הפסיק נקרא לא קדושה עם א'

כנ "ל . עדיף באמצע הפסיק דאדרבה

בצירוף אמנם  רק היקל לא השו"מ גם
קדושה, בשביל אלא דאינו הש"ץ חזרת דהיה
תפלת  לענין להקל הפר"ח שכ' וכעין 

תשלומין .

ש"ץ ולפי "ז  או יחיד כך: ההלכה פסק
ברכה  אחר המין  או אחרת ברכה שהתחיל

לראש. חוזר  מתוכ "ד  יותר מג"ר 

כתב בחיי ב- י) אות כד  כלל  תפלה (ה' אדם
אמר לא השנה ראש בליל  דאם
החדש  מקדשין  דאין חוזר אינו  הקדוש המלך 
י) אות כב (סי' חיים מים ובתשו ' בלילה,
בשם  תקפב) (או"ח בב"י דמפורש ע"ז הקשה

עי"ש. להיפוך יונה רבינו 

כמוך  מי – לחיים זכרנו

ואח "כבטורג- מועט דבר תחלה לבקש
לא  (ח.) תענית עי' כו' מוסיף
טובים, חיים והיינו  ומזוני, חיי אתרתי מצלינן
מת  נקרא דעני פרנסה היינו טובים דבכלל

חיים. אינן וחייו סד:) (נדרים

יש ועי ' זה מדרש דמכח  אברהם ילקוט 
דהציבור אפרים שבמטה להמנהג טעם
זכרנו , ולא ובספר וכתוב הש"ץ עם אומרים
וכן החיים, באוצר כמ"ש צאנז  מנהג (וכ "ה
את  ביקשו  שכבר  דלאחר וויזשניץ) מנהג
ועל המועט, על ויבקשו יחזרו איך  המרובה
רק  דזהו בלחש התפלל  שכבר אף ל "ק הש"ץ

את  להוציא אלא בא לא ועיקרו תפלתו , לסדר 
לומר ההמון  ומנהג עדיין, התפלל  שלא מי
יש  אם יל "ע כמוך  ומי זכרנו  גם הש"ץ עם

מקור . לזה

לא)זכרנוד- (ברכות בגמ ' עי' וגו' לחיים
צרכים  בקשת להזכיר  דאסור
בזכרנו וא"כ שרי, ציבור  דצרכי שם ובתוס'
הכלל כל  על הכונה להיות צריך  לחיים
הרי  עצמו  על  מכוין  רק דאל "ה ישראל,
זכרנו אומרים וע"כ התפלה, באמצע מפסיק
הוא  הכלל  דצרכי מזה והיוצא רבים, בל '
הכלל ע"י הוא שכבודו  מקום, של שבחו
חיים  על שהכונה תי' ובמאירי ישראל,
ורשעים  מקום, של  משבחו וזהו  רוחניים
בה' הדבקים ואתם מתים, קרויין  בחייהם
האדם  שטבע תי' עוד  היום, כלכם חיים (אז)
הם  ראשונות שג' וכיון  חידוש בדבר מתעורר
צורך חז "ל  ראו ע"כ  השנה, מכל מורגל נוסח 
הכונה  בהם לעורר  כדי דברים כאן  להוסיף
להוסיף  מותר  ובכה"ג המורגל  נוסח על גם
ולפי"ז הכונה, לעורר  הוא התכלית אם צרכים
כי  הנוסח בעיקר  להיות צריך  הכונה עיקר 
ועי' בהעיקר , הכונה לעורר רק הוא ההוספה

שכ "כ . נו ) (סי' אמת דברי יושר

רוב משמע  אי  כל תיבת

בטו "זמלוךה- בכבודך, כולו העולם כל על
הלשון , כפל  מפרש תקפב-ג) (או "ח 
פ"פ  ניתן  היה העולם כל  רק אומר היה דאילו 
ג:) הוריות (עי' ככולו רובו לומר למינים

ממש. כולו  קמ "ל 

(קרח)וברעק"א  אריאל  בנין  למ"ש ציין
(חיי  רמב"ן  ועי' קדושים, כולם העדה כל  כי
הפסוקים  דדרך  שמעני) לו אתה אם אך  עה"פ
ראיות. כמה עי"ש הענין  לחזק תיבות לכפול

מגמ 'ובטל הקשה טז.) (מגילה אורות
אחיו , לכל  ולא אחיו, לרוב ורצוי עה"פ שם
כולו משמע הוי כל  אומר  היה דאי משמע
כל דנאמר היכא בסתמא דודאי ולק"מ  ממש,
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לפרש  הכרח  אין  אם ממש, כל  על הכונה
דברים  בכמה דמקפידין בר "ה אבל  רוב,
אפשריות  איזה יהיה שלא בהדיא לפרש
בלחיים  שמקפידין (וכמו  אחרת, למשמעות
כזה  בדבר ובפרט וכיו "ב), בפתח לומר  לא
באופן לפרש ביותר מקפידין מינות של 
כן וכמו ממש, כולו לפרש הכרח  שיהיה
כיון ישראל  את בברכו  מותו לפני  רבינו משה
הדורות  לכל  גדולה משמעות זו  לברכה שהיה
ישראל . איש כל  וגו ' כלכם לומר  פירש ע"כ

מקשה ובפרדס לג) אות ז (וארא יוסף
את  רואים העם וכל טו ) כ  (שמות ממ"ש
סומים, גם דמרבה המכילתא ומפרש הקולות,
יוכל ולא כולו  משמע 'כל ' דתיבת משמע
לפרש  הוצרך  ומשו"ה המיעוט, על להתפרש
היה  ודאי דהא ולק"מ סומים, גם דמרבה
הרואים, כל על קאי דכל  לפרש אפשר 
המיעוט , גם ממש כולו  פירושו  כל אי ואפילו 
ודרש  נס, איזה שהיה לפרש צריכין היינו ולא
לגמרי, מיותר  דהוא משום הוא המכילתא
משמע  ג"כ  היה רואים והעם אומר היה דאם
תיבת  שהוסיף וכיון מפקת, מינייהו  דהי כולם
נשמע  היה שלא מה לרבות בא ע"כ  כל

וז"פ. הסומים דהיינו בסתמא

דאיתא עוד (קו.) מפסחים שם מקשה
והולך מבדיל  במוצ"ש הבדיל שלא מי שם
הרי  רביעי, יום עד  ומפרש כולו , השבת בכל
כולו הכונה אין  כולו כל  דנאמר  היכא דאף
התם  דאדרבה ולק"מ רובו, יל"פ רק ממש,
שבת  עם מתחשב ד ' יום דעד  משום הטעם
וזהו הבאה, שבת עם ואילך  ומד ' העבר 
לגבי  מתחשב ד' יום דעד  להדגיש שרוצה
מזה  (וחוץ ממש, כולו השבת כל  העבר שבת
אנכנה"ג, שתיקנו התפלה לשון לדמות אין 
הוא  תיבה כל רק להסבר  תיבות הוסיפו ולא
דקרא  לישנא כמו  והוא הרבה, בתוכו כולל
הגמ ' ללשון לחוד , חכמים ולשון  לחוד
למ"ש  דנמשך  וגם ולהסביר , לפרש שדרכם
כולו ושם כולו  היום כל א' למ"ד להלן 

נקט ע"כ הלילה, רק לא ממש כולו פירושו 
ע' ח"ב שמות פרד "י עוד  עי' כולו, הכא גם
כרך יט שנה ובהמאסף לג, אות וארא תשלה
ולדברינו גמרות מכמה שמביא ב חוברת ב

מיושב).

הקשה ובתשו' (פג) יהודא אריה גור
וגוי  שישראל  בבכור ג) (בכורות מגמ'
בכור סתם אי ורבנן ר "י מחלוקת שותפים,
דהוא, כל  אפילו  לומר  אתי וכל  משמע, כולו
בא  וכל מקצתו  אפילו משמע בכור  סתם או 
כל דלכו "ע ומשמע ממש, כולו  דבעי לומר
בכור שותפות לענין דודאי ולק"מ רוב, אינו
כולו צריך או  רק כ "ש, או ברובו נפ"מ  אין 
שכן וכיון  שו"פ, של  בשותפות די או  ממש
וכ"ש  מנייהו, חד לומר כל  אתי ע"כ
א"א  ע"כ  משמע רוב דבכור  התם להאיבע"א
מהרוב  לגרע או ממש כולו או  רק כל לפרש
שכ ' מה (ת"ג) חיים שנות ועי' בכ"ש, דדי
הר "ר פי' (וידוע הגוא"י, בדברי כעי"ז 
חמה  מביא המתגאה מארז"ל על  העשיל 
כולו על  רק המתגאה כל מפרש דהוא לעולם,
כולו על הכונה ג"כ  חמתו כל  יעיר לא וא"כ 
ג: הוריות עי' ח"ו), מקצתו  על  לא אבל 

שם. ובגהש"ס

המלך 

המלך  הש"ץ הכרזת על טעמים ו'
במקומו  עדיין כשעומד

שבעלהטעםו- מקומות בכמה שנוהגין 
המלך לומר  מתחיל שחרית
למקום  הולך ואח"כ במקומו , עדיין  כשהוא
ד ' שמעתי יושב, תיבת להמשיך הש"ץ
שהוא  כמו במקומו שכ "א להראות א) טעמים
דוקא  ולאו  הקב"ה את עליו להמליך יכול 
מי  ואפילו  הציבור, בראש עומד כשהוא
כזו בחינה (וכ "כ  וכיריים, תנור  אחורי שיושב
להסמיך כדי ב) רנד ), ע' ח "ב עתך באמונת
ית' מלכותו שמראה לנוראותיך, המלך תיבת
יראה  שלא השטן לערבב ג) נוראותיו , ע"י
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מי  לקטרג ויתחיל הקב"ה להמליך  שרוצין 
אנכי  עמי בתוך כתיב ד ) להמליך , ראויין  אלה
בתוך האדם תפלת מתקבל  יותר  כי יושבת,
ובפרט מהם, עצמו יבליט  ולא הציבור
מלך בישורין ויהי נאמר  המלך  כשממליכין
תפלתו בתחלת מראה וזה ישראל, שבטי יחד
עמהם, עצמו וכולל  מהציבור  עדיף שאינו
מנהג, בכל נשגבים טעמים יש בודאי ועכ"פ
העם  כל  שמכריזין  הטעם לפימ "ש עוי"ל ה)
שאנו המקטרג שכשישמע כדי המלך ,
בנו , להזדווג מתייראים למלך  משתייכים
ולכן המלך, של אף חרון עליהם ימשך שלא
להקדים  רוצה העמוד  אל שניגש לפני עוד

המק  הוא את בתפלתו, יפרענו שלא טרג
ו) ויפחד, המקטרג שישמע המלך  מכריז
דכשמכריזין מקארלין  ר "א הרה"ק לפימ"ש
עד אנא מלכא אי בשמים שואלין המלך 
שהוא  ולפי לגבאי, אתית לא אמאי השתא
לפני  זאת אומר אינו ותביעה גדולה בושה
כמתמרמר רק בראש וכעומד  כמתפאר העמוד 

ומתבייש.

תזכור  לזרעו היום  יצחק  ועקידת

ביצחק האומרים ז- כי טעות יעקב לזרע
לח), סי' (ריב"ש לך  יקרא
לזרע  לא אברהם זרע על  נאמר  דזה וקשה
לאו ש"מ  לעשיו א"י נתן מדלא וי"ל יצחק,
וצ"ע  ז ), תקצ"א (מג"א הוא יצחק מזרע
לזרעך ליצחק הקב"ה דמ"ש יימר  דמאן 
וכמ"ש  זרעו  במקצת דילמא זרעו  לכל הכונה
י"ל בתפלה גם דא"כ  ויל "פ חת"ס, בהג'
דהיינו המיוחדים זרעו מקצת הוא לזרעו
לפרש  צריך דבתפלה יל "ע ואכתי ישראל,
תי' מחצה"ש א] תירוצים, ג' בזה ויש יותר,
השבועה  את והקמותי ליצחק שאמר  דכיון
נאמר ובאברהם אביך , לאברהם נשבעתי אשר 
יצחק, כל  ולא זרע לך יקרא ביצחק כי להדיא
דאל"ה  לעשיו , הוריש לא יצחק גם ע"כ וא"כ 
עוד ב] לאביו, שנשבע השבועה אותה זה אין 
דמצינו ומהרי"ט) יעב"ץ בתשו' (וכ "כ  תי'

של לזכותו נחשב יצחק עקידת דנסיון בכ "מ 
גדול היה שלו שנסיון  יצחק, של  ולא אברהם
צערו היה נשחט היה שאם יצחק, משל
על לזרעו  וע"כ  ליצחק, משא"כ  תמידית
שלמה  ובחכמת חת"ס בהג' ג] קאי, אברהם
לפי  אברהם ע"ש נקרא לא שעשיו דהטעם כ '
נחשב  ולא אחריה הולכת והזרע גויה שנשא
יצחק, זרע נקרא לא ג"כ  ומה "ט לאברהם,
שלא  נשים נשאו אבות שגם דאע"פ וצ"ל 
לפני  שהיה ואף גיירום, עכ"פ אברהם, מזרע
ז ' וקבלת בטבילה היה דאז  דגירות נ ' מ "ת
לבניהם  מילה מצות קבלת וגם מצוה,
שיצוה  מה כל  לשמוע דקיבלו  ועוד אחריהם,
יוסף  פרדס (ועי' בעתיד, הקב"ה עליהם
מזה  המדברים כל שאסף מה ב-ד דברים

הענין).

(או "חלזרעח - שיק מהר"ם עי' תזכר, יעקב
(ח"א, יעקב שאילת בסו "ס רצז),
צריך דבתפלה טו "ז  ומ"ש טז), סי' ובח"ב
סתמא  לזרעו מזכירין דלכן  י"ל יותר לפרש
יעקב  זרע ליקרא ראויין  אנו  אין  דאולי
כי  סתמא לזרעו מצד יושיענו אעפ"כ במיוחד
אדרבה  אוי"ל  ראויין, אנו  הגוים לגבי בודאי
הלכה  לקבוע כדי סתמא אומרים אנו  דבר"ה
בריב"ש  וגם יעקב, זרע נקרא אינו  עשיו דזרע
יפה  תפלתינו  נפרש לא למה העיר כבר (לח )
הוא  ת"ח  אם ניכר  אדם של  דמברכותיו משום
לח , (ברכות בברכותיו  חידוש להראות וצריך 
אינו זכותו כאילו  יצחק של  כבודו  מפני ועוד 
עוד יעקב, את יזכירו  לא לכן להגין , די
לחת"ס  חותם פיתוחי עי' זו  תפלה בנוסח 
ע' יב חיים עץ ובקובץ יו"ד, תשו' בהקדמת

רפא).

וכןוהנה מנדרים (פ"ט  ברמב"ם
ראיית  (מלבד  ראיה הוסיפו  (לח) הריב"ש
יצחק  ממ"ש זרע) לך  יקרא מביצחק הגמ '
ועי"ש  אברהם, ברכת את לך  ויתן  ליעקב
להוסיף  הוצרך למה ומפרשים משנה לחם

הגמ '. במ "ש די ולא זה פסוק
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התורה קריאת

קוריןבמשנהט- דבר"ה איתא ל:) (מגילה
ובגמ ' אמור, דפ' השביעי בחדש
א' דביום חולקין די"א ברייתא מובא לא.
יצחק, עקידת שני וביום שרה פקידת קורין 
דאינו כ ' וירא) (פ' לנצי"ב דבר ובהרחב
הגלות  בזמן האידנא מיירי הי"א רק מחלוקת
שכל מאמינים שאין  האומות בין שאנו
ותלוי  בנס הוא ישראל של  הפרנסה
באומות, כמו הטבע בעניני לא במעשיהם
שכל נודע שממנה שרה פקידת קורים ולכן
עי"ש  נס בדרך  אלא אינו פרנסתם עיקר 
דיצחק  במד "ר  וכמבואר  לזה, ההסבר 
היא  וחוק (לישראל ), חוק יצא נוטריקין 
שקורים  ומה טז.), (ביצה דמזוני לישנא
דלכן רש"י לפימ"ש ג"כ  י"ל יצחק עקידת
ישראל אוכלים דעי"ז  מאכלת הסכין  נקרא

בעוה"ז .

שופרות  פסוקי

בתקע עי 'י- הללוהו שאומרים הטעם בלבוש
זולתו , פסוקים י' כבר  שיש אף שופר
(ר"ה  למ"ד דבשלמא דצ"ב הא בהקדם וי"ל 

מ"ת נגד  פסוקים די' השייכות לב.) א"ש
החכמה  בס' רמח "ל  שביאר לפי"מ לר"ה
וכן עיי"ש, דמ"ת שופר  היינו דר"ה דשופר 
העולם, נברא בר"ה הרי מאמרות י' נגד למ"ד
עם  דדוד  הילולים י' של  שייכות מהו  אבל 
בשם  תכב) (או"ח ב"י לפימ"ש וי"ל שופר,
זה  במזמור  רמז  דדוד (קמב) הלקט שבלי
הילולים  י"ב בו יש ולכן ר"ח בכל  הלל חיוב
בו אין  בתשרי דהא מרדכי מאמר והקשה
וי"ל שלה, חודש הוא השנה דראש הלל
בזה  שהרי הלילא, היינו  דר "ה דשופר 
בתקע  הללוהו  וכמ "ש השי"ת את משבחין 
הילול , מין  הוא שופר דתקיעת הרי שופר
ולאמירת  לשופר  זה דמזמור  שייכות וא"ש

מבלעדו . י' שיש אף זה פסוק

וכתובים נביאים  פסוקי 

הגם מקדימים יא- לנביאים כתובים פסוקי
מכתובים  יותר  קדוש דנביאים
התוס', כקושית להקדימם לנו היה וא"כ 
אף  בזמן קודם היו ושלמה דוד דפסוקי משום
אין לפיכך אמנם כתובים, בכלל  שהם
כמו נאמר  הקדושים עבדיך וע"י אומרים
אז כי נאמר , הנביאים עבדיך וע"י בנביאים
אינם  ושלמה דוד  כאילו משמע היה
רק  מהנביאים היו  הרי ובאמת מהנביאים,
אליהם  נאמר  לא הללו  פסקוים דברי
ענין שזהו  לישראל  מהקב"ה בשליחות
לדבר שלא הנוסח קבעו ע"כ  נבואה,
למעט שלא הכתובים שאמרו מהקדושים
גופייהו מהפסוקים לדבר רק בכבודם

לאמר . כתוב קדשיך ובדברי ואומרים

דגוים פורעניות הזכרת על טעמים ג'

אבלאין יב- פורעניות פסוקי מזכירין 
וי"ל מזכירין , דעכו "ם פורעניות
ימינך עה"פ בשלח רש"י עפימ "ש א] הטעם
אויב, תרעץ לישראל  המטיב ימין  דאותה ה'
הוא  הגוים בירידת כי בזה תלוי זה באמת כי
הגוים  רשעת שמזכיר ע"י ב] ישראל , עליית
כדאים  שאינם דאף ישראל צדקת נזכר
אנו בודאי הגוים נגד מ "מ  ח"ו לעצמם
וא"א  הגזירה יצא לפעמים ג] צדיקים,
תחתיך , אדם ואתן  נאמר  ע"ז ריקם להשיב
ע"י  נעשה וזה הגוים, על  הגזירה להחליף
בענין בזה (ועמ "ש גוים, של פורעניות הזכרת

הגזרה). רוע את מעבירין

מוסף תפלת זמן

וגו ',בגמ'יג- אינש ליצלי לא ד :) (ע"ז
מחלוקת  אסור לא דשחרית הטעם
אי  מתפללין, דציבור משום אי וטו "ז  מג"א
וצ"ע  זמנה, דהוא כיון לאחר  דאין משום
וי"ל בגמ', נמצא שלא טעם טו"ז מפרש למה
דבכל מג"א שכ ' בזמנינו  אסור  יהיה דא"כ 



ck

שעה  אחר  גמרו כבר  ישראל תפוצות
השנה  כל  אסור לא למה וצ"ב ראשונה,
ותיקין מתפללין הציבור שאין בשעה שחרית
ראית  אך ראשונה), בשעה גם מתפללין  (היום
שנדחק. מחצה"ש עי' צ"ע ברכות מתו ' מג"א

שעות לא בג' מוסף אינש ליצלי
ג' שעה על  הכונה ותוס' ולרש"י ראשונות,
שעות, הג' כל  על  כ ' הטושו "ע אבל  דוקא,
ס"ל לא בגמ ' א' דתי' דהטעם ביאר  ובמג"א
משום  נ ' דינא דמיפקד הגמ' דל' ב', כתי'

לא  למה דינא מיפקד  דלא ב' לתי' וצ"ע שדן,
משום  צ"ל ולמה חרון  שעת דהוא כיון אמר
דכל הטושו "ע חלקו  וע"כ  בתורה, שעוסק
ולא  ומפקיד  בדינו  מעיינין מתפלל שאדם
זמן שהוא ומשום חרון , שעת שהוא משום
ג' כל וא"כ בדין, רחמים אין התורה עסק
דסומכין מג"א כ ' ובדיעבד  ליצלי לא שעות
הטושו"ע  שהכריעו  לומר  דוחק אך אפרש"י,
ורש"י  כתוס' דלא עצמם מדעת חדש פי'
המג"א  רק להדיא פירשו  שלא קושיא מכח 

הקושיא. המציא

h

‰�˙Ó Ô˙Â�‰ Ì"ÂÎÚ· ÍÈÈ˘ 'ÈÁÈ ˙Â�˙Ó ‡�Â˘ Ì‡

להגאב ¯"‰‚ שאל סרנא זצ"יחזקאל  טשעבין עכו "ד אצל  גם אם שנותן "ל  ם
דמבואר אתר  על לו והשיב יחי', מתנות שונא לומר שייך לישראל  מתנה

רמ"בסמ סימן סק "ע  כיון "ט מטעם הוא  יחי', מתנות שונא  דאמרינן דטעמא ד
רש  ומאידך להוכיחו, צריך יהי' אם אותו להוכיח  יוכל  לא שוב מתנה י "דמקבל

דבעכו  כתב עה.) בעכו "(סנהדרין שייך לא  וממילא  תוכחה, מצות אין ם "ם
יחי'. מתנות דשונא הטעם

Â�˙Áהג"הר זצ"מ  שניאורסון שמעון ברוך אברהם "ר  דאמר מהא  הוסיף ל 
ע וברש "אבינו בגללך נפשי וחיתה להבין "ה וקשה מתנות, לו דיתנו י

ע אבינו דאברהם בודאי דהכוונה "הלא  ופי' מתנות, אוהב ולא בצע שונא הי' ה
א לידו הדבר  בא לא דאם אלא יחיה, מתנות דשונא מכיון הוכח"היתה במה כ 

ע אבינו אברהם שאמר וזה הוא , מתנות דאצל"ששונא  בגלל נפשי וחיתה ה
הנ"עכו  חשש שייך לא ל ."ם

[‰ÚÂÓ˘‰ ÈÙÓ]

:‰¯Ú‰

‡ÏÙ� וחיתה עלמא בהאי בעבורך לי ייטב למען צג :) ב (תיקונים חדש זוהר
דאתי. לעלמא בגללך נפשי

(או ¯‡‰ פתים שבעכו "מנחת שיתכן תצח) סימן מתנות "ח שונא שייך לא ם
דהקב  משום בשבת "יחי', שבירושלמי והביא לישראל . ממונם וויתר  ה

ה "(פ  מי "א  שאחד משמע  מעכו "ד) מתנות יקבלו שלא הוא שגזרו דבר ם,"ח
מעכו  מתנה לקבל  דמותר  משמע  דילן שבגמרא  (כד.)"אלא  בביצה שנאמר  ם

שאין  אלא  הם, מותרין ואמר גמליאל  לרבן דגים שהביא אחד  בנכרי מעשה
ופירש  ממנו, לקבל מתנה "רצוני לקבל  דמותר משמע  שונאו, שהיה משום י

שר אלא  ממנו."מגוי לקבל  רצה לא  ג 
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העין  ראש - זתים" "שתילי  ק "ק רב

חלקים  ג' מרים באר פירוש עם זתים" "שתילי ומח"ס

גדליה  בצום מילה ברית
הכהןנשאלתי  גמליאל הג"ר מידידי

אני  גם (מח"ס שליט "א רבינוביץ
דהביא  בהא המועדים) על  יוסף ופרדס אודך ,
בסימן ט "ז  בשם זתים" ה"שתילי רבינו 
צריך גדליה בצום מילה אירע אם תקמ "ט 
שפעם  כיון תעניתו  להשלים ברית בעל 
ג' ביום להתענות וגזרו  דחוהו  ראשונה

בת"ב לעו משא"כ  הדחיה לנו  נראה אין  לם
הדין מה ע"כ לכל  נראית שהדחיה שנדחה
משלים  ברית בעל האם שנדחה גדליה בצום

ע"כ . לא או תעניתו 

שהדחיה ואשר כיון לומר  היה נראה
הדחויין צומות משאר  שנא מאי לכל  נראית
דיש  ואף תעניתו  משלים אינו ברית שבעל 
ובעל דחוי, בעיקרו גדליה דצום כיון  לומר
גדליה  בצום גם א"כ  תעניתו  משלים ברית
סברא  יש גיסא מאידך כן , הדין יהא שנדחה
גדליה  צום עיקר  כל  למעשה דאדרבא לומר
שבעל תשרי בג' דאמרינן ודיינו  הוא, דחוי
דחייתו שאין  בגלל תעניתו משלים ברית
כאשר עלה, להוסיף דלא והבו  לכל  נראית
ביום  גדליה צום שאז בשבת תשרי ג' חל
לכל ונראה דחוי שהוא תשרי, ד' ראשון 
תעניתו משלים אינו ברית שבעל שמסתבר

הוא. שלו טוב דיום

שאחרשוב  היטב" ב"באר  ראיתי
וכ "מ וז "ל  כתב הנ"ל הט "ז  דברי שהביא
וכו ' נטע רבי דמגילה בפ"ק דאמרינן  ממאי
ואידחי  הואיל  וכו' באב תשעה לעקור  וביקש
חשוב  גדליה דצום איתא ואם וכו' אידחי
צום  עקר  לא איך  מעיקרא רבי כן  אם נדחה,
מעיקרא  דהתם לומר  כרחך על  אלא גדליה

שנהרג  כיום לעולם לעשותו עלייהו  קבלו כך
ע"כ , אהרן  יד עיין נדחה חשיב ולא ממש בו 
סיבת  הדבר  שסיבת לומר  כוונתו  שנראה
אבל השנה, בראש גדליה הריגת זהו  התקנה
אינו א"כ  תשרי בג' לצום בפועל התקנה
מעיקרא, התקנה הוא כך  כלל, נדחה חשיב
כשחל שנדחה, גדליה שבצום פשוט זה ולפי
תשרי  בד ' גדליה צום דאז בשבת תשרי ג'
תעניתו משלים אינו ברית ובעל  נדחה דחשיב
מיד שכתב מה אם עיון  צריך דעדיין אלא
אם  וכו' משמע וכן  הט"ז, דברי  שהביא אחר
הט "ז בדברי גם הכוונה שזו  לומר רצונו
שלא  הדין לעצם רק ראיה שמביא או עצמו,
שזה  נוטה ויותר וטעמו, אחד  וכל דחוי חשיב

הט "ז . בדברי נמי ההבנה

שכתב אלא דממה להאיר יש דעדיין
ולמה  באב תשעה לעקור ביקש דרבי להוכיח
שצום  שבהכרח  גדליה צום לעקור ביקש לא
עמדו כבר  הנה נדחה, חשיב לא גדליה
שבעה  לעקור  ביקש לא רבי מדוע המפרשים
בשבת  באב תשעה כשחל שהרי בתמוז , עשר 
עשר שבעה גם שנה באותו אזי ונדחה,
בענין , ונדחקו ונדחה, בשבת חל  בתמוז 
החומרות  את לעקור  שביקש כתבו  בתוספות
לתרץ  שכתבו  ויש באב, תשעה בצום שיש
ביקש  לא ולכן  העם ברצון  תלוי צומות דשאר
מגילה  אבן" ב"טורי ועיין  שרצו כיון  לעקור 
שמזה  איה להביא אין זה ולפי ואר"מ, ה.
דצום  גדליה, צום לעקור  רבי ביקש שלא
הדין ועכ"פ נדחה, שלא צום חשיב גדליה
משלים  ברית בעל  גדליה שבצום אמת
נדחה  גדליה כשצום נראה, ומאידך  תעניתו,
וי"ל . תעניתו  משלים אינו  ברית שבעל וכנ "ל ,

h
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השעיר  המשלח יהי' איש  בענין

למי במשנה  לשעיר  מסרו  דיומא) ששי (פרק
כשרים  הכל לעזאזל . שמוליכו
קבעי  גדולים הכהנים שעשו  אלא להוליכו 
וכ"ה  להוליכו, ישראל  את מניחין היו לא
ע"ש  ה"ז) (פ"ג יו"כ עבודת ה' ברמב"ם
דהו "ל צ"ע והוא כלשונה, המשנה שהעתיק
למעשה  לן איכפת ומה ההלכה רק לפסוק
חדשים  בתוס' וראה ( במאירי (ועי' עשו . איך 
שמה  (וכמדומני בזה שעמד  משניות על 

הרמב"ם). לשיטת יעלה לא שם שתירץ

שהצבורונראה  דבזמן ללמוד  יש דמזה
לבחור צריך  לכתחילה בודאי לשלוח  צריכין 
בזמן שאף החינוך בספר וכמדומני בכהן,
צריך מקום לאיזה ס"ת כשמוליכין  הזה
לוי  אף או  כהן יהא הס"ת שהנושא לכתחילה
יהי' דהאיש גדול כהן שדקדק מה וא"כ  ע"ש.
מדין זה אין כהן  יהא השעיר  את המשלח 
אלא  לזה כשרין הכל  דבאמת היום עבודת

כהן . יהא שליח  מדין 

דסוטה וראה י"ט.) (דף סוטה בתוס'
כהן דבעלמא תנופה, עושין  כהנים ב' גדמות

ע"ש. האשה יד תחת ידיו  מניח 

בס'והגאון ז "ל  ראפאפורט  דוד ר'
עמד י"ח) (סימן  קדשים עניני על  דוד מקדש
ישראל אף הא כהנים ב' צריך אמאי בזה
וע"ש  הסוטה. של  במקומה לעמוד יכול 

ד ע"ש שרצ"ל  בזר  ואסורה עבודה הוי תנופה
מניפין . בעלים איך דא"כ  טובא ונדחק
כהן , להיות צריך דשליח  פשוט ולמשנ"ת
ענין דיש מילה) (ה' עמדין מהר"י בסדור ועי'

וכהנ "ל . כהן שהוא מוהל  אחר  להדר 

בקשת והאמת אחר  להאמר, ניתן
והדבר לק"מ דוד, המקדש הגאון  מכ' מחילה
גודמות  בסוטה התנופה שבמקדש פשוט
אמרו ובפירוש כהנים בשני נעשית בודאי
בעזרה  וה"ה מנין במזבח  זר  בכמ "ק בש"ס
את  שמוליך  השעיר שליח ושאני זר. אין 

ופשוט . ממקדש רחוק לצוק השעיר 

h
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Â‚‰�.בראשית עם ישראל  כל לעיני בסופה, התורה ראש לחבר

‰�‰Â וזה הטבע ומשדד  העולם בורא  האלקים הוא שד' לדעת התורה עיקר 
זו. לבירה ומנהיג אדון שיש האמונה ויסוד  עיקר 

‚‰Â�·Â לאלוה "באומה עצמו מחזיק אז מופת ובעל גודל  שהוא  מי שאם ע
אדמה  שאמר ונבוכדנצר  צור מלך וחירם מצרים מלך פרעה וכמו

מרע כן ולא לחזק "לעליון, רק עשה שעשה מה וכל  מה, ואנחנו שאמר ה
שעשה  וגו' והמופתים האותות לכל הכתובים: פי' וזה ישראל בלב ד' אמונת
אשר והגשמי הרוחני בעינם שיראה ישראל  כל  לעיני להנציח רק היו משה

וגו'. א ' ברא בראשית
‚‰]"ˆÊ ÏÚÒÓ‡ ¯È‡Ó ¯"[Ï



fk

ê−îñë ö³òî− ëþí

לייקואד  רא"כ

עונות  למקצת תשובה מועיל אי
ביוהכ"פ  תשובה

שערכ' י"ד , אות שע"ב בשע"ת יונה רבינו
אדם  להעיר מה"ת מ "ע שיש י"ז  אות ד'
מכל שנ ' ביוהכ"פ בתשו' לחזור רוחו  את

תטהרו . ה' לפני חטאתיכם

תשו 'וצ"ב של  המ"ע בין  החילוק מהו
מבארים  ואחרונים מיוהכ"פ. השנה, כל של 
ואילו תשובה, הוא העיקר  השנה שבכל
הוא, ונ"מ הטהרה הוא העיקר ביוהכ"פ
ובכל התשו ', עיקרי כל בעינן שביוהכ"פ
הוא  והביאור  תשו' של בפרטות סגי השנה

טהרה  בעינן בעינןשביוהכ"פ ולפיכך גמורה
סגי  השנה כל משא"כ תשו ' של  חלקי כל
יצחק  פחד  (עיין תשו '. מצות לקיום בחרטה

א'). אות ל"ג מאמר  ר"ה

אם ועוד השנה שבכל  אחרונים כ ' נ "מ 
המצוה  קיים א' עבירה על  רק תשו ' עשה
מכל כתוב יוהכ "פ של תשו' במצות משא"כ 
הוא  המצוה קיום תטהרו ה' לפני חטאתיכם
עבירות  כל  על  תשו' שעשאה באופן  רק

שבידו .

התשו 'ועיין נתיב עולם נתיבות מהרי"ל
תשו ' דמהני מפורש שכ ' ובפרק ד "ה פ"ו

חטאים. למקצת

ז)הגר"י (אגרת ישראל  באור סלנטר 
אחת  בעבירה שאפילו יותר , עוד  חידש
שונים, ובמצבים בזמנים עליה שעובר עצמה,
שעובר הזמנים מן  מקצת על תשובה ועושה
עושה  אינו זמנים מקצת ועל זו . עבירה
מלאכות  שיש שבת בשמירת וכגון  תשובה,
כל שלא מלאכות ויש בהם לעמוד  לו  שקשה
להשמר עצמו  על מקבל והוא קשה, כך
בעיניו , הקלות מלאכות מאותם לפחות
להבא, על  אמיתית ובקבלה החטא בעזיבת

בחינה, באותה גמור  תשובה בעל הוא הרי
נחשב  זה הרי העבירה מן חלק ולאותו

גמורה. לתשובה

שערוהנה (למבי"ט , אלקים בית בספר 
חז "ל שאמרו מה לבאר כתב פי"ד ) התשובה
שזדונות  תשובה 'גדולה (פו:) במסכתין 
משום  הוא בזה שהטעם כזכויות', לו  נעשות
אחד בכל תשובה של עשה מצות שקיים
נעשות  העוונות ולכן ממנו, ששב מהעוונות
ועושה  לו שיש העוונות שלפי כזכויות, לו
מצוה  לו  יש עכשיו הרי תשובה, עליהם
וכן מהם. אחד כל  על  התשובה מצות שקיים
חיי  (פרשת גומא בתיבת מגדים הפרי כתבו
הלשון בשמירת חיים והחפץ ד ) אות שרה
שמצות  שנקטו בדבריהם ומבואר  פ"א). (ח"ב
וכנגד בנפרד, עבירה בכל מתקיימת התשובה
ולא  מצוה. קיום עכשיו לו  יש עבירה כל

שבידו . עבירת מכל לשוב בעינן

פ"זאבל התשו' שער הלבבות בחובת
תשו ' דמקצת מפורש התשו ' וממפסידי ד "ה
בשרץ  כטובל  והוי מהני לא עבירות קצת על 
שם  וכ"כ השני, והחלק ד"ה פ"ב וכ "כ  בידו,
חטאים  כל  עזיבת שצריך ותנאי, ד"ה פ"ה
תשו ' דחלוק בע"א לבאר ונ' בידו. שיש
פ"ה: יומא בגמ ' דעיין  השנה. מכל  מיוהכ "פ
וחכמים  מכפר יום של עיצומו  ס"ל  דרבי

חולקין .

בכללויש  ס"ל  לא חכמים אם לחקור
ג"כ ס"ל דאנן או  מכפר, יום של עיצומו 
תשו '. ג"כ דבעינן רק מכפר  יום של  עיצומו

תלוי ובפשטות ורבנן  רבי דמחל ' אפ"ל 
יום  שהוא הכיפורים יום קביעות בעיקר 
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דב  רש"י שכ' כמו  משום הוא אם רים סליחה
כלים  נמצאו יום מ' עוד עשה י"ח  ט '
לישראל הקב"ה נתרצה ביום בו ביוהכ"פ
ולכן כדבריך סלחתי למשה וא"ל בשמחה
ענין שכל  ומבואר  ולסליחה, למחילה הוקבע
ה' שנתרצה לאחר התחיל  יוהכ"פ כפרת
פ"ד זוטא ובתדב"א העגל חטא אחר לישראל 
ימים  אותן כל  נוהגין  ישראל  דהיו מוסיף
להם  השיב והקב"ה בוכים והיו תענית
יהיה  זה יום דגם וא"ל  התשובה שתתקבלו
ילקוט וכ "כ  הדורות. כל סוף עד  כפרה יום
תלוי  לפי"ז וא"כ  שצא רמ"ז שמות שמעוני
וכך חכמים שיטת וזהו בתשובה יוהכ"פ

קיי"ל .

החינוךאבל מש"כ  עפ"י יל "פ רבי שי'
יעדו העולם בריאת דמתחילת קפ"ה מצוה
רק  ולא סליחה ליום נקבע שיוהכ "פ הקב"ה
ח ' ג', ב"ר, מד "ר  וכ "כ  העגל  חטא לאחר 
על שקאי א' יום בוקר, ויהיה ערב ויהי
הוקבע  העולם שמבריאות ומבואר יוהכ"פ
לרבי  ס"ל  ולפיכך  סליחה ליום זה יום

מכפר . יום של  שעיצומו

ב'ועיין  מאמר להמאירי התשו' בחיבור
או מכפר שהוא שאמרו מה שכל שכ ' פי"ג
בכולם  הכוונה מיתה או  יסורים או  יוהכ"פ
התעוררות  מחמת ביוהכ"פ וכלו' תשו', שע"י
שאת  ביתר  תשו' לעשות מגיע אדם היום
וכיון השנה, ימות בשאר תשו ' היה מאם
תשו ' משאר  מעולה ביוהכ "פ שעושה שתשו '
ויוהכ"פ  יותר מועיל הוא לכן  השנה כל של 

ומיתה. יסורין  לגבי הוא וכן  מכפר

חטאת וכ"ה  ד"ה פ"ה: יומא במאירי
דה"ה  וכ' ביוהכ "פ, נמצאת התשו' שתכלית
פרגוד שאין עת בכל מכפרת גמורה תשו '
שהיא  הדברים סתם אלא התשו ' בפני ננעול
מבשאר ביוהכ"פ יותר  שלימה נמצאת
דכל ס"ל  דרבנן  מבואר  ולפי"ז  הזמנים
ס"ל ולא תשו ' הוא יוהכ "פ של  התכלית

תשו ' רק אלא מכפר כיפור יום של  עצומו 
וה"ה  מעולה, תשו ' הוא דביוהכ"פ אלא מהני

מהני. שנה בשאר מעולה תשו ' עושה אם

שלאבל ועצמו  כ ' ה"ג פ"א תשו ' בר "מ 
יש  לרבנן דגם מבואר  לשבים, מכפר יוהכ"פ

שב. דבעינן  אלא מכפר  יום של עיצמו 

עם וכ"כ מכפר יוהכ"פ המשנה לשון
גם  יוהכ"פ של עצמו דיש דמשמע התשו '

לחכמים.

לחכמים ולפי "ז  רבי בין המחל' אין 
של עצמו  יש לחכמים אלא הקצה אל מקצה

תשו '. שיש ובתנאי מכפר יום

סדרולפי "ז  וכל  וידוי שיעשה א"צ
תשו ' וא"צ יוהכ"פ, לכפרת התשו '
שכל משום התשו ', סדר כל  עם בשלימותה
אבל תשו', של  מכפרה הוא התשו ' סדר
שגופו מחטאו , ששב מספיק יוהכ "פ לכפרת
שיפסיק  תנאי שיש ורק מכפר יוהכ"פ של 
ול"צ  בידו ושרץ טובל  יהא שלא לחטוא
יוהכ"פ  יצחק פחד  וכ "כ  מכפר בתורת תשו '

י"א. אות ג' מאמר 

כפרת וזה  שכל  שכ ' כהמאירי לא להדיא
תשובה  יש שביוהכ "פ מפני תלוי יוהכ"פ

גמורה. תשו' שצ' פשוט  ולדבריו שלימה

תרכ"ב ועיין עמוד שיחה דרך בספר
בכל הכרה מחוסר  חולה שהיה מי שכ '
שכיון תשו', לעשות בידו הוה ולא יוהכ"פ
של עיצומו  תשו', מלעשות הוא שאנוס
אינו של חסרון  שאין עליו , מכפר יוהכ"פ
בספר וכ"כ אנוס שהוא כוון תשו' עושה

י"ט . סי' יצחק להפחד הזכרון

תשו 'ולפי "ז  במצות דנתחדש מה א"ש
השנה  דבכל השנה מכל יתר  יוהכ "פ של 
תשו ' במצות משא"כ תשו', גדרי כל בעינן
פרטים  בכל  תשו' דאי"צ נתחדש יוהכ"פ של 
ולא  סגי רשעים זבח יהא שלא רק תשו ', של 

קאתי. קולי

h
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ירושלים 

כיפור  ביום במנחה עריות פרשת קריאת
תורה ולומדי  לוי שבט  מעלת

נוראים פרשת מכל לקחים ללמוד יש העגל
אליעזר דרבי בפרקי דהנה ה', בעבודת
ישראל כלל  תורה שבמתן כותב מ "ו ) (פרק
עד ועצומות גבוהות למדרגות ונתעלו  עלו
צריכים  והיו השרת, כמלאכי שנעשו  כך כדי
וכאשר ועד , לעולם הללו בדרגות להשאר
העצמה  מעלתם כל את הפסידו  בעגל חטאו 
"ר ' וז "ל : אדם. כבני להיות וחזרו והנשגבה,
הר על הקב"ה כשירד  אומר ערך  בן אלעזר 
ששים  עמו ירדו  לישראל  התורה ליתן סיני
של ריבוא ששים כנגד מלאכים של ריבוא
ועטרו ופטרות זינות ובידם ישראל , גיבורי
אותן וכל המפורש, שם כתר ישראל כל את
טובים  היו מעשה לאותו באו שלא עד  הימים
בהם  משל  ולא השרת, כמלאכי הקב"ה לפני
אדם. כבני צואה השליכו  ולא המוות מלאך 
עליהם  הקב"ה כעס העגל  מעשה שעשו  וכיון
כמלאכי  שתהיו הייתי סבור  להם ויאמר 
ובני  אתם אלוקים אמרתי אני שנאמר השרת,
תמותון כאדם אכן עכשיו כולכם, עליון 

תפולו". השרים וכאחד

תורה ובאמת במתן  שאם פשוט  הדבר 
שעלו מאיליו ברור  ה', קול  את לשמוע זכו 

ממש. השרת כמלאכי ונעשו ונתעלו

עמיקתא לבירא רמא  מאיגרא

שבכאלווהנה  להיות צריך  היה הסברא לפי
מקום  אין  וגבוהות רמות מדרגות
של מציאות שם שייך  ולא לשלוט, לשטן 
רק  שלא רואים אנו למעשה אבל  חטא.
בחטא  נכשלו אלא חטא, בסתם שנכשלו
ולטמטם  לטשטש הצליח  שהשטן העגל ,
עליו שנאמר  העגל, את שעשו  עד אותם

שם  שעשו  ופרש"י לצחק" "ויקומו  בפסוק
זרה  עבודה החמורות עבירות הג' כל  את

היתכן ? אהה! דמים. ושפיכות עריות גילוי

בכאלוהרי  שייך איך פלאות פלא זה
חטאים. כאלו  ולעשות ליפול  דרגות

היצראלא מלחמת מהו מכאן רואים
ומדיח מסיט הוא שהיצה"ר האדם, עם הרע
לבירא  רמא מאיגרא להפילו  האדם את
החלשים, את להסיט  לו די ולא עמיקתא.
משקיע  הוא רמא באיגרא שהם אלו גם אלא
עמיקתא  בירא עד  להפילם הכוחות כל את

פחות. לא

למצבינוויש הזה הדבר  את להמשיל 
שכאשר רח "ל  מחבלים שמסתובבים היום,
רק  מסתפקים לא הם אדם, בבני לפגוע באים
נוראה  באכזריות אלא האדם, של  בפציעתו 
אותו רח "ל . הסוף עד ולחבל  להרוג באים הם
את  להפיל  שרוצה המסיט  היצה"ר  הוא הדבר

תחתית. שאול עד האדם

חייב וכל שהוא דרגה באיזה אחד
גדולים  רחמים ולבקש בצורה כחומה לעמוד
חטאת  לפתח  כי היצה"ר, אחרי יתפתה שלא
רק  הוא היצר  של ומגמתו מבטו  וכל רובץ,
שזוכים  וככל למטה. למטה האדם את להפיל
כך גבוהות, יותר דרגות ולהשיג להתעלות
שלא  עז וביתר  שאת ביתר לשמור צריכים

היצה"ר . אחרי ליפול 

*

והנשגב והנה הקדוש ביום כיפור, ביום
בתורה  קוראים המנחה בתפילת
כל הרי פלא הדבר  ולכאורה העריות. בפרשת
הוא  כיפור  ביום שהוא מצב באיזה יהודי
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כאשר ובפרט  גבוהה, יותר  לדרגה מתעלה
לבין סמוך  מנחה תפילת זמן  כבר  מגיע
היא  ההתעלות היום סוף של  השמשות
באותם  לגשמיות מקום אין  וכמעט גבוהה,

רגעים.

ברגעים ומעתה  דווקא מדוע מובן  לא
עריות, פרשת בתורה קוראים הללו הנשגבים
שייכים  אינם ישראל כלל רוב עכשיו  הרי
מפושטים  ככולם רובם הללו , לחטאים עכשיו
המקום  וזה הזמן  זה וכי הגשמיות, מעניני
היו הסברא ולפי עריות. איסורי את להזכיר
של ענינים דברים באותו לקרוא צריכים
פרשת  כאן נכנס ומה וכדומה, בה' דבקות

עריות.

הנשגבים ונראה ברגעים שדווקא לומר 
ולומר ואחד אחד כל  את לעורר  באים הללו 

אורב  שהשטן לך, "תדע ונורא, גדול יסוד לו
שעכשיו ואפילו  תחתית, לשאול  להפילך  לך
זאת  בכל גדולה רוממות של  במצב אתה
הכח בכל  ונלחם שקט, ולא נח לא היצה"ר
ביותר השפלים בחטאים אותך  להחטיא
ובגבורה  בעוז  תתאזר  ולכן  עריות. כגילוי

הוא להרחיקו זה ודבר וכל". מכל  ולהבריחו 
באמת  ה' עובד  לכל  האמיתית העבודה
גבוהה  רוממות של  במצב שאפילו להכיר 
יכול היצה"ר מנחה, בשעת יוה"כ כמו  מאוד 

גדולים. לחטאים לאורבו 

בפרשת וזה רואים שאנו הגדול הלימוד 
פיתויי  כל נגד  בצורה כחומה לעמוד העגל ,
להפיל אורב היצר שהיא דרגה בכל כי היצר ,

תחתית. לשאול האדם את

* * *

התורה" במעלת  - היה כשר  השבט "כל

לה'"ויעמוד מי ויאמר  המחנה בשער משה
לוי". בני כל אליו ויאספו אלי,

כ"ו). פסוק ל "ב (פרק

שכלופרש"י, מכאן  לוי, בני "כל
כשר". השבט

שכלולכאורה  הדבר סוד  מהו  לעיין יש
נגד בצורה כחומה לעמוד  זכה לוי שבט 
היה  היצר של  הפיתוי הרי הרע, היצר  פיתויי
שכלל שרואים כמו  ואיום נורא זמן באותו
ובוודאי  נגדו, לעמוד  הצליח לא ישראל
ונוראה  גדולה תעמולה שם עשו רב הערב
לוי  שבט ואיך  לחטוא, העם את לגרור  כדי
להגרר ולא בכשרותם לעמוד הצליח כולו
פיתוי  הוא שהכל ולהכיר הרעש אחרי

בעגל . לחטוא ולא עינים ואחיזת

תבלין תורה 

שאפשרונראה  היחידי הכח דהנה לומר
כח הוא היצה"ר  נגד בו לעמוד

פיתויי  כל  נגד  תבלין  היא שהתורה התורה,
להכשל ולא ללכת אפשר  ומכחה היצה"ר
בתרא  בבבא ובגמ ' ומכשול. פיתויי בשום
איוב  בקש רבא "אמר  איתא, א') ט"ז (דף
(מדינו הדין מן  כולו  העולם כל  את לפטור
הקב"ה  ע"י הן  שאנוסין לומר הקב"ה של 
לא  כי דעתך על  קאמר והכי יצה"ר  שברא
רש"י), רשע, הייתי לא חפץ היית אם ארשע
בראת  וכו ' עולם של  רבונו לפניו אמר
לפיכך יצה"ר  ידי (על רשעים בראת צדיקים
הן אנוסין יעכב, מי כי מידך ניצול אין 
ומאי  ידך. על מעכב מי רש"י), החוטאין,
יצה"ר הקב"ה ברא וכו' חבריה ליה אהדרו 
תורה, לו  ברא ופרש"י, תבלין ". תורה לו ברא
עבירה  הרהורי את מבטלת שהיא תבלין  הן 
משכהו זה מנוול בך  פגע אם בעלמא כדאמר
הלכך כו', נימוח  הוא אבן אם המדרש לבית
עצמן". להציל יכולין שהרי נינהו אנוסין  לאו

היוומעתה שלא לוי ששבט  לומר  יתכן
בסוף  רש"י שכתב כמו מצרים בשיעבוד
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מלאכת  "אבל  ד') פסוק ה' (פרק שמות פרשת
לוי  של  שבטו על  היתה לא מצרים שעבוד
בתורה, ועסקו הזמן באותו  ישבו  והם וכו '",
נגד לעמוד הצליחו  ובזה תבלין  לתורה זכו 
העגל . בזמן שהיה הנוראים היצר  פיתויי כל
ועוסק  שיושב אחד  שכל  הוא בזה והיסוד 
להשיג  התורה בכח  להתעלות זוכה בתורה
ברורה  השקפה לו נותן  וזה תבלין , תורה
ויראה  היצר אליו יבוא כאשר שאפילו וחזקה
יודע  הוא הרי נוראה ותעמולה סערה רוח  לו
יתפעל ולא יזוז  ולא השכל, ומהו  האמת מהו
בדעתו איתן  יעמוד  הוא אלא עיניו, ממראה
וזהו בוראו. רצון  את לקיים בשכלו  ואיתן
שהיה  התורה שבכח לוי לבני שהיה הסוד
כל זכו ועי"ז האמת, את והבינו  ראו  הם להם
וממילא  הסוף, עד  בכשרותם לעמוד השבט 
מיד אלי לה' מי אמר רבינו  משה כאשר
היו שבודאי וכמובן לוי. בני כל אליו  ויאספו
ולא  חטאו  שלא רבים עוד  ישראל  בכלל 
את  היה לוי בשבט  אבל  העגל , אחרי נגררו
כל זה ובכח  בתורה מצויינים שהיו המיוחדות

בעגל . חטא ולא היה כשר  השבט 

העגל  לפרשת לוי  קריאת

פרשת הנה  של  העליה שאת בהלכה מובא
בקיצור שכתב כמו  ללוי, נותנים העגל
תשא  כי "בפרשה ד'), סעיף ע"ח  (סימן שו "ע
ומשרתו עד העגל  פרשת כל הלוי עם קורין 
היו לא לוי בני כי והטעם וגו', יהושע
כהן היה שלא במקום (וגם העגל". בעשיית
עימו להמשיך  צריך  כהן, במקום ללוי וקראו 

העגל). פרשת אחרי עד  הראשונה העליה את
את  להם שהיה לוי לשבט  כבוד שנותנים וי"ל 
בעוז השטן פיתויי נגד  לעמוד  הגדול  הכח
לעלות  אותם קוראים ולכן ותעצומות,
והנפלא  הגדול  הדבר על לרמוז  העגל  לפרשת
במלחמה  את כאן  לנצח  הצליחו שהם הזה,

היצה"ר . עם הגדולה

בוראו  אלא הרע ביצר שמכיר מי אין 

כדי והנה התבלין  היא שהתורה זה ענין 
את  בזה להביא ראוי מהיצה"ר, להנצל
שהאריך ה') (פרק ישרים המסילת דברי
תבלין תורה של  הזו והתרופה הרפואה בענין
להנצל שמועיל  היחידי התבלין  שזהו
שמו יתברך הבורא כי "וזה, וכתב מהיצה"ר ,
התורה  שברא הוא באדם, הרע היצר שברא
הבורא  שאם הוא פשוט  והנה וכו '. לו תבלין
אפשר אי זו , רפואה אלא זו למכה ברא לא
בלתי  המכה מזאת האדם שירפא פנים בשום
זולתה  להנצל  שיחשבו  ומי הרפואה, זאת
כשימות  לבסוף טעותו  ויראה טועה אלא אינו
שדרש  לחולה דומה זה למה הא וכו '. בחטאו 
סם  שיקח  לו ואמרו חוליו והכירו ברופאים
במלאכת  ידיעה לו שתקדם מבלתי והוא זה,
שיעלה  מה ויקח ההוא הסם יניח הרפואה,
החולה  ימות הלא הסמים, מן  במחשבתו 
שמכיר מי אין כי הזה, הדבר כן ודאי. ההוא
אלא  בו  המוטבע ובכחו  הרע היצר בחלי
לו שהרפואה הזהירנו והוא שבראו , בוראו 
שיקח מה ויקח יניחה איפוא מי התורה, היא

וכו'". ויחיה זולתה

h
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נ.יד  מאנסי ומח "ס דומ"ץ 

דיומא בעניני קצרות שו"ת
הכהןאד"חא) הי' הקדוש שביום לי שאל

בביהמ"ק  העבודות כל עושה גדול
עתי  איש ביד  נתן  לעזאזל השעיר להביא חוץ
התורה  קריאת הכה"ג קרא זו ובשעה לשלוח,
שב' כתיב סח:) (יומא ובמשנה בביהמ "ק,
הכה"ג  שראה ומי אחד , בזמן היה אלו  דברים
שנוטל השליח לראות יכול הי' לא קרא
לעזאזל השעיר שראה ומי לעזאזל , השעירו
ושאל בקריאה, הכה"ג לראות יכול הי' לא
אחד פעם איך לראות לא לאחד  הו"א וכי ע"ז
עבירות  וכל  לעזאזל השעיר נוטלים בשנה
יותר הרבה זה עדיף לא וכי ע"ז , הלך
בכל קריאת שיש בקריאה, הכה"ג מלשמוע
למשל הי' שאם לו ותי' וחמישי, שני יום
קורא  פלוני או פלוני הרה"ק פע"א שומעים
אז והי' זה, מקשים הי' לא התורה קריאת
אנשים  לכמה יותר חשיבות שיהי' מובן 
הקדוש  ביום קורא גדול  הכהן היך לשמוע
לעזאזל . בשעיר  עתי איש מלראות יותר  עדיף

ישראלשאלניב) שהמנהג אחד  זקן 
מכתב  לחבירו  אדם שכשכותב
לברכו מוסיף תשרי אלול בחודש וכו '
טובה  'שנה או  טובה' וחתימה 'כתיבה
או המכתב בראש זה האם וכו', ומתוקה'
המנהג  למהרי"ל  ע"ז  והתי' המכתב, בסוף
הגרשוני  עבודת ולשו"ת המכתב, בראש
מזקיני  ובסידור המכתב, בסוף זה (בהקדמה)
ובמטה  ס"ב) אלול  חודש (דיני היעב"ץ
בתחילת  לכתבו  שאפשר  כותבים אפרים

בסופו . או  המכתב

מאנדלשמעתיג) יהושע הרב הגה"צ מזקיני
אברהם  בני אבד"ק שליט "א
זי"ע  חיים האמרי הרה"ק מרבו ששמע מב.פ.
ישראל אהבת בעל הגה"ק אביו  בשם
וואס  יוד 'א בזה"ל : שאמר זי"ע מוויזניץ

א  איז  המידות' 'שבירת אויף נישט ארבעט
הוא  מדותיו  על עובד שלא (אדם כלי' שבר 
הנועם  זקיני כוו ' זה ואולי כלי), שבר 
'האדם  טז) (אות קטן  בצעטיל  זי"ע, אלימלך

הטבע'. את לשבר רק נברא לא

ר"ת עוד שעשיר  הנ"ל בשם לי אמר 
עושר נחשב שזה ר'גלים י'דים ש'יניים ע'ינים

מהנ "ל . הכל  לו  שיש מי

שאומרשמעתיד ) יחוד  בלשם אומר אחד
בסידור , שכתב כמו וכו ', ה"א י'
דבמשנה  ק"י צרי"ל שלכאו ' לו  ואמרתי
מדברים  באחד  מבואר  קא:) (צ., בסנהדרין
'הוגה  זה רח "ל , הבא לעולם חלק לו שאין 
פשטים  כמה שיש לי אמר באותיותיו' ה' את
שהטור הוגה) ד"ה (שם בתוס' ועיינתי בכוו ',
משמע  הנ"ל מתני' מביא תרכא) (סי' באו "ח 
הוי"ה  השם לומר  שהכוו' וכתב להלכה, שזה
ג', (שמות עה"פ פסחים בגמ ' האותיות עם
לא  ודור' לדור  זכרי וזה לעולם שמי 'זה טו)
למשה  הקב"ה אמר  קורא אני נכתב שאני כמו 

לי  קורין אבל  הוי"ה בשם נכתב בשם דאני
הוי"ה, השם לומר שאסור משמע אדנ"י,
בשם  מהרח "ו  כתב שמות) (פ' המצות ובשער
לומר שאסור  רק לא שהכוו ' האריז"ל רבו
לומר אפי' רק ... בסידור  כמש"כ השם
איסור יש ג"כ  הסדר על הפה עם האותיות
סי' (חו"מ בחת"ס כתב ומשו "ה בזה, גדול 
עינים  פתח  בספרו  יח .) (ע"ז וחיד "א קצב)
בסידור כמש"כ  יאמר  לא יחוד שבלשם ועוד 
זה  וכיודע נהגו , וכן ק"י, וא"ו  ק"י יו "ד  רק
ביהודה  הנודע אמאי מהטעמים אחד

זה. נגד הי' צג) סי' (מהדו "ק

'ירחי אנשיםה) זה מה שאלני חסידים מבני
עושין , ישיבות שבני כלה'
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שהקב"ה  נח) (פ' תנחומא מדרש ומצאתי
תורה  תשכח שלא ישראל  עם ברית כרת
כל סוף עד זרעם ומפי מפיהם פה שבעל 
שתי  הקב"ה קבע ולפיכך וגו ', הדורות
יומם  בתורה הוגים שהיו בישראל , ישיבות
ב"אדר בשנה פעמים שתי מתקבצים ולילה
ונותנים  ונושאים המקומות, מכל ובאלול",
על דבר שמעמידים עד  תורה של במלחמתה
שבי  ראו לא ישיבות שתי ואותן  וגו', בוריו 
י"ב  הקב"ה והוציאן  שלל, ולא שמד ולא
בית  בימי (דהיינו ירושלים חורבן  קודם שנה
דהיינו ע"ש, ובתלמודים ובתורתן  ראשון )

בוריו . על לתורה מיוחד ואלול  אדר 

הטלית כיודעו ) להשאיר הרבה נוהגים
ראי' ומצאתי בביהמ "ד , ותפילין 

מזה  חוץ לביתו, להביא שעדיף ברכות מגמ'
אצל שהי' (כמו  גניבה יותר  שייך שבביהמ "ד 
שלו ותפילין  הטלית גנב רח "ל  שאחד  ש"ב
זה  יתן לא שאם עליו  שאיום ואחר  בביהמ "ד ,
לא  ובבית לו החזיר  ברבים זה יפרסם בחזרה

זה. שייך

עם בגמ' נכנס ר "י (כג:) ברכות
הואיל ואמר  בידיו הכסא לבית התפילין
ננטרן (שם) רש"י ועי' ננטרן, רבנן  ושרינהו
יסוד הרי המזיקין , מן  וישמרוני עמי אכניסם
על מלובש כשאינם אפי' שהתפילין  גדול 
מן להנצל  האדם על שמירה הם האדם
התפילין להחזיק יותר  עדיף ממילא מזיקין ,
שיהא  כדי בביהכ "ס להשאר  ולא הבית בתוך

ביתו . בתוך שמירה התפילין

h
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Ú„Â�„ פ) דמכות בירושלמי שאמרו ה "מה החוטאת "ב הנפש לחכמה שאלו ו)
קרבן  יביא אמרה לתורה שאלו וכו' לנבואה שאלו וכו' תתכפר  במה

להקב  שכתוב "שאלו מה לפרש המחברים כתבו ובזה תשובה. יעשה אמר ה
ל ""(תהלים ז') ד'ו תושיע ובהמה ראדם בהמה "" של  לקרבן יצטרכו שלא  ל 

הרא והנה (ר"כלל. ואלשיך הוא ,"ם השוגג על הקרבן דחיוב כתבו ויקרא ) פ
תשובה. עשה ולא  במזיד  מקודם שחטא למי זולת השוגג יזדמן שלא  מפני

Â‰ÊÂ" בעונך שכתוב כשלת כי אלקיך ד ' עד  ישראל  ר"שובה היינו ", מכשול  כי ל 
(ק  במנחות כדאיתא שהוא"השוגג העון סיבת ידי על מתהוה והוא ט.),

" שכתוב וזהו קרבן. בלא  גם וירחמהו ד' אל ישוב ואם עמכם המזיד , קחו
שפתינו  פרים ונשלמה וגו' הקב "דברים מתשובת כי הרי ", תשובה, יעשה ה

תורה. פי על  בו שמחויב הקרבן על  גם שוויתר 
˘¯‰Ó]"[Ì
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טעמים  שמונה - יו"כ מוצאי של שופר

המערכת  כבוד

בצאת תמהתי שופר  של ההתעררות בענין
לשמוע  רוצים שכולם יו "כ  היום
לא  דהלא טעמא ידעתי ולא דקדושה בחדוה

יובל . של  לשופר זכר  רק הוה

.ñ .ê

תשובה :

בני מנהגי נביאים אינם ואם קודש ישראל 
בדבר רבא וטעמא הוו , נביאים
וז "ל פד, סימן  השמים מן בשו"ת כמובא
פנים  כל  הכפורים וביום לה"א הנסתרות
נחתמים  יום ובאותו  נאלח  עון וכל  מאירים
גבוה  הר  על והשטן המלך , בחותם הספרים
ובמוצאי  קרבנו, ובטל  יומו ועבר וירד, יעלה
להביא  ויבהילו הגיעו  המלך סריסי יוהכ"פ
הן למות הן  הספרים ולקחת המלך אל  אותו
ולהמתין ולאסורין , נכסין  לעונש הן  לשרוש,
אותם  ישובו אם יראה אשר עד  עליהם
ויתקרע  חטאתם מן  יתנחמו אם או הנדונים
ופותח ומתמרמר בוכה השטן  ואזי דינם, גזר
ורוח תשר "ת אז לתקוע וצריך  הרע, בלשון 
יצלח לא עליך  יוצר כלי כל  יעבור . מלפניו
זאת  תרשיע, למשפט אתך  תקום לשון וכל 
וצריך ה', נאום מאתי וצדקתם ה' עבדי נחלת
התקיעה  אחר  זה פסוק לומר  קדוש זרע אזי

עכ "ל .

ה'לא  עבדי נחלת זאת פסוק לומר נהגין
סמוך התקיעה תיקנו  למה מובן לפ"ז ברם

תתקבל] קודם לתקוע ספרד [ומנהג לקדיש
תתקבל בקדיש התקיעה מקום להראות
גזירות  כל  בביטל  בעדנו לטוב יגמר שהי"ת

וקשות.

טעמים זה  עוד וישנם (אחד ), טעם
בפרי  מובא ה] [סתרכ "ג בלבוש זו  לתקיעה
זכר (ג) מעונות, חירות (ב) ב: ס"ק מגדים
(ד) הכיפורים, ביום שתקעו  יובל של לשופר 
להראות  ואמאי], ד "ה קיד : [שבת מתוס'
הכיפורים, יום מוצאי בליל  טוב יום שהוא

כמוולכן הכיפורים יום מוצאי בליל  אומרים
לחבירו , איש טוב" "יום טוב ויום בשבת

תתפה]. סימן משה [מטה

סימןבערוך שהוא (ה) ח סעיף השולחן
קבל הוא ברוך הקדוש כי לנו לבשר  טוב

תפלתינו .

ששברים הגר"ש (ו) טעם נקט  קלוגר
ותקיעה  ורשעים לבינונים רומזים ותרועה
חזרו הבינונים גם יו "כ  ובמוצאי לצדיקים

תקיעה. כמידת צדיקים של  בספרן  ונחתמו 

המובחרהט "ז  "הטעם (ז) כתב ב ס"ק
שכינה  לסילוק סימן שהוא זו" לתקיעה

בתרועה. א-להים עלה שנאמר  למעלה

לשופרולדידי  לרמז  י"ל אולי (ח ) עניא
לחרותינו גדול  בשופר תקע – משיח  של 

ביובל . החירות יום יו "כ  במוצאי

h
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ביו"כ  וישעי בר"ה אורי מאמרם ביאור

לשמחה  שמיני ליל
לדודאיתא כ "ז ) (תהלים הפסוק על במדרש

זה  אורי ז "ל  ודרשו  וישעי, אורי ה'
זה  בסוכה, ויצפנני יו "כ , זה וישעי ר "ה

סוכות.

לפני ושאלנו ר "ה בא מדוע השאלה,
אחרי  להיות צריך  היה מסברא והלא יו "כ ,
לפניו באים עולם באי כל  בר"ה שהרי יו "כ ,
אם  בוראו לפני האדם יצדק ואיך  למשפט ,
בתשובה, לחזור  הזדמנות לו ניתנה לא עדיין
לחזור בידו  סיפוק להיות כל  קודם צריך היה

מעשיו . על  נענש אז חזר לא אם והיה

הכניסה ומבוסס של  הדמיון  על
הרחבה  יש כל  קודם מלך, של  לפלטרין 
ואח "כ הטרקלין  ואח"כ הארמון , בנוי שעליה
כסא  רואים ואח "כ  החצר  ואח"כ האולם,

והמלך . עליו , יושב שהמלך

דהיינוהסברנו "אור " הוא ר "ה שענין
ונלאה  בדרכיו  תועה אדם השנה כל  שבמשך
מלמעלה  אור  עליו נגה ובר"ה הפתח , למצוא
הנכונה  בדרך  שאיננו רואה הוא ופתאום
הוא  שבה הזאת וההתעוררות הפתח , למצוא
לעמוד בשבילו  מספיקה היא מתעורר
יו "כ . עד לעשי"ת הארכה לו ולתת במפשט
(באידיש) ה"טריסל" הוא שהעיקר נמצא
אחת, בפעם הפתאומית ההתעוררות דהיינו 
לבו , אל יתן  החי שבאמת מראה הוא שבה
פר ' רבה (בראשית במדרש ז "ל  שאמרו  וכמו
גרמא  דמנערה תרנגולתא "כדהא וישלח )
קמה  כשהיא הזאת התרנגולת כמו  מקיטמא"
וזה  האבק, מן  כנפותיה מנערת היא העפר מן
הראשונה  הראייה והיא ר"ה, עבודת עיקר 
ממנו יתפעל  שהאדם מלך, של ארמונו של 

מלך . של כבודו  על  ומתעורר 

יו "כומזהב. והוא לטרקלין, נכנס אדם
של במלכותו יחוש שלא שא"א
ובזה  ממש, בארמונו נמצא הוא שהרי מלך 
של מציאותו  על  הספיקות כל לו  מסתלקים
ובלא  ביודעין  שבן  "ישעי" וזהו  המלך .
שהוא  עי"ז  נושע שהוא היא מציאות יודעין 
בה, נמצא שהוא מלכות של מסביבה מושפע
ע"ב) (פ"ה יומא במס' רבי סברת ענין והוא
דהיינו מכפר, יום של שעצומו הסובר
רבון של במקוה טובל כולו העולם שביו "כ 
את  מטהר  כביכול  בעצמו שהוא העולמים
העינויים  והחמשה בהווייתו , ישראל
זו , במקוה לטבילה האדם את מכשירים
נעלה  יותר  עוד  תשובה עשה אם ובוודאי
צריכים  אמנם וצחצוחה, הנפש לזיכוך  שזוכה
מהו , תשובה של  זה ענין על לעמוד אנו
לא  "מעוות א') (קהלת הוא מלא מקרא והלא

להמנות". יוכל לא וחסרון לתקון יוכל 

הוא והענין התשובה שתמצית הוא
העבירה, לפני של למצב האדם את להחזיר
והיא  טהורה בי שנתת נשמה בעצם שהרי
מתכלכלת  שאח "כ  ומה ממעל, אלקי חלק
לחזור האדם וצריך  שטחי, הוא הרי בעבירה,
העיקר שהוא שהיתה, כמו  נשמתו  למקור
ע"י  וזה רצוניך" לעשות "רצוננו  של הגדול 
העבירה  לפני שהיה מה עם שיתחבר  התיקון
ימי  ששת של למצב ודהיינו יצירתו  לזמן

בראשית.

יקוודהנה  ט') א' (בראשית ית' במאמרו 
הרי  היבשה, ותראה אחד מקום אל המים
ורוח ב') (שם הכתוב כמאמר  קדמו שהמים
שאם  דהיינו המים, פני על  מרחפת אלקים
קדמו והמים המים אל מתחבר האדם
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הרי  עליהם, מרחפת אלקים ורוח  לבריאה
אם  שעבר, שאע"פ כזאת מציאות שייכת
שמה, ומתקשר בזמן למפרע לשרשו  חוזר
של ממצב החלפה של מצב להיות יכול הרי
העבירה, "לפני של למצב העבירה" "לאחר
תשובה  בהל' ז "ל  הרמב"ם וכמ "ש למפרע".
ולא  אחר אדם שנעשה ד ') הלכה ב' (פרק
זה  ואין  המעשים, אותן  שעשה האיש אותו
אלא  התשובה, מדיני דין שזה מפני רק
וא"א  מקורו, זהו  האדם של הווייתו שבעצם
בבריאה. חוק הוא שהתשובה ממנו  לברוח לו
כזה  "אמצעי" שנמצא הוא שהחידוש אלא
ששת  של  למצב להתחבר המאפשר באופן
שנסע  וכאילו  החרטה ע"י בראשית ימי
זהו חטאו , קודם שנים אלפי בזמן אחורה

הגדול . הפלא

המקוה,ובזה טהרת של  הענין יתבאר 
איך להבין שאין ז "ל  הרמב"ם כתב וכבר 
האדם  את לטהר יכולים שמים אפשר 
לדבר לתת יש טעם קצת אמנם מטומאתו ,
של למים מתחבר  הוא שבטבילתו הנ "ל, לפי
לפני  וזה הקדמונים, בראשית ימי ששת
ומזוכך , טהור הוא הרי שאז  ובוודאי ברייתו

הדברים: שמתאמתים יוכיחו  מקווה ודיני

המקוה,שהרי את פוסלים שאובים מים
הם  המטהרים והמים אדם, בכח שנעשו  מפני
ע"י  האוקיינוס מן  המים שנשאבו גשמים מי
הם  ובעצמיותם הבור אל  נטפו ומשם העבים
מקום  אל המים "יקוו נאמר  שעליהם המים
וכשטובל בראשית, ימי ששת של  אחד"
בתוך ישיר באופן  טובל הוא הרי זה במקוה
זמן אל אותו  ומקשר  המחבר ההוא המקוה
הוי  ואז העבירה, את שעשה לפני בריאתו
זוחלין ולכן רצונך ", לעשות "רצוננו של מצב
ההוא  בענין חסר  שהרי במקוה פוסלים ג"כ

מאד . ודו"ק אחד" במקום "יקוו ... של

ועכשיוולפי "ז ג. לטרקלין, שנכנס אחר
כל המלך , של באולם הוא עומד 
אמנם  המלך נימוסי נגד שהוא שיעשה טעות

נחשבת  עצמו זה מטעם אבל  חמורה, היא
במחשבה  ולא בהול שהוא מפני לשגגה היא
כ "כ עומד  שיהיה יתכן לא שהרי תחלה,
כרצונו , שלא דבר לעשות ויזיד למלך  קרוב
ביום  לכם ולקחתם חז"ל לנו  שאמרו מה וזהו 
ולכאורה  עוונות" לחשבון "ראשון  הראשון 
לעבור לאדם ניתנה רשות וכי מאד, תמוה
נעשו הפקר וכי לחשבונו , יזקף ולא כרצונו ,

לסוכות. יו "כ  שבין הימים אותן 

נושע אלא  כשהאדם כך, יתבאר הענין 
ההוא  במצב יתכן  לא מעוונותיו , ביוה"כ 
גשמיותו בין ברור קו נטה אז שהרי שיעבור,
שאף  כך על  יתירה אלא עוד ולא לרוחניותו ,
ולא  מרובה, במידה ונזדככה נהפכה גשמיותו 
ואם  נפש, בשאט עבירה יעבור שהאדם יתכן
המגונה  ההרגל מחמת אם כי זה אין עבר ,
העבירה  ואין ישן, בבחינת מידיעתו  ֵשלא
ריבונו את מכיר דהיינו בריבונו , כמרידה
ישועת  אחר  יתכן  לא זה שדבר  בו , ומורד 
של מהלך  באמצע עומד  הוא שהרי יו "כ ,
של למצב "אורי" של  ממצב חיל, אל מחיל 
של יותר עוד נעלה למצב ומשם "ישעי"

בסוכה". "יצפנני

המלךומן ד . לחצר האדם נכנס האולם
גופו כלו  שכל לסוכה בכניסתו 
ונכנס  כבוד בענני צדדיו מכל  מעוטף ונשמתו
מזוכך בוודאי שאז פנימה, הקודש חצר אל 
הק', האבות עלאין  אושפיזין  לקבל  הוא
שמגיע  עד מעלה מעלה הוא עולה כך  ומתוך

העצרת. חג והוא השמיני ליום

ה"שמיני"וכבר ענין  את הסברנו 
ורוחני  גשמי שילוב עדיין  הוא שהשביעי
הגמול ספר (עי' העוה"ב, מעין והוא
עילאית  דרגה בוודאי והוא ז"ל) להרמב"ן 
בגמ ' דאיתא הא להסביר אפשר  פיה שעל 
בעצרת  מודים הכל ע"ב) (ס"ח  פסחים
וכבר הוא, תורה בו שניתנה יום לכם דבעינן 
דיום  היא, הפוכה סברא והלא הקשינו
ולא  לה', כולו להיות צריך תורה בו  שניתנה
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שהיא  ותירצנו לכם. וחציו לד ' חציו לחלקו
צריך תורה שניתנה דביום הנותנת, היא
שניהם  לשלב שאפשר  ולהראות להביע
בכוונה  ה"לכם" שגם מושלם כה באופן
הרי" סו "ס עכ "פ אבל  "לה'", נעשה זהראוי'

שילוב.

הוא אמנם ה"שמיני" העצרת, בחג
רוחני  כולו  והוא גבוהה יותר  עוד מדרגה
רק  ולא "ממש" רוחני נעשה הגשמי שגם

שילוב.

נכנסים והוא ז' יום שעד חז"ל  מאמר
שבעים  עבורם ומקריבין  אומות ע' לפניו 
הקב"ה  אומר  השמיני ביום אבל  פרים
אגלגל אני כולם שיצאו עכשיו  לישראל 
(דף  סוכה במס' וכדאיתא אחד, בירק עמכם
וכו ' לעבדיו  שאמר ב"ו למלך משל ע"ב) נ "ה
סעודה  לי עשה לאוהבו אמר אחרון  ליום
שלא  דהיינו  ע"כ , ממך, שאהנה כדי קטנה
שרים  של הגדולה הסעודה כל צריך
של הקירבה אלא ודוכסים, ואפרכסים
להקב"ה  ישראל כנסת בין  העזה האהבה

האוהבים. קרבת שהוא מספיק, אחד בירק

ליחידות,ולפיה. הכניסה אח "כ  בא זה סדר 
ונשמחה  נגילה חדריו המלך הביאני
יום  של  הראשונה בעצרת שחסר מה בך ,
יום  בעצרת נשלם תורה, בו  שניתנה
השילוב  היה השבועות בעצרת השמיני.שהרי
יודעים  אנו  אין עדין אמנם היום, מצוות והיא
אם  בהצלחה הזה השילוב לעשות נצליח  אם
סמויה, מתנה קיבלנו  עכשיו  רק שהרי לאו,
השמיני  שהיא השנייה העצרת באה לכן 
הזה  השילוב שנעשה ולהעיד  להוכיח
אלא  עוד ולא תורה, של  בסיומה בהצלחה
נעשה  חדריו המלך  הביאני של היחוד שע"י

רוחני. כולו  הגשמי השילוב של  החלק

השמיני,והנה יום במעלת לחקור  יש
מעלת  מחמת יותר חשוב השמיני האם
חשיבות  וזהו  מהשביעי, גבוה שהוא מספרו 

או שמיניותו, עצם מחמת שמיני-עצרת חג
אחרי  בא שהוא מפני רק לא ששמיני שנאמר 
בשביעי  החסר את למלא שבא ,אלא שביעי
ורוחני,הרי  גשמי שילוב היה בשביעי ואם ,
המלך "הביאני לדרגת להעלות בא השמיני
בפירוש  נרמז  ןזה רוחניות. שכולו  חדריו"
מורה, כך שהוא העצרת" ית"חג באמירתו 
אפילו עמכם ואגלגל אחד יום לפני עצרו
ודהיינו הבוי"ת, אהבת מצד אחד  בירק
העצרת", "חג אמירת היא בהדגשה שהמכוון 
העצירה  על  שחוזר החג היא לפניו שהעצרת
למעלה  דרגה שהיא היא והנ"מ עמו,
אינו עדין  עצמו מצד שהשמיני מהשמיני,
"העצרת" משא"כ ית', אתו  היחוד  על מורה
הוא  ראשון  אבל  במספר  שמיני שהוא אע"פ
בשנה, היחוד  בתכלית המיוחד יום לאותו 
שקשה  אחד  יום עוד  לפני עכבו של  זה בעניין
זה, יום של  שמחתו  והיא פרידתכם, עלי
ביום  (דהיינו  חדריו המלך ובבחינת,הביאני
לא  בו בך , ונשמחה נגילה ביחידות) העצרת
שהרי  נוכח לשון  והוא בך, אלא נאמר 

אתו . יושבים

להלכה,ולפי "ז  נפק"מ  גם לנו יוצא
המחבר כתב תרס"ח סי' או "ח  בשו "ע דהנה
העצרת  חג שמיני יום את לנו ותתן  אומר ז "ל ,
וכו ' נוהגין ואנו  שם בהגה"ה וכתב הזה.
זה  ענין ולכאורה ע"כ. עצרת שמיני יום לומר
הוא  שעיקרו נאמר  דאם הנ "ל , בחקירה תלוי
יום  הנוסח  הרי לא ותו  שבו  השמיניות מפני
של השני כצד נאמר  אם אמנם עצרת, שמיני
מעל גבוה עוד  יש השמיני שמלבד החקירה,
העצרת, והוא שביחוד  ביחוד ודהיינו  גבוה
צריך הנוסח ובכן  העצרת, על חוזר החג א"כ
כדברי  בזה העצרת" חג שמיני "יום להיות
יום  אמרינן  דלא הא מדוייק וגם המחבר ,
להורות  הידיעה ה"א דחסר  "ה"שמיני
ודלא  "ה"עצרת של  היא שהחשיבות
וכן במ"ב כמובא הלבוש כתב וכן  כהפמ"ג,
וביאור ראשונים, כמה בשם הא"ר הסכים
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למי  למעשה הלכה להורות נראה וכן  הגר "א,
הנכון , הנוסח והוא המחבר וכדברי ששואל

שם. המ"ב וכדמסיק

בגמ 'ולפי"ז דאיתא הא ליישב אפשר 
לילי  לרבות שמח  אך  והיית ע"א) (מ "ח  סוכה
צריך זה וענין חג, של האחרון  טוב יום
מצינו שלא מכאן  משמע דהרי תלמוד,
סרך מחמת רק והוא שמחה מצות לשמ"ע
עם  לכוללו  שם רש"י וכדפי' שקודמו , יום
שלפניו ביום שמחה בשלמי הימים שבעת
כדי  בשביעי שלמים שיזבח  השביעי דהיינו 
אפי' שאין  לנו  והרי ע"כ, שמיני ליל  לאכול
אתי  ולא בשמחה, כלל נכלל השמיני יום
ליל דאתרבי דכיון שלפניו , מליל מק"ו  אלא
שהוא  היום ק"ו טפל  שהוא האחרון יו "ט 

עיקר .

עצמווקשיא מצד  שאם דממ "נ טובא
איך שמחה, ענין  בו  אין שמיני ניתןיום

דמרבינן ולומר מיום לילה ולהפריד  לחלק
השמיני  ליום לימוד  ואין  שמיני, ליל דוקא
ולא  בפ"ע חג שמיני דאם מק"ו , אלא עצמו
שלילו תיתי מהיכי לשמחה, רבוי לו  מצינו 
השמיני  אחרי ונמשך מהשביעי נפרד  שהוא
ההכרח נפרש אם דגם הוא, רק שיתרבה
אכתי  עיי"ש, שמיני ליל  שם רש"י כדפירש
כולו , השמיני יום על  נלמד לא דלמה צ"ב
ילפינן כבר דאי מלילו, יומו נפריד ולמה
נאמר דאם ומאידך  יומא, לכולי נילף מיתורא
ביה  כתיב דלא בכלל  לשמיני רבוי מצינו  דלא
אם  לילו לרבות מכריחים אנו למה בהדיא,

מיעוט . הוא "אך" של הלשון בעצם

שבעצם ונראה  הדברים, בביאור 
לשמיני, שמחה של  רבוי כל אין כדאמרינן
לא  דהא ה"מ, מנא דה"מ שם רש"י וכדכתב
החג  ימי בשבעת אלא בהדיא ביה כתיב
ליה  וסמיך לך  תעשה הסוכות חג בהו  דכתיב
קרא  דאיכא מחמת אלא בחגיך, ושמחת
נאמר דכבר  שמח , אך והיית של  יתירה

דבמקום  מורה, זה ע"כ , בחגיך, ושמחת
דזה  שמח, אז "אך " ודהיינו  חיסרון דאיכא
ממנו ללמוד דא"א יו"ט ליל רק להיות יכול 
דע"ז בפ"ע, יו "ט  דהוא שמיני של שלם יו "ט 
כל כמו  אותו לרבות מפורש קרא בעינן
עדיין דיש ואע"פ קרא, בהם דאיתא שבעה
לחצאין , היום נחלק דלמה לטעון  לטוען
על רק שמחה שחלה דנאמר תיתי ומהיכי
לומר יש ע"ז בפ"ע, שהוא אחר יום של  לילו 
שיזבח עצמו  בשביעי לימוד  הוא דמ"מ
ליום  ומעבר מעל לו  המספיקים שלמים
השביעי  לשולי נשפך שיתריהם השביעי
יש  אחד מצד (דאם "אך", של זמנו דהוא
ומאידך עצמו, מהשביעי יותר  לשביעי לימוד
זמן ע"כ  הרי לשמיני, מספיק לימוד אין 
הביניים) זמן שהוא שמיני ליל  על  חל  ה"אך"
הקשור סרך  מחמת רק זה למילף שייך וע"כ 
לליל הנמשך  שביעי לימוד ומפני לשביעי
דהרי  שביעי, יום בשקיעת נגמר  ולא שמיני
רק  קרא דאיכא מחמת בא הוא הלימוד  מקור 
לזמן שמחה שיש דמצינו  ועכשיו  לשבעה,
שביעי  סוף בו נמלא ע"כ "אך " של  החסר
לנו אין  דעדיין לא, ותו  שמיני, ליל שהוא

הק"ו . אילולי שמיני ליום לימוד 

אוקמיה אמנם דלמה טובא, תקשי עדיין 
סרך , מחמת ורק לחצאין דנלמדנו בהכי קרא
בשמ"ע  שמחה דעיקר וחשבינן נהגינן ואנו 

שמח"ת. בו נהגו  וגם

דשמיני ולפי  טובא, ניחא דלעיל  דברינו
בהם  דיש לו , שקדמו ימים כשבעת עניינו  אין 
מצוה  ככל דהוא הציווי, מחמת שמחה חיוב
ציווי  מחמת לקיימה דחובה דאורייתא
להשיג  בנפשינו  נפעל  אם יאמר  מי דמלכא,
להיכלא  דעיילין בשמיני אמנם זו , שמחה
אל פנים במלכות ראשונה היושבים דמלכא
מחמת  נובעת להיות צריכה דשמחה פנים,
ודהיינו במקומו , וחדוה עוז דהרי עצמה
סוכה  מצוות דחסרים "אך " דאיכא במקום
דנגילה  "בך" רק נשאר ואתרוג, ולולב
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ד"אך" לאלף דאפקיה ממש, בך  וונשמחה
ועייליה  מסוכה ואפקיה ד "בך " לבית ועייליה
ממש, בביתו  היכלא בני דהיא דבי"ת לבית
בסרך קצת נתפס עדיין דהוא יו "ט  בליל דרק
עולה  כשהוא עלייתו בדרך שביעי של 
עליו חל  עדיין אז למדריגה, מדמריגה

שכל יומו משא"כ  שביעי, יום שמחת במקצת
הנגלה  מצד מק"ו  רק אתא ולכן  פנימה. כולו
השמחה  מחמת תפיסא ביה דלית שבו ,
ומסוג  זו היא אחרת ששמחה שבקודמו,
אל מקל  דאתיא חמורה יותר  והיא אחר,

מקודמה. שחמורה ודהיינו  ממש החמור

h

Ï‡¯˘È· ÈÚ·Ë ‰·Â˘˙

Â˘¯„'ÂÎÂ ·Â¯˜ Â˙ÂÈ‰· Â‰‡¯˜ Â‡ˆÓ‰· נה)‰' (ישעיהו

¯˘Ù‡ט"במ (דף  חכמה קנה הרב לישראל"ש מועלת היא  דתשובה בטעם ו*)
הקדושה  נשמתם שרש השרשים ומן הגזע מן תשובתם הרהורי כי
בהרהור לו שיג וכי שיח כי מישראל, האדם תורת זאת ממעל אלוה חלק
החלו  הקדושה מהנשמה תשובה הרהורי כי הקדש אל לעלות ברגע  תשובה

משא חוצבו, ממנו אשר מקום אל  א"עולין מסט"כ דנשמתם מועיל"ה אין א
זהת  התשובה ד ."להם

ÊÂ"˘ונ בהמצאו ה' קראוהו."דרשו אומרו והוא  לישראל מהני דהתשובה ט 
סלקין  תשובה והרהורי ממעל  אלוה חלק דהנשמה כביכול  קרוב בהיותו

מ פי על יומתק וזה פנימה. הקודש אל  מהרח"לעילא  רבינו ז "ש דאור"ו ל
למלאכים. קודם האורות אצל הוא  הנשמות מחצב

·ÂÊÚÈבמ אפשר  וכו'. ה' אל  וישוב דרכו דכשהאדם "רשע הקדוש בזהר  ש
כמ מקמיה מקטרגא ההוא אעבר תכף שלם בלב הע"מתודה לדוד ה "ש

וז  מקטרגא, ההוא דאעבר  תמות לא  חטאתך העביר ה' וישוב "גם וכו' יעזב ש
ואל מקטרגא . ההוא  דאעבר  וירחמהו כשמתודה תכף רחמים מדת ה' אל

אח אם שאמר"א -להינו וזהו ותעניות בסיגופים הדין מדת נגד תשובה יעשה ך
לגמרי. הקטיגור למחות לסלוח ירבה כי אז א-להינו אל 

[Í�‡ ˙ÓÂÁ]

הקנה.* בעל  הק' ספר כנראה המכיון
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סקווירא  ראב "ד

קא. מאנטריאל

לסוכה  חוץ לאכול שרי אי לחינוך שהגיע קטן

הארץ על הגשמים מי שיורד  באופן בשויו"ט הסוכה גג  לפתוח

ולברך לחזור  אי"צ גשמים ירידת  בשעת בסוכה לישב בירך 
עוסק לכבוד הרה"ג ידידי מעלת כבוד

הרב  מורינו כש"ת ועבודה בתורה
שליט"א. בלויא בנימין נתן 

לעושים אחדשה ''ט א"ע לצרף  בזה הנני
הרבים  את לזכות מצוה דבר
המאור , הנפלא בקובץ תורה בדברי
מהנרשם  דברים איזה אכתוב ובעזהשי"ת

סוכה: בהלכות אצלי

מותרבעניןא. אי בענין מע"כ ששאל מה
שלא  לתינוק מאכל בסוכות ליתן
בשם  כתב ומע"כ  לסוכה. חוץ לחינוך  הגיע
על זכות ללמד תפ"א) (סי' נזר אבני שו "ת
צריך שהתינוק דעד  בזה נזהרין שאין מה
אכן מסוכה, ופטור  מצטער לי' הוי לאמו 
מצטער , של  הגדר מהו דצ"ע מע"כ כתב
הגיע  לא אפילו  מצטער  שאינו באופן  ועכ"פ
כמה  ולפי בידים, איסור  ליתן אסור לחינוך 
בידיים  ליתן  לאחרים אפילו  אסור  שיטות
השיטות  לפי האם וגם האב, ומכש"כ 

בחינוך . שמחייבת

להחמירוהנה שיכול מי דוודאי שהגם
ביתו תוך בנויה סוכה לו שיש וכגון  בזה
המאכל להקטן ליתן בזה להזהר  לו  יש וודאי
כגון לו  שקשה למי אכן הסוכה, תוך
יש  וודאי החצר  תוך למטה בנויה  שהסוכה
מבעיא  לא בזה, המקילין  על  זכות ללמד
הבוקר בשעות ובפרט בחוץ , קר כשהוא
דאפילו לומר יש אכן להקל , יש וודאי
להתינוק  ודוחק צער  שיש אלא קר  כשאינו 

בכלל הוי ג"כ דכה"ג מסתבר  להסוכה לילך 
הסוכה. מן  שפטור  מצטער

דעלולכאורהב. מזה יותר לומר  סברא יש
חייבוהו לא לאמו  שצריך תינוק
בשו"ע  הלשון הוא וכן בסוכה, כלל חז"ל
כשם  לאמו צריך  דכשעדיין ס"ג) (תר "מ  הרב
מדברי  אפילו פטור הוא כך  פטורה שאמו
יש  וממילא לה, צריך שהוא כיון סופרים
מצטער , של להיתר  צריכין  אנו דאין לומר
לומר יש וא"כ  כלל , חיוב עליו דאין  משום
חוץ  לאכול בידים ליתן  איסור  שום דאין
איסור מאכל  לאכילת דומה ואינו לסוכה,
המחמירים  הפוסקים מדברי מע"כ  שכתב
אפילו בידיים ליתן  איסור  יש לאחרים שגם
י"ל לכאורה דנד "ד  לחינוך , הגיע כשלא
דאין קידוש קודם לאכילה דומה דהוא
מזה  יותר הוא וכאן  המאכל , עצם על האיסור
כלל איסור  אין ממילא רבנן  שפטרוהו כיון 
צריך כשאין עכ "פ אמנם בידיים, ליתן אפילו
יש  וודאי צער  בלי בסוכה לאכול ויכול  לאמו 
הסוברים  השיטת כפי ולהחמיר בזה להזהר 
המאכל ליתן אין  אמו] [ועכ"פ לאחרים שגם

לפניהם.

לפתוחומהג. מותר  אי מעכ "ת ששאל 
באופן הסוכה של  הגג ולסגור
כבר הנה הארץ. על  הגשמים מי יורד שעי"ז
כ "כ פשוט שאינו שהגם האחרונים בזה דברו 
רישא, פסיק הוא הלא מתכוין שאינו דהגם
העלו הלא לי' ניחא דלא באופן ואפילו 
בדלא  גם להחמיר  סי"ט ) ש"כ  (בסי' הפוסקים
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ע"י  לעשותו  יש לכתחילה וע"כ  לי', ניחא
שיהא  באופן לעשותו  יש וכשא"א עכו"ם,
למטה  פלאסטיק שיניח  דהיינו דגורם גורם
על הגשמים יפיל  מכוחו דכשיורד 
הסברא  לצרף גם בזה ויש הפלאסטיק,
רטוב  כבר הארץ דאם אחרונים כמה שכתבו
האלו המים מהני לא מהגשמים מאוד 
יש  וגם מגרע, הוא אדרבה ואולי לזריעה,
ניחא  דלא רישא דפסיק הסוברים שיטת לצרף
הלוי  בחיי בזה שכתבנו מה ועי' מותר, לי'
מ "כ שכתב באופן ובפרט כ"ח), סי' (ח"ד
גם  יש דבזה הגג על  מים יש אי ספק שהוא
רישא  פסיק דספק הסוברים שיטת לצרף
סי' (ח "ה הלוי בחיי שכתבנו  מה וע"ע מותר ,
קודם  תינוק ע"י לעשותו אפשר  אם וגם מ '),

טפי. עדיף מצוה הבר 

פסולומה ד . סכך  בענין מעכ "ת עוד שכתב
ונהנתי  הסוכה, לתוך מקצתו שנמשך
ואי"צ  ובינה בשכל  שנכתבו  מהדברים
שליט"א. מעלתו  האריך  שכבר בדבר להאריך 
הסוכה  לעשות שצריכין אותם ולמעשה
בזה  להקל  נוהגים היו  (פארט"ש) בהגאני"ק
מג"ט פחות הסוכה תוך שנכנס באופן  עכ "פ
מגיע  אינו  אפילו הסכך  עד מפסיק והדופן
וצדדין סברות כמה בזה ויש הגג, עד  הדופן 
למי  לכתחילה אכן מע"כ, שכתב וכמו להקל
המ"ב  כשיטת להחמיר  יש לכך  צריך  שאינו
רק  כתב לא שהמ "ב והגם סק"ז ), תרל"ב (סי'
הנכנס  חלק שמצטרף הסברא לפי אכן  ג"ט
נ "מ אין  לכאורה א"כ לחוץ הבולט  להחלק
וכמו לחלק שיש והגם ג"ט , בולט  אינו אפילו
דיש  נראה לכתחילה אכן מע"כ , שכתב
(ח"ב  יעקב חלקת בשו "ת ראיתי וכן להחמיר,
בשעת  בזה להקל דיכולין שכתב ט"ו) סי'
להחמיר יש לכתחילה דעכ "פ ומשמע הדחק

המהדרין . מן  למהדרין  י"ח לצאת

ג"כושובה. שכתב דרשו  במ "ב ראיתי
הביא  אכן ולכאן , לכאן סברות

או הוא מהגרש"ז השאלה שכל  ז "ל  ירבאך 

אבל המסכך , הוא פסול  כשהסכך דוקא
שנמשך גג יש למעלה ורק כשר סכך  כשיש
באופן עכ"פ וע"כ  עיי"ש, בזה החמירו  לא
על הגג יוצא ולמעלה הסוכה כל שסיכך
אפילו חשש אין וודאי מג"ט , פחות הגאניק

מפסיק. דופן באין 

לישב ומה ו . שבירך באחד מע"כ  ששאל
מהני  אי גשמים ירידת בשעת בסוכה
הנה  הגשמים, שיפסק לאחר מברכה לפוטרו 
שכבר וראיתי גדולה שאלה זה לכאור'
על [החדש שלם סוכת בספר  בזה נסתפק
ורוצה  כ "ה) ס"ק ל ' (פרק סוכה] הלכות
ברכת  לענין  הצל "ח  שנסתפק למה לדמותו 
ממטתו הקם דגם ר "ת שיטת לפי התורה
עד התורה ברכת לברך  א"צ הלילה באמצע
כדי  אז לברך יכול  אי הצל "ח  ונסתפק הבקר ,
עמוד שיעלה לאחר שילמוד לימודו לפטור
סי' (ח "א הלוי בחיי בזה מש"כ  ועי' השחר,
לישב  ברכת דלענין נראה למעשה אכן ט '),
שיטת  עוד לצרף יש בדיעבד בסוכה
חביבות  שמחמת דבאופן הסוברים האחרונים
לישב  לברך  לו  מותר מצטער  אינו  המצוה
מה  ועי' גשמים, ירידת בשעת אפילו בסוכה
י"ח ס"ק (שם שלם סוכת בספר בזה שהאריך
דיש  נראה מצטער הי' באמת כ "ד ),ואם וס"ק
שעדיין מחבירו  הברכה לשמוע להשתדל לו
בחיי  שכתבנו  וכמו  בסוכה לישב בירך לא

התורה. ברכת לענין  (שם) הלוי

י:)ומה ז. (סוכה בגמרא מע"כ ששאל 
מצוה, שלוחי וכו ' נחמן רב אגנינהו 
חסדא  רב אמרו לא דאיך מעכ"ת והקשה
שהקילו , הטעם מעצמן  הונא רב בר ורבה
שחזרו לומר ממנו  ללמוד יבואו  שלא כדי
נחמן רב דגם י"ל בפשטות והנה משיטתן .
דאל "כ מצוה שלוחי מטעם פטורין  שהם ידע
בסוכה  השכיבן  דהאיך יותר  קשה לכאורה
וא"כ פסול , שהוא סוברין שהם יודע שהוא
חשבו הונא רב בר  ורבה חסדא רב שגם י"ל
ראיתי  ושוב פטורין. שהם מבין אחד  שכל
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הוכיח שהריטב"א לנר בערוך בזה אריכות
סובר שהוא דבר לחבירו  ליתן  שמותר מזה
שאסור , סובר שחברו שיודע הגם שמותר 
שלמעשה  והעלה בזה מפלפל לנר  והערוך
דבר לחבירו ליתן  להתיר  ראיה להביא אין 
סמך נחמן שרב רק שאסור, סובר שחבירו 
שיכולין בדבר  הצדיקים יכשלו  לא שודאי

עיי"ש. הלכה ממנו ללמוד

במעגלי והשי"ת וינחנו  משגיאות יצילנו 
שמו למען  צדק

התשובה תוכן

יש א. הבית בתוך  סוכה לו  כשיש
– לסוכה חוץ לאכול לקטן  מליתן  להזהר 
ללמד יש לסוכה ללכת לקטן  צער יש ואם

המקילים. על  זכות

לאכולב. ויכול לאמו  צריך כשאין 
כפי  ולהחמיר  בזה להזהר יש צער  בלי בסוכה
אמו] [ועכ"פ לאחרים שגם הסוברים השיטת

לפניהם. המאכל  ליתן אין

באופןג. הסוכה של  הגג כשפותח
לכתחילה  הארץ על הגשמים מי יורד  שעי"ז
לעשותו יש וכשא"א עכו "ם, ע"י לעשותו  יש
שיניח דהיינו  דגורם גורם שיהא באופן

יפיל מכוחו דכשיורד למטה פלאסטיק
לעשותו אפשר ואם הפלאסטיק, על הגשמים

טפי. עדיף מצוה הבר  קודם תינוק ע"י

לתוךד. מקצתו שנמשך  פסול סכך 
מג"ט פחות הסוכה תוך  שנכנס באופן  הסוכה
מגיע  אינו  אפילו הסכך  עד מפסיק והדופן
ולכתחילה  להקל, שסברו  יש הגג עד  הדופן 
מן למהדרין  י"ח  לצאת להחמיר  יש

המהדרין .

ולמעלה ה . הסוכה כל שסיכך  באופן 
חשש  אין  מג"ט , פחות הגאניק על  הגג יוצא

מפסיק. דופן באין  אפילו

ירידת ו. בשעת בסוכה לישב בירך 
אינו המצוה חביבות מחמת אם גשמים,
שיפסק  לאחר מברכה לפוטרו מהני מצטער 
דיש  נראה מצטער  הי' באמת ואם - הגשמים
שעדיין מחבירו  הברכה לשמוע להשתדל לו

בסוכה. לישב בירך לא

שמותרז . סובר  שהוא דבר לחבירו ליתן
מבואר שאסור , סובר  שחברו שיודע באופן
כתב  לנר והערוך שמותר  הריטב"א בדברי

בזה. להחמיר

לסוכת ויעזור במהרה שנזכה השי"ת
בב"א. צדקנו משיח  בביאת לויתן של  עורו

h
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¯Ó‡ אחז די, בלי עד  ברכה לכם והריקותי י] ג , [מלאכי ט.]"הכתוב [תענית ל 
שהקב  הברכה עיקר  והוא די, מלומר  שפתותיכם שיבלו את "עד משנה ה

הוא וכן ולמשא, למותר העבודה לו ויהיה בחלקו שמח להיות האדם טבע
במצרים  הוא  וכן וגו', ידיך מעשה בכל ה' והותירך ט] ל, [דברים אומר 

בע"שהקב  וישאילום ט :] [ברכות אמרו וכן שיקחו מהם לבקש הוצרך כ"ה
ולמשא . למותר  להם והיה שביעה הוא ברוך הקדוש להם שנתן והוא דישראל,
[‰‡ÏÙ‰]
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נ.י. במאנסי רב 

מהודר  והב' מהודר לא  כשר וודאי אחד אתרוגים שני
כשר  וספק

בעובדא הנה  הישיבות, בעולם ובפרט  נודע
זצ"ל , מבריסק ר"ח הגדול  הגאון  בי'
כשר אחד  אתרוג אתרוגים, שני לפניו שהיו 
אתרוג  הי' והשני מהודר, הי' לא אבל  בוודאי
והידורם  ביופים נודעים שהיו  קארפו
מורכב  שאלת עליהם הי' אבל  המיוחד,
האתרוג  של  ההידור  ידי לצאת ורצה כנודע,
המעלה  לתפוס האיך  עצות וחיפש קארפו,
בכלל נתפס יהא ולא ההדר  של  הנפלאה
היעוצה  בעצה שבחר ונודע הרכבה. בספק
ואח "כ קודם המהודר כשר הספק ליטול
האחר האתרוג לקח הרכבה ספק מידי לצאת
הי' לא שהמהודר להצד  כשר, בודאי שהי'

בוודאי. בכשר עתה יוצא כשר

הגר "חלבאר של מסקנתו  ולהסביר
ליקח , א"א ביחד דשניהם הי' דחשבונו  נראה
הלא  כשר , באמת מורכב דהספק הצד דעל
בשו"ע  בהדיא ומבואר  אתרוגים, שני נוטל
אחת, בבת שנים ליטול דאסור  ט"ו) (תרנ "א
לאיזה  או  משמע, יחיד לשון הדר עץ דפרי
הוודאי  וליקח עייש"ב תוסיף בל  הוה שיטות
אתרוג  באותו  יצא כבר הלא מקודם, כשר
אח "כ המהודר  האתרוג ובלקיחת הידור , בלא
חובתו , ידי יצא כבר דהלא כלום, יוסיף לא
לקח ע"כ אשר  שייך, לא מצוה בלא והידור
הלא  כשר , שהוא הצד  דעל  קודם המהודר
הלא  כשר, שאינו הצד  ועל ההידור, ג"כ תפס

בוודאי. הכשר אח"כ עוד  נטל

לתפוס והגם  היתה היעוצה שעצה
זצ"ל , פראנק צ"פ הרה"ג לו הקשה ההידור ,
יאבד כשר, הספק קודם דנוטל  זה דבאופן 
(נ"א  עירובין ברש"י המבואר  מטעם הברכה,
דמבואר וכו' בהמה מעשר והרי ד "ה א')
משני  באחד  בהמה מעשר דבספק התם
מעשר דמדין עשירי, ספק שהם בהמות
ובסתם  וסמיכה, תנופה נצרך אינו בהמה
שם  כותב ותנופה, סמיכה צריך  שפיר  שלמים

א  שלבו  עלרש"י מברך דאינו לו, ומר 

ברכה  ליהוי דלא הסמיכה ועל  התנופה
דאפשר הפסק, מטעם דהיינו  עיי"ש, לבטלה
הברכה  אחר  מיד  וסמך  שהניף קרבן  דאותו 
הפסק  והו"ל בהמה, מעשר  בהמת הי'
א"כ עיי"ש, השלמים דהוא שאחריו להקרבן 
הספק  דנוטל הגר"ח בעצת לענינינו  ה"ה
בזה, יוצא ואין פסול , הוה דילמא קודם,

בו . שיוצא שלאחריו  לאתרוג הפסק והוה

עלוע "ז  ולהגן להליץ הגריז"ל השיב
הלכה  דעפ"י דהיות הגר"ח הגדול אביו 
נמצא  זה, אחר בזה מינים הד ' בנטילת יוצאין
הלולב  על שפיר דמברך מצרפן , הוא דהלולב
השני, האתרוג ואח "כ  המהודר אתרוג ונוטל 
מהברכה  רק הוא ההפסק קפידת דכל 
חל כבר הלולב שלקח  וכיון  המצוה, לתחילת
המצוה, באמצע כבר הוה ואח "כ  הברכה,

הפסק. משום קפידא בו ואין

מקורווקפץ הראה צבי, הר הבעל
ברמ"א  שם דמבואר  י"ב), (תרנ"א שם טהור ,
על לכהפ"ח לברך  מחוייב בינתיים סח דאם
אומרים  ויש בעצמו , אח "כ  שנוטל מין כל
ברכה  עם מחדש המצוה על  לחזור  שצריך
שמצדד שח  ואם ד"ה בבאו"ה עיי"ש חדשה,
יש  המצוה באמצע דגם בהדיא דנראה כן,
על קאי לא דהברכה דהיינו בהפסק, קפידא
ביטלה  עוד או  ההפסק, האחר המצוה חלק
נתבטל דבשיחה טעמא והיינו  לגמרי, המצוה
דבשני  לדוכתי', קושיא והדרא תמה, הלקיחה
מספק  הפסק מטעם ברכה כאן  אין  אתרוגים
ל "א). (סימן יואב חלקת תשו ' וע"ע לוודאי,

תקיפה ובאמת יותר  ראי' להביא יש
שני  לקיחת דבאופן בעירובין, הנ "ל  מרש"י
יוצאים  מהם איזה עם ידיעה בלי אתרוגים
המצוה  ברכת עליהם לברך  א"א המצוה,
מטעם  הוא שם ברש"י מבארים דהם שלהם,
כוונתו דאין ברש"י לכוון יש אבל הפסק,
דעל הוא דרש"י יסוד אלא הפסק, מטעם
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מדין רק בו שיוצאין  בספק, מצוה עשיית
וודאי  מהם דאחד  יוצאין  שניהם דבין  ממ"נ,
יודע  דאינו כזה מצוה קיום על וישר , כשר
ברכה, בי' שייך לא יוצא, הוא מצוה באיזה
אחד אכל  ספק דהא יוצאין אין לבדו דבאחד 
אין יוצאין, ביחד  שניהם כשעושין  ורק מהם,
זו על  לברך שייך  ולא לחול, הברכה מה על 
אין רש"י כוונת זהו ואם לבטלה, ברכה והוה
המצוה  באמצע דהוא הגריז"ל של  התירוץ בו 
דאתרוגים  דכיון  מצרפן, בצד מראש דהלולב
לאחריו , והכשר מקודם דספק הסדר בזה
ושיטת  יוצא, אתה במה יודע אינך  לעולם

כזה. קיום על מברכין  דאין רש"י

מהב"י ודמיון  להביא יש לזה מרחוק
מ דאפי'הל ' שם, דמבאר  (תרפ"ט) גילה

בקריאת  מחוייבין נשים דגם הבה"ג לשיטת
מ "מ ביניהם, חילוק ואין  כאנשים המגילה
הגם  מינו , את אפי' להוציא לטומטום א"א
הוא  אם בין  איש הוא אם בין  מחוייב, שממ"נ
חיובו צריך  אחרים להוציא כדי מ"מ אשה,
מחוייב  הוא מה מטעם מבורר, להיות
שאינו דחיוב הוא, כוונתו ולכאורה עייש"ב,
ידוע  אינו  אבל  ממ "נ  רק בבירור , מבורר
חיוב  די ואינו מספיק אינו  בהדיא, חיובו 
צריך מאחר  לצאת דבכדי אחרים, להוציא

בזה. ודו "ק בהדיא, מבורר  להיות חיובו

עירובין ,וכן  דרש"י בביאור  בעניינינו 
דאחד הגם ומסויים, מבורר  חיוב לנו  אין דאם
רק  בחיוב כאן  מצוה ויש מחוייב, בוודאי מהם
ברכה  אין  וממילא איפוא, במיוחד מבורר אין 
די  כזה בחיוב בו  אין  ומסויים, מיוחד חיוב על 
אינו ומ "מ , ממנ "פ רק מצוה קיום דעל ברכה,
ספק  בהמות בב' הדין  כן  ברכה, עליו  שיהי' די
כשר , ספק דהראשון אתרוגים ושני עשירי,
ידי  יצא שניהם שניטלו  אחר דבוודאי דאע"ג
איפוא  נודע שלא כיון אבל  בוודאי, מצוה

ברכה. די אינו המצוה נתקיימו זמן ובאיזה

דאדרבה אבל נראה, התבוננות לאחר 
הוא  עירובין ברש"י הביאור  אם דדווקא
ממ "נ , בדרך רק דנתקיים מצוה דעל  כנ"ל,
דייקא  ע"ז  הפסק, מטעם ולא ברכה די אינו
דלולב  הגריז"ל, תירוצת לי' מהני שפיר 
האתרוג  על הברכה הי' דאי כלומר  מצרפן ,

נודע  שאין אתרוגין דבשני י"ל שפיר במיוחד,
ואין ברכה בר  אינו  המצוה, קיום איפוא
ונכלל נבלע רק אם אבל  עליו , לברך  יכולין
במיוחד ואינו  מינים, הד' כל  על הברכה בתוך
האתרוג  על הברכה חל  בוודאי האתרוג, על 
והאתרוג  מינים הד' כל על הוא דהברכה ג"כ,
ושפיר הברכה המחייב הוא ואין מהם, אחד
שלו , ספק בקיום האתרוג על  הברכה חל
הגרי"ז תירוצת מועיל ושפיר  מצרפו , דהלולב
של הברכה על בעיא שום ואין  זו , קפידא על 

ודו"ק. דידן , בעובדא אתרוגים שני

ליטולאך דא"א דהגר "ח  דיון  עצם על
מהודר , שאינה בוודאי דכשר  האתרוג קודם

ד בוודאי, יצא כבר דאז  כשרדכיון הוא הלא
בלקיחת  עוד  ירויח לא מהודר, אינו רק בוודאי
א' טעמים, ב' משום אח "כ , המהודר האתרוג
עוד , להדר  מה ואין  נעשה כבר  דהמצוה משום
ומה  ונגמרה, המצוה, ידי יצא דכבר  יותר  ועוד 
תלוי  הענין זה לכאורה להידור , מקום
והרמב"ם, הטור בין הידועה במחלוקה
חוזר אם מילה, במצות מעכבין שאין בציצין 
שהסבירו כמה בחול , ואפי' לא או  כלל עליהם
(פ"ב) מילה בהל' דהרמב"ם נ ') (סי' השאג"א
על בין חוזר במילה שעוסק כ"ז דהמל כותב
מעכבין , שאינן ציצין  על  ובין  המעכבין  ציצין 
ציצין על המילה), (ממעשה פירש אבל 
אינו מעכבין  שאין  ציצין  ועל  חוזר המעכבין 
אבל עיי"ש בשבת שם מיירי ואח"כ וכו ', חוזר
שאינן ציצין  דעל  וכותב בחול  מיירי ברישא
כלל , ענין  דאין ומשמע חוזר, אינו מעכבין 
דכיון משום השאג"א מסביר  בזה והטעם
להדר וא"צ בקיומה בין  המצוה נגמרה דפירש
אופן ואין  נגמרה המצוה מעשה וגם עוד,

אינה. שכבר להדר

דהמלוהטור כותב, רס"ב) (סי' יו"ד
ציצין על  בין  חוזר במילה שמתעסק כ "ז 
אם  אבל מעכבין , שאין  על בין  המעכבין 
המעכבין , על אלא חוזר  אינו  ממנה פירש
מעכבין על  חוזר אז בשבת דמיירי פירוש,
על חוזר  בחול  אבל  מעכבין, שאינן על ולא
מעכבין , שאין  על  בין  המעכבין  על בין הכל
הידור מעשה דיש בע"כ דס"ל הטור  עכ "ל 
עשה  שכבר לגמרי, המצוה נגמרה אם אפי'
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אם  בזה תלוי יהי' ולכאורה המצוה, ידי ויצא
ולהדרו קודם הכשר  האתרוג ליקח יכולין
לא  ולהרמב"ם להידור שני באתרוג אח "כ 
הספק  ליקח ומוכרח  עוד להדרו  יוכלו
אינו ואם שבו, ההידור  עם ולתופסו  מקודם,

אחריו . בוודאי הכשר  נוטל  הלא כשר ,

לעניינינואבל דאפשר  נראה נעיין  כד 
אם  אפי' הידור דיש הרמב"ם וגם הטור יודו 
א') (סד ' מנחות במס' דהנה אח "כ , נוטלו 
ציבור קרבן של חטאות שתי לפניו היו  איתא
להקריבם  שחייב כחושה ואחת שמינה אחת
לחזור חייב הכחושה ושחט ושגג בשבת
מטעם  והיינו עיי"ש השמינה את ולשחוט 
שאינו רק בהכחושה יצא וכבר  מצוה הידור 
מודה  ג"כ  דהטור  בשבת, הוא וגם מהודר,
וכאן ההידור, על  שבת לחלל חוזרין שאין 
דמשמע  השמינה ולשחוט לחזור  מחייבין 
מצוה  והקיום המעשה גמר אחר  הידור  דיש

פלא. והוא ובשבת,

מעכביןובע"כ שאין בציצין  דדוקא צ "ל
משום  לשיטתם, והטור הרמב"ם פלוגתת יש
בלבד ההידור  אלא אינו  מעכבין שאין  דציצין
המילה  במעשה הידור להיות צריך והוא
להרמב"ם  ס"ל בזה כבר , ונתקיימה שנגמרה
נעשתה  שכבר  עוד ולפאר להדר מה שאין 
לכהפ"ח אפשר ולהטור  המצוה, ונגמרה
אבל המילה, ממעשה כשפירש בשבת
בכחושה  הידור השמינה אין  ושמינה בכחושה
בהידור , עוה"פ המצוה כל עשיית הוא רק
שכבר להדר מה דאין לטענה מקום אין  שאז 
הראשונה  במצוה הידור  דאינו  ונגמרה, נעשה
ואין נתקיימה שכבר  משום ואי לה, דנצטרך 
בזה  דמבואר צ"ל  כלל , וקיום מצוה עוד
לחזור מקום יש שנתקיימה, במצוה דאפי'
לגמרי, אחרת מצוה דהוא בהידור, ולקיימה
מעשה  דהוא בשבת, ואפי' ואנוה קלי בזה
והראשונה  בפנ"ע, ומהודרה שלימה המצוה
כיון עדיין, נתקיימה לא כאילו  הוה לגבה

בהידור . הראשון בפעם נעשתה שלא

מהודרואם אתרוג הוה דברינו כנים
כחושה  כמו  מהודר שאינו  אתרוג כלפי

בזאח "ז הידור ויש דגם שמינה, בשבת, ואפי'
באתרוג  הידור  השני אתרוג אין  באתרוג

שאינן מעכבין  שאינן ציצין כמו הראשון ,
המילה, דבמעשה בלבד ההידור  עצם אלא
עוה"פ  עלי' שחוזר  מצוה השני אתרוג אלא
זה, באופן כלל עדיין נעשה שלא בהידור ,
וקיום  מעשה אחר לההידור  מקום יש ושפיר
הוא. ושמינה דככחושה בשבת, ואפי' המצוה,

הגזולוע"ע לולב ריש בחידושיו בחת"ס
מהדור מ"ש מעכב דהדר  רש"י שיטת לבאר
ההידור דאם ומפרש מעכב, דאינו דכהת"כ
בכהת"כ , מעכב דמצוה החפצא בעצם הוא
כזה  הידור  להדרו  שצריך בחוץ הידור  רק
עץ  דפרי והיינו  באורך, עיי"ש מעכב אינו
התואר שם הוא ואפי' הוא העצם שם הדר
פרי  דנצרך הוא דמצוה חפצא בעצם מ "מ ,
שאינו איגוד  אבל מעכב, זה למצוה מהודרת
דאין כשר, ג"כ  אגדו דלא מבחוץ הידור  רק
המצוה  מעצם הידור אבל  המצוה, מעצם זה
הוה  ולעניינו  עיי"ש בכהת"כ , מעכבת שפיר 
כחושה  מהודר  אינו לגבי מהודר  אתרוג
עוה"פ  המצוה כל  לחזור וראוי ממש, ושמינה
במנחות. כמבואר בשבת ואפי' ההידור  משום

עצה ולסיומא  עוד  דיש י"ל דמילתא,
שניהם  ליקח  יכולין  דהי' בעניינינו פשוטה
ורוצה  באמת כשירה כשר הספק דאם בתנאי,
מכוון אינו הכשר  אז עמה, המצוה לקיים
לצאת  רוצה דאינו בהדיא ויאמר בה, לצאת
ולכן כשר , הוא אם מהודר היותר באחד  רק
שאינו באחרת לצאת הוא רוצה כשר אינו אם
ור"ת  רש"י דתפילין התנאי ממש דזה מהודר,
רק  לצאת רוצה דאינו ומתנה בב"א שמניחים
(ל "ד באו"ח כמבואר  כהלכה, שהוא באותו
הוה  לא מ"מ העיקר הוא שרש"י אעפ"י ב')

ודו"ק. תוסיף, בל

עליווללמדך עבר  שכבר  שיהודי בא,
בד ' הסוכות חג כשבא ויוהכ "פ ור"ה אלול 
ונקיי' טהורה זכה בנשמה וסוכה מינים
זה  דיסודה מצוה להידור משתוקיים והדרה,
הידור דע"י במצוה, לפניו התנאה ואנוהו קלי
יתברך לפניו  עצמינו ומתנאים מייפים מצוה
והדר מהודרים מינים ד ' ע"י מהודרים יהודים
החדשה, לשנה התחלה והוא המיני', לכל  הוא
עלינו ותתחדש התחדשות, מיני של  בהידור 

אמן . ההידורים בכל ומתוקה טובה שנה
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במאנצ'עסטר  אב"ד

רבא הושענא הקפות בשעת תורה ספר אחיזת
התשע"ד הסוכות חג ערב בס"ד ,

עוז  ˘ËÈÏ"‡לידידי ËÂ�‚ ÍÂ¯· Ï‡ÂÓ˘ È·¯ ‚"‰¯‰

לאחוזנא  עדיפות בענין בזה בהמצורף לעיין
הציבור של ההקפות בשעת הס"ת
חידוש  זה לכאורה כי בזה דעתו  ולהודיעני

להיפך . ודאי נראה העולם ודעת

*

איךבביהמ"ד מינים, ד' להם יש שכולם
האם  הושענות, בהקפת יעשו 
הד ' יניח שאחד או הבימה, על  הס"ת יניחו 
הס"ת. ויאחז ההקפות על ויותר שלו  מינים

ומניחים הנה כ ' ס"ב תר"ס בסי' בלבוש
שיאחזנו צריך  דאין  משמע הבימה, על ס"ת
בסדר שם עצמו הלבוש כ ' אח "כ  אולם אדם,
הס"ת  האוחז מעמד  פי על מקיפין זו הקפה
עם  עומד שהוא הס"ת, לכבוד  העמוד על 
על הס"ת מניח דאינו מוכח  הרי וכו ', הס"ת

שי  מי בלי שם הבימה הפמ"ג וכ "כ  אחזנו ,
דמש"כ הלבוש דברי על סק"א במש"כ 
אוחז אלא דוקא, לאו  התיבה, על ס" ומניחים
למה  כוונתו  נראה עכ"ל, יע"ש, אותו,
מי  דיש כ' עצמו הלבוש שאח "כ  שכתבנו 

שאוחזו .

האוחזובאמת החשיבות גודל  מצינו 
האו "ז בדברי הושענות הקפת בשעת הס"ת
בשם  שהביא שט"ו סי' סוכה בה' הגדול 
ס"ת  להוציא שנהגו  ומה וז "ל , הירושלמי,
וכו ' הבימה ע"ג עמו  ולעמוד  הקודש מארון
וס"ת  האלקים כמלאך  עומד  הכנסת חזן 
מזבח , דוגמת אותו מקיפין  והעם בזרועו
ק"ה). (ע' מהרי"ל  מנהגי בס' וכ "כ  עכ "ל ,
מישהו דצריך הא' דברים, ב' מכאן  מוכח  הרי

דיש  וב' הבימה, על  להניחו ולא הס"ת לאחוז
מלהקיף, יותר גדולה חשיבות אותו  באוחז 
הטעם  ונראה מקיף, אינו  האוחז  החזן  שהרי
צב-אות  א' כמלאך דהוי הירושלמי שכ' מפני
חשוב  יותר  הוא ובזה דמזבח , דומיא והוי

מהמקיפים.

ק"ב)וכן  (ס"ג חי לכל מועד בס' ראיתי
להקפת  קודם בהקפה הס "ת לאחוז שכ '
לקיים  אפשר ואם שהוסיף אלא התיבה,
בס' חיד"א הרב בשם וכ "כ  טוב, מה שתיהם

י"ד). (ב' אמת לדוד

ספרוהנה הקונה שם, אמת בלדוד  ז "ל 
שיקיפו כדי התיבה על  עמו  ועומד הושענות
להחזיק  א' לאיש ס"ת שיתן טוב הציבור,
לא  ואי בשתיהן, ויזכה יקיף שהוא עד  בתיבה
דגדול מקיף, אינו הוא אם יחוש לא אפשר 
על ס"ת אחיזת דבלי וכוונתו עכ"ל, המעשה,
וא"כ בפוסקים, כמבואר מקיפין , אין  הבימה
שיקיפו , הציבור  לכל  המעשה הוא האוחז 
לא  עכ"פ או המקיף, מן יותר  שכרו גדול א"כ

מהמקיפין . פחות

שהרי וא "כ שתיהן, לקיים כ' למה צ"ב
מטעם  המקיפין  כמו לכהפ"כ זכותו גדול 
א"כ כנ "ל , וכו ' אלקים כמלאך  דהוי ותו  שכ ',
גם  ובאמת ג"כ , להקיף יבקש למה צ"ע
הכרח ולא בעלמא, מעלה רק דהוי נ ' מדבריו
קצת  קיצר חי לכל מועד  ובס' כן, לעשות

בהעתקתו .

להניחעכ"פ  דאין ג"כ  מהנ"ל מבואר 
של החשיבות ג"כ ומבואר  הבימה, על  הס"ת

מלהקיף. עדיפות בזה ושיש האוחזו,
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ועו"ס למועד, דבר שמואל, ויאמר מח"ס 

אלעד 

להנ"ל  תשובה
דמאנצ'עסטר  הרבנים איגוד גאב"ד  ˘ËÈÏ"‡לכבוד  ÌÈÈ‰ËÒÚÂÂ È"‡¯‚‰

שאשים בתשובה  שליט "א כת"ר  לבקשת
אחיזת  בענין בדב"ת ועיוני עיני

ההושענות: בשעת הס"ת

הושענות כתבא) "אומר  תרס): (או "ח  הטור
קודם  קדיש אומרין  שאין  ויש
בכל א' פעם התיבה להקיף ונוהגין הושענא
כשמקיפין התיבה על  ס"ת ומעלין יום
מדוע  ביאר שם בביאורו  ז"ל והגר"א אותה".
דסוכה  פ"ד כו'. "זכר כך: ס"ת, מעלין 
במקום  לנו נשארת שהיא הס"ת את ומקיפין 
בזמן תינח  מגילה בסוף כמ"ש מזבח 

עכ "ל . ," וכו ' קיים שבהמ"ק

הנחת)ונראה  (או  אחיזת ענין לבאר 
בשם  הביא הטור דהנה אחר, באופן  הס"ת
זכר הם דההקפות סוה"ג) (פ"ד הירושלמי
בילקוט וכ"כ יריחו , בכיבוש שעשו  לההקפות
(ה, ביהושע מצינו והנה תשג). (רמז תהילים
ו ּיּׂשא  ּביריח ֹו יהֹוׁשע ּבהיֹות ויהי " יד):  ָ ִ ַ ִ ִ ַ ֻ ְ ְ ִ ִ ְ ַיג-
וחרּבֹו לנגּדֹו עמד איׁש והּנה ו ּירא  ְ ַ ְ ְ ֶ ְ ֵֹ ִ ֵ ִ ְ ְ ַ ַ ָ ֵעיניו
הלנּו לֹו ו ּיאמר  אליו  יהֹוׁשע וּילך ּביד ֹו  ָ ֲ ֶֹ ַ ָ ֵ ַ ֻ ְ ֶ ֵ ַ ָ ְ ָ ְׁשל ּופה
צבא  ׂשר אני ּכי לא וּיאמר לצרינ ּו אם  ָ ְ ַ ִ ֲ ִֹ ֶֹ ַ ֵ ָ ְ ִ ָ ַאּתה
לו : אמר  " א): (ג, ובמגילה באתי", עּתה  ִ ָ ָ ַה'
ועכשיו הערבים, בין של תמיד בטלתם אמש
איזה  על  לו : אמר  - תורה! תלמוד  בטלתם
וילן מיד  באתי", "עתה לו: אמר  - באת? מהן
ובתוספות  העמק". בתוך ההוא בלילה יהושע
תלמוד על  ריב"ן פי' - באתי "עתה שם:
[את] לכם כתבו  ועתה ביה דכתיב באתי תורה
היה  יריחו  נצחון  דכל  והיינו  הזאת". השירה
זכר כשעושים וממילא התורה. בזכות
אך חומותיה, ושבירת יריחו  על להקפות

התורה  בזכות אשר הס"ת, לאחוז הוא טבעי
יריחו . בכיבוש דרכם צלחה

שם והנה  הגר "א ביאור  (עי' הפוסקים
ההקפות  למנהג הקדום שהמקור הביאו ועוד )
רמז (תהילים, הילקוט מד' הוא הזה בזמן 
ההקפה  סדר הוא "וכיצד  נאמר: שם תשג),
את  נוטלים וקטנים גדולים ישראל  כל
בידיהם  ואתרוגיהם הימנית בידיהם לולביהם
היו היום ואותו  אחת, ומקיפין השמאלית
זכר חייא ר' אמר פעמים. שבע מקיפין
הזה  בזמן מזבח, שיש בזמן  תינח הא ליריחו,
וס"ת  הא-להים כמלאך  עומד הכנסת חזן 

מזבח". דוגמת אותו מקיפין והעם בזרועו,

הכנסת ויש  חזן ש" הענין מהו  להבין
דמהו בזרועו", וס"ת האלהים כמלאך עומד 
בסדר אלוקים למלאך יידמה שהחזן הענין
וצ"ע. דוגמתו , מצאנו  והיכן ההושענות
כאשר בזה, הרמז שפיר  יובן  הנ"ל לפי ואולם
למלאך ליריחו , זכר נוסף דבר בזה לרמוז רצו
תורה, דברי על ובא שהגיע ה' צבא שר 

וכנ "ל . בזרועו ", תורה "ספר  כאשר

ההושענות וישב) בהקפות מדוע להבין
דוקא  מדוע ליריחו. זכר עושים
ז ' להקיף לנכון  רואים הסוכות, בחג כעת,

יריחו . הקפות כז ' הקפות

זכרוהנראה הם סוכות דהנה בזה
וזכר מצרים ביציאת עלינו  הית"ש להשגחת
בלכתם  ישראל את שאפפו כבוד  לענני
מיוחדת  שהשגחה לן יימר  מי והנה במדבר .
וע"ז המדבר . לאחר גם עלינו  חופפת זו
לאחר מיד  שהתרחש יריחו, לנס זכר מציינים
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כי  להראות יהושע, עם לארץ ישראל כניסת
ג' מות לאחר גם ממשיכה הניסית ההשגחה

המדבר . רועי

הזה,והנה ג) בזמן  הנהוגות ההקפות בצורת
חלוקים  לשונות כמה מצינו 
שהחזן נקיט הנ "ל  הילקוט  בלשון בקדמונינו.
בתשובות  בזרועו . התורה וספר  עומד 
"וששאלתם  איתא: לא) סי' (שע"ת הגאונים
וברמב"ם  והדס". בלולב ס"ת להקפת רמז 
בכל ישראל  נהגו "וכבר  כתב: כג) ז, (לולב
הכנסת  בית באמצע תיבה להניח  המקומות
מקיפין שהיו  כדרך  יום בכל  אותה ומקיפין 
(סי' בכלבו וכ"כ למקדש". זכר המזבח את
אוחזין או  מניחין  לא שכלל ומשמע עב).
המהרי"ץ  הבימה. עצם את מקיפין ורק ס"ת,
נהגו "בספרד  כך: כתב לולב) (הלכות גאות
תורה  ספר להעמיד דור  אחר  דור  ראשונינו 
בלולב". סביבותיה ולהקיף התיבה גבי על 
וכתוב  גרסאות, חילופי ישנם שם (ובהמשך

מ השביעי וביום " דרךשם: בערבה קיפין 
בקשה  [בדברי (ותחנונים) פעמים ז ' ימין
שבח בדברי תורה ספר את ומלוין ] ותחנונים
למקומו "). אותו שמחזירין  עד ופיוסים
"נוהגים  הוא: א) (תרס, בשו"ע הלשון  ומנגד,
ולהקיפה". (הבימה) על תורה ספר  להעלות
ולא  הבימה על  הס"ת את שמניחים ומשמע
לאחוז שצריך  כתב והפרמ "ג בו. אוחזים
והמהרי"ל הבימה. על להניחו  ולא בס"ת
מסבבין יום "בכל  כך : במנהגיו  כתב
ספר ז ' מסבב רבה ובהושענא ס"ת להושענות
סיבוב  ולכל  פעמים. ז' סובבין באשר  תורות
כולם". הכניסו  עד אחת, תורה ספר  מכניסין
לא  אזי ס"ת, שכשאין  כתב יעקב והבכורי

כתב  האזינו ) (פ' חי איש והבן כלל . מקיפין
אין וע"כ הס"ת, ולא הבימה הוא שהעיקר 
שאם  כתב והחיד"א מעכבת. הס"ת הנחת
אחד יטול  מינים, ד' ישנם המתפללים לכל 

המעשה. דגדול הס"ת

הביאוואולם (פי"ב) שלמה בהליכות
משה  וישמע ובס' זצ"ל אוירבך  הגרש"ז  בשם
שבכה"ג  זצ"ל אלישיב הגרי"ש בשם הביא
צריכים  ואין  הבימה על  הס"ת את יניחו 
אחד יתבטל עי"כ  אם דוקא בידים לאוחזו 

סיבתם. ביארו  ולא מההקפה.

עניןויתכן הוא שהעיקר  שסברו
החזקתו דוקא ולאו  הס"ת, עצם או הבימה,
אוחז הכנסת דחזן נקיט דהילקוט ואף ביד .
לטעם  דוקא זה וכל יתכן הנה בידו, הס"ת
זכר הם שההקפות בהדיא דכתב הילקוט ,
ענין יבואר הנ "ל , הדברים כנים ואם ליריחו,
אם  אך האלוקים. כמלאך  בו  והאחיזה הס"ת
(וכדכתב  גרידא, למקדש זכר משום הוא
דטעם  דאע"פ נראה הטור  דמד ' הב"ח
ליריחו , זכר משום דההקפות הוא הירושלמי
זכר הם וההקפות הכי קי"ל  לא אנן  מ "מ 
הבימה  הוא העיקר א"כ עי"ש), למקדש,
ז "ל הגר"א דכתב והטעם למזבח , הדומה
גם  יפה יעלה תורה, אלא לנו  אין  שכעת

ופשטיה. נהרא ונהרא הבימה, על כשיונח 

העניןובחוהמ"ס שטחתי התשע"ד
והשיבני  שליט"א קניבסקי הגר "ח  מרן  קמיה
שאוחז כדאי בזה, הדעות מחמת שאכן , דבר
אחר אדם עם ההקפה במהלך  יתחלף הס"ת
הס"ת, את לו  יתן  מינים, הד' עם הקיף שכבר

בס"ת. יאחזו וגם שניהם יקיפו וכך 
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ועוד  ממרחק , לחם מרחק, המקום בעמחה"ס

(ירושלים) מיר ישיבת שע"י הכולל חבר

עילית  ביתר

הכבוד  ענני לחזרת זכר סוכות
הטורכבר דברי את רבים בת בשער  נודע

סוכות  עושין  אמאי לבאר  שכתב במה
הכבוד ענני על שסוכות מכיון  האיתנים בירח
בחודש  ממצרים בצאתם הכבוד  ענני ובאו  היו 
ס' (או"ח הטור וז "ל  בתשרי. ולא האביב
ממצרים  שהוציאנו ואעפ"כ  בזה"ל  תרכ"ה)
הזמן באותו  סוכה לעשות צונו לא ניסן  בחדש
לעשות  אדם כל  ודרך הקיץ ימות שהוא לפי
בהם  עשייתנו ניכרת היתה ולא לצל סוכה
אותנו צוה ולכן יתברך הבורא במצוות שהם
זמן הוא השביעי בחדש סוכות שנעשה
ולישב  מסוכתו  לצאת אדם כל ודרך הגשמים
בסוכה  לישב הבית מן יוצאים ואנחנו  בביתו 
עלינו היא המלך שמצות לכל  יראה בזה
הארוך הטור בפירוש וכ"ה עכ "ל . לעשותה
(ויקרא  ברמב"ן [ועיין  כג:מג). (ויקרא עה"ת
עשו ממש סוכות שלמ"ד שמפרש כג:מג)
הקור מפני החורף בתחילת לעשותן  החלו 
היא  סוכות מצוות ולכן המחנות כמנהג
בפירושי  וע"ע הגשמים. ימות בתחלת

(שם).] וחזקוני הרשב"ם

החסידהאמנם  מלכא שמרנא ידוע גם
כתב  דהנה אחרת בדרך דרך זצ"ל  מווילנא
א:ד) השירים (שיר הגר"א בביאור הוא
ארבעה  נגד  הם אלו  פסוקים וארבעה בזה"ל 
מצרים  יציאת נגד הראשון ליראל  שהיו זמנים
"השיר כמש"כ שירה שרו  הלילה שבאותו
ל:כט) (ישעיה חג" התקדש כליל  לכם יהיה
ופסוק  כנ"ל תורה מתן  נגד שני ופסוק
שהקריבו המשכן  בנין  נגד הוא השלישי
הנ "ל נה:) (סוכה האומות נגד פרים שבעים
נשלם  שאז הארץ ביאת נגד הוא רביעי ופסוק
נגד הראשון  רגלים ארבעה נגד הם וגם הכל.

שהוא  שבועות נגד והשני שירה שאמרו  פסח 
שהוא  סוכות נגד  הוא והשלישי תורה. מתן
בבנין תלוי שהיה כבוד  ענני להיקף זכר 
הגר"א  שכתב מצינו זה [וכעין  כידוע המשכן 
בנין כנגד  הוא הסוכות שחג מקומות בכמה
כג:כד במדבר אליהו (אדרת המקדש בית
ואבן ג:ב, חבקוק הגר"א ביאור ה', מהדו '
שהקשו מה מתורץ ובזה א).]. י"א שלמה
שהוא  כיון בתשרי סוכות עושים אנחנו למה
בניסן לעשות ראוי היה כבוד  ענני היקף נגד
נראה  אבל  עננים. היקף תחילת היה בניסן  כי
העננים  נסלתקו העגל  את שכשעשו  לפי
החטא  שאחר  כתב ב:יז ) (שה"ש [בתרגום
בפירוש  ועיי"ש הכבוד  ענני נסתלקו העגל 
רבינו בפירוש וע"ע כ"ץ. אביגדור רבינו 
לב:כה) (שמות אלשיך ובמהר "ם אפרים
העגל חטא ע"י הכבוד  ענני שנסלתקו שכתבו
(וע"ע  בתפילתו החזירן רבינו שמשה אלא
וירא  ד"ה תשא כי לפ' בליקוטים אמת בשפת
לעשות  שהתחילו עד  חזרו  לא ואז משה).]
יוה"כ ובמחרת ביוה"כ  ירד ומשה המשכן .
לה:א) (שמות ישראל " בני את משה "ויקהל 
תשרי  בי"א היה זה המשכן מלאכת על  וציוה
בבוקר נדבה עוד  הביאו "והעם וכתיב
י"ג  הרי ימים שני עוד לו:ג) (שמות בבוקר"
לב  חכם כל  נטלו בתשרי ובי"ד  בתשרי
ובט "ו ובמשקל  במנין  הזהב את ממשה
אנו ולכך כבוד  ענני חזרו  ואז לעשות התחילו 
"משכני  והרביעי בתשרי. בט"ו סוכות עושין
עצרת  שמיני נגד  הוא א:ד) (שה"ש אחריך "
בקול (וכ "ה עכ "ל  לבדו  לישראל  שהוא
ויקרא  והקבלה הכתב ובספר  אמור פ' אליהו
עבודת  בספר הגר"א של  אחיינו וכ"כ כג:מג
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הגר"א  שלפי נמצא ג:ד). שה"ש הגרשוני
תשרי  חודש באמצע דוקא הסוכות חג עושין

במדבר . הכבוד ענני חזרו  שאז מפני

במהר"ש ומצאנו החסיד לאיש חבר
בחג  בריתות לג' דרוש עינים (יפה יפה
זהו [אולי הספיר  לבנת בשם שכתב הסוכות)
בנו דוד לרבינו  המיוחס הספיר  לבנת הספר 
ספרו בדפוסים אך  החסיד  יהודה רבינו של 
דאבדן] וחבל  שם מופיע לא זה וקטע חסר
ואז המשכן מלאכת מעשי שילמו  ט "ו  שביום
סוכות  עושים ומה"ט הכבוד  לענני זכו 
מהר"ם  בדרשות כתב ועפ"ד תשרי. בחודש
לראשונה  נדפס ב', דרוש אמור (פ' חביב
שאין מה דא"ש רמט ) עמ ' מועדים גנזי בספר 
שאותם  לבאר  או למן  זכר  יו "ט  עושים אנו
בענני  משא"כ  לעולם מהם פסקו  לא דברים
[וע' לזכרו . חג עושים וחזרו שהלכו הכבוד 
היסודות  שער  אלהים (בית המבי"ט מש"כ 
גם  כי לומר דאפשר  זו קושיא לתרץ ל "ז ) פרק
כל לעין מפורסמים ניסים היו והמן  שהבאר 
הכרחי  דבר  שהיה כיון  שנה מ ' כל  והתמידו
רמז הוקבע לא כלל מציאותם בלי אפשר  שאי
הכרחי  כ"כ היו  שלא כבוד  ענני אבל להם,
ביום  בחורב יהיו שלא כדי אלא הם כמו 
לענינם.] רמז  החג ימי הוקבעו  בלילה וקרח 

עה"ת ולי  הרוקח דבפירוש להעיר  יש
רבינו שמשה כתב קמז) עמ ' תרומה (סו"פ
תשרי  י"א ביום השניות הלוחות את הביא
תשרי  וי"ג י"ב המשכן בשביל  הכינו  ואח"כ
שלא  [וזהו  קודש שבת היה תשרי י"ד ואח"כ
שיוה"כ שכתבו  פב.) (ב"ק התוס' כדברי
תשרי  די"ד  נמצא ב' ביום היה שנה באותו
הוא  כן הרוקח  פירוש וכדברי ש"ק. ערב היה
ובביאור לו:ו ) (שמות הטורים בבעל  גם
סק"ד ).] ו ' (פרק רבה עולם סדר  על  הגר "א
החג. למוצאי עד ונדחה הסוכות חג ואח"כ
שהרי  כהגר"א לומר  יתכן לא שלפי"ד נמצא
אבן בדרשות ותו וצ"ע. אז המלאכה נגמר  לא
שענני  כתב דסוכות) א' ליום (דרשה שועיב

ט "ו ביום ולא עצמו  ביוה"כ חזרו הכבוד 
הטור נטה הדברים אלו  מפני ואולי תשרי.
הגר"ש  שכתב וראיתי הגר"א. כדברי מלפרש
ביאור על שלמה באיפת זצ"ל  בערוודה
הטור אלא והגר"א הטור  כלל של "פ הגר "א
ולא  בתשרי דוקא סוכות עושין למה מפרש
למה  לפרש בא והגר"א השנה חדשי בשאר 

תשרי. ט"ו ביום דוקא סוכות עושין

עלהאמנם הקשה הנ"ל חביב המהר"ם
לכאורה  נסתר שהרי גדולה קושיא זה דבר
עשו כי "אף הכתוב: שדיבר  מלא ממקרא
אשר אלהיך זה ויאמרו מסכה עגל להם
ואתה  גדלות נאצות ויעשו ממצרים העלך
עמוד את במדבר  עזבתם לא הרבים ברחמיך
בהדרך להנחתם ביומם מעליהם סר  לא הענן
ואת  להם להאיר  בלילה האש עמוד  ואת
וכן ט :יח-יט ). (נחמיה בה" ילכו  אשר הדרך 
(איפה  זצ"ל  ברעוודה שלמה הרה"ג העיר 
א:ד) לשה"ש הגר "א ביאור  על שלמה
מבואר סי"ט ) (פ"כ  רבה במדבר  דבמדרש
כבוד ענני להן  לוה העגל  חטא לאחר שאף
צע"ג. זה דבר ולכאורה הנ "ל . פסוק והביא
בדדמי  כתב כט .) (ח"א החת"ס [בדרשות
נקט לא שהוא רק הגר"א לדברי קצת
שאלו נקט אלא הכבוד  ענני שנסתלקו 
בט "ו ואח "כ  העננים מן  נפלטו  בעגל שחטאו 
ולפי  העננים. כנפי תחת ונקלטו  חזרו  תשרי

לק"מ.] החת"ס ניסוח 

זצ"לעל הוטנר  הגר "י מביא זו  קושיא
שאחד ק"ו) מאמר  סוכות יצחק פחד  (מאמרי
מדבר בנחמיה שהכתוב הציע החבורה מבני
שנאמר כמו הדרך  את המורים העננים על רק
עננים  אף היו אולם "להנחותם" מפורש
ולא  כהגנה משמשים שהיו  כבוד ענני אחרים
חטא  לאחר  שנתבטלו  והם בדרך לנחותם
לייקוואוד דמן  אחד  גאון כתב וכן  העגל .
שליט"א  לעווענבערג העשיל יהודה הרה"ג
העגל דבחטא ע"ז ) ס' שמות עה"ת חן (אמרי
שהלך הענן  אבל עננים דששה היקף נסתלקו 



`p

וזהו להם נשאר  בדרך להנחותם לפניהם
גם  כתב וכעי"ז בנחמיה. הפסוקים כוונת
וע"ע  ס"ד , ס' ט"ו (חלק אליעזר ציץ בשו "ת
וכ "כ כ '). ס' ט "ז  ובחלק ט' לחלק בהקדמתו 
פ"ט) עזרא דקרא (טעמא שליט"א הגרח"ק
לומר דדק דקרא לישנא מאריכות כן שמדוייק
עמוד "ואת בקיצור  אמר ולא הדרך " "לנחותם
וכן לא. ותו ביומם" מעליהם סר  לא הענן
להן דלוה הנ"ל דמדרש בלישנא הוא פירש
ללוות  רק עננים לנו שנשאר ר "ל  כבוד ענני
(מאמר הכוזרי בספר אמנם לכבוד. ולא הדרך 
פסק  לא העגל  חטא שלאחר  כתב צ"ב) ס' א'
ועמוד עליהם לסוכך והענן  למזונם לרדת המן
הכבוד ענני שגם ומבואר  וכו ' להנחותם האש
את  להם שסלל  הענן עמוד  וגם עליהם שסיכך
הגר"ש  העיר  וכן החטא, אחרי פסקו לא הדרך 

הנ "ל . בספרו ברעוודה

הגר "ד[וכתב של בנו  כהן  אליהו  הג"ר 
זמן (ספר  שליט"א חברון ) ישיבת (ראש כהן
הגר"א  ביאור על ובהערותיו  ו ' עמ ' שמחתינו
הגר "נ בשם (253 הע' קוק, הרב מוסד מהדו '
לא  הענן עמוד  "את שמש"כ שליט "א רוטמן 
יוה"כ אחרי דר "ל  לפרשו  יש מעליהם" סר 
סר לא הקב"ה העגל חטא להם כשנמחל 
שהרי  הוא דכן והוכיח  העננים. את מעליהם
השנית  השנה של אייר כ ' עד  סיני מהר  זזו  לא
להנחותם  הענן  עמוד  כלל  שייך לא וא"כ 
אור (קובץ שחכ"א ראיתי ועוד  אז . עד הדרך 
יש  אם דן  רמ "ב–רמ"ג) עמ' ל"ה גליון ישראל
ועמוד לחוד  הכבוד  שענני כזה דבר לומר
מכיון דלכאורה לחוד הדרך  לנחותם הענן
הכל בקרא להדיא הכבוד ענני ענין  מצינו  שלא
הענן עמוד שהיה הקרא שנקט ממה נלמד
עיי"ש  זה באופן ביניהם לחלק א"א וא"כ 

המדרשים.] מח ' בזה יש שלכאורה שמסיק

זמןזאת קובעין  אלמה דון יש ואחרת
לאחר עלינו שבאו  השניות העננים ע"ש החג
העננים  ע"ש ולא העגל  מחטא לנו שנתכפר 

ההגנה  לנו התחיל שבהם הראשוניים
הרה"ג  מו "ר  מפי שמעתי ממצרים? כשיצאנו 
יוה"כ (מוצאי שליט "א קוטלר מלכיאל ארי'
לזמן רק היו  הראשוניים שהעננים תשע"א)
העגל בחטא שחטאו לאחר  הסתלקו  שהרי
וכמו לעולם קיימים השניות העננים אבל 
ב') אות פ"ח  ח"ד השם (דרך הרמח "ל  שכתב
ענני  הנה כי הוא והלולב הסוכה ענין  בזה"ל 
מלבד ישראל  את הקב"ה שהקיף הכבוד 
ולהגן עליהם לסכך שהיה בגשמיות תועלתם
בהם  נולדת גדולה תולדה היתה עוד בעדם
העננים  שע"י כמו  והוא הרוחניות בדרכי
לבדם  מובדלים ישראל  נמצאים  היו ההם
להם  נמשך  היה כן הארץ מן ונשואים
נבדלים  לבד  אותם המשכנת הארה מציאות
העולם  מן  ומנוטלים ומנושאים העמים מכל 
הארץ  גויי כל על  ממש ועליונים עצמו  הזה
נועם  בספר  ראיתי זמן [ולאחר עכ"ל וכו '
אביו ע"י תחילה נאמרו  הללו שדבריו  שי"ח
כל עליהם חוזר  והיה זצ"ל קוטלר  הגרשי"ח 
דגם  נמצא מדבריו  אשר יוה"כ ]. במוצאי שנה
הכבוד ענני השפעת עלינו  נמשך בזה"ז 
ע"פ  החג זמן  קובעין ומשו "ה השניות
מצאתי  ושוב הראשונות. ולא השניות העננים
הגר"י  שכתב אחר  בסגנון  אך לזה בדדמי
מאמר סוכות יצחק פחד (מאמרי זצ"ל הוטנר
ברכת  קונטרס יצחק בפחד וכ "ה א' אות ז '
תאריך שקובעין ג') אות כ "ב מאמר אבות
שמצוות  משום השניות העננים ע"פ החג
של הברית לכריתת דוקא מתייחסת סוכה
הלוחות  של שהעדיפות מפני השניות הלוחות
בהם  שנאמר היא הראשונות ע"ג השניות
לא  מה נד:–נה.) בב"ק (כדאיתא "טוב"
בלוחות  ולכן הראשונות. בלוחות מצינו 
דלוחות  נמצא שבירה בהם תתכן  לא שניות
האופנים  בכל  להתקיים הם מובטחים שניות
(יוה"כ יצחק בפחד  [וע"ע המצבים ובכל 

ח ')]. אות ח ' מאמר

h



 ap

ñ¬½−þš öþíê í¾ô ëþí

יורק ניו קויינס ,

הדעת  ובעץ העגל ובחטא בסוכה ושיטתו אליעזר רבי
ר 'יש א. של יסודיות שיטות כמה לבאר

(יא:) בסוכה סוכה. במצות אליעזר 
ואילו הכבוד, ענני כנגד  דסוכות דס"ל  מצינו 
להלן להם. עשו  ממש שסוכות ס"ל רע"ק
אדם  דחייב ס"ל  דר "א במשנה מצינו (כז .)
אומרים  וחכמים בסוכה סעודות י"ד  לאכול
תניא  אי' (שם) ובברייתא קצבה. לדבר  שאין 
ואין לסוכה מסוכה יוצאין  אין אומר ר "א
יוצאין וחכ"א מועד, של בחולו סוכה עושין
מועד . של  בחולו סוכה ועושין לסוכה מסוכה

אחא הנהב. ר' (ט:ז ) במדב"ר  במדרש אי'
שעלה  בשעה אמר חנינא ר' בשם
שיושב  הקב"ה של קולו  שמע למרום משה
הלכה  ואומר  אדומה פרה בפרשת ועוסק
בת  עגלה אומר  אליעזר  ר ' אומרה, בשם
רבון לפניו אמר  שתים. בת ופרה שנתה
חייך לו  אמר  מחלצי. שיהא יה"ר  העולמים
שם  אליעזר. אחד ושם הה"ד מחלציך. שהוא
מפליאים, והדברים עכ"ל. המיוחד. אותו
ר"א  בדברי מרע"ה ראה מה א' ובפרט ,
ר"א, תורת מחבב אם אף ב' כ "כ ? שחיבבו
הלא  - מחלציו דוקא שיהי' רוצה למה

מובנו ? במלא הכלל  של איש הוא מרע"ה

הדרשןוהנה משה ר' דברי ידוע
הפרה  דבאה חקת בפ' רש"י בפי' שמובאים
ודעת  טעם ובס' העגל. חטא על  לכפר אדומה
שיש  דהיינו  זצ"ל  בלזר  הגר"י בשם הביא
לקנח יכולה האם שרק כ"כ שמאוסים דברים
דרק  כ"כ חמור העגל  חטא הי' וכמו"כ אותם,
הגר "מ פי' אולם, עלי'. לכפר יכול הקב"ה
שהפרה  יצטרך א"כ  (שם), שליט "א שטרנבוך 
אם. ותחשב בנים בת שהיא ג' בת תהי'
ע"כ שתים, בבת גם מכשיר דר"א ומדמצינו
חיבב  וע"כ  כ"כ חמור העגל חטא דאין דס"ל ,

על סניגוריא שיהיו  הדברים את מרע"ה
דהנה  להוסיף נראה ולענ"ד את"ד . ישראל.
אמר הגר"א, לגי' (ט :ד) דפרה בתוספתא אי'
אלא  בפרה ר"א דברי אין והלא יהודה ר '
אחד שם (בקונטרס הרד"ל וכ' וכו'. להקל
דר "א) לפרקי כהקדמה שהוא אליעזר ,
במס' הלכה חידושי כ "א לו יש דר"א דמצינו
אחר , תנא מכל יותר ותוספתא, במשנה פרה
כדרכו שלא מקיל , הוא מקומות ובי"ח 
הי' דע"כ  י"ל  הנ "ל  וע"פ שמחמיר. בעלמא
דלא  דס"ל  כיון  אדמה, פרה בעניני מקיל  ר "א
במדרש  דאי' ומה כ"כ, חמור  עגל  חטא הי'
פרה  בעניני עוסק שהקב"ה מרע"ה ששמע
אבל הראשונה המשנה המדרש נקט  אדומה
ואיך המשניות כל  את מרע"ה שמע אה"נ
כיון אדומה פרה הלכות ברוב מקיל  שר "א

העגל . חטא את דמקטין

ר"א אמנם , דוקא למה צ"ב עדיין 
רוצה  מרע"ה ולמה העגל , חטא גודל  ממעט 

מחלציו . ר"א שיוצא דוקא

החיד"א והנהג. מבאר מריבה מי חטא בענין 
התורה  שכחת שגרם מפני כן שנקרא
כגון לישראל מחלוקת גרם ועי"כ ללומדי'
התורה  שיבא במקום והיינו  עכנאי. של תנור 
מה  בבחינת עמלות צריך לומדי' בפי ממילא
תורה  דברי אין  פג:) (שבת ר "ל  שאמר
שנא' עלי' עצמו שממית במי אלא מתקיימין 

באהל . ימות כי אדם התורה זאת

ר "א)והנה אות חקת, (פ' יוסף בפרדס
המדרש  את ביאר  זצ"ל  וואזנר שהגר"ש הביא
החיד"א  דברי ע"פ שתים בת דפרה הנ "ל 
דבלא  נמצא החיד "א ד' ע"פ דהנה הנ "ל ,
בין לחלק צורך  הי' לא מריבה, מי חטא
לא  ולומר  שבארץ וההלכה שבשמים ההלכה
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למעשה  גם ההלכה הי' דלעולם היא, בשמים
הי' ולכן בשמים. דפסקו כמו  ר "א כשי'
ולכן מריבה. מי חטא על כ "כ  מקפיד  הקב"ה
כדי  מחלציו  דוקא ר"א שיצא מרע"ה ביקש

מריבה. במי חטאו את לתקן

דאי'ונלענ"ד מה ע"פ דא"ש להוסיף
תלמידו את משבח הי' דריב"ז  (ב:ח) באבות
טיפה, מאבד שאינו  סיד כבור שהוא ר "א
בו שלט  שלא בזה הי' שגדלותו כנ "ל , דהיינו 
ועוד מריבה. מי חטא ע"י שנגרם השכחה
דר ' ברכות) (ריש אור ניצוצי בספר העיר הנה
במשנה  שנזכר  הראשון  התנא הוא אליעזר 
ג: (עוקצין  במשנה שנזכר האחרון התנא וגם
די"ל ונראה לזה. טעם שהביא מה ועיי"ש י).
שאינו סיד  כבור הי' שר"א מפני כנ"ל עוד
שניתנה  כמו משנתו  הי' וע"כ טיפה מאבד

מסיני.

דיכולים והשתאד. נראה להכי, דאתינן 
הגר "מ דרך  לפי גם כעי"ז לומר
הנ "ל , המדרש בדברי שליט "א שטרנבוך 
(אליעזר) א"ר  (נד.) בעירובין אי' דהנה
אלמלי  הלוחות על  חרות דכתיב מאי [אלעזר]
נשתכחה  לא הראשונות לוחות נשתברו לא
העגל דחטא הרי ע"כ. מישראל. תורה
התורה. שכחת גרמו ג"כ  הלוחות ושבירת
חטא  חומר  את ממעט  שר"א כיון  וא"כ ,
הזה  בזמן ג"כ שיכולים דוגמה והוי העגל ,
מובן שפיר  ע"כ  התורה, שכחת על להתגבר
לו ויהי' ממנו , יצא שר "א מרע"ה רצה למה
לו שנא' ששברת", כחך לה"ישר  כסיוע
ג"כ מובן והשתא הלוחות. שבירת בשעת
העגל , חטא ענין  דממעט  הוא ר "א שדוקא
על להתגבר אדם שיכול בעצמו דחזה דכיון
מה  על  כ"כ לדוות אין  ע"כ התורה, שכחת

העגל . חטא משום התורה שכחת שיצאה

יכולים והנהה. הנ"ל החיד"א דברי לפי
שעשה  מריבה מי חטא את לפרש
התורה  יוכלה דלא דס"ל  שמים, לשם מרע"ה

דאף  והיגיעה, העמלות בלא בגלות להתקיים
השכחה, חסרון ע"י תורה הדברי נתקיימו  אם
התורה  בלימוד  השתדלו שלא כיון  מ "מ 
ע"י  יצה"ר  לשליטת מקום יהי' בעמלות,
התורה  כל לדעת ויוכלו האומות, השפעת
וכמו יצרם, את לעבוד זמן ובאותו  כולה
את  לשבור רצה כן שעל העגל, בחטא שראה
הי' ושמא מריבה מי על  דנענש ואף הלוחות.
תורה  ריבוי גרם מ"מ בזה, אחרת דרך 
אלא  מים שאין  המריבה, מי בעצם כמרומז
שמים. כבוד ריבוי בזה וגרם ז .) (תענית תורה

בפיוטים ובזה  דמצינו מה לפרש יכולים
וכמו לזכות, הצור  הכאת את שמחשיבים
בית  נאמן  "למען  רבה בהושענא דאמרינן 
מים, ויזובו  הך סלע מים לעם מספקי
(נוסח גשם ובתפילת מעוזינו ". קל  והושיענו
סלע  על וכו' גומא בתיבת משוי "זכור פולין )
תמוה. הדבר ולכאורה וכו'". מים ויצאו  הך 
דמבואר אלא, חטא. הי' הצור  הכאת דהלא
הגשם  על  התפילה ענין כל  דהנה הנ"ל, ע"פ
מהקב"ה  ורוחניות תורה להשפעת ג"כ  מרמז
מרע"ה  דבזכות אמרינן וע"כ  ברואיו , על 
כבוד להרבות שמים לשם הצור את שהכה
מחלוקת, ע"י שבא התורה בריבוי שמים
את  עלינו  שישפיע מהשי"ת מבקשים כמו "כ 
אותו דהיינו  ברוחניות וגם בגשמיות המים

התורה. ריבוי של  ענין

הדברהנהו . לכאורה עכנאי של  תנור  בענין
הענין את ר"א קיבל לא למה פלא
ממשיך שהי' אלא להטות, רבים אחרי של 
הרבים  דנו  שכבר אחר  אף כדעתי' לפסוק
שערי  בס' בזה מש"כ  (ועי' כנגדו . ופסקו
פ' שליט"א, בערגמאן  להגרמ"צ אורה
הי' דר "א לבאר נראה הנ "ל  וע"פ משפטים)
זו ובתקופה התורה. שכחת קודם של בבחינה
מכיון להטות רבים אחרי לדין  צורך  הי ' לא
כמו ופסקו כנתינתה התורה את זכרו  שכולם
שייך הי' לא מבחינתו ע"כ, שבשמים. הפסק

כפשוטו . להטות רבים אחרי של הדין 
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למחליף אי ' מנלן שופטים) (פ' בספרי
יהושע  ר' ודברי יהושע ר' בדברי ר "א דברי
ועל טמא טהור  על  לומר  אליעזר ר' בדברי
לא  ת"ל  תעשה בלא עובר שהוא טהור  טמא
מובן הנ"ל ע"פ והנה ע"כ. רעך. גבול תסיג
יהושע, ור' ר"א מח' דוקא דנקטו היטב
של ההלכה מחליף הרי ביניהם דבמחליף
כמדוייק  שבארץ, למעשה בההלכה שמים
גבול תסיג לא יט:יד ) (דברים הכתוב בהמשך
תנחל אשר בנחלתך  ראשונים גבלו  אשר  רעך
זהו אבל  אמת הם ר "א דברי והרי וגו'. בארץ
ר ' דברי ומאידך כן, לנהוג ואין  בשמים,
לא  אבל בארץ למעשה להלכה הם יהושע

מלהחליפם. ליזהר  צריך וע"כ בשמים,

ערלה וי"ל במתני' גם לזה רמז  דאיכא
וסכן וחזר  טמא בשמן שסכן  כלים (ב:יג):
וסכן וחזר  טהור בשמן  שסכן או  טהור בשמן
הראשון אחר אומר  אליעזר רבי טמא, בשמן
האחרון . אחר אומרים וחכמים בא. אני
דמשמע  הפשטות, לפי קשה (ולכאורה
הביא  שהרמב"ם מצינו  ולא במציאות, דפליגי
מרמז דהשמן  וי"ל החזקה.) ביד  זה דין
חכמה  אדם דכשמכניס ר "א וקאמר  לחכמה,
חכמה, עוד לומד  אם אפי' עצמו , לתוך 
הראשונה  החכמה להוציא יכול  לעולם
ס"ל וחכמים לאחרים, להגידה כשרוצה
בידו שוב יהי' ולא הראשון  לשכוח  דעלול

לאחרים. להגידה

בשווהנה  (או "ח ,כ ' הבושם ערוגת "ת
דסוכות  הטור דנקט  דמצינו דהא קפ"ז) סי'
נקט ושכן  ר"א, דעת שהוא הכבוד, ענני כנגד 
שבמקום  מפני היינו עה"ת, בפירושו רש"י
כמו כר"א דקיי"ל אה"נ  להלכה, נפק"מ שאין 
וי"ל בשמים. האמת שכן  קול  הבת דאמר 
גבול בהשגת שהאיסור  בספרי הדבר דמדוייק
כשא' במחליף דוקא הוא יהושע ור' ר"א בין 
דבדבר משמע טהור . פסק וא' טמא פסק
גבולות  כמסיג נחשב לא למעשה, שאינו

ר"א. כדעת כשמפרש הארץ

חטא והנה ז. את בעזהשי"ת שביארנו כמו
כעי"ז החיד"א, ד ' ע"פ מריבה מי
וז "ל אדה"ר, חטא את זצ"ל שר  הגרי"א ביאר 
כי  תק"ט ) עמ ' ח"ג, מוסר , שיחות (לקט 
יתברך רצונו הוא שכך עליון דעת על  השכיל
מיתה  ויקנוס עדן מגן ויגורש לפניו  שיחטא
ועוז ד ' לשם - עולם באי כל ועל עצמו  על 
לתקן הברואים כל עבודת את להעמיד  חפצו
בעוצמת  שנשברו הכלים את במעשיהם
אורו לגילוי העולם את להביא ועי"ז  החטא
ובס' נחל ערבי בסה"ק ועי' עכ"ל. המלא.
הוי  איך שמבארים יא:כ ) (ר"ה, יצחק פחד
לו יעבדו כשברואיו  להשי"ת יותר גדול  כבוד 

הבחירה. מתוך 

הנ "ל ,והנה הדרשן  משה רבי בדברי
כפרה  היא אדומה דפרה במש"כ  צ"ע עדיין
למי  באה אדומה פרה דהא העגל , חטא על 
זה  בין  השייכות ומה מת, בטומאת שנטמא
שלמה  מלאכת בפי' והנה העגל . חטא לענין 
חן ספר בשם בהגה"ה הובא יח :ז) (אהלות
את  ישראל עשו לא דאם האריז"ל בשם טוב
טומאת  וכל לנצח , המות בלע הרי אז העגל 
דהיינו אמו , באה וע"כ העגל, משום באה מת
נמצא  וא"כ  את"ד. מטו"מ. לטהר הפרה
להתוצאות  דומים העגל חטא של דהתוצאות

אדה"ר . חטא של

ר"א עפ"ז שהסכים דכמו  לבאר  נראה
או מריבה מי בחטא מרע"ה של לחשבונו 
ה"ה  שמים, כבוד  לגדל  כדי הלוחות בשבירת
עץ  בחטא אדה"ר של לחשבונו  דמסכים
גם  העגל , חטא חומר  שממעט  וכמו  הדעת

חמור . כ "כ  לו יראה לא אדה"ר  חטא

וחכמים והנהח. ר "א דנחלקו יתכן  לפי"ז
שהרי  מת, וטומאת מיתה בגדר 
בענין אדה"ר בחשבון  התועלת יראה ר "א
גם  עמו שבא אף מחטאו , שנוצר הבחירה
בס"ת  שכתוב כמו  יפרש ושמא המיתה. ענין
טוב  מאד, טוב במקום כט) כ : (ב"ר  ר "מ  של 
מאוס. כ"כ דבר  אינו  מת טומאת ועפ"ז  מות.
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אין חקת) (פ' זוטא דספרי כתנא דס"ל וי"ל 
טמא. במת הנוגע רק אלא טמא עצמו  המת
ע"פ  תס"ו ) סוס"י (יו "ד  האבנ "ז  ומפרש
משום  לא טמא במת דהנוגע המהר"ל דרשת
ויש  מת שהגוף דכיון אלא מאוס דבר  שהוא
קדוש  במקום נגע הרי ע"כ  נשמה, רק שם
בדבר שנגע מפני הוא טמא ומשו"ה מאד,
וחכמים  ממדריגתו. מדי יותר  למעלה שהוא
גם  העגל חטא בחומרת ר"א על דחולקים
ולדידהו , מאד, חמור  אדה"ר שחטא יסברו
שהמיתה  משום באה מת דטומאת ע"כ
שביאר וכמו  מאד, מאוסה לדבר נחשבת
נקרא  שפיר  זו  ולדעה רס"ג). (מ' חינוך  בספר 
לא  לר "א ואילו הטומאה. אבות אבי המת
זה  שם מצינו לא ובאמת כן , לקרא שייך 

חז "ל . בדברי

סוכה הנה ט. דמצות אי' אמור ) (פ' בילקו"ש
יום  של  ודין  מתשובה כחלק באה
גלות  גזירת ח"ו עלינו  נגזר  שאם הכיפורים,
לסוכה  שיוצא ע"י הנוראים, הימים של בדין
ידי  יוצא וכבר  לגלות יצא כאילו נחשב
יש  בנ "א דכל  עוד  י"ל ושמא עיי"ש. גזירתו ,
על שנגזר הדין  מתוך  גלות חיוב עליהם
את  השי"ת כשגירשו הראשון  אדם אבינו
שלהם, הפרטיית הגלות ועם עדן. מגן אדה"ר 
ע"י  בזה הכללי הגלות גם מקיימים כנס"י

בחג. לסוכה היציאה

למעןאולם  כג:מג) (ויקרא בקרא אי'
בני  את הושבתי בסכות כי דרתיכם ידעו
וגו ', מצרים מארץ אותם בהוציאי ישראל
הושיב  למה גופא בזה לחקור  יש עדיין אבל 
ממצרים. כשיצאו בסוכות בנ"י את השי"ת
יא:). (סוכה ורע"ק ר"א פליגי דבזה ונראה
דבר שהי' כלו ' היו , הכבוד  דענני אומר ר "א
לישראל , השי"ת של חיבתו להראות נכבד 
שנצטוו המצוה גם א"כ לשכינתו. וקירבם
לשכינתו עצמם את לקרב בעיקר היא בנ "י
נכבד מקום שתהי' סוכה בנין  ע"י יתברך

ענ סוכות כנגד  רע"ק לדעת אמנם הכבוד . ני

ע"פ  ראינו, לא לפי"ז  להם. עשו  ממש
לישראל השי"ת בין  חיבה של  דבר הפשטות
יותר נראה אלא במדבר, בסוכות שישבו  במה
ושמא  גלות. בגדר  דהי' הנ"ל הילקו "ש כד'
צריכים  היו ישראל ולארץ לתורה לזכות כדי
כמ"ש  במצרים שעשו העבירות על  כפרה
קטרוג  עליהם הי' סוף ים שבקריעת חז"ל
ואף  ע"ז. עובדי והללו  ע"ז עובדי הללו  דהלא
אומר יוחאי בן  שמעון רבי תניא (ה.) בברכות
לישראל הקב"ה נתן  טובות מתנות שלש
תורה  הן  אלו  יסורין ע"י אלא נתנן  לא וכולן 
ס"ל וא"כ עיי"ש. הבא, והעולם ישראל  וארץ
לדור צריכים היו שאבותינו דכמו לרע"ק
כמו "כ עונותיהם, על לכפר פשוטות בסוכות
גלות. ודוגמת כפרה הוי לדורות סוכה מצות
אדה"ר חטא מקטין דר"א לשיטתם, ואזלי
דהוא  ס"ל רע"ק ואילו עדן , מגן  גירושו  וה"ה
חומרתו . מפני ענין  באיזה עלינו  גם שחל  דבר

אמור)הנה י. (פ' יפות פנים בספר כתב כבר 
יוצאין דאין לר "א דס"ל דבמה
של בחולו  סוכה עושין ואין  לסוכה מסוכה
ענני  כנגד  דסוכה לשיטתו  דאזיל מועד 
בתוך לעולם היו הכבוד  בענני דכמו  הכבוד ,
לקבוע  אדם כל צריך  לדורות גם כך א', סוכה

לחג. א' סוכה

דהוי והשתא דלחכמים להוסיף נראה
להקפיד דאין ע"כ בגלות, קיום סוכה מצות
מקומו שקובע רק סועד, הוא סוכה באיזה
יוצא  אם ואף הגולין, כדרך לביתו  חוץ
אמנם  בגלות. קיום הוי שפיר למקום ממקום
ומצות  כ"כ חמור  אדה"ר  של גלות אין לר"א
עם  נשגב יחוד של היום בעיקר הוא סוכה
ענני  כנגד שהוא ומלבד יתברך. שכינתו 
להוסיף  יש שמא א', במקום רק שהיו  הכבוד 
קבוע  מקום לעשות היא המצוה שתוכן סברה
ימי  ז' למשך להשי"ת האדם בין  יחוד  לעשות
נפסק  כבר זה קביעות נפסק אם ולכן החג.

המצוה. את
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שחייב ובזה  ר "א שי' ג"כ לפרש נראה
ס"ל דהא (כז ), בסוכה סעודות י"ד  לאכול
ודבר מעלה לשם היא סוכה דישיבת לר"א
כדי  חיובי דבר  לעשות צריך  ע"כ נשגב,
מזיו ולהינות במלואה המצוה את לעשות
לחכמים  אמנם, בפועל . שבסוכה השכינה
וא"כ לגלות, היציאה היא סוכה מצות עיקר 
הוא  דהעיקר  אכיל , לא בעי אי אכיל  בעי אי

שמעורר במצב אלא יאכל לא דכשאוכל ,
בגמ ' איתא כי אמנם גלות. של ההרגשה
דכמו לחכמים ומודה זו משיטה ר "א בו  דחזר
מיכלא  נחשב שהמצה אף המצות בחג
באכילה  התורה חייבה לא מ"מ דמהימנותא,
של תיקון כמו "כ  ראשונה, בלילה אלא זו
בלילה  רק מצוה היא בסוכה סעודה אכילת

הראשונה.

h
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כמו ‡. לבית והתבואות הפירות אוספים הטעם.שבו לזה האסיף  חג שנקרא 
האדם. חיי והפירות שהתבואות חוזק לשון איתנים

ז ·. והאיתנים "רבותינו כמו עולם איתני הם אבות בו שנולדו חדש אמרו ל 
ארץ. מוסדי

ומצות*.‚. חגים החדש בזה שיש המצות חזק שהוא שאמרו ומהם

ירחא„. הוא  וכען בחגא קדמאה ירחא ליה דקרן דעתיקא בירחא  תרגם יונתן
החדש  תשרי היה ממצרים ישראל  יצאו הזמן לפני כי כלומר שביעאה,
הוא בניסן ממצרים ישראל  בני ומשיצאו העולם נברא  בתשרי כי הראשון
לכם  הזה החדש ית' הא -ל להם אמר כן כי לו, שביעי ותשרי לחדשים ראש
ראשון. הוא תשרי כי ראשון אינו העולם לשאר כי מכלל  לכם חדשים ראש

‚Á· חנוכת שם לעשות נקהלו בחג כי אמר אלא נקהלו הסכות חג  קודם -
בירושלם. המקדש

„¯]"Ù ‡ ÌÈÎÏÓ ˜"[Á

'ÂÙÓ ברלב * היותר"יותר המועדים בו כי האיתנים ירח  שקראו ואחשוב שם ג 
השלמות. אל מיישרים והיותר חזקים
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שליט "א  סידני  גאב "ד נכד

ירושלים  מיר כולל

פנים  וראיית לרגל עלייה מצות בענין
חייביןאי ' הכל חגיגה, מס' ריש במשנה

והזקן והחולה וכו ' מחש"ו  חוץ בראייה
כל קטן איזהו ברגליו , לעלות יכול שאינו  ומי
אביו של כתיפיו  על  לרכוב יכול  שאינו
וב"ה  ב"ש, דברי הבית להר  מירו' ולעלות
אביו של  בידו לאחוז יכול שאינו  כל  או '
הכל ופרש"י, הבית. להר  מירו ' ולעלות
זכורך כל ראיית במצות בראייה, חייבין
ומי  ובד "ה ברגל. בעזרה להתראות שצריכים
מירו ' פרש"י ברגליו לעלות יכול  שאינו
וכו ' קטן  זהו  אי להו . מפרש ובגמ ' לעזרה
מן חייב שאינו  אע"פ ואילך מכאן  אבל 
אמו ועל  אביו  על חכמים הטילו  התורה

ע"כ . במצות. לחנכו 

מצות ויל"ע לקיום הנוגעים דינים בכמה
ב' אי' במשנה א– פנים, וראיית לרגל  עלייה
עד מירו' הוא הבן לחנך שהשיעור פעמים
ואילו העזרה, עד  אמרו  ולא הבית" "הר
וכן להעזרה שהכונה המשנה בכל  פרש"י
להלן עפרש"י אולם (ז.). להלן בגמ' מוכח
דאם  מיניה דמשמע ואילך) מכאן ד"ה (ו.
הר עד אלא חייבין  היו לא חייבות, היו נשים
במשנה  מש"א גם ב– וצ"ב. ע"ש הבית,
וכ"ת  צ"ב, "מירושלים" המצוה ששיעור
בגדול גם פרש"י הא חינוך  במצות רק דהיינו 
רק  שהכונה ברגליו  לעלות יכול  שאינו
לו מודדין לא למה וצ"ע לעזרה, "מירו'"
והגם  למקדש. לכל  עולה הוא שמשם מביתו

דרבותא  כ' ומי) ד "ה (ב: וה"ה שהתוס' נקט 
ללכת  יכול להיות צריך  ומביתו  מעירו 
לענין חגיגה מהל ' ברפ"ב הרמב"ם ברגליו ,
דרק  כצורתו המשנה כ ' קטן  חינוך  שיעור
"מי  בהגדרת גם ג– משערינן . מירושלים
להלן הגמ ' ע' ברגליו " לעלות יכול שאינו

רש"י  ונחלקו "מפנקי" גמ' ליה דקרא (ד.)
יתב' מהו  ד"ז ובהבנת בפירושו, והר"מ
שיתב' וכמו לרגל עלייה חיוב בגדר  הרבה
ואינו וזקן חולה דין  בעיקר גם ד– בעזהי"ת.
לרש"י  דפשט "ל  ברגליו  לעלות יכול 
דהא  צ"ע הבית, הר עד מירו' שהשיעור
מאן הכא עד (ו.) הנ"ל בגמ ' הק' בקטנים
שאין החלשים ושאר  וזקן חולה והרי אתייה,
שיעור ואעפ"כ מביתם ברגלם לעלות יכולין
דומיא  קטן וא"כ  מירו ', שיכול  כל  חיובם
שיביאהו טעם בלי חינוך מדין  יתחייב דגדול
ואמו דאביו  שפרש"י מה ה– לירו '. אמו
והפוסקים  המפרשים העירו  כבר  מחנכתו ,
האשה  אין  דבפשטות גדול  חידוש דד"ז
מהרש"א  הגליון ע' בחינוך, מצווה
(ו.) להלן הגמ ' צ"ע לפ"ז  גם במשנתינו.
דאמיה  ותי' אתייה מאן הכא דעד  בגמ ' דהק'
הלא  רש"י ולפי וכו ', בשמחה דמיחייבא
זו . במצוה בנה לחנך  כבעלה דינה בלא"ה

בעזהי"ת. החלי ובזה

בהקדמה עדא– שהערנו  מה ע' - הבית הר
דא"ר (ז .) להלן  מהגמ ' א' באות
קרבן לענין  דעזרה פנים ראיית להדיא יוחנן
ולא  בעזרה ראיה שמצות מיניה דמוכח ראייה
התוס' וכ"כ במתני' פרש"י וכן  הבית, בהר 
וכ "כ ומי בד"ה (ב:) וגם חייבין הכל בד "ה
במשנה  ואולם ע"ש. ק באות תוס' בפסקי
שיכול כל הוא לחינוך  שהשיעור  ב"פ אמרו 
בפ"ב  כ' הרמב"ם גם הבית. הר  עד רק לעלות
ביד לאחוז שיכול  קטן כל  חגיגה מהל ' ה"ג

הבית. להר  מירושלים ולעלות אביו

בע"ז ,וע ' מש"כ  במשנתינו  בתוי"ט
אם  בזה שנסתפקו  מהירושלמי הביא ובסו"ד
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העזרה  עד א"ד  הבית הר  עד רק ראייה החיוב
ע"ש. העזרה, עד  שהחיוב לה ופשטה
ברור דבר  לנו  דאין  חזינן  הירושלמי ומספיקת
ממה  בירושלמי כן  הוכיחו  רק מהפסוקים
להתראות  חייב אע"כ  מראיה, פטור  שטמא
אמרו באמת למה צ"ע א"כ  ואולם בעזרה. גם
לעזרה, ולא הבית הר עד  לעלות במשנה
לעזרה  באמת שהכנוה ליישב התוי"ט  ומש"כ
הר תחילת עד  רק הקשה העליה דעיקר  אלא
העזרה  עד החיוב הלא דסו "ס צ"ע הבית
גם  כן ויסתום הבית הר עד  רק יאמרו ולמה
העזרה  עד  הבית שמהר גם ומה הרמב"ם.
חזי  ובודאי מנעלים בלא עושה הוא ע"כ
הבית  הר  מתחילת יחף ההליכה לאצטרופי
הר ועד  מירו' ההליכה עם יחד העזרה ועד
עם  יכולים שאינם קטנים כאלו שיהיו הבית

התוספת.

חגיגה והרמב"ם מהל ' ה"ב בפ"ב כ'
הם  כך ה' לפני להראות באין  שהן "כשם
שכינתו". ובית קדשו הדר לראות באים
קדשו הדר  ל' בכפל הר "מ  ירצה מה ויל"ע
ל ' כ' במשנתינו והרע"ב שכינתו . ובית
הר "לראות שכ' אלא במילה מילה הרמב"ם
והכונה  שכינתו", ובית קדשו  הדר ) (במקום
הבית. עצם וגם הבית הר  גם לראות שבאים
הר לראות שהמצוה להרמב"ם דס"ל ונר '
שיכול שכל מזה והנפק"מ  העזרה. וגם הבית
לקיים  מתחיל  כבר  הבית הר  עד  לעלות
כמה  ולנוח  שם לשבת יכול וכבר  מצותו 
שחייב  המקום בכלל  כבר  שג"ז  שרוצה
גם  לראות לו שאפשר דכל אלא לראות.
חובת  תליא ובזה בכך , גם חייב העזרה
דוקא  בעזרה פנים בראיית ראיה עולת הקרבן

(ז.). מהגמ' כמבו'

צ"ד)וראיתי סי' מהדו"ת (או"ח בנו "ב
והוא  בתו "ד  עצום חידוש בנעימה שהבליע
שבעו"ה  "בזה"ז  וז "ל  לדברינו , גדול סעד 
בשעת  שאפי' מקדשיכם את והשמותי נתקיים
זזה  לא והשכינה עליה קדושתה שממה

פני  לקבל  הולכים אנחנו ואין מערבי מכותל
תורה  אותנו  חייבה לא כי כלל  שמה שכינה
וכו'", ראיה ועולת (!) חגיגה בקרבן כ "א
דאיכא  דכיון שם דבריו וביאור  באורך . ע"ש
בכותל המקדש במקום בזה"ז  גם שכינה
מצות  ולקיים השכינה פני שם לקבל המערבי
שלא  לקבלה חיוב אין  ואעפ"כ  ברגל  ראיה
(ע' ראייה בקרבנות אם כי תורה חייבנו 
רבו פני קבלת גם חגיגה), הל' ריש רמב"ם
בזה"ז לחייבו  א"א לקבלו לו שאפשר הגם
הרב. מכבוד  גדול  התלמיד כבוד  יהא שלא
במה  מבוסתת שם חידושו  תוקף וכל 
השכינה  פני בקבלת כבר דסגי דפשט"ל
מבחוץ  שעומדים בזה"ז גם המערבי שבכותל 
אין [דאל"ה פנים ראיית במצות להתחיל 
אפשר] מאי אפשר דנין  שאין  לחידושו מקום

כשא  בראייה חייבה לא שהתורה "א אלא
מגמ ' דבריו  על ק"ל  והיה קרבנות. להביא

א"ש. ולהנ"ל ז  שבדף הנ"ל

הירושלמי ומעתה דברי מובנים
הבית  הר בראיית סגי אי רק להו  דנסתפקא
שמלשון ובודאי העזרה, לראות גם צריך  א"ד
בהר סגי דדלמא ספיקתם נתעוררה המשנה
בקטן להרמב"ם יצא ומזה לחוד. הבית
ברגליו לעלות יכול  להיות שצריך ששיעור
שגם  ה"ה דלהר "מ  ונר' , הבית הר  עד רק
ולא  הבית הר  עד רק מודדין וזקן  חולה
פי' רש"י אבל שם]. בזה סתם [והר "מ  העזרה
צריכים  העזרה עד וחולה זקן  שגם במתני'
ומי  ד "ה (ו . להלן רש"י ודברי התוס', וכשי'
שאפי' לרש"י וס"ל באמו דוקא מיירי שאינו)
מקרא  (ד .) נתמעטו  ולא חייבות היו  נשים אם
הבית  הר עד  אלא חייבות היו לא דזכורך,
בעזרה  לנשים ארעא אורח דלאו  בעזרה ולא
שם  ועמש"כ (נב:) קידושין רש"י כמש"כ
מדלא  ד"ה (צו. עירובין  רשב"א וע' עה"ג,

דאכמ "ל . ודו "ק מיחו )

הזכרנומירושלים ב– כבר  – מביתו  או
שחינוך מבו' שבמשנה
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לעלות  ביכול רק תלוי ראייה במצות
משערינן ולא ברגליו, הבית להר  מירושלים
במרחקים. מביתו  הדרך כל יכול באם ליה
ואינו וזקן חולה לענין  גם מעצמו כ"כ ורש"י
מירו ' רק להם דמודדין  ברגליו  לעלות יכול 
(ב: כ ' התוס' ואילו  מעירו. ולא המקדש עד 
רש"י  נקט  דלרבותא שאינו ) ומי בד "ה
העזרה  עד  וביתו מעירו  כ' ולא מירושלים
לעזרה  סליק מצי דלא מעירו  מיבעיא "דלא
מעירו לעלות יכול אינו הוא אם נמי וה"ה
הכא  עד ו .) (להלן  בגמ' כדמוכח  דפטור לירו '
קצת  התוס' דברי לכאו ' אבל אתייה". מאן
לרש"י  הו"ל סו "ס כדבריהם דאם דחוקים
ועד מירו' גם והוה העזרה ועד מביתו  למימר
לטעות  שיכול  באופן  כ' ולמה בכלל, העזרה
ואולם  הבית. להר מירו' רק דמשערינן ולו '
חזקה  לכאו ' (ו .) מהגמ ' התוס' ראיית
מחייבינן לא לירו ' מביאתו  שאמו  דאילולא
אפשר להיות צריך  אלמא ראייה במצות לחנך
אמו שאין  גדול בסתם לכן  לירו ' מביתו גם
ברגליו לעלות יכול באם לו מודדין מביאתו

ממש. מביתו 

דבפ"ב וברמב "ם  חילוק, בזה מצינו
לאחוז שיכול  קטן "כל כ ' חגיגה מהל ' ה"ג
אביו הבית להר  מירו' ולעלות אביו  של  בידו
לחנכו כדי בו ולהראות להעלותו  חייב
מירו ' דמשערינן כמשנה סתם הרי במצות",
כבר שאמו  היכא דמיירי כ' ולא הבית להר
כ ' שם ברפ"ב  ואילו וכדו '. לירו' עד  הביאתו 
מאד והענוג והרך והחולה הזקן "וכן הר "מ 
פטורים  וכו ' רגליהן  על  לעלות יכולין  שאינן
וכו ' הראיה מן  פטורין  אלו  שכל  ומנין  וכו '
פני  את לראות בעלותך  לד -כד ) תשא (כי ונא'
חגר להוציא ברגליו לעלות שיכול  מי ה'
המפרשים  שם והעירו  וענוג". וזקן  וחולה
מפסוק  דהנך  מיעוטא הר "מ  שכ ' במה
זו לדרשה מקור לנו  ידוע שלא בעלותך 
כדאימעיטא  דרגלים מקרא ולא רז "ל  בדברי

(ד.). בגמ'

להראות ולע "ד בזה הרמב"ם כונת
בקרא  כדכ' ברגל לעלות החיוב שיעור
בעלתך ארצך את איש יחמד ולא שהביא
מיירי  וע"כ בשנה, ש"פ ה"א פני את לראות
(ע' המקדש ועד  ביתו  מפתח  הדרך  כל זו  קרא
נקט היה ואילו  מירו', רק ולא ח :) פסחי'
היינו לא (ג.) פעמים א"נ  דרגלים קרא הר "מ 
לעלות  היא המצוה קיום שגדר  יודעים
חולה  בדין  גם ביתו . מפתח הדרך כל  ברגליו 
שמודדין הר "מ  כ ' לא לעב"ר יכול ואינו  וזקן 
במשנה  וגם כרש"י מירו ' ברגליהן יכולין  אם
ע"כ זו  קרא הר"מ ומדהביא כן, אמרו  לא
ומשם  המצוה עיקר  ביתו דמפתח  ס"ל
צ"ב  אבל ראיה. במצות להתחייב משערינן
קטן חינוך  דין שיעור  בין הר"מ חילק למה

וכנ "ל . לעב"ר ושא"י דחו "ז  לפטור 

חינוךוהמאירי מש"א לענין במשנה כ '
בו נתנו  לא "ומ"מ מירושלים רק הקטן
תחום  שכל  ירו ' עד  שבא ממקום זה שיעור
משום  לשם לעלות שחייבת הביאתו  אמו  זה
ולשמחה", להביאה חייב שבעלה או  שמחה
שבגדול דהגם לחלק להדיא המאירי שכ' הרי
[וכמבו ' ירו' עד  שבא ממקום משערינן
בסמוך שיבו' וכמו דמפנקי בדין בדבריו 
מביאתו אמו שבדר"כ כיון בקטן  ג'], באות
יהיה  לעולם דאל"כ משערינן משם לירו' עד 
היינו ועכ"פ ה'. באות להלן  וכמש"כ פטור 

עתה. שיתבאר  וכמו הר"מ כדעת

בהבנת "מפנקי"ג– גדול  מפתח איברא, –
המצוה  בזאת הראשונים שי'
שדברי  אלא וכדלהלן , דמפנקי דינא הינו
אחר במקום ועשירים א' במקום עניים תורה
ממקו"א. קצרה הקדמה להקדים יש ובכן 
נכנסין שאין (קב:) יבמות בגמ ' דאיתא
מדכתיב  דנלמד ופרש"י לעזרה וסנדל  במנעל 
חצרי. רמות מידכם זאת בקש מי בקרא
ברכות  מהגמ ' עליו  הקשה שם והרמב"ן 
מקרא  להדיא דינא להאי ליה דמפיק (סב:)
כי  רגליך מעל  נעלך  של  מדכתיב אחרינא
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קדש  אדמת עליו  עומד  אתה אשר  המקום
לימוד שכ ' רש"י על פלא לכאו' והוא היא,

בגמ '. נמצא שלא אחר 

ורקיקה אמנם בברכות, הסוגיא ז "ל 
מנעל ומה ממנעל  מק"ו הבית) בהר  (אסורה
נעליך של  תורה אמרה בזיון דרך  בו שאין 
כ"ש, לא בזיון  דרך  שהיא רקיקה רגליך, מעל
אין כי אומר  הוא הרי א"צ אומר  בר"י יוסי ר '
דברים  והלא שק בלבוש המלך שער אל  לבא
כך , ודם בשר לפני מאוס שאינו שק ומה ק"ו
מלכי  מלך לפני מאוסה שהיא רקיקה
ברייתא  והאי ע"כ. כ"ש. לא המלכים
שם  ופי' דברכות, בסופ"ו שם היא תוספתא
ניחא  היה לא יהודה בר' יוסי דר ' דוד החסדי
מיניה  דיליף נעליך  דשל מקרא למילף ליה
במקום  עומד  שהיה התם דשאני די"ל ת"ק,
הבית  בהר  אבל ממש השכינה לפני הקדוש
בה  לן  לית אימא השכינה למחנה חוץ שהוא
כי  שם מדכתיב משק ריב"י לה יליף מש"ה
לבית  אפי' דהיינו  המלך שער  אל לבא אין 

הכי. למעבד יאות לא שער

מקורולפי ' לנו  אין ריב"י דלפי נמצא
על מלמד  הוא דשק דק"ו  מנעלים, לאסור 
המנעלים, על  לא אבל  המאוסה רקיקה
למחנה  אלא לימוד לנו אין  ובמנעלים
ביבמות  רש"י הביא ולכן  וכנ "ל . השכינה
כיון קבלה מדברי רק שהוא הגם זה מפסוק
כבר רש"י דלפי חצרי רמוס בו כ' דעכ"פ
דמיירי  ד:) (ריש בחגיגה חז "ל  עליו אמרו 
ממילא  ומהתם הבית. בהר מנעל בהלובש
תבואו דכי הבית בהר גם בדבר איסורא חזינן
הבית  מהר  כבר דקרא דרישא פני לראות

ב'. באות לעיל כמש"כ מיירי

פרטוהנה  רגלים ת"ר (ד.) בחגיגה אי'
יכול ולשאינו  ולזקן  ולסומא ולחולה לחגר 
ברגליו לעלות יכול ושאינו  ברגליו, לעלות
דכתיב  מפנקי לאתויי רבא אמר  מאי לאתויי
מידכם  זאת בקש מי פני לראות תבואו  כי
בלא  הולכין  שאין  מפנקי ופרש"י חצרי. רמוס

במנעלו הבית להר  נכנס אדם דאין מנעל 
חצרי. רמוס מידכם זאת בקש מי דכתיב

עכ "ל .

מדכ 'וכ' דנפק"ל  פרש"י וז "ל , התוס'
ותימה  במנעליו, דהולך  דמשמע חצרי רמוס
מדכ ' ליה מפיק (סב:) הרואה דבפרק הוא
ניח "ל הכא אבל  עיקר דהתם וי"ל  נעלך, של 
וכו '. לראות תבאו  כי כדכ' ראיה לאתויי
ביבמות  כרש"י מבו' לכאו ' שהגמ' הרי עכ "ל .
במנעלו בנכנס מיירי וכו ' בקש דמי דקרא
דעיקר כאן דוחין  שהתוס' אלא הבית להר
אלא  ברכות שבמס' נעלך דשל מקרא הלימוד
להדיא  ביה דכ' קרא להביא בחגיגה ניח"ל
לראות  תבואו כי כדכתיב לרגל  עליה ענין
בעלמא  אסמכתא לך אימא לעולם אבל  פני,

הוא.

מטי ולהלן כי הונא ר ' אי' (ד:) בגמ' שם
שרבו עבד אמר בכי, יראה יראה קרא להאי
תבואו כי דכ' ממנו יתרחק לראותו לו מצפה
חצרי. רמוס מידכם זאת בקש מי פני לראות
פנים  ראיית לענין התם ר"ה מיירי הרי
וכו ' בקש דמי קרא האי ע"ז ומייתי במקדש

חצרי. רמוס

מהל 'איברא , ה"א בפ"ב הרמב"ם
והרך והחולה הזקן  "וכן וז "ל , כ ' חגיגה
רגליהן על  לעלות יכולין  שאינן  מאד והענוג
קורקוס  הר "י שם והעיר פטורין ", וכו '
שאמרו "מפנקי" בפי' למד  ע"כ  שהרמב"ם
אחר פי' לרגל מלעלות פטור שהוא בגמ '
להר ליכנס הצריך על הולך  ואינו מפרש"י
והענוג  "הרך פי' אלא כרש"י, במנעליו הבית
רגליהן" על  לעלות יכולין  שאינן  מאד
יותר א"ש זו ופי' וחולה. דזקן דומיא דמשמע
דוגמת  מפנקי דהשתא הברייתא בפשטות
בעצם  הקושי מחמת שפטורים וזקן חולה
דס"ל לרש"י משא"כ המקדש עד העליה
מנעליו שצריך במי לגמרי אחר דין  דמפנקי

הבית. בהר 
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בי'והמאירי  (ב.) שם למתני' בבי'
ו רש"י שי' הסברות היטב הרמב"ם

מי  כלל דרך כן  אחר ואמר  וז"ל, והמקורות,
בגמרא  ופרשו  ברגליו  לעלות יכול שאינו
בדריסת  הורגלו  שלא ביותר המעונגים לרבות
רכיבה  ידי על  לעלות תורה חייבה שלא הרגל
פי' (רש"י) הרבנים וגדולי הרמב"ם), שי' (זו 
וראיה  מנעל. בלא לילך יכולים שאין 
בקש  מי בגמרא עליה שהביאו  מה לדבריהם
נכנסים  אין  שהרי חצרי רמוס מידכם זאת
ברפ"ב  למלך  [והמשנה במנעל הבית להר
ומ "מ לרש"י], זו לראיה כיון  חגיגה דהל'
כשיגיע  רש"י] שי' על  ק"ל  [כלו' עליו הקשו 
אלא  ויבא, רגליו על סודר  יכרוך  הבית להר
ואעפ"י  (הרמב"ם), ראשון כדעת שהעקר 
ר ' במש"א פסחים במס' המערב שבתלמוד
מתקנים  רגלים שעולי מפני הרצענים אף יוסי
רבנן לדעת אמרו המועד  בחול מנעליהם
[כלו ' עולים היו ובבהמה הם עשירים ישראל
במי  היינו דמפנקי פטור  הלא הרמב"ם לפי
מבו ' הנ "ל  ובירושלמי מביתו , לעב"ר  שא"י
לעלות  מצווין אין ש"מ  בבהמות עולים שהיו 
אמרה  לא מ "מ  הר "מ ] על וק' ממש ברגליהם
ירכב  לא ברגליו  לעלות שהיכול תורה
ברגליו לעלות יכול שאינו  שמי אלא בבהמה
אינו ופעמים דרגלים לימוד [כלו ' פטור  יהא
דבעי' גזה"כ  אלא ברגליו  דוקא לעלות צווי
אין לבילה הראוי וכל  לכך ראוי שיהא עכ "פ
שהוא  במי דוקא נראה ומ"מ מעכבת]. בילה
יכול אינו מתון  ידי על  שאף הרבה מעונג

המאירי. עכ "ל  ברגליו. לעלות

ושאינואיברא, וז"ל, שם הר"ח בפי' ע'
כי  שנ' מפנקי לאתויי ברגליו  לעלות יכול 
סיפא  כלל הביא ולא עכ "ל , פני לראות תבואו
רש"י  בל ' המעיין  וגם וכו '. בקש מי דקרא
לצטט שהוזקק לפניו  הגי' היתה שכן משמע
הר "ח לפי עכ "פ ע"ש. דקרא, סיפא כל
דקרא  מרישא היינו  מפנקי למעט  הלימוד
דמשמע  פני לראות תבואו  כי מדכ' לחודיה

ולא  מעצמו לבא לרגל העולה שצריך ליה
המאירי  הזכרנו [וכבר אחר  שיביאהו  שיצטרך 
בזה  לבילה הראוי שכל הרמב"ם שי' בבי'
הרמב"ם  שיטת והיינו  בה], מעכבת בילה אין 
דזקן דומיא עצמה לרגל העליה על  שהלימוד
ומשום  הוא חדש שדין כרש"י ולא וחולה
רגלו , שעל  במנעל  הבית בהר  שילך דאסור 
לשארא  מפנקי כלל דומה אינו דלרש"י

דברייתא.

כפתורולהנ "ל הרמב"ם שיטת אתי
וגם  דשארא, דומיא דברייתא דמפנקי ופרח 
מטי  כי דר"ה שם הגמ ' המשך יותר  א"ש
לראותו לו  מצפה שרבו  דעבד בכה קרא להאי
מי  פני לראות תבואו  כי דכ' ממנו יתרחק
לענין והכא חצרי, רמוס מידכם זאת בקש
מייתי  לרגל  בעלותינו  רוצה הקב"ה שאין 
הביאה  עצם היינו  וכו ' תבואו  דכי קרא
דסיפא  וכו' בקש ומי למקדש, עד  והעלייה
הקב"ה  אין  שבעו "ה מהרישא המשך  דקרא
נמצא  לרש"י אבל במקדש. לראתינו עוד חפץ
בקש  מי דקרא סיפיה הונא ר ' שהביא מה
בע"א  מיירי דלרש"י בדקדוק, שלא וכו '

הבית. בהר  מנעליו בהנועל

והר "חוביותר הרמב"ם לפי א"ש
דרמוס  קרא חז"ל הביאו לא מעולם דלדידהו 
שעל בסנדלו הבית להר  כניסה לענין  חצרי
כפשוטו ברכות בשלהי הגמ' וא"ש רגלו 
נלמד שהאיסור  ביבמות הרמב"ן  וכדברי
לא  למה לק"מ ולדידהו וכו', נעליך משל
לפי  ואולם חצרי. דרמס קרא בברכות הזכירו
דעל ד:) (ריש הנ"ל בגמ ' שלפנינו  הגירסא
בקש  דמי דקרא סיפא גם הביאו דמפנקי דין
מוכרח מפנקי בפי' שם פרש"י לכאו ' וכו '
ועפ"ז למלך, והמשנה המאירי וכמש"כ 
למקור חצרי דרמוס קרא רש"י מביא בכ "מ 
שעל במנעל והעזרה הבית להר  כניסה איסור
הגמ ' שהביאו הלימוד  עיקר  הוא שע"כ  רגלו ,
הבית  להר  בהם ליכנס לאסור  להדיא בחגיגה
החסד "ד . ע"פ זה אות בתחי' ועמש"כ ועזרה,
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לרש"י חולהד– ס"ל  אלו  בפטור  גם - וזקן
לעלות  יכולים באם דמשערינן
למה  וצ"ע העזרה עד  מירושלים רק ברגליהם
ביה  שייך בקטן דתינח  זה, בשיעור אלו  יתלו
חכמים  בו  נתנו לכן  לירו' הביאתו אמו  סברת
זו במצוה חינוך  מצות לבטל שלא זו  שיעור
מי  באלו  אבל  ה'] באות אי"ה שיבואר  [וכמו 
מוכח מאידך  ואולם לירו '. עד מביאם
באות  (העתקנוה המאירי שהביא מהירושלמי
קרנות  ע"י מביתם עלו  ישראל שכל שלפנ"ז)
לעלות  חיוב דאין  מבו ' וע"כ ברגליהם, ולא
כרש"י  מוכח לכאו ' וא"כ מביתו ממש  ברגליו 
מירו ' רק ממש ברגל לעלות שהמצוה
וככל כהרמב"ם ולא מביתם ולא להמקדש
לפ"ז דצ"ב אלא ב'. באות שכתבנו מה

בהקדמ כמש"כ  ו ' בדף ד '.מהגמ' אות ה

ברגליוונר' לעלות שהחיוב רש"י בשי'
דרגלים  מקרא הנלמד  ד "א ע"י ולא ממש
הבית, הר ועד מירו ' רק הוא פעמים) (א"נ 
לירו ' להגיע להשתדל  ישראל איש כל  ועל
לעלות  שיוכל בכדי ד"א שום או קרון  ע"י
לו א"א שבקטן אלא לביהמ"ק, מירו' ברגליו 
הק' וע"ז  לירו ' בעצמו  לעלות אופן בשום
שכל וחידשו אתייה, מאן  הכא ועד בגמ '
כדי  בניה להביא חייבת לירו ' שהולכת אמה
ועד מירו' ברגל לעלות לחנכו לאביו  לאפשר
שיכול גדול אבל שיתב'. וכמו הביהמ "ק
מוטל לביהמ "ק, מירו ' ברגליו  לעלות עכ "פ
ברגליו . לעלות כדי לירושלים להגיע גם עליו

סתירת ועתה חומר כמין  אתיין 
שרבינו המפרשים, בהם שהעירו המדרשים
שלש  עה"פ (כד-יג) משפטים בפר ' בחיי
וזקן לחולה פרט דרחז "ל  הביא וכו' רגלים
וז "ל והוסיף ברגליהן לעלות יכולין  שאין 
ולהלן רגלים שלש פעמים שלש "ובמדרש,
עני  רגלי רגל תרמסנה כו) (ישעיה אומר הוא
אלא  יעלו שלא לישראל  אזהרה דלים פעמי
יפו מה ז ) (שה"ש אומר הכ ' וכן  ברגליהם
משמע  הר"ז עכ"ל. נדיב" בת בנעלים פעמיך

ואילו ממש ברגליהם אלא לרגל עולין שאין 
עולין שהיו מבו' שהזכרנו  מהירושלמי
אתו ירושלים דעד א"ש ולהנ"ל בקרנות.
מצווים  היו  הבית להר  מירו' אבל  בקרנות
ולכן רגלים, קרא מדכ ' ברגליהם לעלות
וגם  ראייה מצות לחינוך  גם חכמים כששיערו 
מירו ' דוקא שיערו  ואילעב"ר  דחו "ז  לפטור
שהעלהו דמה בזה א"ש גם ברגל. להמקדש
במעשה  חינוך אי"ז  לירו' עד לקטן אמו
תפקיד שזה פנים וראיית לרגל  דעלייה מצוה
מירו ' המביאו  לבד  והוא המצות כבכל האב
מיוחד דין  הכא תקנו רק הבית, הר  עד 
לאביו לאפשר  כדי לירו ' עד  אמו שמביאתו
וכמבו ' אחר  בענין דא"א זו במצוה לחנכו 

להמעיין . רש"י בשיטת מבו ' כ"ז ה'. באות

עלייה ולהרמב "ם  מצות שקיום דס"ל
כ ' כבר  המקדש ועד ביתו  מפתח  נמשך  לרגל 
מותר המצוה קיום בעיקר שגם המאירי
ברגליו דעדיף אלא ברגליו שלא לעשות
המצוה  ולחבב דקרא פשטיה לקיים ממש
ממש  אזהרה לאו  הנ "ל  דמדרש [ו"אזהרה"
ועיקר בש"ס], הוזכר כזה חיוב מצינו  ולא
רק  הוי להרמב"ם ורגלים דפעמים לימוד
ראוי  שיהיה עכ "פ דבעינן  המצוה בגדר
שמחוייב  ולא לביהמ "ק מביתו  ברגליו לעלות

במפנקי. כדחזינן  ממש כן  לעשות

עה"פ ומצאתי  השירים שיר בתרגום
שלמה  אמר  דמתרגם בנעלים פעמיך יפו מה
רגליהון שפירן  כמה ה' קדם מן נבואה ברוח 
תלת  ה' קדם לאתחזאה סלקן  כד  דישראל 
שלבשו הרי דססגונא, בסנדלין בשתא זמנין
(תחש) ססגונא מעור יפים נעלים במיוחד
ברגליהן מקיימים שהיו  המצוה ולחבב להדר 

פלא. והוא ה', לפני ליראות שעלו בשעה

באות אמוה– בהקדמה עמש"כ  – מחנכתו 
מאן הכא עד  (ו .) הגמ' וז "ל  ה'.
וכו ' הביאו  מי ירושלים עד  [פרש"י, אתייה
אתה  הבית הר עד  מירושלים עלייה דכדי
הביאו], מי ירושלים ועד  שיחנכוהו, אומר 
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בשמחה  אימיה דמיחייבא הכא עד  אביי א"ל
לעלות  יכול  אם ואילך מכאן  אימיה אייתיתיה
הבית  להר  מירושלים אביו  של  בידו ולאחוז 
בשמחה  מיחייבא [פרש"י פטור לא ואי חייב
וכו ', בעלה עם בחג ולשמוח  לרגל  לעלות
להתראות  מיחייבא לא דאימיה ואילך מכאן 

ע"כ . הבית], בהר

תימא וצ"ב דאפי' הגמ ', מסקנת מהו
מי  לירושלים, לבא בעצמה מיחייבא דאמו 
בכל נפק"מ ויהי אתה בנה להביא חייבה
כל אשת (כגון לירו' עולה בעלה שאין  אשה
וכבר וגרושה) ואלמנה דמתני' מהני א'
בדברי  מהרש"א הגליון בתמיהת הקדמנו
לחנך חייב האב שרק אמרי' דבכ "מ  רש"י
מחנכת  האם גם באמת דאם צ"ע וגם בנו.
אתייה, מאן  הכא עד  בגמ ' הק' מה לבנה
מביאתו שאמו מה שתלו מה תמוה ובפרט 
להדיא  דמשמע בשמחה חייבת שהיא במה
לחנכו עליה אין בשמחה מיחייבא לא הא
שאמו מה לפרש"י צ"ע גם ראייה. במצות
להר גם מביאתו  ואינה לירושלים רק מביאתו
ויל"ע  לחנכו , חייבת היא גם באמת אם הבית
לו בשאין  א"נ  עולה אביו  כשאין  יהיה מה

אב.

לרש ולענ"ד הגמ 'ס"ל  מסקנת בבי' "י 
למצות  בחינוך איכא מיוחדת דתקנה הכא
כאן לסייע אמו על גם חכמים שהטילו ראייה
כדי  ירושלים עד  שתביאנו  והיינו  בחינוכו ,
להר ברגליו  משם להעלהו לאביו לאפשר
מצווה  האשה אין  מצות דבשאר  ואע"ג הבית.
אחר בענין דא"א הכא שאני בנה בחינוך  כלל 
משום  לעלות מיחייבא אמו בלא"ה וגם
לחייב  כאן חידשו שכך  לרש"י ס"ל שמחה,
להשאירו (ולא לירושלים עד להביאו אמו
לחנכו יכול שבעלה כדי אחרים) אצל 
בזה  ועמש"כ  הבית. הר  ועד מירו' ולהביאו 
חינוך עיקר הכא דגם ועתה) (בד"ה ד' באות
העלייה  היינו  רש"י -דלפי המצוה קיום
על חכמים שהטילו  אלא אביו, ע"י רק מירו '-

וא"א  כמעט דבלא"ה לירו ' עד להביאו  אמו
חכמים  ורצו  בעצמו, מביתו  להביאו  לאביו

ראייה. במצות שיחנכנו

נר 'ונפק"מ מביאתו  אמו  כשאין  מכ "ז 
עמו , מעירו  להביאתו  אביו חכמים חייבו  דלא
לא  מעולם אב לו שכשאין  מזה יצא וגם
ואפי' מצוה בשום לחנכו לאמו חכמים חייבו
ומדוייק  (ו.). הנ "ל  מגמ' מבו ' וזה זו, במצוה
חיוב  בבי' למתני' בפי' רש"י ל ' אריכות יותר
ועל אביו  על חכמים "הטילו  בראייה הקטן
מדין "שחייב רק כ ' ולא במצות" לחנכו  אמו
התוס' כדברי ס"ל לא ורש"י כבכ "מ . חינוך"
דידן מגמ' להביא ב' באות שהזכרנו  (ב:)
כבר מתחלת לרגל עלייה מצות דעיקר  ראיה
עיקר הבית להר מירו' רק דלעולם מעירו ,
לחנך לאפשר מיוחדת דין וכאן  המצוה

וכנ "ל . בזה, הבנים

"ומ "מואילו למתני' בפי' כ ' המאירי
עד שבא ממקום זה שיעור  בו נתנו  לא
הביאתו אמו זה תחום שכל  ירושלים,
או שמחה משום לשם לעלות שחייבת
והיינו ע"כ. ולשמחה", להביאה חייב שבעלה
שעיקר כהרמב"ם דס"ל  לשיטתו  דהמאירי
הדרך כל שבא ממקום מתחלת כבר  המצוה
ליתן לן  דהוה ק"ל  ובכן הבית, להר עד 
לילך ביכול רק ג"כ הקטן לחנך שיעור
הכא  ועד  הגמ' וקו' הדרך . כל  מביתו ברגליו 
במשנה  דמבו ' ממה היינו  אתייה מאן
להר מירו' אביו  עם שהולך במה רק ששיערו
אתייה  מאן  ע"ה ועז "ק מביתו, ולא הבית
לפי  הגמ' ותי' מביתו. מתחלת המצוה הלא

דבדר"כ כיון  יהיוהמאירי שם בלא"ה
לענין לכן אמו , ע"י בירו ' מצויין  הילדים
בכל לקטן ומדדו החמירו  ראייה מצות חינוך
שיעור שזה לא מירו', ברגליו לעלות שיכול 
אם  כי בגדול  לרגל עלייה מצות לקיים הראוי
דקטנים  כיון  אלא הרמב"ם, כשי' הדרך כל
מדדו לכן כזה לשיעור כח בהם ואין  חלשים
נמצא  שם בדר "כ  דבלא"ה כיון  מירו ' רק
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והרמב"ם. המאירי שי' הוא כן הרגל , בשעת
מחוייבת  שאמו  אופן  בשום כלל ס"ל  לא אבל 
אם  לו  שאין  כל לדידהו ויתכן  בזה. לחנכו 
אביו ביד  לאחוז  עכ "פ הבן  שיכול  כיון 
גם  אביו חייב הבית להר  מירו' ולעלות

כרש"י. ולא לירו' להביאו 

עלילה ואנו הנורא קמיה תפילה
נזכה  כן  מהלכותיו קצת לסדר זכינו  שכאשר
בקרוב  מעונה שוכן  זך חוקותיו , ככל  לעשותו 
נעלה  ושם ברנה לציון  פדויין  כנה נטעי נהל
וכשנים  עולם כימי לפניך  ונשתחוה ונראה

אכי"ר . קדמוניות

h

"Ì‰ÈÎÒ�Â Ì˙Á�Ó" È˙ÓÂ Â"ÈÂ· "Ì‰ÈÎÒ�Â Ì˙Á�ÓÂ" È˙Ó
Â"ÈÂ ‡Ï·

‡ÏÙÏ" כתיבא  החג ימי ונסכיהם דבכל  כד)"ומנחתם (פסוק ברביעי לבד  ,
" כתיבא  לז) (פסוק עצרת ונסכיהם ושמיני וי מנחתם בלא דבר"" הלא ו.

שבעים  הני אלעזר: ר ' אמר  ב נה, דף החליל פרק דבסוכה כך, יתכן ואולי הוא !
ופרש  אומות. שבעים כנגד  מי) (כנגד שם."פרים עיין בארצם, גשמים שירדו י:

דעכו  עקיבא ר' קאמר ב) (עג , נקמצות מנחות אלו פרק ריש אינו "ובמנחות ם
היינו  חברותיה וכל מביא  הוא  עולות רק עצמו, בפני ונסכים מנחות מביא

פרש  כן  הזבח, עם הבאים לכפר"נסכים הן שבאמת הפרים בכל  כן ואם תמן. י
ונסכים  מנחות מביא  אינו גלולים עובד  הא כד), טו, (במדבר גלולים העובד  על

" נכתב לכן הזבח. עם באה שהיא בשביל  ונסכיהם רק דאין "ומנחתם להורות ,
מנחות  כן גם מביאים הזבח שגלל  הזבח, בשביל  רק ונסכים להמנחות מקום
הרביעי  ביום וכן ישראל , על  לכפר  הוא  שהקרבן עצרת בשמיני כן לא ונסכים.
הוא ברוך הקדוש שנתן אומות עשר על להורות והוא פרים, עשרה שקרבנו

" טז) י, (דברים כתיב ועליהן נשמה לישראל , כל תחיה הרביעי לא  ביום [ולכן "
שיתחייבו  מהראוי כן ואם והבן] ישוב, באמצע  ישראל שארץ באמצע , שהוא 
לכן  עצמם. בפני ונסכים מנחות כן גם מביאים והם זה, בקרבן ישראל בני

" וי מנחתם כתוב בלא המנחות "" להקרבת סיבה הזבח הבאת שאין להורות ו,
והנסכים.

[‰ÓÎÁ Í˘Ó]
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mixn`ne zeaeyz

óîñë ðîð ëþí

תבב "א  עיה"ק ירושלים אונגואר רמות

האם  בשבת להציל שיצא רופא או הצלה איש 
הביתה  לחזור לו מתירים

זצ"ל  אלישיב הגרי"ש  מאת 

ע"(לע משה בת סימי ה )"נ

אלישיב בשבט  הגרי"ש את שאלתי תשס"א
דאורייתא  איסור  מתירים האם זצ"ל 
בשבת  שיצא לרופא תחילתן משום סופן
והשיב  הביתה שיחזור  נפש פיקוח  עבור
ושאלתי  דרבנן  איסור  התירו  דרק הגריש"א
לפני  דגם מה. בעירובין דמשמע אותו
זיינן בכלי לחזור  להם התירו שהיה המעשה
דאורייתא  באיסור  לחומה הסמוך  בית עד 
מיוחדת  תקנה הוי ששם הגריש"א והשיב
בשדה  להישאר סכנה דהוי נפש פיקוח משום
שכן הגריש"א ואמר  עמם זיין כשכלי גם
דרבנן איסור התירו שרק בראבי"ה מבואר 

תחילתן . משום סופן

גמ 'שוב זו  שבעצם הגריש"א אמר
איסור מתירים שרק יא: בביצה מפורשת
תחילתן משום סופן התירו  מדין דרבנן
יו "ט שמחת בין לחלק יש שלכאו ' ושאלתי
לא  יו "ט  שמחת משום שאולי נפש לפיקוח 
אבל תחילתן משום סופן דאורייתא התירו
דהתירו י"ל ושם טפי חמור הוא נפש פיקוח

זו טענה קיבל  לא הגריש"א אבל דאורייתא
לפיקוח יו "ט  שמחת בין לחלק שאין  ואמר 

נפש.

בסוגיא הערת יא: ביצה עי' הכותב:
ואיתא  יו "ט  שמחת משום שהתירו דדברים
התירו דברים שלשה עולא ואמר  וז"ל שם
לפני  עור  הן  ואלו  תחילתן משום סופן
במקדש  רטיה וחזרת חנויות ותריסי הדורסן
משמחת  ימנע אלו דברים יתירו לא שאם ע"כ
דרבנן איסורי רק הם אלו  דברים ג' והנה יו "ט 
אני  הפשט ועל  וז "ל  קע סי' ח "א ראבי"ה ועי'
אפשר דהא טוב ביום מפשיטין  למה שואל
והואיל כתבי כל  בפרק כדאיתא בברזי דשקיל
הפשט התירו  למה הפשט  בלא לאכול ואפשר
הא  תחילתו משום סופו התירו תימא וכי
ולא  קאמר  דברים שלשה דעולא ליתא
אינם  דברים שלשה דאותן ועוד ארבעה
גבי  דהא תדע הפשט  כמו דאורייתא  מלאכה
הרי  ע"כ התירו  לא ציר  כשיש תריסין
סופו דרבנן  מלאכות התירו  רק שלראבי"ה
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סיוע  הוא שהראבי"ה ונראה תחילתו משום
שרי  דלא ב"ח  בשם יח  ס"ק תצז סי' למג"א
דרבנן במלאכה אלא תחילתן  משום סופן

ע"כ דאורייתא הוא הפשט  אבל 

שמחת ודעת בין  חילוק שאין  הגריש"א
נפש  פיקוח  לענין  וגם בזה נפש לפיקוח  יו "ט 
משום  סופן דאורייתא מלאכות התירו לא
לא  נפשות להצלת שיצא מי לכן  תחילתן 
דאורייתא  באיסור  הביתה לחזור  לו  מתירים
יהיה  לא לחזור  לו נתיר  לא שאם אמרינן ולא

אחרת. פעם להציל  מוכן 

היוצאים ועי ' כל במתנ' מד: עירובין גם
ואפי' מה. בגמ ' ופריך  למקומם חוזרין  להציל
לא  ותו  אמה אלפים רישא אמרת והא טובא
דילמא  קושיא ומאי הגמ' מתרצת ואח"כ
במשנה  ששנינו שמה ופרש"י שאני להציל
אמה  אלפיים אלא לו אין ברשות שיצא שמי
לילד הבאה ובחכמה החודש בעדות מיירי רק
שמא  לחוש יש מאויבים להציל הבא אבל 
נמי  טובא אפי' הלכך אחריו  ירדפו אויבים

ע"כ לעיר  יכנסו 

בתחילת והנה שגם מרש"י משמע
מאויבים  להציל שבא שמי הטעם הסוגיא
אמה  מאלפיים יותר  אפילו לחזור  לו מותר 
אחריו ירדפו האויבים שמא סכנה משום הוא
היו בראשונה ברייתא מביאה הגמ ' ואח"כ
פעם  לחומה הסמוך בבית זיינן כלי מניחין
אחריהם  ורדפו אויבים בהן  הכירו  אחת
אחריהן אויבים ונכנסו זיינן  כלי ליטול  ונכנסו 
ממה  יותר  זה את זה והרגו  זה את זה דחקו 
שיהו התקינו  שעה באותה אויבים שהרגו
וצ"ל בגמ' ע"כ זיינן  בכלי למקומן  חוזרין 
מה  לבין בראשונה שעשו  מה בין  שההבדל
שגם  הוא אויבים בהן  שהכירו אחר  שעשו 
כדי  דאורייתא איסור על עברו  בראשונה
לחומה  הסמוך  בית עד  זיין  הכלי את להחזיר
(וכ "כ בחוץ אותם להשאיר שמסוכן משום
פיסקא  ד"ה הרי"ף בדפי יב. יהונתן ברבינו 
ולא  ברה"ר אמות ד ' להעברת חיישינן דלא

עיי"ש  בדבר  היה נפשות שסכנת לפי להכנסה
הסמוך בבית רק מכניסים כשהיו  גם שייך  וזה
דאורייתא  על  עברו  אז דגם ומוכח לחומה
במלאכת  למעט  רצו עדיין  אבל  סכנה ) משום
כלי  להשאיר סכנה שאין חשבו  כי הוצאה
אחר משא"כ  לחומה הסמוך בבית זיין
להשאיר גם סכנה שיש ראו שהיה המעשה
כדי  מלאכות עוד  על עברו  לכן  הסמוך  בבית

לעיר . לגמרי להכניס

בעירוביןוכן  שהסוגיא הגריש"א אמר 
התירו שלכן סכנה משום מיוחדת תקנה הוי
שמא  לחזור הגייס מן  להציל שיצא למי רק
הבאה  לחכמה התירו ולא האויבים ירדפוהו
צ"ע  אמנם אמה. מאלפיים טפי לחזור לילד 
על שהקשו כל ) (ד "ה מד : שם מתוס' זה על 
למקומן חוזרין  להציל היוצאים שכל המשנה
יחד זו  משנה חשיב לא יא: ביצה הגמ' למה
משום  סופן שהתירו דברים השלשה עם
שם  שההיתר מתוס' ומשמע תחילתן 
משום  סופן  התירו משום הוא בעירובין 
בשדה  להישאר  הסכנה משום ולא תחילתן 
תורה  איסורי להתיר שאפשר משמע ולפ"ז
יהונתן לר' (כי תחילתן  משום סופן  מכח 
איסור על  שעברו  מוכח לעיל  המובא
כדי  ברה"ר ד "א העברת של  דאורייתא

כגריש"א. ודלא הזיין) כלי להחזיר 

בהערה אבל יב. ביצה רשב"א חי' עי'
מתוס' להוכיח  דאין הגריש"א בשם 523
איסור מתיר  תחילתן  משום סופן שהתירו
סברת  בצירוף כ"כ דתוס' דאפשר  דאורייתא
דלהציל סברא שהאי אלא שאני להציל הגמ '
בגמ ' דאמרו  דאע"ג להתיר  בכחה אין שאני
ספק  והיה אחריהם ורדפו  שהיה דמעשה
שירדפו שכיח זה שאין  יתכן  נפש פקוח
סופן דהתירו  לטעמא נמי בעינן  ולכן אחריהם
סברא  דליכא היכא אבל תחילתן  משום
לחודא  וגו' סופן דהתירו טעמא גם נוספת
עכ "ל דאורייתא איסור להתיר בכחה אין 

הגריש"א.
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בס"דואולי  שכתבתי מה עם מתאים זה
בשם  ח ) (עמ' תשע"ד כסלו המאור  בקונטרס
לחלל מותר סכנה איזה על לענין הגריש"א
כאן שיהיה סביר נראה זה אם דתלוי שבת
ואין כלום לאו  ודאי מאלף אחד אבל  פקו "נ 
שקרה  אע"ג וא"כ הגריש"א עכ"ד מחללין 
בבית  זיינן כלי כהשאירו אסון אחת פעם
להתיר כדי לבד  מספיק זה אין לחומה הסמוך 
צריך אלא ממש לעיר להכניסם הדורות לכל 
וגם  זו  מועטת סכנה גם יחד  הסברות שתי
שתי  בצירוף שרק תחילתן  משום סופן  התירו

דאורייתא. איסור להתיר אפשר אלו סברות

מדוייק ובאמת הגריש"א שכדברי נראה
בראשונה  שבין  משמע לרש"י שהרי בסוגיא
לחזור ההיתר  זה את זה שהרגו  לאחר  ובין
דההיתר כ ' תוס' למה וא"כ סכנה משום היה
שנדחוק  לא (אם וגו ' סופן התירו  משום
אבל ותוס') רש"י בין מחלוקת שיש ונאמר
קצת  שיש אע"ג כי מיושב הגריש"א לפי
לחומה  הסמוך  בבית הנשק להשאיר סכנה
דאורייתא  איסור להתיר  מספיק זה אין  מ "מ 
סופן התירו של התוס' סברת בצירוף אלא
וגו ' סופן  התירו  דסברת ומוכח תחילתן  משום

דאורייתא. מלאכה להתיר  מספיק אין  לחוד

תחילתן. משום  סופן  התירו בענין  הגריש"א מדברי עוד  יובא בהמשך בס "ד  נ.ב .

h

˙ÂÎÊ ÛÎÏ Í¯È·Á ˙‡ Ô„ ÈÂ‰ Í˙ÈÓÚ ËÂÙ˘˙ ל.)·ˆ„˜ (שבועות

¯˘Ù‡המופלא הרב קדוש מפה דשמעתי מקומות בכמה שכתבתי במה לומר
כמהר וקדיש ז "עיר ן'עטר  חיים ומחל"ר  אחד עשיר ביזהו אחד  בחכם ל 

גדפהא מכבידין נש דבר דחטאוי הקדוש בזהר דאמרו טעים וטעמא תכף, לו
וא וח"דשכינתא  עון לו יש לו מוחל איני אם ואם "כ  לשכינה צער סרך יש ו

חן. חכם פי דברי אלו השכינה בצער מקל  ואני זה עון נשאר  לא מוחל  אני

‰ÊÂהוא לחובה דנו אם לחובה לחבירו לדון יש דאם נלמוד וממנו חסידות
ומקל חטא  לא  כן אם זכות לכף  דנו ואם לשכינה. צער ויש עון עשה

וע מהשכינה. והואהצער  חוטא  הוא  לחובה דנ' והוא  חטא לא באמת שאם וד 
במ בעניותנו כתבנו וכבר לשכינה. צער  גורם מגיע"עצמו תועלת דהרבה א 

ומגביר למעלה המקטרגים פי לסתום שגורם חבירו בעד  טוב מליץ כשאדם
הרחמים.

¯˘Ù‡Â שתדין עמיתך תשפוט צדק שנקראת השכינה שהיא  בצדק רמז שזה
ח כביכול  השכינה בצער מקל אתה בזה כי זכות לכף באופן "חבירך ו

זכות. לכף  אותו ותדון בשכינה דעתך תן עמיתך תשפוט  שכאשר 
„ÈÁ]"[‡
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פונאויש  ר"מ

וקידושין  חופה בסידור הנהגות
ע שליט "[נערך גבאי  מתתיהו הרב תלמידו  א "י 

הגר "מח  ומועדי מתתיהו בית ח]."ס

החופה  לפני כתובה חתימת  א.

לחופה.חתימת מתחת ולא החופה לפני לעשות נוהג הכתובה

ובס'[ומהני קצ"ו ס' ח"א מיעקב כוכב ובשו"ת ע' ס' מה"ת שלום שאילת בשו"ת כתבו החופה קודם לחתום
אורחות  ובס' קודם. ולא החופה תחת לחתום שלמה המנחת בעל דעת הביא קע"ו עמ' שמחה שלמי 
וכן  תורה מבקשי  בקובץ כמובא זצ"ל פוברסקי הגר"ד מרן  נהג  וכן החופה. קודם שחתם י "א עמ' ח "ה רבינו
אפריון  בס' וע"ע יוסף. המשנת בעל  ליברמן הגר"י  נוהג וכן תורה. במבקשי  כמובא זצ"ל  סולוביציק הגרי "ד 

החופה]. קודם לעשות יש הכתובה שחתימת קנייבסקי הגר"ח  לי  וכ "כ ס"ח, ח"ב חתנים

בכתובה  משפחה שם כותב  אין ב.

בכתובה.אינו והכלה החתן של משפחה שם לכתוב נוהג

עמ'[ובשו"ת ח"ג נישואין לב ישמח  בס' אכן משפחה. שם לכתוב שעדיף קע"ח ס' ח "א אהע"ז משה אגרות
כתב  לא קוטלר שהגר"ש שם שי "ז ובעמ ' משפחה לכתוב נהג  לא פיינשטיין הגר"ד  שבנו הביא ש'
וכתב  בסוגריים. משפחה שכתב קע"ד  עמ ' שמחה שלמי ובס' תר"נ ס' ח "ב והנהגות בתשו' וע"ע משפחה. שם
הביא  סק"ג, זצ"ל  פינקל  להגרא"ב שלמה אפריון ובס' משפחה, שם לכתוב א"צ דין ע"פ קנייבסקי, הגר"ח  לי 
משפחה, כתב לא יצחק שהמנחת ס"א פ"ב חו"ק יעקב אהל בס' ועי ' משפחה, כתב זצ"ל אברמסקי  שהגר"י 
בזה  מו"מ  נ"ד, עמ' ו' ה' גליון שליט"א] רבינוביץ הכהן גמליאל רבי  הרה"ג [בעריכת הכהונה שבט בקובץ ועי'

עי "ש. זצ"ל רבינוביץ לוי להג "ר זצ"ל אלישיב הגרי "ש בין

ויחוד  קידושין לכתובה עדים ג.

וליחוד .לכתחילה קידושין לכתובה עדים אותם שיהיו  כדאי

אחרים [וכמבואר לעדים ליתן ק"ט ס' מינץ מהר"ם בשו"ת אכן עדים. אותן שיהיו ס"ז ח "ב הרשב"ץ בשו"ת
נישואין  גבריאל  נטעי  ובס' עדים. אותם נהג  עזרי אבי  שבעל  כ"ז כרך  תורה מבקשי ובקובץ עי "ש.

תש"ג . תשו' תורה תצא מציון בשו"ת ועי ' לאחרים, ליתן נהג יציב שהדברי  הביא פל"א

וכתב וע "ע כרצונך . קנייבסקי הגר"ח ע"ז כתב ש"ע עמ ' ח"א לב ישמח  ובס' תרנ"ה, ס' ח"ב והנהגות בתשו'
טוב  דבק ובס' נוהגין. שכן כמדומה ויחוד, קידושין לכתובה עדים אותם צריך  אם קנייבסקי הגר"ח לי
ט"ו]. שאלה פכ"ז הלוי שלחן ובס' עי "ש, רשאי רוצה ואם עדים אותם שא"צ שטרנבוך , מהגר"מ  הביא ס"ו פ"ב

הכלה  של פניה כיסוי יראו עדים ד.

הכלה.נוהג  של  פניה לכסות החתן  עם שילכו  לעדים לומר 

שי"ז [וכמבו' עמ' ח"ג  לב ישמח ובס' נישואין, מצות מקיים דבהינומא י "א בשם ס"א, נ"ה ס' אהע"ז ברמ "א
הגר"ח לי  וכתב ו', אות רפ"ז ס' ח "ד והנהגות בתשו' ועמש"כ בזה. הקפיד לא קוטלר שהגר"א

נוהגים]. שכן כמדומה הכלה, פני  לכסות החתן עם לילך  צריכים העדים אם קנייבסקי
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מכיסו  דברים מהחתן  להוריד ה.

הכיס.אומר ולרוקן שעון  וכן  מכיסו  דברים ולהוציא ערך דברי כל מעצמו להוריד לחתן

והנהגות ובס' תשו' בס' ועמש"כ נכון. ואינו בזה נוהג שאינו שליט "א מרבינו הביא ח "ג  נישואין לב ישמח
הנזהר  קנייבסקי הגר"ח ע"ז השיב שס"ז עמ' ח "א לב ישמח ובס' במנהגים. שתליא או"ד רפ"ו ס' ח"ד 
רצ"ה. עמ' נישואין לאברהם זכור ובקובץ סק"ב ס"ד ס"ז העזר שלחן ובס' ע"ב י"ז כתובות בחת"ס ועי ' תע"ב.

עדי  אתם לעדים לומר לחתן אומר ו.

הכלה.אומר פני לכסות שהולכים לפני עדי אתם לעדים לומר  לחתן 

לעדות.[א"ה, פסולים קרובים במעמד שהוא כיון נישואין, לשם שעושים דבר וכל  יחוד  חדר קודם ליחדם וה"ה
ס' ח"ב והנהגות בתשו' ומש"כ  ל"א, ס' מ "ד ס' אהע"ז השולחן ובערוך מ "ג , קידושין בריטב"א ועי '

ח ']. אות רפ"ז

מצר "כ משום קידושין לשם לכוון  ז .

כוונה.אומר צריכות מצוות משום קידושין מצות לשם לכוון הקידושין קודם לחתן 

לכוון [א"ה, לחתן לומר קידושין בסידור אישות הל' ריש המלך  דרך  בס' כמובא חינוך  המנחת בעל נהג  וכן
א"צ  התוצאה שעיקרה שבמצוה רמ"ט  אות כתובות שיעורים הקובץ עפמש"כ  לדון ויש מצוה. לשם
דרך בס' נקט  וכן עי"ש. תכ "ו עמ ' ח "ה היכלא בקובץ לכוון, לחתן שאומר שליט"א מרבינו הביא וכן כוונה.

נ"ו]. ס' אהע"ז יציב דברי בשו"ת ועי' א' מ "ע פיקודיך

הכלה  פני יראו עדים ח .

לעיכובא.מקפיד אי"ז אולם זצ"ל, הגרי"ז נהג שכך הכלה פני יראו לכתחילה שהעדים

תאומים [א"ה , לאברהם חסד  בשו"ת וכ"כ  פניה, לראות צריך הדין שמעיקר נקט רכ "ו ס' ח"א מבי "ט  ובשו"ת
אולם  י"ח. ס' אהע"ז יעקב שארית ובשו"ת צ"א סו"ס הרא"ש לבן יהודה זכרון ובשו"ת כ"ז, ס' ח "ב
יצחק  עין ובשו"ת ס"ט  אהע"ז שלמה בית בשו"ת וכ "כ גוף. שראו כל  שיראו א"צ סק"ד ל "א ס' מילואים באבני

מ ובשו"ת ס"ב ס' ח"א חיה אהע"ז נפש ובשו"ת ק"מ  ס' ח "ג  מלכיאל  דברי בשו"ת וע"ע רע"ט, ס' ח "ג  הרש"ם
הפוסקים  באוצר ובארוכה סק"ו מ"ב ס' יעקב ובישועת ס"ט  שם השולחן ובערוך  ל"א. ס' יעקב קהלת ובס' כ ' ס'
שהגרי"ז  הביא י "ג אות רפ"ז ס' וח"ד  תשנ"ז ס' ח"א והנהגות בתשו' ולמעשה כ"ב. אות ל "ב ס"ק מ "ב ס'
הגרי "ד הגרי"ז לבן שראה האפוד חשב בעל  מעיד קע"ח  עמ ' חנוך הליכות בס' ומאידך  הכלה. פני  לראות הקפיד
כלה. פני לראות שא"צ ס"ל יעקב שהקהילות י"ד עמ' ח "ה רבינו אורחות ובס' וצ"ע, בזה הקפיד  שלא זצ"ל 
משנת  בעל  ליברמן הגר"י א"ל וכן צ"ו עמ' החזו"א והנהגות הוראות בס' הגרח "ק שהעיד  כמו להחזו"א ס"ל וכן
בשו"ת  ועי ' שא"צ. משה האגרות בשם ע"ו עמ ' ח"א אהרן רשומי בס' וכן גוף, שראו כיון לראות שא"צ יוסף

תש"ח]. תשו' תורה תצא מציון

אדום  ביין לקדש ט.

אחרלכתחילה  מחזר  אין לבן יין  הביאו  אם אולם ע"ב צ"ז  בב"ב כמבו' אדום יין  על  מקדש
אדום.

וכ"כ[א"ה, ס"ה, פכ "ב נישואין גבריאל  נטעי בס' וכ"כ  אדום ביין לקדש שיש בראשית פר' עה"ת ובריקאנטי 
תצ"ט]. ס' ח"ה אפרים רבבות בשו"ת ועמש"כ  אדום. יין ליקח  יש שלכתחילה קנייבסקי הגר"ח לי
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הטבעת בשיווי הכלה ידיעת  י.

שוה מקפיד שזה וכן וכדו', לבן מזהב כגון  הטבעת עשויה ממה תשמע שהכלה לעדים לומר
פרוטה.

רמ "ו [וכמובא ס' ח"ב מהרש"ג  ובשו"ת עי "ש הכלה שתשמע להקפיד  שיש ס"ב ל"א ס' אהע"ז ברמ "א
תכ"ז. עמ ' ח "ה היכלא בקובץ בזה שמקפיד שליט"א מרבינו מובא וכן ע"ה, ס' אליהו פרי  ובשו"ת

ר"פ]. ס' חי "ט  הלכות משנה בשו"ת ועי' ח "ג . נישואין לב ישמח  בס' מרבינו שהביא כמו ודלא

אירוסין וברכת  בופה"ג לצאת  יכוון  חתן  יא .

אמן .אומר ולענות אירוסין  בברכת ולכוון  הגפן , פרי בורא בברכת לצאת לחתן 

שארית [ובתבואות בשו"ת אכן לקהל , שהברכה אירוסין בברכת החתן להוציא שא"צ כתב נ"ט ס"ק ס"א שור
שהגרי"ז  ט"ו ס' נישואין קודש הדרת בס' הביא וכן לצאת. צריך שהחתן י "ח , ס' אהע"ז יעקב
רפ"ד ס' תשובה פסקי ובס' ס"ב שופטים פר' חי  איש בבן וכ"כ  אירוסין, בברכת גם לצאת לחתן אומר זצ"ל 
שאם  ר"ל ס"ב ס' אהע"ז הטור על צבי הר ובהגהת ס', ס' ח "ב מרדכי  דעת בשו"ת ועמש"כ אמת. האמרי  בשם
שצריכים  ס"ב ל "ד ס' העזר שלחן בס' אכן להוציא. א"צ הגפן פרי בורא ברכת ה"ה לחתן ולא לקהל  הברכה

שטועמים]. כיון לצאת

אירוסין בברכת  אמן  בעניית  כלה יב.

הפסק.הכלה הוי שמא אירוסין  ברכת אחר  אמן  תענה לא

לסוברים [כן זו. שמועה שליט"א רבינו לי ואישר כן. שראה כ"ח  ס' חתנים בית בס' שליט"א מרבינו הביא
כן  שחשש ט"ו ס' כצבי  רץ בס' הביא וכן הפסק. והוי  חייבת אין האשה המצוות, מברכת אירוסין שברכת
קנייבסקי  הגר"ח  לי וכ"כ  שלמה, המנחת בעל  בשם קפ"ג  עמ' שמחה שלמי  בס' וכן זצ"ל, קוטלר הגר"ש
שורש  הים גלי  בשו"ת לבדים בתים בס' בזה ועמש"כ מענינא, שהוי הפסק ל"ה ובדיעבד  תענה, לא שלכתחילה

ג']. אות ס"ט ח"א מתתיהו בבית ומש"כ כ "ה

הגפן בברכת  תכוון כלה יג.

זה.אומר כוס על רק אבל  הגפן, פרי בורא בברכת לכוון  לכלה

ס'[ובתשו ' נישואין קודש הדרת בס' אכן האשה. תכוון אירוסין ברכת על  שגם די "א רפ"ז, ס' ח "ד והנהגות
הגרי"ז  בשם זצ"ל  רוזובסקי הגר"ש בשם באירוסין.ט"ו, ולא בהגפן לצאת רק אמר שלכלה זצ"ל

אולי ]. אירוסין, בברכת לכוון האשה צריכה אם הגרח"ק לי וכתב

בשלימות הטבעת  מסירת  קודם מקודשת  את  אמירת  יד.

מהחתןמקפיד ומבקש הטבעת. שמוסר  לפני מקודשת את הרי נוסח  כל  את החתן  שיגמור 
שטעו . בעבר  דברים כאלו שקרו כיון יטעה, שלא זה לפני הנוסח  בשקט  שיאמר

תכ"ז.כן עמ ' ח "ה היכלא במאסף שליט"א רבינו הנהגת מובא

כתובה  בקריאת  טעות  מתקן טו.

בקריאה.מתקן טעות עשה אם הכתובה קורא את

רבינו כן בשם תכ"ז עמ' ח"ה היכלא במאסף אולם ח "ג , נישואין לב ישמח בס' שליט"א רבינו הנהגת מובא
האמת. על מעמידו טעות אומר אם רק יקרא, שלא איכפ"ל שלא בקריאה, טעות לתקן קפידא שום דאין
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ברמקול  הברכות  טז .

ברמקול .מקפיד הברכות יאמרו שלא

לא וכ"כ  יעקב שהקהילות י"ט עמ ' ח"ה רבינו באורחות אכן י "ד , אות רפ"ז ס' ח "ד והנהגות בתשו' להקפיד
ס' או"ח ח "ב משה אגרות בשו"ת מש"כ וע"ע רמ "ז, ס' ח "י  הלוי  שבט  בשו"ת מתיר וכן בזה, הקפיד 
בעל א"ל וכן תשמ"ג ס' ח "א והנהגות ובתשו' ל ' ס' שמחה שלמי ובס' ס"ט מה"ק שלמה מנחת ובשו"ת ק"ח 
בזה  שהסתפקו קנייבסקי  הגר"ח  ע"ז השיב שע"ב עמ ' ח "א לב ישמח ובס' בזה. מקפיד שאין יוסף המשנת
שהגר"א  מובא 263 עמ ' הסהר אגן בס' אולם ברמקול , קפידא אין לכאו' קנייבסקי הגר"ח לי וכתב להקל. ומנהג
תרצ"ז. תשו' ח "א הגר"ח  מועדי בס' שציינתי ומה נ'. ברכות ועיון פשט בס' ועי' בזה. הקפיד זצ"ל  גניחובסקי

תנ"ח. קובץ בהמאור העורך  הרב בזה מש"כ ראה

מהנשפך  או אחר  מכוס יין  שתיית  יז .

בצד .נוהג  קטן מכוס או  שנשפך , מהיין  קצת לשתות

י"ב והפני ס' ח "א למשפט  מאזנים ובשו"ת עי"ש, שותה והחתן מברך  איך  כ "א, אות לכתובות קו"א יהושע
ובתשו' ס"ד ח"ב ים אפיקי  בשו"ת בזה ועמש"כ  שנשפך מיין לשתות מבריסק הגר"ח  נהג  שכך הביא
זוננפלד הגרי "ח  נהג  וכן ל"ב, ס"ק קס"ז ס' חיים תורת ובס' ס"ח ח "ה מהרש"ם ובשו"ת תש"נ ס' ח "א והנהגות
רבינו  אורחות בס' כמובא יעקב הקהילות וכן ס"ה נישואין קודש הדרת בס' כמובא שנשפך  מיין לשתות זצ"ל 
קטן  מכוס לשתות שיש קנייבסקי הגר"ח לי וכתב ס"ז, פכ "ב נישואין גבריאל נטעי  בס' וע"ע י "א, עמ ' ח "ה

ותמ "ח]. תמ"ג המאור [ע"ע תש"ב. תשו' תורה תצא מציון בשו"ת ועי ' כ "ז]. תמיד  [ועי' בצד.

שלו  טבעת  אם לחתן  שואל יז.

שלו .שואל הטבעת אם הקידושין קודם לחתן

גיטין..וכמש"כ סופר ובחתם עי"ש לחתן לשאול  צריך קידושין שהמסדר מ "ט, ס"ק כ "ח ס' שמואל הבית

ביד  לכלה מחתן  הכתובה מסירת  יח.

ביד .מקפיד הכתובה לכלה ימסור  ושהחתן  בידים. הכתובה מסירת יראו שהעדים

מסירת כן יראו ושהעדים תכ"ז. עמ' ח"ה היכלא במאסף וכן ח "ג , נישואין לב ישמח  בס' שליט"א מרבינו מובא
הגרי "ז. הקפיד  שכך  הביא תר"נ ס' ח"ב והנהגות ובתשו' ש"א, ס' ח "ג  התשב"ץ בשו"ת מבו' כן הכתובה

אכן  קוטלר. והגר"א מלצר הגרא"ז הקפידו שכן ס"ה פל "ב נישואין גבריאל נטעי  עמ'ובס' ח"א לב ישמח בס'
הגרא"ז  כן שמקפיד שראה אפרים רבבות בעל בשם ש"ד  עמ' ח"א ושם קפידא. שמענו לא הגרח "ק בשם שס"ט 
רפ"ז  ס' ח "ד והנהגות ובתשו' פמ "א שמחה שלמי  בס' וע"ע קוטלר. הגר"א הקפיד שכן שם שי"ח ובעמ' מלצר,

ק"כ. עמ ' חו"ק יעקב אהל  בס' ועי' נוהגין שכן כמדומה הגרח"ק לי וכתב ט"ז, אות

ונישואין לאירוסין כוסות  שני מצריך אין יט.

לנישואין .אינו הוי לאירוסין בירכו שעליו כוס אותו אלא ברכות לשבע אחר כוס מצריך 

ח"ג כן נישואין לב ישמח  בס' שליט"א מרבינו מובא

יחוד  וחדר החופה מקום שכירות  כ.

היחוד .אינו מקום את לשכור לו  אומר  אבל החופה, מקום לשכור לחתן לומר נוהג
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לשכור ומקום צריך אם הגרח"ק לי  וכתב קע"ב. עמ' ח "ב איש במעשה החזו"א בשם מובא לשכור א"צ החופה
יפה. מנהג  החופה, מקום

יונגרייז,וחדר הגר"ד  הקפיד ןכן ס"ג פל "ז נישואין גבריאל נטעי  בס' כמובא בריסק מנהג  כן לשכור יש יחוד
אורחות  בס' בזה מש"כ וע"ע היחוד  מקום לשכור שא"צ מהקה"י  הביא יחוד  הל' הלכה דבר בס' אולם
ח"ד יצחק ישיב ובשו"ת של "ג  ס' ח"ה רפ"ז ס' ח "ד תרנ"ה ס' ח"ב והנהגות ובתשו' כ"א, י"א עמ' ח "ה רבינו
דניח"ל הגרח "ק בשם שס"ז עמ' ח "א לב ישמח ובס' פ"ג  שלמה אפריון בס' וע"ע יציב, הדברי דעת ל ' ס'

שישכור.

נעול  יחוד חדר כא.

נעול .חדר הפתח שאכן  יראו  ושהעדים נעול להיות צריך  יחוד

כ'ועמש "כ  ס"ק נ"ה ס' הפוסקים ובאוצר כ"ט  ס' ח"ד  יצחק מנחת ובשו"ת קכ"א. ס' ח "א הרידב"ז בשו"ת
ה'. אות

רגע  היחוד על עדות  זמן כב.

המפתח .הזמן נעילת של  הזמן הוא היחוד  על להעיד  בכדי להיות צריכים יחוד  שעדי

בשו"ת והיינו  אולם נהג, ושכן הגרי "ז, בן הגרי"ד כן שא"ל  ס"ז קידושין קודש בד בספרו הביא וכן רגע,
בדעת  סותרות שמועות וזה מרובה, זמן לישאר שצריך הגרי"ז בשם הביא צ"ה ס' ח "ד יצחק מנחת
מציון  בשו"ת ועי' קודש להבד יצחק המנחת שבין בסתירה התלמוד  מאור ר"י  קוק הגרא"י  הקשה וכן הגרי "ז,

ראשונה]. כסברה הגרח "ק דעת תמ"ו המאור [ע"ע תרצ"ח . שאלה תורה תצא

יחוד  בחדר פתחים שני כג.

יהא אינו שני שפתח  צריך אבל פתח . בכל עדים שיהיו יחוד  לחדר פתחים שני שיש מקפיד 
סגור . שהוא ולוודא סגור 

תכ"ז.וכן עמ ' ח "ה היכלא ובמאסף ח "ג  נישואין לב ישמח בס' שליט "א מרבינו מובא

ויחוד  קידושין לעדות  בחור  כד.

עשרים.לוקח גיל שעבר  אף קידושין  לעדות בחור 

דעה ובס' שערי  בשו"ת אולם אשה. נשא שלא לעדות פסול שנה כ ' שעבר שרווק חידש א' מ "ע פיקודיך דרך 
ס' חי "א יוסף משנת בשו"ת בזה ועמש"כ קנייבסקי, הגר"ח לי  וכ "כ לעדות. שכשר פשיט "ל קל "ז ס'

קפ"ז.

העדים  בסודר  כתובה קנין כה.

של קנין בסודר יהא להם.הכתובה יתן שאחר  ולא העדים

תכ"ז.כן עמ ' ח "ה היכלא במאסף שליט"א מרבינו הביא

הכתובה  קריאת  בשעת  שבועה כו.

נמנע לא  אין אולם בזה, מקפיד היה ובעבר הכתובה בקריאת העושין  שיש בשבועה ליה ניחא
השבועה. משום קידושין לסדר 
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שליט"א קנייבסקי להגר"ח ציצית הל'
ע גבאי"נערך מתתיהו הרב י

הגר "מח  ומועדי מתתיהו בית ח "ס

בטלית להתעטף  בירך

יד "חשאלה: יצא אם בציצית להתעטף במקום בטלית להתעטף בירך

להקל .תשובה: ברכות ספק

ס"ו,ובס' ח "ב הקהתי  שבט בשו"ת מסיק וכן ציצית, בו יש טלית שסתם שיצא כתב פ"ד עמ ' ציצית שני חוט
ט"ו. הערה ס"ו ח"א יבין מי  שגיאות בס' ועמש"כ

זקן בעטיפת  גוי

בעצמושאלה: יכול  כשאין בטלית זקן  לעטוף יכול גוי אם

יכולתשובה:

ס"א וכ "כ פ"ב אבות עזרת ובס' ס"ד פ"א כהלכה עזרה ובס' ס"ב ח "ג  שלמה ראובן ברכת בשו"ת

קבר ע"י פסולה ציצית 

קברשאלה: ע"י פסולה בציצית הקברות בבית לילך מותר אם

פסולה.תשובה: בציצית כלל  לילך ראוי אין

ק"דועמש"כ עמ' ב"מ ב"ק צופים נופת בס' בזה

טלית ליקח ניח "ל

צייןשאלה : והגר"א ניח "ל . משום ברשות שלא טלית ליקח מותר  י"ד  סי' או"ח בשו "ע
ומנ "ל בממונו , חמץ הבדיקת לעשות ניח "ל  אמרי' דהתם וצ"ע ע"א. ב' לפסחים

בממונו . יקיים אחר שאדם

בממונו .תשובה: מצוה שיעשה זכות דזה חזינן

הטלית כיסוי אחר קדיש  שמע

איש"רשאלה: יענה אם קדיש שמע שנתעטף קודם ראשו , שכיסה ולאחר  טלית על בירך 

כןתשובה:

עיי "ש.וכ "כ מ' תשו' ציצית נוטה דעת בס' מרן השיב וכן ל "ט, ס"ק ס"ח החיים כף בס'
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ציצית לברכת  קודם אם יצר  אשר 

אושאלה: ציצית מצות על קודם יברך מה הציצית, לבש ואח"כ יצר אשר  לברך  כשצריך
יצר אשר

בלבישה תשובה: שחיובו ציצית מצות על מברך 

אודך,וכן אני גם ובספר י "ט , ס' כסדרם תמידים בס' ועמש"כ כ "ד, תשו' ח "ג  אודך  אני  גם בקונ' מרן השיב
ישפה  אבני מבעל  י'.תשובות סימן ,

נאה  טלית 

טלית שאלה: בעי מ"ט וצ"ע נאה, וציצית נאה טלית לעשות שמצוה סק"ט , כ "ד  ס' במ"ב
צריך וכי דמצוה חפצא הבגד  ובין  הציצית, בחוטי אלא בטלית המצוה אין  הא נאה

מזוזה. לעשות נאה בית

נאה.תשובה: צריך לתפילה אלא מתעטפים שאין כיון 

נאה כן טלית על הידור דין שכתב ע"ב ט ' ב"ק רש"י ע"ד  סק"ג  כ"ה סי' ח "ב אברהם דבר בשו"ת הקשה
עיי "ש.

הביאורים ובשו"ת קונטרס ובס' בהגהה ו' סו"ס או"ח  נחמיה דברי  ובשו"ת קפ"ז סי ' ח"א או"ח  משה אגרות
רי"א  אות אורח עובר ובס' סק"ח  ס"א ח"א צבי ארץ ובשו"ת ט' ב"ק רב דבי  ארזא ובס' ל' ס' ב"ק

ח "א ובס' ציצית חיים משמרת ובס' זצ"ל  גפן הגר"מ בשם שהביא מה כ "ג  ס' מצוה הידור עניני מצוות יקח 
תשל"ח תש"ו ציצית נוטה בדעת מרן שהשיב מה ועי ' ה' אות

כלאים  בציצית  נשים

דעוסק שאלה : פטור  להם אין  גרמא שהזמן עשה במצות  העוסקות דנשים ממרן  מובא ראיתי
שרי, בציצית כלאים הלובשות דנשים ס"א ציצית הל' הראש ממש"כ  וצ"ע במצוה

במצוה  עוסק וכ "ש עדל"ת, דאמרי' הרי

והותרתשובה : הותרה זה דבכסות דס"ל  משום פטור  דלילה אע"ג בלילה גם מתיר הרא"ש
הכלי.

מ"ג ועי' אות ס"א ח"א מתתיהו בבית שכתבתי  מה

בט "ק משקפים לנקות 

המשקפים שאלה: לנקות בט"ק להשתמש מותר אם

ליזהרתשובה: ראוי

הליכות וכן בס' נקט  וכן יעקב, הקהילות בשם י "ג אות או"ח  לח"א הוספות ח "ג  רבינו באורחות להחמיר מובא
וכן  עי "ש. בט"ק משקפיו ניקה שהאדר"ת מובא 123 עמ ' דוד נפש בס' אולם י "ט , ס"ק פ"ג  תפילה שלמה

תרס"ה. תשו' ציצית נוטה דעת בס' מרן שהשיב מה ועי' או"ד. ט"ז סי' ח "ד אבניישפה בשו"ת התיר

הוקצה ועי' לכאו' הסוכה, בוילונות ידים לנגב מותר אם מרן, שהשיב קל"ד  תשו' ח "ג  אודך אני  גם בקונ'
למצוותו 
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גשם  ירד שלא  בראשו טלית  להניח 

גשם שאלה: עליו  ירד  שלא בכדי בטלית ראשו  לכסות מותר  אם גשם, כשיורד 

כןתשובה:

781ועמש"כ מס' תר"ע תשו' ציצית נוטה דעת בס' מרן בשם

ציצית בקניית  בו מצוה

בעצמושאלה: ציצית לקנות לילך מבשלוחו יותר  בו  מצוה  אמרי' אם

בזה תשובה: יש מצוה חבוב אבל  שייך, לא לכאו'

בארוכה ועמש"כ שכתבתי ומה ס"א ח"א דוד  ויברך בשו"ת וע"ע ע"א, מ "א קידושין השחר אילת בס' בזה
י"א  אות ס"ב ח "ב מתתיהו בית בס'

איש "רבי  ושמע להתעטף, רך

יענה שאלה: אם איש"ר או קדושה שמע העיטוף ולפני בציצית להתעטף בירך 

יענה תשובה: לא

ס'ועמש"כ ס' ח "ב המאיר שרגא בשו"ת

קבר ע"י ציצית  בלילה

הקברות שאלה: בבית בלילה ציצית ללבוש שרי יהא א"כ ציצית, זמן  לאו שלילה לסוברים

לא תשובה:

שס"ז ועמש"כ ס' השלחן בדי בס' בזה

קבר ע"י בציצית  לצאת  לא  לכוון

לצאת שאלה: לא ולכוון  הקברות בבית בציצית ליכנס עצה יש אם

כלועג תשובה: קמחזי לא

בביה"ק טלית  רוב כיסוי

ברובושאלה: סגי או כולו , צריך אם בביה"ק, הציצית כיסוי דמהני הא

כולותשובה:

שם והסתפק שס"ז ס' השלחן בדי  בס' בזה

אשה  קבר  ע"י ציצית 

אשה שאלה: בקבר  הציצית להסתיר צריך  אם

כןתשובה:

יושר ובפתחי בלקט נקט  וכן ממצוות. שפטורה לועג ל"ש אשה שבקבר הבין סק"ג  שס"ז ס' יו"ד תשובה
ברכת  בס' ע"ד ומש"כ סק"ה כ"ג ס' ובמשנ"ב סק"ב א"א כ "ג  ס' או"ח  בפרמ "ג  ועי ' י "א ע"ד  ח "א
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ט "ו  סי ' או"ח  המאור שמן ובשו"ת מ "ה ס' גיבורים מגן ובס' ג' או' מ "ה ס' הדביר פתח ובס' תרומה פר' פרץ
קפ"ה  ס' ח "ד תשובה התעוררות ובשו"ת נ"ג  ס' ח"ג אלעזר מנחת ובשו"ת קי "ג אות אבילות חמד  ובשדי 
אורחות  ובס' קכ "ט ס' ח"ב יוסף משנת ובשו"ת כ"ב ס' חי"ח הלכות משנה ובשו"ת ס"ד  ח"א שדך פאת ובשו"ת
ועי ' תשכ "ה, תשו' ציצית נוטה דעת ובס' ס"ה כ "ג  ס' הלכות שונה בס' מרן ומש"כ צ"א, פ"ח עמ ' ח"ד  רבינו

נ"ב. ס' ח "א אודך  אני  גם בס' ומש"כ  בארוכה, ט ' אות ס"ה ח "ב מתתיהו בית בס' שכתבתי מה
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'ÂÎ ‰·ÂËÏ '‰ Í¯È˙Â‰Â( כח (דברים

Í"�˙· '‡ ÌÚÙ ‡ˆÓ�˘ Í¯È˙Â‰Â· 'ÈÙ ‰�ÂÓ˘

הקודמת.‡] הצלחה מכל  יתירה הצלחה לך יתן ה'. [Â�¯ÂÙÒ]והותירך

[·- לעולם] הבאות מאורעות שאר או ומארה [רעב בארץ, רעה תהיה אם
לטובה. תותר ÊÚ¯‡]אתה Ô·‡]

כי ‚] ובהיות טוב, היותר  צד  על כלומר וכו'. בטנך בפרי לטובה ה' והותירך
העוה  [לברכת "טובות כגון המצות. מן נמשך שאינו גשמיות בהצלחה תלוי ז

וכיוצ ואיוב מחולי הצלה או בשוק הצלחה או בשבילך "השדה השם יפתח ב]
יברך  ובזה הטוב, אוצרו את לך ה' יפתח  וזהו בטבעי], הנצרך [וכל ברכה גשמי

מתברכים. הדברים כל  טובה כשהשנה כי ידיך, מעשה כל ‰ÂÓ¯]את ¯Â¯ˆ]

ע„] האדם יבא  שלא  פי' כו'. לטובה ה' ח"והותירך לנפילה טובה רוב ע"י י "ו
מקודם. שהי' כו נשאר  שיהי' רק וכדומה ‡Ó˙]התנשאות ˙Ù˘]

הש ‰] שיתן שאף  יותר  גבוה האדם "פי' ישכח אל  ובינה שכל  השפעת רוב י
בעוה  וישאר  הגוף  צורכי בגוף."מכל גם הנשמה הארת לקשר Ï]"[‰�ז

[Âע כי והותירך החסד"פי' מזה רבה הכנעה לקבל  האדם צריך ה' חסדי רוב י
כמ כמותר  עצמו בעיני שיהי' עצמו "עליון שמשים מי נחלתו לשארית ש

ע לפעמים אך נאמר"כשיריים. לכן הבורא . בעבודת מגרע  בעיניו שפלות י
כנ לטובה רק Ï]"[‰�ל."והותירך

[Ê ינוכה לא הזה, עולם טובות יתברך השם מאת טובות שיקבל  מה אפילו
כביכול לו יש עלינו שמשפיע  מה הזה עולם טובות כי הבא, לעולם מזה לנו
קבלת  מחמת מזכיותיך לך ינוכה שלא כלומר  'והותירך', לשון וזה וחדוה. נחת
זכיותיך  וכל שכרך, על יתר לך יתן הזה עולם שטובות רק הזה, העולם טובות
טובה  עלינו כשמשפיע  תענוג  לו יש יתברך השם כי הבא, להעולם לך יותיר 

לטוב'. עליך לשוש ה' ישוב 'כי וזהו הזה, ÈÂÏ]בעולם ˙˘Â„˜]

[Á,ממך ויראו עליך נקרא  ה' שם כי הארץ עמי כל  וראו קדוש לעם ה' יקימך
באופן  השלמות בתכלית וברכם וגו' וראו קדוש לעם ה' יקימך שאמר אחרי
וימי  ימיהם חתמו כבר נפשם שלמות ומצד נעורים בימי נפשם שהושלם
טלטול הנותרים ימיהם יהי' לא זאת בכל  אמר למותר , אך לכאורה הזקנה

כ האדם לנפש רעה וזה "וטרדה אחריו, ביתו ואת בניו את להשלים לטובה א 
וגו' בטנך בפרי לטובה ה' והותירך Êˆ"[‰‚שאמר ¯ÙÂÒ ÔÂÚÓ˘ ¯"[Ï
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שמש  בית צאנז כולל ראש

חלקים  ט ' אשר" "מעדני  מח''ס 

והערות  הארות
המאור הנפלא מערכת לכבוד 

בישראל תורה מרבים שאתם הנפלא הקובץ על  לכם להודות רציתי

אקבצם  עתה כלהו  תני אי א' ע''מ ח ' ב''ב חז''ל  מאמר בנו שיקויים בקרוב ונזכה

האחרון בקובץ עיוני בעת ברעיוני שנפל הערות בכמה אבא תורה של  וכדרכה

למול  האב חייב  הילד כשהגדיל האם 
בנו  את

יונתןמה ר ' הגאון  בשם ו' בע''מ שהבאתם
שהמנחת  מה על  שהקשה זצ''ל  שטייף
האב  חייב הילד  כשהגדיל  האם מסופק חינוך
שאברהם  מבואר  בפסוק הרי דקשה למולו 
נראה  שנה, י''ג בן  שהיה אף ישמעאל את מל
בזה  שכתבתי נפלאים תרוצים כמה בזה לציין

תשס''ח שנת לך  פרשת אשר  מעדני בספר 

מהא להקש יש חינוך : המנחת על ות
את  אברהם ויקח  כ''ד  י''ז לך  בפרשת דאיתא
ערלתם  בשר את וימל וגו ', בנו  ישמעאל
אלוקים, אתו  דבר  כאשר הזה היום בעצם
שלש  בן בנו וישמעאל  כתוב כ''ה ובפסוק
חזינן ערלתו , בשר את בהמלו  שנה עשרה
הבן , שיגדיל לאחר  אף למול  לאב חיוב דיש
סימן אור ''ח הלבונה גבעת בשו''ת הקשה כך
חלק  יעקב שאילת בשו''ת וכן  ד ', ס''ק נ ''ט

כ''ו . סימן  ב'

אנפיןנראה בכמה לתרץ

מיוחדשאניא. צווי לו  שהיה אברהם
עכשיו , בנו  את שימול  מהקב''ה

אשר . מעדני עבדיו , כל  את וכן

היה בפנים ב. דישמעאל כתב בפרשתן  יפות
בן הויא דגדול אביו, כשמלו  קטן 
מצומצם  י''ג היה וישמעאל אחד , ויום י''ג

אשר , מעדני שפיר , אתי זה לפי קטן, והיה
הלבונה  גבעת דבשו ''ת שלל  כמוצא ושמחתי
זו קושיא מקשה ד', ס''ק נ''ט  סימן  אר ''ח

יפות. הפנים לפי ומתרץ

דלא אבל כותב הספר: בסוף בהגהות
כתב  שם יהונתן  דבתרגום תרוצא האי מסתבר
ע''כ שנה, עשר ארבעה בן  שנה, י''ג בן 
שהיה  לתרוצא ליכא א''כ  גדול , שהיה כוונתו 
סובר שלא חזינן יפות מפנים אבל  קטן,

יהונתן . כתרגום

חת''ס ע ''פג. שו''ת בפוסקים  שכתבו מה
מצוה  חנוך  מנחת קפ''ד, סימן  יור''ד 
שו ''ת  א', סימן יור ''ד מהרי''א שו ''ת ק''צ,
ס''ב  נזיר  אורה קרן  י''ד, סימן מ''ת שו ''מ
י''ג  בן הויא לא גדלות שיעור דב''נ  ע''א,
קשה  לא א''כ דעת, להם כשיש רק שנה
י''ג  בן כשהיה דישמעאל  לומר  דאפשר  מידי,
קטן , היה כך ומשום דעת, לו  היה לא עדיין
אשר , מעדני למולו , חיוב לאברהם היה ולכך

כן .. לתרץ א''א נמי יהונתן התרגום לפי

אלא אברהם ד . חיוב בתורת לא ישמעאל  מל
תירץ  כך  לו , ביקש ישמעאל
שיק  המהר''ם לחתן יעקב שאילת בשו ''ת
כאשר כתיב בקרא דהא וצ''ע כ''ו  סימן  ח ''ב

אלהים. אתו דבר 

כללאה. את מל אלא בן  בתורת אותו מל 
מעדני  העבדים, את אף ביתו אנשי
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סימן יור ''ד יציב דברי בשו''ת ועיין אשר ,
או בן בתורת אותו מל  אם שם שדן  קס''ז 

עבד . בתורת

יש ובעצם האם חינוך  המנחת של  ספק
תמהו כשיגדל : בנו את למול  לאב חיוב
בפירוש  מפורש רמב''ם ראה שלא האחרונים,
וז''ל כתב דמילה ר''א פרק שבת המשניות
ממילתו.וכבר אדם כל נפטר  הילד  וכשיגדל
שו ''ת  ב', מצוה סולת מנחת עיין  עליו  תמהו
מבין פני שו ''ת כ''ו , סימן  ח ''ב יעקב שאילת
ח ''ב  אברהם דבר  שו ''ת קצ''ו, סימן  יור''ד 
אור''ח השקל  המחצית לשיטת והנה א', סימן
לאב  חיוב ליכא ח ' יום שלאחר תמ ''ד סימן
ובספרי  לכשיגדיל , חיוב אין  בודאי למול,
בדעת  הארכתי שמות פרשת תשס''ו  שנת

עליו . החולקים

ספירת  דמצות הרמב''ן  כתב איך
הזמן שאין  עשה  מצות הויא העומר

מזה יותר גרמא  זמן  לך אין הרי  גרמא 

העורךמה הרב בן  נ''ד  ע''מ  שם שהקשה
ל''ד בקדושין הרמב''ן דברי על  שליט ''א
עשה  מצות הויא העומר דספירת שכתב ע''א
ספירת  הא להקשות דיש גרמא, הזמן  שאין 
ממחרת  דהא בזמן, התלוי מצוה העומר 
ומדוע  יום, חמישים לספור  צריך דוקא הפסח 
גרמא, הזמן  שלא עשה מצות דהיוא כתב

אופנים  בכמה ותירץ

נפלאים נראה תרוצים כמה עוד לציין
אמור פרשת אשר  מעדני בספר שכתבנו  מה

תשס''ו שנת

דמצות ע''פ א. ע''ב  כ' ברכות התוס' שיטת
דרבנן במצוה גרמא שהזמן עשה
באחרונים  איתא הדבר וטעם חייבות, נשים
וכן ש"ז , מצווה המצוות על  שיק במהר"ם
דרבנן דכל  דכיון וארא פרשת חמדה בכלי
תעשה  ובלא תסור, לא משום לקיים צריך
כמבואר גרמא הזמן דהויא אף חייבות נשים
ספירת  מצות א''כ  ע''א כ ''ט קדושין  במשנה

דרבנן , רק פוסקים להרבה הזה בזמן  העומר 
הרמב''ן כונת דזה ואפשר חייבות נשים לכך 
שהזמן מצוה הויא לא העומר דספירת שכתב

אשר . מעדני חייבות, דנשים משום גרמא,

המצוות אבל על שיק במהר ''ם ראיתי
שהזמן דרבנן  דבמצוה דהא דכתב ש''ז  מצוה
הזמן דכל  במצוה ה''מ  חייבות, נשים גרמא
מן הבית שבזמן דבר  אבל  דרבנן , הויא
שהיום  מיסתבר  לא מדרבנן, ועכשיו  התורה

הבית. מבזמן  יותר  חמור  יהיה

ע''ב ע ''פב. ל ''ח בפסחים התוס' שכתבו  מה
בגלל מסוים בזמן היא שזמנו דדבר
אחר בזמן המצוה לקיים במציאות שא''א
הזמן הויא לא בפירות שתלוי בכורים כגון 
זמן היא דאז  כיון  בעומר הכא א''כ  גרמא,
מעדני  גרמא, הזמן  מקרי לא העומר  קצירת
שהזמן מצוה בערך סופר בחתן וכן אשר ,
מ ''ה  סימן יחזקאל  בדברי וכן כן, תירץ גרמא
לרס''ג  בפי' הגרי''פ הגאון וכן ד ', ס''ק
שיטת  ספר בסוף וכן  י''ב., אות במבוא
המהר ''ם  מבן  בתשובה ב''ק הקדמונים
במקראי  וכן הרמב''ן , את כן תירץ חלאוה

ב'.. ס''ק ס''ז  סימן ב' חלק פסח  על קודש

ע''ב ע ''פג . ל''ח  בפסחים התוס' שכתב מה
זמן מקרי לא גדול  זמן  שהיא דדבר
שהזמן מצות מקרי לא ה''ה א''כ קבוע,
שהיא  העומר  דספירת א''ש זה לפי גרמא,
גרמא, שהזמן  מצוה מקרי לא יום חמישים

אשר . מעדני

ומשיב ע''פ ד . שואל  בשו''ת שחידש מה
תס''ד סימן  א' חלק תליתא מהדורא
שהזמן עשה במצות נשים חייבות דבשבת
פטורות  דנשים הטעם שכל  משום גרמא,
דמשעובדות  משום גרמא שהזמן ממצות
האי  ליכא במלאכה שאסורה ובשבת לבעליהן 
העומר ספירת א''כ  חייבות, נשים לכך  טעמא
דנהגו תצ''ג סימן חיים אורח בטור דאיתא
ספירת  בשעת מלאכה לעשות שלא הנשים
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כך חייבות לכך  משועבדות לא א''כ העומר ,
וכן י''א, שנה ה' חלק יוסף בוילקט  תירץ

רכ ''ג. סימן  אור''ח  יצחק שיח בשו ''ת

ללוות  מקפידין אין  הזה בזמן  מדוע 
חיוב זה הרי אורח

אריה מה צבי הגאון ק''ד  בע''מ שם שהקשה
אין בזמננו מדוע שליט''א פרידמן 
פסק  הרמב"ם הרי , אורח  ללות מקפידין 
ללוייה  כופין  ג' הלכה יד פרק אבל  הלכות
מתקנין היו דין  ובית לצדקה, שכופין  כדרך
למקום, ממקום העובר אדם ללוות שלוחין
כאילו עליהם מעלה זה בדבר  נתעצלו ואם
ארבע  חבירו  את המלוה אפילו  דמים, שפכו
לויה  שיעור  וכמה הרבה, שכר  לו יש אמות
של עבורה עד לתלמיד הרב בה, אדם שחייב
והתלמיד שבת, תחום עד לחבירו  והאיש עיר ,
שלש  עד מובהק רבו  היה ואם פרסה, עד  לרב

פרסאות.

בספרנראה בזה שכתבתי מה לציין
תש''ע  שנת שופטים פרשת אשר מעדני

חלק הנה חסד אהבת בספרו  חיים החפץ 
על ולפלא וז''ל  כתב בהג''ה ב' פרק ג'
ומצאתי  לויה במצות שמקילין העולם
י''א  ס"ק תכ ''ז סימן  חו''מ  חו''מ  בסמ ''ע
נוהגין אין  דהאידנא משה הדרכי בשם הביא
דמוחלים  משום פרסה, עד  לרב תלמיד אפילו
עם  אפילו  או  עמו  לילך  ויש כבודם, על 
אמות, ארבע לפחות או  השער  עד  חבירו 
דאסור משמע שם דמהגמ' חיים החפץ וכותב
כל שם דאמר לויה, מצות על למחול  להאורח
דמים, שופך  כאילו ומתלוה מלוה שאינו
קאי  דשם לומר יש אך  למחול, שאסור חזינן
כלל , אותו  ילוו  שלא דהיינו לויה, עיקר על 
זה  לדבר  וסמך הללו, לשיעורין  כן  שאין מה
לרבא  אלויה דרבינא בגמ' שם דאיתא ממה
משום  כרחך  ועל  בעיר , אמות ארבע יצחק בר 
לומר נראה היה ועוד היתר, על  לו  דמחל

הרמב'' דכתב מתקנים דמה היו  דין  דבית ם

מסמנים  אינם שהדרכים בזמן  דווקא היינו
ולסטים, חיות מפני סכנה יש בהן  יטעה ואם
הם  וגם מיושבים שהדרכים במקומותינו  אבל 
רק  הוא זה כל  אבל  זה, בכלל אין  מסמונים
זהירים  שאינם במה העולם על זכות ללמד
אבל שבת, תחום עד  או  פרסה עד  לילך 
כי  לגמרי לויה ממצות עצמו  לפטור  חלילה
להמתלוה  סגולה דבר שהוא משמע מהגמ'
הלויה  ידי על  וגם בדרך, אסון  לו  יארע שלא
תיבות  ראשי אשל כי בשלימות המצוה נגמר 
מעשה  שהיה ושמעתי לינה, שתיה, אכילה,
בנכסיו , אש ששלט אחד  אורח  במכניס
עליו הגינה לא מה על  עליו העולם ותמהו 
מפני  אחד הדור  גדול  ואמר מצוותו, זכות
באכילה  האורחים את לקבל  רק היה שמנהגו 
ושתיה  ואכילה כלל , ללוותם ולא ושתיה

אש. תיבות ראשי

ד"ה ובספר ב מ"ו סוטה שבע באר 
מחברים  ושאר שהטור על  מעיר  כופין 
משום  דאפשר  וכתב לויה, דיני השמיטו 
שכל מפני לויה דיני נוהגין אין  הזה דבזמן
שהיו ממה טפי סכנה בחזקת הם הדרכים
למסור חייב אדם ואין הגמרא חכמי בימי

קודמין . דחייך  לויה בעבור לסכנה עצמו

תכ "וובספר סי' חחו "מ הגדולה כנסת
שבע, הבאר דברי דחה י"ד סעי' לב"י בהגהו '
להיכא  לויה דיני להביא ליה הויא דאכתי

סכנה. שם שאין 

תכ "וובספר סי' חו"מ השולחן  ערוך 
לויה  במצות נהגו לא דעכשיו  כתב ב' סעי'
בקרון נוסעים אלא ברגל הולכין שאין  מפני
החכמה  בצל  בשו"ת עיין לבדו, נוסע ואינו 
מדוע  באריכות שדן  מה ל''ד  סימן ד' חלק

בזה. מקפידין אין  הזה בזמן

האם שנטל הריבית את שהחזיר מלוה
העבירה לו נמחל

שולמאןמה  חים הרה''ג צ'ח בע''מ  שם שדן
את  שהחזיר ברבית מלוה האם שליט''א



t

להעיר נראה העבירה, כל  לו  נמחל הרבית
בספרי  בזה והארכתי מפורש רש''י דזה

תשס''ח שנת תצא כי פרשת אשר מעדני

את יש שהחזיר בריבית מלוה לחקור
או שלו העבירה לגמרי ניתקן האם הריבית

כפרה. צריך  עדיין  דילמא

הא הנה על כתב ע''א ס''ב ב''מ  רש''י
פטורים  והערב שהמלוה בגמ ' דאיתא
להחזיר , שיכולים מפני ריבית כשלקחו
ומלקות. תעשה לא מן  שפטורים רש''י ופירש

וכןובפני  רש''י על הקשה שם יהושע
שו ''ת  עיין א', ס''ק ר' אות הלכה בחקר
דהיכן שמ''ג סימן ח''ד  דעניא אפרקסתא
דלאו דהא תעשה, מהלא פטור  שיהא מצינו 

יש. איסור  אבל  לוקין, אין לעשה הניתק

דכלומסיק : בריבית דווקא רש''י דכונת
מחזיר כשאתה עמך אחיך וחי משום האיסור
עדין איסורים בשאר  אבל לאו, אפילו ליכא

כפרה. צריך 

סובראבל שרש''י כתב שם סופר בחתם
וכן מהלאו, נמי פטור לעשה הניתק לאו  בכל

שם. חיים הדברי כתב

ע''ב וכן כ ''ט פסחים בתוס' משמע
עובר אין  לבערו  ע''מ חמץ דהמשהה דכתבו 
לעשה  הניתק דבלאו  להדיא חזינן  יראה, בבל 

האיסור . גם מתקן 

פ''א אבל סימן  אריה שאגת בשו ''ת
שלא  רק מתקן  דהעשה דבריהם על תמה
איכא  מיהא איסורא אבל מלקות, יקבל 

עיי''ש. בראיות ומאריך 

סימןוכן ח''א מאהבה תשובה בשו''ת
על כתב בפסחים שם אמת בשפת וכן  קפ''ב
לאו דקימ''ל  דאע''ג תימה וזה דבריהם
מיהא  איסורא אבל  לוקין , אין  לעשה הניתק

לבסוף, העשה דקיים אע''ג איכא

דלאוועוד דמשמע מפורשת גמ' דאיכא
יומא  בגמ' דאמרינן  כפרה בעי לעשה הניתק
הניתק  לאו  על  מכפר דתשובה ע''א פ''ו 

ד חזינן לעשה לעשה, הניתק בלאו  אף
ממקומו . זז לא האיסור 

הנ''למעדני דמגמ' לתרץ נראה אשר:
עשה  שלא מיירי דהתם התוס', על  קשה לא
והתוס' תשובה, צריך  לכן  לתקן  ע''מ  המעשה
ושמחתי  החמץ, את אח ''כ בשביער מיירי
פסחים  מהרש''ם דבהגהות רב שלל  כמוצא

כדברי. כתב ע''ב כ''ט 

נ''זובשו''ת סימן  ח''ב אור''ח  צבי הר 
מתקן אינו  לעשה הניתק דלאו  ברור  דזה כתב
פטרו רק שהחזיר  עד שעבר  העון את
מה  על תשובה תיקון צריך  ועדין ממלקות

עכשיו . עד  שעבר

דמחלוקת מעדני לומר נראה אשר:
מתקן לעשה הניתק לאו האם הנ''ל  הפוסקים
הדבר בטעם תלוי שעבר , העבירה את נמי
רש''י  דהנה מלקות ליכא לעשה הניתק שלאו
דמי  דלא א. טעמים ב' כתב ע''א פ''ד פסחים
שזהו משמע דהעשה ב. דחסימה ללאו 
דווקא  הראשון  לטעם והנה הלאו, של תקנתו
מלקות  ורק מחסימה דילפינן ליכא מלקות
זה  תקנה שזה השני טעם לפי אבל  ילפינן ,

הלאו . על  אף תקנה

h
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עדי  מנין מאי להשלים או וותיקין להתפלל ף
שליט"א  העורך הרב כבוד

השוק,נפשי  מן  לקרוא שמוכחרים וב' א' בחסרון לשחרית, בבהכ "נ  מצומצם במנין  בשאלתי
עליו טענות להם יש ורבים כוותיקין  מוקדם להתפלל  נוהג לבהכ"נ השייך אחד ויהודי

שנים. מיובל למעלה הקבוע במנין עשרה למנין שחסר  בידעו  כוותיקין  מקדים למה

עליו .אכן לטענות מקום יש אם השאלה

þõ¾ −ë®

נ.י. ברוקלין

ב"ב ולשמחה לששון יהפך החמישי צום מוצאי

תצ"ו בעוב"י אב"י נ "י צבי הר "ר  עז ידידנו  למע"כ מאהבה בתשובה קדמתי

שהרי לכא ' עליו  לטענות מקום יש שכן  י"ל 
תפלה  ואולי מצוה הידר  רק ותיקין 
דאורי' שמקורו  וי"א מצוה, עצם בעשרה
זאת  ונקדשתי. מטעם ס"צ) במג"א (כמובא
חבריו במצב להתחשב רעים אהבת מלבד 

מנין . להחזיק העומלים

קיי"לאולם  כא) נה סימן  (או "ח  בשו "ע
רוצה  מהם ואחד  עשרה, אלא בה שאין עיר 
אותו מחייבים הנוראים בימים לצאת
שרק  הרי במקומו. אחר להשכיר  או  להישאר
ימות  בכל  ולא להשאיר  חייב נוראים בימים

בנו "כ . הטעם כמו' השנה

במקום הרמ"א  הוסיף: סכ"ב) (שם
את  זה כופין הכנסת, בבית תמיד מנין שאין 
הכנסת  בבית מנין תמיד  שיבואו  בקנסות, זה
עג) (ס"ק ובמשנ "ב התמיד. יתבטל  שלא
הבחורים  לכוף יש קטנות ובקהלות
שאין במקום הכנסת לבית שילכו  והלומדים,
לבית  בא אליעזר  שר ' חז"ל ואמרו תדיר , מנין 
עבדו ושחרר עשרה, שם מצא ולא הכנסת
ידי  רבים להוציא כדי לעשרה, והשלימו
שלא  שכן דכל נלמוד מזה בקדושה. חובתם
מנין לקבץ בעלמא בטרחא האדם יתעצל 
האיש  מצות היא גדולה וכמה לתפילה,

לקבץ  כשרואה קטן  קיבוץ במקום שדירתו 
כי  התמיד, יתבטל שלא כדי המנין  תמיד
אמרו הראשונים מעשרה רק שהוא מי אפילו
הבאין כל  כנגד שכר  נוטל שהוא חז"ל
כן , גם לקבצם עמל שהוא בזה ק"ו  אחריהם,
חטא  אין הרבים את המזכה כל חז "ל  ואמרו

עכ "ל . ידו, על בא

שלא המ"ב  קטנות קהילות הדגיש
יכול גדולה שבעיר  הרי התמיד, יבוטל 
אין ואם זו  מצוה רמי עלי לא לומר  האומר 
ואיני  איש להשכיר  יכולים מנין לבהכ"נ
הרבו שחז"ל ותיקין מנהג על  לוותר מחיוב
דגופא  מצוה כט: דקדושין  וכהאי בשבחו

עדיפא.

סימןכה  ח "ח  רב לך עשה בשו"ת חזינא
להתפלל תימן  עדת מבן  למנוע ניתן  שלא ז 

בקה  מנין  ישאר  לא אם אפי' אחר  ילה במנין
התימנית.

שו"ת באמת הרמ"א במקור  כן מפורש
מעיר שהמדובר תקי"ח  סימן  הריב"ש
מי  "כי בולט, בלשון  סיים ושם קטנה וקהילה
מזרע  והוא סיני, הר  על  אבותיו שעמדו 
בדבר הרבים, כנגד ראש ירים לא אברהם,
שלא  למי ביניכם.. קנס ושימו חלילה, כזה
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הנץ  בשעת הכנסת בבית יום בכל  יהיה
כנ "ל . גדולה לעיר ראיה מזה ואין  החמה".
יש  "אם שם השולחן  בערוך בהדיא וכ"כ
דוקא  לבא לכוף יכולין  אין  בעיר  אחר בהכ "נ 

זה". לבהכ "נ 

עד :כזה  ב"ק חמד  בחשוקי ראיתי
מנין שם שיש בשכונה הגר  באדם שהסתפק
מנין לו יהיה ולא שם שיבוא ויתכן  מצומצם,
שם  אשר  לשכונה ללכת רוצה לכן  להתפלל .
אחרת, לשכונה ילך  אם אך  מנין . ודאי יש
נמצא  תשעה, רק שלו בשכונה שישארו  יתכן

מנין . להם הפסיד  שהוא

זה הרב לפשוט  רוצה שליט "א המחבר 
באחת  עיירות שתי לד: השנה דראש מהאי
למקום  הולכין מברכים ובאחת תוקעין
שמברכים. למקום הולכים ואין  שתוקעין,
צריכא  לא דרבנן , והא דאורייתא הא פשיטא,
והא  ודאי, התפילה] [מקום דהא דאע"ג
היו שאילו משמע ספק. שתוקעין] [מקום
מצוה  לקיים יכול שבשניהם מקומות שתי
אף  יקיים ספק וכאן  יקיים, ודאי וכאן  דרבנן,
חשובה  מצוה יקיים הספק שבמקום פי על 
ודאי, מידי מוציא ספק אין זאת בכל יותר.
שכונה  באותה ובעניננו הודאי. למקום וילך 
את  יקיים שלא סיכוי יש אם גר, שהוא

ואילו שנים, או  אחד  יחסרו כי המצוה,
ילך מצוה, יקיים ודאי האחרת בשכונה

עכ "ד . האחרת לשכונה

אולם כה דא, בהלכתא הדין מידת
שהיא  קטנה בהערה שליט "א הגר"י מסיים
מקום  יש "עדיין  היקר, וז"ל למבין גדולה
זיכוי  של  זו רבתי מצוה ואולי משום להסתפק
ויש  כדאורייתא, נחשבת במנין שכונתו  בני
תפילה  לעומת ספק כשהוא אפילו  לקיימה
ע"פ  ר"ל עכ"ל. דרבנן " שהוא בציבור  שלו
אבל ודאי המנין למקום לילך  רשאי הלכה
נפשי  את אני אה"נ  לבו  על  יעלה הרגש בעל 
יהודים  התשעה עם מאי אבל  הצלתי
דאורי' שזה לומר חוכך והגר"י האחרים?

והתבונן ! עמוד  מילי, בריש כסברתינו

שהניחמזכיר גדול אדם עם הסיפור  לן
עניה  לאלמנה לעזור  והלך  בצבור  תפלה

בוקר . בארוחת

שקוראים לא ראינו  פעמים ולא פעם
מסרב והוא למנין למקוה עשירי הלך שלא

ובא  וכו' לשיעור לילך שצריך או עדיין
ואנשים  אלקים ומשמח המנין  ומשלים חבירו 
שכר ונוטל  בצבור  ותפלה השכינה בהשראת
בעל אבל פטור  הלכה ע"פ אה"נ כולם. כנגד 

אחת. בשעה ונפשות עולמות קונה נפש

‰Â·‚ ¯‰Î Ì‰Ï ‰Ó„�
ÌÈ˜È„ˆ(.נב (סוכה השערה. כחוט להם נדמה ורשעים גבוה כהר להם נדמה

‰ÂÓ˙ היצה עליהם "השתנות המשיכו הרשעים אולם ולרשעים, לצדיקים ר
שבודאי "היצה  המה וסוברים יצרם את לכבוש מאד להם קשה בודאי ר 

כן, הדבר אין ובאמת היצר. מלחמת עבודת של בקושי יתחשבו רק אכן יענשו
מראין  ולזאת קשה, הדבר  נעשה ומזה היצר עליהן המשיכו שבבחירתם מכיון

שהיצה  דמיונם."להם היפך השערה חוט  בבחינת אצלם ר 

ÔÎÂשכר לקבל סבורים יותר , קל  עבודתו אצלם נעשה מהרגלם אשר צדיקים
מצדם  נולד שהקלות מכיון כן אינו והדבר קלה, עבודה של  שכר לפי רק

היצה  את כבשו כאילו מרובה ושכרם ולזאת "ומבחירתם קשה, במלחמת ר 
היצה  את להם כהר ."מראין ר
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בליקוואוד  ב.מ .ג.

הבן  בפדיון הכהן קבלת בגדר

א

הבןאיתא אבי הבן פדיון על קכא: בפסחים
מברך כהן שהחיינו  ברכת מברך,
דקא  מברך הבן  אבי או לידיה הנאה דקמטי
שתים  מברך  הבן  דאבי ומסיק מצוה, עביד 

ע"כ .

מצוה הרי  עביד האב דרק לכאו ' מבואר
קל "א) (ס"ס ריב"ש בשו "ת וכ "כ  הכהן , ולא
כמו מצוה עושה הכהן אין  הבן דבפדיון
פסחים  (בסוף שמלאי דר ' מההיא שנראה

ויעו"ש. הנ "ל )

(הלכות וכ"כ בכורות בסוף הרא"ש
נוסח את שם הביא דהנה א'), סי' בכור פדיון 
ושוב  הגאונים, מתקנת בפדה"ב לכהן  הברכה
ברכה  לברך  הכהנים נהגו דלא הרא"ש כתב
במשנה  נזכרה שלא כיון ואשכנז  בצרפת זו
יברך , למה ועוד  בגמרא. או  בתוספתא או 
מקבל אלא מצוה שום עושה אינו הכהן
בטור דבריו והובאו  עכ"ד, כהונה מתנות
שו"ת  וע"ע ועיי"ש. רנ"א) ש"ה, סי' (יו"ד
טעם  טוב ובשו"ת של"ח) סי' (ח "א הרשב"א
זה  בענין  מ "ש קכ "ד ) סי' ח"ב ג' (מהד' ודעת

ואכמ "ל .

תקנווהנה  דלמה הנ "ל  להריב"ש נשאל 
מבשאר יותר בפדיון לכהן  ברכה (הגאונים)
דבשאר ותירץ בהן, כשזוכה כהונה מתנות
שזוכה  רק כלום הכהן  עושה אינו מת"כ 
אע"פ  בפדיון אבל  גבוה, משלחן  במתנות
לאב  ונותנו בבן זכה מ"מ מצוה עושה שאין 
דברי  את הריב"ש הביא שוב אכן  בפדיונו.
עושה  הכהן שאין  הרא"ש בשם הנ "ל  הטור 

וכמש"נ . זו ברכה מברך ואינו מצוה שום

ב

סי'אולם (יו "ד  ח"ס בשו"ת דהנה בזה, צ"ע
ידי  דיוצא הפר "ח  בשם כתב רצ"ב)
שלוחו ע"י לכהן לזכות כהונה מתנות נתינת
יזכה  לא ידיעתו בלא אבל  ורצונו כהן בידיעת
הכהן דגם דבריו , את הח "ס וביאר שליח . ע"י
בקבלתו מצוה עושה כהונה מתנת המקבל
לא  לפעמים ע"כ  מבשלוחו, יותר  בו  ומצוה
יכול הכהן ברצון  אבל שליח, ע"י לי' ניחא
דבריו והובאו  עכ"ד, עבורו  לזכות השליח
וכ "כ סק"ד ). ש"ה סי' (יו "ד  תשובה בפתחי
הכהן דגם קמ"ח) ס"ס (יו "ד  כ "ס בשו "ת

ויעו"ש. מצוה עושה

מצוה הרי  עושה דהכהן הח "ס שכתב
הרא"ש  כמ "ש דלא לכאו ' וזהו בקבלתו,
שום  עושה הכהן דאין  הנ "ל  והריב"ש והטור

וצ"ע. בקבלתו , מצוה

בס'ועוד כתב דהנה בזה, לתמוה יש
דאיכא  דכמו כ "ד :) (דף בכתובות הפלאה
איכא  ה"נ ישראל , את לברך  לכהנים עשה
וכן הכהנים. מן להתברך  להישראל מ "ע
אינו דבתורה דאע"ג מקום, בכל  מצינו 
המצוה  מ "מ  העושה, על אלא הציווי מפורש

עליה. גם דהמצוה ביבום וכגון  שניהם, על

כןושוב שמצא שם, בהפלאה כתב
על נמי דהעשה י"ח) אות (פ"ד  חרדים בספר 
כהן לברך מ"ע וז "ל  שכתב להתברך , ישראל
בני  את תברכו "כה שנאמר ישראל את
פני  כנגד פנים העומדים וישראל ישראל",
לקבל לבם ומכוונים בשתיקה הכהנים
עכ "ל , המצוה בכלל  נמי הם ה', כדבר  ברכתם
סי' (או "ח  תשובה בשערי דבריהם והובאו 

(שם). ובביה"ל  סק"א) קכ"ח
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ישראלוכ"כ דמצווים חו"י, שו "ת בסוף
הסכים  וכן ויעו"ש. כהנים ברכת לשמוע
עיקר דכל וכתב י"ד), סי' (או"ח כ"ס בשו "ת
ממצוה  כהנים מפי שיתברך לישראל  מ "ע
על מצוה דסתמא הפלאה, כמ "ש נפקא דכהן 

עכ "ד . המתברך ועל  המברך  על  שניהם,

ג 

ההפלאה הרי מדברי לדינא גדול חידוש יוצא
הכהנים  שנתחייבו היכא והיינו וסייעתו,
לעלות  להם כשקראו וכגון ישראל, את לברך 
סי' (באו "ח  המחבר  וכמ "ש וכדומה לדוכן 
ה"ה  כ'), סעיף (שם והרמ "א ס"ב) קכ "ח 
וכשם  מהם, להתברך הישראלים שנתחייבו 
אחר לדוכן עולים הכהנים אין שאם
ה"ה  כפים, דנשיאת מ "ע מבטלים שנתחייבו 
להתברך עליו  שיש המ"ע הישראל  שמבטל 

מהם. מתברך ואינו  שם נמצא הוא אם

דהנה איברא  זו, שיטה על  להעיר יש
סק"ד שע"ח  מצוה (מנ "ח  האחרונים הביאו 
מהריטב"א  ל"א) סי' ח "א אברהם דבר ושו"ת
דליכא  וז "ל  להיפך שכתב (ל "א:) בסוכה
הוא  דכהן מצוה להתברך, אישראל חיובא
קס"ז) סי' (או "ח  ח "ס בשו "ת וכ"כ עכ "ל .
הציבור על מ"ע אין  הפוסקים רוב דלדעת

עכ "ד . להתברך

ה'וכן (סי' ישראל  אורח  בס' הבאנו 
נצטוו הכהנים דרק רבוותא מהרבה ב') אות
על כלל  חיוב ואין ישראל  את לברך 

ויעו"ש. מהם להתברך  הישראלים

(ח"א ויעוין אברהם דבר בשו"ת עוד 
דלאו וכתב ההפלאה על שהשיג ל "א) סי'
שניהם, על  המצוה מקום דבכל  הוא כללא
דכשם  נימא ה"נ והענקה צדקה במצות  ואטו 
והעבד העני על מצוה כך  במצוה שבעה"ב

עכ "ל . בהן כיוצא והרבה לקבל,

דהנה וכן הבן , דפדיון  ממ "ע להשיב יש
על מ "ע שיש דכשם יוצא ההפלאה מדברי

וכמ"ש  הכהן מן הבכור בנו  את לפדות האב
על מצוה דיש ה"ה שצב), (במצוה החינוך
דומיא  הישראל מן  המעות לקבל הכהן
ביבום. והיבמה כהנים בברכת דהישראלים
מסוף  שהבאנו מהא לכאו ' נסתר זה אכן
הכהנים, על מצוה שאין  שמבואר פסחים
הכהן שאין הנ"ל וסייעתו הרא"ש כתבו ושכן 

וצ"ע. הבן , בפדיון מצוה שום עושה

ד 

לעילוהנה שמבואר  במה גדולה נ"מ יש
הה' בקבלת מצוה עושה הכהן שאין 
אודות  האחרונים האריכו  כבר דהנה סלעים,
חלל , שהיה נמצא ושוב כהן בחזקת שהיה מי
ידו , על  בכורים נפדו  מפסולו  שנודע וקודם
כל להחזיר צריך מפסולו שנודע אחר אם
הבכורים  ואם לא, או  לפדה"ב שקיבל הממון

לא. או אחרת פדייה צריכים

דחללוהנה (ס"ו :) בקידושין איתא
חילו", ה' מ "ברך כשרה עבודתו  שעבד 
למפרע  דוקא ועוד  והריטב"א רש"י ולדעת
להרמב"ם  אבל  להבא, לא אבל  החלל  כשר
שנודע  לאחר אף ה"י) מביהמ"ק (פ"ו 

כשרה. עבודתו  מפסולו

דהנה וכן  תרומה, אכילת לענין  מצינו 
מקרן פטור  דחלל (ע"ב:) בפסחים איתא
עבודה, איקרי דתרומה משום והיינו  וחומש,

ויעו"ש. אכשר רחמנא ועבודה

י"לאמנם  דהא בזה, ולהסתפק לדון יש
אבל מגזה"כ  כשר  חלל  ותרומה בעבודה דרק
(י"ב. במכות רש"י וכמ"ש ענינים לשאר לא
כהן הוי דלא לכאו ' ה"ה וא"כ  פועל), ד "ה
מישרים  דובב בשו "ת וכ"כ פדה"ב. לענין 
מיקרי  גופא דפדה"ב י"ל אכן מ "ז ). סי' (ח"א
ישועות  בס' וכ "כ  דתרומה, דומיא עבודה
דמי  דפדה"ב סק"ג) ל "א סי' (חו"מ ישראל
וכן ועיי"ש. ולפדות לחזור וא"צ לעבודה
ל"ז), (סי' אליהו יד בשו "ת בזה נסתפק
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הדמים, להחזיר  הכהן שא"צ שם והעלה
סק"ה). ש"ה סי' (יו"ד בפ"ת דבריו והובאו 

עליהם אך חולקים האחרונים כל  כמעט 
שכ "כ מהני, לא חלל של  דפדיונו וס"ל 
דברים  שאר דלענין  קי"ג) (סי' חו"י בשו "ת
(י"א:), במכות כהונה דבטלה כמ "ד  קי"ל
של שקלים ה' כל להחזיר דצריך ופשוט 
ל "ח סי' (חו "מ  התומים וכ "פ עכ"ד. בכורים
סי' (יו "ד  שיק מהר "ם ובשו"ת פ"ה:) סק"א,
והבכור שקיבל  הממון להחזיר דצריך ש"ח)
פענח צפנת בס' וכ "כ  שנית. פדיון  צריך
וכן מהני, דלא מ "ח .) (מ "ז : תנינא מהדורא
(במדבר פינחס פ' תמימה תורה בס' מסיק
המלך טעם בס' וכ "כ  כ "ט ). אות כ "ה-י"ג
ערול "נ ובס' א') אות ה"י מביהמ "ק (פ"ו 
מהר"ש  בשו "ת וע' ויעו"ש. (ב.) במכות
שיפדו שפסק קכ"ג) סי' (ח "ג (ענגיל )
בו חזר  שוב ברם מספק. עצמם את הבכורים
החלל דצריך  ומסיק קס"ז ) סי' (בח"ח
בדברי  בזה דיון  יש וכן  הפדיון. דמי להחזיר

ואכמ "ל . מכות בריש הראשונים

כ "ה)והנה סי' (יו"ד יצחק באר  בשו "ת
צריך ובודאי ככהן דינו אין  דחלל ג"כ  כתב
תרומה  דוקא שהרי הפדיון , דמי להחזיר
מ"ע  הכהן דמקיים משום עבודה מיקרי
מצינו דלא בפדה"ב משא"כ  תרומה, דאכילת
החמשה  כשמקבל מ"ע מקיים שהכהן
עבודה, שיהי' תיתי מהיכי א"כ סלעים,

עכ "ל . הפדיון דמי להחזיר  צריך ובודאי

בקיום הרי  תלוי עבודה דדין  מבואר 
כשיטת  נימא אי ע"כ ואשר הכהן, של  המצוה
מצוה  עושה הכהן  שאין וסייעתו  הרא"ש
וממילא  עבודה חשוב לא תו  א"כ בקבלתו,
דיש  נימא אי אך כלום. אינה החלל פדיית
פדה"ב  מיקרי שפיר א"כ להכהן, מצוה
הדמים. להחזיר  וא"צ דתרומה דומיא עבודה

צדקוולפי "ז  דברים השני דלדינא נמצא
הנ "ל הראשונים שכתבו מאחר שהרי יחדיו ,

שפיר א"כ  בפדה"ב, מצוה מקיים הכהן שאין 
הוי  לא דפדה"ב הנ"ל הפוסקים לכל ס"ל
וזהו מהני, לא החלל ופדיית עבודה בכלל 
הפלאה, בעל ורבו הח "ס כמ"ש דלא לכאו '

וצ"ע.

ה

הריב"ש ואשר דברי בהקדם בזה לבאר יראה
דבמצות  שכתב הנ"ל קל "א) (בסי'
הבן) פדיון (על  ב"על" לברך תיקנו פדה"ב
וסוכה  ותפילין  ציצית למצות דמי ולא

להני  (להתעטף בלמ "ד  לברך חשתיקנו 
משא"כ עצמו ע"י נעשו הן  שהרי לישב),
שמקבל הכהן  בסיוע שנעשית בפדה"ב
מ"ש  ע"פ הוא זה (חילוק עכ "ד . הפדיון 
הריב"א  בשם דפסחים] [בפ"ק הרא"ש

פסחים.) בסוף הצל"ח וכמ"ש

בביאורוכ"כ פסחים) (בסוף הצל"ח
הריב"ש  דברי ע"פ שהחיינו) (לענין הבעיא
לכך במצוה, מסייע הכהן שגם דכיון הנ "ל ,
הגמ ' כוונת שזה ואפשר שהחיינו, לברך  עליו
המצוה  שאין כלומר לידי' הנאה מטי דקא

ויעו"ש. לידי', הנאה שמטי עד נגמרת

סי'ויעוין (או "ח  לדוד  קרן בשו "ת עוד
הנ "ל הצל "ח  דברי את שהביא ועוד ) ד"ה נ "ז 
לו "ויש הוסיף ושוב בהמצוה, מסייע דהכהן 

עכ "ל . במצוה" חלק

נלענ "דובביאור "מסייע" של  הגדר
ט "ז : דקידושין (ברפ"ב הר "ן  מ "ש ע"פ
מצוה  (מ"א.) שם בגמרא איתא דהנה ברי"ף),
דאע"ג  וז"ל הר "ן  והעיר  מבשלוחה, יותר  בה
יש  מ"מ ורביה, בפריה מצווה אינה דאשה
לקיים  לבעל מסייעת שהיא מפני מצוה לה
(אה"ע  בחלק"מ דבריו והובאו עכ "ל , מצותו 
למרן שאלה העמק ובס' סק"ב) ל "ו  סי'
שלא  (אלא סק"א) קנ"ד (סי' זצ"ל הנצי"ב
משום  והיינו הר "ן ). דברי שהם הזכירו
לבדו פו "ר  מצות לקיים לו  שא"א דמאחר
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מצוה  לה יש ע"כ האשה, של  לסיוע וצריך 
וכן מבשלוחה. יותר  בה מצוה ואמרינן ג"כ
בהמ"ע  הישראלים לענין זה ע"ד  י"ל
תמימה  תורה בס' ראיתי ושוב כפים. בנשיאת
גדר כן שביאר  ט "ז -י"ד ) דברים ראה (פ'
האשה  גדר וכן נש"כ , במצות הישראלים
דברי  את נמי והביא החג, שמחת במצות
פו "ר במצות האשה לענין הנ "ל  הר "ן 

ויעו"ש.

מאחרוכן  דהא הבן , פדיון  לענין  י"ל 
סיוע  בלי מצותו  את לקיים להאב דא"א
בהמצוה, חלק ג"כ להכהן יש א"כ הכהן,
ס"ס  (יו"ד כ "ס בשו "ת כן  מצאתי ושוב
וכתב  הנ "ל , הר "ן  דברי את שהביא קמ "ח )

ויעו"ש. בפדה"ב הכא דה"ה

ו 

"מסייע"ואשר גדר  בביאור  לומר  עוד  נראה
לה  יש אם (כ.) בסוטה תנן  דהנה בזה,
(כ "א.) שם ובגמרא לה, תולה היתה זכות
הא  דתורה זכות אילימא דמאי, זכות פריך
שם, ומסיק וכו', היא ועושה מצווה אינה
מ "מ מצווה, דאינה ונהי תורה, זכות דלעולם
שיעסקו , ובבעלה בבניה שטורחת בשכר
לבעלה  וממתנת הספר , לבית בניה שמביאה
עמהם  ת"ת בשכר חולקת מביהמ"ד, שבא עד 

ס"ו). רמ"ו סי' (ביו"ד ברמ"א והובא ע"כ,

מסייעת הרי שהיא דמאחר מזה, מבואר
חלק  לה יש בתורה, לעסוק ולבעלה לבניה
כזה  תורה זכות ודוקא שלהם, החיובית בת"ת
בת"ת  מצווה שאינה אע"פ עליה להגן עדיף
כ'), סי' (או"ח כ "ס בשו"ת וכ"כ עצמה. מצד
קזכיין , במאי נשים י"ז:) (בברכות ז "ל  דאמרו
לה  יש היא  גם עי"ז וכו ', לגברייהו בנטרו
לשכר תזכה היא וגם בעלה של בתורתו חלק
לעסוק  מברכת שהאשה ג"כ  ומובן  וכו', טוב
ובעיון בעסק חלק לה יש היא גם כי בד "ת,
וכו ' חבר אשת היא אם בעלה של התורה

עכ "ד .

הנ "ל ,ולפי "ז  הר "ן  דברי היטב מבואר
מצות  לקיים לבעלה מסייעת שהיא שמאחר 
לה  יש ממילא בלעדה, לקיימה וא"א פו "ר 
שלו , דפו "ר  במ"ע חלק דהיינו ג"כ מצוה
ת"ת  לענין הנ"ל מסוטה דהבאנו הא וע"ד 

ודו"ק.

במ"ע וכן להישראלים הגדר  הוא
הכהן במצות חלק להם דיש כהנים, דברכת
אין גופייהו הישראלים על אבל  אותם, לברך 
מ"ע  על  עוברים ואינם להתברך  חיוב שום
ודלא  לברכם, הכהנים נתחייבו  אם אף כלל ,

בזה. ההפלאה כמ"ש

(באות וכן  הנ"ל החרדים דברי לבאר  יש
לברך הכהנים על  רק הוא דהחיוב דס"ל  ב'),
וכמ"ש  להתברך הישראל  על  ולא ישראל את
לעיל שהבאנו הפוסקים ורוב הריטב"א
ומכוונים  שם עומדים דאם אלא ג'), (באות
חלק  ג"כ  להם יש ברכתם, לקבל  לבם
נמי  דהם ונמצא בלעדם, דא"א כיון בהמצוה
וכ "כ החרדים. וכמ"ש המצוה" "בכלל
בביאור ל "א) סי' (ח"א אברהם דבר בשו "ת

ההפלא  כמ"ש ודלא החרדים, וכןדברי ה.
או "ח יעלה, (יהודה מהרי"א בשו"ת הוכיח 
הציבור דאין  שס"ל  גופא מהחרדים מ "ו ) סי'
ודלא  להתברך  רוצים אינם אם בעשה עוברים

ויעו"ש. כההפלאה

ז

לעניןולפי"ד הח "ס דברי את ליישב יש
דהנה  ב'), (באות הנ "ל  הבן פדיון
מצות  שאין דהגם מבואר דברינו  ממוצא
שמקבל במה מ "מ  הכהן, על מוטלת פדייה
האב  את מסייע שהוא נמצא סלעים הה' את
ועי"ז והצל "ח , הריב"ש וכמ"ש מצותו לקיים
לדוד , בקרן  וכמ "ש בהמצוה חלק לו יש
הח"ס  כוונת וזהו  גופא. בהמ "ע חלק והיינו 
עשה  כהונה מתנת המקבל  הכהן  דגם במ "ש
מבשלוחו , יותר  בו ומצוה בקבלתו  מצוה
בהמצוה  מסייע נעשה קבלתו דע"י והיינו 



ft

לומר נוכל וממילא בה חלק לו ויש דהאב
מבשלוחו . יותר בו מצוה נמי

מתאימים ונמצינו הח"ס דדברי למדים
ה'), (באות הנ "ל  בקידושין  הר "ן  לדברי ממש
שהיא  במה מצוה להאשה דיש שכתב
בה  מצוה אצלה גם ואמרינן לבעלה מסייעת

בגמרא. התם וכדאיתא מבשלוחה יותר 

ממ"ש ולפי "ז  הח "ס לדברי סתירה אין
הא  שהרי הנ "ל , והריב"ש והטור הרא"ש
אלא  מצוה שום עושה אינו דהכהן הם דכתבו 
שאין לומר  היינו  כהונה, מתנות מקבל
כלל המעשה בעל ואינו עליו מוטלת המצוה
המעות  מקבל  רק אלא בביטולה, עליו לעבור 
להכהן מקום כאן  אין  ע"כ ואשר  מהאב,
שפיר אכן  הגאונים. שתיקנו  הברכה לברך 
חלק  להכהן  דיש הנ"ל הראשונים שיודו  י"ל
בח"ס  וכמבואר  בה שמסייע ע"י בהמצוה

הנ "ל .

(באות תדע , לעיל שכתב הריב"ש שהרי
ג"כ כתב הלא מצוה, עושה הכהן  דאין א')
הכהן בסיוע נעשית דפדה"ב ה') (באות לעיל
ב"על" לברך  תיקנו וע"כ  הפדיון, שמקבל
רבו כתב כבר והרי ב"למד". ולא (פדה"ב)
לה  יש האשה סיוע דע"י בקידושין הר "ן 
ס"ל בפדה"ב דאם י"ל שפיר  וא"כ מצוה,
מצוה, לו יש הכהן סיוע דע"י להריב"ש
דאין הריב"ש למ "ש סתירה זה אין  ואעפ"כ 
דאתא  משום והיינו  מצוה, שום עושה הכהן
הכהן על  רמיא המצוה דאין בזה לאשמעינן
שום  מברך אינו  וע"כ  המעשה, בעל ואינו 

וק"ל . ברכה,

ח 

דהנה וכן  גופא, הרא"ש מדברי להוכיח  יש
הרא"ש  שפקפק א') (באות הקדמנו  כבר 
שלא  משום הגאונים שתיקנו  הכהן  ברכת על 
תמהו כבר  אולם חז "ל . בדברי זו  ברכה נזכרה
דכתובות  (בפ"ק בעצמו  ממ "ש הרא"ש על 

ברכת  מברך  בתולים שמצא דאחר ט"ו) סי'
תקנת  רק הוי זו  ברכה והא וכו ', אגוז צג אשר 
הסכים  ואעפ"כ בש"ס נזכרה ולא הגאונים

וצ"ע. שמברך , הרא"ש

סי'אכן  (יו"ד הטור על  הגהות בחי'
ותירץ  שכנה"ג בשם בזה העיר  ז') אות ש"ה
ברכת  דוקא אלא להרא"ש הוקשה שלא
הבן אבי בירך  שכבר כיון לכהן הבן  פדיון 
כיון הכהן על אבל הפדיון , מוטל  ועליו 
ברכה  לברך  אין עליו המוטלת מצוה שאינה
בתולים  דם ברכת אך  בתלמוד . מצינו שלא
דמי  שפיר  אחרת, ברכה שום שם שאין 
עכ "ד . בתלמוד נזכרה שלא אע"פ לברכה
מ"ש  סק"ז] מ "ו  סי' [או "ח  בט"ז (וע"ע

הרא"ש). דברי את ליישב

אינוהרי  שהכהן  הרא"ש דמ "ש מבואר 
וכו ', מצוה שום עושה שאינו משום מברך 
על מוטלת המצוה שאין דמאחר לומר היינו
ע"כ קבלתו , ע"י בה משתתף רק אלא הכהן
י"ל שפיר  אמנם עליה. לברך מקום אין 
בהמצוה  מסייע שהכהן  דכיון  הרא"ש שיודה
הנ "ל , הריב"ש וכמ "ש בה חלק לו יש ממילא

ודו"ק. הח"ס דברי היטב ומישב

מיירי ונמצינו וסייעתו דהרא"ש למדים
ואשר ועושהו, המצוה עליו  שמוטל במי רק
שום  עושה הכהן אין דבזה כתבו שפיר  ע"כ
מיירי  הח"ס אבל מת"כ, מקבל אלא מצוה
שעושה  כתב שפיר וע"כ המקבל , הכהן מצד
להאב, שמסייע משום והיינו  בקבלתו  מצוה

וכמש"נ . ביניהם סתירה ואין

ט

י וכן  הבאר בכוונת (לעילי"ל  שכתב צחק
מ"ע  מקיים שהכהן מצינו דלא ד ') באות
מיקרי  לא ולכן  סלעים החמשה כשמקבל 
דהיינו וכו ', תרומה באכילת ומשא"כ  עבודה
בעל ואינו עליו  מוטלת המצוה שאין  לומר
להאב  ומסייע משתתף רק אלא המעשה
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בה  חלק להכהן שיש והגם מצותו , לקיים
פדה"ב  ואין לתרומה דמי לא מ "מ  וכנ "ל ,

עבודה. בכלל 

מספיקים איברא  אינם הנ"ל דברינו  כל
שהבאנו וסייעתו הפלאה בעל  שיטת ליישב
מדבריהם  לכאו' יוצא שהרי ב'), באות (לעיל 
דומיא  בשוה הכהן ועל  האב על  מצוה שיש
כפים  בנשיאת הישראלים לענין שכתבו דמה
המצוה  על נצטוו  דשניהם ביבום, והיבמה
הרא"ש  כמ "ש דלא בהדיא זהו אכן וכמש"ל ,
בקבלת  מצוה שום עושה אינו דהכהן וסייעתו

וצע"ג. סלעים הה'

ההפלאה אמנם שהביא החרדים ס'
לדברינו שכיוון  י"ל  שפיר ב') (באות הנ "ל 
בברכתם  הכהנים מסייעים רק דהישראלים
וזהו להתברך , כלל מוזהרים אינם אבל 
דהיינו המצוה", בכלל נמי "הם במ"ש כוונתו 
עוברים  אינם אבל בה, חלק יש להם דגם
וכמש"נ להתברך רוצים אינם אם בעשה

כההפלאה. ודלא ו ') (באות לעיל 

י

בפדיוןוהנראה  הכהן קבלת גדר  לבאר עוד 
פענח צפנת בס' כתב דהנה הבן,
לאחר דאם מ"ח.) (מ"ז: תנינא מהדורא
אז חלל, הכהן  נמצא בנו  את האב שפדה
דלענין משום והיינו הפדיון, מהני לא לכ"ע
תרומה  (לאפוקי הגז  וראשית פדה"ב דמי
חל לא כהן  ליד באו שלא זמן  כל ומת"כ)
מועיל מה וא"כ  עדיין, הדבר שם כלל עליהם
כהן , ליד  באו לא עדיין  הא החלל , ליד שבאו 

עכ "ל . כלל עליהם הדבר שם חל  ולא

הכהןהרי  קבלת דעצם מדבריו, יוצא
שזהו ואפשר פדה"ב, דמי שם בחלות פועלת
הנאה  מטי דקא פסחים, בסוף הגמ' כוונת
ליד להו  דמטו  עד  פדיון דמי דאינם לידי',

כהן .

הכהןונמצא  של הסיוע גדר דזהו
הממון לאשוויי דהיינו דפדה"ב, בהמ "ע

של בהמצוה חלק לו  יש ועי"ז  פדה"ב, לדמי
ודו"ק. האב

מדברי אולם נסתרים דבריו לכאו'
שם  דאיתא ג'), סי' דבכורות (בפ"ח  הרא"ש
אם  חלל , בן  והניח  שמת כהן  (מ "ז :) בגמרא
את  לפדות חייב הבן אין ל ' לאחר  מת האב
וכתב  ע"כ. בפדיונו אביו  זכה שהרי עצמו,
ה' האב הפריש כאילו  והוי וז"ל הרא"ש
כן לעצמו , ועכבם בנו את בהו  ופדה סלעים
ולא  עצמו  את ויפדה סלעים ה' יפריש הבן 
טבלים  שירש מי דהוה מידי לכהן , יתנם
התרומה  ומוכר שמתקנם כהן  אמו מאבי

עכ "ל . לכהן

עלהרי פדיון שם דחל  הרא"ש שכתב
בלא  אפילו מבעליו  בעלמא בהפרשה המעות
דלא  וש"מ דתרומה, דומיא לכהן כלל נתינה
פדה"ב  שם חלות לפעול הכהן קבלת בעינן

כהצפ"פ. ודלא סלעים, הה' על

יא

צפ"פ,ואשר בעל  הגאון  בעד להליץ יראה
פדיון מצות בעיקר  לחקור  יש דהנה
הה' הפרשת בשעת המצוה חלה אם הבן ,
נתינה  בשעת אלא חלה דאינה או סלעים

לכהן .

דבכורות והנה בפ"ח  אלגזי המהרי"ט
הראשונים  מחלוקת הביא איך ) ד "ה (נ"ח.
והרא"ש  מ "ז :) (בכורות רש"י דשיטת בזה,
מצות  האב דמקיים הוא הנ "ל ) ג' סי' (שם
דבההיא  כתבו וע"כ  ההפרשה, בשעת פדה"ב
אבל סלעים, הה' להפריש דצריך  הנ "ל דחלל
הוא  הפדיון דעיקר ס"ל הבן) ד"ה (שם התוס'
ואשר לכהן , ויתן מרשותו  סלעים הה' שיוצא
כיון להפריש דא"צ ס"ל  דחלל  בההיא ע"כ
לכהן . נתינה כאן  ואין  לעצמו  הממון  דמעכב

והרא"ש ועוד רש"י דלדעת שם ביאר 
כהונה  מתנות כשאר חשיב הבן  פדיון 
ואין כהן ממון הוי שמפרישם דמשעה
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כהן לכל ליתנם הנאה טובת אלא בה לבעלים
דבשעת  דהגם ס"ל בפדה"ב אולם שירצה.
באחריותם  חייב מ "מ  כהן , ממון  הוי הפרשה

כה  ליד סלעים הה' שיבוא עד תלי ן ,ומתלי
משעת  למפרע אז לידו, לבסוף הגיע ואם
ואם  המצוה, וקיים כהן ממון  היה הפרשה
פדוי  בנו  אין כהן, ליד  הגיע ולא נאבד
בנדון ולפי"ז  באחריותו. דחייב כיון  למפרע
אחר , לכהן ליתן  מחויב שאינו  חלל  דידן 
ליתן זקוק שאינו דכל  סגי, בהפרשה

סגי. בהפרשה

והרא"ש וכתב רש"י דלדעת שם, עוד 
מה' פטור  דהאב דקי"ל הבן  פדיון  בספק ה"ה
דמ "מ הראיה, עליו מחבירו  דהמוציא סלעים
ומעכב  ולפדותו  סלעים ה' להפריש חייב
מצוה, עושה דהפרשה כיון לעצמו הפדיון 
זכיה  הל ' אפרים מחנה בס' (וע"ע עכ "ד .

ח'.) סי' ומתנה

יב

(סי'והנה  לקידושין שמואל ברכת בס' כתב
אם  הראשונים דנחלקו  סק"ד ) י"ח 
דגוף  או  לכהן  הנתינה ע"י רק חלה הפדיון 
שחייב  אלא הפרשתו  ע"י היא הפדייה
חייב  אם בכור  ספק לענין ונ "מ  באחריותם,
הרא"ש  ודעת סלעים, ה' להפריש לכה"פ
שסובר להדיא והרי מספק, להפריש דחייב
שהתורה  אלא ההפרשה ע"י חלה ד 'הפדייה
אלגזי  ברי"ט יעו "ש באחריותם, חייבתו
שוב  אכן  למעלה). דבריו  את (הבאנו בארוכה
הריב"ש  דברי את שם שמואל הברכת הביא
בסיוע  נעשית הבן  פדיון  דמצות קל"א) (סי'

שסובר דהרי הברכ "ש וכתב כהן, של 
נתינה  ע"י אלא חלה אינה דהפדייה הריב"ש

עכ "ד .

אם הרי  הראשונים שנחלקו  מבואר
(רש"י  הפרשה ע"י היא הבן  פדיון  מצות
וריב"ש). (תוס' כהן  ליד בנתינה או  ורא"ש)
אלו בשיטת הצפ"פ דקאי י"ל  שפיר  ולפי"ז
בהפרשה, ולא בהנתינה תלוי דהכל שס"ל
לתרומה, דמי לא דפדה"ב כתב ע"כ  ואשר
עליהם  חל  לא כהן ליד  באו  שלא זמן וכל 
נתינה  מהני לא ולכן עדיין , הדבר שם כלל 

לחלל .

דנעשית אמנם  ורא"ש לרש"י דס"ל  אף
שיודו י"ל  שפיר מ"מ בהפרשה, הפדיון 
הבאנו כבר שהרי מהני, לא לחלל  דנתינה
דהגם  בשיטתם שביאר  אלגזי מהרי"ט
מ "מ ההפרשה, בשעת כהן ממון דנעשית
ומאחר כהן , ליד הממון שיבוא עד  תלי מתלא
דהו "ל נמצא כהן, שאינו לחלל ניתן  דלבסוף
פדוי  בנו ואין  כהן ליד  הגיע שלא כנאבד 

ודו"ק. למפרע

דברי והשתא  ליישב זכינו להכי, דאתינו
אחר , באופן  ב') באות לעיל (שהבאנו הח "ס
עושה  אינו דהכהן  שכתב דהרא"ש י"ל דהא
אזיל כהונה, מתנות מקבל אלא מצוה שום
וע"כ ההפרשה, היא דהמצוה שס"ל לשיטתו 
מצוה, שום עושה ואינו בה חלק לכהן אין 
עושה  המקבל  הכהן  דגם שכתב הח"ס אבל 
והריב"ש  התוס' כשיטת אזיל  בקבלתו , מצוה
ואשר בהנתינה, תלויה פדה"ב דמצות הנ "ל 
והיינו בה, חלק יש לכהן  דגם ס"ל שפיר  ע"כ

וכמש"נ . קבלתו ע"י מסייע בגדר 

h
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הרמ "ה  יד הוראה בבית ומו"צ רב

יעקב " "אוהל מח "ס

ירושלים 

משנה  לחם עניני
רבינוביץ על הכהן  גמליאל הג"ר שאלת

ופרדס  אודך אני גם במח "ס שליט"א
שמונח לחם בענין המועדים על  החדש יוסף
צריך אם משנה לחם לענין שקית בתוך
ומשאיר משנה לחם בענין וכן  אותו. לבצוע

בשקית. הזמן  כל הלחמים אחד

כפי רציתי  זה בהלכה וביאור הרחבה לכתוב
בס"ד : הנלענ "ד 

ד')והנה  סעיף קס"ז  (סימן  באו"ח איתא
ברכה", בשעת הפת עיל ידיו שתי "יתן
יגביה  השם כשיאמר (ס"ק ברורה ובמשנה
שתיהם. יגביה ב' על שמברכין  ובשבת הככר ,
האם  לעיין ויש ל "ב). (ס"ק החיים בכף ועי'
או הבציעה בשעת הלחם את לאחוז  צריכים
סעיף  רע"ד (סימן  ובשו"ע הברכה. בשעת רק
שאוחז שלמות, ככרות ב' על "בוצע כתב א')
ברורה  ובמשנה התחתונה. ובוצע בידו  שתיהן 
ומבואר המוציא. בשעת בידו, ג') (ס"ק
הלחם  להחזיק צריך  ברכה בשעת דדוקא

בציעה. בשעת ולא משנה

שבספרובכף  הביא י"ב) (ס"ק החיים
המחבר דלשון  כתב ב' ס"ק הדביר פתח 
שדם  משמע ובוצע, בידו  שתיהן אוחז במ "ש
ובצע  בידו הככרות ב' יהיה בציעה בשעת
על שמברכים הנוהגים כאותם ולא חדא,
על האחד  ככר מניחין הברכה ואחר  שתיהן 
שפיר דלאו לבדו, האחד  על ובוצעין  השלחן 
הגר "ז דברי את שם הביא שוב  אולם עבדי.
שתיהן את לאחוז  צריך  דאין שכתב ב' סעיף

הבציעה. בשעת

את ולענין  להשאיר  אם שחקרתם מה
(סימן בשו"ע איתא הנה השקית, בתוך הלחם
על מפה שתהיה דצריך ט') סעיף רע"א
על פרוסה אחרת ומפה הפת תחת השלחן 
לכסות  שצריך י"ב) (ס"ק הט"ז וכתב גביו ,
(ס"ק  רבה ובאליה עליו , כשמקדשין הפת את
הפת  על  ידין  להניח  צריך  דהא הקשה י"ז)
ומסיק  הכוס, בידו שנוטל  כמו קידוש בשעת
לקדש  וכשמתחיל יכסה קידוש דקודם דנראה
בין חוצץ המפה הרי עליו. ידיו  ויניח  יגלה
ברורה  במשנה עי' קידוש בשעת להפת ידיו
שם  קס"ז) (סימן  ובשו "ע מ"א). (ס"ק שם
ברכה  בשעת הפת על  ידיו שתי דיתן  כתב
י') (ס"ק אברהם ובמגן אצבעות. י' בהן  שיש
וכ "כ להסירו , צריך  יד בית לו יש ואם
שאחיזתו דמבואר  כ"ג) (ס"ק ברורה במשנה
דבנידון נראה ולכן חציצה, ידי על יהא לא
מעוטפות  תהיו  לא שהחלות להקפיד  יש דידן 

בשקית.

ב')ועי' ס"ק רס"ב (סימן החיים בכף
ב' להדביק שיש האריז"ל בשם שהביא
(סימן ובשו "ע ברכה, בשעת יחד הככרות
להעמדת  סדר  דאיכא מבואר  א') סעיף רע"ד 
והרמ"א  למטה, ואחת למעלה אחד הככרות
קובץ  ובספר  קבלה. דרך על  שהוא כתב
הערה  כ "ד  (פרק א' חלק שבת הל ' הלכות
קמניצקי  שמואל  רבי שהגאון הביא ל "ג)
שאין לומר  דיש אף זה דלפי טען  שליט"א
בהדדי, שנוגעים באופן  יחד  להדביקם צריך
יהא  שלא עכ "פ לדקדק שיש נראה מ "מ 
ביניהם, וכדומה כסף נייר או מפה הפסק
יהא  שלא לדקדק מסתבר זה מטעם גם שלכן 

הברכה. בשעת מעוטף מהן אחד 
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אב"דוהגרי "א  שליט "א פארכהיימער 
רבינו אורחות דבספר העיר  ארה"ב, לייקווד
איש  שהחזון כתב ז ' אות י"א עמוד  ב' חלק
בערב  משנה ללחם במצה להשתמש אמר
יעקב  הקהילת ואמר בשבת, שחל  פסח 
שלא  כך  ניילון לשקית המצה את שיכניס
ידי  יוצאין כן  גם כזה ובאופן  בחלה, תגע

משנה. לחם חובת

במועדיה ואח"כ ירושלים בספר ראיתי
שליט"א  נבנצל אביגדר רבי הגאון  למרן
נשאל ק"מ) (עמוד  ב' חלק שבת הלכות
את  עכ "פ או  שהחלות אפשר האם וז"ל:
בשקית, תהיינה לבצוע, בדעתו שאין  החלה
לשים  צריך  והשיב המוציא. שמברכים בזמן 
יניח לא לכן ולברך, ממש הפת על  ידיו

בשקית.
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¯Â‡· פסחים] לשמחה האחרון טוב יום לילי לרבות שמח אך והיית הדרש
קיי  בעלמא והא אך מלשון מרבינן איך אכי "עא.], ורקי "ל מעוטין."ן ן

‰�ÂÎ‰ דביו ומיניו,"היא  ולולב סוכה והם שמחה לבד מצות עוד  יש הראשון ט
שמחה  מצות ורק אך לך שישאר כלומר שמח , אך והיית דכתיב ומכיון

ע וזה ולולב, סוכה מצות כלומר"ולא  לשמחה, האחרון טוב יום לרבות בא  כ 
וא שמחה, מצות רק ואייתר  החג מצות משאר האחרון טוב יום כ"דממעטינן

שמחה. ענין ידו על  מתרבה ממילא  ורק למעט בא  זה דאך אמת, הענינים שני
¯‚‰]"Ê ‡"[*Ï

לח* מהגר"חזינא זה שאין שקבע  מרש "א שעולה כיון מושמח"א שהלימוד  י
והגר מאך, ולא  ובמח"יתרה בזה, יטעה לא מאך "א  שלומד בגמ ' דק לא כ 

מלקטים, סתם לא  המחברים, גדולי ב' הנם זאת שהמביאים [מלבד חלק.
ותו "מהר מח. סוכה חיות הי'"ץ שלהם שבקיאות סח הערה טז דברים ת

ותל קושיא  מכח אחריהם יבוא מי התורה, ארזי ימי בימיהם גם מ.]"חידוש
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בירושלים  ר"מ 

בקידוש יצי"מ והזכרת דאור' קידוש  בעניין
המג"א סימן דברי ידוע והנה - ס"א רע"א

החיוב  ידי שיוצאים שכתב סק"א כאן
בתפילה  שאומר הקידוש ע"י דאור' דקידוש
הזה  בעניין  האריך מיד  ד "ה ובביה"ל  ע"ש.
כוונתו ועיקר נבוא) דבריו -ועתה (באמצע
יש  מ"מ הכי ס"ל  באמת שהר "מ  שאע"ג
שהרי  ועוד הר "מ . על שחולקים ראשונים
ר ' אחר  מפורש איתא קי"ז: פסחים בגמ '
מצרים  יציאת להזכיר  וצריך יעקב בר אחא
התם  וכתיב זכור הכא כתיב היום בקידוש
המג"א  על הביה"ל  והקשה וכו ' תזכור  למען 
המוזכר בקידוש יצה לא לכאורא א"כ
זכר שום אין בתפילה שהרי - בתפילה
ג"כ שהר"מ שכתב (ומה ליצי"מ .
הר "מ ראי' ומביא דאור ' זו סוברשדרשא
הווה  זה שנוסח  אע"ג הנה - המצוות בספר 
פרנקל מה' המצוות בספר  עיין - הר "מ  לפני
זה  נוסח מופיע לא הערבי ובמקור  שבכ "י
הוי  יצי"מ  לזכור דהדין הביה"ל קושיית וא"כ 

נפל.) דאור'

בלילוהנה שקידש בא' מעשה שמעתי
להזכיר ששכח זכר  ששתה ואחרי בע"פ שבת
הקידוש. כשאמר  ליצי"מ" "זכר  המילים
לחזור חייב בכה"ג האם השאלה ונשאלת
קיד ' יצא – המג"א לפי פשוט  דהנה ולקדש.
ולקדש. לחזור מקום שום ואין דרבנן  ואפי'
– יצא שלא משמע בעצם מהביה"ל  אולם
ולמעשה  להל ' חולק אם ברור שאינו אלא
דברי  מביא רק סק"ב דבמ"ב ובפרט ממש.
ר ' ממו"ר ושמעתי לביה"ל. ציין ולא המג"א
הביה"ל כוונת אין דבכה"ג פלדמן אשר יעקב
ג"כ הערוה"ש אולם לעורר. רק ההל ' להכריע
שם  ומשמע – פסחים מהגמ' ראי' אתו מביא
אינו אולם ממש. לדינא הכי שס"ל  בס"ג
לעיקובא  הוי יין  על דרק לדינא ס"ל  אם ברור 

ג"כ ראור ' הוי יצי"מ  הזכרת שגם או 
אולם  היין  על  שקידש בנ "ד  וא"כ  ולעיקובא.
ברור אינו עדיין ליצי"מ " "זכר להגיד שכח
כ "כ אינו  בביה"ל (אולם הערו "ה. יפסוק איך 
שמקשה  דאחרי ובפרט  - מש"כ  ברור 
המג"א  על  "אבל  וכותב חוזר  קושיותיו 
קשה  להל ' דבריו  שהעתיקו אחרונים ושארי
דברי  ומיישב עיי"ש, מזה" עין העלימו  איך 
והיינו המג"א. כדברי להל' מסיק וכן  המג,א
המג"א  דברי העתיקו  והח"א הגר "ז  דהא"ר 
הל ' הכי דס"ל בפשיטות ומשמע בסתימות
ע"י  מדאור' קידוש מצוות שיצא למעשה
בבה"ל דברי ראיתי (וכן שבת. ליל  תפילת
ומסיים  המנ "ח  והשגת המג"א דברי שהביא
מסתפק  שעדיין משמע בהכי הביה"ל

למעלה.) וכמש"כ 

הביה"לוהנה ראית עיקר לעניין  באמת
אצלי  התעורר  שוב פסחים מהגמ ' וערוה"ש
פסחים  דעיין  ראייתם. ליישב אפשר  שבאמת
ישראל גאל והלל ק"ש רבא אמר וז "ל  קי"ז:
אמר נינהו  דרחמי מ "ט  ישראל גואל  דצלותא
במצוותיו קידשנו אשר  דקידושא זירא ר '
מ "ט במצוותיך  קדשנו  דצלותא וציוונו 
וצריך יעקב בר אחא ר' אמר  נינהו דרחמי
למען הכא כתיב היום בקידוש יצי"מ שיזכור
השבת  יום את זכור  התם וכתיב וכו ' תזכור
מצמיח דצלותא שילא בר  רבה אמר  לקדשו 
ע"כ . וכו' דוד  מגו דאפטרתא ישועה קרן
היכא  בין לחלק הגמ' כוונת עצם והנה
שאנחנו היכא ובין  "שבח" אומרים שאנחנו
שאיתא  וכמו  (צלותא), "תפילה" אומרים
הרשב"ם  והנה הייטב. ע"ש ברשב"ם באמת
שצריך יעקב בר אחא דר ' המימרא הבין 
על בין שקאי היום בקידוש יצי"מ שיזכור
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מדבריו משמע ובאמת קידוש על ובין תפילה
דאור '. ולימוד גמורה גז "ש שזה שהבין

עליואולם חולק דהר "מ  ברור נראה
לקידוש  רק שייך אחא דר ' שמימרא  וס"ל 
העיר כבר  הביה"ל  (ובאמת לתפילה ולא
בתפילה- יצי"מ זכירת מצינו שלא – זה עניין
הכי.) נוסח  בשום מצינו  שלא להוסיף ויש
ואין "שבח" הוי יצי"מ  שזכירת והיינו 
וכיון ובקשה. לתפילה להפוכא אפשרות
שייך אינו  א"כ  שבח הוי יצי"מ שזכירת
הכי  לומר תקנו  שלא פשוט ולזה לתפילה
ומש"כ כלל. מינו " בר "שאינו כיון  בתפילה
זה  שגז "ש להרשב"ם מודה דהר"מ הביה"ל
בסדר מלשונו ראי' ומביא – גמור לימוד
זה  שנוסח לעייל  כתבתי כבר  הנה המצוות.
לא  מ "מ  א' בדפוס שמופיע ואע"ג עיקר אינו
הערבי. במקור  ולא כ "י בשום מופיע
והר "מ – אסמכתא הוי הר "מ  לד' ולכאורא
לפרש  אייר  הגמ ' שהרי פשוט דבר  שזה הבין 
נוסח ובין הברכנא נוסח  בין  החילוקים
הוי  אחא דר ' מימרא בפשיטות וא"כ התפילה
נוסחאות  שכל  פשוט דכבר  אסמכתא רק

דרבנן . הויין  התפילה

הסוגיא והנה  של הפשטות דבאמת
עצמו והמג"א – להמג"א מסייע דברכות
בברכות  עיין והנה שקיצר . רק הסוגיא מביא
לגבי  אמוראים מח' מביא שם שהגמ ' ל "ו .-:
אע"ג  הכוס על להבדיל  צריך האם הבדלה
ר ' שיטת שהנה לא. או  בתפילה שהבדיל
צריך בתפילה שהמבדיל יצחק בר  נחמן
בשם  אריכא אחא ר ' אולם הכוס. על להבדיל 
מבדיל אינו בתפילה דהמבדיל  ס"ל חיננא ר '
של חשש דהוי דס"ל ומשום – הכוס על 
מסקנת  קאי זה ועל  ע"ש. צריכא שאינו ברכה
א"ל מאי הלכתא אשי לרב רבינא א"ל  הגמ '
בצלותא  דמקדש אע"ג קידוש מה קידוש כי

וכו '. נמי הבדלה אף אכסא מקדש

שלא והנה דצדדו והביה"ל המנ"ח לפי
דברי  יצ"מ  הזכיר  שלא כיון בתפילה יצא

הוצרך הגמ' שהרי כלל. מובנים אינם הגמ '
או שא"צ לברכה כאן חוששין  אם להכריע
בתפילה  החוב יצא לא באמת אם והנה לא.
לגבי  כלל ראיה אין שוב א"כ (בקידושא)
ושפיר חובתו ידי לגמרי יצא שכבר  הבדלה
הביה"ל (ומש"כ שא"צ. לברכא לחוש יש
ראית  עיקר  כלל  מיישב אינו בסוגריים שם

ע"ש.) הגמ '

גדולי ומכל סתמו  למה מובן זה
לפמש"כ שהרי – המג"א כדברי האחרונים
והגמ ' פסחים מהג' כלל  קושיה שום אין 

ממש. מסייעו  ל"ג.-: ברכות

מהואולם לעיין יש דקידוש חוב בעיקר 
בריש  רעק"א דברי ידוע והנה החיוב. עיקר 
שע"י  שכתב סק"א המג"א על רע"א סי'
ידי  יצא שבת) (גוט  טבא" "שבתא אמירת
השבת  יום את זכור של  דאור ' החיוב חובת
מדברי  הכי משמע קצת באמת והנה לקדשו .
דמדאור ' ונ "ל  וז "ל  שם שכתב עצמו המג"א
כתיב  דקרא סגי בתפילה שאומר בקידוש
אותו זכר  והרי לקדשו  השבת יום את זכור
זכירת  ע"י שיצא בפשיטות ומשמע ע"כ . וכו '

רע"א. דברי ומובן  בעלמא שבת

דעייןומ"מ טובא. בזה לעיין  שיש נראה
וז "ל שכתב קנ"ה מ' המצוות בספר  בר "מ 
השבת  את לקדש שצונו היא הקנ"ה והמצוה
גודל בם לזכור  וביציאתו בכניסתו  ולאמר
והוא  וכו' הימים משאר והבדלו ומעלתו  היום
כל ' לקדשו  השבת יום את זכור  יתעלה אמרו 
הרי  ע"כ  וכו' והבדלה קדושה זכר זכרהו
רק  אינו  דאור ' קידוש מצות הר "מ  שלפי
שיש  זכירה אלא שבת שהיות בעלמא  זכירה
ולזה  השבת. קדושת או מעלת של  הכרה בה
ידי  יוצאים בדיוק מתי הר "מ  לפי לעיין  יש
ע,י  יוצאים האם בתפילה, דאור ' קידוש חובת
מוזכר שהרי – לבד בשבת" "מקדש הברכה
והיינו – השבת" "מעלת קיצור  בדרך בה
יצאנו כבר  דאולי אלא השבת. קדושת
יום  את קדשת ואתה – הברכה בתחילת
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וקדשתו הימים מכל וברכתו וכו' השביעי
מפורש  מזכירים דשם הרי וכו' הזמנים מכל 
באופן השבוע ימי שאר  על השבת" "מעלת
מה  ע"י שיוצא ברור  נראה ומ "מ  מפורש.
שהרי  שבח ) (דרק השבת קדושת שמזכיר
קדשיך "ושבת לומר  תקנו  הכוס על  בקידוש
ופשוט וכדומה. הנחלנו" וברצון  באהבה
אע"ג  דאור ' קידוש מצות זה ע"י שיוצאים
ימי  משאר מעלתו בהדיא מפרט  שאינו
שבח . דרך השבח  מילת מזכיר רק השבוע
אני  עדיין טבא" "שבתא אמירת ע"י ומ"מ
שהרי  הקידוש חובת יצא באמת אם מסופק
משא"כ השבת. למעלת הזכרה שום בזה אין 
דרך הזכרה בו  יש וכדומה השבת" "מקדש

השבת. למעלת קיצור

(שמות ועוד בחומש ברמב"ן  מצאתי
המצוה  הגדרת הבנת על  חשוב קטע כ "ז )
דהנה  לקדשו. השבת יום את דזכור דאור '
לזכור לב תנו פתרונו  וכן וז"ל כתב שם רש"י
יפה  חפץ לך נזדמן  שאם השבת יום את תמיד
הרמב"ן הקשה ומתחילה לשבת. מזמינו  תהא
שמאי  כדברי זהו שמבאר  מהגמ' זה על שם
קשה  וא"כ ע"ש. אחרת נוהג היה הלל  אבל 
אח "כ אולם כהלכה. שלא רש"י סתם למה
יצחק  ר' וז"ל מהמכילתא הרמב"ן  הביא
מונים  שאחרים כדרך מונה תהא לא אומר 
שהגויים  ופירושה שבת לשם מונה תהא אלא
או וכו' עצמן  הימים לשם השבוע ימי מונים
וישראל וכו ' נוצרים המשרתים שמות על 
שני  בשבת אחד  השבת לשם הימים כל  מונים
לזכרו בו שנצטווינו המצווה מן  זו כי בשבת
וכו ' מקרא של  פשוטו וזה יום בכל תמיד
שפי' הזקן  שמאי של מדרשו שזהו  אני ואומר
נשכחהו שלא כל ' תבוא שלא עד זכור  מצות
מדרש  בו  עוד  לרבותינו  אבל  וכו ' דנים בשום
כאן אף וכו ' בזכרון שנתקדשו לקדשו  ממלת
אותו בקדשנו  השבת יום את שנזכור  צווה
בברכה  קדשהו  לקדשו במכילתא אמרו  וכך 
וכו ' בכניסתו  היין על  מקדשין אמרו מכאן 

ואינו התורה מן  והוא היום קידוש וזהו 
וכו ' אסמכתא היין  על  וכן  וכו' אסמכתא
ממילת  למדה הזאת שהמצוה תלמד ומשם
לזכרו מצוה השבת יום את זכור אבל לקדשו 
הזכירה  מצות שכל  אלא וכו' יום בכל תמיד
שנצטווינו מצות רמ "ח  בחשבון אחד במניין 

ע"כ . זה ודע

המצוה והנה  לפרש ירד כאן  הרמב"ן
שלפי  והיינו ומהו. הכי עשה איך  לנו  ופורט
מצוה  א' דינים" "ב' כאן יש הרמב"ן  דעת
ע"י  המצוה ומקיימים – תמיד השבת לזכור 
הרמב"ן פי' זה ומעין  השבוע" ימי _5_"
אייר , ניסן, (כגו ' התנכיים החדשים בשמות
לקיים  אפשר וכן  ב. י"ב שמות עיין  וכו ')
ע"ש. השבת לשם דברים קניית ע"י זו מצוה

הוי והנה דבפשיטות אע"ג זו מצוה
לקיים  חייב ומתי האיך  מ "מ  – ממש חיוב
מצוה  יש כנ"לח  דהא מסוים. אינו המצוה
שהיו מצינו  ומ "מ  השנה חדשי לגבי זה מנין 
עיין – מקוריים עבריים השנה לחדשי שמות
השבוע  שמות לגבי נראה וכן  . ב. ח: מלכים
"שם  או המשרתים ע"ש לקרותאם איסור  אין 
השבת. זכירת של קיום לו  שחוסר  רק עדם"
"לקדשו" ממילת הנובע אחרת מצוה ויש
זכירה  ע"י השבת לקדש חייבים שכ"כ והיינו 
מצוה  שזה אע"ג והנה "קידוש". והיינו  –
של הכללית במצוה שהרי א' מצד  אחרת
מצוה  רק לקדשו של התנאי בו  אין  זכירה

הש  מצד מפסוק לזכרו. נבעו "המצות" ב' ני
בפנ "ע" "מצוה אינו  לקדשו שהרי ממש. א'
השבת. יום את זכור מצוות על  הוספה אלא
המצות  מנין  במינוי מונח  יסוד שיש והיינו 
דכאן ובע"כ ציווי. בלא מצוה שאין  והיינו 
וא"כ השבת". יום את "זכור  הוא הציווי
מצות  של וכן  הוספה הוי ש"לקדשו" בע"כ
דעל הרמב"ן מש"כ  בזה א"ש והנה זכור.
של יסוד  בעיקר  דכיון  דרבנן . אלא הוי הכוס
למדנו לקדשו  וממילת הזכירה. היינו  המצוה
כל כלל דרך שבת לזכור  שיש מהמצוה שחוץ
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ע"כ וזה לקדשו לזכרו  מצוה עוד יש השבוע
והיינו בזכירה תוספת בו שיש קידוש
קרוב  זה (ואגב קדושה דרך אותו שזוכרים
שמצות  המצות בספר הר "מ  למש"כ מאד
וקדושתו" היום "גודל  להזכיר  היינו זכור
בזכירה  יוצא אינו  ג"כ הרמב"ן  לדעת וא"כ 
שיש  זכירה ע"י אלא טבא בשבתא בעלמא
שעיקר כיון ברור  ומ"מ השבת".) "מקדש בו 
הכוס  בעל  ובע"כ הזכירה היא המצוה יסוד

דרבנן . אלא הוי לא וכדומה

ביןוהנה  חילוק שיש נראה מ"מ
עיקר הרמב"ן לפי דהנה והר"מ. הרמב"ן
אפשר השבוע ובימי השבת לזכור  המצוה
השבוע  ימי שמות הזכרת ע"י המצוה לקיים
יש  עצמו  ובשבת שבת. לשם הכנה ע"י או 
וקדושתו . השבת לזכור - במצוה תוספת
מצות  דכל  וס"ל חולק שהר "מ  משמע אולם
אלא  אינו לקדשו " השבת יום את "זכור 
על תוספת "לקדשו" אין  הר "מ  ולפי בשבת.

חלק  הוי אלא הרמב"ן  וכשיטת המצוה עיקר 
המצות  בספר בין הר "מ  שהרי מהמצוה עצמו
כקיום  "קידוש" מזכיר  רק תןרה במשנה ובין
הל ' בריש המצוות בכותרת וכן  זו. מצוה
השבת  יום את "לקדש המצוה מזכיר שבת
כותב  היה הרמב"ן אם והנה בזכירה"
– השבת" יום את ,לזכור  כותב היה הכותרת
בימי  המצוה בין מחלק היה בהל' ואח,כ 

בשבת. ובין  השבוע

וכןועיין  וז "ל  ח ) כ: (שמות שם ברש"י
השבת  יום את תמיד לזכר לב תנו פתרונו
לשבת  מזמינו  תהא יפה חפץ לך  נזדמן  שאם
בימי  המצוה מביא רק שרש"י ממה והנה ע"כ
שעיקר כהרמב"ן  דס"ל ברור  משמע השבוע
תנאי  עוד  יש ורק – הזכירה היינו  זכור מצות
יוצא  לכאורא ומ "מ  "לקדשו " עצמו  בשבת
הוי  דאור ' דהמצוה ס"ל  ג"כ  דרש"י לפ"ז 

ודו"ק. דרבנן  רק הוי הכוס ועל הזכירה
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˙Â˘Ú·Â בעיני מועט, דבר שהוא  בעיניו ונראה הגשמית, המצוה עתה אדם
מעורר הגשמית המצוה בעשות כי מאד, הרבה הוא  יתברך השם

למע הרוחני אמרשורשה ולכך וקץ, שיעור  לה אין למעלה רוחניותה והנה לה,
שיעור . בלי הרבה מלמעלה אותו מקדשין מעט  למטה עצמו את מקדש

‡ˆÂÈÎÂ פ הנפש, חשבון (שער  הלבבות בחובת פירש ואל"בזה לשונו: זה ה)
כי  ראיה, או במלה אפילו לשמו, שתעשנה טובה שום בעיניך ימעט 
שיעור בארץ השמש העתקת הדמיון, העבירות בענין וכן אצלו. רב ממך המעט 

באצטרול הצל העתקת וכן הרבה מילין בגלגל תעתק פירשו "אמה, וכן ב.
ע ד' (דף  למעלה "בתיקונים והם קטנים, נראים למטה הנקודות, בענין א )

תכלית. לאין מאירים
Ï˘]"ÂÈ ˙ÂÈ˙Â‡‰ ¯Ú˘ ‰"[„
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מאנסי  אוסטרהא דק ' רב

חמשים  לאחר הלוים עבודת

בהעלותך  לפ' נשא פ' ברש"י סתירה הנראה ליישב 

חמשים מבן  בן ועד  ומעלה שנה שלשים
עבדה  עבודה לעבד  הבא כל  שנה
ד"ה  ברש"י ואיתא מועד . באהל משא ועבדת
ביותר נמצא הק', עכ "ל  היא עבודה עבודת

לשיר . לו  אסר  שנה מחמשים

חמשים ובפ ' ומבן הפסוק על בהעלותך 
עוד . יעבד  ולא העבודה מצבא ישוב שנה

עוד ,איתא  יעבד ולא ד"ה ז"ל ברש"י
לנעילת  הוא חוזר אבל בכתף משא עבודת
לשיר שמתיר נמצא הק'. עכ "ל  ולשיר  שערים

שנה. חמשים מן יותר

לשני,נמצא אחד  סותרים ז "ל  דרש"י
השור אוסר עבודה עבודת ד"ה שברש"י
שנה  מחמישים ויותר  שנים מל ' פחות

לשור מתיר עוד יעבוד ולא ד"ה וברש"י

בספרולענ "ד ז "ל  הרמב"ם דהנה לתרץ
בעל על טוען שלישי שורש שלו המצות
את  התרי"ג מן  המצוה שמנה גדולות הלכות
תרי"ג  במנין  דלוים עוד  יעבוד ולא במנותו
נוהגת  שאינה כן הדבר אין  סובר והרמב"ם
ממה  רק להימנות יכולים כי במדבר  אלא
שהמצוה  סובר שהרמב"ם לדורות, שנהגת

לשעה. רק מצוה שזה עוד  יעבוד  ולא

הגדולה והנה דעתו  על חולק ז"ל רמב"ן
ע"פ  גדולות הלכות בעל  הצדיק הרמב"ם של 
אף  יכול  ע"א פ"ד דף חולין  מסכת הג'
עבודת  לעבוד ת"ל  כן עולמים ובבית בשילה
בזמן אלא אמרתי לא משא ועבודת עבודה

שזה  ז "ל  הרמב"ם למד  לכן בכתף. שהעבודה
הרמב  אבל לדורות שייך בשורש לא "ן

רק  לדורות נמסר כן שהמצוה מבאר שלישי
שאינה  אומרת שהגמרא שזה מיעטו ולא
במדבר בהיותם כי משא בשעת אלא נוהגת
הזקן מביאין היו  לא מסעם תדירות מפני
בארון לישא שלא כי העבודות ולאחר לשיר
ולעבודת  שערים לנעילת אלא נכנס הי' ולא
שאינם  מררי בני עבודת הדין  והוא גרשון בני
נוהג  כן  המצוה הק'. עכ"ל דנים עבודת
כשהיו אבל  שייך, לא במציאות אבל לדורות
שגנזו היות בוודאי הלא נגנז  הארן  למ"ד
שייך שכן  נמצא המצוה, שייך הי' אותו

לדורות.

הזקןנמצא שאוסר נשא בפ' שרש"י
פוסל זה משום במשכן  במדבר מדבר בשיר 
וברש"י  בארן  לישא יבא שמא והטעם בשנים
מדבר לשיר הזקן שמתיר בהעלותך  בפ'
יבא  שמא הטעם שייך אינו  ששם במקדש
ולכן בקביעות עומד  הי' שמה כי בארן לישא

הסטירא. מתרץ שפיר 

ללוי הכונה  אין  עולמים ובית שבשילה
הייתי  ומשוררים שעורים של  ההעבודה רק
לעבוד על  בשנים פוסל  גם שם לומר  רוצה
אמרתי  לא משא ועבודת עבודה עבודת

בשנים... הפסול

בשילה ואיתא אף יכול  ד"ה ז"ל ברש"י
אלא  לוים עבודת שאין עולמים, ובית

ומשוררים  שעורים

h
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ברכה  שדה מח"ס 

ברוקלין 

טוב  בדבר ולסיים להתחיל
אמרתי לסיומא תורה תלמוד מצות פירקא

ישראל זמירות נעים בדברי להמליץ
ספר במגילת באתי 'הנה ח-ט ) מ, (תהלים
וגו ', חפצתי' אלקי רצונך לעשות עלי כתוב
בדבר לסיים חז"ל לנו  הורו  אשר  לקיים והנני
באמרים  ללקט א' פרק הצבתי כן  על טוב,
בענין ואחרונים קדמונים הש"ס מדברי
הענין מקור טוב", בדבר ולסיים "להתחיל

ופרטיו .

הדברים מקור

דאיתא הנה ממה הוא הדבר  מקור
לא  מחברו  אדם יפטר לא (לא.) בברכות
מתוך ולא שחוק, מתוך  ולא שיחה, מתוך 
אלא  בטלים דברים מתוך ולא ראש, קלות
בנביאים  מצינו שכן הלכה, דבר  מתוך 
שבח בדברי דבריהם שסיימו  הראשונים

ותנחומים.

מירושלמי והתוס' הביאו שכן ) (ד "ה
ר ' "אמר שהוסיפו  ה"א) פ"ה (ברכות
תוכחות, בדברי שחתם מירמיהו חוץ אלעזר 
נחמות  בדברי הוא עוד  יוחנן  ר ' א"ל
מחריבי  במפלת שחתם משום חתם",
והקשה  לישראל . נחמה שהיא המקדש
כב) (ה, איכה מגילת מסוף הירושלמי
עלינו קצפת מאסתנו מאס "אם הנחתמת
מאס  תחת "השיבנו  ותירץ מאד ", עד 
והכתיב) (ד "ה משה הפני ופירש מאסתנו ",
אליך ה' השיבנו בפסוק ומסיימים שכופלין

אצלנו . כנהוג וכו '.

בדברמכאן  וענין  מסכת כל לסיים מקור 
(פ"א  ארץ דרך  במסכת איתא הוא וכן טוב,

בטוב". גומר להיות "למוד  ה"ד)

בש"ס  מסכתות מכמה  דוגמאות
טוב בדבר לסיים כדי  במכוון  שהוסיפו

דבי וכן תנא (עג.) נדה מסכת בסוף מצינו
יום  בכל  הלכות השונה כל אליהו 
שנאמר הבא, העולם בן שהוא לו  מובטח
תקרי  אל  לו ', עולם 'הליכות ו ) ג, (חבקוק
מעיקר זה שאין אף הלכות. אלא הליכות

טוב. בדבר  לסיים שרצו משום נדה מסכת

ד"ה וראה ח"א (נו : בסוכה הרש"א
לצדיק  טוב בגמרא שם דמייתי דהטעם טוב)

טוב. בדבר  לסיים כדי לשכינו , טוב

הטעם ועיין מ "ט ) (פ"ג במו "ק ברטנורא
אומר לבא לעתיד "אבל  המשנה שם שסיימו

טוב. בדבר  לסיים כדי לנצח" המות בלע

תרצזוראה (סי' תשובה בשערי עוד
ס"א) (שם שהרמ "א מה על  שם שכתב סק"ב)

החלק  את (משלי סיים בפסוק חיים באורח 
שלכאורה  תמיד", משתה לב "וטוב טו) טו,
לפי  לכן , שקודם לענין  כך  כל קשור  זה אין 
לישנא  נקט  ולהכי טוב, בדבר לסיים שרצה

הלשון . לצחות דקרא מעליא

(נד.)וכעין  ברכות במסכת מצינו זה
'עת  "ואומר מסיימת האחרונה שהמשנה
קכו) קיט , (תהלים תורתך' הפרו  לה' לעשות
לעשות  עת משום תורתך  הפרו אומר נתן  רבי
את  הפך  ולמה נתן  רבי הוסיף מה וצ"ע לה'",

הפסוק.

שטערןוכתב הגרי"ז  בהגהות זה על 
שהוא  דיתכן (שם) שאוועל  אבד "ק זצ"ל 
את  מסדר  היה נתן  דרבי טוב, בסימן  לסיים
ב"מ ממסכת שמוכח  כפי רבי, לפני המשניות
ערך וכאשר משנה, סוף נתן ורבי רבי (פו.)
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ב"הפרו ולא בטוב לחתום ביקש המשנה את
הכתוב. סדר  את שינה לפיכך  תורתך ",

(קיב:)וכן  כתובות מסכת בסוף הוא
סרק  אילני כל "עתידין  רב בדברי המסיימת
שם  וכתבו  וכו ', פירות שיטענו  שבא"י
התאחר זה שמאמר  עתידין ) (ד"ה התוספות
טוב. בדבר  לסיים שרוצה לפי המסכת לסוף

(קיט:)וכן קמא בבא מסכת בסוף הוא
משום  בהם אין וחזיז  ד"כשות בהא שמסיימת
במקום  ברם עליהם, מקפידין אין כי גזל"
רבינא  אמר  גזל . משום בהם יש שמקפידים
(ד"ה  ופירש"י דקפדי, אתרא מחסיא ומתא
הוא  בהמות "מקום מחסיא מתא מתא)
"טוב" מילת לכאורה טוב", למרעה וצריכין
ד"ה  (ח"א המהרש"א וביאר מיותרת. נראית
טוב, בדבר לסיים נתכווין  שרש"י בסיום)
נזיקין בעניני עוסקת ב"ק ומסכת מאחר 
ויש  רעה, לשון בה נופל "למרעה", ותיבת
בדבר לסיים כדי לכן  שלילית משמעות בזה
עיי"ש. "טוב", המילה את הוסיף חיובי
ה' וידבר  ד"ה תזריע, (פר ' יואל דברי ובספר
וסיום  הישיבה לתלמידי בפתיחה משה) אל 
הנ "ל ז "ל  רש"י כוונת לבאר האריך  ב"ק מס'
לסיים  שרוצה מקום וכל טוב, תיבת שהוסיף

טוב,בד שענינו  אחד מאמר מביא טוב בר
טוב  תיבת הוספת יוסף ומה יתן מה אבל 
הענין כל שביאר  עיי"ש הענין , לשנות בלבד

נחמד . בדרך 

לדברי הצורך מתאים טוב בדבר  סיים
רבי  "אמר מ "ד ) (פ"ל  כלים בסוף יוסי רבי
ויצאת  בטומאה שנכנסת כלים אשריך  יוסי
בדין מסתיימת המסכת שהרי בטהרה",

טהורה". זכוכית של  "אפרכס

רביעי וכן  יום של בשיר נוהגים
צד) (קאפיטל  בתהילים הפרק את שאומרים
ה' "יצמיתם הוא שסיומו ה'" נקמות "אל
"לכו בפסוק לסיים הוא המנהג אך אלקינו ",
בדבר לסיים כדי הבא מהפרק וכו', נרננה"

טוב.

כתב,ובספר הב') גזל (ערך  הקמח  כד 
טוב  בדבר  אדם יתחיל לעולם ז "ל  אמרו 
הקדוש  אלא טוב ואין טוב, בדבר  ויסיים
לה' 'הודו  א) קלו , (תהלים שנאמר  הוא ברוך 
תחלת  שיהא בכאן  החכמים הזהירו טוב', כי
זה  טוב ודבר  טוב דבר  אדם של  דבורו

הוא. ברוך הקדוש

איך  התורה פרשיות בקריאת מנהגים 
טוב בדבר ולסיים להתחיל

בקריאת ענין  גם נוהג טוב בדבר לסיים
בירושלמי  כדאיתא התורה, פרשיות
לקרות  עומד  שהוא זה ה"ז ), פ"ג (מגילה
וחותם  טוב בדבר  פותח שיהא צריך  בתורה
ברמב"ם  להלכה כן ונפסק טוב. בדבר
קלח סי' (או "ח  וברמ"א ה"ה) פי"ג (תפילה

ס"א).

סי'וכן (או "ח  בשו "ע נמי כיו"ב מבואר 
כהנים  שבתורת קללות שם שכתב ס"ו ) תכח
כולם  קורא אחד אלא בהם מפסיקין אין 
ומסיים  שלפניהם בפסוקים ומתחילין 
כדי  והיינו  עיי"ש. וכו ', שלאחריהם בפסוקים

טוב. בדבר  ולסיים טוב בדבר להתחיל

הוסיף ובמקור שם) קלח (סי' חיים
ע"ה  המלך שלמה שאמר  מה לדבר  שזכר 
ובקיצור רע'. בדבר  תעמוד 'אל ג) ח, (קהלת
אמורים  הרמ"א שדברי הוסיף, שם הלכות
חוזר בכל דה"ה התורה בקריאת רק לא
יזהר גוונא ובכהאי ומשניות תנ"ך לימודו 

בהדיה. קפדינן דקפיד  מאן  ומ"מ בזה,

ד"ה ובספר החודש (פר ' ושמש מאור
זצ"ל , מרימינוב מוהר"ם בשם מביא ויאמר )
לקרות  הקורא כשמסיים מקדם היה שהמנהג
(ויקרא  בה" "לאשמה שמסיימת ויקרא פרשת
א'שר ל'אל  אחריו  עונין  הקהל היה כו ), ה,
שהוא  ה'שביעי, ב'יום ה'מעשים מ'כל ש'בת
לסיים  שלא כדי בה", "לאשמה של  ר "ת

רע. בדבר
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לתורה ולענין להעולה הקריאה יום
ישנם  הנה טוב, בדבר לסיים הפוסקים שכתבו
הנדפסים  בחומשים שמסודרים העליות בסדר
כמה  ישנם מפטיר , עד  רביעי שלישי שני
טוב. בדבר  מסיימת אינה שהקריאה מקומות
סיומא  צפור, (קן אור מאורי בספר  וכתב
הנדפס  קרואים ז' של שהסיום דפרשיות)
דרדקי  מקרי איזה ע"י נעשה בחומשים
הקריאה  שמסיים מקומות מכמה שם והוכיח
טוב  בדבר מסיים שאינו  וגם ענין , באמצע
השגיחו לא הצדיקים שגדולי ונודע כראוי.
בחומשים, המצויינים במקומות לסיים כלל 
לא  קלב) (אות שהגר "א רב במעשה הביא וכן 
בשו"ת  ועי' בחומש. המצויין  במקום סיים
דברי  ושו"ת כב) סי' (או"ח הבושם ערוגת
(ח"א  אדם ובחיי נג) סי' ח"א (וועלץ, ישראל
לדוד קרן  בשו"ת גם ועי' סכ"ט) לא כלל 

ל). סי' (או "ח 

סי'ועיין  או"ח (ח "ד  פעלים רב שו "ת
במדבר פרשת דמסיימין מה על שנשאל מב)
את  כבלע לראות יבאו  'ולא בפסוק כ) (ד,
בדבר הסדר מסיימין אין  והלא ומתו '. הקודש
בחרן ' תרח 'וימת מסתיימת נח פרשת גם רע.
'ולאיש  מצורע בפרשת וכן לב), יא, (בראשית

לג). טו , (ויקרא טמאה' עם ישכב אשר

סיום וכתב דאחר  כיון  הענין , ליישב
שהיא  התורה ברכת העולה מברך  הפרשה
על חיוב והיא כנה"ג אנשי חז "ל  תקנת
אלא  סיום, 'ומתו ' סיום חשיב לא האדם,
קורא  שהחזן  ואפי' הסיום, הוא התורה ברכת
אל אזניו  להטות דצריך כיון מברך  והעולה

כקורא. דינו והשומע אמן ולענות הברכה

מברךמיהו שאינו מקרא שנים לומד
'ומתו ' יסיים לא כשיגיע קריאתו  אחר
שניה  מפרשה אחד פסוק יאמר אלא וישתוק,
וג"כ שקרא ממה אחד פסוק או  שאחריה
וכן תרגום. ואחד  מקרא שנים אותו יאמר
טהרות  דפרשת הפטרה כמו  בהפטרות יזהר
יאמר דג"כ  וימות', 'וירמסוהו  המסתיימת

וכבר שקרא. ההפטרה מפסוקי פסוק בסיום
ההפטרה  להדפיס המדפיסים נהגו זה בעבור
פעם  להדפיס חרם' הארץ 'כל  המסתיימת
אליה  את לכם שולח  אנוכי 'הנה פסוק שנית
לסיים  עוד  אותו  וכופלין  קודם האמור הנביא'

עכ "ד . בטוב.

כ)וע "ע  סי' (ח "ז  הלכות משנה שו "ת
בפר ' דמסיימים מאי בענין  התם לדון  שעמד
בם", "דמיהם בפסוק כז ) כ, (ויקרא קדושים
המתים  "ויהיו ט) כה, (במדבר בלק ובפ'
עיי"ש  אלף", ועשרים ארבעה במגפה
שפיר אתי פעלים הרב ולפי"ד באריכות.

בפשיטות.

ג"כובספר עמד  (במדבר ), תורה עיטורי
בפסוק  מסתיימת במדבר שפרשת מה על 
ומתו", הקדש את כבלע לראות יבאו "ולא
עומד שהוא דזה הנ"ל בירושלמי אמרו הרי
טוב  בדבר פותח  שיהיה צריך  בתורה לקרות

טוב. בדבר  וחותם

משפשטוכתב  השתלשל  והדבר יתכן 
שנה  בכל  התורה כל  את לגמור  בבל מנהג
במדבר הפרשיות סימני ניתנו וכאשר ושנה,
להתחיל היתה הכוונה וכו', בהעלותך  נשא
בני  ראש את "נשא בפסוק נשא פרשת את
יבואו "ולא הפסוק ואז פ"א, ד ' מפרק קהת"
סיום, הוה לא ומתו" הקדש את כבלע לראות
בפסוק  מסתיימת היתה במדבר  פרשת אלא
צוה  כאשר  וכו' הפדים כסף את משה "ויתן 
ופרשת  מאחר הזמן ברבות אך  משה", את ה'
את  ממנה ניתקו מאד  ארוכה היתה נשא
ושיבצו קהת", בני ראש את "נשא פרשת
זו פרשה באה וכך  במדבר, בפרשת אותה

וכו '. לראות" יבאו "ולא הקשה לסיום

דאף ומנהג דברים פרשת בשבת עולם
הראשונה  העליה בחומשים המצויין שעפ"י
(א, לכם' דבר כאשר  אתכם 'ויברך  מסיימת
הקודם  הפסוק עד  לכהן  לקרוא נוהגין  יא),
לרוב', השמים ככוכבי היום 'והנכם י) (פסוק
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הפ  את אלקי ולהשאיר  ד' שלאחריו  סוק
שלא  כדי לשני, וגו ' עליכם יוסף השמים
לבדי, אשא "איכה" ללוי להתחיל יוצרכו
שאמרו וע"ד טוב, בדבר  מתחיל  יהי' לא שאז 
בלשון נתנבאו  שלשה א) א, (איכ "ר  ז "ל 
חיים  בדרכי וכ "כ  וירמיה. ישעיה משה איכה,
עד לכהן שקוראים ויש רכג). (אות ושלום
שקודם  הפסוק ללוי וקורא חוזר ואח"כ שני,

רע. בדבר יתחיל שלא הנ"ל מטעם שני,

הדשןבספר התרומת לתלמיד יושר  קט
דברים  שבפרשת מביא, קט ) עמוד  (או"ח
ככוכבי  הראשונה פרשה לסיים הקורא רצה
הוי  הדשן התרומת לו  ואמר לרוב, השמים
שייך איך  בנו ותמה לכם, דבר כאשר מסיים
שכן ואמר  איכה, כגון  בפורעניות להתחיל 
להקדים  כדי זצ"ל אהרן מוהר "ר  מרבו  שמע
ירמיה. של  איכה קודם משה של  איכה
קורין באב בתשעה השבוע שבאמצע (כלומר
ראוי  ולכן ירמיה, שעשה איכה מגילת
בפסוק  שני של הקריאה להתחיל להקדים
לקריאת  קודם משה שאמר  לבדי אשא איכה
חז "ל דברי עפ"י ויתכן  ירמיה, שאמר איכה
משה  איכה אמרו  שלשה הנ "ל  איכה במדרש
לבדי, אשא איכה אמר  בשלוותה, אותה ראה
איכה  אמר בחורבנה אותה ראה ירמיה וכו '
באיכה  להתחיל  קפידא אין ולכן  בדד , ישבה
ישראל , של  שלוותן  בזמן שהיה משה שאמר

רע). בדבר  מתחיל  זה ואין

דוקא ישראל של טובתן היינו טוב דבר

בדברוכתב דלהתחיל  סק"ג) קלח  (סי' מג"א
בטובתן מדבר  כשהכתוב היינו טוב
קרויה  אינה העכו "ם טובת דאילו ישראל , של 
היינו רע בדבר לסיים שלא לענין וכן טובה.
עכו"ם, רעת ולא ישראל, של רעה דוקא

אצלנו . רע דבר  שאינה

טוב בדבר לסיים בענין  נורא מעשה 

כברולסיום  שהבאנו נורא מעשה אעתיק
האריז "ל סידור  בסוף המובא לעיל

בסופר שהיה מעשה שהביא יעקב" "קול 
בפסוק  ועמד  וסיים בלילה שכתב אחד
שם', ירקדו 'ושעירים כא) יג, (ישעיה
מצא  עוד לכתוב היום שיאיר קודם כשעמד 
תדע  ידוע וא"ל  כסאו , על יושב אחד שד 
ובאתי  דפין שומר הנקרא ׁשד אותו   ֵשאני
עליך ששמעתי פניך שנשאתי אלא להזיקך ,
להזיקך רשות לי שאין  תשובה ימי בעשרת
ע"כ . יותר. כן  תעשה שלא עליך קבל  אלא

תקנט). (עמוד המנהגים בטעמי והובא

חיינו  הם  כי 

רופא הגאון  אצל פעם ביקר בער ברוך ר '
הרופא  שאלו מהמשכילים שהיה
אומרת  ע"א) (כ "ח  בסוכה הגמ ' שאלה,
הניח שלא זכאי בן יוחנן  רבן על עליו  "אמרו
דבר קטן . ודבר  גדול דבר  וכו' ומשנה, מקרא
הויות  - קטן דבר מרכבה, מעשה - גדול 
התלמידי  וכי הרופא שאל ורבא". דאביי
"הוויות  קטן  בדבר  חייהם כל עוסקים חכמים

ורבא". דאביי

נתארענה ושמע. הסכת בער  ברוך ר '
ואמר גדול  לעשיר  בא גדול שסוחר לעצמנו
אשיג  ואם רגל , פשיטת בפני עומד  אני לו
עסקי  את להציל שאוכל יתכן  גדולה הלואה
לטמיון . ירד הזה הכסף שגם יתכן אולם
לא. או לי להלוות אם בידך  נתונה וההחלטה
החליט ואעפ"כ  הענין את שקל  הגביר 

לו . להלוות

נקרא שאלו איך בער  ברוך ר ' תו
גדול ! ודאי גדול? או קטן  הזה למעשה
חייב  אינו ודאי כי ה"משכיל" הרופא השיב
את  לוקח  בכ"א הוא ואם כספו את לסכן 

גדול . מעשה נקרא זה הסיכון 

נהג לעומת אדם אחרת דוגמא נקח את
עצר הנהג בכביש רץ קטן  ילד  במכונית,
אותו . דרס ולא המכונית את האחרון  ברגע
קטן , מעשה ודאי הזה? למעשה נקרא איך 
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היה  לא אם כי ה"משכיל ", הרופא השיב
ממש. רוצח  היה כך עושה

יותראמנם השני המקרה התוצאות פי
השני  במקרה שהרי הראשון מהמקרה גדול 
לעומת  ממות, ניצל  והילד  מרציחה נמנע
רק  הסוחר  את שהציל הראשון המקרה
למקרה  מתיחסים אנו אעפ"כ גדולה. מבושה
כמעשה  השני ולמעשה גדול  כמעשה הראשון 
וחובה  פשוט  היה השני והמקרה היות קטן,
לרצוח שאסור פשוט  שהרי לדרוס שלא עליו

יותר שהדבר כמה עלוכל חובה ויותר  פשוט
במקרה  אולם קטן . יותר הוא לעשותו  האדם
הוא  לכן להלוות עליו מוטל  היה לא הראשון 

קטנה. יותר  שהתוצאה אפילו גדול  מעשה

שכתוב סיים  מה זה ואמר  בער ברוך  ר '
אין אך גדול " מעשה זה מרכבה "מעשה כאן
יכול העולם שהרי בהם לעסוק חיוב כך  כל
בהם  שעוסק מי ולכן בלעדיהם, גם להתקיים
אביי  "הוויות אך  גדול. מעשה שעשה נחשב
זה  ואחד , אחד כל  על  המוטל  חיוב זה ורבא"
לכן חיים, לנו אין  זה ובלי עצמם, החיים
שמקיים  ביותר הגדול הדבר  שזה אע"פ
גודל בגלל  אך ממש העולם את ומחזיק

קטן". "מעשה שיקרא הסיבה זה חובתו 

הוא ובאמת קשים שנראים דברים  יש 
טוב דבר

שליט"א בספר קניבסקי הגר "ח  מרן  דושי
אוהב  יצחק הג"ר ידי"נ  שחיבר  עה"ת
חיים  ר' את ששאל מביא שליט"א, ציון
וחמישי  שני ביום שמות דבפר' שליט"א
יג) (א, בפסוק לישראל  לקרות מתחילין
והלא  בפרך', ישראל בני את מצרים 'ויעבידו 
להתחיל שיכוון ס"א) קלח (סי' הרמ"א כתב
הגר "ח לו  והשיב טוב. בדבר  לקרא תמיד
הגאולה  עי"ז שמיהר  טובתן היה זה בזה"ל :

עכ "ל .

יהושע וכעין חסד בספר  ראיתי זה עיון 
זצ"ל חוסט אב"ד  גרינוואלד  יושע מהג"ר 
ה' שפרק בסיומא), ד"ה מב. (סנהדרין 
זכאי  אתה פלוני איש מסיים (מב.) מסנהדרין 
לסיים  צריך  והלא חייב, אתה פלוני איש
(סנהדרין משארז "ל  עפ"י וכתב טוב. בדבר
לזמור שישלם ופסקו  תורה לדין  דההולך ז .)
הואיל ליזמר) (ד "ה רש"י וכתב וליזל , זמר 
גזילה  אלא כלום הפסיד לא דנו אמת ודין 
לבעל אומר  הדיין  שאם נמצא מידו , הוציאו
הוא  זכות זה גם חייב אתה פלוני איש דין

טוב. בדבר  מסיים ומקרי לו,

h
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ÏÚ, המותר הדבר מן עצמו ופורש חטאו עוזב כי לכל גלוי הלא  החטא עזיבת

ג). ב, סנהדרין (ירושלמי אבישג ומן הפלגשים מן עצמו שמנע דוד  וכמו
השי  לפני הלא  גלוי, למי והבקשה הוידוי על  בוחן "אבל לבדו הוא כי לבדו, ת

" אמר ולכן ולב. א-לקיך כליות ה' עד ישראל עליך שובה יעיד  עצמו שהוא - "
" שב בעונך שהנך כשלת ע"כי היה שחטאך לאז ", עדיין החטא  שבעזיבת

" תשובתך? מה ולכן התשובה.. מפעולות אלהחילות ושובו דברים עמכם קחו
"ה' - לסליחה והבקשה הוידוי הוא - אליו " בעצמו אמרו השם כי [בנוכח, "

" שבים] וכו'.מקבל טוב וקח  עון תשא כל 
[ÁÓ˘ ¯Â‡]
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המטה  על ק"ש 
אע"פ בגמ' ריב"ל  אמר  ע"ב ד  דף ברכות

על לקרותו מצוה בביהכ"נ ק"ש שקרא
ואל רגזו קרא מאי יוסי רבי אמר  מטתו .
ודומו משכבכם על  בלבבכם אמרו  תחטאו 
אין הוא חכם תלמיד  אם נחמן  רב אמר סלה.

צריך .

לקרות ויש  דמצוה דינא בהך  לחקור
ק"ש  ממצות חלק הוי אי המטה על  ק"ש
דבשכבך דאורייתא דמצוה דאף מדרבנן ,
יש  לזה נוסף מ"מ הכנסת בבית בק"ש קיים
או המטה, על  ק"ש לומר מדרבנן ק"ש קיום
דהוי  ורק כלל  ק"ש למצות ענין אינו דלמא
עליו . להגן  המטה על ק"ש לומר בפ"ע מצוה

ה"ב ועיין תפילה מהל' פ"ז ברמב"ם
מקריאת  ראשונה פרשה וקורא וז"ל שכתב
ואם  עמו , ישנה אשתו  ואפילו  וישן שמע
או ראשון פסוק אפילו  קורא שינה אנסתו
עכ "ל . יישן, כך ואחר  רחמים פסוקי
המטה  על דק"ש לדינא הרמב"ם ומדהביאו
מבואר ק"ש בהלכות ולא תפילה בהלכות
דפסק  ממה וכן  ק"ש, מצות של  קיום דאינו 
אפילו או  ראשונה בפרשה דסגי הרמב"ם
אף  רחמי, פסוקי שאר  או  ראשון  פסוק
ג' דכל ה"ב ק"ש מהל ' בפ"א פסק דהרמב"ם
ענין דאינו  חזינן  מה"ת הוו  דק"ש פרשיות
לאומרו בפ"ע מצוה אלא ק"ש, למצות
בשו"ע  אבל שיישן . קודם וכתפילה כתחנונים
בהל ' רל "ט  סי' באו"ח דינא הך  המחבר  הביא
דק"ש, קיום דהוי דס"ל משום ואפשר  ק"ש,

מוכרח . ואינו

ד"ה ועיין  ברכות מסכת ריש בתוס'
קרינן היכי ואנן רש"י פי' וז "ל  מאימתי
הכוכבים  לצאת ממתינין אנו ואין  יום מבעוד 
שקריאת  רש"י פירש כן על בגמ ', כדמפרש
צאת  לאחר  והיא עיקר המטה שעל שמע

העולם  אין והלא לפירושו  תימה הכוכבים.
פרשה  אלא לשכיבה סמוך לקרות רגילין 
לקרות. לו היה פרשיות ג' כן  ואם ראשונה
שתים  שמע בקריאת לברך  דצריך קשה ועוד 
דאותה  ועוד  בערבית. לאחריה ושתים לפניה
בשביל אלא אינה למטה סמוך שמע קריאת
חכם  תלמיד ואם בסמוך , כדאמר המזיקין 
דסברי  מתוס' ומבואר  עכ "ל . צריך  אינו  הוא
כדהוכיח ק"ש קיום אינו  המטה שעל  דק"ש
קושיתו צ"ע ובאמת צריך . אינו דת"ח  ממה
שקרא  באופן  מיירי דבגמ ' ואפשר  רש"י, על 

בזה  עמד  וכבר בזמן, בביהכ"נ הרא"ש.ק"ש

יוצא והנה דאי רש"י על  קשה עוד
קודם  לאכול מותר איך המטה על  בק"ש
המטה  על  דק"ש דכיון  וצ"ל ק"ש, שקרא
עצם  היא זו  א"כ ק"ש מצות בתורת נתקנה
לאכול מותר  ולכן  המטה על  שתיאמר  מצותה
המטה  שעל  בק"ש דיוצא ק"ש שקרא מקודם
שהקשו וזה דק"ש. כדין  מעיקרא שנתקנה
המטה  על  דק"ש נימא שאם רש"י על  תוס'
היה  ת"ח גם א"כ דק"ש, ודין כקיום נתקנה
ולא  התקנה עיקר  דזהו  חייב להיות צריך
לרש"י  ובאמת כן . לפני קרא דכבר מה מהני
עליו להגן הוא המטה על  ק"ש דמצות י"ל
חיוב  תיקנו  הגנה שצריך ובמקום מהמזיקים
היה  שמירה צריך היה לא שאם אף ק"ש
ת"ח לגבי ולכן  כן, לפני שקרא בקריאה נפטר 
בק"ש  חייבוהו  לא משמרתו  שתורתו  כיון 
משא"כ כן , שלפני בק"ש ויוצא המטה, שעל 
ק"ש. חיוב הוי עדיין אדם בני שאר לגבי
ק"ש  מצות על שמברך  גאון עמרם רב ושיטת
במקום  ויל "ע המטה, על  ק"ש שקורא קדם
סמוך ק"ש וקורא בזמן כבר ק"ש שקרא

מברך . אם למטה

מקרא והנה  נלמד  המטה על דק"ש מה
משכבכם  על  בלבבכם אמרו תחטאו  ואל  רגזו 
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וז "ל בלבבכם אמרו וברש"י סלה. ודומו 
משכבכם  על  לבבך, על שכתוב מה אמרו 
דעל ביאר  רש"י והנה עכ "ל . בשכבך שנאמר 
דכתיב  שמע של ראשון פרק על קאי לבבכם
את  ושמתם דכתיב מה הזכיר ולא לבבך על 
שהוא  אף שני, שבפרק לבבכם על  אלה דברי
דצריך דסבר משום ממש, לבבכם על לשון 
להדיא  שכתב וכמו ראשונה פרשה רק לקרות
ראשונה  פרשה ובקריאת ברכות מסכת ריש
על שביאר אלא יצא. מטתו על  קורא שאדם
דהיינו דבשכבך  אקרא דקאי משכבכם
שכיבה. זמן  רק ולא המטה על ממש בשכבך
המטה  על ק"ש דהוי דסבר  משום דזהו ונראה
אמרו שכבר  ואף ק"ש, דמצות מדרבנן קיום
מ "מ בזמן אמרו אי ואפילו  בביהכ "נ  מקודם

ק"ש. קיום הוי המטה על  ק"ש

רל "טוהנה  סי' (או "ח  במג"א עיין 
משום  לאומרה נהגו  לא דנשים שכתב סק"א)
שהביא  השקל במחצית ועיין  מק"ש, דפטורין 
בעו לא נשי דאטו  דחולק, רבה מהאליה
נשים  אי ולכאו ' הפמ "ג. וכ "כ  שמירה,
שחקרנו במה תלוי המטה על בק"ש חייבות
כיון פטורות, נשים א"כ ק"ש מצות הוי דאי
אבל גרמא, זמן דהוי ק"ש ממצות דפטורות
משום  ותחינות ק"ש לומר  בפ"ע חיוב הוי אי

שמירה. בעו  נמי נשים א"כ שמירה

וז "לועיין בדפה"ר) ע"א (ג' ברי"ף
ק"ש  אדם שקרא אע"פ לוי בן יהושע ר' אמר
ודוקא  מטתו , על לקרותה מצוה הכנסת בבית
(דף  הרואה בפרק כדאמרינן  ראשונה פרשה
הטומאה  ידיעות בפ' גרסינן וכו'. ע"ב) ס
בכנורות  פגעים של  שיר  ע"ב) טו (שבועות
עליון בסתר  יושב ואומר  ובתופים ובנבלים
רבו מה ה' ואומר מחסי ה' אתה כי עד וגו'
לוי  בן יהושע רבי וגו '. הישועה לה' עד  צרי
הכי  עביד היכי וגאני. קראי להני להו  מסדר 
להתרפאות  אסור  לוי בן  יהושע רבי והאמר 
כתב  ובתר "י עכ "ל . שאני, להגן תורה, בדברי
לגבי  הקשה ולא בכאן  הקשה כך מתוך  וז"ל

אינו הפסוקים שאלו  מפני מטתו  שעל ק"ש
של והם חובה לשם לעולם אותן אומר 
תורה, בדברי שמתרפא כמו  ונראה שמירה
חובה  לשם לאומרו  הוא שדרך בק"ש אבל 
עכ "ל . תורה בדברי כמתרפא נראה אינו
הוא  ק"ש אמירת ע"י שבא דהשמירה והנל "פ
וקיום  שמים מלכות עול  קבלת של הקיום ע"י
מדברי  להתראפות ענין  זה אין ולכן ק"ש
[וע"ע  שמגין  ק"ש קיום כאן  דיש תורה,

בזה]. מש"כ  חיות במהר "ץ

לכווןוהנה צריך  אי שחקרנו במה נ "מ
קיום  הוי דאי המטה. על דק"ש ראשון בפסוק
המילים  לפירוש לכוון צריך  כן  אם ק"ש
אם  אבל לק"ש שצריך וכמו  ראשון  בפסוק
בפסוק  שיכוון בעי לא כן  אם ק"ש קיום אינו

ראשון .

לבית ועיין  והנהגות עובדות בספר 
מרן בהיות פעם שם: דאיתא ח "ג בריסק
קריניצא, הנופש בעיירת זצ"ל הגרי"ז 
זמן קצת ולאחר  בלילה בחדרו התנמנם
לישון ילך שאולי לא ואמרתי אותו  הערתי
את  לומר  זצ"ל  הגרי"ז מרן התחיל  במיטתו .
והיה  פרשת את אמר  ואח"כ ויאמר פרשת
התנמנם  ושוב שמע. פרשת את אמר ואח"כ
אותו הערתי כאשר זמן  לאחר קמעה. ונרדם
לחדרו שילך  שכדאי לו ואמרתי פעם שוב
ושאלתי  הנ "ל . בסדר שוב שאמר לב שמתי

ענ מהסדר. משנה הוא מדוע כך, על  ה אותו
מובא  "הרי כדלהלן : זצ"ל הגרי"ז מרן  לי
צריכות  מצוות אם מחלוקת שזהו בספרים
בקריאת  אבל הדבר, נתברר  ולא לא, או כוונה
בודאי  המילים פירוש את מכוון  לא אם שמע
יש  שמע קריאת נקרא מה והנה יוצא. אינו
הוא  שק"ש אומרים יש הפוסקים, מח ' בזה
פרשיות  ב' שרק אומרים ויש הפרשיות, ג' כל
ובכל עד  משמע שרק אומרים ויש ראשונות
מהשינה  מתעורר  אני כאשר כן לבבך...ועל
הכוונות  בכל  לכוון  יכול  אינני ועדיין 
את  לקרוא מתחיל אני והנדרשות, הרצויות
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אחת  שיטה רק יש זה שעל  ויאמר פרשת
והיה  קורא אני ואח "כ  ק"ש שזה הסוברת
ק"ש  שזהו הסוברים פוסקים יותר יש שבזה
יכול ואני לגמרי ער  כבר אני כאשר ואח"כ
ראשונה  פרשה את קורא הנני אז היטב לכוין
ומכיון ק"ש". של  המצוה לכו"ע שבזה
לכן יצא למפרע שהקורא מובא שבהלכה

אבל הסדר, לפי שלא לקרוא הגרי"ז נוהג היה
ע"כ יצא. שלא ברור הרי כוונה בלי לקרות

הנ "ל . הספר דברי

הגרי"זוהנה דמרן  זה מסיפור המבואר 
ק"ש  מצות הוי המטה על  דק"ש סבר ז "ל 

כוונה. בעי ולכן 

h

˙ÂÎÂÒ‰ ‚Á· ‡È‰Â ˙ÂÓÈÏ˘ „ˆÓ ‰ÁÓ˘
˘¯„Ó· ברש כ"(הובא  במדבר  י "י צ"ט כי בסוכות "ח ) שמקריבין הכבשים ח 

צ לבטל  רציתי "הם שני ליום בפייט וכן תורה, שבמשנה הקללות ח
כ הגיד והטעם ותשעים. שמונה תוכחות בם קלוע ותשעים, שמונה ק "שיים

אדמו  זצללה "אבי ה "ר  את עבדת לא אשר  תחת כתיב בתוכחות כי א"ה
ע בעבודתם, שמחים שישראל שמחתנו זמן ובסוכות וגו' כ"בשמחה

עכ התוכחות, מהם ד ."מתבטלות

ÔÈÈ„ÚÂ שהקרבת דמשמע שמקריבין, הכבשים בשביל  הוא זה למה להבין יש
סוכה  ומצוות לבד  טוב יום שמחת משום ולא  זה גורמת הכבשים
נשואין, שמחת ענין כל וזהו השלימות. מצד באה שמחה דהנה ונראה ולולב.
ואיננו  גופא, פלג הוא לבדו האיש כי שמחה, בלי שורה אשה בלי והשורה
הרע חלק ונדחה מפסולת נקי הוא  כאשר  היא  האדם ושלימות שלם. אדם
הם  בקרבו שוכנים הרע חלקי ובעוד מחברת היא האדם צורת כי מקרבו,

כ שהגיד  וכמו החיבור, כל  את אדמו "מקלקלים אבי זצללה "ק לה "ר  ודייק ה,
הוא ."מש  ועומד  גרוע אגד  צריך לולב דאי (פח:) סנהדרין ס 

Â‰ÊÂ ז דאמרו [פירש "הענין ושמחה כפרה כ .) (מנחות חטאו "ל  שנתכפר דמי י
כ שפירש וכמו אדמו "שמח ]. אבי זצללה "ק נ"ר (תהלים הכתוב י')"ה א 

הוא . טעמא ומהאי דכי, מתרגם דטהור  שטהרת היינו דכית, עצמות תגלנה
קטורה  בני וכל ישמעאל  פסולת, מהם יצאה עדיין באשר  האבות והנה

מ שלמים, היו בעצמם שהם אף מיצחק ועשו ביכולתם "מאברהם, הי' לא מ 
וע שלימה, מטתו שהיתה יעקב כמו אחריהם בזרעם שמחה כ"להשפיע

כמ ליעקב לעולם מתיחסת בישראל  ל"השמחה (ירמי' ליעקב "ש רנו ו') א
ברש  איתא וכבשים ואילים פרים והנה כ"שמחה. ז' (במדבר כ"י י "א , ט)"ח

ע יעקב. כנגד  כבשים יצחק כנגד אילים אברהם כנגד בישראל"פרים השמחה כ
צ באמצעות באה ליעקב שכל"שמתיחסת ונראה יעקב. כנגד  שהם הכבשים ח

נסע ויעקב ברמז שבא  כמו ליעקב שמתיחס מחמת היא הזה החג  של  השמחה
וע וצ"סוכותה, שמחתנו, זמן הוא  לשמחה."כ אמצעים הם הכבשים ח

‰‡¯�Â שהיתה השנה כל של  העבודות כל  מתקנין החג שבשמחת לומר עוד
בשמחה, הן כאילו השנה כל  עבודות ונחשבות השמחה, להן חסרה

צ"וע מבטלת וחגותם "כ  שכתוב וזהו לבד. החג  שמחת משום ולאו הקללות, ח
בשנ ימים שבעת לה' חג  ה."אותו

[Ï‡ÂÓ˘Ó Ì˘]
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ספר  בלקיחת  בממוניה מצוה  למיעבד לאיניש ניח"ל  גדר
נזיקין  איסור אי / מש"פ בפחות  נזיקין גדר / חבירו של
גדר  / מאכל  באילן רק תשחית  בל אי / מדאורייתא

לי  קים  בטענת  כללים  / לחברו אדם  שבין במצות  תשובה

ידי"נ  ˘ËÈÏ"‡מע"כ ıÈ·Â�È·¯ Ô‰Î‰ Ï‡ÈÏÓ‚ '¯ Á"‰‚‰¯‰

רשות עד"ש  בלי מחבירו  שלוקח  בספר
מצוה  למעבד  ליה שניחא בסתמא
למעבד עמוד  ראש לכפול  מותר  אי בממוניה,
דף*. הכפלת ע"י וכיוצ"ב ישכח שלא סימן 

בזה ל"נ אין אפי' הוה מזיק הלא הכי למעבד
ש"פ. היזק

מש"פ,באמתא. בפחות נזיקין  בגדר  צ"ע
מש"פ  פחות כולה התורה בכל 
רבים, לימים אפי' מצטרף במעילה אסור,
להשלים  אי"צ ישראל מש"פ פחות בגזלה
המבול דור וכמידת נהרג וב"נ דמוחלין
כל מש"פ פחות וגזלו  עני על התנפלו שרבים
כדין נהגו וכו ' פועלים לאכילת (אבל  או "א,
פרוטה  שוה בחבלה שהוא), בכל לאסור ב"נ
חיוב  דאין כיון לוקין מש"פ פחות ועל משלם
פחות  גם אסור  ברבית לב:), (כתובות ממון
מל "מ ועי' שם ובתוס' סא. (ב"מ  מש"פ
אזהרה  אית אי צ"ע בנזיקין אבל  רפ"ו ),
בכל שרי. לכתחלה אפי' א"ד  מש"פ, לפחות
מצינו לא בנזיקין  אבל  ול "ת מ"ע מצינו הנ "ל 
דחו"ב  רפ"ו הרמב"ם תשלומין. חיוב רק
לחיובי  ישלימנה בהמה דמכה קרא מביא
אזהרת  לא אבל הוה ממון  דבהמה נזיקין 

ל"ת. או  עשה

נראה שיטתב. ודעמי' והחינוך הרמב"ם
סשע"ח חו "מ  כטוש"ע דלא
וסמ"ע  ובב"ח בנזיקין איסור ל ' דכתבו 

חבירו . ממון להזיק אסור ישלם שאפי'

וגוזלוכ"נ  "בגונב  שם הלבוש דעת
אבל להלקותו , בלאו  גם עליו  לעבור החמירה
ולא  דאורייתא איסור  אלא אינו  במזיק
ליכא  נמי איסור  דאפילו לומר  ואין מלקות,
על להזיק ומותר  לשלם חייב הזיק שאם אלא
דיני  כל  התורה כתבה זה ועל לשלם, מנת
היא, דפשיטא מילתא הא שישלם, נזיקין 
אפילו תשחית בבל תורה אסרה דהא ועוד 

חבירו". בשל  וחומר קל  עצמו  בממון 

בלאכן ג. הרמב"ם הזכיר לא למה תימה
דעיקר דס"ל  וצ"ל בנזיקין , תשחית
מצוה  החינוך כמ "ש אילן  קציצית על קרא
מאכל אילני בקוצץ אלא מלקין  "אין  תקכט
ההשחתות  בשאר אבל  בכתוב, מפורש שהוא
מרדות  מכות והלא מרדות", מכת אותו מכין 

דרבנן .

פ"ז)ע"ע מזבח  (איסורי למלך  משנה
אלא  אינו  תשחית לא משום דאסר  "מאי
ענפים  לקצץ אבל משרשו עצמו האילן לקצץ
זה". איסור רמיזא היכא ידעתי לא וחריות

) הרמב"ם סרק והרי באילני התיר  פ"ו) מלכים
שמותר מועט דבר  אלא עושה שאינו ומה
לא  ואותו  תאכל ממנו כי דכתיב לקצוץ
ובשו"ת  וגו'. תדע אשר  עץ רק וכתיב תכרות
והערות  תשובות ליקוטי (ח"ד מישרים דובב
אילן מקצת בקציצת תשחית בל  בענין א)
קוצצין . אין  ד"ה ל"ו: ברכות מתוס' בהוכחה
הביא  שלא תימה אין הרמב"ם על ועכ"פ

בנזיקין . ב"ת
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במגיה ת"ל במל"מ כן בהדיא שו "ר 
מאילן חוץ דברים דשאר  ה"ח ) פ"ו (מלכים
פרנקל [ברמב"ם דרבנן, תשחית בל  רק הוה

בזה]. הדנים אחרונים להרבה ציין

וכללרבנוד . לכת הרחיק אבות בריש יונה
נראה  ולענ "ד  תגזל, בלא ליה
מאי  לא דאי למזיד שוגג בין  לחלק שצריכים
שיש  בתשמוש בעל או  שהזיק באומן תימה
שמיה. דכר  מאן גזל אבל נזק תשלומי דין
חו "מ יואב וחלקת ס"ה נז"מ מחנ"א (ע"ע

ס"כ).

סי'ככה  פ"ו (ב"ק היש"ש בהדיא כתב
חבירו מזיק אבל  כגזלן  הוי מסור  דדוקא ל )
חבירו ממון  מזיק מצינו דלא "תדע כן , אינו

לעדות". פסול  בידים

הב"חכ"ז אולם הנ"ל, הרמב"ם כשיטת
הארוך המרדכי בשם כתב סי"ב) סל"ד (חו "מ 
פי  על אף במזיד חבירו  של  ממון דמזיק
ר"י  כדעת וזה דחמס. רשע הוי לשלם שדעתו
מצינו וכה הכונס, ס"פ הפנ"י וכ "כ  הנ "ל 
בספר "נמצא וז "ל  (סתקס"ט ) קטן בתשב"ץ
מזיק  ישיבה ראש פלטוי רב קאמר  הכי חפץ
ומפורסם  גמור  מזיק מבעיא ולא לעדות פסול
בפני  ואמר  לחבריה דסני אינש אפילו  אלא
והא  רשע הוי לך ומזיקנא אזילנא עדים
הני  כך על  ישראל  נחשדו לא רבנן דאמור
דצוח היכא אבל  ושתיק ליה דסני מילי
והוא  לעדות פסול ליה) מזיק (דקא בפרהסיא
ישיבות". בשתי דינו  נפסק וכן לשבועה הדין

*

א]נמצא . ונזיקין מזיק בגדר  שיטות ג'
איסורא  דהוה ב] לעדות. ופסול  גזלן דהוה
ותשלומין . ממון חיוב רק דהוה ג] דאורי'.
הביאו לא ונו "כ  שבשו "ע להדגיש יש בכ "א
עדות  לפסול והב"ח המרדכי התשבץ דעת
דרבנן אפי' רשע הוה דלא דס"ל וע"כ  מזיק

ודעמיה. ב"י יש"ש חינוך מרמב"ם כמוכח 

[אות עודה. הנ"ל דכל  תשובה בנוגע נפ"מ 
אדם  בין  חיוב ומלבד  ל "ת הנן  א]
המנחת  וכביאור  שמימי חיוב גם יש לחברו
פ"ב  כאן בר"מ "מבואר  שסד) (מצוה חינוך
וכו ' מכפרין יה"כ  ולא התשובה אין  ט' הלכה
כתב  וכן וכו ' לחבירו אדם שבין עבירות אבל 
חבירו ופייס הגזילה החזיר ואם הרהמ"ח
לפני  תשובה ולעשות להתודות צריך  מ "מ 
שתים  כי בפי"א כאן  בר"מ כמבואר השי"ת
דעושה  לחבירו חוטא אם עושה רעות
צריך ע"כ ית' אלקיו פי המרה וגם לחבירו
כ "ז מועלת אינה התשובה אך כאן  לתשובה

נתקן". לא לחבירו  שחטא שהחטא

חיוב אבל רק יש להנ "ל  בנזיקין 
רוצה  אם ואפי' לחברו. אדם בין  תשלומין
אולי  טעם איזהו בשביל  חברו ממון להזיק

תשלום. חיוב רק כאן אין 

דברהרמב"םו. כתב תשובה הלכות בריש
היזק  על להתודות שצריך  פלא
ומחוייבי  דין בית מיתות מחוייבי "כל ממון
בלקייתן או  במיתתן להן מתכפר  אין מלקות
החובל וכן  ויתודו , תשובה שיעשו  עד 
לו ששילם פי על  אף ממונו והמזיק בחבירו 
שיתודה  עד  מתכפר  אינו  לו  חייב שהוא מה
מכל שנאמר  לעולם כזה מלעשות וישוב

האדם". חטאות

מכלהכ"מ רבינו  לה דמפיק "מאי תמה
להאי", מייתי היכא צ"ע האדם חטאות
לא  ולמעיין  בס"ז , מציאה מצאו אחרונים
ספרי  ז "ל  ונזיקין, מזיק בנוגע מילה נזכר
שבינו ממה האדם חטאת "מכל  נשא זוטא
ואם  הגזלות", ועל הגנבות על  חברו לבין

מנ "ל ? הם ידע לא הכ"מ

מכלוכנראה ל "נגם האדם חטאות
גם  אזהרה אינו אם כי ממנה, ללמוד להכ"מ

כאן . אין  חטאת

לרמב"ם מיהו מזה סתירה ישנו  באמת
חבירו מזיק דומה "אינו ט  פ "ה ומזיק בחובל 
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חבירו ממון  שהמזיק ממונו , למזיק בגופו
לו נתכפר  לשלם חייב שהוא מה ששלם כיון 
חמשה  לו  שנתן  פי על  אף בחבירו  חובל אבל 
אילי  כל הקריב ואפילו  לו  מתכפר אין דברים
עד עונו נמחל ולא לו מתכפר  אין נביות

לו". וימחול הנחבל  מן שיבקש

[שממנה הלחם אחר מצד הקשה משנה
דבהל ' גב על  "אף דידן] ק' גם ליישב יש
את  דהגוזל  ז "ל  רבינו  כתב פ"ב תשובה
לנגזל ירצה אם אלא לו מתכפר  אינו חבירו 

הגזילה. לו  שהשיב פי על אף אותו  ויפייס

עבירה י"ל מאותה דנתהנה גזלן  דשאני
בעל ממנו שלקח  לנגזל הרבה שציער  ועוד 
מהיזק  נתהנה שלא הממון מזיק אבל  כרחו
הנאה  באה לא ולמזיק לו  שהזיק אלא ההוא
כיון הנגזל  כמו הניזק כך כל  נצטער  לא ממנו
כאן ז"ל רבינו כתב ולכך די היזקו  לו ששלם

מיד". לו שנתכפר

הל 'א"כ בריש מש"כ  שגם לפ"ז  י"ל 
גדול בהיזק מיירי להתודות שצריך  תשובה
בקרא  רבינו ליה כלל  ושפיר  חבירו , שמצטער 

האדם. חטאת מכל

(אמשטרדם בספר החיים" "צרור
זצ"ל יעקב חיים רבי ספרדי לגאון  תצ"ח)
בין לחלק והעלה טובא בזה האריך מצפת
פיוס  שצריך  למזיד  בתשלומין  דדי בשוגג נזק

עי"ש. וווידוי

שתלוי י"ל הלח "מ  כמ "ש בזה דהנוקדה
כנ "ל . לכו"ע דאור ' הוה שאז חבירו  בצער

היזק כעתז . לגרום דידן  לשאלה נחזור
מש"פ. פחות

מב"ק חזינא  ראיה שמביאים אחרונים
חבירו של  פרתו  אזן וצורם מטבע בשף צח .
דקיי"ל לדידן  ראיה אינו ולענ"ד דפטור,
ובמחנ"א  בשיט"מ, עי"ש דגרמי מדיני דהוה

ס"ד). (נז"מ

מתוס'החכמת דייק ז  סשס"ג שלמה
הוי  לא דמעיקרא "כגון  זר ) ד "ה ל: (כתובות
ועתה  יותר  מעט  או  ש"פ אם כי בה
אי  ואפילו  פרוטה שוה אינה קצת שנתקלקלה
דשוין כיון  מ"מ פטור  חסר  לא וזה נהנה זה
התם  כדאמרינן בכל  מיחייב אז שהוא כל
יתירתא  היקיפא לי גרמת את דא"ל  משום
שחרוריתא  משום או הנאה בכל  מיחייב
סיים  הח"ש בכל". לכו "ע מיחייב דאשיתא

דין . חידוש שזה

כ :בגלהש "ס ב"ק לתוס' ציין אתר  על 
פ"ג  ואבדה (גזלה המלך בשער כן . כ' שלא
שלא  דמה למדחי "איכא תוס' על  כתב ה"ד)
משום  הוא [הנ"ל] כיצד בפרק הכי תירצו
דהו כל  דבפחת אמרינן  לא דע"כ  דס"ל 
בדחסריה  דוקא אלא הכל  את עליו  מגלגלין

שו"פ.

שם)מיהו (כתובות הרא"ש בתוס' גם
שאינה  פי על  "אף בולט בלשון  כתוס' כתב
לכלב  קצת חזיא לחוץ , מקיאו  אי פרוטה שוה
דהוא  בכל  לבעלים חסרון ואיכא והואיל 
לי  גרמת את התם כדאמרינן  בכוליה מחייב
דאישתא  שחרותא משום או  יתירא היקיפא
למ "ד אפילו  בכוליה מחייב החסרון ומשום

פטור". חסר  אינו  וזה נהנה זה

לטעוןחזינא ח . אדם שיכול  שחידש לח "א
מפקינן לא תפס ואי כתוס' לי קים
נזקקים  לא דלכו "ע בתרי, בזה ושגג מיניה,
בחדא  לא לי קים סברת וכן  משו "פ. לפחות
בפוסקים, חלוקים המון  בזה ויש נשנה מחתא
וגם  בתוס', בסברה קי"ל לטעון יכול ולא
ימצא  אחד  כל דא"כ  בפוסקים מובא שלא
לחייב  או  עצמו  לפטור יחידית סברה איזהו

סכ"ה. כבחו "מ  המכיון לזה ולא דינו  בעל

גאוןמה  בפסק לאחוז שיכול שם שקי"ל
מטע  האחרונים קדמון הפוסקים אם שאולי ם

ניתן שלא פשוט כמהו, פוסקים היו מזה ידעו
אחר לתוס' שסותר תוס' סברת על כן לומר

כמותו . פסקו  ולא וידעו ראו שכולם
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המוחזק בברכ"י  שיכול  מביא יז  שם
הסברא  שכתב יוסף נמקי כהרב לי קים לומר
לחוד . דנפשיה סברא הוי לא דודאי בסתם
על דדוקא ג' אות שם דוד בית הרב "וכתב
סע"ה  פת"ש וע"ע הכי". אמרינן הנמקי הרב
ערוך בעל שנקט כללים ושפיר שאסף. מה כ 
לומר בע"ד יכול "אם יג סעיף שם השולחן
והפרטים  הדיעות בזה רבו זה כפוסק לי קים
הארכנו לא לכן  בזה לסמוך נכון  יסוד  ואין
כפוסק  לי קים לומר  דאין וודאי זה אבל  בזה,
הובא  שלא בדיעה וגם רבים, נגד יחיד
לי  קים לומר  אין הש"ע בעלי ברבותינו
שהבע"ד הוא גדול כלל  זה וגם [או"ת],
בזמן אלא לי קים לומר  ביכולתו  אין  בעצמו
לא  דאל "כ  עמו יסכים מובהק חכם שאיזה
הדין יצא לא ומעולם דין לכל  חיי שבקת

לאורה".

אנשים ועכ"פ  ישנם הלא בדידן 
כנ "ל הכי למעבד  שפיר ולאו עלה שמקפידין 
לטוש"ע  ומכש"כ  הרמב"ם לשיטת אפי'
בפחות  ואפי' דאיסורא דהוה יונה ורבנו

ח"ש. הוה מש"פ

*

דניח "להערת* בכללא שליט"א הרי"מ  בני
בממוניה  מצוה למיעבד  לאיניש

חבירו של ספר  בלקיחת

ליטולעי' "מותר  ס"ד י"ד  סי' או"ח
מצאה  אם אותה שיקפל ובלבד  חבירו  טלית
ד"ניח "ל כללא משום והוא מקופלת".
שם  והוסיף בממוניה". מצוה למיעבד  לאיניש
של מספרים ללמוד אסור  "אבל  הרמ"א
אותם  יקרע שמא דחיישינן  דעתו  בלא חבירו 
דכללא  הרמ"א דעת ומבואר בלימיודו ".
נאמר לא בממוניה מצוה למיעבד דניח "ל 

ממונו . היזק במקום

דאף אמנם יד  סעיף השולחן ערוך  עי'
מקפידין אין בזמה"ז מ"מ הרמ "א לדברי

ע"ז . הבעלים

מחבירווהנה בית שכר  ד: פסחים במס'
שאינה  ונמצאת בדוק בחזקת פסח  בערב
לאיניש  ליה דניחא לבדוק חייב השוכר  בדוק,

בממוניה. מצוה למיעבד 

צריךונחלקו להרמב"ן בזה. הראשונים
מהשכירות  הבדיקה דמי לנכות המשכיר 
לא  בממוניה מצוה למיעבד  דניח"ל ,דכללא
צריך אין ולהר"ן ממוניה. הפסד  לגבי נאמרה
בממוניה  מצוה למיעבד  דניח "ל  לנכות,

עי"ז . ממון  יפסיד  אם אפילו 

דאינוובסי ' כהר "ן  המחבר  פסק תל"ז
אה"נ שם ולהרמ "א השכירות, מדמי מנכה
המשכיר לו מנכה אבל לבדוק, חייב השוכר 

הרמב"ן . כדעת השכירות מדמי

שו"ת ועי " בשם שהקשה סי"ד  מג"א
המחבר , בפסקי סתירה מו  סי' ישרים תומת
אותה" שיקפל "ובלבד פסק טלית דגבי
שיתקלקל ממוניה הפסד  חשש משום והיינו 
למיעבד לאיניש ניח "ל  נאמר  לא דע"ז טליתו ,
דאין פסק תלז בסי' ואילו בממוניה. מצוה
דניח "ל מהשכירות, הבדיקה דמי לנכות צריך
(אמנם  ממון . הפסד  במקום אפילו  וכו '
הרמ"א  פסק הא על הקשה בעצמו המג"א
חמץ. בדיקת גבי המחבר מדברי ספרים גבי
תמיהה, שום ליכא בעצמו  הרמ "א דעל  וצ"ב,
תלז בסי' לשיטתו שפיר  אזיל הרמ "א שהרי
ממון הפסד במקום שלא הוא וכו' דניח "ל 
כן . להקשות יש שם המחבר  לדברי ורק כנ"ל.
וצ"ב  ע"ז  מש"כ השקל במחצית ועיי"ש

כוונתו).

דהוא א ) חמץ בדיקת דשאני תי' במג"א
הוא  הספרים קלקול משא"כ מועט , הפסד 
דברי  הבאתי כבר (אמנם מרובה, הפסד 
בזמה"ז אבל  בימיהם, דכ "ז  השולחן הערוך 

ע"ז). מקפידין אין 

תמת ב ) ס' בשם המג"א הביא עוד 
ללא, מצוה שעת בין  לחלק הנ "ל  ישרים
ניח "ל אז מצוה, שעת דהוא חמץ דבבדיקת
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הפסד , במקום אפי' בממוני' מצוה למיעבד 
דטליתו נמצא מקפלו  לא דאי בטלית משא"כ 

בא  לא מתקלקל אז  המצוה, לאחר  הזמן ורך
לכאו ' (ולפ"ז בממוניה, מצוה למיעבד  ניח"ל
הוא  דהקרע מותר , בספרים לימוד ה"ה
בסי' לשיטתו דהרמ "א וצ"ל  מצוה, בשעת
הפסד , במקום לא הוא וכו ' דניח"ל תל "ז 
שרוצה  בנידו"ד א"כ  מצוה). בשעת אפי'
היינו ישכח, שלא כדי העמוד  ראש לכפול
אף  מצוה, בזמן  שלא ממוניה הפסד ג"כ
אי  אף הרמ "א לדברי י"ל וכן  המחבר, לפסק
לימוד על מקפידין  אין  דבזמה"ז נימא
בקרע  רק זהו בערוה"ש, כמש"כ בספרים

כנ "ל . מצוה בזמן 

*

אוועד"ש  בתחלת חול  דבר  לתת יאית אי
ספר . כיסוי סוף

בכלכמה ביותר  החמירו  זמנינו מרבני
בדברים  לפלפל וקשה ספרים לקדושת אשר 
שכדאי  אמרתי לכן בש"ס מקורות להם שאין 
בדור ההוראה מגדולי א' דברי להעתיק
ה"ה  לנושא, שלו  המיוחדת וההגשה שלפנינו
עג), סימן  ח"ב (שו"ת זצ"ל מהרש"ג הגאון
להניח מותר  אם השניה שאלתו  אודות וז"ל:
שאין בעלמא נייר או חול של אגרת בספר 
אפשר ולדעתו  בזה להזהר  מדקדקים העולם

הקודש. כתבי בזיון דהוי

רק הנה  להחמיר  נמצא לא בש"ס באמת
בימים  שהיה כמו הנכתבים בספרים
תורה  אבל תנ "ך , כותבים דהיו  הקדמונים

שבע"פ  דדברים כלל , כותבין היו לא שבע"פ
כותבין שהיו וכיון  לכתוב. רשאי אתה אי
אסור היה לכן עכ "פ חומשין  בקדושת אותם

חול . דבר עליהן להניח

תושבע"פ אבל אפי' שמדפיסין  עתה
שהרי  בעלמא קוף מעשה רק שהוא בהדפסה
הסובב  והוא המדפיס הוא העכו"ם הרוב ע"פ
כ "כ , קדושה בו אין ההדפסה של המאשין
היינו בזה גם להחמיר  דיש דנהי נראה ועוד 
לייחד דאין דהיינו וביחוד , בקביעות
רק  הוא אפי' קודש כתבי של ספר לכתחילה
במקרה  אבל  חז "ל , לדברי בסיס להיות נדפס
ספר בתוך שמניחין  לפעמים שמזדמן בעלמא
כמבואר כ "כ , קפידא אין  חול  של אגרת
ובין קביעות בין חילוק שיש בסנהדרין

בעלמא.במקרה 

כתבי וא "כ ולקבוע לייחד  דרק י"ל 
בזה  רק חול  לדברי בסיס כמו  שיהיה קודש
לכתבי  בזיון  כמו הוי דזה להחמיר, יש
שמניחין בעלמא במקרה אבל הקודש,
שנדפס  ספר  בתוך קצת דוחק במקום לפעמים

בזיון . כאן אין חול , של  אגרת

המדקדק ואפילו נפש שבעל  נימא אי
הוי  לא דעכ"פ בזה גם להזהר צריך במעשיו
לא  איסור  עכ"פ אבל  הקודש, לכתבי כבוד 
במקרה  כן  שעושה במי לגעור ואין הוי,

עכ "ל . בעלמא

כמובא ואם  הדפסה בגדר חולקים יש כי
בסוף  להניחו  ועכ "פ דפח"ח, וש"א בשד "ח 
תורה  דברי עליהם שאין  אחרונים בדפים או 

כלל . שאלה כאן  אין 
וכט"ס החוה"ש בברכת

ñ¼½ôê ëš¼−

תשעו  ולברכה לטובה עוכ"י  הקב"ה יחדשהו אלול חודש מברכים עש"ק

h
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מביאלא  האדמו"ר

ג"ח הלכות" "עיוני מחה"ס

בני-ברק רמת-אהרן,

ההלכה  לבין הנביא  שמואל נזירות בין השייכות בענין
המברך" מן יותר העונה "גדול של

הי"ו  מדרשנו בבית  השיעורים למשתתפי שנאמרו דברים
תשע"ו  מרחשון  י"ב  - נזיר מסכת  סיום במסיבת 

ע"ב)במשנה א. (ס"ו  נזיר  דמסכת בתרא
כדברי  - שמואל היה נזיר תנן:
י"א) א' (שמואל -א' שנאמר  נהוראי, רבי
רבי  אמר  [וכו ']. ראשו על  יעלה לא "ומורה
ודם  בשר של  אלא מורה אין והלא יוסי,

יעו"ש. עכ "ל  [וכו '],

ביארובפירוש  (שם) לרמב"ם המשניות
שמואל היה אם בידיעתינו  התועלת וכתב:
או כשמואל", "הריני שאמר  למי לא, או נזיר 
שאמרנו כדרך  - מתאריו  תואר שתיאר 

עכ "ל .‡)בשמשון ,

ע"ב)ובגמ' ס"ו (שם אתר  על התם
ורבי  יוסי רבי של  ודעתם דבריהם איתא

מן יותר  'אמן ' העונה גדול גבי נהוראי
המברך .

כללהאחרונים ב. שבדרך כך , על  עמדו  כבר
שדברי  הוא, התלמוד  סדר
וכאן שם, במשנה מש"כ בנידון  עוסקים הגמ '
שמואל נזירות בין שייכות כל  אין לכאורה
יותר העונה "גדול  של  ההלכה לבין - הנביא
אין שאמנם בפשטות, ותירצו המברך ". מן
אך המאמרים, בתוכן  שייכות שאין נמי הכי
ורבי  נהוראי רבי פליגי שבמתניתין מאחר 
מחלוקת  מובאת הגמ' בדברי לכך יוסי,

תנאי. תרי הני בין נוספת

איכא איברא ,ג. אולי הדרוש דרך  על דהנה
שייכות  בנמצא יש דאכן למימר

________________

דלילה", "כבעל מנוח", "כבן כשמשון", "הריני שהאומר: ע"ב) ד' (נזיר התם דתנן להא הכוונה א.

שמשון. נזיר זה הרי עיניו", את פלישתים  שנקרו "כמי עזה", דלתות שעקר "כמי
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ÔÎÂ˙ ÔÈ· Ì‚- המשנה מאמרÔÎÂ˙Ïדברי
שלאחריה. הגמ'

עצם דהרי ד. על לעיין מקום יש לכאורה
הנביא  שמואל של  הנזירות חלות
(כ "ח במתניתין תנן לעיל דהרי אמו, חנה ע"י
ואין - בנזיר  בנו את מדיר "האיש ע"ב)

בנזיר". בנה את מדרת האשה

בגליוןוהגאון ה. זצ"ל  איגר עקיבא רבי
כתב: מתני') ד "ה (שם הש"ס
"ותדור בפסוק שמואל-א' ריש ברד"ק עיין 

נדר".

י"א)והמעיין  פסוק (שם הרד "ק בדברי
איך תמה, אני בזה"ל : התם דכתב את יראה
שלא  ועוד , נזיר . שיהיה - בנה על נדרה חל
היה  ואפילו  עליו . הנדר  חל  ואיך  בעולם, היה
כ "ח נזיר - (במתניתין  אמרו הרי בעולם,
האשה  ואין  - נזיר  בנו  את מדיר  "האיש ע"ב)
לא  באיש ואפילו  בנזיר ". בנה את מדרת
"הלכה  שם) (בגמ' אמרו  אלא טעם, בו מצאו
הנדר עשה אלקנה כי תאמר , ואם בנזיר". היא
להשיב  יש [עלה מאשתו . ששמע אחרי כן גם
לא  דהכא [ותו, ראינו. לא זה חדא] -

(עדויות  דמתניתין  בלישנא למימר  מסתברא
משום  ראיה", אינו  - ראינו "לא מ"ב) פ"ב
שגם  - דהוה עובדה היא הכי אמנם דאם
הפסוק  הניח והיאך  אזי] הנדר, עשה אלקנה
הנדר עיקר לספור  שמואל) בספר  - (שם
שאינו חנה נדר  וכתב אלקנה] נדר  - [שהוא
אני  ויותר  רחוק. - זה תירוץ] [לכך  נדר .
לא  כי הדבר, בזה רז "ל  דברו לא איך  תמיה,
במדרש  לא דבר , שום בזה בדבריהם מצאתי

עכ "ל . בתלמוד, ולא -

מתקופת וכברו. עוד זו  קושיא על  עמדו 
רבינו וכגון  הראשונים, רבותינו

ט"ו)·)הרלב"ג  ז' (שמואל-א' שבפירושו
חנה, מתפילת למילף דבעינן בהא גם האריך
להודיע  הוא, התשיעי בזה"ל : כתב ובתוה"ד
החסד , צד  על  מהשי"ת מה דבר שהמבקש
כי  יקיימהו , שאלתו יתן שאם - נדר  שידור 
לו הגיע ההוא שהטוב - להאמין  יבוא בזה
ההוא, הנדר  בעבורו יקיים ולזה מהשי"ת,
- ˙ÂÓÂ˜Ó‰ ÂÏ‡· ¯„�‰ ÌÂÈ˜ ‰È‰ ‰ÊÏÂ

„ÒÁ‰ ˙¯ÎÊ‰ במקומות תמצא הסבה ולזאת ,
זה  מצאנו האופן . בזה נדרו  - נדר רבים

ולזה „)וביפתח‚)ביעקב  זולתם. וברבים

________________

בכמה  הגדולים בשם החיד"א כמש "כ - הרמב"ן רבינו של בתו] [בן נכדו גרשם , בן לוי רבינו הוא ב.

ק"ט). סי' ש' אות ט"ז, סי' ל' אות - ספרים ב'. סי' ל' אות ט"ו, סי' ג' (אות מקומות

רבי  פתח לישנא: כהאי ע"א) ע"ב (ח"א, בזוה"ק איתא ע"ה אבינו יעקב של נדרו גבי דהנה ג.

אבן  היא דא כ') כ"ח (בראשית אלקים " בית יהיה מצבה שמתי אשר הזאת "והאבן ואמר יהודה

עלמא אשתיל דמתמן - מקדשא שתיה בית אתבני עכל"ק.ועלה ,

[וגו'] ה' את דוד "ויברך י') כ"ט הימים -א' (דברי הפסוק על דהנה הרד"ק. בזה מש"כ נמי ויעוין

"אבינו" אבינו", ישראל "אלקי בזה"ל: (שם) הרד"ק פירש  [וגו'], אבינו" ישראל אלקי ה' אתה ברוך

בית  לבנות תחלה אמר אבינו שיעקב לפי הבית, בנין על - אבינו יעקב הנה וזכר ישראל. אל שב -

ובבראשית  אלקים", בית יהיה מצבה שמתי אשר הזאת "והאבן שם) (בראשית שכתוב כמו אלקים,

היה  שהוא - אביהם  ישראל זכרו - התנדבו אשר הנדבה שם על כי מפרש, א') ע' ויצא (פרשת רבה

נודרים  שיהיו - לדורות לאמר "לאמר", מהו לאמר", נדר יעקב "וידר (שם ) שנאמר לנודרים , תחילה

בו, אלא הנדר את תולה יהא לא - נודר שהוא מי כל לפיכך תחלה, בנדר פתח יעקב צרתם, בעת

עכ"ל.

הגלעדי, מיפתח דילפינן הא בארוכה שמבאר ל"א) ט"ז (שופטים  שם  הרלב"ג  בדברי ויעוין ד.

לפרסם  כדי - מה נדר לו שידור מהשי"ת, מה טוב שיבקש למי שראוי להודיע, בזה"ל: כתב ובתוה"ד

עכ"ל. בידו, עמון בני יתן אם - לה' נדר יפתח כי זכר, ולזה מאתו, הטובות כל כי האנשים  בלב
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זה  חנה שנדרה הנ "ל ) שמואל -א' (שם מצאנו 
וידמה  שילה] [במשכן המקום בזה הנדר 
שאין ואע"פ שמואל , אותו  קיים שכבר
גם  האיש ולא בנזיר, בנה את מדרת האשה
עדיין שמואל  נולד לא שהרי - האופן בזה כן
והמופת  האות לפרסום הנדר  זה חנה כשנדרה

עכ "ל . השי"ת, לה שעשה

שמצדוכוונתו נמי הכי שאין  למימר,
דא, כגון  לנדר 'חלות' אין - נדרים הלכות

לפרסם אב  כדי רק נעשה זה שנדר מאחר ל 
בהשי"ת, ÂÓÈÈ˜Ïהאמונה ˘È ÍÎÏ זה שהרי ,

ית"ש  אלוקותו את לפרסם להנודר דומה
הנדר לקיים שחייב ודאי שאז  הדין, בעלמא
כל באופן ית"ש אלוקותו  את ולפרסם -

שהוא.

בספרי ומצינן ז. גם זו  לקושיא תירוצים עוד 
וכגון שלאחמ "כ , הדורות גדולי
- משה משאת שו"ת בעל  משמיה דאיתא הא
(הלכות  הרמב"ם על  ישראל מחנה שבספרו
הרמב"ם  דפסק את מביא הט"ז) פ"ג נזירות
לפיכך היה, עולם נזיר הרמתי "שמואל (שם)
חנה  כבן  הרמתי, כשמואל הריני - האומר 
עולם", נזיר  זה הרי באלו , וכיוצא [וכו']

טובא. מילתא ותמיהא התם: כתב ועלה
האיש  הי"ג) פ"ב שם (רמב"ם דקי"ל חדא,
את  מדרת האשה ואין  - בנזיר בנו את מדיר 
נזיר דמסכת (במתניתין  נהוראי ורבי בנה,
מדכתיב  דשמואל] [נזירות לה גמר מ"ה) פ"ט
על יעלה לא "ומורא י"א) א' (שמואל-א'
ולא  - מדברת היא חנה מילתא והך ראשו",
שהוסיף  במה קשה, ותו אישה. אלקנה
דהאומר הנ"ל) - נזירות (הלכות ז"ל הרמב"ם

נזיר זה הרי - הרמתי' כשמואל  ,ÌÏÂÚ'הריני
בעינן דהא קשה] ולכאורה הרמב"ם. [עכ"ד
כיון - כלל חייל לא זה ונדר הנדור , דבר

הדירתו שנו "נ‰)דהאשה ואחר  עכ"ל. ,
[דשמואל עינו  ראתה יען מסיק: בארוכה,
[שיהא  בכך רצונה היה [חנה] שאמו הנביא]

לכן ] לה', ˜Ï·Èנזיר - ÂÈ˙Â�˘ ÏÏÎÏ ÚÈ‚‰˘Î
˙Â¯ÈÊ� ÂÈÏÚישראל מחנה הספר עכ "ל  ,(Â.

כתב ובשו"תח. מ"ט) סי' (יור"ד יהודה בית
בזה"ל : הנ"ל הקושיא לתרץ
דכיון שאני, חנה גבי דהתם לומר , ואפשר
זרע  לה שיתן ה' מאת ובקשה עקרה דהיתה
הוה  נפקדה, ואח "כ  - נזיר  שיהיה תנאי על 
יש  וכן  הנזכר . תנאי על ה' נתנו  כאלו  ליה
מדבר מעשר לתת שנדר  אבינו , ביעקב לומר

________________

הקושיא  את לתרץ אפשר ריהטא לפום  דהנה היא: השניה זו בקושיא דבריו כוונת ולכאורה ה.

אולם  הנביא, שמואל בנה על נזירות' 'חלות חנה בכח היה שלא נמי הכי אין שאמנם הראשונה,

רצון  את לעשות כדי בנזירות עצמו שנהג  לכך הביאו אם , כיבוד במצות הנביא שמואל של רצונו

במתניתין  התם איתא לכך שמואל" היה "נזיר היתה בפועל הדברים  ומציאות מאחר ועתה, אמו.

בנזירות. ולנהוג כשמואל להיות עצמו  מחייב - וכדומה כשמואל" "הריני שהאומר

(שם ) וכתב אחת תיבה עוד שהוסיף הרמב"ם רבינו לדעת הכי למימר אפשר דאי ודאי הא ברם,

נזיר זה בעינן עולם "הרי "דהא להקשות יש לדבריו שהרי עולם"], "נזיר דין עליו שחל - [והיינו "

הקיים  לדבר - אחרינא למילתא לדמותו צריך - הנדר שיחול שכדי [והכוונה, הנדור" חל דבר שכבר

מדינא  נזירות יכול עליו היותר לכל [ומאז הדירתו" דהאשה כיון - כלל חל לא זה "ונדר לכן], קודם 

יכול  לא אבל בפועל, הדברים  מציאות היתה שכך משום - שנה נ"ב למשך נזירות נדר עליו לחול

עולם ']. 'נזיר דין עליו לחול

[שנלב"ע  ג"ח משה" "משאת שו"ת בעל זצ "ל מרודוס ישראל משה רבי מהגאון הוא זה ספר ו.

מאלכסנדריה  אליהו רבי הגאון בנו שכתב - ח"ב אליהו" "קול שו"ת בסוף נמצא והספר ת"ק], בשנת

תקמ"ד]. בשנת [שנלב"ע זצ "ל
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כ "ב) כ "ח  (בראשית שאמר  - לעולם בא שלא
עכ "ל . לך ", אעשרנו  עשר  לי תתן  אשר  "וכל

משה ובשו"תט . רבי מהגאון  משה באר
זצ"ל ירושלמיסקי Ê)נחום

נוסף  תירוץ מצינו ז ') ס' חכמים (כבוד
בנזיר שמואל  בנה שהדירה חנה ÈÏÚÂבזה"ל :

‰"·˜‰ Ì‚Â ‰ÊÏ ÌÈÎÒ‰מוכח וממילא ,
טענתה  היתה וזה בנה, בחינוך ג"כ דחייבת
התפללתי  הזה הנער "אל כ "ז ) א' (שמואל-א'

שאלתי", את [לי] ה' ˘‰ÌÈÎÒויתן ‡ˆÓ�
È�· ˙¯ÈÊ� ÏÚ ˙"È˘‰על חייבת אני וממילא ,

עכ "ל . לכשיגדל ], נזיר  שיהא [כדי בחינוכו  כן

רבותינווילפינן י. רוב של  מדבריהם אנן
היה, הנביאה חנה שנדר  הנ "ל 
זה  בנה את אזי - בן ותלד  תוושע שאם
שכשיגדל כזה באופן  יחנכו  להוולד העתיד 

לה'. נזיר  להיות מרצון  עצמו על ÔÎ‡Âיקבל
ÌÏÂÚ ¯ÈÊ� ‰È‰Â ˙‡Ê ÂÈÏÚ Ï·È˜˘ - ‰Â‰ ÍÎ.

שחלות ועליא. ולומר, להוסיף צריכים כרחך 
ÂÎÂ�ÈÁהנדר ÔÙÂ‡ ÏÚכך ידי על  היה

אותו והפר  - לזה התנגד  לא אלקנה שבעלה
- אדרבה אלא שמעו, ·Â·Ïביום ¯„�‰ ÌÈÈ˜,

מסיק  וכן  ע"א) (ע"ט נדרים במסכת וקיי"ל 
וגם  הי"ט) פי"ג נדרים (הלכות הרמב"ם
(שם  בשו"ע פסק וכן רל"ד) סי' (יור "ד  הטור 
זה  הרי - בלבו המקיים וכתב: מ "א) סעיף

אם  לפיכך מופר . אינו - בלבו והמפר קיום,
ואם  ולקיים. לחזור  יכול זה הרי בלבו , הפר 
אם  אלא ולהפר לחזור יכול אינו  בלבו, קיים

עכ "ל . דבור, כדי בתוך  חזר

הסמיכות והשתאיב. היא שזו  למימר  איכא
הגמ ', למאמר המשנה דברי בין
היה  דנזיר  הלכתא האי במתני' שחזינן שאחר
בלבו , הנדר שקיים אביו  מכח וכו' שמואל 
כסתם  נחשב אינו - בלבו הנדר  שקיים וזה
לענין מענין אזי דברים, שאינם שבלב דברים
חז "ל מאמר נמי אתא - ענין  באותו

גבי הלכתא אחרלאשמעינן "אמן " עניית
נחשב אינו  שודאי הברכה, Î„¯‚‡שמיעת

‰˙ÂÁÙ נחשב אינו  ואף שבלב, דברים כסתם
‰ÂÂ˘ ‡‚¯„Î תיבות את הוציא כאילו  שהיא

רבה  עילאה בדרגא היא אלא בפיו , הברכה
המברך". מן  יותר  - העונה "גדול של

התוה"ק ואסיים  שזכות בברכה,
תביא  הנזיר, בתורת העוסקת דא דמסכתא
(דברים  מהימנא רעיא משה ברכת שתתקיים
נזיר ולקדקד יוסף לראש "תבואתה ט "ז ) ל "ג
שבזכות  רבתי) (בראשית חז "ל  כדרשת אחיו"
שיבוא  נזכה - היין  מן הצדיק יוסף נזירות
יוסף  בן משיח זה - לבוא לעתיד  בראש
דידן במהרה דוד , בן למשיח  תחילה שיבוא

אכי"ר .

h

________________

תקע"ו. בשנת ונלב"ע שבפולין, ובקילץ באסטרלנקא וכן - שברוסיה בקאמינקא רב היה ז.
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התורה  על רנה קול ספר מחבר

ליקוואוד  משה, זכרון המדרש בית

שמך  את וליראה לאהבה לבבינו ויחד
לבבינובברכת ויחד  מתפללין רבה אהבה

והק' שמך את וליראה לאהבה
כ "א) עמוד היראה (עמוד לשון  מרפא בספר 
פ' ברמב"ן  כמבואר מיראה גדול  אהבה דהא
זכור מדת כי ג"כ  הוא ואמת וז"ל ז') (כ' יתרו
ממדת  היוצא והוא עשה, במצות רמזו
העושה  כי הרחמים, למדת והוא האהבה
עליו , מרחם ואדוניו לו אהוב אדוניו מצות
למדת  והוא תעשה, לא במצות שמור  ומדת
מעשות  הנשמר  כי היראה, ממדת ויוצא הדין
מצות  ולכן  אותו, ירא אדוניו בעיני הרע דבר
כמו תעשה, לא ממצות גדולה עשה
ועושה  המקיים כי מהיראה, גדולה שהאהבה
גדול הוא אדוניו  רצון  ובממונו בגופו
אמרו ולכך  בעיניו, הרע מעשות מהנשמר
יהיה  זה ומפני תעשה, לא ודחי עשה דאתי
דין בו ועושין גדול  תעשה לא במצות העונש
במצות  דין  בו  עושין  ואין  ומיתה, מלקות כגון 
וציצית  לולב כמו במורדין, אלא כלל עשה
היו שסנהדרין עושה, איני סוכה עושה, איני
עד או  לעשות עליו שיקבל  עד אותו מכין 
תחלה  הקל לבקש לן  והוי עכ"ל נפשו  שתצא
שמך . את ולאהבה ליראה לבבינו  ויחד ולומר 

האיךונראה להקשות יש דהנה
במס' קתני הא השם יראת על מתפללין
הכל חנינא רבי אמר  ע"א כ "ה דף מגילה
(עקב  שנאמר  שמים, מיראת חוץ שמים. בידי
שאל אלקיך ה' מה ישראל ועתה י"ב) י'
להקשות  יש וכן עכ"ל ליראה אם כי מעמך 
ובכן שמבקשין נוראים ימים של  התפלות על 
והא  וכו ' עמך  ישראל על  אלקינו  ד ' פחדך  תן 

. שמים בידי אינו  שמים יראת

ד 'ונראה מצוה בסה"מ הרמב"ם דהנה
להאמין שצונו  היא הרביעית והמצוה כתב

נהיה  ולא ממנו  ולהפחד  יתעלה יראתו
ביאת  נירא אבל בקרי ההולכים ככופרים
ו) (ואתחנן יתעלה אמרו והוא עת  בכל ענשו
שמצות  דהיינו  עכ"ל תירא אלקיך  י"י את
אם  לבא שיוכל  מעונש לפחד הוא השם יראת
יסוה"ת  מהל ' בפ"ב אבל  ציוויו , על  יעבור
הזה  והנורא הנכבד הקל וז "ל  כתב הל "א-ב'
ואהבת  שנאמר אותו וליראה לאהבו מצוה
תירא. אלקיך  ה' את ונאמר  אלקיך , ה' את
בשעה  ויראתו, לאהבתו  הדרך  היא והאיך
הנפלאים  וברואיו  במעשיו האדם שיתבונן 
ערך לה שאין חכמתו מהן  ויראה הגדולים
ומפאר ומשבח אוהב הוא מיד קץ ולא
כמו הגדול  השם לידע גדולה תאוה ומתאוה
חי, לקל  לאלקים נפשי צמאה דוד שאמר
הוא  מיד עצמן  האלו  בדברים וכשמחשב
קטנה  בריה שהוא ויודע ויפחד  לאחוריו  נרתע
לפני  מעוטה קלה בדעת עומדת אפלה שפלה
שמיך אראה כי דוד שאמר  כמו דעות, תמים
עכ "ל תזכרנו  כי אנוש מה אצבעותיך מעשה
הרמב"ם  (וגם ליראה לבא שהדרך  שכתב הרי
ע"י  הוא יראה) ואח"כ תחלה אהבה כתב
חכמת  מזה ויכיר  בראשית במעשה התבוננות
כתב  ולא קץ ולא ערך  לא לה שאין השם
שיבואו מהעונשים לפחד הוא ליראה שהדרך 

השם. לציוויי ישמע לא אם עליו 

ובקנאת ותי' הרמב"ם על במפרש
אחד יראה, מיני שני שיש סה"מ  על  סופרים
הארץ  עמי יראת והיא העונש יראת הוא
ברפ"י  הרמב"ם (כמ "ש השכל וקטני והנשים
אטו הגמ ' שהק' דאף ונראה תשובה מהל'
כתב  הרמב"ם והא זוטרתי מלתא יראה
היינו וקטנים נשים לע"ה הוא העונש שיראת
שמא  שיראין מדרגות) יש העונש ליראת שגם
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או ממון  יחסרום או  בניהם או אותם ימית
והשנית  עדן  גן  ינחילם שלא או גהנים שירשו

האמיתית הוא יראה שהיא הרוממות יראת
שהאדם  בזה ויכיר הקל במעשה כשיתבונן
פסוקים  משני ליה וילפינן  שפלה, בריה הוא
מביאה  שהיראה דכתיב ב') (י' עקב בפ' אחד
(ו ' ואתחנן  בפ' והשנית המצות כל  לעשיית
אלא  המצות בכל  נצטוינו שלא שמורה כ "ד )
את  לעשות ד ' ויצונו כדכתיב ליראה להביאנו 

אלקינו . ד' את ליראה האלה החקים כל

א'גם  שער  תשובה בשערי יונה ברבינו 
כתב  ט "ז  שבאות יראה מיני שני שיש מבואר 
הדאגה  הוא התשובה בעיקרי החמישי שעיקר 
באות  אבל  עונותיו, מעונש ויפחד  ידאג כי
שיבוש  הבושה הוא הששי שעיקר  כתב כ "א
ר ' שבירך כמו המקום לפני עבירות לעבור 
כ "ח דף ברכות במס' לתלמידיו  זכאי בן  יוחנן
עליכם  שמים" "מורא שיהא רצון יהי ע"ב
בפכ "ד ישרים המסילת וגם ודם, בשר כמורא
במדרגה  סמוך שהוא חטא יראת מדרגת ביאר 
הרוממות  יראת שהוא הקודש ורוח לקדושה
בד"ה  בפ"ד ביאר העונש יראת כן  שאין מה
השכר בענין  הוא הנה ההמון לכל  ההערה אך 
החודש  בברכת הביאור  וזהו וכו ', והעונש
שיראת  חטא ויראת שמים יראת שאומרים
הוא  חטא ויראת העונש יראת הוא שמים
למה  העירו  כבר (המפרשים הרוממות יראת

שמים). ויראת תורה אהבת לבקש חוזר 

בןוהנה  חנינא ר ' תנן  ט ') (ג' באבות
לחכמתו קודמת חטאו שיראת כל אומר  דוסא
ר ' בשם יצחק ר' והק' מתקיימת חכמתו
ירא  בור אין ה') ב' (אבות תנן הא ישראל
קודמת  יראה שתהיה יתכן  והאיך  חטא
ביאר ל "ג) (ט"ו במשלי הגר"א והנה לחכמה,
אין יראה אין אם י"ז ) (ג' באבות המשנה
שאם  היינו יראה אין  חכמה אין  אם חכמה
חכמה  אין  ואם חכמה אין  העונש יראת אין 
שיראת  דבריו פירוש הרוממות יראת אין 
שיהיה  א"צ ולזה לחכמה קודמת צ"ל  העונש

הארץ  עמי ואפילו מעונש שיפחד להבין  ת"ח
יראת  להשיג אבל אותו מבינים וקטנים נשים
זוכה  אדם כל  דלאו חכמה צריך  הרוממות
הרמב"ם  כמ "ש הרבה בהתבוננות אלא לזה
מה  ולפ"ז ע"ש, הל"ב תשובה מהל' בפ"י
בור שאין  היינו  חטא ירא בור  אין שאחז"ל
לא  ולהגר"א הרוממות יראת להשיג יכול 
שצריך ר "ל  שהמשנה ישראל ר ' קושית קשה
העונש. יראת היינו לחכמתו קודם חטא יראת

הוא ונראה  הרוממות יראת שהביאור 
כשמכיר שפלה בריה עצמו את שמרגיש
יותר , עוד  מתבייש חוטא אם ולכן  ד' גדלות
הבורא, מגדלות הרבה עוד מרוחק הוא דעתה
מהריחוק  שירא חטא ירא הביאור וזהו 
ואף  שיגיענו  מהעונש רק לא יגרום שהחטא
עדן בגן  מדרגתו מ"מ עונשו שיקבל  אחר
ישרים  המסילת ביאר וכן מחבירו  פחות יהיה
נכוה  אחד כל  ע"ה) (ב"ב שאחז"ל מה בפ"ד
מטעם  זה אין  כי וז "ל  חבירו של  מחופתו
וכו ', הדעת בחסירי רק תפול אשר  הקנאה
השלימות  מן  חסר עצמו  ראותו מפני אלא
שהשיגה  כמו להשיגה יכול שהיה מדריגה

עכ "ל . חבירו

כמ"ש עוד הוא הרוממות ביראת ביאור
משה  דברי לבאר  י"ז ) (כ' יתרו  בפ' המלבי"ם
את  ישראל  בני שראו  אחר  תורה במתן
עמנו אתה דבר  ואמרו  הלפידים ואת הקולות
תהיה  ובעבור וגו' תיראו  אל משה להם השיב
תמוה  והוא תחטאו לבלתי פניכם על  יראתו
שכונת  אמר ושוב תיראו אל  להם שאמר
וכתב  יראה, להם שיהיה היה הקב"ה
פניכם  על יראתו תהיה ובעבור  המכילתא
מגיד תחטאו לבלתי וכו ' פנים בשת זה יראתו
וביאר חטא יראת לידי מביאה שהבושת
בקולות  אליהם בא שהקב"ה המלבי"ם
זה  ועל העונש יראת להם שיהיה וברקים
הרוממות  מיראת נעבוד  אנו ישראל בני אמרו 
משה  להם השיב זה ועל  תפחידנו  ואל
תבואו ואח"כ העונש יראת צריך  שתחלה
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ולכן גדולה מדרגה שהוא הרוממות ליראת
הרמה  לשון פירוש אתכם נסות לבעבור כתיב
גדולה  למדרגה אתכם מעלה העונש שיראת

. יתברך  מרוממותו  לירא שתוכלו  מזו 

פי וביאר על הרוממות יראת המלבי"ם
מהמו "נ שהביא או"ח שו"ע ריש הרמ"א
שהקב"ה  בלבו  שמצייר תמיד  לנגדי ד ' שויתי
תמיד עליו  עומד  המלכים מלכי מלך שהוא
על מלעבור  יבוש ולכן  מעשיו כל ורואה
אלא  מהחטא יראה אינו העונש ויראת דבריו 
בשעה  אלא ואינו  ייענש שלא עצמו יראת
הוא  הרוממות יראת אבל  נסיון  בפני שעומד 
יבוא  שלא נסיון  בשעת שלא אף שעה בכל
דבריו . אלו יתברך , כרצונו שלא דבר  לעשות

ברכות ונראה במס' שאחז"ל מה שזהו 
(משלי  תמיד  מפחד אדם אשרי ע"א ס' דף
בשע"ת  וכתב כתיב תורה בדברי י"ד) כ "ח 
שהוא  פי על אף פירוש: כ' אות א' שער 
לא  אולי תמיד, לפחד  עליו  יש ועוזב מודה
למדרגות  צריכה כי התשובה, חוק השלים
להשיג  יום בכל אומץ ויוסיף רבות.
יצרו , עליו  יתחדש אולי יפחד  גם המדרגות,
השם  יראת ויוסיף עת, בכל ממנו  וישמר 
לעזרו השם אל תמיד  ויתפלל  תמיד, בנפשו
כתב  וכן עכ"ל מיצרו ולהצילו התשובה אל 
זה  על  והנה בד "ה פכ"ד ישרים המסילת

נאמר .

יונה הברכת לרבינו  בהגהותיו  אברהם
דלכן כתב כ"ב אות השער מאור הנקרא
קל מי אשר בהקדמה אומרים בסליחות
כמעשיך יעשה אשר ובארץ בשמים
ויבשת  עשהו  והוא הים לו אשר וכגבורותיך
נאמר מה אומר  הנ"ל כל ואחרי וגו ' יצרו ידיו
לשוב  שרוצה פירוש וכו ' מרום יושב לפניך 
ר ' הרה"ג פירש וכן הרוממות, יראת מפני
ר "ט עמוד המועדים (מאורי סולובייציק דוד 
מעשה  בפיוט  למה אלקינו) מעשה ד "ה
ותחבולותיו אנוש מעשה אבל מוסיף אלקינו 
ליוצרו יצור  בין  דמיון  שאין  פשוט  והא

הנ "ל הרמב"ם על  מיוסד זה שפיוט  ופירש
מלך שהוא ד' בגדלות שמתבוננים שאחר
אביון מלך שהוא עצמו  בשפלות מכיר עליון 
כתב  (וכן ונפחד  לאחוריו  נרתע הוא ומיד 
בשם  רי"א עמוד  נוראים ימים על רב בשלל
שני  שמוסיפים עליון מלך הפיוט על  הגרי"ז 
להיפך שם כתוב אבל  אביון מלך של  חרוזים
הוא  ולכאורה ד' גדלות מכיר  שמקטנותו 

טעות).

ליראת ויראת שייכות לו אין הרוממות
ד ' את דרשו חז"ל דהא לזה וראיה העונש
ויראה  חכמים תלמידי לרבות תירא אלקיך
יראת  אם כי העונש יראת אינו  חכם מתלמיד
שפלותו יראה הצדיק שאם שירא גדלותו,
יוחנן ר' מאמר  וזהו ממנו , יתרחק ופחיתותו
לתלמידיו ע"ב כ"ח דף ברכות במס' זכאי בן 
מורא  שתהא רצון  יהי להם: אמר  כשבירכם
לו אמרו ודם. בשר  כמורא עליכם שמים
תדעו , ולואי להם: אמר - כאן עד  תלמידיו:
אדם  יראני שלא אומר : עבירה עובר  כשאדם
עונש  יראת אינו  אדם מבני היראה והרי עכ "ל 
יראה  צ"ל  כן  להתבייש שיבוא יראה אם כי

מהקב"ה.

הגר"א וידוע  מרבו  מוולזין הגר "ח  מורא
לשון וזה [288 ,214 עמוד הגאון  [ספר
על הגר"א לביאור  בהקדמתו  מוולזין הגר "ח 
כל מרתע בו  דברי מדי דצניעותא ספרא
ר ' בנו שכתב התיאור הגאון בספר ועי' גופאי
הגר"א  אצל אביו עם ביקורו על  יצחק
נקשו הגר"א חדר  יד על  הגר"ח שכשעמד 
ולכן רבו, מאימת אבא של  ארכובותיו 
"לפניך". שחטאנו חטא על בוידוי מוסיפים

י"לעתה יראה סוגי שני שיש שביארנו 
שהכל מגילה במס' חנינא ר ' שאמר שמה
שיראת  היינו שמים מיראת חוץ שמים בידי
ע"י  באה שזה שמים בידי ג"כ הוא הרוממות
ואיש  וחכמתו , ומעשיו ד ' בגדלות התבוננות
ולכן זאת, את יבין לא וכסיל  ידע לא בער 
לאדם  החונן  להקב"ה להתפלל  דוקא צריך
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קשה  ולא מרוממותו, קצת שיראהו דעת
אהבה  בברכת שמים יראת על מתפללין האיך 
פחדך תן  ובכן נוראים ימים ובברכת רבה
שכל הרוממות יראת על  שמתפללים משום
(ויכול יתברך , גדולתו  ויבינו  ירגישו העולם
דעת  להם ד ' שיתן אחרים על גם להתפלל 
להתפלל א"א נמי הכי ואין  גדולתו), להשיג
(שו "ר שמים בידי אינו שזה העונש יראת על 
כתב  הוא שגם ד ' דרוש עקב פ' נחל  בערבי
העונש  יראת ורק שמים בידי רוממות שיראת

אדם). בידי

לשוןולכן  המרפא קושית קשה לא
ולמה  מיראה גדולה אהבה דהא שהק'
לבבינו ויחד  רבה אהבה בברכת אומרים
ליראה  להיפך  ולא שמך  את וליראה לאהבה
שמה  מש"כ  לפי אבל שמך , את ולאהבה
יראת  להרגיש הוא, עליו שמתפללים
מדרגת  אחר  רק באה אינו  זו  יראה הרוממות,
יסוה"ת  מהל ' בפ"ב הרמב"ם כמ"ש האהבה
וברואיו במעשיו האדם שיתבונן  בשעה
שאין חכמתו מהן ויראה הגדולים הנפלאים
וכו ', "אוהב" הוא מיד קץ ולא ערך לה
הוא  מיד עצמן  האלו  בדברים וכשמחשב
בריה  שהוא ויודע "ויפחד " לאחוריו  נרתע
פירש  שכן  שו"ר עכ "ל  וכו ' שפלה קטנה

הגר "א). (סידור יצחק השיח 

השיבנוהאבודרהם  בברכת בשמו"ע
לפניך שלימה בתשובה והחזירנו לבאר  כתב

להיו סייענו  לשוב התחלנו  אם ת כלומר 
שאמרו דרך  על וזהו  לפניך שלימה בתשובה
מסייעין לטהר  בא ע"ב) ל "ח  (יומא רז"ל
שההתחלה  נראה דבריו פירוש עכ"ל אותו
ד ' ביד אינו שמים שיראת לעשות אנו צריכין 
להשיג  אותנו יסייע שהקב"ה בקשתינו  אבל 

הרוממות. יראת

במס'והנה  (וכן  כ "ה דף מגילה במס'
קמיה  דנחית ההוא קתני ע"ב) ל"ג דף ברכות
והנורא  הגבור  הגדול  הקל אמר : חנינא, דרבי
סיימתינהו ליה: אמר  והאמיץ. והחזק האדיר

לאו אי תלתא, הני השתא דמרך  לשבחיה
כנסת  ואתו  באורייתא משה דכתבינהו
ואת  להו, אמרינן  לא אנן ותקנינהו, הגדולה
הגמ ' כתב כן  ואחרי וכו' האי כולי אמרת
מיראת  חוץ שמים בידי הכל  חנינא ר ' אמר
שני  הגמ' הביא למה אבן הטורי והק' שמים
בידי  הכל ענין  מה ביחד  חנינא ר ' של  מימרות

תירץ. ולא המקום שבחי לריבוי שמים

הרוממות ועל שיראת שכתבנו מה פי
תפלה  ע"י דוקא לו ובאה שמים בידי הוא
בגדלותו לההתבונן  דעת לו יחונן  שהקב"ה
שזהו י"ל אדם בידי הוי העונש יראת ורק
האיש  שאותו  משום המאמרים שני סמיכות
הגדול הקל  ואמר  חנינא ר' לפני שהתפלל
בודאי  והאמיץ והחזק האדיר והנורא הגבור
ולא  הקב"ה של ממעלותיו שזהו  מכיר היה
ר ' היה דא"כ  התבוננות בלי כן אומר  היה
מבין שאינו כיון  כן  יאמר שלא מוכיחו  חנינא
חנינא  ר' הוכיחו שמ"מ אלא שאומר, מה
זה  ועל  הקב"ה של שבחיו  כמסיים דנראה
פירוש  שמים בידי הכל ואמר  חנינא ר ' הוסיף
הוא  שהקב"ה מבין שאתה זה דבר אפילו
הוא  הכל ואמיץ חזק אדיר נורא גבור  גדול 

מהקב"ה.

כלוהנה קתני ע"א ט "ז  דף חגיגה במס '
בא  שלא לו רתוי קונו  כבוד  על חס שלא
זה  אמר: יוסף רב וכו', היא מאי לעולם
רבי  דאמר  יצחק. כדרבי בסתר . עבירה העובר
דוחק  כאילו בסתר  עבירה העובר כל  יצחק:
אמר כה ס"ו) (ישעיהו שנאמר שכינה, רגלי
איני  רגלי. הדם והארץ כסאי השמים ה'
אדם  רואה אם הזקן : אלעא רבי והאמר 
שאין למקום ילך - עליו מתגבר שיצרו
שחורין , ויתעטף שחורין  וילבש אותו , מכירין
שמים  שם יחלל ואל  חפץ, שלבו מה ויעשה
ליה  כייף דמצי - הא קשיא: לא - בפרהסיא
עכ "ל ליצריה כייף מצי דלא הא ליצריה,
אינו ליצריה כייף מצי דלא היכא פירוש
שעושהו הטעם שהרי השכינה רגלי כדוחק
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ד ' ידיעת מחשיב שאינו  משום אינו בסתר 
שיהיה  רוצה שאינו בסתר עובר  הוא אלא

ד '. חילול

מר 'רש "י  מביא ע"א י"ז  דף מו"ק במס'
לעבור מתירו  אילעא שר' שח"ו גאון  האי
וילך שחורים שילבש היה כונתו אלא עבירה
ירצה  ולא לבו  יכנע כן ידי ועל אחר  למקום
פי' וכן  בדבר) ערב ואני (וכתב לעבור עוד
ע"א, מ' דף קידושין  במס' תוס' והביאו  ר "ח 
משמע  לא שהגמ ' עליו הק' חגיגה במס' תוס'
יצרו לכוף לו  אפשר שאי רואה שאם ופי' כן
הרי"ף  והנה העבירה, ויעשה אחר למקום ילך
דלא  כתבו ע"א י"ז  דף מו "ק במס' והרא"ש
מתגבר שיצרו אע"פ אלא אילעא כר ' קי"ל
שמים  בידי הכל דקי"ל יצרו  לכוף  חייב עליו
כתוס' שלומדים (משמע שמים  מיראת חוץ
ר ' הרה"ג והק' ור"ח) גאון האי כר ' ולא
בביאורי  הערות קובץ ספר  (סוף זצ"ל אלחנן
הרי"ף  מדברי דנראה ח ') אות ז ' סי' האגדות
דחוץ  הא ליה לית אילעא שר' והרא"ש
יסוד זהו  דהא הוא גדול  ותימה שמים מיראת
בטוב  לבחור  לאדם נתונה דהרשות התורה כל

בצ"ע. והניח בהפכו  או 

ר 'ותי' גם דודאי חדשים מגדים בספר 
בטוב  לבחור  בחירה לאדם שיש מודה אילעא
שאדם  אלא היצר מפיתויי עצמו ולשמור 
ממנו שמסירין  עבירות כך  כל לעשות יכול 
כייף  מצי לא של למצב בא וממילא הבחירה
למצב  עצמו  שהביא על  ייענש ומ "מ  ליצריה
קי"ל דלא והרא"ש הרי"ף כתבו  זה ועל  זה
אופן בכל יכול שאדם אלא אילעא כר'
הרבה  נשקע כבר  אם אף בטוב לבחור

שר ' חדשים המגדים לדברי נמצא בעבירות
במציאות  שייך אם פליגי חנינא ור ' אילעא
עוד ליצרו  לכוף יוכל  שלא למצב יבא שאדם
יכול שאדם בפרעה בתורה דמפורש וקשה
דכתיב  מלשוב אותו  שמונעין כ"כ לחטוא

חנינא. ר' יפלוג והאיך  לבו את ד' שחיזק

הרי"ף ועל כונת י"ל לעיל  דברינו  פי
אדם  שיכול מודי דכו"ע אחר , בדרך והרא"ש

א  ליצריה, כייף דלא למצב שר 'לבא לא
והנה  תפלה, מהני אם פליגי חנינא ור' אילעא
יכול אינו  לכו"ע העונש יראת על להתפלל 
ודלא  כהמהרש"א נימא (אי אדם בידי דזהו 
להתפלל יכול אם פליגי אבל כהחזו"א)
הרוממות  ליראת לבא עיניו  ד ' שיאיר 
שיש  סובר  אילעא שר' מעבירה להרחיקו
אופן בשום ליצריה כייף מצי דלא מציאות
מן שיסייעוהו יתפלל אם אף שבעולם
בידי  הרוממות יראת שגם שסובר השמים
לעשות  אחר  למקום שילך סובר  ולכן אדם
שיראת  חנינא כר' קי"ל  אבל  העבירה
להתפלל יכול וא"כ שמים בידי הרוממות
למקום  ילך  למה וא"כ  יעבור  שלא שיסייעוהו
שיאיר לד' יתפלל  אלא העבירה ויעשה אחר
המלבי"ם  שכתב (ואף מלעבור  ויתבייש עיניו
שיוכל קודם תחלה העונש ליראת שצריך
לו שיהיה יתכן  מ "מ  הרוממות, יראת להשיג
אינו העונש יראת אם אף הרוממות יראת
והקבלה  הכתב כתב וכן  מלחטוא, מעכבו 
טבעם  שמזג אדם בני שיש י"ב י' עקב
השכליים  בדברים שכלם בעין להשקיף
הרוממות  יראת השגת נוח  ולהם האלקיים

בדרשותיו). הר"ן כמ"ש

h
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כצבי  רץ  מח "ס

אנזליס לוז

אלול  חודש
רצון ימי - התשובה חודש 

שלחז"לא. כחודש אלול  חודש את הגדירו
ביותר המסוגל  זמן  – רצון" "ימי

בתשובה. לחזרה

זמןהמקור החודש ימי של  להיותם
לילה  וארבעים יום בארבעים נעוץ תשובה
שהשליך לאחר במרום רבינו  משה ששהה
כדי  העגל , חטא בשל  הראשונות הלוחות את
הכפורים, ביום שבסופם, הקב"ה, את לרצות
שלימה  בתשובה ישראל  בני ששבו  לאחר 
"סלחתי  כ) יד, (במדבר ואמר הקב"ה נתרצה
הלוחות  את לקבל ישראל בני וזכו כדברך",

השניות.

שתחילתם מיני אלה, יום ארבעים אז ,
הם  הכפורים, ביום וסופם אלול חודש בראש
להתחרט האדם על ייקל  בהם תשובה, ימי
השנה, במרוצת שעשה הרעים מעשיו על 
מחדש  עצמו על  ולקבל  עוונותיו , על לשוב

כשורה. להתנהג

רמזים ואף מצאו כבר רשומות דורשי
לדודי  "אני התנ "ך : בפסוקי לכך  וסימוכין 
תיבות  ראשי – ג) ו , השירים (שיר לי" ודודי
להיות  מקובלת "התשובה זה שבחודש אלול .
קרוב  דודו ואז  בתשובה דודו אל  קרוב לבו
ברורה  (משנה מאהבה" תשובתו  לקבל  לו
אלה, תיבות ארבע תקפא). סימן  תחילת
שמספרם  יו "ד , באות אחת כל המסתיימות
לארבעים  רומזות לארבעים, מצטרף הכולל
אלול חודש מראש לתשובה, שנועדו  הימים
אלקיך ה' "ומל  נוסף: רמז הכיפורים. יום עד 
– ו) ל , (דברים זרעך" לבב ואת לבבך את
מסייעים  זה שבחודש אלול. תיבות ראשי

וכן : התשובה. על  השמים מן לאדם
ומתנות  לרעהו  איש מנות "ומשלוח
תיבות  ראשי – כב) ט , (אסתר  לאביונים"
גם  מרבים אלול שבחודש לומר  אלול .
התשובה  עם שהצדקה מפני צדקה, בנתינת
[ושלשה  הגזירה. רוע את מעבירין והתפילה
הדברים  לשלשת רומזים אף אלו  רמזים
"ותשובה  תוקף": "ונתנה בתפילת הנאמרים
– הגזירה" רוע את מעבירין וצדקה ותפילה
ומל דודים. רינת לתפילה, רומז לדודי, אני
רומז לאביונים ומתנות לתשובה. רומז ה'

לצדקה].

ז "ל :רמז  האר"י בשם מובא נוסף
ושמתי  לידו  אנה והאלקים צדה לא "ואשר 
– יג) כא, (שמות שמה" ינוס אשר מקום לך
הוא  זה חודש כי לרמוז, אלול. תיבות ראשי
שעשה  החטאים על  תשובה לקבל  רצון עת
על שגם בזה, נרמז  עוד  השנה. בכל  האדם
לעשות  צריך  צדה, לא ואשר – השגגות

זה. בחודש תשובה

בחינת ויש במשמעות ביאור  להוסיף
"ימי  הם מה אלול, חודש של רצון" "ימי
אלו ימים דוקא מדוע להבין יש וכן רצון ".
בכל וכי רצון ", ו "ימי תשובה" "זמן  הם
לאחר בתשובה לחזור חיוב אין השנה

בחטא. שנכשלים

הכיצד  - התשובה  פעולת

חשובות יש ב. נקודות שתי על  לעמוד
התשובה: בנושא נוספות

בתורה ראשית, תשובה למצות המקור
- ל ) פרק (דברים נצבים בפרשת נמצא
אלקיך ה' עד  "ושבת לבבך", אל "והשבות
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וכפי  שם, הפרשה ובהמשך בקולו ", ושמעת
המצוה  "כי הפסוק: את הראשונים שביארו
היא  נפלאת לא היום מצוך  אנכי אשר  הזאת
מצות  על שהכוונה – היא" רחוקה ולא ממך 

זו . בפרשה האמורה התשובה

(מכות וכבר הירושלמי דברי ידועים
"טוב  פינחס, רבי "אמר ו ) הלכה ב פרק
שהוא  טוב הוא למה ח), כה, (תהלים וישר"
יורה  כן "על טוב, שהוא ישר  הוא ולמה ישר 
שאלו תשובה. דרך שמורה בדרך", חטאים
"חטאים  להם אמרו עונשו, מה חוטא לחכמה
לנבואה  שאלו  כא). יג (משלי רעה" תרדף
"הנפש  להן אמרה עונשו, מהו  חוטא
שאלו ד). יח , (יחזקאל תמות" היא החוטאת
אמר עונשו, מהו חוטא הוא בריך לקודשא
דכתיב  היינו  לו, ויתכפר תשובה יעשה להן
דרך לחטאים יורה בדרך , חטאים יורה כן על 
פועלת  כיצד  לבאר ויש תשובה". לעשות
או במחשבה רק בפועל המתקיימת זו מצוה
חרטה  בצירוף [כמובן בדיבור היותר לכל 
ישוב  שלא שלימה לתשובה מפורשת וקבלה
במעשה  שנעשתה עבירה לבטל לכסלה],

בפועל .

כב,שנית, (ב"ר חז"ל בדברי מבואר
שיר מזמור  את שורר  הראשון שאדם כח)
וז "ל : בתשובה, החזרה ענין  על  השבת ליום
נעשה  מה לו אמר הראשון , אדם בו "פגע
ונתפשרתי, תשובה עשיתי לו  אמר בדינך ,
כך אמר פניו , על  מטפח  הראשון  אדם התחיל
יודע, הייתי לא ואני תשובה של כוחה היא
שיר "מזמור  ואמר  הראשון אדם עמד מיד
מפורש  מאידך, אולם וגו'". השבת ליום
ספר כתב "דוד  – ב) (יד , בתרא בבא במסכת
אדם  ידי על זקנים, עשרה ידי על  תהלים
אברהם  ידי ועל  צדק מלכי ידי על הראשון ,
ידי  ועל  ד"ה (שם וברש"י משה", ידי ועל
עשר אחד וכל למשה, "תפלה כתב: משה)
ש"מזמור זה לפי ונמצא כסדרן ", מזמורים
עשר אחד בין  הוא השבת" ליום שיר 

אמנם  מי מאד , תמוה ומעתה שם. המזמורים
הראשון אדם תשובה, שעניינו  זה מזמור  אמר

רבינו . משה או 

רצון" "ימי  של המשמעות

מעטבתחילתג. נרחיב הדברים, ביאור
המיוחדת  המשמעות אודות
המוגדרים  הזמנים הם ומה רצון ", "עת של 

רצון". כ"עת

רצוןישעיהו "בעת אומר: הנביא
קב, (סנהדרין חז "ל  ודרשו  ח), (מט עניתיך"
ואף  לטובה". מזומנת "עת כך : על א)
הראויה  שעה היא רצון " ש"עת לכך, הסמיכו 
רבי  משום יוחנן  רבי "אמר לתפלה: יותר
יד) סט, (תהלים דכתיב מאי יוחי, בן שמעון 
עת  אימתי רצון ", עת ה' לך תפלתי "ואני
יוסי  רבי מתפללין. שהציבור בשעה רצון 
בעת  ה', אמר  "כה מהכא: אמר חנינא ברבי

א). ח, (ברכות עניתיך" רצון 

מבוארים עתים רצון" "שעת של נוספים
בתפלת  זהיר אדם יהא "לעולם חז"ל : בדברי
בתפלת  אלא נענה לא אליהו שהרי המנחה,
תפלת  זו  רצון "עת ב). ו, (שם המנחה"

עו). בראשית (אגדת המנחה"

(ראש בעשרת שדרשו  כפי תשובה, ימי
בהמצאו , ה' "דרשו  הפסוק: על  א) יח, השנה
עשרה  אלו  אבוה בר  רבה אמר אימת, ביחיד
וכן הכפורים". ליום השנה ראש שבין  ימים
על א) הלכה ב (פרק בכורים בירושלמי
כעשרת  "ויהי לח), כה א, (שמואל  הפסוק
בשם  חגיי רבי וימת, נבל את ה' ויגוף הימים
כתיב  אין ימים לעשרת נחמן, בר  שמואל רבי
הקב"ה  לו  תלה הימים, כעשרת אלא כאן
השנה  ראש שבין  ימים כעשרת ימים עשרה
וכן תשובה". יעשה שמא הכיפורים ליום
כב) (פרק זוטא אליהו דבי בתנא מפורש
את  מרפאת שהיא תשובה "גדולה וז"ל:
הקב"ה  נתן לפיכך מעונותיהם, ישראל
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ליום  השנה ראש שבין הימים עשרת לישראל 
בעשרת  שלימה תשובה יעשו שאם הכפורים,
יקבלם  הכפורים יום ועד  השנה מראש הימים

שלימה". בתשובה

האשמורת גם וזמן  הלילה חצות
רצון" ל"עת נחשבים הלילה של  האחרונה

במשנה  ומקור(עי' תקפא, סימן ברורה
"דסוף  – א) ג, בברכות בגמרא הדברים
עת  והוא הזה בעולם שט  הקב"ה הלילה

רצון".

אמת"ובביאור ב"שפת כתב הדברים
בשבת  "במנחה וז"ל: תרל "ד ), אלול , (חודש
והלא  רצון . ימי אלול  בחודש וכן  רצון, עת
הזמן . מן למעלה והוא שינוי בו  אין השי"ת
עת  שיש בהזמן , הוא שהשינוי הפירוש, רק
והשפע  הרצון  לקבל  יכול שהזמן  רצון ,
קודש  ובשבת מהזמן. שלמעלה מהנקודה
השבוע, ימי לכל  מהשי"ת השפעה שיש
בחודש  וכן שלמעלה. במה הזמן מתקשר
אז ולכן  החדשה, שנה התחדשות קודם אלול ,
הזה  בעולם גם להתדבק שיכולין  רצון עת
אומות  תפלתי, ואני ובמדרש שלמעלה. במה
שכשיש  פי' כו ', ושותין אוכלין  העולם
לגרמייהו , לקבל מגמתם כל להם, השפעה
שנותן ממה יותר בהרצון חפצים ישראל ובני
ומשתוקקין הרצון  ידי על  צורכיהם להם
הרצונות  וכל  כנ "ל . הרצון  בזה להתדבק
לאדם  שיש ברצון תלויים החול בימות
הרצון שהוא דרעוין , רעוא נקרא לכן בשבת.

כנ"ל". ממנו, באין הרצונות שכל

רצון"ומבואר "עת שמשמעות בדבריו,
רוחני  לכח  הגשמי האדם התקשרות היא
ובזמנים  זמנים, באותם שמתעורר עליון 
יותר קל  – אלול  וחודש בשבת מנחה הללו ,
העליון . הרוחני לכח להתחבר  הגשמי לאדם

ומעלותיה התשובה  של המופלא כוחה 

שקדמוהתשובהד . הדברים אחד היא
נד , (פסחים העולם לבריאת

תהלים  בספר שנאמר כפי ב), לט, נדרים א;
ארץ  ותחולל  ילדו הרים "בטרם ב–ג) (צ,
שובו ותאמר דכא עד  אנוש תשב וגו ', ותבל
ד"ה  שם (נדרים הר"ן וביאר אדם". בני
שעלו "כלומר , וז"ל: דברים) שבעה
העולם, שנברא קודם להבראות במחשבה
וכדאמרינן הם, בלא לעולם אפשר  שאי
אולם  לכל". קדמה ישראל  של שמחשבתן 
את  דחה (שם) אגדות בחידושי המהרש"א
שדברים  כפשוטן, הדברים את וביאר  דבריו ,

בפועל . העולם בריאת לפני נבראו  אלו

פוובסוגית (דף יומא במסכת הגמרא
התשובה: במעלת חז"ל האריכו  ע"א)
הכבוד , כסא עד  שמגעת תשובה "גדולה
ה' עד  ישראל  שובה ב) יד , (הושע שנאמר 
התשובה  שגדלות המהרש"א, וביאר אלקיך".
למליצים  זקוקה היא שאין בכך  היא
דיש  דמצינו  "משום שם: כדבריו  ופרקליטים,
דיש  דהיינו  למקום, האדם בין  אמצעים
האדם  תפלת מלהשמיע מקטרגין מלאכים
סנגורים  מלאכים ויש ב "ה, ית' לפניו 
ב"ה  לפניו התפלה להגיע טובים ומליצים
אינו דבתשובה כאן , אמר  ולזה הזכות, כפי
דהתשובה  אלא אמצעיים, כאן  דאין  כן,
לפניו כבוד  כסא עד ומגיע עולה עצמה

אמצעי". משום סיוע בלי ב"ה יתברך 

שלופשר האדיר הכח מנין הדבר ,
שהתשובה  משום שהוא יתכן – התשובה
כוחה  כלומר , העולם, בריאת קודם נבראה
התשובה  הטבע, בדרך אינה התשובה של 
לדרך מעל  הקב"ה של  מיוחדת בריאה היא
שהקב"ה  לפני שעוד  חדש, תהליך זהו הטבע.
יוכל לא שהעולם ראה, מיד עולמו, את ברא
הכין ולכן  תשובה, בלי הטבע בדרך להתקיים
או הר"ן, כשיטת במחשבה, או  מראש,
האפשרות  את המהרש"א, כשיטת במעשה
ולשוב  לטבע מעל  להתעלות הזאת המיוחדת

ובפועל . במעשה בתשובה
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הירושלמי ומעתה בדברי טעם נתווסף
ולנבואה  לחכמה ששאלו  לעיל שהבאנו
חסדו ברוב הקב"ה ורק עונשו , מה חוטא
התשובה  בריאת את וברא שהמציא זה הוא
מדוע  היטב ומובן הטבע. מן  למעלה שהיא –
צורך ואין  הכבוד , לכסא עד מגיעה התשובה
התשובה, את שיעבירו  ולמליצים למלאכים
מחוץ  הקב"ה של  מיוחדת תגלית שזו  לפי
בתשובה  ישוב אדם שכאשר  הטבע, לדרך
בבריאה  המדובר וכאשר  תתקבל. תשובתו
העבירות  מדוע קשה לא כבר  לטבע, שמעל
או לשגגות ונהפכות משורשן נעקרות
של התשובה למדרגת בהתאם לזכויות

החוטא.

רצון ימי - הנוראים והימים אלול חודש 

עת והנה ,ה. הם תשובה ימי עשרת כאמור ,
שזהו חז"ל כדרשת לתשובה, רצון

נאמר עליו  וכןהזמן  בהמצאו". ה' "דרשו
לפי  כמבואר לתשובה רצון  עת היא השבת
ליום  שיר ש"מזמור  לעיל  שהבאנו  חז"ל דברי
השפת  וכמש"כ  התשובה, על  נאמר השבת"
מסייע  "שבת תשובה) לשבת (ליקוטים אמת
מזמור שאמר הראשון באדם כמ"ש לתשובה
בתשובה", שנתקבל  על השבת ליום שיר 
טוב  המילה שכוונת המפרשים דברי
"להתוודות", במובן היא לה', "להודות"
ולעשות  להתוודות טוב השבת, שביום דהיינו 

תשובה.

הם ימי אלו  כי רצון, עת הם אלול
חטא  לאחר תשובה עשה ישראל שעם הימים
עם  ירד רבנו  ומשה בתשובה, שחזרו העגל ,

השניות. הלוחות

ד)תנא  פרק זוטא (אליהו  אליהו  דבי
ימים  אותם קורות את בהרחבה מתאר
על גזירה נגזרה שעה "מאותה באומרו:
הצער מתוך התורה את שילמדו ישראל
ומתוך הטלטול  ומתוך השעבוד ומתוך

להם  שאין  ומתוך  הדוחק ומתוך הטירוף
לשלם  הקב"ה עתיד  הצער  אותו ועל  מזונות,
הבא. ולעולם דוד בן  לימות שכרן להם
להר משה שעלה האחרונים יום ובארבעים
ותענית  צום יום גזרו התורה, את להביא סיני
ארבעים  סוף שהוא שבכולם האחרון וביום
שלא  כדי בתעניתם ולנו תענית גזרו יום
ועלו השכימו ולמחרתו  הרע, יצר  בהם ישלוט 
משה  לקראת בוכים היו ישראל  סיני, הר  לפני
בכייתם  שעלתה עד לקראתם בוכה היה והוא
של רחמיו נתגלגלו שעה באותה למרום,
בשרה  תשובתם, את וקבל ישראל על  הקב"ה
ונחמות  טובות בשורות הקודש רוח אותם
בשמי  אני נשבע בני לישראל, הקב"ה ואמר 
לכם  שתהא שלי, הכבוד ובכסא שלי הגדול 
לכם  ויהיה גדולה ולשמחה לששון זו  בכיה
לכם  ומחילה וכפרה סליחה יום זה יום

הדורות". כל סוף עד  בניכם ולבני ולבניכם

ז 'במהלך מאז  יום ועשרים מאה אותם
שינוי  ישראל  עם עבר הכיפורים, יום ועד  סיון
הראשונים, יום בארבעים במהותו . עצום
שעם  לאחר  תורה, מתן לאחר מיד  שהיו 
והיו נתעלו  ונשמע", "נעשה אמרו ישראל
הטבע. לגדר מעל ביותר  עליונות בדרגות
איבדו בתמוז בי"ז בעגל  כשחטאו כך  אחר
עד ירידה של  תהליך והחל דרגותיהם, כל את
לתפילותיו נענה והקב"ה בתשובה ששבו 
את  לקבל  ונאות רבינו משה של והפצרותיו
השניות. הלוחות את להם ולתת תשובתם
להר , עלה משה כאשר אלול, ר "ח יום, באותו
תהליך חדש, תהליך ישראל  בעם התחולל
שבו הכיפורים יום עד  וחרטה, תשובה של 
על להם ומחל בתשובתם הקב"ה להם נתרצה

העגל . חטא

ישראלנמצא  בעם החדיר רבינו  שמשה
קיימת  היתה שלא מהות התשובה, מהות את

מרא  אלו , ימים אז , ומיני אז. עד ש אצלם
נחשבים  הכפורים, יום לאחר ועד  אלול חודש

ורצון . תשובה לימי
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עשרה לפי  אחד בין  מדוע מובן זה
רבינו משה ידי על  שחוברו התהלים מזמורי
שביסודו השבת", ליום שיר "מזמור  גם נמנה
שאדם  הגם שכן  התשובה, ענין  מוזכר 
יסוד על  לו שנודע בעת אמרו הראשון 
ישראל" ב"עם התשובה יסוד אולם התשובה,
בין זה פרק נמנה ולכן  רבנו, משה בזכות היה

רבינו . משה ידי על שחוברו המזמורים

*

שכןעתה נופך , תוספת הדברים מקבלים
"עת  כי המבואר  לאור למדים נמצאנו
עליון רוחני לכח  ההתקשרות פירושו  רצון "
שהבאנו , כמו ואכן , זמנים, באותם שמתעורר
המסוגל כזמן  אלול  חודש ימי של  ייחודיותם
ומאז – העגל חטא לאחר היה לתשובה
ולכן רצון , ימי אלו ימים של  מהותם נהייתה
לדורות  ישראל לעם תשובה כימי נקבעו

עולם.

h

ÌÈ‰Ï-‡‰ ‰˘ÚÓ ÏÎ ˙‡ È˙È‡¯Â

È˙È‡¯Â וטוב ביה דכתיב דוד  זה כחוטא כטוב וגו' הא-להים מעשה כל את
א זוכר"רואי, אותו רואה שהוא מי שכל כהלכה רואי וטוב יצחק ר
עכ תלמודו ל ."את

˘¯„Ó‰ונ ביאור, צריך תמוה רז "הזה בדברי מצינו דהנה לבאר שדרשו "ל ל 
דהמע על  דואג  שאמר  רז "על ודרשו אתו וה' מקום "ה בכל  הלכה ל

ר א"כמותו יפה נמצא  כמותו, הלכה שגומר אתו שה' ניכר בזה יצחק "ל  ר 
נזכר אותו רואה שהוא מי שכל בהלכה רואי וטוב כמותו שהלכה מאחר

ולפ  כמותו, היא שהלכה מ"לתלמודו נראה אתחשיך "ז דוד כשמת בזוהר ש
שבע דתורה ונהורא נתרבו "סיהרא  זימנא ומההוא וגו, צדקתך ואמרו פ

עכ במשניות ל ."המחלוקת

Â�Î¯„Ïדהמע שהיה זמן כל כי כל"יתכן כי מחלוקת שום היה לא חי ה
נתרבה  מותו לאחר אבל כמותו היה שהלכה לתלמודו נזכר  הרואהו

המחלוקת:
[‰È¯‡ ·Ï]
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ליקוואד 

בעבורו  להתפלל דאסור נס של הגדר מהו
גרונואיתא את למוד ההולך ת"ר מב. בב"מ

במעשי  ברכה שתשלח רצון  יהי אומר 
ההולך) ד "ה ח : (בתענית במאירי ויעוין  ידי.
הפירות  שירבו  התפילה כוונת דאין שפירש
וכתב  עיי"ש. לסחורתו  בהם שיצלח אלא
שירבו להתפלל  יכול  דאינו  סיני) (הו' המגיה

מעש  על מתפללין דאין  כמוהפירות נסים ה
בירך כך ואחר  מדד  דקתני גופא שם דאיתא
דתפילה  משום שוא, תפילת זה הרי זו  ברכה
רש"י  אולם הטבע. את לשנות מועיל אינו
היא  שהתפילה כפשוטו למד  שם בב"מ

עיי"ש. הפירות שירבה

אסוראכן  דהלא צ"ע רש"י של פירוש
מאליהו המכתב דכתב וי"ל  נס בעד להתפלל 
כי  בזה"ל  (178 דף והטבע הנס בענין (ח"א
כל הוא נס הכל כלום והטבע נס בין אין 
הוא  רצונו זולת סבה שום לו אין כולו העולם
רצון היינו  נס לו קוראים שאנו זה רק
וממילא  בו הורגלנו  שלא ענין שיתהוה
את  בו ולראות להתעורר  בנו  פועל  החידוש
רצונו אשר  הוא טבע קוראים שאנו וזה ד ' יד 
נהיה  אשר  אחד אופן  שיתמיד  יתברך
.. האדם את לנסות מקום ויהיה בו  מורגלים
.. לטבע כוחות השי"ת מסר כי ליחשוב
היא  אלא כלל במציאות איננה הטבע ולפי"ז
מקום  לו שיהיה לאדם עינים כאחיזת רק
מפורש  זה וענין באמת. לבחור וגם לטעות
(שמתברך הברכה אין בב"מ  בדבריהם
בדבר אלא מצוי רש"י) מאליו, ומתרבה
הטועים  כדברי נאמר  ואם העין מן  הסמוי
קשה  הלא למציאות הטבע את יחשבו אשר 
בדבר נסים השי"ת יעשה למה וכי מאד
ההוא  לאדם ישפיע לא למה העין  מן מכוסה
שהטבע  בזה מפורש הרי הטבע דרך  פי על 
הסתר של  ענין רק אלא מציאות איננה

במה  אבל  לטעות שנוכל  בכדי עינים ואחיזת
למה  טעם שום שייך לא העין מן שסמוי
באופן ולא לנו המורגל  באופן דוקא יתרבה
אין שיהיה אופן בכל  הלא ואדרבה אחר
רצונו היא שמציאות כלל  הפרש ביניהם
עמד שכבר ומי .. מזה יותר  ולא יתברך
נסיון עוד שאיננו עד  הטבע של  זה בנסיון 
מן עמו  שיתנהגו  צריך  עוד  אין  כלל עבורו 
הנסים  מצויים כן  ועל זה הסתר מתוך  השמים
(תענית  דוסא בן חנינא ר ' דאמר  והיינו אצלו
אומר הוא וידלוק לשמן שאמר  מי כה.)
שום  רואה שאינו  פירוש וידלוק לחומץ
וממילא  והטבע הנס בין  בלבו עוד  הפרש
עכ "ל והחומץ השמן  להדלקה הם שוים
הברכה  אין יצחק א"ר שם בב"מ  איתא (והנה
בפ' שנ ' העין מן הסמוי בדבר אלא מצוייה
הברכה  את אתך  ד' יצו  ח כח : תבא כי
בזה"ל באסמיק בד "ה שם רש"י ופירוש
עכ "ל העין  מן  הסמוי דבר  לשון ליה דריש
שאין זו  למציאות קרא הוצרך למה לעיין ויש
סמוי  עוד  אינו  שכבר אחר נתרבה התבואה
אם  המציאות מהו  חזי פוק הלא העין מן
התבואה  מדד שכבר  אחר  נתרבה התבואה
הש"ס  דדרך בלוי הגרי"ז בשם דמטו  וי"ל 
תלוי  שהוא בדבר  אף פסוקים להביא הוא
מהו הקובע הוא גופא דהתורה במציאות

המציאות.)

המכתב ויש ב) של חידושו  על  לעורר
כלום  וטבע נס בין דאין  מאליהו 
שום  בו  אין העין מן  סמוי שהוא ובדבר 
בברכות  איתא דהלא נס בעד  להתפלל  חסרון
רצון יהי ואומר מעוברת אשתו  היתה נד.
ופריך שוא. תפילת זו  הרי זכר אשתי שתלד
רב  מתיב רחמי מהני ולא ס. בברכות הגמ '
בת  ילדה ואחר  כא) (ל: ויצא בפ' כתיב יוסף
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רב  אמר  ואחר  מאי דינה שמה את ותקרא
י"ב  ואמרה בעצמה דין לאה שדנה לאחר 
יצאו ששה מיעקב לצאת עתידין שבטים
זה  אם עשרה הרי השפחות מן וארבעה ממני
מיד השפחות כאחת רחל אחותי תהא לא זכר 
דינה, שמה את ותקרא שני לבת נהפכה
ועוד נסים מעשה מזכירין אין הגמ' ותירץ
דלאה  מעשה אימא ואיבעית הגמ ' תירץ
ימים  שלשה כדתניא הוה יום ארבעים בתוך
יסריח שלא רחמים אדם יבקש הראשונים
שיהא  רחמים יבקש ארבעים ועד  משלשה
או "ח משה באגרות משה ר ' והוכיח  זכר ,
אף  אסור  בזה"ל בדבר  ד "ה קיא ס' ח "ב
כמפורש  נס השי"ת לו  שיעשה להתפלל 
זכר אשתי שתלד רצון יהי שעל ס. בברכות
הקשה  שוא תפילת זה הרי מעוברת כשהיא
מעוברת  כשהיתה שהתפללה מלאה הגמ '
שהיא  לאה אף אלמא נקבה שתהיה בזכר 
להתפלל לה אסור  שהיה הקשה מהאמהות
הורגלו וגם נס להעשות היתה שראויה אף
אין שתירץ אף ולכן  בנסים והאמהות האבות
גם  תירץ שהוא שמשמע נסים מעשה מזכירין 
לאה  רק הוא להתפלל רשאה שהיתה מה על 
הוא  אולי וגם הדורות בכל דוגמתה שאין 
בתרא  תירץ סובר  בלאה וגם שדנה הדין מצד
זה  דהיה לתרץ והוצרך רשאה היתה שלא
זה  מכל ומבואר עכ"ל וכו' יום ארבעים בתוך
במעי  הולד כגון  העין מן  הסמוי בדבר שאף
(ע' נס בעד להתפלל אסור בכה"ג אף אמו
תשס"ט תכ"ה קונטרס בהמאור  שכתבתי מה
המדרש  וע"ע נס, על תפילה בענין ס"ח  דף
כיצד תנינא שם דאיתא ו עב: ויצא פ' רבה
שתלד רצון  יהי ואמר מעברת אשתו  היתה
ינאי  ר' דבי שוא תפילת זו  הרי זכר  אשתי
אמר מתניתא הדא המשבר על  ביושבת אמרי

ה  על  אף פזי בן יהודה המשבררבי על  יושבת
יח : (ירמיה דכתיב הוא הדא להשתנות יכול 
בית  לכם לעשות אוכל  לא הזה הכיוצר  ו )
בידי  אתם כן היוצר  ביד כחמר  הנה ישראל
את  שיצר לאחר  הזה יוצר מה ישראל בית

כן עושה אני אף אחר  ועושה שוברו הכד
בד"ה  שם יוסף העץ (עיין המשבר  על  אפילו
היה  פזי בן  יהודה דרבי אע"ג שפריך  אמר
במתניתין התנאים על חולק איך  אמורא

שוא). תפילת זה הרי יום מ' דאחר 

א"ראיתאג) אלכסנדרי וא"ר  מא. בנדרים
שנעשה  נס גדול  אבא בר  חייא
מישאל לחנניה שנעשה הנס מן יותר לחולה
של אש ועזריה מישאל חנניה של  ועזריה
של וזו לכובתה יכולים והכל הוא הדיוט 
ופירוש  לכובתה. יכול ומי שמים של חולה
אין בזה"ל אגדות) (בחידושי המהר"ל
עומדים  הרבה דודאי פלא יותר שהוא פירושו 
האש  מכבשן שנצולין  מאלו  יותר החולי מן
לבריאתו וחזרתו  רפואתו שהחולי פירושו  רק
חנניה  של מהצלתו עליונה יותר  ממדרגה בא
הצלתו בא שלא האש מכבשן  ועזריה מישאל
חולה  של  חזרתו  כמו עליונה ממדרגה
בד"ה  שם המהרש"א וכתב עכ"ל לבריאתו 
רחמים  אפושי דבעי מינה ונפקא נס גדול 
לו דמנכין  לענין  א"נ כזה נס לו  לעשות

עכ "ל . מזכיותיו

הטבע ומבואר דמצד דאע"פ מהנ "ל 
יותר קל  הוא הבריות בעיני העולם של 
של ממדורה להנצל יותר חולי מאיזה להנצל 
מה  על  ונקבע נמדד  אינו  וטבע נס סו"ס אש
אחרת  מדידה יש אלא הבריות לעיני שנראה
דיש  כתב והמהרש"א וטבע נס נקבע מהו
זכיותיו לו  מנכין  בנוגע מזה מינות נפקא
הקב"ה  של  הנהגות ב' דיש אלמא ועוד ,
הנהגות  וב' טבע של  והנהגה נס של  הנהגה
טבע  לפי קורין  שאנו  מה שייך  אינו  האלו
הוא  אלא וטבע נס מהו  הבריות בעיני העולם

אחר . דבר 

קיח .ועל בפסחים הגמ ' לפרש יש זה פי
כקריעת  אדם של  מזונותיו קשין שם דאיתא
ים  כקריעת בד"ה שם רשב"ם ופירוש סוף ים
הקב"ה  לו עושה גדול  נס כלומר  בזה"ל סוף
לישראל עשה כאשר  מזונות לו שנותן  למי
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רחמי  למבעי מיניה ונפקא סוף ים להם שקרע
המכתב  כתב דהלא קשה ולכאורה עכ "ל .
דבעיני  (179 בדף ומה בד "ה (שם מאליהו 
אדם  של  שמזונותיו  יחשבום אדם בני רוב
מהו א"כ עיי"ש. נס ולא טבעי של  ענין הוא
תפילה  הרבה שצריך הרשב"ם דכתב הפשט 
עיני  כפי נמדד  נס אם הלא נס שהוא משום
ולא  טבע הוא הבריות עיני לפי הלא הבריות
אינו וטבע דנס מיושב הנ"ל לפי אלא נס
הנהגות  ב' יש אלא הבריות עיני לפי נמדד
לנס  קרוב או  נס שקרוי הנהגה יש הקב"ה של 

לטבע. קרוב או  טבע שקרוי הנהגה ויש

הכהןוהנה ד) צדוק ר ' (בספרי צדוק רבי
וזה  ד "ה א' אות עקרים פוקד ח "ב
דמה  מעורר  הספרים) מקור  בדפוס ומיד וד"ה
מצד אם לבנים להתפלל חנה של  ההיתר היה
בשבת  ואיתא להוליד  יכולה היתה לא טבע
ואפילו לזה ראוי אחד  כל  אין נס דלבקש לב.
לזה  לבקש ראוי ואין  מזכיותיו  מנכין הראוי
גדול צורך  בו כשיש אלא נס עושין אין וגם
תענית  (ע' כידוע למאריה לאטרחא ונקרא
דהוכיח יג יא: עקב בפ' בחיי רבינו (ע' כד:)
יצחק  ויעתר  כא כה: תולדות בפ' דכתיב מזה
יכול שתפילה היא עקרה כי אשתו לנכח לד'

הטבע). את לשנות

רוצה ותירץ אני אדרבה צווחה דחנה
רשאי  אדם כל  וזה הבריאה טבע בי שתקיים
שהיתה  אמנו שרה ואפילו לכך , וראוי לבקש
בית  ואפילו  הין  וטומטמים בבריאה אילונית
מכל סד : ביבמות כדאיתא לה היתה לא ולד 
אלא  אינו  אדם ככל להיות שחזרו  מה מקום

עיי"ש. הבריאה לטבע חזרה

נמדדומבואר אינו  וטבע שנס מזה גם
בו יש אלא העולם לעיני שנראה מה כפי
עיני  מצד  שנחשב מה דגם אחרת מדידה
(אולם  גמור כטבע הוא דינו  גמור לנס העולם
חמסי  עה"פ כתב ה טז: לך  לך  בפ' רש"י
העונש  מטיל אני עליך לי העשוי דחמס עליך
הולך ואנכי לי תתן מה להקב"ה כשהתפללת

לך והיה עליך  אלא התפללת לא ערירי
הגרי"ז ופירשו עכ"ל וכו' שנינו על  להתפלל 
וירא  (פ' השחר  והאילת כאן) ידו (בכתב הלוי
על אברהם התפלל  שלא דהטעם יב) יח :
ולד בית היתה לא ששרה משום הוא שרה

לה  עיי"ש).ואסור נס בעד תפלל 

איתא והנהה) מב. ב"מ  בגמ' פשט בנוגע
בענין סט . (מאמר מוסר בשיחות
בזה"ל תשל "א) בהר פ' איתא בד "ה בטחון
יכול ביותר הפשוט  ואפילו מישראל אדם כל
שהוא  דבר  זה בכרי ברכה השולח לברך 
כל לכך  אין הטבע בדרך  כי גמור  נס לכאורה
תפילת  זה הרי שמדד  לאחר  כן ועל  מקום
ואחד אחד כל  שמדד לפני מקום ומכל שוא
שייך האיך  ביאור טעונים והדברים מברך 
כרחך ועל  נס בגדר שהוא דבר על לבקש
ברכה  ד' לו  ישלח  כי בנפשו בטוח שהוא
שייך ולכן בו  שיש ממה יותר  בו ויתוסף בכרי
מציאות  שאין מבואר כיצד והא כך על  לברך 
היא  ד ' ברכת ברכה אלא כלל  כמות של 
וכח הברכה ולכן  כב) י: (משלי תעשיר 
אלא  נס בגדר  אינה מדוד שאינו בכרי הריבוי
על ואדרבה "ברכה" הדברים טבע הוא כך
ובזה  כמות של מציאות נעשית המדידה ידי
מן הריבוי כח ואת הברכה את מפסיק הוא
ומבואר עכ"ל שוא תפילת ותפילתו  התבואה
הבריות  עיני דלפי דאע"פ הנ"ל כמו מזה
יש  דהוא גמור  נס דבר  הוא התבואה ריבוי
לריבוי  להתפלל יכול דין מצד  סו"ס מאין

גמור . כטבע הוא דדינו  התבואה

השער(וע' ברכות ה' האבודרהם
ח"ב  ישראל אבן בדפוס ההולך  ד "ה השמיני

שצה). דף

שרב איתא ו ) סיבב דאביי כט : בקידושין
המדרש  בבית ילון יעקב בר אחא
נראה  שהיה מזיק שם שהיה הישוב  מן רחוק
דשמא  אביי ואמר גולגלות שבע בעל כתנין 
המזיק  ויסתלק אחא רב ידי על ניסא יתרחש
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כריעה  כל על  התפלל  אחא שרב היה וכך 
היאך המהרש"א ותמה רישיה. חד נתר  שכרע
דשמא  הספק על סכנה למקום אותו דחה
מנכין יהיו  ניסא נתרחש אם וגם ניסא יתרחש
על אביי סמך דודאי ותירץ מזכיותיו , לו
ניזוק  יהא לא תפילתו  ושמתוך  חסידותו
יעו"ש  נס מיקרי זה ואין המזיק את ויהרוג
רבי  משולחן  בספר ברוך  אלי' ר' ומעורר 

כח בענין  ויחי פ' אחר  (נדפס ברוך  אליהו
שתפילה  אע"פ הלא ונראה) ד "ה התפילה
נד . בברכות איתא סו "ס טבע בדרך  מועיל 
המזיק  לבטל והכא נס בעד להתפלל דאסור 
דבעיני  דאע"פ הנ"ל לפי וי"ל נס נחשב היה
המזיק  את להרוג לנס נחשב הוא הבריות
טבע  נחשב דהוא המהרש"א לנו מחדש אבל 

תפילה. באופן המזיק את להרוג

h

‰·‡Â˘‰ ˙È· ˙ÁÓ˘ È‡Ó·

Â¯Ó‡ פ "חז [סוכה במשנה מ"ל  לא"ה השואבה בית שמחת ראה שלא  מי א]
בלשו  לדייק ויש מימיו. שמחה לאמורראה נאות ויותר  ראה, שלא מי ן

הול מימיו שמחה וגם היה, שלא  מעולם."מי ל 

˘ÈÂבס שמחה "לפרש יצוייר  לא  כי סוברים, עם המון הפשוטים האנשים כי ד ,
חיים, אינם חייהם זה ובלתי שרף , יין בלא  חיות ואין ויין, בשר בלי

הנ מדברים גופו מצרכי לו יחסר אם כזה איש ברם "וממילא בחייו. קץ הוא ל
שלו  וחיות בעושיו, ישראל  ישמח שמקיים מי לטוב האיש אותו זכור

טוב,"מהתוה  כל  לעולם לו יחסר לא אז שמחה מלא הוא ומזה והעבודה, ק
בשר לא היה לא  השואבה בית שמחת אצל  ובאמת בחלקו. שמח הוא ותמיד
וחיות  ד ' עבודת מרוב לשער, אין עד היתה והשמחה שינה, ולא  יין ולא

ר דברי נראין מלשון ראה, שלא  ומי שזהו "דקדושה, השואבה, בית שמחת י,
ישראל ישמח אבל  חייו. מימי פירוש מימיו שמחה ראה לא האמיתית השמחה

שלימה. שמחה זה בעושיו
[ÈÎ„¯Ó È˘Â·Ï]
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  נתיבי אור
  

  הרב מרדכי שמואל יונת� בערקאוויטש
  א"ברוקלי� יע ,סי געיט

  

  מאמר

   ְמָבַרְ"  ַרָ(א ְ'ֵ&יה ְיֵהא
  :]המאמר תכלית[ 

, ומקי! גדול בבירור, ומוחלט גמור בבירור לברר תכליתו[
 השבח של ְ'ֵ&יה שמילת ספק בו שאי� ודאי בבירור
 ְמָבַרְ"  ַרָ(א ֵ&יהְ'  ְיֵהא: ל"חז שתקנו והנורא העצו�

 ולא ְ'ֵ&יה דווקא ד"יו אות ע� מליאה להיות צריכה 'כו
 זמנינו של והמחזורי� הסידורי� ברוב כעת שנדפסה כמו

 בכל למעשה לכוי� צריכי� שכ�: וג� �ד"יו חסירה ְ'ֵ&ה
 ַרָ(א ְ'ֵ&יה ְיֵהא: ואומרי� מכריזי� שאנו בשעה יו�

" ה'י�ש�" לרמז כדי ד"יו מליאה' ְ'ֵ&יה' שתיבת ְמָבַרְ" 
 טעמי� שני מפני הקדמוני� בש� בפני� יבואר כאשר רבה

 לכוי� כלל אפשר אי הרי חסירה שמה גורסי� וא� נשגבי�
 כ� שאמנ� מפורט בבירור זה במאמר באריכות ויבורר�כ�

� כול� הקדמוני� כל של הנוסח בישראל לפני� זאת היה
 הראשוני� תינורבו היינו �הכלל מ� יוצא שו� בלי

 הקדיש נוסח שתיקנו הבבלי חכמי והאמוראי� והגאוני�
 שחידשו החדשה כשיטה ודלא � ארמי בלשו� בידינו אשר

] האחרוני	 וראשוני הראשוני	 אחרוני של בזמ� היינו[ הפוסקי� בתקופת
 שחידשו חדש כלל מכח והלאה יוס! הבית רבינו מזמ� החל

' שמיה' מילת להיות צריכה פיו שעל הארמי לשו� בדקדוק
 הלשו� בדקדוק הזה החידוש ומכח�" שמה: "יוד חסירה

 אל הכח מ� והוציאוהו למעשה הדפסה המדפיסי� עשו
 כמאתי� מאז האחרוני� המדפיסי� היינו הפועל

 ומחזורי מסידורי החל הזה היו� עד שנה וחמישי�
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 ורבי שמי� עמודי בסידורו עמדי� יעקב רבי וכ� רעדעלהיי�
 מגירסא בסידוריה� ושינו�והלאה בסידורו רסופ שבתי

 מנוסחאות וכ� ימיה� עד שהיו הדפוסי� כל של המקובלת
 נוסח וג� ספרד בנוסח בי� אשכנז בנוסח בי��  היד כתבי
 ונכתבה נדפסה בכול� אז שעד �בכלל�) תכלאל( תימ� אר�

 שחידשו הכלל מכח בזרוע עקרוה וה� ד"יו מליאה ְ'ֵ&יה
 גירסא שינו כ� ידי ועל�ְ'ֵ&ה פיסווהד הלשו� בדקדוק
 הראשוני� מרבותינו ישר דורות מדורי ומקובלת מוחזקת
 נוסח את שתיקנו התלמוד חכמי והאמוראי� הגאוני�
 בכל ל"חז ספרי בכל אמנ� כי �  שני� אל! לפני הקדיש

 וג�� ד"יו מליאה ְ'ֵ&יה תיבת נמצא ר"יש שנזכר פע�
 רגלי� שלוש של ס!במו רחמ� מל" תפילת בנוסח שינו

 החליפוהו וה� רחמי" בהמו� עלינו שובה: המקובל מנוסח
 בהמו� אלינו לשובה אבותינו שערו לא אשר חדש בנוסח
�  מקומות ד"בנ התפילה בנוסחאות עוד שינו וכ�� רחמי" 

�  סברת� לפי הלשו� ודקדוק יופי מחמת רק מקור שו� בלי
 שינה לא רגלי	 שלש מוס�ב �"להגריעב שמי	 שערי בסידור( ?כזאת הנשמע

 יתברר זה במאמר ואמנ��) כמקובל עלינו שובה ונדפס הנוסח
 כמו בדיוק והנוסחאות הגירסאות כל להחזיר שצריכי�

 מבואר זה במאמר ולעניננו�הקדמוני� בימי שהיו
 דהג� ביוד ר"יש של שמיה תיבת למלאות שצריכי�
 וגירסאות בנוסחאות אבל כבתראי דהלכתא ל� דקיימא

 כבתראי הלכה ל� דקיימא דהא: פירוש כקמאי לכתאה
 שבימי" שופט אלא ל" דאי� ומנהגי� הלכה בעניני היינו
 כביעתא פשיטא התפילה ונוסחאות בגירסאות אבל

 בגירסאות בקיאי הוי דאינהו קמאי בתר דאזלינ� בכותחא
 אפילו לשנות לנו ואסור מינ� טפי חכמי� שטבעו ובמטבע
 מנוסח אות להסיר שאסור ומרוח וקל ד"יו של כקוצו
 מתיבת לגמרי יוד אות האחרוני� הסירו וכא� שקבעו
 ובאו שנתגלו מטע� דבריה� על דני� אנו ואי�� שמיה
 אלא כי לא � מליאה ששמיה שגרסו ישני� יד כתבי לידינו
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: כול� הקדמוני� ספרי שבכל גמור בברור שבררנו משו�
 יניכ�ע כאשר יוד מליאה שמיה גרסו מכל בכל הכל

 זה וכל � מפורטי� פרטות בפרטי בפני� משרי� תחזינה
 אפילו�אמורי� דברי� ובמה וקיי� ונכו� ויציב אמת היה

 באמת למה לשבח טע� שו� יודעי� היינו לא אלמלא
 קבלנו שכ" 0ֵ1ַנ/ רק ד"יו באות שמיה לתיבת ל"חז מלאוה

 המטבע לשנות ובתוק! בהחלט אסור היה כבר אז ג�
 בנו ב� ו"ק והוא עתה ו"ק שמיה מתיבת בזרוע ולהוציאה

 דווקא ְ'ֵ&יה למלאות נשגבי� טעמי� שני שיש ו"ק של
 וכ� ד"יו מליאה ְ'ֵ&יה ל"ורז ל"חז ספרי שבכל וכיו��!ביוד
 פשיטא כ� גורסי� הקדמוני� ומחזורי� הסידורי� כל

 הישנה לגירסא למקומה העטרה להחזיר אנו שצריכי�
 מחוקה להשאירה ולא ְמָבַרְ"  ַרָ(א ֵ&יהְ'  ְיֵהא: ולהדפיס
 משו��  על דעל כיו� שבשתא� עכשיו שהיא כמו וחסירה

 הדקדוק בעלי שחידשו חדשה ואמתלא סברא עוד
 ל"חז בספרי הגירסא מקו� בכל שמצינו שמה האחרוני�
 ד"שהיו משו� רק היינו ד"יו מליאה שְ'ֵ&יה והראשוני�

 פה בעל שבמבטא ריהצי תנועת של מקו� כממלא עומדת
 פשוט כלל יש אידיש בשפת מדפיסי	 או כותבי	 שכאשר אידיש בלשו� שמצינו כמו(

) הסגול במקו	 העי� ואות וצירי חיריק תנועת במקו	 עומדת ד"יו שאות ומורגל
 ולכ� הקדיש בנוסח ל"חז תקנת מעצ� ד"היו אות אי� ולכ�
 ע� והמחזורי� הסידורי� שכשהדפיסו למעשה הלכה עשו

 וג� אז למעשה עשו כ� מְ'ֵ&יה ד"היו אות סילקו נקודות
 בטענה חסירה ְ'ֵ&ה ומדפיסי� הזה היו� עד כ� ממשיכי�

 בטעות שמנהג בי�"משי ואנו בידינו אבותינו מנהג של
 כי חזקה אינה טענה עמה שאי� חזקה וכל מנהג אינה
 ודאי בבירור והכרחי גמור בבירור זה במאמר ה"אי יבואר
 בתיבת שרשית היא היוד אות אלא כי דלא ספק וב שאי�
 עצמה במקו� עומדת והוא גופא ל"חז תקנת מעצ� ְ'ֵ&יה
  :שמע תא� צירי תנועת במקו� ולא

  ]ד אות סו! ד"פ' ע ת"אמ' מקונ המש"[
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 ַרָ(א ְ'ֵ&יה ְיֵהא של dÈ≈Ó¿L תיבת שצריכה טעמי� שני כתבו הראשוני� ]ה

-י שם" תיבות שתי ממנה לעשות שנוכל כדי ווקאד יוד מליאה להיות ְמָבַרְ" 

 שימלא בכוונה ַרָ(א ה'י ֵ'� ְיֵהא: ‡: רמזי� לשני דרבנ� בחלוקא ולרמז" ה
 ˘È-‰" ]‡Â‰˘ „Á‡ ÊÓ 'ÂÈ˙ÂÓ˘ ÌÈ„ÁÂÈÓ‰ Ï" הש� כי העולמות כל את כבודו

·˜‰"‰ Ô‰˘ :‰˜ ‰ÈÂ‰ ˙Â�„‡ Ï˜ ÌÈ˜Ï‡ È˜˘ ˙Â˜·ˆ [של היסוד על מרמזת ·È-‰ 
Ì˘‰ ¯Âˆ ÌÈÓÏÂÚ )י באות הבא ועול� ה באות הזה עול�) ד,כו' ישעי 

 זהו !מכבודו העולמות כל שיאורו מתפללי� ואנו ב,כט מנחות' במס כדאמרינ�
 בפירוש התפלות פירוש בספרו �"הרמב של רבו יקר בר יהודה רבי של טעמו

!  אשרי של אמירות שלש אחר יסודה בעצ� נתיסד הקדיש כי והסביר הקדיש
 יו� בכל לדוד תהלה האומר כל ב,ד ברכות' ע ל"חז בלשו� Ï‰˙ „Â„Ï‰ שהוא
 ושל דסידרא קדושא ושל דזמרה דפסוקי אשרי: היינו ! 'כו פעמי� שלש
 Â�Á�‡Â Í¯·� È'‰ ‰˙ÚÓ „ÚÂב מסיימת אשרי שתהילת וכיו� מנחה תפלת
ÌÏÂÚ ÈÂÏÏ‰'‰' בש� È'‰ נוטריקי� גופא ה'הללוי תיבת וג� ÂÏÏ‰ È'‰  -Â˘Ú"˙ 
ÈÊ�‚ ÛÒÂÈ )ÏÂ˜ È¯‡' (ÈÒ '„È ˙Â‡ · ¯·„ ˘Â„ÈÁ ÔÈ�Ú· ‰Ê! בנוסח נמי תקנו לכ� 

 ¯·‰ ‰'Ï„‚˙È˘ ˘„˜˙ÈÂ Ì˘ È עולמיו את הש� ברא בה אשר הזה ש� הקדיש
 נופ# הוספת ע� הקדיש שעל בפירושו ל"הנ ל"ז הגאו� של מפירושו הבנתי כ�

 אשכנז יחכמ של המפורס� הרמז הוא:  · רמז כתבו ועוד! הלו� ויאה שפיר
 ÈÎ ד"ע ה"הוי לש� ה! י ש� שיתמלא של� שמו שיהא לכווי� כדי הקדמוני�

„È ÏÚ ÒÎ È-‰ מדרש בש� בשלח פרשת סו$ התורה בפירוש י"רש ש"כמ 
 ל"ז י"רש תלמיד מויטרי שמחה רבינו כתב וכאשר יא תצא כי תנחומא
 „ÁÒÂ�· ¯ÂÊÁÓ‰ È¯ËÈÂ Ô„È[ ועוני� ה"ד א,ג ברכות' בתוס המובא ויטרי במחזור

)˙¯Â„‰Ó ÈˆÈ˜Ó ÌÈÓ„¯� ‚¯Ú·�¯È� Ù¯˙"‚ (¯ÒÁ ÚË˜ ÂÊ Ú"˘ ÔÓÈÒ· Ë ÔÓÈÒ·Â Ù"Ê [
 ה!י ש� שיושל� ַרָ(א ה'י ֵ'� ְיֵהא וזהו ל"הנ ו"נ סימ� ריש חיי� אורח ובטור
 משו� ורק א# הזה פירוש על חולקי� ברכות במסכת ש�' והתוס ה"הוי לש�
 סוברי� שה� משו� לא לאב ¯·‡ ˘È ‰ÈÓ‰‡ של הפשוט פירושו זה שאי�

 האחרוני� המדקדקי� שחידשו כמו התקנה בעצ� יוד חסירה שמה שתיבת
 התחלה דאי� יד כלאחר ויטרי המחזור של פירושו את דוחי� היה כ� דאלמלי
 ודאי אלא !  תיבות לשתי לחלק מה אי� כי לברא תנא ופוק כלל לפירושו ויסוד
 לפי לא אבל כ� לפרש ציאותבמ מקו� יש כי הפירוש של קיומו בעצ� מודי�
 אבל ! קודש בלשו� שמו פירושו ארמי בלשו� שמיה פשוטו לפי כי פשוטו
 רמיזא דלא מידי וליכא רמזו לרמז דאפשר ופשיטא פשיטא רמז בדר#

 יצא ¯·‰ ‰- Ì˘ È של הזה שרמז וכיו� משובח זה הרי המרבה וכל באורייתא
 י"רש )È"¯˘ ˙"¯( ראלשÈ ל˘ ב�¯ מפי אלא עוד ולא י"רש של מדרשו מבית
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 פירוש' בפרק הספר בסו$ י"לרש הפרדס ספר בספרו כמפורש עצמו הקדוש
 הרב במהדורת ה"שכ עמוד( קדיש פירוש במדור' ל"זק שלמה לרבינו תפילות

 מרבו ורבו מרבו י"רש קיבל דכ� טפי דחשוב פשיטא כ� א�) ל"ז עהרענריי#
 dÈ≈Ó¿L ל"חז תקנו גופא טעמא ומהאי הקדיש נוסח מתקני ל"חז מדברי ישר

 ִּדי ְׁשֵמּה ֶלֱהֵוא ְו�ַמר ָדִנֵּיאל ָעֵנה: כתיב כ,ב דניאל שבספר הג�!  יוד מליאה

 ְ'ֵ&יה ְיֵהא של ר"היש נוסח נובע שמש� ְוַעד�ָעְלָמא ָעְלָמא ִמן ְמָבַרךְ  ָלָהא-אֱ 
 שינו הזה הפסוק מכח רק ואשר!יוד חסירה שמה נכתב ְמָבַרְ"  ַרָ(א

 ‰‚‰Ú '˙Â[!  חסירה שמה לגרוס רבא שמיה יהא נוסח את החדשי� המדקדקי�
·ÚÈ¯‚‰"ı ˘È¯ ÒÓ '˙ÂÎ¯· -Ì�Ó‡Â ‰‡¯ ‰Ê ˘„Á ÈÎ ˘Â¯ÈÙ· ˙ÂÏÙ˙‰ È·¯Ï ‰„Â‰È ¯· 

¯˜È �‰"Ï ˘Â¯ÈÙ· ˘È„˜‰ )„ÂÓÚ ÊÈ (˜È˙ÚÓ ÔÂ˘Ï ˜ÂÒÙ‰ ‰Ê‰ ÌÚ ˙·È˙ ‰ÈÓ˘ ‰‡ÈÏÓ 
ÂÈ"„ ‰ÊÓÂ ‰‡¯� Ì‚˘ Ì˘ ¯ÙÒ· Ï‡È�„ ‡ÙÂ‚ ÂÒ¯‚ ÔÎ ·‡Ï Â�È‡ Á¯ÎÂÓ ÈÏÂ‡„ ·˙Î ÔÂ˘Ï 

˜ÂÒÙ‰ ÔÂ¯ÎÊÓ ‡ÏÂ ˜„˜„ ¯Á‡ ÔÂ˘Ï ÌÈ·Â˙Î‰ ˜ÂÈ„· ÌÎ¯„ÎÂ Ï˘ ÊÁ"Ï „ÂÓÏ˙· [מ"מ 
ֶ&ה הנשגב רמז לרמז כדי  ד"יו מליאה ל"חז תקנוהו רבה ה! י ש� של הזה ַהְ(ק'
 דבר כל כי' שמיה' דכר ומא� מספר אי� רמזי� יש ל"חז ולשו� בתורה כי

 התפילה בנוסחאות וכ� פה שבעל בתורה וכ� תבשבכ תורה היינו #"בתנ
! וסוד דרוש רמז פשט היינו Ù"Ò¯„ בדר# מתפרש הגדולה כנסת אנשי שתקנו
 יומא' תוס' וע ב,נח ז"ע( לעצמו חכמי� ולשו� ולשו� לעצמה תורה ולשו�

 כדי דווקא יוד מליאה שמיה ל"חז תקנו להכי אמטי כ"א! )נוטל ה"ד א,כה
!לשתי� שמיה תיבת ולחלק ויטרי המחזור ידוותלמ י"רש של רמזו לרמז

 ויטרי המחזור תלמידו דברי כי דאמא או דאבא או בשוקא דינוקא ושותא
 שכ# למסורת א� ודאמא ישראל של אביה� י"רש דאבא הוא תורה של בשוקא
 כל!יוד מליאה שמיה ל"שכצ מעיקרא הקדיש נוסח מתקני ל"מחז ישר קבלו
 בזה נארי# עוד וכאשר האמת את דורשל בכותחא כביעתא מאוד פשוט זה

  .ה"אי להל�

 האחרוני� המדקדקי� חיסרו ארמי לשו� דקדוק של טעמא מהאי וכ� ]ו
 „ÍÈ¯· ‰ÈÓ˘ È¯‡Ó בתפילת שמיה תיבת הסידורי� של החדשי� בדפוסי�

‡ÓÏÚ שבכל הג� יוד חסר שמה ברי# והדפיסו תורה ספר בהוצאת שאומרי� 
 איתא! זו קדושה תפילה נובעת שמש�! א"ע רו ד$ ויקהל' פ הזהר דפוסי
 רק קדמוניות מנוסחאות מקור שו� בלי שינו עצמ� מדעת וה� יוד מליאה
 עומדת צירי במקו� dÈ≈Ó¿Lב שהיוד ארמי לשו� בדקדוק בעלמא מסברא

 חדשה גירסא המציאוÂ השמיטוה לכ� ליוד צ"א שוב נקודות ע� וכשמדפיסי�
 אסור אשר דור מדור מקובלות תוגירסאו נוסחאות לשנות לעצמ� והרשו
 חבירו מגרמייזא שמשו� ר"ב שלמה רבינו בפשיטות שכתבו וכמו בה� לנגוע
 בסידור י"רש של רבותיו יקר ר"ב יעקב ורבנו רומי איש קלונימוס רבי של
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 ש� ומביא חכמים שתקנו ממה ולגרוע להוסיף אין: פא' ע אשכנז חסידי
 של רבותיו חבר והוא תפלה סדור שסידר הבבלי יהודה ר"ב שלמה רבי בש�
 הלול שבח' בסליחותו שיסד ממה זה על הזהיר שלמה רבי הבבלי אף: י"רש

 חכמים לנו שטבעו ממה ולגרוע ולהוסיף לשנות שאין' לשנות אין מרותיך

 ל"הנ דוד ר"ה כתב ה"סד נו' סי ח"באו כתב יוס$ הבית ורבינו ה"ע הראשונים
ÔÈ‡˘ ˙Â�˘Ï Ú·ËÓ ÂÚ·Ë˘ ÌÈÓÎÁ נו' סי וקציעה במור ,"הגריעב' כ �וכ 

 וכ� ÔÎ‡ ÈÓ ·¯ÚÈ Ï‡ Â·Ï Ú‚ÈÏ ˙˘¯‡· ˙˘Â¯È Â�È˙Â·‡ Ê"Ï: זאת ולולי ה"ד
 ˘È˙ÏÁÊ ‡¯È‡Â ˘„ÁÏ ¯·„ ‰ÊÎ È·ÏÓ ‡Ï˘ È˙ÚÓ: מ"מ ה"בד כ"אח ש� כתב

È˙Â·¯Ó ‡ÏÂ Â‰Â¯Ú˘ È˙Â·‡ ÔÈ‡Â ˙Â˘¯‰ ‰�Â˙� ˙Â�·Ï ÏÎ „Á‡ ‰Ó· ÂÓˆÚÏ 
ÏÎ ‰�˘Ó‰ Â„È ÏÚ ‰�Â˙Á˙‰ ל"עכ!!  

 שתקנו נוסח לשנות בהחלט שאסור שכתב הג� בעצמו ,"הגריעב ואמנ� ]ז
 בעלי רבותינו על חולק ברכות' מס ריש ס"הש על בהגהותיו כ"אעפ ל"חז

 ל"הנ ו"נ סימ� ח"באו יוס$ הבית שהובא הסוברי� כשיטת ל"וס' התוס
 ולומר שמיה מתיבת ד"יו אות ולהוציא לשנות שצריכי� ל"דס חסירה d≈Ó¿Lש
 d≈Ó¿L להוא ואמר דניאל ענה כ,ב דניאל בספר הוא שכ� משו� ¯·‡ ˘Ó‰ האי

 ל"חז בספרי דהרי הגדולה הקושיא ועל עלמא ועד עלמא מ� מבר" להא�א די
 חסירה היא דלעול� חדשה סברא ,"היעב חידש מליאה dÈ≈Ó¿L נכתב תמיד
 ינהא שהגמרא דכיו� אלא דניאל בספר שכתובה כמו ארמי לשו� דקדוק לפי

 בהגהות ש"ע י"ציר נקודת במקו� ד"יו להטיל התלמוד סופרי נהגו מנוקדת
 משני� אי� dÈ≈Ó¿L מ� היוד כשמחסרי� דבריו ולפי!ס"הש בריש ,"הגריעב

 דבריו ולפי!  d≈Ó¿L ד"יו בלי תקנוהו גופא דכ# חכמי� שטבעו ממטבע כלל
 להל� וכ� יללע הבאנו אשר הברורות ראיות ההמו� כל בפשיטות נדחו ר"לפו
 וכל הגאוני� וספרי והזהר והמדרשי� הגמרא היינו ל"חז ספרי מכל

 ולפי È dÈ≈Ó¿L ‡»a«̄  ¿Í«̄»·¿Ó¿‰≈‡ יוד מליאה שמיה תמיד שכותבי� הראשוני�
 דרק בבירא פיתא ונפל יד כלאחר נדחו שלנו הראיות כל ,"היעב רבינו דברי

 ̄»È ‰≈Ó¿L ‡»a¿‰≈‡: יינוה היא חסירה לעול� בקריאה אבל מליאה היא בכתיבה
 ¿Í«̄»·¿Ó מעיקרא ל"חז תקנוהו וכ� ארמי לשו� דקדוק לפי הוא דכ� משו�! !   

 ממה דחו, מאוד תמוהי� כא� דבריו ,"דהגריעב מיניה במטותא אבל] ח
 שמוכרח' התוס בעלי רבותינו ועל י"רש של מדרשו בית על חולק שהוא

 בעני� הראשוני� גדולי דברי משאר מוכרח ג� כדבריו שלא בדבריה� ומפורש
 היא חסירא שמה שחידשו עמו אשר והאחרוני� ,"הגריעב כדברי דלא הזה
 È dÈ≈Ó¿L ‡»a«̄  ¿Í«̄»·¿Ó¿‰≈‡ דווקא יוד מליאה להיות צריכה דהיא אלא כי דלא
 שכתב דבריו שעצ� והג�! צירי תנועת תמורת ולא בה היא יסודית והיוד

16

 blw



 äô  

 וכי אבל היא חסירה ששמה דניאל ספרב וכמבואר יתכ� ארמי לשו� בדקדוק
 הנוסח על אלא עליו דני� אנו אי� הרי ארמי לשו� דקדוק על כא� דני� אנו

 ולא דווקא פה בעל &ְלֵהָכֵרז ְלֵה/ֵמר נתק� ר"שיש דכיו� ! בקדיש ל"חז שתקנו
 בכלל כא� שיי# לא כ� א� ! הקודש בכתבי נמצא לא הקדיש ! בכתב ְלִה1ֵָתב
 נחזי כ� א� בלבד למסורת א� רק בקדיש דאי� #"שבתנ וכתיב קרי של העני�
 על שמיה תיבת נכתבת היכי כלל ל� איכפת לא ושוב הוי היכי ל"חז תקנת אנ�
 מליאה 3ְֵ(יה ולהדגיש לומר חזקה מסורה לנו יש דא� הארמי לשו� דקדוק פי
 נייר גבי על בכתב אנוש בחרט להדפיסו באי� כ� שכאשר פשיטא דווקא ד"יו

 בתר ולא המסורה בתר נגררי� והגירסא הנוסח אז ומחזורי� סידורי� בספרי
 על שלא #"בתנ חסרות או מליאות תיבות הרבה שמצינו כמו! הלשו� דקדוק

 והג� נבאר כאשר לדרשה נמי והכא לדרשה אלא קודש לשו� דקדוק פי
 כתובי� דלשו� ל"חז לתקנת ראיה שו� מזה אי� חסירה כתובה דניאל שבספר

 של היוצרות בנוסח: ב,יא בברכות וכדאמרינ� לחוד חכמי� ולשו� ודלח
 עושה חוש� ובורא אור יוצר הגדולה כנסת אנשי שתקנו ש"ק ברכות

 אור יוצר: ז,מה ישעיה בספר כתיב והא ופרכינ� הכל את ובורא שלו	
 רע כתיב, אלא? כדכתיב אמרינן קא מי רע ובורא שלום עשה חשך ובורא
 אי� חסירה שמה כתיב שבדניאל הג� נמי והכא ש"ע מעליא אלישנ הכל וקרינן
 ולשו� לדרשה מליאה ˘ÈÓ‰ תקנו שה� יתכ� כי ל"חז לנוסח הכרח שו� מזה

 הוכחנו כאשר כלל בזה זה תלוי� ואינ� לעצמ� חכמי� ולשו� לעצמו כתובי�
 ‰‡י של הזה בעני� המדברי� הראשוני� וכל! ה"אי להל� עוד ונוכיח לעיל
‰ÈÓ˘ ‰·¯ שחידשו ודעימיה ,"היעב כדברי ודלא מליאה ששמיה בזה מודי� 
  .משמיה היוד למחוק שצריכי� דניאל של הפסוק מכח

]Í˘Ó‰‰ ‡·È Ì‡ ‰ˆ¯È Ì˘‰[  
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בצדקה  הידור שייך אי

רשות  בלי הבן פדיון מעות
המאור  הנפלא הקובץ לכבוד

המלאים יישר  הנפלאים הגליונות על  כח
ועצום  רב  בתוכן

ב 'ראיתי א' אדר שבט המאור בקובץ
הרה"ג ידידי שחקר ק"ז עמ' תשע"ו 
צריך  צדקה הנותן אם רבינוביץ, גמליאל  רבי
מדין  ומצוחצחים נאים מעות אחר להדר
אלא  מצוה, הידור דל"ש לכאו ' מצוה, הידור
תכלית  דעיקר וכיו"ב, ואתרוג  סוכה בציצית
ליטול  בעצמותה המצוה עשיית בגוף המצוה
ובהכי  ציצית, וללבוש  בסוכה ולישב  לולב 
קל"ג שבת בגמ ' וכמבו ' ואנוהו  אלי זה אמרי'
לחבירו  מצוה עקרה צדקה לענין אולם עיי"ש ,
שעיקרה  כמ "ע והוי צדקה, לעני שיהא 
שהארכנו  וכמו  בזה, כוונה וא "צ התוצאה
בזה  ל"ש וכן ס"ג, סוף ח"א מתתיהו בבית
בבית  וכש "כ בעבירה, הבאה מצוה פסול 
א "כ  קיבל , העני דסו "ס ג ' סו "ס ח "א  מתתיהו 
המעות  בגוף להדר מצוה הידור בזה ל"ש ה"ה
המעות. שקיבל  כל בזה לעני נפק "מ דאין
מערכת  חמד שדי בס' מצינו  זו  סברא  ועיקר
במקוה  מצוה הידור דין דליכא  י"ב כלל  ז'
י"ל  ולמש "נ עיי"ש, בטהרה תלוי דהכל  נאה
ל"ש  ובהכי ליטהר שכתוצאה כמצוה דהוי
בס' ועי' בצדקה, ה"ה ועפ"ז מצוה הידור

קנייבסקי  הגר"ח דהשיב  ס"ה מעקה ועשית
עי"ש , נאה מעקה דין ליכא  שבמעקה
שעיקרה  מ"ע הוי שמעקה י"ל ולמש "כ
נאה, שיהא וא"צ מסכנה, לינצל  התוצאה,
ע"א  כ' גיטין חמד חשוקי בס' הביא  וכעי"ז

גט  שא"צ קנייבסקי הגר"ח בגט בשם ואין נאה
דתכלית  י"ל  ולמש "כ עי"ש , מצוה הידור
נאה  שאינה בגט אף מתקיימת גירושין מצות
סו "ס  בצדקה ה"ה י"ל וא "כ נתגרשו , דסו"ס

קיבל . העני

הידור ומה בצדקה ע"א  ט' בב "ק  שמצינו 
להוסי  זהו  שם, ר"ח וכמש"כ ף מצוה

מעות  באותן ולא מעות, גופא הצדקה במצות
נאין. שהיו 

*

ליקח עובדא אביו לבית שהגיע בכהן הוי
היה  לא ואביו הבן, פדיון מעות
בזה  ופדה רשותו ללא  המעות ולקח  בבית,
שלקח  כיון הפדיון חל  אם לדון ויש הבכור,
מדין  לדון יש ולכאו ' ברשות. שלא  מעות
כ"ז  אולם במומוניה, מצוה למיעבד ניח"ל
ציצית  כתפילין ממש  מצוה של  חפץ ליקח
מצוה  חפץ ל"ה פדה"ב מעות אולם וכיו "ב ,
פדה"ב , מצות לקיום מצוה הכושר אלא



elw

לכאו ' ניח "ל , אמרי' מצוה בהכשר שגם ומנ"ל 
סק "ד  תקפ"ו  ס' המג"א  ממש"כ להוכיח יש
ניח "ל , מדין דעתו בלא  שופר ליקח  שמותר
על  שמברכין בהשמיעה היא  שופר מצות והרי
מצוה  כהכשר השופר א"כ לשמוע, השמיעה
של  באשתו אולי שפ"ז ס' או "ח  בב "ח  וגם
ניח"ל  משום מדעתו שלא מערבת אדם
הכשר  הוי עירוב מצות והרי עיי"ש, לאיניש
דשואל  קצ"ח  ס' מהרי"ל  בשו "ת ועי' מצוה,
משום  דקריעה מ "ע לקיםי לקורעו מותר חלוק 
החלוק  והרי עי"ש . לו ישלם ואח "כ ניח"ל,
מצות  מתקיים שעי"ז אלא דמצוה, חפצא  אינו 
בצל  בשו "ת פשיט"ל  וכן המת. על  קריעה
מנורת  ליקח שמותר ק "כ סי' ח"ו החכמה
והרי  דנ"ח , מ"ע לקיים ברשות שלא חבירו
נ"ח , לקיום הכשר אלא  המצוה גוף ל "ה מנורה

בעל  מו"ר תשו' אודך אני גם בס' ראיתי וכן
גפרור  ליקח שמותר רס"ט עמ' יוסף  המשנת

עי"ש . לאיניש  ניח "ל  משום נ"ח ולהדליק

שהכהן אולם  כיון יל"ע פדה"ב  מעות לענין
וכלשון  האב, אלא מצוה עביד לא
לעיניש , ניח"ל ל "ש  ג"כ פסחים, סוף הגמ'
שהכהן  פסחים סוף שם הצל "ח  למש"כ ואמנם
בהכשר  ניח"ל י"ל  א "כ הפדיון, במצות מסייע
אמרי' דהכשר בהכשר גם אם ויל"ע מצוה,
לסחוב  רשות ללא עגלה ליקח כגון ניח"ל

בכ"ז. וצ"ע לסוכה קרשים

רב בכבוד

−êëè îí−−³³ô

מתתייהו" "בית מח"ס 

ירושלים 

n

מאהבה  בתשובה לזכיות נהפכים זדונות
המערכת  כבוד

תשובה יפה שע"י החיד"א  חי' לבאר כתבתם
ולא  לזכיות נהפכים הזידונות מאהבה
בילקוט  מביא  כזה דבר. לשום עוד צריך
אריה* קול  בעל בוסק הגאב"ד בשם הגרשני
יען  תשובה בעל מעלת גדולה דלכך
בהתלהבות  שעשה זדונות מכח  באו  שזכיותיו
ע"י  ומצות זכיות נעשו וכולם גדולה ושמחה
צדיק  לשום כזה כח  ואין מאהבה, תשובה

בעולם.

אמר נודע זי"ע לוי שהקדושת איך הסיפור
והלה  אותו , מקנא  שהוא  עול לפורק 
והגיד  אותי. מקנא הרבי במאי נשתומם
כל  תשובה יעשה שאם הנ"ל  באופן
דבר  למצות, יהפכו שלו  הנוראים החטאים
בעצמו , הוא זולת לעשות ביכלתו שאין

ועשו  ללב נכנסו טהור מלב  יוצאים ודברים
פרי.

ö−−ñš šì®−

בשם * מובא  והוא  אריה לב  צ"ל  כנראה
מה' מהרב אריה לב  [ד] ל אות הגדולים
דק"ק  ור"מ אב "ד יהושע] רבי [בן ליב אריה
בעיר  ונדפס יפים דרושים פולין במדינת בוסק

תל"ד. שנת ווילמרשדארף

ההוא הספר  הדור גדולי בהסכמת נדפס
יצחק  הג "ר וש "ב  קרובו  ובראשם
בשבח  המרבים המג"א ] של [רבו  מפוזין
וחמש  התורה על הגדול  והספר המחבר

פוזין. בק "ק  גם שדרש והעיד מגילות,

ונדפס אפס חזר פסח  של  הגדה על קצהו
רבה  מצוה תשנ"א. בשנת במאנרא
וידפס  שיחזור מי ראש  עלי די בלי עד וברכה

קדם.ס  חכמי מימי זה גדול אדם פר

n
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ישראל  בארץ לטייל מצוה אי

אב-אלול  לקובץ הערות 

המערכת  כבוד

מהגרח"ק מה גנוט ברוך שמואל  הרב שהביא 
בארץ  לטייל  מצוה שאין שליט"א
סימן  במ"ב  הרי כי הכוונה, לברר יש  ישראל,
אמות  ד' בה דלהלוך כזו דיעה הביא רמ "ח
אפילו  לדרך לצאת מותר ולכן מצוה הוי

שבת. בערב

על הרב תמה שליט"א אבראהאם נחום
ומאי  ברזל של חוט לשזור המתירין
פשוט  החילוק  ונראה חבלים, מפתילת שנא 
איזה  שעושה אומנות הוא קשר דעשיית
נחשב  ולכן מעצמו יותר שלא חכמה
בזה  אין ברזל  של בחוט משא"כ למלאכה,
מפני  קישורו  את מחזיק  והוא  חכמה שום
אלא  אותו ישזור לא  ואפילו  קשה, שהוא
יותר  לא החפץ על  פעמים כמה יקיפנו 

מאיליו .

שליט"א בשו "ת גבאי מתתיהו  הרב שערך
כתב  א) להעיר. דברים כמה יש
שאינו  מפני הדרך ברכת כתב  לא  שהרמב"ם
היא  השאלה אבל כן, הדבר ובודאי חיוב,
אמרו  שאליהו  מפני ואולי חיוב , אינו  למה
וא "כ  חסידא, סלא דרב אחוא יהודה לרב 
לומר  קשה אבל חסידות, ממידת הוא שמא
רב  בשם יעקב רבי גם אמרו  אח"כ דהרי כן
ועוד  הלכותיו, פרטי בו  מפרש  והגמרא חסדא ,
הרמב "ם  כתב שזה הכרך מברכת שנא מאי

להלכה.

במ "ב ב) מדכתב הנה בישיבה, הדרך תפלת
דהעיקר  מוכח  א"כ הבהמה יעמיד שרק 

בזמנינו  לומר יש  וכן בהליכה, יהיה שלא הוא 
כמו  ואינו  ברכתה בעת ליסע אפילו  יכולים

טלטולו . שמרגיש קרון

להסמיך ג ) יכולים אם השאלה הבנתי לא 
למדני  ה' אתה ברוך פסוק  הדרך לברכת
ומה  מלכות בה שאין ברכה אינו הרי חוקיך,

מהני.

*

שליט"א בדברי  פריעדמאן ארי' צבי הרב 
בשמו"ע, בנים על ברכה אין למה
פניו  ה' ישא בברכת כלול שהוא  לתרץ הביא 
ברכת  ליתא וערבית במנחה הרי וקשה אליך,
ברכה, בותן שנכלל שתירץ מה וכן כהנים,
טל  ותן שאומרים הגשמים בימות יענה מה
החמה  בימות שאומרים הספרדים וכן ומטר,

ברכינו .

בדבר מה לסיים בענין ב. ש . הרב  שכתב 
פסוקים  לכפול שתקנו מהא  הנה טוב ,
מוכרח  א"כ בתורה ולא רע דבר אחרי בנ"ך
דמה  רע, כדבר נחשב  לא  המקומות אלו  שכל 
בה  לאשמה יעשה אשר מכל  התורה שכתבה
רע, כמעשה נחשב  ולא  אשם קרבן דין הוא 
בלק  פרשת בסוף  וגם פרשיות, בשאר וכן
ורק  ועונש, מנין רק הוא  במגפה המתים ויהיו 
או  שחטאו  איך רע במעשה מסיימים אם

הוא . טוב לא  אז קללה

þèò−ïñ¾ í−þê ðîð

מ"ב על דשא" "ארץ  מח"ס 
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וכו' אפיתחא יתיב הוה מגירסא  חליש הוה כד
המערכת  כבוד

כח.]ח "א [ברכות בגמ' ושאל חקר בהמאור
יתיב  הוה מגירסא  חליש הוה כד זירא ר'
איקום  רבנן נפקו כד אמר וכו ' אפיתחא
בזה  רק  למה ושאל  אגרא, ואקבל מקמייהו 
לקבל  מנת על  עשה שר"ז לומר שתימה ועוד

פרס.

והאריך הבני  ע"ז עמד ה) מאמר (סיון יששכר
ובקצרה: בנעימות

בפסוק עפ"י קל "ב .] [ח"ג  בזהר שאמרו  מה
ויראת  זקן פני והדרת תקום שיבה מפני
מורא  הוא  הזאת מצוה ששכר מא -להיך
מערכת  לפי [דבש  החיד"א  הביא  וכן שמים,
אשר  פ"ו] מ"ע [חלק  חרדים וספר מ"ט], ק'
"והנה  שמים, יראת הוא הזאת המצוה שכר

להשתדל שכר עלינו ומוטל  מחויב כזה ופרס
התנא  בדברי לפרש שיש  וזהו  להשיגו ,
את  המשמשין כעבדים תהיו  אל במשנה,
מורא  ויהי וכו ', פרס לקבל מנת על הרב
עליכם  בחוב  הוא  זאת אבל עליכם, שמים

בחובה  שמים יראת היא  שכרה אשר מצוה
מנת  על  כזאת במצוה להשתדל  עליכם הוא 
נפקי  כד זירא ר' אמר כן על כזה, פרס לקבל 
היינו  אגרא  ואקבל  מקמייהו  איקום רבנן

היראה".

חסרון עוד  מפני הוא לימוד שחסרון האריך
להשיג ר"ז השתדל  לכן שמים ביראת
ראה  שאת. ביתר ללמוד ישוב ועי"ז יר"א 
משולבים  ומקורותיו  לשונו מת' בפנים
בזה"ל  וסיים הדורות וגדולי חז"ל במאמרי
ולא  מגירסא  חליש הוה כד זירא  ר' כן "על 
במעשיו  פשפש אזי תורה, ללמוד יכול היה
כך  כל שלימה יראתו שאין מחמת הוא  אפשר
איקום  אמר כן על  מחזרת, התורה אין כן על
של  שכרה אשר אגרא , ואקבל רבנן מקמי
וכיון  מאלהיך, ויראת היא המצוה זאת
היראה  שכר שוב  הנה ביראה שלם שאהיה
ולא  תורה ללמוד ואומץ כח  לו  ויהיה תורה,

ייגע". ולא ייעף
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טלפון  ע"י רבו פני קבלת מצות
המערכת, לכבוד

תורה תודה דברי המלאה הקובץ על רב 
רצון  יהי וספרים. סופרים מפי נעימים
להעיר  הקדושה בעבודתכם להמשיך שתזכו 

ולהאיר.

צבי ראיתי  רועי הרב  של הנכבד מאמרו
- אב (מנחם בקובץ שליט"א תמיר
שנוהגים  התקיעות בענין שתא ) דהאי אלול 
אפשר  "אם בד"ה ושם אלול , בחודש לתקוע
דיש  כתב  פסול" בשופר אלול  בחודש  לתקוע
דאם  לתקוע שנוהגים בהטעמים דתלוי לומר

מהני  דלא מנלן בתשובה להתעורר כדי הוא 
שהשטן  כדי הוא הטעם אם וכן פסול , שופר
הוא  המנהג טעם אי אמנם עלינו, ישטין לא 
שופר  העבירו  אלול  חודש  שבראש משום
א "כ  כראוי לתקוע שיתחנך לטעם וכן במחנה

כשר. שופר דוקא בעינן

שאין כנראה מסכים הוא שגם דבריו , מתוך
דיש  מהצדדים, אחד לשום הכרח 
עלינו  ישטין ושלא תשובה לטעם שגם לומר
לזכר  שהוא לטעם וגם כשר, שופר דוקא צריך
פסול  שופר גם במחנה שופר שהעבירו מה
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בשופר  שיתחנך לטעם וכן שהיה, מה מזכיר
פסול . בשופר להתחנך סגי

שלום ושאלתי  יוסף ר' להרה"ג  זו שאלה
מהשאלה, ונהנה זצ"ל , אלישיב
כשר", השופר שיהיה צריך "אין מיד והשיב
חצוצרה". יהיה לא  "אמנם ואמר לרגע ושהה
צריך  אין אם הא שנא  מאי לעצמי ותמהתי
הייתי  ולא חצוצרה, יהיה לא  מדוע כשר שופר

רבים. שם שעמדו  על  יותר לשאלו יכול

ירחמיאל ואמרתי הר"ר לאחי הדברים את
שליט"א  אחי לי והראה שליט"א ,
ע"ב ) כ"ו  (דף השנה ראש  במס' שהריטב "א 
י"ש  ר' הרה"ג  כדברי דתעניות בתקיעות כתב
בתקיעות  כ"ש  ולכאורה זצ"ל , אלישיב 
בשל  "ובתעניות הריטב"א: וז"ל דאלול ,
וצעקה  צרה יום דתענית דאע"ג  פי' זכרים.
אינם  דתקיעתא  כיון הכי אפילו  ר"ה, כמו  הוא 

תפלה  ולהעלות בכנופיא אלא גמור בחיוב 
שופר  פסולי ולא  תקיעות סדר ואין בתקיעות,
הפרישא  בהו  דמשוינן הוא דין בהן, מעכבין
ונעביד  דאורייתא, תקיעות ובין בינייהו 
(ישעיה  ראשו כאגמון הלכף  משום בכפופין
לו  הביאו מעשיו כי  ונחפר הנכלם כאדם נ"ח )

עכ"ל . הזאת" צרה

ט"ו וכן (דף תענית במס' הריטב "א  כתב 
בתעניות  חובה אין "כי וז"ל : ע"א)
הכוונה  שאין כתקיעה תרועה שיעור שתהא 
בתקיעה, או בתרועה תפילה להעלות אלא
ודיני  השופר בדיני בזה מדקדקים ואין

עכ"ל . ר"ה" של  התקיעות

èþ¼ë¾þ−í ö³ò

התורה  על רנה קול ספר מחבר

ליקוואוד  משה, זכרון המדרש בית

n

בהנ"ל 
המערכת  כבוד

גמליאל בענין רבי הרה"ג  ידי"נ חקירת
לקיים  אפשר האם שליט"א  רבינוביץ
רבו  אל שיתקשר ע"י רבו  פני קבלת מצות
הביאו  הנה תורה. דברי עמו  וידבר בטלפון
השבת  יום את זכור עה"פ שמות מרמב"ן
אל  ללכת ושבת בר"ח שמצוה לקדשו 
עיי"ש  ה' דברי לשמוע הנביאים ואל  החכמים
בטלפון  מרבו ד"ת שומע אם גם לכאו ' ולפ"ז

המצוה. ידי יוצא 

המצוה אמנם עיקר ודאי שלכתחילה נלענ"ד
סגי  ולא רבו את לראות ללכת הוא 
ר"ה  הגמ' מלשון נראה וכן ממנו  לשמוע רק
שמשמע  ברגל  רבו פני להקביל אדם חייב טז:
סוכה  בריטב"א וכ"כ הרב  פני לראות  שצריך
רבו  לראות חיוב שיש בס"ד לקמן שיובא 

כפר  איש יעקב  רבי לגבי ה: בחגיגה וכן ברגל
יומא  כל דרביה אפיה מקבל  הוה חיטייא 
בחייהן  יחיה במיתתן חכמים הרואה מה ואמר
מצוה  שיש ומשמע וכמה כמה אחת על
נאמר  אם גם וא "כ חכמים תלמידי לראות
אופן  מ "מ  ד"ת לשמוע כדי הוא המצוה שטעם
אותו  ורואה אליו  שהולך ע"י הוא  המצוה קיום
אצל  יב  ס"ק א"א תקנד סי' פמ "ג  עי' והנה
מצוה  וז"ל רבו  פני להקביל ההולך שם מ "ש
ומשמע  תורה דבר איזה ממנו ישמע שמא
זוכה  אדם תמיד לא שבאמת מהפמ"ג לכאו'
פניו  שהקביל מכיון ומ"מ מרבו ד"ת לשמוע

ד"ת. לשמוע השתדל כי המצוה את קיים

דין ועי' עיקר שכל  תקסח עמ ' שיחה דרך
יו "ט  גוט לומר הוא רבו פני קבלת חיוב
לה  היה מה וכי משונמית ההלכה מקור שהרי
עכ"ל . יו "ט גוט לו שאמרה וע"כ עמו  לדבר
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שכתב  שיג סי' חסידים ספר עי' אמנם
הדרשה  את לשמוע כדי הלכה שהשונמית
לדעת  חייבות נשים גם כי אלישע של 
וא "כ  עיי"ש  למעשה אליהם שנוגעות ההלכות
לשמוע  כדי היא שהמצוה משמע מס"ח  גם
יו "ט  גוט לו  לומר סגי לא לכאו ' ולפ"ז ד"ת

ד"ת  ממנו ישמע שלא  שברור באופן

ע"פ ואולי רבו פני להקביל הענין לבאר יש 
דמחדדנא  האי רבי אמר יג: עירובין
וגו ' מאחוריה מאיר לר' דחזיתיה מחבראי
ומשמע  מוריך את רואות עיניך והיו דכתיב
בשו "ע  נפסק וכן הרב את לראות מצוה שיש 
הרב  מלמדין כיצד וז"ל ס"ט רמו סי' יו"ד
מוקפים  לפניו  והתלמידים בראש  יושב
הרב  את רואים כולם שיהיו  כדי כעטרה
ענין  יש  שבלימוד הרי ע"כ דבריו  ושומעין
שקלים  ירו ' (ועי' ישמעו  וגם אותו יראו שגם
יראה  אומרה בשם שמועה האומר פ"ב  סוף 

אך  שנאמר לנגדו  עומד כאילו שמועה בעל 
וז"ל  העדה בקרבן ועיי"ש  איש  יתהלך בצלם
וא "כ  ע"כ) פנים בראיית מרבו הלימוד דעיקר

ברגל . פניו  הקבלת לענין ה"ה י"ל

שיעור והגע המועד בחול  שומע אם עצמך
קיים  שלא ברור בהקלטה רבו של 

עדי  שטלפון ולומר לחלק  וקשה כי המצוה ף
השיטות  לפי וכ"ש  עכשיו שמדבר מה שומע
רבו  כבוד משום הוא רבו  פני הקבלת שטעם
מקיים  שאינו להקביל ) ד"ה ג. חגיגה רש "י (עי'

טלפון. שיחת ע"י זה

רבו אמנם את לראות ללכת שא"א בשעה"ד
להתקשר  ענין שיש  ודאי נראה ברגל 
עי  אבל  ד"ת ממנו  ולשמוע בטלפון אליו
לנסוע  שחייב  מעשה) (ד"ה כז: סוכה ריטב"א

ברגל . לראותו  כדי לתחום מחוץ גם

טובה  וחתימה כתיבה

óîñë ðîð
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לאשה  קודם איש 

המאור, לכבוד

זאב ראיתי יצחק הרב שכתב מה
המאור  בקונטרס גאלאמבעק
האיש  הדין של  הגדר בענין תעב קונטרס
חיים  ר' בשם א' באות שם והביא לאשה קודם
רק  הוא  לאשה קודם שהאיש  זה דדין קניבסקי
ולא  וכדומה האבידה ולהשבת להחיות בנוגע

מילי. לשאר

טעמא יש  בספרי כתב  דהלא ע"ז לעורר

עה"פ  נ"ט פסוק  פנחס פ' עה"ת דקרא 
שהקדים  דזה ומרים ואהרן משה לעמרם ותלד
צעיר  היה שמשה אע"פ למרים משה הקרא 
קודם  האיש  להקדים שצריך הדין מפני ממרים

דדין  כאן כתב  והאיך איש לאשה להקדים
אבידה  ולהשבת להחיותו  רק  נוגע אינו לאשה

וצ"ע.
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אמת  שבועת איסור

המערכת  כבוד

שאין תמהתי  העולם לפתגם מקור יש אם
לצורך. אפי' אמת שבועת לשבוע
בלשון  לבטא שלא קטנים אפי' הזהירו  מכבר

בלע"ז נודר אני נשבע Iאני promise.

וברכה  בכבוד

öí× ðîð
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יום הרי  והתחלת הבעל"ט  ליו"כ סמוכים אנן
ורבים  וכו' ושבועי נדרי  כל בביטל הוא הקדוש 
המפורט בנוסח ר"ה ערב לומר כבר  נוהגים
ועי"ש  בעשרה שיהיה כ' אפרים בסידורים.[במטה
בבעלי  גם שבועה], הוה שם בלי דגם באורך בא"ל
הדיינים  "צריכים סכ"א פז סימן חו"מ  קיי "ל דינים
תהיה  שלא עד בהם יחזרו אולי דינים, בבעלי לפצור

כלל". שבועה שם

תשובת בפתחי הביא כב  ס"ק שם תשובה
מילתא  הא מנא שנשאל צ ) סי' (חו"מ  סופר  חתם
הוא  עבירה אמת שבועת דאפילו לשוננו על דרגיל
בכל  ומתפשרים אמת שבועת מלישבע  נמנעים ועי "ז
כ"ב  מטות [במ "ר חז"ל אמרו כי גם דאפשר. מה
שם, בתנחומא הוא וכן עיירות אלפים ב ' איתא ושם
אלף  עיירות] אלף איתא סקנ"ו או"ח בשו"ע  אולם
שבועת  עון על נחרבו וכולם המלך לינאי היו עירות
הנה  והשיב רמיזא. היכא  גופא היא מ "מ  אמת,
סי' חסידים ספר ועיין חז"ל, דברי  עלינו נאמנים
בקרא. רמוז דלא מילתא ליכא ומ "מ  תי"ט , תי"ח 
דלמסקנא  לדחות דיש ג:, תמורה מש"ס להביא ואין

ליכא. איסורא אפילו

[קהלת אבל קבלה דדברי בקרא דמפורש נ"ל
הנשבע  כו' לצדיק אחד מקרה לכל כאשר הכל ט ]
שבועה  אשר  מקרא של דפשוטו ירא, שבועה כאשר 
יראת  מטעם באמת אפילו מלישבע עצמו פורש ירא,
ח"ו  ויבוא לישבע  ירגיל שלא ומטעם ה', כבוד
גילה  לא כאן דעד ודאי ומעתה כו'. בשבועה למעול
סלקא  דהוה לילקי, דלא אלא תשבע ובשמו קרא לן

אבל  הנ"ל, תמורה כבש "ס  דלילקי אמינא דעתך
שאמרו  מה שפיר  אתי ובזה איכא. איסורא עכ"פ
אהלי  מעל נא סורו שאומרים לט.] [שבועות חז"ל
שניהם  מחליטים איך דקשה האלה, הרשעים
שניהם  רשעים הוו לשקר  אנשבע  בשלמא לרשעים,
ביד  ממונו למסור  דקדק שלא לט : רש "י  שכתב כמו
רשע  הוא דהמשביעו נהי באמת נשבע  אבל נאמן,
כרחך  ועל חטא, מה הנתבע אבל בחנם שמשביעו
ולא  משלו ולהפסיד להשוות לו היה דמ "מ  משום

עכ"ל. באמת, אפילו לישבע 

הח "ס.ועי "ע בזה שהאריך מה סע "ג שם
מצוה  הסמ "ק שכ"כ: קדמונים הביא שלא ותימה
מפני  עונש  קצת עליו יש  בדין המשביעו "גם קח
מכל  עצמו להרחיק אדם לכל ויש עונש לו שגורם
הנפש  חשבון (שער הלבבות ובחובת שבועה".
לנו  התירה התורה לתלמידיו- אמר אחד פ"ג)."חכם
שלא  מיעצכם אני אבל באמת, הבורא בשם לישבע 
לאו". או הן אמרו בשקר , ולא באמת לא תשבעו
הביאו  הח"ס  שציין למאי [בנוסף חסידים ובספר 
סי' שם חסד במקור (ועיין תשפח סי' ולדוגמא כ"פ 
אם  באמת, ואפילו ישבע  שלא שנזהר  י)."מי 

ישבע ". לא באמת, אפילו לישבע  אותו דוחקים

מ "ע מיהו שהוה ס"ל תל"ה מצוה החינוך
רצה  ולא זה על "ועובר צורך בעת בשמו לישבע 
לדעת  זה עשה ביטל הצורך, לעת בשמו להשבע
כתב, [בהשגות] ז"ל הרמב"ן אבל ז"ל. הרמב"ם
עשה  מצות הצורך בעת גם בשמו השבועה שאין
לא  ואם נשבע  נרצה שאם גמורה, רשות אם כי  כלל

כלום". בכך אין לעולם להשבע  נרצה

בעת הרי אפי ' והרמב "ן הרמב"ם מחל' דהוה
מהשבועה  במניעה יש כי "וגם והוסיף  צורך,

מצוה".

הח "ס והוסיף להו שרמז גדולה נקודה עוד
ז"ל  שאמרו מה לקיים "וענין שנשבעין ג:] [תמורה

נפקא  תדבק ' מ'ובו כי ז"ל הרב כתב  כבר המצוה,
שבכאן]. שבועה מצות בכלל שאינו [כלומר לן.
וכן  שבועה לשון מכל למנוע  כנ"ל להלכה והעיקר 

ישראל. בית בכל מנהגא פשט 

n
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זצ"ל  פינקל ארי' הג"ר

נועם בה' המפורסים הגה"צ עלמא מהאי נסתלק בארה"ק אב לו' וליל בארה"ב כאן אב
בראכפעלד מיר ר "י זצ"ל  פינקל ארי' הרב מורינו השמחה בדרך מוסר  ובעל המידות
פניו , צהלות בדרך  הי' הכל  מפ"ק מוסר  שיחות לשמוע פעמים כמה זכיתי שנים, פ"ה בגיל 

בעצבות. מעולם לו  ראיתי לא

שצריךבזכרוני לקדשו ' השבת יום את 'זכור הרמב"ן  הזכיר  ובדיבור במיר  שיעור  נתן  פעם
ללמוד השם דבר לשמוע השב"ק לקדש צריך וצעק בעינינו קדוש השב"ק לראות
גם  גדול  רושם עשה (דבריו  'לקדשו ' רק השבת לקלקל ח "ו  ולא התפילה, בעבודת ולעסוק

זו . ממידה רחוקים על 

שהטעם ואגב  חתן  שהייתי בעת במיר  מפיו  שמעתי לת"ב, אב ר"ח בין  ימים בט ' נסתלק
התורה, לימוד ע"י רק שייך  השכינה ולשמח  בגלות, שהשכינה ימים בט ' סיום שעושים
ששואלין (לא.) בשבת לישועה' מ 'ציפית שהשאלה אמר  וכן  ימים, בט ' ומסיים לומדים ממילא
הל ' (פי"א ברמב"ם כמש"כ  מישראל  איש כל  רק הדור לגדולי רק יהי' לא מעלה, של בבי"ד
שזכותו ויה"ר רבינו , ובמשה בתורה כופר  הוא הרי לביאתו  מחכה שאינו  מי כל  ה"א) מלכים

אמן . עלינו  יגן

öêôð−þõ ’−þê −ë® ’ší

נ.י. מאנסי ובמח "ס דומ "ץ

h

‰ËÈ˘‰ ÚˆÓ‡· Ï‡¯˘È ÏÎ È�ÈÚÏ

שיטה.„¯˘ בראש והשני שיטה בסוף  הראשון משה דרש

דרש „¯˘ קטנה במסורה שיטה. בראש והשני שיטה בסוף דהראשון דרש
פ  סופרים [מס' מכא . ודרש תקי "מכא  ויטרי מחזור  א ', הל' וכ"ט  כ"ט 

יו  השולחן בערוך שי, סרע"המנחת ""ד  בזה ג  ליזהר .]"יש

ÌÚË‰ לסו נדמה אם אף התורה לדרשת סוף  אין התחלה.כי רק הוא  ף
[˙Â˜ÂÓÚ ‰Ï‚Ó]

È�ÈÚÏ העולם לכל ופתוחה פתוחה שהתורה משום שיטה באמצע  ישראל כל
בתפילין. עצמה בפני פרשה כל הדין וכן וילמדה יבא בה שזכה מי

Ú¯Ò Ì˘]"Â˘ ,·"˘¯‰Ó ˙"[ÊÏ ÔÓÈÒ Ï
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˙ÂÎÂÒ ‚Á ˙ÁÓ˘ È‡Ó

È¯‰Ó·"Ï" סוכה למהרהל' הנ"נשאל  יותר"י שמחנו דאומר סכות שנא  מאי ל
מנורות  ד' שמדליקין יתירה שמחה בה דהיתה ואמר  רגלים, משאר 

ירושלים  בכל מאירין ."שהיו

‰‡¯�Âע דבריו כוונת הי' ע"דוודאי דאם הסוד, דיש "ד  אמר  לא  מדוע הפשט  ד 
דקרא מג .) (סוכה כמבואר  שמחה דעניינו הלולב, יתירה, שמחה בו

ובמהרי  בלולב, היינו ימים, שבעת אלקיכם ד ' לפני ה'"דושמחתם ריש שם ל
ע שמחה משום הוא הסוכה דגם מבואר ש."סוכה

Ú"Úע סי' וז "בכלבו שכתב הראב "ב אך ז "ל: בה "ד  שיש מצוה דכל כתב ל
כו' (שהחיינו) בעשייתה מברך לולב וכן לבו, שמרחיב סוכה כגון הנאה

ע"עכ ג"ל  ומשמע  הלב."ש, הרחבת היא  דשמחה שמחה, היא דסוכה כ

Úˆ"˜והרי "דא כז.), (שם כך מאחר יותר  ראשונה בלילה הסוכה חיוב מדוע כ
מח.]. [שם שמחה חיוב אין ראשונה דלילה להיפוך, הוא  שמחה לעניין
ירושלים  בכל מאירין שהי' ומה דייקא , מנורות ד ' מספר דדייק לשונו וגם

ע כוונתו דאין כן, משמע  מ"דייקא  תימה] [עוד  הפשט . ז "ד מנורות "ש ד' ל 
מנ"צע למנורות*."ק מספר נאמר  לא  כאן דבמשנה ל ,

ˆÊ ÏÈ‚�Ú ÛÒÂÈ È·¯ ÔÂ‡‚‰]"[Ï

ˆ *"Úהגז וכ "כוונת  שם, היו סולמות  ד' מלשון ד' שהיה מוכח הלא ומאי "ל המפו', כ
וא  במשנה . מפורש שלא הי'"בכך לא שהמנורות כיון לגרוע  או  להוסיף ת

להורות כהונה  בפרחי נעשה זה  בשביל ואולי עיכובא. בהו  שייך לא מנהגא רק  עבודה
[וע עבודה. מצות  בזה מש "שאין קדשים ]. צאן בצעירי שמחה לריבוי פשטות  כ "פ

כל  האירו  הללו שמנורות  ונס פלא הדבר כל הלא מובן לא – סוד בדרך שהוא
קונ' [ראה וכו '. הקודש רוח שואבין ושם לאורה חוטין בוררה שאשה עד ירושלים

מש "ת בעה "ע בזה]."כ דברים רמזי י

ÔÎ דזה תימה שמחה, חיוב אין ראשונה דבלילה אבל הקושיא חגיגה שלמי בשמחת
יו שמחת  למצות בנוסף א', בליל יש ודאי סוכה מצות  רגל,"שמחת ככל ט

אכלי "וכהראב  אנא זירא רבי אמר כה:) (שם  ומקורו  לב, מרחיב דסוכה שהביא ד
בסיעב  ראה  תרתי. עבידנא דקא ליבאי, דחדי שכן וכל בחופה, וחדי א'"בסוכה  (ליל ץ

" יודסוכות ) שאר על שאת  ביתר לב וטוב שמח סעודתו אפרים"ט "אוכל במטה  וכן .
תרכ "ס  בסוכה ."ס ביותר ישמח ל' נקט ה 

,Í„È‡Ó ועוקר סיני יוסף מרבנו  זאת  כל נעלם לא ודאי מלתא, אמר רברבא רב גברא
ק  ואולי כוונתו, להבין ועלן ליה, אנוס לא רז שכל הרים  משום"הרי ל

שמחת בשביל א' ביום כבר נשמח ואיך ב' יום  עד הי' לא השואבה  בית  ששמחת 
ע לא אם  מחר, של פועלת"שואבה והשמחה  מנורות ] ד' הוי' אותיות  ד' [משורש סוד פ

א'. בליל כבר

˙Ó‡·מצות וכמה  ג.) ותענית (שם המזבח על מים  ינסכו  כבר א' ביום  למחר הלא
פ  (סוכה ובירושלמי חגיגה. כבריש ראוי חשוב המצוה  שליל ה "ישנן דאם"ד ו )

א' בליל השואבה  בית משמחים שאין הטעם  ועוד יצא, ראשונה  בלילה  המים ניסך
ויו שבת דוחה  אינו  שהחליל ראשון."משום בליל מיד הוו כן דברים  דלשאר מוכח ט.

מש "ועכ  נפלאת לא המהרי "פ השואבה ."כ בית משום שהשמחה ל
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„ÂÚÂ דר כהאי לסוכות, מקושר המים  ניסך נסכו"הלא תורה  אמרה מה  מפני טז . ה 
שבעים כנגד פרים השבעים  וכן השנה, גשמי לכם  שיתברכו  כדי בחג מים

ופרש  באים"אומות, מינים  ד' ב:) (תענית  כן בארצם, גשמים  שירדו נה:) (סוכה  י
[וגם בהושענות , א' ביום  כבר ברכה גשמי על ברמז  ומתפללים המים, על לרצות 

ובאה  חשובה  מצוה שזו  נ : ובסוכה  תענית ]. כבריש סוכה מצות טעם לולא בתפלה 
ועכ  שמונה, כל לנסך שצריך יהודה לר' מיבעי ולא בראשית , ימי נפלאת"מששת  לא פ

המהרי  מחר."סברת של השואבה  בית שמחת מטעם  א' בליל כבר שהשמחה  ל

Ì‚ סכה משמרי ארבעה , מגדים  -מאלמי לישנא האי נקט א') יום (שחרית  הפייטן

המים. ניסך על פי' לוי במטה שבעה . נעימות  נעלם שבעה , נזל נוסכי שבעה ,

�ÚÏ�Î"„ דב קצת והי "לפרש בתוה "ק  עיננו  יאר ק ."ת 

ÎÚ"Ù,לולב סוכה , האסיף: לחג  מיוחדות שמחות ג ' נמצא הרגל לשמחת  בנוסף

סל  סימן "השואבה - ה 

[.‡ .È]

‰ÙÈ˜˘‰
ÏÎ מדת שהופך עניים מתנות של מהשקיפה חוץ לרעה שבמקרא השקפה

(רש  לרחמים י "הרוגז בראשית ט"י לסבול"ח  יכולין אינם התחתונים כי ז).
י  (שופטים מנוח אשת שאמרה וכמו כ"רוחניות, אלהים "ג כי נמות מות ב)

וע הגשמיים "ראינו, אין לגשמיים הרוחניות התחברות שהיא  השקפה כל כ
את  אני כי עניים מתנות של מהשקיפה חוץ רעה, להם וגורם לסבול  יכולין
לסבול יכולין לעני התחברות דהיינו עניים מתנות ובאמצעות אשכון דכא 

טובה. שגורם מובן ושוב
[¯Ê� È�·‡]

‰ÏÈÚ� ÌÂÈÒ· ÌÈ˜Ï‡‰ ‡Â‰ '„ ÌÈÓÚÙ 'Ê ˙¯ÈÓ‡ ÌÚË
ÌÈ¯ÓÂ‡'ג ועד לעולם מלכותו כבוד שם ברוך וכן רם, בקול  ישראל  שמע

תחת  שהוא הטבע כי להורות האלקים הוא  ד ' פעמים וז' פעמים,
ואם  יתברך השגחתו תחת הוא הכל לכת כוכבי וז' ימים משבעה המוקף  הזמן
הפוקרים. מדיעות ולהוציא  ובוהו לתוהו העולם תחזור  רגע אף השגחתו יסיר
Î¯˙Ò ÔÁÏÂ˘‰ ÍÂ¯Ú]"[‚

תנחומין ברכת

תורה  מרביצי  מגדולי עוז ידידנו  למע"כ

שליט"א  שעכטער  אהרן הג"ר 

ברלין חיים רבי  ישיבת ר"מ 

ע"ה  הרבנית נו"ב  בפטירת

ואיל"ע  ב "ב כל ואת אותו  ינחם המקום

המערכת
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  גדולי "ליטא" בענין גילוח הזקן
  :תער בלא אף הזקן גילוח בדין שהחמירו ליטא מגדולי אחדים

 אפילו הזקן להקטין ושלא בזה להתחזק ישראל לכלל רבה מצוה" ":חיים חפץ"ה מרן  
 הוא אות ומגלחו גוו אחרי הזקן כשמשליך) "בהקדמה" אדם תפארת' "קונט ספרו" (במספריים

 שמלת גבר ילבש דלא בלאו נכלל זה גם באמת) "ה"פ שם'" (ה מדרך פונה שלבו הזה האיש על
 לשוב ימהר חטא ואם הזה והמר החמור לעון לו לב אשר איש ויפחד יירא כ"ע) "ו"פ שם" (אשה

 דברי מכל היוצא הענין כלל) "י"פ שם" (שכלם על גבר יצרם אשר הפתיים חבריו על יסתכל ואל
 דברים שארי לענין או עמו להשתדך בין שמים יראת בו יש אם האדם על בחינה: הזה הקונטרוס

  ).א"פי שם" (הזקן הוא

 ולא לגמרי השאר ותולש, ממש כתער שמגלחין. .  בם שמספרים החדשה] מכונה[ המאשינקא"  
 יגלחו לא זקנם ופאת שכתוב מה על עובר הוא לכאורה זקנו את בם המספר מאומה נשאר

 והנה) "א, א"כ מכות מ"ע" הלכות לקוטי" בספרו חיים החפץ" (מאד מזה ירחק נפשו ושומר
 לקמן ז"ועד. ג"סקי ד"ח יצחק מנחת ת"שו" (כידוע ל"מהנ כ"כש הוי אלקטרי גילוח המכונת
 אלעזר ר"הג ובתשובות א"פ ב"ח זקן פנים הדרת' בס שהובאו דעות"; סטייפלער"ה מהגאון

 יעויין, חשמלי גילוח מכונת עם הזקן להסתפר בענין: "61' ע ז"הפ' בס פניבוז י"ר שך מן מנחם
 לא היתה וכוונתו"). בזה להקל ואין שאסור שכתב. .  חיים החפץ לבעל. .  הלכות לקוטי בספר
 ז"הפ' בס ח"הח של נכדו( הבדל בלי ישראל כלל כל ועבור הדין מצד א"כ בעלמא חומרא משום

  ").בקיצור חייו ימי תולדות" ספרו בתחילת ח"הח של מבנו ז"ועד. 18' ע

" שנה אחר שנה, הזקן גילוח עניני על, ובדפוס ובכתב פה בעל, בזה אבא הוכיח תוכחות כמה"  
 על ישיבות תלמידי את מוכיח) חיים החפץ' (הי"), "בקיצור חייו ימי תולדות"ב חיים החפץ של בנו(

  ).אמור' פ ת"עה חיים חפץ' ס" (הדק מן דק ובריטני במספרים זקנם שער שמעבירים

 במספרים זקנו לייפות החל ירושלים מבני ואחד מעשה" :בריסק ד"אב – דיסקין ל"מהרי הגאון 
 איסור בספק עמצו את להכניס ראה זה מה ועל זה מה: לשאלו ל"הגרי מבריסק הרב - לו ושלח

 וכדומה שבת ומחלל זקן מגולח אדם לביתו בא' כשהי" ),נא' ע ירושלים בטוב' ס" (גבר ילבש לא
  ).מ"סק מגילה מ"ע יעקב אבן" (רשע אדם בדמות להסתכל שלא כדי הקיר אל פניו מחזיר' הי

 הישיבות תלמידי בין הזקן תספורת נגע כשנתפשט" :טלז ד"אב – גורדון אליעזר רבי הגאון 
 במרדם שעומדים וכשראה, חזקים היותר באמצעים גורדון ל"זצ אליעזר' ר הידוע הגאון אחז

 האדירים הגאונים ואת מייזל חיים' אלי' ר והישיש פרידמאן ד"הרי הישיש, הזמן גאוני את הרעיש
 זכר, ]וילנא ד"אב גרודזינסקי[ עוזר חיים' ר ואת] בריסק ד"אב יק'סולוביצ[ הלוי חיים' ר

 ם"השובי ועל, חכמים סמיכת להם לתת ניםהרב -  על איסור להטיל ודרש, לברכה צדיקים
 אגרות" (קדש של משרה שום להם לתת שלא הקדש קהלות ועל, הזביחה אומנות מללמדם

  ).שלה' ע ו"ח צ"מוהריי ר"אדמו קדש

 במספרים הזקן לספר איסור לענין" :דווינסק ד"אב –") פענח צפנת" בעל( ובי'הרוגאצ הגאון 
 מאוד נזהרים יהיו. .  תורה איסור הוי ודאי. .  לוקה אינו רק ת"מה אסור דודאי. *.  הארכתי ההרב -

 ח"סרנ ד"ח פענח צפנת ת"שו' " (כו לעשות עוד יוסיפו לא. .  גמור איסור זה כי הזקן יספרו שלא
  ).ז"ה ב"פי ז"ע' הל ם"לרמב פענח בצפנת ז"ועד

 לי מסרו ההריגה מגי נפשם את שמילטו' ראי עדי" "):אברהם דבר" בעל( קאוונא ד"אב הגאון  
' והי המשחיתים אף על מזקנו גרע שלא הליטאי בגיטו היחידי' הי דקאוונא ד"הגאב מרי שאבא

 ממעמקים ת"בשו כ"וכ אברהם דבר ת"לשו בהקדמתו בנו" (זקנו את להעביר ולא ליהרג מוכן
  ).ט"סי א"ח

' לי ניחא' הי לא :ווילנא ד"אב –) אחיעזר ת"שו ס"מח( גרודזינסקי עוזר חיים רבי הגאון  
 ובכלל. לחומרא דאורייתא ענין כספק זה ענין והחזיק. .  גילוח במכונת שהשתמשו מה ע"להגרח

' ע ב"מהדו ז"הפ' בס ברלין חיים י"ר הוטנר י"הגר עדות" (הזקן מגדלים שאין מה' לי ניחא' הי לא
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 ז"הפ סי' עי הוטנר י"דהגר עצמו דעת' הי וכן. [טלז ד"אב גורדון א"מהגר לעיל וראה. תרסא- תרס
 גילוח מכונת בענין ח"תשל כסלו כא מיום' ובמכ. קיז' ע יצחק פחד בעל למרן הזכרון' וס שם

  "]).בזה להחמיר נכון נימוק יש ובודאי בודאי"

 שאינו הדבר עלי קשה ומאד, חיים סם גם אינו. .  סם אינו אם, הסם ד"ע ":איש חזון"ה מרן 
 אין מעולם. .  קדושה בזה ושוללים בגולה מהגוים למדו רק ישראל לבוש זה ואין הצניעות ממדת
 הדבר נשתנה לא, יחיו התורנים בין גם המחלה שפשתה ואף. .  תער כעין זקן מגילוח נוחה דעתי

  ).ח"קצ- ז"סקצ א"ח א"החזו אגרות קובץ" (זה בענין סולדת נפשי ולכן, זה בשביל

 ויש כתער הוה. .  בלבד שמים לירא ולא אחד לכל איסור זהו. .  אלקטרי במכונה לגלח לא" 
 מנחת ת"בשו א"החזו בשם" (עוור לפני איסור מפני לאחר להמציאם אסור. .  בכולהו לאסור

 מנחם אלעזר ר"הג פוניבוז י"ר העיד וכן" סטייפלער"ה הגאון מגיסו לקמן ז"ועד. ג"סקי ד"ח יצחק
 שהחזון ידוע. .  חשמלי גילוח מכונת עם הזקן להסתפר בענין: "16' ע ז"הפ' בס בתשובתו שך מן

 א"סק ה"וח ו"סצ ד"וח ה"סק ד"חיו הלוי שבט ת"בשו העיד וכן". מכונה בכל אסר ל"זצוק איש
 א"פ ב"ח ז"הפ' ס ע"וע. 34' ע שם שטרנבך מ"הגר' ומכ 56-54' וע 19' ע ז"הפ' בס ובתשובתו

  ).משיטתו בארוכה

" שמקיא כמעט זקן בלי יהודי לפניו דכשבא שאמר ל"זצ איש החזון מורי מכבוד שמעתי" 
  ).דש' ע ז"הפ' בס ד"הו שטרנבוך מ"הגר(

 מוסר בעלי מגדולי אחד לבין.  . מגור הזקן ר"האדמו בין פגישה נתקיימה בערך שנה ששים לפני" 
 דברים שלשה על הצביע מגור ר"האדמו. ל"זצ ירוחם רבי, מיר ישיבת של המפורסם המשגיח

 את שמספרים. .  ליטא ישיבות בחורי של הכללית התנהגותם מתוך בעיניו חן מוצאים שאינם
 וכל, ל"הנ ההשגות שלשה על ממשית תשובה כל שאין, כך על הגיב איש והחזון. .  זקנם

 מה על להם ואין דוחק ישוב אלא אינם עליהם שמשיבים והאמתלאות התירוצים
  ).שלד' ע ב"ח" הדור פאר" א"החזו תולדות' ס" (שיסמוכו

 בדק. .  גילוח מכונות בנדון :סלוצק ד"אב") אזל אבן" ס"מח( מלצר זלמן איסר רבי הגאון 
' מכ. (השרש עד הזקן להוריד שלכם הרע היצר מהו יודע אינני: הלשון בזה ואמר ר"מו אותה

  ).רחצ' ע ז"הפ' בס תלמידיו

 להשתמש שלא דעתו' הי ימיו בסוף אפילו" ):וליקווד( קלצק י"ר – קוטלר אהרן רבי הגאון 
 במכתביהם ותלמידיו משפחתו עדות" (כלל תער נזכר לא בתורה שהרי. .  חשמלית במכונה

 למסור כדאי שאין דעתו' שהי ש"וע א"פ ב"ח ז"הפ' בס ובארוכה ג"סקי ד"ח יצחק מנחת ת"בשו
 שיודע מי למעשה"ו). לקמן" סטייפלער"ה הגאון וכדעת, בתער למגלחים' אפי גילוח מכונות

 ל"זצ הזמן גאוני ודעת החששות נסביר שאם ומובטחני זאת ממכונה יברח ועונשו עבירה חומר
 טהורה' ה יראת ריח לו שיש מי, ל"זצ קטלר א"והגר, ל"זצ א"החזו, ל"זצ חיים החפץ הקדוש כולל
  ).35' ע ז"הפ' בס שטרנבוך מ"הגר תשובת" (במכונה ישתמש ולא יברח

 שמעולם. .  לפרסם) א"שליט( ר"מאאמו נתבקשתי" ":יעקב קהלת" בעל" סטייפלער"ה הגאון 
 וכבר לאוין בחמשה עליו ועוברין ממש תער שזהו מאד קרוב ואדרבה גלוח מכונת את התיר לא

 יד של גילוח מכונת את אפילו אוסר מכות על הלכות בליקוטי ל"זצ חיים שהחפץ נתפרסם
 אינו) א"שליט( ר"שאאמו מפני". "יותר משוכלל ההרב - שהוא זמנינו של ו"וק כ"וכש נול הנקרא

 שמעיד כאן ידוע זה והנה. ל"זצ איש החזון בשם שידוע מה שאכתוב לי אמר הוראות להורות נוהג
 ח"הגר בנו' מכ" (לגוי רק, בתער שמגלח למי גילוח מכונת שום למכור שאין א"החזו בשם

  ).תרנט; שסא-שס' ע ש"וע, 17-16' ע ז"הפ' בס קניבסקי

  זקן – פנים הדרת בספר בנדון") ליטא" מגדולי כ"כו עוד כולל( הדעות רוכזו
  א"שליט ווינער משה הרב - מאת/  ההלכה לאור – הזקן וגידול גילוח בענין/ 
  )בקירוב( עמודים 800/  החוגים מכל א"שליט דורנו גדולי בהסכמת נדפס/ 
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  תשע"ו תמפתח למאמרים שהופיעו בהמאור בשנ

  קונ'    הכותב   ענין המאמר

  תסז  ......................  מהרמ"י מאזורוב זצ"ל  -------- מ אין לנו מלך אלא אתה"אבינו מלכנו חטאנו לפניך, א

  תעא  ...................  קריסטל אהרן משההרב   --------------------------  האבר לבעלמאי השייכות  הנשתל אבר

  תע  ..................  רבינוביץ הכהן אליעזר הרב  ---------------------------------  אותו וחברו זרוחש מהאדם אבר

  תסט  ......................  הרב נתן בנימין בלויא  -------------------------------------------------  אדר ואדר בהלכה

  תעא  ..................  שלזינגר יפה אברהם הרב  -------------------------------הקטנים על גדולים להזהיראודות 

  תסח  ...........  הג"ר יוסף אליהו הענקין זצ"ל  -  סאיד באיסט המקוה ימי דברי בגמי, מקוה נקב לסתום אודות

  תע  .................  ל"זצ פיינשטיין משה ר"הג  ---------------------  פסול שהיה מעיד' א שעד פסח קרבןאודות 

  תסח  .....................  ברוך דוב פוברסקי הרב  ----------------------------------------  רופא שהמית חולהאודות 

  תע  .....................  ל"זצ אמסעל מאיר ר"הג  ---------  ואחד אחד לכל הבורא עבודת' וגו י"ובנ שהמ ישיר אז

  תע  .......................... הרב שמריה שולמאן  ----------------------------------  אחריות הדפסת ספרים חדשים

  תסז  ...........  שמואל אהרן ראבין זצ"להג"ר   --------------------------------------אי יו"כ מכפר על חצי שיעור

  תעא  .......................  ל"זצ מרגלית ז"הגרא  -------------------------  כאחד ושפלות גדלות, יומא האי לאו אי

  תסח  ......................  להגרי"ש אלישיב זצ"  ------------------ מזוזה בבית לפני שנכנסים לדור בואי לחחב ב

  תעב  ........  הג"ר יוסף שלמה כהנאמאן זצ"ל  ------------------------------------------  בשבת להפקיר מותר אי

  תע  ............................  תמיר צבי רועי הרב  -----------------------------  בפסח חמץ בקונה מהני לא עביד אי

  תעב  ...................  אהלבוים אייזיק נח הרב  -------------------------------  בהזמנות פסוקים סיהדפשרי לאי 

  תסז  ....................  הרב יוחנן סג"ל וואזנער  --------------------  אי"צ לכבות האור לברכת בורא מאורי האש

  תסח  ............................  הרב יעקב אמסעל  ----------------------------איך לכתוב בכתובה שם שכונה קטנה

  תסח  .................................  דוד בלום הרב  ---------------------------------------  איך לנהוג באתרוג מאה"ק

 תסט  .............................  גאות מנחם הרב  ---------------------------------------------------  ילבש לא איסור

  תעב  .................  גאלאמבעק זאב יצחק הרב  -------------------------------------------------  לאשה קודם איש

  תע  ........................................  ציון מנחם  ---------------------------  והבטחון האמונה שלימת מצה אכילת

  תעא  ........................... גבאי מתתיהו הרב  ------------------------------------  חלב על ובירך ושכח בשר אכל

  תעב  ..........................  קניבסקי הרב חיים  --------------------------------  ישראל בארץ בטיול מצוה יש אם

  תסז  .............................  הרב יוסף ליברמן  ----------------------  אם לברך שהחיינו על פרי שנעבד בשביעית

 תסט  .........................  קניבסקי חיים הרב  ------------------  מהלך כשהוא ש"ק לקרות או לברך מותר אם

  תע  ...............................  ליברמן יוסףהרב   -----------------------  אכילה י"עש היחידה ע"המ היא מצה אם

  תע  ......................  ל"זצ שטייף יונתן ר"הג  ---------------------  'לז ראוימצה ו' ז כל מצהאכילת  מצותאם 

  תסח  ..................... הרב צבי ארי' פרידמאן  -----------------------------------  אם עבירה בשבת חמור מבחול

  תעא  .............  ל"זצ גנחובסקי אברהם ר"הג  ------------------------------------------  רות מגילת קורין אמאי

  תסט  ................................  כהן הרב משה  --------------------------------------------  ישראל לבני גושן ארץ

  תסז  ....................  הג"ר שלמה הכהן זצ"ל  -----------------------------------------------  אשה ונכרי בציצית

  תעב  ....................  הרב צבי ארי' פריעדמאן  ----------------------------------------  בשמו לבעלה לקרוא אשה

  תסז  ................................  הרב צבי בלויא  ---------------------------------------------------  אתרוג של ערלה

  תע  .....................................  שלמה קליין  -------------------------------------  אחים כהנים לעלות לדוכןב' 

  תסח  ............................  יעקב אמסעל הרב  ------------------------------------------------------  ב' שקנו עליה

  תסח  ................  אליעזר הכהן רבינוביץ הרב  -----------------------------------  באיסור הדלקה בכלי ישן

  תסח  ..............................................  י.א.  -----------------------------------------  בארץ גושן בארץ רעמסס

  תסז  .................  הרב טוביה הלוי שולזינגר  ------------------------------------------  בגד שאול שטמאו הכהן

  תסט  .............  ליכטנשטיין נחום משה הרב  ----------  מכסף נוי בעטרות מצוה של מצוה, טלית הידור בגדר

  תסז  .........................  הרב יואל אבראהאם  --------------------------------------  בדין סחורה בלולבי שביעית

  תע  ....................  ל"זצ באסאן ישעיה ר"הג  ---------------------------------------------------  ובסדקין בחורין
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  תע  ...................  גאלאמבעק זאב יצחק הרב  -------------------------------------------------------------  בטחון

  תע  ..............................  שווערד משה הרב  ------------------------  ובאמונה בהשקפה בהלכה: אליהו ביאת

 תסח  .....................  לוי יצחק ברנהולץ הרב  ---------------------------------------  ביניוני בעשרת ימי תשובה
  תסז  ........................... הרב מתתיהו גבאי  -----------------------------------בישל ביו"ט לצורך אכילה גסה

 תעב  .........................  שולמאן' שמרי הרב  ---------------  דוד בית מלכות, נירות שהדליקה על חרבה ביתר

  תעא  ..........................  מרדכי לבושי ת"שו  ------------------------------------  כמותו שהלכה דוד זכה במאי

  תסט  ......................................  ם"מהרש  -------------------------------------------  ישראל קרן תרום במה

  תע  ............................................  אלשיך  -----------------------------  הדין במידת אף זוכים נפש במסירת

  תעא  ................................ כהן יצחקהרב   -----------------------------------------------------  לחופה י"ח בן

  תסט  ..................  ל"זצ אמסעל מאיר ר"הג  ------------------------  ז"זב תלוים ישראל ומלכות המקדש בנין

  תעב  ............  ל"זצ בלאך יצחק' שמרי ר"הג  ----------  בשבת להפקיר \אחר  לצורך מוקדש מכסף מקוה בנין

  תעא  ....................  ל"זצ שטייף יונתן ר"הג  -------  מילה במצות במילה, הערות ה"הקב בברית נכנסו בסיני

  תסט  .......................... שולמאן חיים הרב  -----------------------------------------------  סוטה בספק ברירה

  תסט  ....................  שוורץ אנשיל אשר הרב  ---------------------------------  להתפלל מותר האם בשבת ברית

  תסח  ........................  הרב נת בנימין בלויא  -----------------------------------------  ברכה בלי שום עסק עמה

  תסז  .............  הרב חיים אברהם זקוטינסקי  -----------------------------------------------------  ברכת הילדים

  תסט  .....................  הרב דוד מנחם שוארץ  ------------------------------------------  הנהנין והמסתעףברכת 

  תסח  ..............................  יונתן בלויא הרב  -------------------------------------  ברכת הרואה לשיטת הגר"ח

  תסח  ..............................  יונתן בלויא הרב  --------------------------  ברכת הרואה על נר ביהכ"נ, ועל הידור

  תסז  .............  הרב חיים אברהם זקוטינסקי  ------------------------------------  ברכת שהחיינו בהנחת תפילין

  תסז  ..............................  הרב משה ווינער  ----------------------------------  גדולי "ליטא" בענין גילוח הזקן

  תע  ..............................  אמסעל יעקב הרב  -----------------------------------------  ע"במ לשמים מנודה גדר

  תעב  ............................  הרב יעקב אמסעל  -----------------------------------  ביתו לפני במונח קנין גדר

  תסז  ..............................  הרב יונתן בלויא  ----------------------------------------------------  גדר של סמיכה

  תסח  ....................  הג"ר יונתן שטייף זצ"ל  ------------------------------------------------  גיד הנשה בקדשים

  תעא  ............  טשעסער הכהן צבי מאירהרב   -------------------------------------------------------------  עיני גל

  תסח  ..................... הרב צבי ארי' פרידמאן  -----------------------------------------------------  גלות ישמעאל

  תסח  ......................... ישראל טאפלין הרב  -----------------------------  גר שמל ולא טבל לענין שמירת שבת

  תע  ...........................  שולמאן' שמריהרב   --------------------------------------  הפסח במצות ועבדים גרים

  תסט  .....................  כהן הכהן אליעזר הרב  ---------------------  טיסה ללא צורך כרטיס לקנות לחבירו גרם

  תע  .......................................  החמה אור  --------------------------------  גליות' ד נגד גאולה של לשונות' ד

  תע  ....................... קלאהר ליב יהודאהרב   -------  בישמעאלים אדום מלחמת נבואת, דינא דמלכותא דינא

  תסז  ..........  ישראל אברהם לנדא זצ"ל ר"הג  -----------------------------------------------  דרוש לשבת תשובה

  תסז  ....................  הרב צבי ארי' פריעדמאן  ---------------------------------  האדמו"ר מטאהש זצ"ל

  תסז  ...................  הג"ר מאיר אמסעל זצ"ל  ----------------------------------------------  האזינו בכל דור ודור

  תע  ................................  בלויא יונתן הרב  ----------------------  מחר לצורך מצרים בפסח מצות אפו האיך

  תע  .......................  גראנער ליב הודההרב י  -------------------------------- אדר-שבט לקובץ והערות הארות

  תעא  .....................  גראנער ליב יהודה הרב  ---------------------------------------  ע"ת לקובץ והערות הארות

  תע  .........................  שלעזינגר בצלאלהרב   -----------------------------------------  אדר שבט לקובץ הארות

  תסט  ................................  לוין הרב חיים  ----------------------------------  ל"זצ פראסט לעמיל אשר ר"הג

  תע  ......................  פריעדמאן' ארי צבי הרב  -------------------------  ל"זצ בעלסקי ישראל חיים ר"הג

  תע  .....................................................    ------------------------------------  ל"זצ סופר יוחנן ר"הג

  תע  ................  קליינרמאן אבא אברהם הרב  -------------------------------------  ל"זצ שמולאביץ רפאל ר"הג

  תעב  .......................  קליין משה הרב יעקב  -  קודמת במאה באנגליה הרבנות - ל"זצ בלוך יצחק 'שמרי ר"הג

  תע  ...................  הרב ישראל משה הערצאג  ----------------------------------------------  הגדה והלל בקול רם

  תסח  .....................  אברהם נח טאפלין הרב  ---------------------  הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת, וברכותי'

  תעב  .......................  ל"זצ מקאצק ק"הרה  ----------------------------------------  ת"הי לעבודת הטוב הדרך
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  תעא  .............................  ליברמן יוסףהרב   ------------------------------------------------  השואל שם הזכרת

  תעב  ............................  פישער הרב שלום  --------------  נכרי בעד להתפלל מותר השואל, האם שם הזכרת

  תסט  ............................  פרינץ אלחנן הרב  -----------------------------------  הגנה אמצעי עם בשבת הליכה

  תעב  ...................  שטיין הכהן הרב שמואל  -------------------  ושמאי בהלל גם אי ש"ב במקום ה"כב הלכה

  תע  .........................  בלויאהרב נתן בנימין   ----------------------------  סוף ים קריעת עניןהלל בז' של פסח, 

  תסח  ..................... פרידמאןהרב צבי ארי'   ----------------------------  המנהג לנער ציצית אחר קידוש לבנה

  תסח  ..................... הרב צבי ארי' פרידמאן  ---------------------------------------------------  הנהגת מוצש"ק

  תעא  .......................................  א"מהרש  -------  מאד גדול בתורה קטן דבר, בנסוע ויהי שבפרשת ן"הנוני

 תסח  ...............  הג"ר משה פיינשטיין זצ"ל  --------------------------------------  הערות וקושיות במס' חולין
  תעב  ...................... גנוט ברוך שמואל הרב  ---------------------  ממש בו שאין דבר\ושירים  תוכנות העתקת

  הפסיק בין שמו"ע שבלחש לשמו"ע של חזרת הש"ץ, 

  תעב  .................................  הרב דוד בלום  -------  מאיסורא ולאפרושי מצוה לקיום ע"שמו באמצע הפסק

 תסט  .....................  טסארטש הרב שמואל  --------------------------------------  איש מאשת קדושין הפקעת

  תע  .....................................  קליין שלמה  ---------------------------------------------------  קדושין הפקעת

  תעב  ..............................  בלויא יונתן הרב  ----------------------------------  בזה"ז המקדש במקום הקרבה

  תסז  ..........................................  מהר"ל  ---------------------------------------------  השופר של איל יצחק

 תעב  ................  הרב אברהם אבא קליינרמן  ----------------  לחיזוק בתפילה על בנין בית מקדשנו התעוררות

  תע  ............................  הירשבערג נתן הרב  ---------------------------------------------------  תחרישון אתםו

  תע  ...............................................  .א. י  ------------------------------------  א"והי מאי' וכו שעמדה והיא

  תעא  ....................................ץ"כ אברהם  ------------------------------------------------------  שעמדה והיא

  תעא  ..........................................  אלשיך  ----------------------------  הגשמי לעלות, לבו וייטב בועז ויאכל

  תע  ..............................  הרב יעקב אמסעל  -------------------  ה"העבוד מן ויזעקו ה"העבוד מן י"בנ ויאנחו

  תע  ...........................................  אברבנל  ------------------------  עבודת ה' -  העבדה מן ישראל בני ויאנחו

  תסז  .....................  יששכר דוב גאנדל הרב  -----------------------------------------  ויעיד עליו יודע תעלומות

  תסח  ............................ אשר פיללער הרב  --------------------------------------  ונאכל מפריה ונשבע מטובה

  תע  ....................  לדרברגר' ארי מרדכיהרב   --------------------------------------  מטובה ונשבע מפריה ונאכל

  תסט  ...........................  דחבש הרב חזקיה  ----------------------------------------  לשבועות המלואים ימי' ז

  תעב  .....................  ל"זצ קליר אלעזר ר"הג  -------------------------------------------  רחוק הולך מצוה זכות

  תע  ........................... טאפלין ישראל הרב  ------------------------------------  המ"ע – מצרים יציאת זכירת

  תסט  .............................  בלויא הרב יונתן  ------------------------------------------------------  עמלק זכירת

  תעב  .............................  הרב אלחנן פרינץ  -------------------------------  זכר לחורבן בדירות וצימרים מעץ

  תעא  ................................  בלויא דודהרב   -------------------------------------------------------  למקדש זכר

  תסח  ................  אליעזר הכהן רבינוביץ הרב  ---------  זמן הביעור בפירות שביעית, לזנים שונים של פרי אחד

  תסט  ...................... הרב צבי ארי' פרידמן  ---------------------------------  ועשו דמרדכי ומרה גדולה זעקה

  תסט  .................  פערלמאן חיים הרב  יוסף  -------------------------------------  נדרים בהתרת זקן בדין נולד

  תסח  ............................  אהרן ליברמן הרב  -----------------------------  זקן וסומא יציאתם עם מקל לרה"ר

  תסח  ............................  הרב יעקב אמסעל  -------------------------------------------  חביבת מצות נר חנוכה

  תעב  .......................  אבראהאם נחום הרב  ומתיר קושר בזה יש אם מאכלים של שקים על שפותלין ברזל חוט

  תעא  .................  הערצאג משה ישראלהרב   ------------------------------------  ברגל רבו פני לקבל אדם חייב

  תסז  ........................  הרב יהושע פסטרנק  -------------------------------------  חינוך קטנים בעינויי יוהכ"פ

  תע  ........................  יפה' ישעי' שמוא הרב  -----------------------------------------  מהו בפסח שנמצאה חלה

  תע  ......................  וואזנער ל"סג יוחנןהרב   ---------------------------------------------------------  ומצה חמץ

  תסט  ......................................  קליין דוד  -------------------------------------------------  כ"ה רמזי  חנוכה

  תסז  ................  קליינרמןהרב אברהם אבא   ------------------------------------------------  חסד ה' ביום הדין

  תסז  ................................  הרב מנחם גנק  -------------------------------  חצוצרות בשופר של ר"ה ושל יובל

  תסח  ........................  יהושע פסטרנק הרב  --------------------------------------------  חצר שיש לו ב' פתחים

  תסט  .......................................  טוב לקח  ------------------------------------  העץ של אמות חמשים חשבון
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  תסט  ......................................  .ו יששכר  --------------------------------------------  תורה מתן קודם מ"טו

  תעב  ............................  אמסעל הרב יעקב  ------------------------------------------  במחבת א' טיגן בשר ודג

  תעא  ..........................  הירשבערג נתןהרב   ---------------------------------------  בשבועות חלב אכילת טעם

  תע  ..............  ל"זצ לאנדא מנדל מנחם ר"הג  --------------------------------------  הגדול שבת נקרא למה טעם

  תעא  ...................... גנוט ברוך שמואלהרב   ----------------------------  ע"בספה שהחיינו מברכים שלא טעם

  תעב  ................................ ץ"כ הרב חיים  ----------------------  ושכירות דירות אשתו את לשמח חודש ג"י

  תעב  ....................  הרב מרדכי בערקאויטש  ---------------------------------------------------  רבה שמיה יהא

  תסח  ....................... שמריה שאלמאן הרב  -------------------------------------------------------  יהודה ותמר

  תעא  ................  מעיירס אברהם פנחסהרב   ----------------------------------------------  ראשונה בשנה יזכור

  תסח  ..הג"ר מיכאל אליעזר הכהן פארשלעגער זצ"ל  ---------------------------------------  יחוד איש ואשה גוף ונשמה

  תעא  .........................  הרב צבי ארי' פריעדמאן  ---------------------------------------------------------  בהלכה יןי

  תעב  ........................  גרין זלמן הרב שלמה  ---------------------------------------------------------  בהלכה יין

  תע  ............................  קניבסקי חיים הרב  ----------------------------------------------  ופסח מצרים יציאת

  תסט  ..............................  הרב שמריה שולמאן  ---------------------------------------------------------  י"אר ישוב

  תע  .......................  שלזינגר אריה דודהרב   -----------------------------------------  בזמנינו ישראל ארץ ישוב

  תסז  ..............  הרב מרדכי יוסף זקוטינסקי  -------------------------------------------------  ישוב ארץ ישראל

  תסח  ............  מאיר צבי הכהן טשעסער הרב  ----------------------------------  כתר תורה –ישיש עליך אלקיך 

  תעא  ...................  פערלמאן חיים יוסףהרב   --------------------------------  ונתגייר ברבית מגוי שלוה ישראל

  תע ...........................................  שלמה קליין  ----------------------בר מצוהיתום מתחיל להניח תפילין קודם 

  תסז  ......................  זצ"ל הג"ר יצחק חריף  ---------------------------------------  כאיל תערוג על אפוקי מים

  תסח  ..................  יעקב אהרן סקוצילס הרב  ---------------------  כבוד ספרים , לצלם ספר כשצריכים להפכו

  תסח  ............  יוסף חנני' יאקאבאוויטש הרב  ---------------------------------------  כבוד ת"ח, במאי זכה משה

  תע  ....................................  יעקב ישועות  ----------------------------------  ?החשבון מה – שנה שבעים כבן

  תעא  .................  הרב טוביה הלוי שולזינגר  -------------------------------------------  כהן גדול שנראה בו נגע

  תסט  ................................  בלום דודהרב   -------------------------  לחברה מותר האם אצבעו שנקטעה כהן

  תעב  .............  זקוטינסקי אברהם חיים הרב  ---------------------------------------  צדיקים קברי לבקר כהנים

  תסח  .................  יצחק זאב גאלאמבעק הרב  ------------------------  כח תפילה, אם עדיף שאחר יתפלל עבורו

  תע  ..................................  שלמה תפארת  ----------------------------------------  המצב בשפל גם תפלה כח

  תסט  ..................  ל"זצ נטיל טוב יום ר"הג  ------------------------------------- ישראל בני ראש את תשא כי

  תעב  .....................................  חיים תורת  -----------------  ם"עכו עובד כאלו הצדקה מן עיניו המעלים כל

  תעא  ....................................  חכמה משך  -----------------------------------------------------  יחדיו העם כל

  תסט  ..........................  הרב מאיר בן שושן  ------------------------------  כל מה שאומר לך ב"ב עשה להלכה

  תסז  ..............................  הרב מנחם רוקח  - ושופרות זכרונות במלכיות הברכות סיום ישמעאלים, כעטיפת

  תעא  ........................... גבאי מתתיהוהרב   ------------------------------------------------- מצה לאכול כפאו

  תעא  ......................................  אמת שפת  ----------------------------התורה לקבלת זוכה עמלק מחית כפי

  תסח  ..................  חיים שלום הלוי סגל הרב  -------------------------------  דקריאת שמעכפילת פסוק ראשון 

  תעב  ..................  סגל הלוי שלום חיים הרב  ------------------------------------------  בשוגג שבת לחילל כפרה

  תעא  ......................  קליין חיים ראובןהרב   -----------------------  פרשיות פרשיות כותבין ואין ת"ס כתיבת

 תסט  .......................  פסטרנק יהושע הרב  --------------------------------------------  המן בני עשרת כתיבת

  תעב  ............................. מרגלין' ארי הרב  ----------------------------------------  געלתים ולא מאסתים לא

  תע  .......................  ביבער זאב אברהם הרב  -----------------------------------------------  א"לה כן תעשון לא

  תע ....................................הרב יעקב אמסעל  ---------------------------------------------  נ"בבהכ מצות לאפות

  תסז  .................  עקבהרב יצחק זאב גאלאמ  -------------------------------  להכניס עצמו בסכנה לצורך מצוה

  תעא  .................................  בלום דודהרב   --------------------------------------  הבימה גבי על מחשב להניח

  תע  ....................  סגל הלוי שלום חיים הרב  --------------------------------------  הבימה גבי על מחשב להניח

  תעב  ...................................  כהן הרב דוד  ----------------------------------------------  ת"ס להציל הסתכןל

  תעא  ....................  יפה' ישעי שמואלהרב  ומרור במצה חייבים עבדים אי ,עוברת למצוה ע"שמ באמצע להפסיק
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  תע  ...............................................  .ט.מ  ------------------------------------------ חולה נכרי בעד להתפלל

  תעא  ............................  פישער שלוםהרב   -------------------------------------------------  נכרי בעד להתפלל

  תסח  .....................  אברהם נח טאפלין הרב  ----------------------------------------------------  לולב בשביעית

  תסז  ................................  תפארת שלמה  ----------------------------------------------------  לולב צריך אגד

  תסח  ..................... צבי ארי' פרידמאן הרב  --------------------------------------------------  לולב של שביעית

  תעתסח,  ............  רימלער פייוויל שרגא הרב  ---------------------------------------------  בהבדלה האור לכבות

  תסט  ....................  שלזינגר אריה הרב דוד  ---------------------------  האש מאורי ברכת בשעת האור לכבות

  תעא  ....................  הרב צבי ארי' פריעדמאן  ----------------------------------------------------  אורחים ללוות

  תסט  ..  ל"זצ מאסטראוצא יחיאל מאיר ר"הג  --------------------------------------------  קשת יהודה בני ללמד

  תעב  ....................  הרב צבי ארי' פריעדמאן  ------------------------  ע"שמו בתפילת בנים על בקשה אין למה

  תסח  ...........................................  רמב"ן  -----------------------------  החשמונאיםלמה לא האריך מלכות 

  תע  .............................  דבדה אברהם הרב  --------------  ר"ברה א"ד יעבירנה שמא במצה חיישינן לא למה

  תעב  ........................................  לוי משה  -----------------------------------  עשו את לברך יצחק רצה למה

  תסט  ..................  הג"ר מאיר אמסעל זצ"ל  ------------------------------------------  המן בני עשרת תלו למה

  תע  ............................. גבאי מתתיהו הרב  ---------------------------------------  בסוכה הקטנים בניו לנשק

  תעב  .............................................  .ב.ש  --------------------------------------------------  טוב בדבר לסיים

  תע  ................................  רוקח מנחם הרב  ---------------------------------  תורה דברי מתוך בתפלה לעמוד

  תסח  ........................... הרב מתתיהו גבאי  ------  לקנות מחקלאי חלקת קרקע לקיים מצות שביתת קרקע

  תסח  ............................  חזקיה דחבש הרב  ----------------------------------------------  לשמח לב ָהַאֵמָלִלים

  תסט  ..............  פטרפרוינד הלוי מרדכי הרב  ---  ברה"מ או תפלה ויפסיד להשתכר טבעו אם בפורים לשתות

  תע  ........................... טאפלין ישראלהרב   ---------------------------------  מכזית ביותר מצה דאכילת ע"מ

  תע  .......................  רוזנבליט אורי ודהרב ד  -----------------------  לשמה ועבירה לשמה שלא מצוה בין מאי

  תעא  ..............................................  .א.י  ----------  בפורים קבלהו והדר בשבועות התורה קבלת בין מאי

  תע  ......  הרב רן יוסף חיים מסעוד אביחצירא  ------------------------------------  מאי המצוה המיוחדת לדורנו

  תע  .......................... הרב שמריה שולמאן  -----------------מאי חמור בין אדם למקום או בין אדם לחבירו

  תסז  ............................. יונתן בלויאהרב    ------------------------------------------  מאי מכריע בינוני לזכות

  תסח  ....................  הג"ר אברהם הלר זצ"ל  -------------------------------------  מאי עיקר הנר הא' או הנוסף

  תסט  ......................  ל"זצ חיים הג"ר יוסף  --------------------------------------------------------  [חי'] מגילה

 תסט  .............  קליינרמאן אבא אברהם הרב  --------------------------------------  כולה לקרותה צריך- מגילה 

  תסט  ..............  ל"זצ אברמסקי יחזקאל רבי  ----------------------------------  מעשה סיפור אינו אסתר מגילת

  תסט  ....................  שוורץהרב אשר אנשיל   ---------------------------  מתעשר שהסנדק רואים אנו אין מדוע

  תעא  ..............................................  י"ת  ----------------------------------------------  לתמיד סיני ענין מה

  תסח  ................................  מנחם גנק הרב  ------------------------------------------------  מהדרין בנר חנוכה

  תעא  .........................  שולמאן' שמריהרב   ----------------------------------  דוד מואבית, הצלת ולא מואבי

 תעב  ..........................  ראבינאויץ צבי הרב  -----------------------------------------  דמעות עליו מוריד מזבח

  תסז  ...........................  הרב מאיר בן שושן  -------------------------------------------  מזוזה בלשכת פלהדרין

  תעא  .................  שולזינגרהרב טוביה הלוי   ------------------------------  מחבר ספר אם צריך לברך שהחיינו

  תעא  ........................... שולמאן חייםהרב   -----------------------------------------------------  ברבית מחילה

  תעא  .................  גאלאמבעק זאב יצחקהרב   --------------------------------  ה"וב ש"דב אליבא הבטחון מידת

  תעב  ....................  ל"זצ שטייף יונתן ר"הג  --------------------------------------  קטן י"וע בזמנה שלא מילה

  תעא  ...........................  פעדער אפריםהרב   -------------------------------  בשבת' א פעם היפוספדיאס מילת

  תעא  ...........................  שוורץ ישראל הרב  -----------------------------------------  לקידוש קפוא ענבים מיץ

  תסט  ....................... הרב שמריה שולמאן  -------------------------------------  ח"שקה אחר נולד בשבת מל

  תע  ........................  ליבער מרדכי צבי הרב  ------------------------------------------------------  כרותח מליח

  תסט  ...........  הורוביץ הלוי פנחס משה הרב  -----------------------------------------  בשבט עשר חמשה מנהגי

  תע  ..............  הורוביץ הלוי פנחס משה הרב  -----------------------------------------  העומר ספירת ימי מנהגי

  תסז  ...................  הרב נח אייזיק אהלבוים  -----------------------------------------  מנהגי תפלה בר"ח לאבל



áð÷    
 

  תע  ..  ל"זצ אורנשטין קאנטר' אלי בנימין ר"הג  --------------------------------  מצרים ביציאת לספר עלינו מצוה

  תסח  ...................... שמואל ברוך גנוט הרב  ------------------------------------------------------  מצוות הקהל

  תסז  .......................  הרב נתן בנימין בלויא  ------------------  מצות אכילה עיו"כ, אורי בר"ה וישעי ביוה"כ

  תעב  ...........................  שושן בן מאיר הרב  ------------------------------------------------  ת"ס כתיבת מצות

  תסז  ..............................  הרב יונתן בלויא  ----------------------------------------  מצות ריקוד בחג הסוכות

  תעא  ............................  הרב שלום פישער  -------------------------------------------  ז"בזה שבאכילה מצות

 תסט  ....  לאנדעסמאן ליב יהודה שמואל הרב  ----------------------------------------------  מקח טעות בקדושין

  תסט  .............................  בלויא יונתן הרב  ---------------------------------  אסתר את גירש לאחמה  מרדכי

  תע  .............................  דחבש חזקיהוהרב   ------------------------------------------  אם יי"ח מר ירקמרור ב

  תעא  .....................  שלזינגר אריה דודהרב   ------------------------------------------  החרוסת מן לנערו מרור

  תעא  ...............  ל"זצ פלאצקי דן מאיר ר"הג  ------------------------------------------------  תמים הולך שיחמ

 תסט  ..........................  ליברמאן יוסף הרב  -----------------  יקרים מים דין חשוב נחשב מאי -  משלוח מנות

 תסט  .......................... גבאי מתתיהו הרב  ---------------- אי יי"ח ומצוות תורה שומר לאינו מנות משלוח

  תסט  .....................  קעניג' ישעי הרב חיים  ------------------------------------  נכרי או קטן י"ע מנות משלוח

  תסט  .....................  הרב חיים ישעי' קעניג  -----------------------------------  חשוב נחשב מאימשלוח מנות, 

  תסט  ..................  הרב אברהם משה שאיא  --------------------------------------  משתה ושמחה בפורים קטן

  תסח  ...................................................    ------------------------------  מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי

  תסז  ............................  הרב אהרן ליברמן  -  נויי סוכה בשבת שאחר סוכות, קפנדריא ונישוק ילדיו בסוכה

  תסט  ....................... שולמאן שמריה הרב  ------------------------------------------  אתתא נסיבו דרגא נחות

  תע  ............................. גבאי מתתיהו הרב  -----------------------------------  ק"להגרח לסעודה ידים נטילת

  תסז  ...........................  הרב אברהם דבדה  ----------------------------  ניגוב במגבת שבצוארו לאחר המקוה

  תע  ..............................  ליברמן אהרן הרב  -------------------------------  יבוש במכונת לסעודה הידים ניגוב

  תסח  ................  אברהם אבא קליינרמן הרב  ----------------------------------- ירושה לדורות- ניסיון העקידה

  תעא  ....................  הרב צבי ארי' פריעדמאן  ------------------------------------  מעוברת בשנה לביתו' יהי נקי

  תסח  .........................  יואל אבראהאם הרב  ----------------  מי שאין לו בית אם מחוייב להדליק -  נר חנוכה 

  תסח  .............  הג"ר אברהם גנחובסקי זצ"ל  ------------------------------------  נרות הנוספים משום מהדרין

  תע  .......  זצ"ל סאלאווייציק הלוי משה רג"ה  ---------------------------------  הפסח עליו ועבר חמץ בגזל נשבע

  תעא  .........................  אמסעל שכנה שלום  --------------------------------------------  העומר בספירת  נשים

  תסח  ..................... הרב צבי ארי' פרידמאן  ----------------------------------------------------  סדנק ועשירות

  תסח  ........................  נחום אבראהאם הרב  -------------------------------------------------------  סוחט בשבת

  תסז  ............................  וערדוהרב משה ש  ---------------------  האתרוג -  סוכות ותיקון חטא פרי עץ הדעת

  תסז  הרב יששכר יחזקאל שרגא הלוי ראזנער  -----------------------------------------------------  סוכת ביהמ"ד

  תסז  ...............  הג"ר משה פיינשטיין זצ"ל  ------------------------------------------------------סככה בחצים

  תסט  .........................................  הכוזרי  --------------------------------  קדוש לאתה חיים מכלכל סמוכת

  תסט  ........................  ל"זצ כהן' אלי ר"הג  -------------------------  למה טעמים א"י -   סעודת פורים מצוה

  תעא  .......................  בלויא בנימין נתןהרב   -----------------------------------------------------  העומר ספירת

  תעא  ..................  סקוצילס אהרן יעקבהרב   --------------  ב"וכיוצ בית אלף, מקומות מראה, מפתחות ספרי

  תסט  ..................  גלאמבעק זאב יצחק הרב  --------------------------  לשמה שלא ממצוה גדול לשמה עבירה

  תסז  .....................................  חי' הרי"ם  -----------------------------  עין טובה לחבירו עיקר בראש השנה

  תסז  .............................................  ח.ה.  ------------------------------------------  עליה למי שאינו מתענה

  תסט  ................................  הרב משה גנק  ---------------------------------  עמוד תשעה ורבים מכתפין עליו

  תעב  .......................................  מ"מהרש  -------------------------------------------  נוחמה לא סוערת עניה

  תעב  ........  קנאפפלער אליעזר אלכסנדר הרב  -------------------------------------------  כפול" אמן אמן" עניית

  תעא  ......................  ל"זצ אלישיב ש"הגרי  ------------------------------------------------  תורה תלמוד עניני

  תעב  ..............  זקוטינסקי יוסף מרדכי הרב  --------------------------------------------------  תענית ביום עננו

  תעא  ..............................  בלויא יונתןהרב   --------------------------------  מוציא שיצא פ"אע, ת"דמ ערבות

  תסט  .................  סקוצילס אהרן יעקב הרב  --------------------------------------------------- ראשונים עשרה



  âð÷  
 

  תסח  ...............  רב גמליאל הכהן רבינוביץה  -------------האם מותר לנהוג כשיטת ב"ש להיות - פוחת והולך

  תסט  ................  שולזינגר הלוי הרב טוביה  ------------------------------------  מגולה בראש כ"בביה פועלים

  תע  ...................................  בלום דודהרב   -----------------------------------  מגולה בראש נ"בביהכ פועלים

  תעא  ................  רבינוביץ הכהן אליעזרהרב   -------------------------------  הזה בזמןאי מצוה  שביעית פירות

  תסז  ........................... הרב מתתיהו גבאי  -----------------------------------  פירות שביעית במרחץ וביה"כ

  תסח  ..................  ישראל משה אמסעל הרב  -------------------------------  פך שמן של יעקב אבינו ונס חנוכה

  תע  .....................  הרב נח אייזיק אהלבוים  -----------  כיצד לנהג בהסרת חרוסת ממרור -  פסח שחל בשבת

  תע  ...................  פריעדמאן' ארי צבי הרב  עליכם שלום אמירת מנהגי ,מצה על גזרו לא למה- בשבת שחל פסח

  תעא  .........................................  ם"מלבי  ----------------------------------------  לכל ניכר בתמימות פעולה

  תסט  ................  שולזינגר הלוי טוביה הרב  -------------  עשה ולא עבורו ויעשה שילך לשלוח אמר -  פרוזבול

  תע  .......................................  קליין חיים  ------------------------------------------------------  הגידין צומת

  תסז  .......................  הג"ר יוסף רוזין זצ"ל  -----------------------------  ו חומר בלא צורהצורה בלא חומר א

  תע  ....................................  בלוי צבי הרב  --------------------------------------------------  פסח קרבן צליית

  תעא  ...............  ל"זצ זוננפלד חיים יוסף רבי  ------------------------------------------------------  לישועה צפית

  תסח  .......................  נתן בנימין בלויא הרב  ---------------------------------------- קדוש וברוךוקשרו ל ק"ש

  תעא  .................................  ברדא דודהרב   ------------------------------------  המכפלה במערת משה קבורת

  תעב  ........................... גבאי מתתיהו הרב  ----------------------  טלפון ידי על רבו קבלת\ז "בזה רבו קבלת

  תעא  ...................  קריסטל אהרן משההרב   --------------------------------------------------  ביכורים קדושת

  תסז  .....................................  צבי רייזמן  -----------------------------  קטן בתשובה כפרה ותשלומי נזיקין

  תעב  ....................  פריעדמאן' ארי צבי הרב  --------------------  חייב אם ונאבד ונשתכר בפורים צדקה קיבץ

  תע  ........................................  חי איש בן  ---------------------------------------------סעודה במקום קידוש

  תע  .......................  טאפלין נח אברהם הרב  ---------------------------------------  ז"יקנה של והבדלה קידוש

  תע  ..............................  פרינץ אלחנן הרב  בבוקר השבועות בחג לנהג איך ,מכזית יותר אוכל אם עוגה עם קידוש

  תעב  ..................  אמסעל משה הרב ישראל  ------------------------------------------  שם היו חשבונות קלקול

  תסט  ..................... גנוט ברוך שמואל הרב  --------------------------  פעמי חד ובכלי פשוט בעט חליפין קנין

  תעב  ........................  פסטרנק יהושע הרב  ----------------------------------------------------  מועד עלי קרא

  תסט  .........................  טפלאן ישראל הרב  ------------------------------------------------  רישא לפסיק קרוב

  תע  .............................  הרב משה זאב ברג  ------------------------------------------------  קרוב לפסיק רישא

  תעב  ............................  שווערד משה הרב  ----------------------------------  המתים תחיית נס - השנה  ראש

  תסז  ..........................  הרב רועי צבי תמיר  --------------------------------------------------------  ראש השנה

  תסט  ......................................  יששכר ו.  -----------------------------------------------------  עשו של ראשו

  תסז  ....................  הג"ר יונתן שטייף זצ"ל  -------------------------------  רב ורבותיו רבי ור' חנניא בר חמא

  תסח  ...............  מרדכי הלוי פטרפרוינד הרב  ----------------------------------------------  רב שפוסק נגד הלכה

  תעב  ....................  הרב צבי ארי' פריעדמאן  ------------------------------------------------  עשירים מכבד רבי

  תעב  ...................  פערלמאן חיים יוסף הרב  ---------------------------------------------  רבית בחברות הלואה

  תעב  ...............  ל"זצ פיינשטיין משה ר"הג  ---------------------------------  מומחין שחיטה אצל מצויין רוב

  תסט  ...................... פרידמן' ארי צבי הרב  -------------------------------  תורה ללמוד צער חיי לחיות רוצה

 תעב  ......................  פוזן דניאל פינחס הרב  ------------------------------------------------------  ב"בת רחיצה

  תע  .......................................  חיים תורת  ---------------------------------------------------------  עדן גן ריח

  תסח  ...................  רבי אהרן מקידונוב זצ"ל  ----------------------------------------------  של כה"ג רמז חותמו

  תסט  .................  סגל הלוי שלום חיים הרב  -----------------------  אומרו בשם בהלכתא שצריך לומר שאלה

  תע  ..................  דדון מבורך ברוך כפיר הרב  ------------------------------------------------  אומרו בשם שאלה

  תעב  ...........................................א"חיד  -------------------------------------------כפרה צ"אי מאהבה שב

  תע  ..............................סאוויץ מנחם הרב  -----------  לברך פת יאכלו העשרה שכל צריך אם -   שבע ברכות

  תעב  .............................  מתתי' גבאי הרב  -----------------------------------------  ספר הדפסת על שהחיינו

  תסז  ....................  הרב צבי ארי' פריעדמאן  ------------------------------------------------------  שו"ת קצרים

  תע  ....................... קרויס מאיר אהרן הרב  -------------------------------  הרגל קודם יום' ל ודורשין שואלין



ãð÷    
 

  תעא  .........................  קנייבסקי חייםהרב   ------------------------------------------------------  במצות שוטה

  תסז  ..........................  הרב חיים קניבסקי  -----------------------  בר"השאינו יכול לשמוע שופר מי  - שופר 

  תע  ...........................  אמסעל יעקבהרב   --  הריוח מן חצי תובע 'ב ושותף חבירו מדעת שלא מבאנק הלואה לקח שותף

  תסט  ..............  קונשטט יחיאל הרב אליעזר  ----------------------  איזהו מצוה הוה תשלום כשמקבל שחיטה

  תע  ............................. שולמאן חיים הרב  -----------------------------------------  לבערו לחזור חמץ שיעור

  תעא  ..........................  תמיר רועי צביהרב   ---------------------------------------------------  בביכורים שירה

  תע  ....................  אמסעל משה ישראלהרב   -----------------------------------------------------  ישיר אז שירת

  תסז  ..................  סגל הרב חיים שלום הלוי  ------------------  שכח רצה בברהמ"ז בסעודה שניה 'בליל שבת'

  תעב  ...............  קונטשט יחיאל אליעזר הרב  ---------------------------------------  ברציחה עבירה לדבר שליח

  תעא  ........................  אבראהאם נחוםהרב   ---------------------------------------------  עבירה לדבר שליחות

  תעא  .....................................  קליין יעקב  -----------------------------------------------------  בפסח שלמים

  תע  ................................  גיאת מנחם הרב  ----------------------  נפשות הצלת לצורך הקודש בשמות שמוש

  תעא  ............................  הרב יעקב אמסעל  -------------------------  ת"ס כתיבת בסיום סעודה וחיוב שמחה

  תעא  ..............  קליינרמאן אבא אברהםהרב   -----------------------------------------------------  התורה שמחת

  תעב  ..................................  שמעתתא שב  ---------------------------------------- טהורה יראה היא שמירה

  תעא  ......................  ל"זצ אריק מאיר הג"ר  חטאת 'כ ובאמור חטאת 'כ לא בפנחס למה הלחם, על הבא שעיר

  תע  ........................  יפה' ישעי' שמואהרב   ------------------------------------------------  בנימין ערי שריפת

  תעא  ............................  אמסעל יעקבהרב   ------------------------  לאהליכם לכם שובו, בעצרת הלחם שתי

  תעב  .............................. קליין הרב יעקב  -------------------------------------------------------- הלחם שתי

  תעא  ....................  פריעדמאן' ארי צבי הרב  ------------------------------------------------------ פ"בע תהלים

  תסח  .................  הרב טוביה הלוי שולזינגר  ----------------------------------  תולש סימני טומאה בשבת

  תסט  ...................... הרב צבי ארי' פרידמן  -------------------------------------------ושיבסר בשיתסר תחנון

  תעא  ........................  פסטרנק יהושעהרב   ------------------------  צומות' הד וגדר פ"סתק ח"שבאו תעניות

  תסח  ....................  יוחנן סג"ל וואזנער הרב  -------------------------------------  תפילין דר"ת לאחר השקיעה

  תעב  .........................  קנייבסקי הרב חיים  -----------------  הדרך לתפילת ם"הרמב הדרך, השמטת תפילת

  תסט  .................................גראס אברהם  ---------------------------------------------  בקול או בלחש תפלה

  תסז  ............................  הרב יעקב אמסעל  ----------------------------------  בתחנוניםרק תפלה על הגאולה 

  תע  ..........................................  המערכת  --------------------------------------------------  תפלת רב טביומי

  תע  ...............................................  .ש.ח  --------------------------------------------------  טביומי רב תפלת

  תע  .................................  שמערלער אהרן  -----------------------------------------------  עשרה שמונה תפלת

  תעב  ..........................  תמיר צבי רועי הרב  ---------------------------  אלול בחודש לתקוע שנוהגים תקיעות

  תעא  .............  בערקאוויטש דוד שמואלהרב   --------------------------------------------------------  ראב״י תרי

  תסז  ...................... הרב אהרן מאיר קרויז  ------------------  תשובה ומעשים טובים כתרים בפני הפרעניות

  תעב  .......................  בלויא בנימין נתן הרב  --------  ב"בט טעם בלי לימוד בדין \באב עשרה ולא באב תשעה
  
  
  

  ברכת תנחומין

  למע"כ ב"ב של ידידנו הגדול

  הרה"ג ר' מרדכי אליעזר ליינר ז"ל

  תויר"ש מלאים ו זקן ושבע ימיםשהלך לעולמ

  בהמאור נדפסו כמה ממאמריו בחדי"ת

  .המקום ינחכם ואיל"ע

  המערכת



חדש חדש חדש

0527128536להשיג אצל המחבר 






